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AURKEZPENA

Lucía Vicent Valverde 
Madrilgo Konplutentse Unibertsitatea eta ikertzailea Nazioarteko Ikasketen Institutu Konplutentsean 
Fernando Luengo Escalonilla 
Ekonomialaria 

EUROPA, PANDEMIA ETA KRISI EKONOMIKOA

B irusaren lehen kasua erregistratu zenetik, 2019ko 
abenduaren hasieran, pandemiaren aurrerapen 

azkarrak ondorio tragikoak izan ditu osasunean, 
eta kolokan jarri ditu mundu osoko ekonomiak, 
salbuespenik gabe. Lerro hauek idatzi direnean, 220 
milioi lagun inguruk harrapatu dute gaixotasuna eta 
lau milioi hildako baino gehiago utzi ditu atzean. 
Ekonomiaren alorrean, jarduera ekonomikoa 
geldiaraztea ekarri zuen birusaren kutsakortasun 
kontrolaezinak, eta suspertzeko ahaleginak egin 
arren, pandemiaren aurreko egoeratik urrun dago 
oraindik. Ekonomia indartsuenetan ere, hala 
nola Europar Batasunekoetan, baliabide gehiago 
baitituzte erronka horri aurre egiteko erantzun 
azkar eta egokiak artikulatzeko, oraindik asko falta 
da susperraldi hori finkatzeko. Osasun-larrialdiak 
agerian utzi ditu nagusi den eredu ekonomikoaren 
gabeziak. Pandemiak zalantzan jarri ditu proiektu 
komunitarioaren oinarriak, eta ziurgabetasun-
egoeran utzi du Europar Batasunaren (EB) eta hura 
osatzen duten ekonomien etorkizuna.

Txosten honetan, pandemiak abiarazitako krisiaren 
izaerari —ekonomikoa, baina baita soziala, ekologikoa 
eta instituzionala ere— buruzko eztabaida proposatzen 
dugu, bai eta Europar Batasuneko erakundeek 
bideratu dituzten politikei buruzkoa ere; ekonomiak 
suspertzeko eta, batez ere, ekonomia horien egitura 
sakon aldatzeko oinarriak ezartzeko politikak.

Lehenengo ekarpenak hausnarketa bat proposatzen 
du, ekonomia bakoitzaren koiuntura eta egoera 
zehatza gainditu, eta mahai gainean jartzeko 
Europar Batasunaren eraikuntza-prozesuarekin eta 
instituzionaltasunarekin loturiko politika europarrei 
buruzko gai nagusietako batzuk. Testuan zehar, 
Europar Erkidegoak pandemia garaian emandako 
erantzunaren balorazioa egingo dute Fernando 

Luengok eta Lucía Vicent-ek, eta erantzun horren 
helburuak eta emaitzak aztertuko dituzte. Alde batetik, 
Europa eraikitzeko prozesuaren herentzia ekonomikoa 
eta instituzionala hartu dute abiapuntu gisa, eta, 
bestetik, gaixotasunak eragindako krisi ekonomiko 
eta sozialaren ezaugarri nabarmenenak. Egindako 
politiken azkartasuna eta koordinazioa, mobilizatutako 
baliabideen tamaina eta banaketa, eta aktibatutako 
finantzabideen originaltasuna edo originaltasunik 
eza aztertuko dituzte. Parametro horietatik abiatuta, 
hartutako neurrien orientazioari buruzko eztabaida 
planteatzen dute egileek, Europak (eta ekonomia 
globalak) pairatzen duen krisi ekonomiko, sozial 
eta ekologikoa geldiarazteko gai den eredu baten 
oinarriak ezartzeko duten ahalmenaren ildotik 
begiratuta. Ikuspegi horretatik, ondorio garrantzitsu 
batzuk atera dituzte. EBk aktibatutako mekanismoek 
gainditu egin dituzte eraikin komunitarioaren 
pieza menderaezinak ziruditen oztopo instituzional 
batzuk, eta baliabide ugari mobilizatu dituzte orain 
arte erabili ez zirenak. Hala eta guztiz ere, badirudi 
Erkidegoaren erantzuna oso baldintzatua egon dela 
indarrean dagoen instituzionaltasunagatik eta haren 
inguruan artikulatutako interesengatik, finantza-
industriak duen pisuagatik, Europako proiektuaren 
ezaugarri den birbanatze-bokazio mugatuagatik eta 
korporazio handiek duten eginkizun nabarmenagatik. 
Elementu horiek zehaztu dute, neurri handi batean, 
ibilbide-orria, bai Erkidegoko erakundeena, bai 
estatu kideetako gobernuena. Horren ondorioz, 
egileek atera duten ondorioa izan da EBren erantzuna 
eskasa, kontraesankorra eta partziala izan dela egungo 
krisiak dakarren bidegurutze historikoa eta konpondu 
beharreko arazo koiunturalen eta estrukturalen 
dimentsioa kontuan hartuta.

Hurrengo artikuluan, Wolfgang Streeck-ek 
pandemiaren ondorioz Europako taulan izan den 



erantzukizun-jokoaz hitz egingo digu, eta, oraingoan 
ere, erakutsiko digu Europar Batasuna ez dagoela 
gertaeren mailan. COVID-19 beste edozein arazo 
bezala tratatu da, eta jokalarietako inor ez da 
arduratu gaixotasunak agerian jarri dituen funtsezko 
gaiak konpontzeaz (birusa nondik datorren, giza 
jardueraren ondorioa den, beste gertakari pandemiko 
batzuk posible ote diren, etorkizunean nola saihestu 
horrelakoak...). COVID-19ren aurkako Europako 
partidaren eragile protagonistak, zehazki, Batasuneko 
erakunde zentralak eta estatu kideak, ez dira gauza 
izan erantzun koordinatu eta funtzionala artikulatzeko, 
birusaren hedapenaren ondorioak arintzeko, haren 
kausei erantzuteko eta egoerak eskatzen duen 
adinako muntako irtenbideak planteatzeko gai 
izango dena. Aitzitik, EBren egitura instituzionalak 
bultzatuta, norabide askotakoak izan dira eragile 
horien mugimenduak, eta zehaztasunik eza eta 
desantolamendua erakutsi dute. Bestalde, Europako 
Batzordeak eta Parlamentuak boterea hartzeko aukera 
aurkitu dute pandemian, eta zabaldu egin dute estatu 
kideen gaineko jurisdikzioa. Estatu kideek, berriz, 
arazoak eta erantzukizunak gorantz eramateko taktika 
zaharrari eutsi diote, Europako aginduei helduz beren 
ekintzen erruak saihesteko eta, hartara, hautesle 
nazionalen iritziaren pean ez jartzeko. Batzuen eta 
besteen taktikek Europako erantzun-mekanismoen 
disfuntzionaltasuna eragin dutela egiaztatzeaz gain, 
egileak adierazi du EB ez dagoela derrigorrez egon 
behar duen espazioetan. Koronabirusaren inguruko 
politika globala da Streeck-ek aukeratutako adibide 
argigarrienetako bat; izan ere, alde ederra dago EBren 
desertzioaren eta munduko beste potentzia batzuek 
izan duten eginkizun nagusiaren artean, horien artean 
Estatu Batuak izanik nabarmenenak.

Ondoren, larrialdi klimatikoari aurre egiteko EBren 
apustu handienetako bati heldu dio «Europako Itun 
Berdea: distira egiten duen oro ez da jasangarri. 
Alternatiba ekosozial baten alde pandemia osteko 
Europan» artikuluak. Judith Carreras egileak 
dioenez, seguruenik, itun hori da Europako 
Ekonomia Erkidegoa sortu zenetik izan den narrazio-
ariketarik anbiziotsuena, eta duela hogeita hamar 
urte Maastrichteko ituna sinatu zenetik gehien 
artikulatu den proposamena. EBko eliteek apustu 
estrategikoa egin dute Europako proiektu hondatua 
bultzatzeko. Proiektu hori kontraesankorra da bere 
helburuetan, eta tentsio handiak sortzen ditu, baita 

defendatzaileen artean ere. Paradoxa da, testuaren 
arabera, erronka klimatikoari erantzuna ematea 
proposatzen dela, alderdi anitzeko krisi honek 
eragin duen globalizazio neoliberalaren eredu 
ekonomikoa bizkortuz. Kapitalismoa berderantz 
bideratzeak zatiketak eragiten ditu eliteen fakzio 
batzuen barruan, autoreak deskribatzen dituenak, 
eta erakusten dute polemikaz inguratua dagoela 
ingurumen-krisiaren kudeaketa, Europan bertan eta 
Europatik kanpo ere. EBri dagokionez, esan liteke 
EBk badituela klima-erronkaren arloan benetako 
eraldaketa bideratzeko tresnak eta ekintza-marjina. 
Praktikan, ordea, horiek talka egiten dute Europako 
merkatu-konstituzionalismoaren hormen kontra. 
Konstituziorik gabeko konstituzionalismoa, non 
Europar Batasuneko arauak gainjartzen zaizkion 
estatuko estatu-zuzenbideari, eta gobernuaren 
erabakiaren gainetik nagusitzen dira haiek, ekonomian 
enpresa publikoak sortuta edo sektore estrategikoetan 
enpresak nazionalizatuta esku hartzeko gaitasuna 
galaraziz edo mugatuz. Gai horiei tratamendu berezia 
emanez eta Europako Itun Berdea inguratzen duten 
mugak eta kontraesanak adieraziz, azpimarratu da 
beharrezkoa dela horiek eztabaida publikora eramatea, 
pandemia osteko Europarako alternatiba ekosozialista 
finkatzeko bultzada izan dadin.

Ondoren, Antonio Sanabriak zenbaki honetarako 
egindako lanak finantzabideak eta COVID-19ren 
krisiari emandako erantzun komunitarioa jaso duten 
ekonomietan finantzabide izan dezaketen eragina 
aztertzen ditu. Egileak badaki ziurgabetasun handia 
dagoela horrelako diagnostiko baten inguruan, 
aurrekaririk ez baitu, baina horregatik ez dio uko egiten 
gaiaren interpretazio konplexu eta zehatza egiteari. 
Horretarako, aktibatu diren mekanismo komunitarioen 
ezaugarri bereziak aztertu ditu, eta arreta berezia eman 
die funtsezko bi gairi: mobilizatutako baliabideen 
bolumenari eta herrialdeek baliabide horiek 
eskuratzeak dituen ondorioei. Ukaezina da Europako 
Berreskuratze-funtsen inplementazioak eta, batez ere, 
bolumenak estatu kideentzako dakarren errefortzu 
ekonomikoa; izan ere, finantzaketa tresna originala 
da, EBk tradizionalki aukeratu izan dituen beste bide 
batzuen aldean. Gainera, funts horien zati handi bat 
transferentziak direla adierazi da, eta horrek beste 
berrikuntza garrantzitsu bat dakar. Testuak, halaber, 
beste bi alderdi nabarmentzen ditu: funtsen egiturazko 
izaera eta horiek finantzatzeko erabiltzen den zorraren 
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izaera mutualista. Hala ere, oztopo jakin batzuk 
gainditzeak eragozpenak ekar diezazkiguke neurrien 
doakotasunari eta baldintzarik ezari dagokienez. Esan 
behar da funtsen bolumena ez dela nahikoa aurre egin 
beharreko erronketarako, eta, itxura guztien arabera, 
desoreka dago gauzatze-epeen eta ezarritako helburuen 
irismenaren artean. Hala dio egileak, eta ohartarazi digu 
Europako funtsek eragindako zorra handitzeak zor hori 
itzultzea ere eskatuko duela, erkidego-mailako zorpetze 
handiagoaren ondorioz, hark transferentzien zatia ere 
barne hartuko baitu. Era berean, aipatu behar da mugaz 
gaindiko proiektuak jasotzen dituzten nazioen planak 
prestatu —eta aplikatu— behar direla. Horrek ez du 
esan nahi, inola ere, politika ekonomikoa gidatuko 
duen irizpide gisa austeritatea azpimarratzen duten 
neurri kontinuistei ateak ixten zaizkienik, ez eta funtsak 
erabiltzeko epeak betetzeko presak xede anbiziotsuak 
izatearen gainetik jartzea saihesten duenik ere.

Hurrengo artikuluak, Adolfo Rodriguezek sinatuak, 
EBko finantzaketa-tresnei buruzko aurreko azterketa 
osatzen du. Pandemiari eta krisiari aurre egiteko 
mobilizatutako baliabideen eta beste larrialdi-
neurri batzuen deskribapenarekin hasten da testua, 
arreta berezia ematen dio Egonkortasunerako eta 
Hazkunderako Itunaren aplikazioa eteteari. Hasiera 
horretan, testuaren argudioak gidatzen dituen funtsezko 
tesia aurreratu digu egileak: Europar Batasuneko 
laguntzek, eraldatu baino gehiago, indartu egingo dute 
Europaren eraikuntzan eragina duen neoliberalismoa. 
Next Generation EU (NGEU) funtsek publizitatea 
izan duten arren, esaten da ez dutela gardentasunik 
izan ez Europar Batasuneko erakundeen ez gure 
gobernuaren jarduerek. Nolanahi ere, Europako 
funtsek duten potentzial handia azpimarratu da, ez 
bakarrik COVID-19ren ondorioengatik oraindik 
ahula den ekonomia aktibatzeko, baizik eta, agian 
garrantzitsuagoa dena, «berde eta digital» bihurtzeko; 
izan ere, lelo horrekin plazaratu da NGEU, eta limurtu 
egin ditu hasieran jarrera kritikoak zituztenak. Gai 
honetan gehien errepikatzen den argudioetako bat da 
Europar Batasuneko erakundeek egindako finantza-
ahalegin handia, baina egilea ez dator horrekin 
bat, ez Espainiako Estatuari dagozkion baliabideei 
dagokienez, ez transferentziei dagokienez. Horren 
harira, funts horien munta eta zor publikoaren gorakada 
nabarmena alderatzen ditu, eta transferentzien 
ustezko doakotasunari buruzko eztabaidan jarri gaitu 
(gobernuak orain arte eskatu dituen funts bakarrak). 
Bere iritziz, berez, kostu bat dute, eta kostu hori 

funtsezkoa izango da, bai Europako Batzordeak 
NGEU finantzatzeko hartutako zorra Europar 
Batasuneko aurrekontuaren kargura itzuli beharko 
delako, bai Europako Batzordeak transferentziak 
egiteko eskatzen dituen baldintzengatik. Eta, era 
berean, adierazi du funtsen zati bat, berez, Europar 
Batasuneko aurrekontuan jada jasota zeuden kontu-
sailei dagokiela. Funtsen erabilera zehaztuko duten 
helburu ekonomikoak aztertu ondoren, bi gai nagusi 
aztertzen ditu testuak. Lehenengoa da, egilearen 
iritziz, helburu horiek berde gutxi izango dutela edo 
batere ez, nahiz eta proiektu guztiak etiketa horrekin 
aurkeztu. Eta bigarrenak dio korporazio handiak izango 
direla funts horien onuradun nagusiak. Aipatutako 
guztiagatik, testuak ondorioztatzen du galdu egin dela 
beste ekonomia baten oinarriak jartzeko aukera.

Ángel Vilariñok Europako Banku Zentralaren 
(EBZ) eginkizun neuralgikoan jartzen du arreta bere 
artikuluan, pandemiak eta erkidegoko ekonomiak 
suspertzeko eta berregituratzeko politikak nagusi 
diren aldian. Erakunde horren esku-hartzeak oso 
kontuan izan du crack finantzarioaren ondorengo 
urteetako esperientzia, egileak huts egindakotzat 
jotzen duena, funtsean banku handiak porrotetik 
babestean zetzana. Erakunde horrek, definizioz, dirua 
sortzeko duen ahalmena nabarmen indartu da, bizi 
dugun larrialdi-egoerara egokitzeko. Interes-tasak 
oso txikiak edo negatiboak ere diren testuinguru 
honetan, Europako Banku Zentralak (EBZ) beste 
mekanismo batzuk aktibatu ditu likidezia handitzeko, 
«malgutze kuantitatiboa» izenekoa, eta malgutu egin 
ditu likideziaz baliatzeko arauak. Politika horien 
emaitza izan da dirua masiboki injektatzea, epe 
luzera eta interes-tasa hobaridunekin. Merkataritza-
bankuen eskura jarri da diru hori, eta, haren bidez, 
aukera izan dute bigarren mailako merkatuan titulu 
publiko eta pribatu ugari eskuratzeko. Hala, banku-
oligopolioa indartu da, eta, aldi berean, handitu 
egin da Eurosistemako banku zentralen balantzea. 
Ezohiko jarduketa horren helburua zen likidezia 
hori familietara eta enpresetara iraztea, ekonomia 
suspertzen eta berregituratzen laguntzeko. Egilearen 
arabera, helburu hori ez da bete edo, nolanahi ere, 
emaitzak oso diskretuak izan dira. Likidezia horren 
zati handi bat EBZren kontuetan egon da alfer-
alferrik, edo burtsa-merkatuetara bideratu da, eta 
horrek haien kotizazioen gorakada eta merkatu 
horietan dihardutenak aberastea ekarri du. Hala, 
«ez-konbentzionala» zen moneta-politika finkatu da, 
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banku handien finantzaketaren eta zor publikoaren 
jasangarritasunaren gordiar korapiloa dena. Egileak 
adierazi duen bezala, zailtasunez eta ziurgabetasunez 
beterik dago diru-politika heterodoxo horren 
etorkizuneko irteera, inflazioak gora egin dezakeen 
egoera batean, horrek interes-tasetan izango lukeen 
eragin saihestezinarekin, eta finantza-astinduak eta 
kapital-mugimendu aldakorrak ere gerta daitezke.

«Europako banka publikoa krisiaren irteeran» 
izenburupean, Nuria Alonsok eta David Trillok 
erakunde horrek izan duen zeregin erabakigarria 
aztertu dute, zeregin horrek garrantzi desberdina izan 
badu ere Europar Batasuneko herrialde batzuetan eta 
besteetan. Izan ere, banku publikoa —oro har, eta 
Espainian, jakina— benetako «koltxoi indargetzailea» 
izan da, eta horri esker, arindu ahal izan da pandemiak 
eta gobernuek hartutako konfinamendu-neurriek 
eragindako ekoizpen-kolapsoa. Egileek adierazi duten 
bezala, pizgarri-politikak zuzeneko maileguen bidez 
gauzatu dira, eta, batez ere, abalen bidez. Koltxoi hori 
eraikitzen laguntzeaz gain, ekoizpen-sistema eraldatzen 
lagundu beharko luke banku publikoak. Haren 
jarduerak hazkunde ekonomikoa eta gizarte-kohesioa 
sustatzen dituzten sektore estrategikoei lagundu behar 
die, kreditu-finantzaketa baldintza egokietan lortzeko 
zailtasunak dituzten taldeei —hala nola enpresa txikiei 
eta ertainei, mikroestablezimenduei, emakumeei eta 
gazteei— zuzendu behar zaie eta toki-korporazioen 
jarduerari lagundu behar die. Testuak dio banku 
publikoak, pribatuak ez bezala, betetzen dituela helburu 
horiei ekiteko baldintzak. Horretarako, pandemiaren 
ondorioz Europar Batasuneko hainbat herrialdetan 
aplikatutako politika batzuen errepasoa egin da, politika 
horietako batzuk banku publikoen bidez bideratu direla 
azpimarratuz. Nahiz eta oraindik ez dagoen ebidentzia 
enpiriko nahikorik programen eragina baloratzeko, 
testuak dio, oro har, oso positiboa izan dela eragina.

«Botere korporatiboa kapitalaren Europan» gaiari 
buruz egiten du gogoeta Erika Gonzalezek eta Pedro 
Ramirok dosierrari egin dioten ekarpenak. Egileek 
garrantzitsutzat jo duten hausnarketa batekin hasten 
da testua: partida sozialekin alderatuta, Espainiako 
enpresa handiek NGEUren eta EBZren kontura 
jasotzen duten baliabide-kopuru izugarria. Sektore 
korporatiboa, egileen iritziz, «Europako proiektuaren» 
muinaren parte da. Ez da harritzekoa, beraz, Europar 
Batasuneko funtsen onuradun nagusia izatea. Testuak 
hainbat mugarri nabarmentzen ditu, Europako 

Erkidegoen sorreratik bertatik korporazioaren 
zentralitatea erakusten dutenak: Industrialen 
Europako Mahaia sortzea, Maastrichteko Ituna eta 
harrezkero hedatu ziren politika desarautzaileak eta 
pribatizatzaileak onartzea, egoera aproposa enpresa 
handiak zabaltzeko eta sendotzeko, tamainan eta 
eraginean gora egin baitzuten. Lisboako Ituna 
sinatzeak, 2007ko amaieran, maila konstituzionala 
eman zien politika neoliberalei. Aldi berean, Europar 
Batasunak indartu egin zuen lehia globalari irekitako 
espazioa zela erakusteko bere profila, liberalizazio-
prozesu betean merkatu berriak irabazteko 
asmoarekin. Ikuspegi horretatik begiratuta, ekarpen 
honek Europar Batasunak izenpetutako merkataritza- 
eta inbertsio-akordioetan jarri du arreta, akordio 
horiek negozio-partzela berriak eta oso errentagarriak 
ireki baitituzte nazioz gaindiko taldeentzat, bai eta 
beren pribilegioak defendatzeko espazio egokiak ere. 
Engranaje korporatibo hori guztia presio-taldeen, ate 
birakarien eta think tanken inguruan artikulatzen 
eta adierazten da. Europako Banku Zentralaren 
politika ultra hedakorrek finantza-industriarekin eta 
korporazio handiekin duten lotura nabarmentzen du 
testuak, baldintza oso onuragarrietan jaso baitituzte 
erakunde horren baliabideak. NGEU funtsetara ere 
zuzentzen da ikuspegi kritiko hori. Funts horiek, 
bai bideratzen diren proiektuengatik, bai gauzatuko 
dituzten eragileengatik, oso urrun daude Europako 
Batzordeak aitzindari izan nahi duen trantsizio berde 
hori bultzatzetik.

Adrian Zelaia-Ulibarrik egindako testuarekin 
amaituko dira dosierreko artikuluak. Egile honek 
hurbilketa bat egin du Estatuen eskura jarritako 
laguntzetara, Europako Batzordeak adierazitako 
suspertzeko, eraldatzeko eta erresilientziarako 
helburuen ildotik. Asmo horrekin, gertakari batzuk 
azpimarratu ditu, Europar Batasuneko estrategiaren 
funtsezko ezaugarriak hautemateko aukera ematen 
digutenak eta Europako erakundeek adierazitakoaren 
eta benetan lortu nahi dutenaren arteko desadostasunak 
agerian uzten dituztenak. Artikuluaren edukiak 
adierazten du funtsen egutegiak berak erakusten 
duela tresna estrukturalak jarri direla abian ustez 
koiunturala den erronka bati aurre egiteko, COVID-
19k eragindako krisiari, alegia.

Tresna horiekin batera doan erregelamenduak xedatzen 
du, halaber, herrialde onuradunek aplikatu beharreko 
neurriak EBren jarrera politikoen eta aurrez ezarritako 
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beste helburu batzuk lehenetsi dituela EBk, esate 
baterako digitalizazioa eta aurrez zegoen Europako 
Itun Berdea egonean uztea.

Ohikoa den bezala, dosierra osatzeko, landutako 
gaiari begira interes berezikoa iruditu zaigun liburu 
bat aipatu da (Reescribir las reglas de la economía 
europea, Joseph Sitiglitz-ena), Marta Cazorlaren 
eskutik, bai eta «Gehiago jakiteko» atala ere. n

beste helburu batzuen mende daudela. Horrek esan 
nahi du, laguntzen atzean, proiektu komunitarioak 
lortu nahi dituen beste lehentasun estruktural batzuk 
daudela, funtsak abian jartzeko hasieran aipatutako 
helburuez bestelakoak direnak. Halaxe egiaztatu du 
egileak, eta baieztatu digu, ekonomia suspertzeko 
helburu teorikoaren aurrean, behar-beharrezkoa 
ekonomien eraldaketarako eta erresilientziarako eredu 
sozial europarrari eusteko, aspalditik lortu nahi zituen 

8



99

komunitarioa artikulatu beharko duten bi ardatzak 
(Europako Batzordea, 2021a a eta 2021 b).

Planteamendu horrek itxi, edo, gutxienez, baldintzatu 
egiten du erabakigarria iruditzen zaigun eztabaida 
bat kostuei eta onurei buruz, Europaren eraikuntzan 
irabazle eta galtzaile izan direnei buruz, Erkidegoko 
instituzionaltasunaren mugei eta joerei eta horrek 
aplikatutako politiken orientaziorako dakarren 
hipotekari buruz. Ikuspegi horretatik bakarrik —
mito europeista inozo eta interesatutik hain urrun 
dagoena— baloratu behar dira pandemiak eragindako 
egoera kritikoaren aurrean Europaren erantzuna 
artikulatzen duten neurriak.

Europaren eraikuntzaren herentzia 

Lehenik eta behin, arreta COVID-19ren (eta beste birus 
batzuen) jatorrian jarrita, eta ikusita oso azkar zabaldu 
dela pandemia global bihurtu arte, azpimarratu behar 
da ez gaudela animalia exotikoen legezko edo legez 
kanpoko salerosketaren ondorioz gerta daitekeen 
ustekabeko gertaera baten edo gertaera bakan baten 
aurrean. Aitzitik, ekosistemen degradazioan eta 
suntsiketan sostengatu den ekonomia-eredua dago 
arrazoien artean, habitat naturalen patogenoak 
askatu baititu eta gure elikadura-katera egin baitute 
jauzi, eta gaitza azkar hedatu da merkataritza-, 
produkzio-, f inantza- eta biztanleria-fluxuen 
transnazionalizazioagatik (IPCC, 2019; Zucman, 
2019; Kolektibo Fraktala, 2021).

Hortaz, giza osasuna gero eta gehiago konprometitzen 
duen ekoizpen-, truke- eta kontsumo-eredu hori izan 
da, eta izaten jarraitzen du, Europako eta mundu 
kapitalista osoko ekonomien eragile nagusia. Eredu 
hori ez da errotik zalantzan jarri eta eragin handia 
du une honetan jarduera ekonomikoa suspertu eta 
berregituratu nahi duten politiketan.

Eztabaida honetan kontuan hartu beharreko bigarren 
alderdiak Europako eraikuntzaren balantzearekin du 

«M ilioi-jasa Europatik».Esaldi horrekin edo 
antzeko beste batzuekin, Europar Batasunak 

(EB) pandemiaren eta hari lotutako krisi ekonomiko 
eta sozialaren aurkako borrokan duen posizio 
positiboan jarri nahi da arreta. Garbia da mezua. 
Europako proiektuak eta Erkidegoko ekonomiek 
aurre egin behar dioten erronka handiaren aurrean, 
asmo handiz eta eskuzabaltasunez erantzun du 
EBk. Aitortzen da, noski, arduratsuago eta anbizio 
handiagoz egin zitezkeela gauzak, baina balantze 
globala oso ona izango litzateke.

Europako Batzordeak bertan behera utzi du 
Egonkortasunerako eta Hazkunderako Itunaren (EHI) 
aplikazioa, eta baliabide-kopuru handi bat mobilizatu 
du, zor mankomunatuaren bidez finantzatuak. Horiei 
esker, Europako Suspertze Funtsa (ESF) abiarazi 
ahal izan da. Baliabide horiek gobernuen eskura jarri 
dira, eta horien zati bat transferentzia gisa bideratu 
da (Europako Batzordea, 2020 eta 2021 a; Europar 
Batasuna, 2021). Era berean, Europako Banku 
Zentralak (EBZ), Pandemiaren aurkako Larrialdiko 
Erosketen Programaren1 bidez, bonu publikoak eta 
pribatuak masiboki eskuratzeko tresnak aktibatu eta 
zabaldu ditu, interes-tasak baxu mantentzeko, banku 
handiei likidezia emateko eta botere publikoen, 
enpresen eta familien finantzaketa errazteko.

Neurri horiekin, EBk, bere betebeharra betetzeaz gain, 
mukuru beteko zituen egungo egoeraren erronkei 
erantzuteko bere bizitasunean eta sendotasunean 
sinesten dutenen itxaropenak. Arrazoibide hori ontzat 
emanda, honako hauetan jarri beharko litzateke 
arreta: gobernuek duten kudeatzeko gaitasunean, diru 
hori zertan erabiliko duten eta eraginkorra ote den 
pandemiaren irismena murrizteko, txertatze-prozesua 
azkartuta eta orokortuta, eta ekonomiak gako «berde 
eta digitalean» berraktibatzeko eta berregituratzeko, 
horiek baitira, EBren beraren arabera, laguntza 

1.  Ingelesez, Pandemic Emergency Purchase Programme 
(PEPP), horren zehaztasuna kontsulta daiteke hemen: 
https://www. ecb.europa.eu/home/search/coronavirus/html/
index.es.html

PANDEMIAREN ETA KRISIAREN AURKAKO BORROKAK BESTE EUROPA BAT BEHAR DU 
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zerikusia. Diskurtso ofizial eta nagusia da, onartuta ere 
sortu zenetik proiektu komunitarioan elkarrekin bizi 
diren interes desberdinak edo kontrakoak egon direla 
eta une batzuetan akordioak lortzeko zailtasunak izan 
direla, adostasunak lortzen ari direla. Kontakizun 
horren arabera, Europako proiektuak aurrera egin 
duela onartzea, besteak beste, gero eta bateratze-maila 
handiagoak lortzea izango litzateke.

Garrantzi handiko gaia da, baina, leku faltagatik, ia ezin 
gara horretan sartu artikulu honetan. Hala ere, aztergai 
dugun gaiari begira, garrantzitsua da azpimarratzea 
ezen, balantzea hain atsegin-emailea (eta, gure ustez, 
okerra) izatetik urrun, arrakalak etengabeak izan 
direla Europar Erkidegoaren bilakaeran, batez ere 
moneta bakarra indarrean jarri zenetik (Luengo eta 
Vicent, 2015)

Egiturazko desberdintasun nabarmenak enkistatzearen 
edo handitzearen eskutik joan dira Erkidegoko 
bazkideen biztanleko errenta-mailen arteko aldeak 
murriztea eta konbergentzia nominalean aurrera 
egitea, Maastrichteko Itunean ezarritako eta 
ondorengo itunetan berretsitako irizpideei jarraiki 
(Luengo, Uxó eta Álvarez, 2013). Horixe gertatu 
da herrialde kideen ahalmen ikertzailearekin 
eta berritzailearekin, ekoizpen- eta teknologia-
gaitasunekin eta espezializazio komertzialen 
edukiarekin eta kalitatearekin. Desberdintasunak 
izan duen ibilbidean ere ikus daiteke egiturazko 
heterogeneotasun hori, azken hamarkadetan etengabe 
aurrera egin baitu, distantziak areagotuz aberatsen 
eta pobreen artean, lanaren eta kapitalaren errenten 
artean, eta enpresa-eliteen eta soldatapeko langileen 
artean.

Egoera horri Erkidegoaren instituzionalizazioak 
lagundu dio, non konbergentzia-politikak (terminoaren 
adiera zabalenean) merkatuen dinamiken eta haiek 
artikulatzen dituzten ageriko eskuen asmoen eta xedeen 
mende geratu baitira. Horren harira, esan daiteke, 
80ko hamarkadan dogma neoliberala ezarri zenetik 
eta, bereziki, moneta bakarra abian jarri zenetik, EB 
eta eurogunea hornitzen dituen esparru instituzionalak 
eta hura kudeatzen duen burokraziak, neutroak izan 
beharrean,  etengabe hedatzen ari den finantza-
industria baten eta korporazio handien eskakizunei 
eta beharrei erantzuten dietela (balioa sortzeko kateak 
berrantolatzeko eta berregituratzeko aukerak zabaltzen 
ari direla ikusi dute horiek), bai eta lehiatzeko ahalmen 
handiena duten herrialdeen eskakizunei eta beharrei 
ere, germaniar ordoliberalismoaren eraginaren pean 
daudenak.

Testuinguru horretan baloratu behar dira azken 
hamarkadetan ezarritako politika ekonomikoak. 
Politika horiek Washingtongo Adostasunean 
oinarritzen dira (hau da, ustez birtuosoa den 
triangelu batean, hau da, ekonomiak liberalizatzean, 
pribatizatzean eta nazioarteko lehiara irekitzean 
datzana). Aski ezagunak dira politika horien giltzarriak, 
eta aurrekontu-doikuntzetara, lan-harremanak 
desarautzera, pribatizazio masiboetara eta zorraren 
inguruan antolatutako ekonomietara garamatzate. 
Parametro horien pean, azken hamarkadetan izugarri 
aldatu da egitura, hau da, erakunde komunitarioak 
eliteen zerbitzura jarri dira, eta elite horiek beren 
onerako erabili dituzte espazio publikoak eta politika.

Europa hori pandemiari eta krisiari aurre egiten

Horixe da benetan zegoen Europa, azaletik 
deskribatua, pandemia eta hark eragindako egundoko 
krisia agertu zirenean. Pandemia honek zalantzan jarri 
ditu eraikin komunitario ahularen eta kapitalismoaren 
beraren oinarriak. Horrenbestez, erantzun sendoak, 
berritzaileak eta arriskutsuak eskatzen ditu egoera 
honek.

Erkidegoko erakundeentzat erronka handia ziren 
pandemiak eragindako osasun publikoko arazo 
izugarria, jarduera ekonomikoaren gainbehera eta 
egoera horren azpian zeuden egiturazko arazoak, 
eta, aldi berean, aukera ematen zuten ibilbide-
orri bat diseinatzeko, gehiengo sozialak agenda 
instituzionalaren erdigunean jarrita.

Horretarako, gaixotasunaren aurrerapena geldiarazteaz 
gain, beharrezkoa zen desberdintasunari aurre egitea, 
krisiak areagotu egingo baitzituen desberdintasunak, 
gertatzen ari den bezala. Halaber, konpromisoa 
hartu behar zen klima aldaketari irmo aurre egiteko 
eta egiazko trantsizio ekoenergetikoa bultzatzeko 
politikak aurrera eramateko, betiere muga ekologikoak 
aintzat hartuta eta unean uneko gobernu nazionalen 
borondatearen mende egon gabe. Eta, jakina, helburu 
horiek lortzeko behar diren baliabideak mobilizatu 
behar dira eta gobernuen eskura jarri aurrekontu-
marjina handituko duten formatuetan, zor publikoa 
handitu gabe eta haren zerbitzua garestitu gabe.

Baina Europaren erantzuna honako hauek baldintzatu 
dute: sektore produktibo eta sozial publikoaren 
ahuleziak -bereziki dramatikoa herritarren osasuna 
babesteari dagokionez (Padilla, 2020)-, Erkidego 
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mailako birbanatze-mekanismoen eskasiak, 
korporazio handien posizio pribilegiatuak eta 
gaixotasunak ekonomietan eta biztanle-taldeetan izan 
duen eragin desorekatuak. Ikusi berri dugun bezala, 
Europaren eraikuntzan, haren gabezietan eta joeretan 
daude arazo horren sustraiak.

Hala ere, bidezkoa da aitortzea, testuaren hasieran 
esan bezala, Europar Erkidegoko erakundeek 
egindako finantza-ahalegina funtsezkoa izan dela, 
eta duela gutxi arte ukiezinak ziruditen lerro gorri 
batzuk gainditu direla. Hala ere, bistan da herentziaren 
pisuak zehaztu dituela, neurri handi batean, estrategia 
komunitarioaren edukia eta irismena.

Zenbat baliabide behar ditu larrialdi-plan batek 
pandemiaren ondorio gogorrenei aurre egiteko eta, aldi 
berean, ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-krisiaren 
ondoriozko eskakizunei erantzungo dien ekonomia-
eredu berri baten oinarriak ezarri ahal izateko? Hori 
da erronka nagusia, hori da gakoa Europar Erkidegoko 
politikak ikuspegi zabalago batetik aztertzeko eta 
haien irismena eta egokitasuna benetan baloratzeko. 
Horri dagokionez, argiak izan behar dugu eta esan 
behar da baliabideak mobilizatzeko orduan asmo 
handieneko proposamenak baztertu egin direla, eta 
horien banaketa nabarmen murriztu dela aplikatuko 
diren aldian.

Azpimarratu behar da, halaber, finantza-industriak 
funtsezko zeregina izan duela, eta oraindik ere 
baduela, Europar Erkidegoaren erantzunean. Hala, 
Europako Suspertze Funtsa zorrarekin finantzatzen 
da, beste aukera batzuk erabakitasunez irekitzeari uko 
egin zaiolako, esate baterako Europar Erkidegoko 
aurrekontua nabarmen handitzea (aurrekoetan 
guraizeak sartu ondoren, egungoaren hazkundea ez 
zaigu nahikoa iruditzen) edo zerga-progresibotasuna, 
eta geroagorako utzita zerga-bilketa potentzial 
handiena duten zergen gainean (adibidez, finantza-
transakzioak eta onura korporatiboak zergapetzen 
dituztenak) jarduteko aukera. Horrela, uko egiten zaio 
profil instituzionalki birbanatzaileagoa duen Europa 
baterantz aurrera egiteko aukerari —eta beharrari—.

Lehen adierazi dugu, kolapso ekonomikoa 
saihesteko, eta defizitaren eta zorraren arloan 
helburu zorrotzak lortzea ezinezkoa zenez, Europar 
Erkidegoko erakundeek erabaki zutela salbuespen 
gisa Egonkortasunerako eta Hazkunderako Itunaren 
ezarpena etetea. Baina, hala eta guztiz ere, Europa 
eraikitzeko zutabeetako bat dira aurrekontu-
egonkortasunaren premisak. Hain zuzen, ihes-

klausulan bertan adierazten da gobernuek zerga-
jasangarritasuna arriskuan jarriko ez duten politikak 
aplikatuko dituztela, eta aldi baterako izango dela 
Egonkortasunerako eta Hazkunderako Itunean 
ezarritakoarekiko desbideratzea. Hori dela eta, 
salbuespen-egoera gainditu ondoren —BPGd-aren 
hazkundearen finkatze gisa ulertuta—, itzuli egingo 
dira aurrekontu-zorroztasuneko politikak, seguru 
asko 2023tik aurrera. Horrek, ezbairik gabe, ondorio 
kaltegarriak izango ditu desberdintasunaren arloan, 
lehendik zeuden produkzio- eta lurralde-hausturak 
areagotu egingo baititu, eta egoera jasanezinean 
jarriko du «Europako proiektua» bera.

Aipa dezagun, halaber, transferentziek dakarten 
kontrapartidarik gabeko diruak, diskurtso ofizialaren 
arabera, ez baita itzuli behar, berez baduela kosturik. 
Lehenik eta behin, gobernuei Europar Erkidegoko 
funtsak eskuratzeko eskatzen zaizkien baldintzengatik. 
Baldintza horiek, Europako Seihilekoko aginduen 
arabera, ez dira hainbeste baliabideak egoki erabiltzeari 
buruzkoak (guk hori ere defendatzen dugu, noski), 
baizik eta egiturazko erreformak egiteari buruzkoak, 
lan-harremanak desarautzearekin, pentsio-sistemen 
pribatizazioarekin eta merkatuen liberalizazioarekin 
zerikusia dutenak. Bigarrenik, EBk hartutako zorra 
Europar Erkidegoko aurrekontuaren kontura delako, 
eta, beraz, itzuli egin behar delako herrialde kideen 
ekarpenetatik abiatuta. Mugaeguna iritsitakoan zorra 
beste jaulkipen batekin berritzen bada ere (aukera 
horri buruz ez dago adostasunik, eta ziur aski, oso 
erresistentzia handia jarriko lukete federalismo 
fiskal batera pasatzea baztertzen duten herrialdeek), 
Europar Erkidegoko bazkideek ordaindu beharko 
dituzte horrek sortutako interesak.

Azken hiru gogoeta Europaren eraikuntzak utzitako 
«herentziaren» garrantzia baloratzeko jarraitutako 
estrategiari buruz.

Lehenengoak korporazio handien zentraltasunarekin 
du zerikusia. Horren erakusgarri ona da EBZk 
erabaki izana zor publikoaren lehen merkatuan eta 
erakunde horrek emandako finantziazioa jasotzean 
talde ekonomiko handiek duten posizio pribilegiatuan 
ez jardutea, justifikazio gisa bere sorrera-estatutuak 
debekatu egiten duela adierazita. Bonuen erosketa 
masiboko politiken emaitza aukeratutako aktiboen 
balioa handitzea da, balizko debaluaziotik babestuz 
eta merkatuetan baliabide berriak lortzeko kostua 
murriztuz, horien jaulkipenek kreditu-kalifikazio 
gorena baitute. Baliabide horiek jasotzen dituzten 
konpainiek f inantza-merkatuetara bideratzeko 
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pizgarriak dituzte: inbertsio espekulatiboak, burtsa-
indizeen igoera, higiezinen espekulazioa, akzioen 
berrerosketa.

Zentraltasun korporatiboaren beste adibide bat da 
botikagintzako enpresa handiek txertaketa-prozesuan 
duten zeregina. Enpresa horiek txertoak ekoizteak 
eta banatzeak agerian utzi du oligopolio handia 
dagoela, eta EBk onartu egin du. Izan ere, baliabide 
publiko asko baliatu dituzte, eta, gainera, pribatizatu 
egin dituzte. Horrez gain, Europar Erkidegoko 
erakundeekin txertoak hornitzeko lortutako akordioek 
opakutasun handia dute eta marjina handiekin egiten 
dute lan (Cohen, 2021; Ghosh, 2021).

Bigarren gogoetak ardatz berdea/digitala deritzonaren 
sendotasuna du aipagai. Ustez berdea den joera horrek 
talka egiten du, bere jardunak oinarri izan behar duen 
ustezko neutraltasunean justifikatuta, Europako Banku 
Zentralaren bonuak erosteko politikaz baliatzen diren 
enpresen zerrendan erregaia erretzeko negozio-eredua 
dutenak edo profil hori duten enpresetan akzio-
interesak dituztenak egotearekin.

Era berean, ez dugu trazabilitate berdea aurkitzen 
BPGd-aren hazkundearen baldintzarik gabeko 
defentsan, politika ekonomikoaren helburu nagusi 
gisa; produktibitatean hobekuntzak lortzean eta 
kanpoko lehiakortasuna indartzean oinarritzen 
da hazkunde hori. Horrela, kopuruen eta lehiaren 
logikan oinarritutako politika ekonomikoaren 
planteamendua ezarri da, nahikotasunean, lankidetzan 
eta banaketa printzipioetan oinarritu beharko lukeen 
planteamenduaren aurrean.

Azkenik, helburu berdea eta digitala osagarriak diren 
galdetu behar da. Arintasun handiegiz, onartezina den 
apriorismoa erakutsiz, baietz erantzuten da. Hala ere, 
ekologia politikoaren mundutik egindako lan ugariek 
zalantzan jartzen dute osagarritasun hori (Martín-
Sosa, 2016; Jiménez eta Ramírez, 2017). Iraultza 
digitala eta, oro har, teknologia berrien aplikazioa 
prozesu ekonomikoen desmaterializazioarekin 
uztartzean, ez da ahaztu behar digitalizazio masiboak, 
apustu estrategiko gisa, material eta mineral kopuru 
handiak erabiltzea eskatzen duela. Material eta mineral 
horiek erauzteko, prozesatzeko eta garraiatzeko 
energia asko beharko da, eta horri gehitu behar 
diogu ingurumenean duen eragina. Azken batean, 
teknologia digitalak ezartzeak eragin handia izango 
du lurraldearen erabileran eta hondakinen sorreran, 
eta horietako batzuk nekez birziklatuko dira edo ezin 
izango dira birziklatu. Horrek guztiak ez du inolaz ere 

ukatzen teknologia digitalak garrantzi handia duela 
gure bizitzako funtsezko esparruetarako (osasuna eta 
hezkuntza, adibidez), baina arreta berezia jarri beharko 
litzateke teknologia berrien ondorio onuragarrietan 
itsu-itsuan konfiantza izateak dakarren sinplismoaren 
gainean eta teknologia horien erabilera orokorrak 
planetaren iraunkortasunean eta, beraz, bizitzan 
bertan izan ditzakeen ondorio negatiboetan.

Hitz gutxitan

EBk garrantzi handiko arazo bati egin behar zion 
aurre, eta joan den mendeko 80ko hamarkadaz 
geroztik nagusi zen dogma neoliberalean daude arazo 
horren sustrairik sakonenak. Dogma hori finkatu egin 
zen moneta bakarra ezarri zenean, 2008ko crack-aren 
jatorrian bertan egon zen eta eragina izan zuen ordutik 
aplikatutako politiketan. Arazo horren ezaugarri 
nagusiak izan dira ekonomia finantzatua eta ekoizpen- 
eta merkataritza-asimetria garrantzitsuak, eta potentzia 
eta korporazio handien interesen inguruan egituratuta 
geratu da, non logika austeritarioak eta merkatuaren 
aldeko egiturazko erreformak nagusitzen diren. 
Eredu horretan birbanaketa-dimentsioa merkataritza-
dimentsioaren mende dago argi eta garbi, eta, horren 
guztiaren ondorioz, handitu egin da ezberdintasun-
maila. Horrek guztiak eragozpen handia dakar 
berekin, eta baldintzatu egiten du proiektuaren eta 
bazkideen maniobra-tartea, egungo edo etorkizuneko 
edozein erronkari erantzuteko. Hala, hedatutako 
politikak baldintzatu egin dituzte indarrean dagoen 
instituzionaltasunak eta haren inguruan artikulatzen 
diren interesek, finantza-industriak duen garrantziak, 
Europaren eraikuntzak ezaugarri duen birbanatze-
bokazio mugatuak eta korporazio handiek betetzen 
duten zeregin nabarmenak, neurri handi batean, 
horiek zehaztu baitute ibilbide-orria, bai Erkidegoko 
erakundeena, bai gobernuena.

Pandemia garai honetan, EBk gainditu egin ditu 
gaindiezinak ziruditen oztopo instituzional batzuk, 
eta finantzaketa kopuru handia mobilizatu du orain 
arte ohikoak ez ziren formatuetan. Horrek funtsezko 
aldaketa ekarri dio status quo-ari; funtsean, gobernuei 
baliabideak eskaintzea baitzen, baldintza ugari bete 
behar zituzten maileguen bidez. Hala eta guztiz ere, 
egungo krisiaren bidegurutze historikoa eta konpondu 
beharreko arazo koiunturalen eta estrukturalen 
dimentsioa kontuan hartuz gero, erantzuna eskasa, 
kontraesankorra eta partziala izan da. Europako 
Batzordeak uko egin dio eskura dituen beste tresna 
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batzuk erabiltzeari, eta iraganean jarraitutako 
estrategiak bideratzen dituzten funtsezko logika 
berberei erantzuten diete aktibatutako aukerek. n
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DESERTZIOA: EUROPAR BATASUNA KORONABIRUSAREN PANDEMIAN 
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1. AEIOU traductores kooperatibako Eric Jalain-en itzulpena. 
Carlos Prietok berrikusia.

E uropar Batasuna ez zegoen prestatua SARS-
CoV-2 gaitzari aurre egiteko —koronabirusa ere 

esaten zaio—, ez eta bere erakunde zentralak eta 
estatu kideak ere. Bi instantzia horietatik, Europako 
ohiko politikaren bidez kudeatu beharreko beste 
edozein gai arrunt bezala landu da pandemia. Ia 
instintiboki, Europako Batzordeak eta Parlamentuak 
boterea berenganatzeko aukera bat ikusi dute 
pandemian, hau da, estatu kideen 
gaineko jurisdikzioa handitzeko 
aukera.  Estatu kideek, era berean, 
baloiak kanpora botatzeko eta 
eurei erantzukizunik ez egozteko 
aspaldiko jokoarekin jarraitu dute: 
dela kudeaketa zaileko egoeren 
aurrean erantzukizunak goragoko 
instantzietara transferituz, dela 
agindu europarrak sortuz, hautesle 
nazionalek inoiz emango ez 
lizkieketen funtzioak beren buruari 
emateko. Aktore horietako bat ere 
ez da arduratu egiazko sakoneko 
kontuez edo, behintzat, guztiek 
saihestu dute kontu horiei buruz 
jendaurrean hitz egitea: nondik 
dator birus berri hau? Naturatik 
erabat ustekabean sortu da ala giza jardueratik dator? 
Gertaera bakarra da, ala iristear dagoen sail baten 
atala? Nola saihestu horrelako zerbait errepikatzea, 
Europako gizarteen «erresilientzia» indartuz edo 
etorkizuneko birus berrien aurka borrokatuz haien 
jatorrian, edozein dela ere jatorri hori? 

Nolanahi ere, ez da harritzekoa Europak pandemiaren 
aurrean antolatutako —edo desantolatutako— 
berehalako erantzunak uste izatekoaren azpitik 
egotea. Eraginkortasunari dagokionez, hau da, 
politika publikoak egin eta ezartzeari dagokionez, EB 
oso disfuntzionala izan da, eta hala izaten jarraitzen 
du, nahiz eta «irtenbide europarrak» eskatzen dituen 

behin eta berriz. Baina, nahiz eta Europako gobernu 
askori gustatuko zitzaien «birusa europeizatzea», 
beren erantzukizunak Bruselara transferitzeko, azken 
batean, hautesleek ez zieten inoiz utzi patata beroaz 
libratzen, tratatu ezin den eta politikoki lehergarria 
izan daitekeen arazo honetatik kanpo gelditzen. 
Europako osasun publikoari dagokionez EBk izan 
duen eginkizun historiko negargarriari buruzko 

eztabaida publikorik ez bada izan 
ere, herritarrek oso argi izan dute 
beren gobernu hautetsiek beren 
gain hartu behar zituztela beren 
erantzukizunak, hil ala bizikoa zela 
esan zitzaien kontu batean. Kontuan 
hartuta estatu batetik bestera alde 
handiak daudela bai COVID-
19ren agerpenei dagokienez, bai 
osasun-sistemen funtzionamenduari 
dagokionez, badirudi zentzuzkoa 
baino zentzuzkoagoa dela herritarrek 
nazio mailako politikak eskatzea, eta 
ez nazioz gaindikoak; politika horiek, 
gainera, beren hizkuntzan eztabaidatu 
ahal izango dituzte publikoki, 
haietan eragiteko itxaropenarekin. 
Izan ere, harritzekoa kontrakoa 

zatekeen: Europako herrialdeetako herritarrek 
pandemia hori teknoburokrazia zentralizatu eta 
urrun batek kudea zezan ahalbidetzea, ematen baitu 
teknoburokrazia horren ordezkariak «Europako 
herrien batasun gero eta estuagoa» lortu nahi dutela, 
herritarren osasuna zaindu baino gehiago, edo, 
nolanahi ere, lehenengoa sustatu dezakeen neurrian 
bakarrik azaltzen dute bigarren horrekiko interesa.

Gertatu ohi den bezala, herritarren lehentasunak 
izan dira aukera errealistenak. Urtebete eta erdi 
geroago ere, oraindik ez da aurkitu infekzio komunak 
Europako herrialde guztietara izan duen hedapenaren 
eredu uniformerik. Kutsatze-boladak aldatu egiten 
dira herrialde batetik bestera, eskualde batetik bestera, 
intentsitatearen eta iraupenaren aldetik, eta oraindik 
ez gara gai horren arrazoia zehatz-mehatz ulertzeko. 
Hori dela eta, irtenbide hoberik ezean, erantzun 

(…) Europako Batzordeak 
eta Parlamentuak boterea 
berenganatzeko aukera 
ikusi dute pandemian, 
hau da, estatu kideen 
gaineko jurisdikzioa 
handitzeko aukera. Estatu 
kideek, era berean, 
baloiak kanpora botatzeko 
eta eurei erantzukizunik 
ez egozteko aspaldiko 
jokoarekin jarraitu dute…



inprobisatuetara eta lokaletara jo behar izan dugu, 
neurri zentralizatu uniforme eta aurrez finkatuetara jo 
beharrean. Bistan denez, Europako gizarteak oraindik 
ezberdinegiak dira tratamendu erabat uniformeak 
aplikatzeko. Klima-baldintzak aldatu egiten dira, 
bai eta egitura demografikoak, herritarren osasun-
egoera orokorra, airearen tokiko kalitatea, familia-
ereduak eta, oro har, bizi-ohiturak ere, bereziki 
«arrisku-talde» deiturikoenak. Halaber, aldatu egiten 
dira osasunarekin eta giza gorputzarekin lotutako 
erlijio- eta kultura-tradizioak. Garrantzitsua dirudien 
beste faktore bat da biztanleek zenbateraino duten 
konfiantza dagokien gobernuan, eta horrek azal lezake 
txertatze-tasa nazionaletan dauden desberdintasun 
garrantzitsuenetako batzuk, adibidez, Alemaniaren 
eta Danimarkaren artekoak. Bestalde, gizarte nazional 
bakoitzak «balio» desberdinak ditu, lehentasun 
politiko desberdinak sortzen dituztenak; ikus, adibidez, 
Suediaren kasua, bere ikastetxeak zabalik izan baititu 
pandemia osoan, Alemanian ez bezala, non hezkuntza-
politika mesfidantzaz betetako irakasleek baldintzatu 
baitute, lehenik kutsatzeko beldurragatik, eta gero 
txertoa hartzeko errezeloengatik. Eta, azkenik, baina 
horregatik ez garrantzi txikiagokoa, eredu ekonomiko 
nazionalen arteko desberdintasunek ere eragina izan 
dute, eta, hala, oparotasuna nazioarteko turismoaren 
mende duten herrialdeek beren mugak ahalik eta 
irekien mantendu behar izan dituzte. Turismo horren 
jatorrizko herrialdeek, berriz, nahiago izan dute 
mugak itxi, bidaiarik ez egiteko eta herritarrek 
kanpotik kutsadurarik ez ekartzeko.

EBri dagokionez, pandemia hasi zenean, 
Gaixotasunak Prebenitzeko eta Kontrolatzeko 
Europako Zentroa (CEPCE) izeneko erakundea 
izan zuen aktibo denboraldi batez, eta Stockholmen 
du egoitza. Zentro horrek 280 langile ditu lanaldi 
osoan, eta 57 milioi euroko urteko aurrekontua. 
Oro har, ia inork ez du horren berri izan, mundu 
osoko birologoek eta epidemiologoek izan ezik, 
haiek bai ezagutzen dute nazioarteko hainbat 
biltzarren egoitza izan delako. Zentro honi buruz 
dugun ezagutza urritik haratago, egia esan, ez du 
asko lagundu EB eta bere estatu kideak COVID-
19a bezalako zerbaitetarako presta daitezen, 
esate baterako, Europako herrialdeei maskarak, 
babes-ekipamenduak eta haizagailuak pilatzeko 
eskatuz; erreserbako langile trebatu nahikoa izan 
ditzatela gomendatuz; prestakuntza-ikastaroak 
eskainiz osasun-langile publiko nazionalentzat eta 
ospitaleetako higienea eta gaixotasunen prebentzioa 
arautzen duten agentzientzat hirugarren adinekoen 
egoitzetan; simulazioak antolatuz estatu kideetako 

arduradun politikoentzat, Europa mailako balizko 
pandemia batean zer egin eta nola lagundu jakiteko; 
edo Europako herritarrei oro har ohartaraziz beren 
bizimodu globalak hilgarriak izan daitezkeela, 
baldin eta beren osasun-sistemak prestatuta ez 
badaude haien ondorioei aurre egiteko.

Oso litekeena da horrelako ohartarazpenik ez 
egiteko arrazoietako bat honako hau izatea: ez 
zirela bat etorriko indarrean dagoen Europako 
moneta-ortodoxiaren erregimenak eskatzen 
dituen austeritate- eta koordinazio-neurri fiskalen 
esparruan urtero emandako gomendio gogorrekin, 
gastu publikoa murrizteko eta, hartara, Europako 
herrialdeetako defizit publikoak eta zor publikoa 
murrizteko. Murriztu beharreko gastuen artean 
osasun-sistema publikoak daude. 2011 eta 2018 
artean, Europako Batzordeak hirurogeita hiru 
eskaera formal egin zizkien estatu kideei, osasun-
gastu publikoak murriztu eta osasun-sistemak 
pribatiza zitzaten. Pandemia agertu zenean, EBko 
herrialde ekonomikoki defizitarioenetan ezarritako 
austeritateak osasun-gastua BPGd-aren % 8,8ra 
jaitsi zuen Italian, eta % 8,9ra Espainian. Ehuneko 
horietatik, % 6,5 eta % 6,3 baino ez zegozkien 
gastu publikoari, hurrenez hurren, gainerakoa 
koordainketarekin eta borondatezko osasun aseguru 
pribatuen sistemen bidez ordaintzen baitzen. 
Konparazio batean, bere BPGd-aren % 11,2ko 
osasun–gastuari eutsi zion Alemaniak, eta gastu 
horren % 9,5 gastu publikoari zegokion. Datu horiek 
testuinguruan kokatzeko, BPGd-aren % 3 —Italiako 
eta Alemaniako osasun-gastu publikoaren arteko 
aldea— Alemaniako defentsa-aurrekontua baino 2,3 
aldiz handiagoa da, eta orain BPGd-aren % 1,35ekoa 
da. Bistan denez, % 9,5eko gastu publiko sanitarioa 
gehiegizkotzat jotzen zuen Europako Batzordeak, eta, 
beraz, gastu hori murrizteko eskatu zion Alemaniari 
ere. Izan ere, 2019an, ospitale publikoak ixteko 
kanpainan bete-betean sartuta zegoen Alemaniako 
gobernua. Baina pandemia iritsi zenean, kanpaina 
hori bat-batean eten zen, eta kontu handiz saihestu 
zuten indar politiko «europeista» guztiek.

Bestalde, jarraitu egin du Europaren eta bere Estatu-
nazioen arteko ohiko ping-pong-partidak —EBren 
diseinu instituzionalak ahalbidetua eta bultzatua—. 
Partida horretan, kontinenteko hiriburu gisa jardun 
nahi du Bruselak, eta estatuek jokoari jarraitzen 
diote edo aldendu egiten dira, beren gobernuek une 
bakoitzean beren interesak edo beren herrialdeenak 
interpretatzeko duten moduaren arabera. Adibide 
garrantzitsu bat txertoak erosteko politika da. 
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2020ko udaberrian hasi zen politika hori, litekeena 
baitzen hainbat ekoizleren txertoak eskuragarri 
egotea udazkenean edo neguaren hasieran. Maila 
nazionalean, hainbat Osasun ministrok partzuergo 
bat osatu zuten hornitzaile izan zitezkeenekin 
baterako negozioak egiteko, hain zuzen ere 
Alemaniari zegokionean EBko sei hilean behingo 
Lehendakaritza txandakatua hartzea. Horixe 
izango zen Angela Merkel EBko buru izango zen 
azken aldia, eta, horretarako prestatzean, bere 
Osasun ministroari esan zion Europako Batzordera 
bideratzeko txertoak erosteko kontua. Hainbat 
teoria daude ezohiko erabaki hori azaltzeko; izan 
ere, Batzordeak ez zuen esperientziarik horrelako 
jardueretan, eta hogeita zazpi Estatu subiranoren 
izenean negoziatu beharko zuen, eta Estatu horiek, 
seguruenik, ideia desberdinak izango zituzten zenbat 
gastatu nahi zuten eta zein txerto-motatan gastatu 
nahi zuten azaltzeko. Horren azalpen bat da Merkel 
beldur zela, bestela eginez gero, Alemania, moneta-
batasunaren kariaz potentzia onuradunena eta 
aberatsena izanik, beste herrialdeak baino lehenago 
hasiko zela txertoa jartzen, eta horrek liskar ugari 
sortuko zituen estatu kideen artean, hain zuzen ere, 
bera presidente zen bitartean. Nolanahi ere, emaitza 
izan zen negoziazioak luzatu egin zirela, estatuen 
eta Batzordearen artean desadostasuna zegoelako 
bolumenei, prezioei eta entrega-datei buruz, bai 
eta ekoizteko tokiei eta fabrikazio-instalazioen 
dirulaguntzei zegokienez ere. Azkenean, estatuek 
gehiago ordaindu behar izan zuten, eta denbora 
gehiago itxaron behar izan zuten txertoak erosteko. 
Beste faktore bat izan ziren Frantziaren eskaerak, 
txertoak erosteko Europako kanpainan lekua 
utzi ziezaion Sanofi enpresa frantsesak ekoitzi 
behar zuenari. Baina 2021. urtearen hasieran, 
azken minutuan, Sanofik onartu behar izan zuen 
ahalegin guztiak ezerezean geratu zirela. Brexitaren 
ondorengo Britainia Handia, berriz, gai izan zen 
txertaketa-kanpaina Europako gainerako herrialdeek 
baino lehen hasteko eta gutxiago ordainduta egiteko. 
Horrek koloreak atera zizkien EBko liderrei, eta 
kontinentean ekoitzitako txertoak Erresuma Batura 
esportatzeko debekuak ekarri zituen aldian behin.

Ikusi dugunez, EBk pandemiari eman dion erantzun 
nagusia, euroargotean «NextGenerationEU 
Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismo 
Europarra» deitutakoa izan da, NGEU gisa laburtua 
(ingelesezko akronimoaren arabera). Europako 
Kontseiluak sortu zuen hori 2020ko uztailean, eta lau 
haizeetara zabaldu zen «Europako elkartasunaren» 

adierazpide gisa garai zailetan. NGEUren esparruan, 
Batasunak 750 mila milioi euro banatuko ditu 2018ko 
prezioetan (orain 807.000 milioi euro doituta) zazpi 
urtean zehar (2021etik 2027ra) bere estatu kideen 
artean, pandemiatik suspertzen eta beren gizarteak 
eta ekonomiak etorkizuneko birusen aurka hobeto 
prestatzen laguntzeko. Baina tresna berri hori arretaz 
aztertzen badugu, ez dirudi zerikusi handirik duenik 
ez pandemiarekin, ez eta Europaren elkartasunarekin 
ere; izan ere, badirudi pandemia aukera gisa baliatzen 
duela «europar f iskalitatea» lortzeko antzinako 
proiektua —funtsean Frantziakoa— gauzatzeko, 
hasiera batean Europako moneta-batasunerako 
soilik sortua. NGEU, berez, EBren zorpetzearen 
bidez finantzatuko da, Europako itunak saihestuz. 
Horretarako, hogeita zazpi estatu kideek ekimen 
honi heldu behar diote, eta bakoitzak pastelaren 
zati bat jaso behar du, pandemiak zenbateraino eta 
nola eragin dien kontuan hartu gabe. Funtsen erdia 
baino gehiago laguntza moduan ordainduko da, 
eta gainerakoa mailegu gisa. Herrialde bakoitzari 
dagozkion esleipenak ia azken digituraino zehaztuta 
daude, erraz ulertzen ez den formula konplexu baten 
arabera. Italiak lehoiaren zatia jasoko du, 172,7 mila 
miloi euro, horietatik 81,8 laguntza gisa; ondoren, 
Espainiak 140,4 mila milioi (77,3 mila milioi 
laguntza gisa). Bitxia bada ere, hirugarren postuan 
Polonia ageri da, nahiz eta pandemiaren eragin 
oso arina izan duen, 63,8 mila miliorekin (37,7 
laguntza gisa). Frantziak 38,8 mila milioi jaso ditu 
eta Alemania oparoak, berriz, 28,8 mila milioi, bi 
herrialdeentzat laguntza gisa emanak. Zifra horiei 
perspektiba emateko, 2020an Alemaniak 219 mila 
milioi euro hartu ditu maileguan bere kabuz. 750 
mila milioi horiek itzultzen, hemendik aurrera EBko 
aurrekontu arruntaren kargura, 2028an hasi behar 
da eta hogeita hamar urte geroago amaitu. Hala 
ere, espero da 2020ko hamarkadaren amaierarako 
EBk diru-iturri independenteak lortuko dituela, edo, 
seguruenik, estatu kideek aukera emango diotela bere 
zorraren zerbitzua zor berria jaulkita finantzatzeko, 
bere ereduari jarraiki.

NGEUren diru guztia programak irauten duen 
zazpi urteko epean gastatu behar da. Herrialdeek 
ere beren aurrekontu-programak aurkeztu behar 
dizkiote Batzordeari, onar ditzan. Horretarako, 
beren suspertzeko eta erresilientziarako funtsak 
hiru kapitulutan banatu behar dituzte funtsean: 
pandemiak eragindako kalteak konpontzea, 
herrialdeak erresilienteagoak izatea lortuz; beren 
industriak eta bizimoduak berde bilakatzea, 
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European Green Deal edo «Europako Itun Berdea» 
izenekoarekin bat etorriz; eta «digitalizazioa», 
horrek zer esan nahi duen alde batera utzita. Horrez 
gain, Europako Parlamentuak eta Batzordeak 
banan-banan baldintzatu nahi dituzte ordainketa 
horiek, estatu kide bakoitzak bere lege-sistemak 
«desnazionalizatzeko» eta LGTBQ eskubideak 
hobetzeko egiten dituen ahaleginen arabera. Diru 
horren ordainketa 2021eko udazkenean hasi da 
zenbait herrialdetan, eta beste batzuen gastu-planak 
Batzordearen onarpenaren zain daude oraindik. Oro 
har, eta aurreikus zitekeen bezala, diru hori guztia 
suspertzeko eta erresilientziarako inbertitzeko, 
plangintza aditua, Administrazio Publiko eskuduna 
eta industria-gaitasun kaudimendunak behar dira, 
eta horiek ez dira egun batetik bestera izaten leku 
guztietan. Bestalde, osasun-sistemei dagokienez, bai 
eta hezkuntza-erakundeei eta, oro har, Administrazio 
Publikoari dagokienez ere, ez da posible Europar 
Batasunak ezarritako austeritate-politikek sistema 
horiei eragindako kaltea dela eta, funtsak txertatze 
hutsarekin berreraiki eta modernizatu ahal 
izatea; aitzitik, finantzaketa hobea beharko dute, 
egonkortasun eta erregulartasun handiagokoa. Baina, 
azken batean, hori lortzeko, beharrezkoa izango da 
estatu kideen arteko desberdintasun ekonomikoei 
heltzea, batez ere moneta-batasunean parte hartzen 
duten herrialdeei dagokienez.

Azkenik, Europako Batasuna ia erabat kanpo 
dago pandemiaren inguruko politika globaletik, 
Europako Estatu-nazioak eta europar herritarrak 
dauden neurri berean. Batzuetan, deitoratu egin 
da Europako biztanleria ez egotea prest Hegoalde 
globalarekin txertoak partekatzeko, bereziki oraindik 
txertorik ez zegoenean. Gaur egun, Osasunaren 
Mundu Erakundea Europako eta Ipar Amerikako 
gobernuei eskatzen ari zaie soberan dituzten dosiak 
ez erabiltzeko hirugarren dosietan edo txertatuta 
dauden populazioentzako indartze-txertoetan, eta 
immunizazio-tasa txikiagoak dituzten herrialde 
pobreei emateko. Ezin dugu jakin zer neurritan 
den hori erretorika hutsa galeriari begira, harik eta 
herrialde horiek jasotako txertoak beren biztanleei 
banatzeko duten gaitasuna ezagutzen ez dugun 
arte. Dakiguna da EBk eta estatu kide batzuek 
ahalegin handiak egin dituztela Europa-ekialdeko 
herrialdeek, Hungariak kasu, txerto merkeagoak eros 
ez ditzaten, hala nola errusiarrak edo txinatarrak, 
baizik eta «mendebaldekoak eros ditzaten». Baina 
ez dakigu ahalegin horiek zenbateraino izan 

diren arrakastatsuak edo Ekialdeko herrialdeek 
«ekialdekoa ez erostearen» kostua zein izan den.

Une labur batean, gai publiko bihurtu zen pandemiaren 
inguruko politika globala: koronabirusari aurre 
egiteko ustez egokiagoak diren RNA mezulari 
(RNAm) izeneko txerto garatu berrien patenteen 
eskubideei buruz Europako herrialdeen eta Estatu 
Batuen artean sortu zen eztabaidaren ondorioz. 
Europaren harridura handirako, ustez «eurofiloa» den 
Estatu Batuetako presidente berriak, Bidenek, gure 
kontinenteari eskatu zion uko egiteko SARS-2 txerto 
berri horien gainean ditugun jabetza intelektualeko 
eskubideei, Hegoaldeko herrialdeek ekoitzi ahal izan 
zitzaten dagozkien patenteen lizentziak ordaindu 
gabe. Proposamena harrigarria zen benetan, Estatu 
Batuek baitute munduko ikerketa-industriarik 
handiena, eta horregatik izan da beti patenteen 
babesaren sustatzailerik sutsuena. Europarrak, aldiz, 
jabetza intelektualari dagokionez onberagotzat jo izan 
dira beti, eta berehala argudiatu zuten, besteak beste, 
zerbait sortzeko gai izateak ez duela ezinbestean 
esan nahi hori modu masiboan egingo denik, 
ekoizpenaren aldetik industria funtzionala ez dagoen 
bitartean. Baina berehala lurperatu zuten gerra-
aizkora, eta herritarrak nahastuta utzi zituzten, beren 
buruei galdezka ea zer ote zegoen horren guztiaren 
atzean. Seguruenik, eztabaida horren arrazoia da alor 
horretako patente nagusiak Europako enpresen esku 
daudela, hala nola BioNTech alemaniarraren esku. 
Nahiz eta enpresa horiek, mundu globalizatuak nola 
funtzionatzen duen oso ondo baitakite, azkar erakutsi 
zuten AEBetako farmazia-korporazio handiekin 
elkarlan-harremanak izateko gogoa (BioNTech-ek 
Pfizer-ekin egin zuen bezala), baina agian ez 
dituzte beren patenteak haiekin partekatu. Nolanahi 
ere, Alemaniak nahiago du txertoak karitatezko 
dohaintzen bidez partekatu. Bien bitartean, txertoak 
ekoizten dituzten enpresak urrezko arrautzen oilo 
bihurtu dira; garai bateko BioNTech enpresa txikia 
Europako enpresa kapitalizatuenetako bat izatera 
pasa da, 88 mila milioi euroko balioa duena, 
Mercedes edo Volkswagen bezalako erraldoien 
erdia baino gehiago, eta haren jabeek 14 mila milioi 
euro irabazi dituzte dagoeneko, hamar alemaniar 
aberatsenen zerrendan ate handitik sartuz.

Badirudi Europa ez dela inolako zereginik betetzen 
ari Estatu Batuen eta Txinaren arteko liskar gero 
eta handiagoan, lehen «biosegurtasuna» deitzen 
zitzaion «osasun-segurtasun globalaren» inguruan. 
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SARS-CoV-2ren jatorriaren inguruko eztabaida da 
liskar horren icebergaren muturra, eta horren erdian 
dago Txinako Wuhan2 hiriko laborategi birologikoa. 
Laborategi hori koronabirusei buruzko munduko 
ikerketa-zentro aurreratuenetako bat dela dirudi, eta, 
antza denez, SARS-CoV-2 birusak Wuhanen kutsatu 
zituen lehen gizakiak, ustez 2019ran amaieran. 
Kointzidentzia horrek oso azkar eragin zituen 
burutapenak birus berriak laborategi horretatik ihes 
egin ote zuen, istripuz edo sabotaje baten ondorioz. 
Txinako gobernuak, baina baita nazioarteko 
komunitate birologikoaren zati handi batek ere, 
erabat ukatu ditu teoria horiek, eta behin eta berriz 
esan du birus berria modu zoonotikoan transmititu 
zela basa-animalia batengandik —ziurrenik, saguzar 
batengandik—, eta hori gertatu zen tokia basa-
animalien merkatu bat izan zela («merkatu busti» 
bat), Wuhanen dagoena. Gai horri amaiera emateko 
ahaleginek, Munduko Osasun Erakundea (MOE) buru 
dela, behin eta berriz huts egin dute, ustez Txinako 
gobernuaren lankidetza faltagatik.

Zergatik da hori garrantzitsua? Ez al luke joandako 
ura izan behar? Horrek ekar litzakeen ondorio 
erabakigarriez gainera —hala nola laborategi 
birologikoetako segurtasun-protokoloak hobetzeko 
beharra edo, hala badagokio, animalia batzuen 
merkataritza hertsiki arautzeko edo debekatzeko 
beharra—, arazoa berehala politizatu zen, eta, 
eboluzionatu ahala, biraketa harrigarri batzuk egin 
ditu. Garai hartan Estatu Batuetako presidente zen 
Donald Trumpek egur gehiago bota zuen sutara, 
eta «txinatar birusa» deitu zion SARS-CoV-2ri. 
Horren ondorioz, Txinak erantzun zuen esanez Fort 
Detrick-eko instalazio militar estatubatuarretatik 
ere ihes egin zezakeela birusak gerra biologikoari 
buruzko ikerketak egiten ari ziren bitartean. MOEren 
babespean Wuhanera bidalitako birologo ospetsuen 
bi espedizioek onargarriagotzat eman dute birusaren 
jatorri naturalaren hipotesia, baina ez dute erabat 
baztertu hiriko laborategian gertatutako istripu baten 
hipotesia, neurri batean, ez dutelako laborategi hori 
erabat ikustea lortu. Gaur egun, bigarren espedizioko 
parte-hartzaileak beste ikerketa bat eskatzen ari dira, 
baina ez dago ezer argi ateratzeko itxaropen handirik, 
denborak aurrera egin ahala hondatu egiten baitira 
egon daitezkeen ebidentziak. Trumpen ondorengoak, 

2.  Gai horri buruz, ikus, besteak beste, Nicholas Wade, «What’s 
the Origin of COVID? Did People or Nature Open Pandora’s 
Box at Wuhan?», Bulletin of the Atomic Scientists, 2021eko 
maiatzaren 5a, https://bit.ly/3ukboL5, azken aldiz 2021eko 
irailaren 21ean kontsultatua.

Bidenek, kontu hori ahantzi egin nahi zuela zirudien 
hasiera batean, baina gero iritzia aldatu zuen eta horren 
ebaluazio bat egiteko eskatu zien Estatu Batuetako 
zerbitzu sekretuei. Dirudienez, inteligentzia-agentzia 
gehienek SARS-CoV-2 birusaren jatorri naturalaren 
alde egin zuten, baina haietako batek behintzat 
laborategiko istripuaren teoria sinesgarriagotzat jo 
zuen.

Bien bitartean, konexio paralelo bitxi batzuk hasi 
dira argia ikusten. Blogari kazetari batzuek adierazi 
dutenez, nazioarteko ikerketa birologikoaren 
gune nagusietako bat izango litzateke Wuhango 
laborategia, Estatu Batuetan trebatutako zientzialari 
txinatarrek zuzendua, eta, hein batean, Estatu 
Batuetako Gobernuaren erakunde National Institutes 
of Health-en dirulaguntzek finantzatua, bai eta 
enpresa eta fundazio estatubatuarrek ere. Egoitza 
New Yorken duen ikerketa-zentro baten bidez bideratu 
ziren funts horietako batzuk. Zentro horretako 
zuzendariak lankidetza estuan ziharduen Wuhango 
laborategiarekin, eta MOEk Wuhanera bidalitako bi 
ikerketa-taldeetan parte hartu zuen gero. Era berean, 
COVID-19 agertu eta egun gutxira The Lancet 
aldizkarian argitaratutako gutun ireki bat sinatu zuen 
pertsonetako bat izan zen (eta, seguruenik, baita 
haren sustatzaile nagusia ere). Gutun hartan birologo 
ospetsu batzuek biribilki ukatu zuten birus berria 
Wuhango laborategitik sortu zela, eta hipotesi hori 
«konspirazioaren teoria» zela esan zuten3.

Horrelako testuinguruan adierazpen hori erabiltzeak 
ikerketa-kazetaritzaren arreta erakarri beharko 
zukeen. Zergatik ez hitz egin hobeto «laborategiko 
istripuaren teoriaz», istripu bat izateko aukeraz hitz 
egiten hasi baitzen orduan, ez inolako konspirazioaz, 
hasierako uneetan inork aipatu ez zuena? Testuinguru 
horretan, komeni da aipatzea «konspirazioaren teoria» 
esamoldeak betekizun nabarmena izan zuela 1980ko 
hamarkadan hasi bide ziren nazioarteko ekitaldi 
batzuetan, pandemia bat sortzen bazen prestatzeko, 
lehenik nazioarteko balizko gerra biologiko batean, 
eta ondoren eraso terrorista baten ondorioz4. Estatu 
Batuek antolaturik, ekitaldi horietan bildu ziren 
hainbat gobernu, nazioarteko erakunde batzuk, hala 
nola MOE   —nahiz eta, dirudienez, Europar Batasuna 
ez zen bertan izan—, multinazional farmazeutikoak, 

3. The Lancet, 395. lib., 2020ko martxoaren 7a.
4. Zoritxarrez, horri buruz aurkitu dudan iturririk interesga-

rriena alemanez bakarrik dago eskuragarri: Paul Schreyer, 
Chronik einer angekündigten Krise: Wie ein Virus die Welt 
verändern konnte, Frankfurt, 2020.

18

https://thebulletin.org/2021/05/the-origin-of-covid-did-people-or-nature-open-pandoras-box-at-wuhan/


fundazioak, erakunde militarrak eta inteligentzia-
erakundeak, harreman publikoetako enpresak eta 
komunikabideak. Hor jorratutako gaietako bat izan 
zen biztanleriarekin nola komunikatu pandemiaren 
garaian, kutsadurak geldiarazteko beharrezkotzat 
jotzen zena onar zezan; esate baterako, koarentena-
neurriak errespetatzea, txertoa jartzea edo 
buruzagiengan, haien gaitasunean eta adierazpenetan 
konfiantza izatea. Gobernuek zabaldutako egiazko 
informazioen edo informazio estrategikoen aurkako 
«konspi raz ioaren  teor iak» 
nola kudeatu ere hitz egin zen 
testuinguru horretan.

Eta nahiko litekeena da herrialde 
demokra t ikoe t an  kaze t a r i 
askok ikerketa independenterik 
egiteari uko egin izana, edo, are 
gehiago, nazioarteko politikan 
pandemia honen inguruan 
atzealdean gertatzen ari denari 
buruzko informazioa emateari 
ere uko egin izana, politika 
publikoen berri ematera mugatuz, 
«konspirazioaren teorikotzat» 
jotzeko eta agian informazio-iturri 
ofizialetatik baztertuak izateko 
beldurrez. Atzealdean mugitzen 
dena da erakunde global, nazional, 
publiko eta pribatuen sare zabal 
bat, gerra biologikoaren mehatxua 
kudeatzen (eta, berez, horretarako 
p r e s t a t z e n )  d i h a r d u e n a ; 
biosegurtasunaren inguruko gune 
zientifiko militar industrial bat, 
alderdi batzuetan oso hertsiki lotua 
gune mediku industrialarekin, bat 
bihurtu baitira (harreman horrek 
«biosegurtasuna» terminoaren ordez «osasun-
segurtasuna» termino ez hain kezkagarria erabiltzera 
eraman ditu berriki). Oso gutxi ezagutzen da gune 
horri buruz, salbu eta Estatu Batuek zuzentzen 
dutela, haien inteligentzia-zerbitzuen inplikazio 
sakona duela eta, besteak beste, MOE bezalako 
erakundeak (funtsez urri) eta enpresa farmazeutiko 
handien (baliabidez gainezka) ordezkari gailenak 
dituela barnean. Sare horri buruz dakiguna da 
azken bi hamarkadetan hainbat topaketa egin dituela 
nazioarteko lankidetza eta elkarlan publiko-pribatua 
etorkizuneko larrialdietarako prest jartzeko. Atzera 
begira, ekitaldi horietan deigarriena izan zen New 
Yorkeko Pierre hotelean egin zena, 2019ko urriaren 
18an, Event 201 lelopean. Haren gaia izan zen SARS 

motako koronabirusak eragindako pandemia global 
baten aurrean eman zitekeen erantzunaren entsegua, 
baztangarekin, izurriarekin, karbunkoarekin eta 
SARS-Cov-1ekin antzeko ariketak egin ondoren. 
Handik aste gutxi batzuetara agertu zen SARS-
CoV-2.

Bere senean dagoen inork ez du iradoki 2019. 
urtearen amaieran birus berria agertu izatea (orduan 
agertu bazen, eta ez aste batzuk lehenago, zenbait 

iturrik dioten bezala), munduko 
establishment-en ekimenez planeta 
osoko biztanleekin egindako 
zuzeneko esperimentua izan 
zitekeenik, Pierre hotelean egindako 
konferentziaren justu ondoren. Hala 
ere, gertaeren sekuentziak frogatzen 
duena da SARS-CoV-2 ez zela 
ustekabean iritsi. Agertu orduko, 
oso ezaguna zen haren oinarrizko 
egitura, goi-mailako ikerketa 
zientif iko handia baitzegoen 
aurretik, eta horrek azal lezake nola 
lor daitekeen txerto-mota berri bat 
—RNAm-koa, itxura batean, birus-
mota berri horretarako ia neurrira 
egina— garatzea denbora-tarte 
hain txikian. Baina, hala ere, are 
interesgarriagoa da aztertzea nola 
ikerketa birologikoa —Wuhango 
laborategia ere horretan aritzen 
da— oso lotuta dagoen nazioarteko 
prestaketekin, bai gerra biologikotik 
babesteko, bai, bereziki, gerra 
egiteko. Bai gerra nuklearrerako 
prestatzeko beharragatik, bai 
gerra nuklearretik babesteko 
beharragatik, Gerra Hotzaren 

garaian fisika nuklearrak izan zituenen oso antzekoak 
dira lotura horiek. Biosegurtasunari buruzko ikerketak 
dakartzan arriskuak ikusita —ez dira, zalantzarik 
gabe, industria eta gerra nuklearrei lotutako arriskuak 
baino txikiagoak—, funtsezkoa dirudi herritar guztiek 
SARS-CoV-2 birusaren inguruko politika globalei 
buruzko ezagutza handiagoa izatea, baina hori ez da 
ia inoiz eztabaidatzen Europan.

Laburbilduz, biosegurtasuneko sare global horrek 
-gaur egungo ikerketa birologiko aurreratuenaren 
zati handi bat babesten ari dela dirudiena- NBEren 
Batzarrak 1971n onartutako arma biologikoei 
buruzko nazioarteko konbentzio batean izango 
luke jatorria; izan ere, gerra biologikoa ez ezik, 

Bere senean dagoen 
inork ez du iradoki 2019. 
urtearen amaieran birus 
berria  agertu izatea 
(orduan agertu bazen, 
eta ez aste batzuk 
lehenago, zenbait iturrik 
dioten bezala), munduko 
establishment-en ekimenez 
planeta osoko biztanleekin 
egindako zuzeneko 
esperimentua izan 
zitekeenik, Pierre hotelean 
egindako konferentziaren 
justu ondoren. Hala ere, 
gertaeren sekuentziak 
frogatzen duena da SARS-
CoV-2 ez zela ustekabean 
iritsi.
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haren prestakuntzari lotutako ikerketa guztiak ere 
debekatzen ditu5. Bai ematen du, ordea, balizko 
arma biologikoen aurka defendatzeko ikerketa 
egiteko aukera, eta horrek, ulertzekoa denez, 
arma horien propietateei buruzko ezagutza sakona 
eskatzen du. Espezialistek bakarrik jakin dezakete 
horrek zer neurritan uzten dituen ateak zabalik arma 
biologiko berriak ikertzeko, eta aldi berean hori 
nola lotzen den helburu medikoak dituen ikerketa 
birologikoarekin: badirudi «erabilera bikoitzen» 
arazo bati baino gehiagori egin behar diogula aurre 
hemen. Argi dagoena da bereziki Estatu Batuek 
biosegurtasuneko ikerketa-zentro handiak dituztela, 
kontrol militarraren pean, adibidez, Fort Derrick-en. 
Han, SARS-CoV-1 pandemia hasi zenetik, hegazti 
gripe ezagunaren eragilea izan zena, badirudi lan-
agendaren gorenean daudela koronabirusak. Argi dago 
Estatu Batuek garrantzi handia ematen diotela birus-
mota horren aurkako defentsari, jatorri naturalekoak 
nahiz laborategikoak izan; izan ere, 2019ko urrian 
Pierre hotelean izandako topaketa horretako buru 
Madeleine Albright estatu-idazkari ohia izan zen, 
Estatu Batuetako presidentearen ordezkari gisa. 
Beste pertsona ospetsu askoren artean, bertan izan 
zen halaber Avril Haynes, CIAko zuzendariorde 
ohia eta Obamarekin Segurtasun Nazionaleko 
sailburuorde izandakoa. Pierre hotelean izandako 
«gerra-joko» horien garaian, Washingtongo lobby 
batentzat egiten zuen lan, Pentagonoarekin eta Estatu 
Batuetako zerbitzu sekretuekin kontaktuak eskainiz. 
Event 201 izan eta hilabete gutxira, Inteligentzia 
Nazionaleko zuzendari izendatu zuen Biden 
presidenteak, AEBetako inteligentzia-zerbitzuen 
establishment-aren postu gorena. Zerbitzu horien 
ardura duten agentzia ugari gainbegiratzeko eta 
koordinatzeko eginkizuna ematen du postu horrek.

Defentsa-politikek, armamentu-kontrolari buruzko 
nazioarteko itunen esparruan, ohekide arrotzak 
elkartu ditzakete azkenean, eta badirudi hori 
gertatzen ari dela gerra biologikoari dagokionez. 
Elkarrekiko disuasioaren mundu paradoxikoaz 
dakiguna kontuan hartuta —hau da, zure aurkariari 
daukazunaren zati bat bakarrik ezagutzen uztea, 
gainerakoaren zati erabakigarria ezkutatzen duzun 

5.  Izenburu osoa da Convención sobre la prohibición del de-
sarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bac-
teriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción. 
1969az geroztik, Estatu Batuek, argitara atera ziren hainbat 
gertakariren ondoren, arma biologikoak ikertzea debekatu 
zuten beren lurralde osoan, ikerketa horiek biztanleria zibi-
lari kalteak eragin ziezazkioketelako.

bitartean, eta nazioarteko legeria nazioko legeria 
dibergenteekin batera existitzen denez, herrialde 
batean zerbait debekatuta egon daiteke, baina 
ez beste batean—, ez da inola ere pentsaezina 
une batean elkarren aurka dauden potentziak 
azkenean elkarlanean aritzea ikerketa zientifikoa 
bezalako alorretan, oharkizunak partekatuz eta 
elkar engainatuz. Eredu horren barruan egon 
daitekeen alor bat «funtzioaren irabaziaren 
ikerketa» deitutakoa izan daiteke, hots, birus bat 
genetikoki aldatzen ikastea, kutsagarriago eta 
hilgarriago bihurtzeko. Egia da, balizko eraso 
biologikoetatik babesteko, zilegi izan daitekeela 
jakitea funtzioaren irabaziaren teknologiak nola 
areagotu dezakeen birus baten inpaktua. Baina 
ildo horretako ikerketa legez kanpokoa bada 
lehen herrialde batean baina ez bigarren herrialde 
batean, lehen herrialdeko armadak interes handia 
izan lezake bigarren herrialdean ikertzeko, baldin 
eta emaitzak bateratzeko elkarrekiko konpromisoa 
badago. Jakina, egoera aproposak dira James 
Bonden moduko era guztietako jokaldietarako, eta 
nork esan lezake Estatu Batuetan zein Txinan, bai 
zientziaren alorrean, bai alor militarrean, horrelako 
edo antzeko moduetan laguntzeko gogoa duen 
eragilerik ez dagoenik?

Testuinguru horretan, interesgarria da adieraztea 
SARS-CoV-2ren sekuentziazio genetikoaren 
emaitzak argitaratu eta berehala, birologo entzutetsu 
batzuek, gehienak erretiratuak, jakinarazi zutela, 
beren iritziz oso zaila zela koronabirus-mota 
berriak berez eboluzionatzea, eta, beraz, ingeniaritza 
bioteknologikoko produktu bat baino ezin zela 
izan. Baina are interesgarriagoak dira establishment 
birologikoak baieztapen horien aurrean izan zituen 
erreakzio urduriak, bai eta «konspirazioaren teoria» 
kontzeptua gehiegitan erabili izana ere. Behin eta 
berriro esan zaie herritarrei SARS-CoV-2 eboluzio 
naturalaren emaitza dela zalantzarik gabe, eta, hala, 
arma biologikoei buruzko konbentzioaren edozein 
urraketatik salbuetsi egin dira Txinako zientzialariak, 
haien kide estatubatuarrak, eta bien babesleak. Jarrera 
horren defendatzaile sutsuenen artean dago Christian 
Drosten, Alemaniako Gobernuko Birologia arloko 
burua. Gainera, Wuhanera maiz joaten da bisitan, bai 
laborategira bai merkatu bustira, berak aitortu duen 
bezala. Funtzioaren irabaziaren ikerketaren ustea 
ezeztatzeko, Drostenek argudiatu du gizakientzat 
arriskutsuagoa izateko behar-beharrezkoa dena 
baino askoz ere konplexuagoa dela birus berria, 
eta, bere ustez, horrek frogatzen du aldaketa horrek 
eboluzio naturalaren ondorio izan behar duela, 
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munduko potentzia handiak —
eta, batez ere, munduko potentzia 
nagusia, Estatu Batuak— nola 
prestatzen ari diren gerra 
biologikoa egiteko eta hartatik 
babesteko, biak ere aukera 
arriskutsuak izanik, bereizteko 
zailak izateaz gain, eta bestetik, 
ikerketa mediko-biologiko 
baketsua eta ikerketa biologiko 
militarra nola dauden hertsiki 
lotuta birologiaren fronteko 
lehen lerroan. Herritarrek jakin 
behar dute nolako «defentsak» 
diseinatzen ari diren potentzia 
handiak eta zein suntsitzaileak izan 
daitezkeen. «Biosegurtasunak» 
ezin du Estatuaren sekretu izaten 
jarraitu, eta Europako biztanleek 
koronabirus-mota berrien aurrean 
«erresilientzia» handiagoa garatu 
nahi badute, eztabaida publikorako 
agendako gai nagusietako bat izan 
beharko lukete gerra biologikoa 

egiteko eta hartatik babesteko lantzen ari diren 
prestakuntzek. n

eta ez giza manipulazioaren 
ondorio. Harrokeria profesional 
handia erakutsiz, Drostenek 
elkarrizketatzaile bati esan ere 
egin zion, berak birusa aldatu 
behar izan balu, askoz ere modu 
errazagoan eta dotoreagoan 
egingo zukeela6.

Ikuspegi horretatik begiratuta, 
ez da harritzekoa, gaurkotasun 
handia izaten jarraitzea birusaren 
jator r iaren eta  Wuhango 
laborategiaren eginkizunaren 
gaiak, lehen begiratuan bigarren 
mailakoa dirudien arren. Eztabaida 
hori isilarazteko ahaleginarekin 
batera, nazioarteko hainbat 
ikerketaren gaia izan da SARS-
CoV-2 saguzarren leize batetik 
edo probeta batetik datorren ala 
ez, baina denak zapuztu egin dira, 
eta, gaia zein harrigarria izan 
daitekeen ikusita, baliteke amaitu 
gabe geratzeko diseinatuta egotea ikerketa horiek. 
Nolanahi ere, eztabaida publiko bizia hasteko beharra 
adierazten du horrek guztiak, alde batetik, jakiteko 

6. «Herr Drosten, woher kam dieses Virus?», Republik, 
2021eko ekainaren 5a, https://bit.ly/3mmH2Eb , azken aldiz 
2021eko irailaren 21ean kontsultatua.

Herritarrek jakin behar dute 
nolako «defentsak» diseinatzen 
ari diren potentzia handiak 
eta zein suntsitzaileak izan 
daitezkeen. «Biosegurtasunak» 
ezin du Estatuaren sekretu 
izaten jarraitu, eta Europako 
biztanleek koronabirus-mota 
berrien aurrean «erresilientzia» 
handiagoa garatu nahi 
badute, eztabaida publikorako 
agendako gai nagusietako 
bat izan beharko lukete gerra 
biologikoa egiteko eta hartatik 
babesteko lantzen ari diren 
prestakuntzek.
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E uropa klimatikoki neutroa den munduko lehen 
kontinentea izatea nahi dut 2050erako. Hori 

gerta dadin, Europarako Itun Berdea aurkeztuko dut 
karguan emango ditudan lehenengo 100 egunetan. 
Europako lehen lege klimatikoa aurkeztuko dut, 
2050eko helburua lege […] bihurtuko duena. Ez 
dugu inor atzean utziko». Horiexek izan ziren Ursula 
Von der Leyen Europako Batzordeko presidentearen 
lehen hi tzak 2019ko uztai lean Europako 
Parlamentuan inbestidura-hitzaldian (Europako 
Batzordea, 2019 a).

Europako legegintzaldiaren bi urteetan zehar, 
hainbat legegintza-pieza aurkeztu dira Europako 
Erkidegoan, energiaren, industriaren, eraikuntzaren, 
mugikortasunaren, nekazaritzaren eta elikaduraren 
sektoreei, eta, berriena, Fit for 55 izenaz ezagutzen 
denari dagokienez. Azken horrek berotegi-efektua 
eragiten duten gasen emisio garbiak murrizteko 
tresnak berrikusten eta berreguneratzen ditu, 
hemendik 2030era emisio horiek gutxienez ehuneko 
55 murrizteko 1990eko mailekin alderatuta, eta 
2050erako neutraltasun klimatikoa lortzeko.

Europako Itun Berdea estrategia integrala eta epe 
luzekoa da, eta politika sektorialak berrargitaratze 
hutsetik (Sanahuja, 2021) ihes egitea eta datozen 
hogeita hamar urteetan EBren eraldaketa ekonomiko 
eta sozial handi bati ekitea du helburu, bai eta Europak 
munduan eta sistema aldeaniztunean duen tokia 
berriz definitzea ere. Europako Itun Berdea Europako 
Ekonomia Erkidegoa sortu zenetik egin den narrazio-
ariketa anbiziotsuena izango da seguruenik, eta gehien 
artikulatu den proposamena orain dela hogeita hamar 
urte Maastrichteko Ituna egin zenetik.

EBko eliteen apustu estrategikoa da, Europako 
proiektua berrabiarazteko eta Europako herritarren 
artean galdutako edo, gutxienez, oso hondatutako 
zilegitasuna berreskuratzeko. 2008ko krisiaren 
kudeaketan EBk ezarritako austerizidioak eta 
diziplina sozialak desafekzio handia sortu zuten, eta 
areagotu egin zuten euroeszeptizismoa bizkortu eta 

Europako eragile instituzionalekiko eta ordezkatzen 
dituzten interesekiko mesfidantza. Junckerrek berak, 
Batasunaren 2016ko egoerari buruzko diskurtsoan, 
onartu zuen EBk «krisi existentziala» zuela; ildo 
beretik, orduan Europako Parlamentuko presidentea 
zenak, Martin Schultzek, adierazi zuen: «horrela 
jarraituz gero, EB suntsitu egingo dugu».

Europako Batzordeak, horretaz guztiz jabeturik, 
honela laburbiltzen du estrategia horren bokazioa: 
«Europako Itun Berdeak potentzial eraldatzaile handia 
du, eta, desafekzioaren aurrean, bere helburua da 
herritarren konfiantza berreskuratzea eta herritarrak, 
beren aniztasun osoan, nazioko, eskualdeko eta 
tokiko agintariekin, gizarte zibilarekin eta sektore 
ekonomikoekin lotzea» (Europako Batzordea, 2019 b).

Zenbait hausnarketa-ariketa eta hainbat proposamen 
egin ondoren, garrantzi handirik eta birlegitimatzeko 
gaitasunik gabekoak, Junckerren presidentetzan 
(eskubide sozialen Europako zutabe gisa, 
aurrekonturik gabe edo estatu kideek bete beharrik 
gabe), Von der Leyenen Europako Batzordeak 
ingurumen-gaiei zentraltasuna ematearen alde egin 
du, horiek baitira EBn gehien hazi den herritarren 
kezka, batez ere, Europako ekonomia zentraletan. 
Greta Thunberg ikasle suediarrak bere skolstrejk för 
klimet (klimaren aldeko eskola-greba) kartelarekin 
lortu zuen ikusgarritasunak gazteen aurrekaririk 
gabeko mobilizazioak eragin zituen klimaren aldeko 
Fridays for Future (etorkizunaren aldeko ostiralak) 
mugimenduarekin. Pandemiaren aurretik antolatu 
ziren mugimenduek, hala nola Klimaren aldeko 
Matxinada eta Klimaren aldeko Gazteria, mezu irmoa 
helarazi zieten gobernuei, korporazioei eta finantza-
sektoreari, ebidentzia zientifikoari kasu egiteko 
eskatuz eta ekintza politikorik ezaren erantzule eginez.

Eurobarometroak erakutsi du kezka hori urtez urte 
handitzen ari dela. 2021eko uztailean argitaratutako 
azken inkestaren arabera, herritarren % 93k uste 
du klima-aldaketa oso arazo larria dela. Erantzun-
estrategien ikuspegitik begiratuta, hamar europarretik 

EUROPAKO ITUN BERDEA: DISTIRA DUEN GUZTIA EZ DA JASANGARRIA. ALTERNATIBA EKOSOZIAL BATEN ALDE 
PANDEMIA OSTEKO EUROPAN 

Judith Carreras García 
Viento Sur Fundazioko lehendakaria



bederatzik (% 90ek) uste dute berotegi-efektua 
eragiten duten gasen emisioak minimora murriztu eta 
gainerako emisioak konpentsatu beharko liratekeela, 
EB klimaren aldetik neutroa izan dadin 2050ean 
beranduenez ere. Galdetu zaien hamar herritarretik 
zortzik baino gehiagok (% 81ek) adierazi dute energia 
garbiek laguntza publiko gehiago jaso beharko 
lituzketela, nahiz eta horrek erregai fosilentzako 
dirulaguntza txikiagoak ekarri. Klima-aldaketari 
aurre egiteko erantzukizuna nori dagokion galdetuta, 
herritarrek jarduera pertsonalak osatuko dituen 
egiturazko erreformaren beharra azpimarratu dute, eta 
gobernuen (% 63), enpresen eta industriaren (% 58) 
eta EBren (% 57) erantzukizuna dela adierazi dute. 
Joera hori indartu besterik ez dute egiten COVID-
19k, azkenaldiko hondamendi meteorologikoek, hala 
nola Europa Erdialdeko uholdeek, Mediterraneoko 
herrialdeetako suteek eta latitude batzuetan izandako 
tenperatura-maximo historikoek (R&WS, 2020), 
bai eta abuztuan argitaratu zen Klima Aldaketari 
buruzko Adituen Gobernu arteko Taldearen seigarren 
ebaluazio-txostenak ere (IPCC, 2021).

Era berean, azken urteotan Europako alderdi berdeek 
gora egin dute, batez ere ekonomia zentraletan, eta 
gainerako alderdiek gero eta gehiago hartzen dute 
beren gain ingurumen-agenda. Alemanian, dimentsio 
ekologikoa funtsezkoa izan zen 2019ko Europako 
azken hauteskundeetan, eta eztabaida markatzen 
ari da 2021eko iraileko hauteskunde nazionaletan. 
Finlandian, Suedian edo Luxenburgon, alderdi 
ekologistak Gobernuen parte dira sozialdemokratekin 
edo liberalekin koalizioan (Davis, 2019). Austrian 
alderdi berdearen eta kontserbadoreen arteko gobernu-
koalizioa (ÖVP) dago 2020ko urtarriletik (Velert, 
2020). Eta Eskozian, nazionalistek eta berdeek 
gobernu-ituna lortu dute berriki (EFE, 2021).

Roosevelt presidenteak Estatu Batuetan Depresio 
Handiari aurre egin eta politika ekonomikoaren 
paradigma keynestarrari ateak ireki zizkion New 
Deal programaren oihartzunekin, «Green New 
Deal» estrategia ekonomiko gisa adieraztea ez da 
berria azken boladan. 2008ko krisiaren hasieran, 
eta Atzeraldi Handiari erantzuteko, «Itun Berde 
Berria» bultzatzearen alde agertu ziren jada mundu 
akademikoko zenbait eragile, think tankak, hala nola 
Ekonomia Berrirako Fundazioa, Erresuma Batuko 
Alderdi Laboristari lotua; Worldwatch Institute edo 
Europako Fundazio Berdea, Europako Parlamentuko 
Talde Berdeari lotua, bai eta nazioarteko erakundeak 
ere, hala nola Nazio Batuen Ingurumeneko Programa 

(PNUMA), baina ez zuten gaitasun handirik izan une 
hartan krisiaren kudeaketa markatzeko.

Europako Itun Berdea birsuspertzea populismo 
sozialdemokrata gisa uler daiteke (Sanahuja, 2021), duela 
hamar urte hasitako proposamenen oinordekoa, alderdi 
berdeen laguntzarekin adostasun sozialdemokrata eta 
demokristaua berreraikitzeko ahalegina.

Horrek balioa du berez, 2008ko kudeaketa 
austerizidaren porrotari erantzuten diolako, 
mugimendu ekologistaren eskaera historikoak 
jasotzen dituelako, neutraltasun klimatikoa lortzeko 
helburu argi eta anbiziotsu gisa, eta irtenbidea eman 
nahi diolako herritarrek klima-aldaketarekiko duten 
kezka gero eta handiagoari. Hala ere, ahultasunik 
eta kontraesanik handiena da larrialdi klimatikoari 
erantzuna krisi ekologiko eta sozial honek eragin 
duen globalizazio neoliberalaren eredu ekonomikoa 
bizkortuz ematea proposatzen duela.

Oso urte gutxiren buruan, seguru asko, orain arte 
aldaketekiko oso uzkur izan diren sektoreak azkar 
aldatzen ikusiko ditugu, energia berriztagarriak 
bizkortzearekin, auto elektrikoarekin, inbertsioetan 
parametro berdeak sartzearekin, ikatzaren 
amaierarekin... Egoera horren aurrean, tentagarria 
izan daiteke argudiatzea EBren eredu ordoliberalaren 
erreforma berdearen aurrean geundekeela, merkatu-
ekonomia sozialaren oinarriak birsortzeko ingurumen 
dimentsioa barneratuta. Hala ere, zehatzagoa dirudi 
Dardotek eta Lavalek definitzen duten «neoliberalismo 
berriaren» baitan gertatzen diren eraldaketen arabera 
aztertzea, «botere neoliberalaren gaur egungo aldaera 
gisa ulertuta, kapitalaren nagusitasuna gizartearen 
gainean indartzeko eta erradikalizatzeko estilo 
populista hartu baitu. Neoliberalismoak eragin duen 
demokrazia liberal-sozialaren krisia aprobetxatuko 
balu bezala da, eta etengabe larriagotzen ari da 
kapitalaren logika hobeto inposatzeko gizartearen 
gainean» (Dardot eta Laval, 2019).

Hala ere, kapitalismoa berderantz aldatzeko bide 
horretan, tentsioak eta zatiketak daude eliteen hainbat 
fakzioren barruan. Haietako batzuk benetako politika 
klimatikoaren aurka daude, euren onurei kalte egingo 
dielako berehala. Beste batzuk berdez makillatzen 
dira, politika klimatikoen aldeko itxurak eginez, baina, 
egia esan, ingurumenarekiko politika oldarkorra 
bultzatzen dute. Eta, azkenik, kapitalaren zati bati 
egiaz interesatzen zaiona trantsizio energetikoa da, eta 
Gobernuaren parte-hartzea nahi du, baina ez gehiegi; 
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erregulazioan eta pizgarri publikoetan konfiantza dute, 
existitzen ez diren lekuetan sektore berriak sortzen 
laguntzeko, non ondo kokatu nahi duten (Viento Sur, 
2021).

Ingurumen-krisiaren kudeaketak ere badu liskarrik. 
Bien bitartean, neoliberalismo «trumpistak» jarrera 
antizientif ikoak sustatzen ditu, negazionismo 
klimatikoa erakusten du eta ingurumen-legeria 
desegiten du, Bolsonarok Amazonian bezala. 
Botere neoliberalaren beste aldaera garaikideak, 
neoliberalismo aurrerakoi berdetzat har genezakeenak, 
kapitalismo berdean aukera bat ikusten du merkatu-
ekonomia suspertzeko, zilegitasuna irabazteko 
eta berriro ilusionatzeko, klima-aldaketaren eta 
krisi sistemikoaren beldurrei erantzuten dien 
kontakizun batekin. Eta, bide batez, hitz ematen du 
konponduko dituela, edo behintzat arindu, ordura 
arte zituen desberdintasunak eta ekitate ezak, 
nahiz eta kontraesanak eta inposturak behin eta 
berriz agertzen diren. Macronek berak, Europako 
kapitalismo berdearen aitzindariak, presioa egin du 
energia nuklearra trantsizio-erregaitzat har dadin eta, 
hartara, inbertsio jasangarriaren etiketa lor dezan, 
baina Alemania eta Austria horren aurka agertu dira 
hondakin nuklearren biltegiratzearen eta erreaktoreen 
segurtasunaren gaia konpondu gabe dagoelako 
(Martín, 2021); baina, aldi berean, Alemaniak eta 
beste herrialde batzuek azpimarratu zuten gas naturala 
aukera bideragarri gisa mantendu behar zela Europako 
trantsizio energetikorako (Wehrmann, 2021). Europako 
Itun Berdea diskurtso-esparru problematikoan 
koka daiteke maila politikoan, non «neoliberalismo 
trumpistaren» alternatiba neoliberalismo aurrerakoi 
berdearen inguruko lerro-itxiera gisa aurkezten den, 
garrantzia izan dezaketen alderdi puntualei buruzko 
eztabaidekin, baina eredu ekonomikoa zalantzan 
jartzen duten eta sakoneko dinamikak eta joerak 
aldatzen dituzten beste alternatiba batzuei lekurik 
utzi gabe.

Izan ere, Itun Berdearen hiru helburu nagusiak 
aztertzen baditugu, hau da, (1) hazkunde ekonomikoa 
baliabideen erabileratik bereiz egotea, (2) 2050ean 
berotegi-efektua eragiten duten gasen emisio garbiak 
egiteari utzi izana, (3) atzean geratuko den pertsonarik 
edo tokirik ez egotea (Europako Batzordea, 2021 b), 
horiek izan litezke helburuak pandemiaren osteko 
Europaren agenda soziala eratzeko, baina hitz onek 
txoke egiten dute errealitatearekin: zalantzan jarri 
gabeko arkitektura europarra, pandemia osteko 
politikak eta ekintza komunitarioak baldintzatzen 

jarraitzen duena, Itun Berdearen ustezko helburuen 
aurkako norabidean. Azter dezagun zehatzago.

Hazkunde ekonomikoa baliabideen 
erabileratik bereiz egotea 

Twin transition, trantsizio biki berdea eta digitala, 
horixe da Europako Itun Berdeaz hitz egiteko 
erabiltzen den lagunarteko terminoetako bat. Bi 
terminoak elkarrekin jartzen dira, baina haien 
garapenek gertaleku dibergenteak eratzen dituzte.

Hazkundearen mantra zalantzan ez jartzeaz gain, 
ikuspegi nagusiak, 5Gren aldeko apustuarekin, big 
datarekin, konbustio-autoaren ordez auto elektrikoa 
jartzearekin, nekazaritza eta turismo masiboa 
digitalizatzearekin batera, asko bizkortzen du baliabide 
naturalen kontsumoa, eta aztarna ekologiko izugarria 
dakar berekin. IKTak garatzeko zein azpiegitura 
berriztagarrirako funtsezko mineral jakin batzuk 
eskuratzea gero eta inbutu handiagoa da (Almazán, 
2021). Dagoeneko ikusten ari gara automobilgintzan, 
txipekin eta lehengaien prezioaren igoerarekin. 
Baliabide natural urriak eskuratzeko borrokak 
(Europako Batzordea, 2021 a) tentsioak areagotuko 
ditu eta desberdintasun gehiago sortuko ditu, gatazka 
sozial izugarriekin eta inpaktu handiekin kliman eta 
ekosistemetan (Almazán, 2021). EBren baliabide eta 
eginkizunetarako lehia global horren adibide ona da 
merkataritza-akordioen negoziazioa azkartzea, hala 
nola EB-Mercosurrena, edo EB-Txile akordioaren 
modernizazioa, erabat erauzlea den logikaren barruan.

Urrunago joan gabe, Next Generation EU (Europako 
Batzordea, 2020) berreskuratze-funtsak eskuratzeko 
aurkeztutako susperraldirako eta erresilientziarako 
plan nazionaletan bertan, makroproiektuen 
finantzaketara jotzen dugu, eta litekeena da krisi 
ekologikoaren larriagotzea bizkortzea (Ekologistak 
Martxan, 2021). Horren erakusgarri Prat eta Barajasko 
aireportuak handitzea.

Laugarren Industria Iraultza deitutakoak, aldiz, 
ekonomia desmaterializatzeko bidean aurrera 
egiteko, ekoizpen- eta kontsumo-sistema osoaren 
eraginkortasuna handitzeko eta gizarteen 
erresilientzia-gaitasuna indartzeko balio beharko luke 
(Ramiro eta González, 2021).
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2050ean berotegi-efektua eragiten duten 
gasen emisio garbiak egiteari utzi izana  

Industria Iraultzarekin hasi zen eta azken hamarkadetan 
asko bizkortu den joera bati hogeita hamar urte baino 
gutxiagoan buelta emateko, eraldaketaren esku jarri 
behar dira ezagutzen diren eta asmatzeke dauden tresna 
legal, fiskal, administratibo, gobernantza-tresna eta 
abar guztiak. Hala ere, politika ekonomikoa mugatzen 
duten arkitektura europarraren konstituzionalizazio 
neoliberalaren kortseak ez dira aldatu. Egonkortasun 
Itunak behartu egiten ditu estatu kideak beren zor 
publikoan BPGd-aren % 60 eta defizit publikoan % 3 
ez gainditzera, eta oraindik indarrean jarraitzen du, 
eten baino ez baita egin. Esate baterako, dagoeneko 
aurreikusia dago NGEU funtsen % 25 murriztea 
Egonkortasun Ituna berrezarri bezain laster betetzen 
ez duten herrialdeentzat.

Ekonomiaren deskarbonizazioak eztabaida 
garrantzitsua planteatzen du, ez beti erraza edo 
erosoa, Estatuak jokatu behar duen rolari buruz. 
Klima arintzeko asmo handiko helburuak izatea, 
eraldaketarako pizgarriak jartzea, kutsatzen 
duenari isuna jartzea, botere judizialaren zeregina, 
Alemaniako Konstituzio Auzitegiak Klima Aldaketari 
buruzko Legearen anbizio faltari buruz emandako 
epaiekin edo Shell-ek Herbehereetan egindako 
praktiken kontrakoekin; horiek guztiak ikusita argi 
dago botere publikoek beharrezko tresnak badituztela 
daukagun denbora-esparruan trantsizioari aurre 
egiteko. Baina tresna horietako askok, hala nola 
enpresa publikoak sortuz ekonomian esku hartzeko 
gaitasunak edo sektore estrategikoetan enpresak 
nazionalizatzeak, talka egiten dute Europako merkatu-
konstituzionalismoaren hormekin.

EBk berez ez du konstituziorik, baina Maastrichtekoa 
eta Lisboakoa bezalako itunen bidez, estatuko 
zuzenbidearen gainetik dauden lege konstituzionalen 
mailara igo dituzte zuzenbide pribatuko arauak 
(merkataritzakoa eta penala barne) (Dardot, 2021). 
Merkatu-konstituzionalismo horrek ez dio Estatuari 
enpresa-ekimenarekin jarduten uzten, galeretarako 
finantza-eragile gisa baizik; 2008ko krisian diru publikoa 
eman zien bankuei, eta, pandemia osteko aldian, ICO, 
ERTE... enpresa-kredituetarako transferentziak kudeatu 
ditu (Ramiro eta González, 2021).

90eko hamarkadan enpresa publiko kaudimendunak 
pribatizatu egin ziren, orain enpresa handien galerak 
sozializatzen dira eta kapital publikoa erabiltzen da 
enpresa pribatuak hedatzeko. Hedatzen ari den eremu 

publiko bat eraiki behar dugu; izan ere, hala egiten 
ez bada, desagertzeko arriskuan daude eskubide 
demokratikoak eta planetan bizitzeko dugun aukera 
bera. Eta horretarako, zalantzan jarri behar da Europako 
itun batzuen indar-alkandora, neoliberalismoa politika 
posible bakar bilakatzen baitute.

Atzean geratuko den pertsonarik 
edo tokirik ez egotea 

Europako Ituna berariaz berdea da, baina ez soziala. 
Adibidez, trantsizio energetikorako helburu argiak 
finkatzen dira, baina ez dago pobrezia energetikoa 
murrizteko eskakizunik. Bidezko Trantsiziorako 
Mekanismoa edo Klimarako Gizarte Funtsa badaude 
ere azken orduan gehitu zen Fit for 55 pakete 
klimatikoaren barruan, agenda soziala osagarria 
edo eranskina besterik ez da. Berreskuratze-funtsei 
dagokienez, Espainian funtsak jaso dituzten enpresek, 
adibidez, ez dute baldintza sozialik bete behar izan.

2050erako Europa munduko lehen kontinente 
klimatikoki neutro bihurtzeko EBren helburuak, aldi 
berean, oso faktura handia ekar dezake Hegoalde 
globalean, kolonizazio- eta erauzketa-logikak indartuz, 
baliabide urrien aldeko borroka interinperialistan, 
eta baliabideak ahitzen, deforestazioan edo sektore 
kutsatzaileenak kanpora ateratzen lagunduz. Oso 
gutxitan aztertzen da ekoizpen- eta banaketa-kate 
globala, ulertzeko, esate baterako, Hegoaldeko 
esplotazioan eta eskubideen urraketan oinarrituta 
daudela auto elektrikoak Iparraldean. Justizia sozialik 
gabeko trantsizioa ez da gai izango aurrean ditugun 
zibilizazio-erronkei erantzuteko.

Europako Itun Berdearen mugetatik haratago, 
funtsezkoa da sor daitekeen eztabaida publikoa 
aprobetxatzea, haren inkoherentziak edo gabeziak 
erakusteko ez ezik, New Deal ekosozialista lehenesteko 
ere, ikuspegi holistiko batetik, sistema produktiboa 
eta ekonomikoa eraldatzeko eta birkokatzeko plana 
aurkez dadin, epe laburrera (2030) eta ertainera (2050) 
betetzeko helburuak ezarrita erronka sozialetan, 
klimatikoetan, energetikoetan eta ekologikoetan. 
Horretarako, beharrezkoa da funtsezko zerbitzuak 
(hezkuntza, osasuna, pentsioak, kultura) eta eremu 
estrategikoak (energia, etxebizitza, banka, ura) 
despribatizatzea eta desmerkantilizatzea. Erreforma 
fiskal sakon bati ekin behar diogu, Europako dumping 
fiskala, ihesa eta iruzur fiskala saihesteko; beharrezkoa 
da gizarte-segurantzako sistema publikoak indartzea, 
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zaintzen antolaketa soziala sustatzea, lanaldia 
murriztea eta lana banatzea; eztabaida bat hasi behar 
dugu zer iraultza teknologiko, zer teknologia eta 
zertarako nahi ditugun. Hala ere, segur aski, lehenengo 
pausoa da EB honek hondamendi klimatikotik salba 
gaitzakeela dioen edozein ilusio haustea. Daniel 
Tanurok idatzi bezala, beranduegi da ezkor izateko! n■
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EUROPAKO FUNTSEK EKONOMIA HARTZAILEETAN IZAN DEZAKETEN ERAGINA 

Antonio Sanabria Martín 
Madrilgo Konplutentse Unibertsitatea eta ikertzailea Nazioarteko Ikasketen Institutu Konplutentsean

E uropar Batasunak (EB) aurrekaririk gabeko 
baliabideak mobilizatu ditu COVID-19k 

eragindako krisiari erantzuteko, bai bolumenagatik, 
bai ezaugarriengatik. Artikulu honek Europako 
funtsek, bereziki Next Generation EU planak, 
ekonomia hartzaileetan izan dezaketen eragina 
ebaluatu nahi du. Ohartarazten dugu azterketa hori, 
nolanahi ere, behin-behinekoa izango dela.

Zer da Next Generation UE programa? 

Europako Kontseiluak 2020ko ekainean onartua, 
Next Generation EU (aurrerantzean, NGEU) 750 
mila milioi euroko1 tresna berria da, aldi baterakoa 
eta salbuespenezkoa, eta COVID-19k eragindako 
krisiaren aurrean susperraldi ekonomikoa bultzatzea 
du helburu. Europar Erkidegoko aurrekontuak 
gidatzen dituen 1.074.300 milioi euroko 2021-2027 
Urte Anitzeko Finantza-esparrua (UFE) indartzeko 
balio du horrek. Ondorioz, bien batura 1,8 bilioi euro 
dira pandemia osteko EB berreraikitzeko.

NGEUren zatirik handiena Susperraldirako eta 
Erresilientziarako Mekanismoak (SEM) osatzen 
du. Mekanismo horrek aurrekontuaren % 90 biltzen 
du, eta inbertsio-proiektuetarako maileguetan eta 
dirulaguntzetan banatua dago, honako bi ardatz 
nagusi hauekin: trantsizio ekologikoa eta eraldaketa 
digitala. Hala, berreskuratze-plan nazional bakoitzean, 
inbertsioen % 37 gutxienez alderdi klimatikoetara 
bideratu beharko da, eta beste % 20 gutxienez 
digitalizaziora.

SEM horri munta txikiagoko beste programa batzuk 
gehitzen zaizkio, eta horien artean nabarmentzekoa 
da Kohesiorako eta Europako Lurraldeetarako 
Suspertzeko Laguntza (REACT-EU). NGEUk, 
gainera, finantzaketa gehigarria emango die Europako 
beste funts batzuei2.

1.  Europako funtsen zifrak 2018ko prezio konstanteetan adie-
razita daude.

2. REACT-EU kohesio-funtsen ordainketa azkarra da. Gaine-
rakoari dagokionez, InvestEU lehengo inbertsioen Juncker 

1. taula. NGEUren banakapena (2018ko milioi eurotan)

Programa Aurrekontua

Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoak 672.500

REACT EU 47.500

InvestEU 5.600

Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa 7.500

Bidezko Trantsizio Funtsa 10.000

RescEU 1.900

GUZTIRA 750.000

Iturria: Europako Batzordea.

NGEUk berrikuntza nabarmenak planteatzen 
ditu. Lehenengoa bere funts-zuzkidura da, hau da, 
baliabideak % 90 gehiago indartzea, 2014-2020 Urte 
Anitzeko Finantza-esparruaren aldean (OIRESCON, 
2021).

Bigarren berrikuntza da inbertsio publikoak 
finantzatzeko funtsa izatea, transferentzien osagai 
garrantzitsu bat barne hartzen duena. Zehazki, 390 
mila milioi euro (% 51), eta gainerako 360 mila 
milioiak maileguetarako dira.

Horrek hirugarren berritasun batera garamatza. 
Mailegu horien itzulera maximizatzera bideratutako 
austeritate-planen baldintza gogor baten aurrean, 
kasu honetan bestelakoa da prozesua. Orain, estatu 
kide bakoitzak Suspertze Plan Nazional bat3 prestatu 
behar du 2026ra arte, Bruselaren lehentasunezko 
ardatzen (trantsizio ekologikoa eta eraldaketa digitala) 
arabera bideratutako inbertsioekin eta Batzordearen 
Europako Seihilekoaren gomendioen arabera 
egindako erreformekin. Hau da, kontua ez da zenbait 
doikuntza fiskal egiteko konpromisoa hartzea, funts 
batzuk eskuratu ahal izateko, baizik eta inbertsioak eta 
erreformak antolatzeko planak finantzatzea. Bestela 

Planaren indargarria da. Eta beste funtsak berrikuntzan eta 
ikerketan, trantsizio ekologikoan, hondamendien arretan eta 
landa-garapenean laguntzeko dira.

3. Espainiaren kasuan, ikus Espainiako Gobernua (2021).



esanda, inbertsioak eta erreformak planaren beraren 
zati dira, eta ez erreformak inbertsioen truke.

Laugarren berrikuntza da funts horiek finantzatzeko 
Europako Batzordeak baimena duela kapitalen 
merkatuetara ateratzeko EBren izenean. Orain arte 
pentsaezina zen zerbait dugu horrela: «eurobonu» edo 
Europako zor mutualizatu moduko bat, etorkizunean 
batasun fiskal baten jatorria izan litekeena agian.

Europako egitura- eta inbertsio-funtsetatik hurbilago 
dagoen funtzionamendu-logika du NGEUk, nahiz 
eta ez den funts horien berdina. Bai planteatzen 
dira Europaren kohesioa bultzatzeko xedearekin, 
pandemiak eragindako inpaktuaren arabera banatzen 
baitira, eta horregatik, Italia eta Espainia dira 
onuradun nagusiak. Baina NGEUk alde handiak 
ere baditu egitura-funtsekin. Azpimarragarriena da, 
agian, NGEUren kasuan, edo, zehatzago esateko, 
Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoen 
kasuan, ez direla lurraldeka banatutako proiektuak 
edo eremu zehatzetara bideratutakoak. Beraz, plan 
nazionalak dira, eta zeharkako neurriak artikulatzen 
dituzte hainbat esparrutan. Horren abantaila da 
ikuspegi estrukturalagoa eta koherenteagoa ematen 
duela. Hala, Espainiako plana, adibidez, zeharkako 
lau ardatzen inguruan egituratua dago (trantsizio 
ekologikoa, eraldaketa digitala, gizarte- eta lurralde-
kohesioa eta genero-berdintasuna). Ardatz horiek 
hamar politika palanka egituratzen dituzte, jarduera 
eta enplegua bultzatzeko gaitasunarekin, eta, aldi 
berean, 30 osagai biltzen dituzte.

Funtsek izan dezaketen eragina

Lehen esan dugun bezala, EBren aurrekontua aldi 
baterako indartzeko balio du NGEUk. Hala, bada, 
2008ko finantza-krisian izandako austeritate-politiken 
aurrean, Europako zerga-politika hedakor baten 
aurrean gaude orain, Europako Banku Zentralaren 
moneta-politika hedakorrak lagunduta aldi berean.

Nolanahi ere, ohartarazi behar da NGEUren ondorioei 
buruzko edozein estimazio ahalegina besterik ez 
dela izango oraindik, ziurgabetasun handiari lotua 
eta erreferentzia gisa balio diezagukeen aurrekaririk 
gabe. Horregatik aipatu dugu «izan dezakeen» 
eragina. Emaitzak, besteak beste, inbertsio-planak 
eta erreformak zehazteko moduaren araberakoak 
izango dira, bai eta ekonomia hartzaileek funts horiek 
xurgatzeko duten ahalmenaren araberakoak ere.

NGEUren funtsen bolumena behar bezala 
dimentsionatzeko, komeni da egiturazko funtsen 
zenbatekoarekin alderatzea. Hala, bada, 2021-
2027ko Urte Anitzeko Finantza-esparruan sartutako 
egiturazko funtsen eta inbertsio-funtsen guztizkoa 
414 mila milioi eurokoa da. Hau da, NGEUren 750 
mila milioi euroak 1,8 aldiz gehiago dira. Espainiaren 
kasuari erreparatzen badiogu, are handiagoa da aldea; 
izan ere, Espainiari esleitutako funtsek (140 mila 
milioi euro) hirukoiztu egiten dute jada burututa 
dauden aurreko Urte Anitzeko Finantza-esparruetan 
gauzatutako egiturazko funtsen guztizko bolumena 
(Forte-Campos eta Rojas, 2021). Edo Eskualde 
Garapenerako Europako Funtsetik (EGEF) gaur 

1. grafikoa. Inbertsio gordina/BPGd-a (%). 1995-2019 aldia

Iturria: erakundeak egina, AMECOren datuetan oinarrituta.
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egungo EBn sartu eta lehenengo hogei urteetan 
jasotako transferentzia ia guztien parekoak direla 
Susperraldirako eta Erresilentziarako Mekanismoak 
Espainiarako dirulaguntzetan ematen dituen ia 70 
mila milioi euroak4.

Garrantzitsua da azpimarratzea suspertze-planeko 
funtsak inbertsiora bideratuko direla eta ez gastu 
arruntera. Hori oso garrantzitsua da Espainiako 
edo Italiako ekonomiarentzat; izan ere, austeritate-
politiken ondorioz, pandemiaren aurreko haien 
inbertsio publikoa minimo historikoetan kokatu zen, 
BPGd-aren % 2 inguruan. Espainian, hain zuzen, 
2012az geroztik, inbertsio gordinaren tasa txikiagoa 
izan da balio-galera baino, eta, beraz, murriztu egin 
da kapital publikoa.

Egoera horretan, marjina fiskal txikia izanik, zor 
publikoaren/BPGd-aren ratioa dagoeneko handia 
izanik eta pandemiaren eraginek larriagotutako 
egoeraren aurrean, osasun-arloan gastu arruntaren 
behar handiarekin, oso zaila izango zen inbertsio-
programa handiak bere gain hartzea. Inbertsio 
publikoa bultzatzeko gaitasunik eza, inbertsio 
horiek ahalbidetzen duten gizarte- eta lurralde-
kohesioa arriskuan jarriko lukeena. Gainera, 2. 
grafikoak erakusten duen bezala, kapital publikoaren 
suntsipen garbi hori ekonomia periferikoetan 
pilatzen da (grafikoaren ezkerraldean), eta, ondorioz, 

4. Espainiako Gobernua (2021:103).

desadostasunak areagotu egiten dira Europar 
Batasunean.

Funts horiek eskuratzeak, inbertsio publikoa 
bultzatzeaz gain, gastu soziala indartzeko baliabideak 
liberatzea ahalbidetzen du.

Zenbait analisik (Scherer, González eta Blázquez, 2021) 
ohartarazten dute Europako funtsek eragindako zorra 
handitzeak austeritate-neurri berriak eskatuko dituela, 
zorpetze publiko handiagoaren ondorioz, transferentzien 
zatia ere barne hartuko lukeena, transferentzia horiek ere 
zorraren bidez finantzatzen baitira, nahiz eta Batzordeak 
jaulki, baina itzuli egin behar baitira. Baina hori ez da 
guztiz zehatza. Ikus dezagun.

Transferentziak finantzatzeko sortutako zorraren zatia 
estatu kideen ekarpenen bidez ordaintzen da, EBko 
aurrekontuetarako bakoitzak egindako ekarpenen 
proportzio berean (duten errenta nazionalaren 
arabera). Hala, adibidez, Espainiak onurak izango ditu 
termino garbietan, jasotako transferentzien ehunekoak 
gainditu egiten baitu etorkizunean hura finantzatzeko 
egingo duen ekarpena5. Finantzaketa, beraz, biztanleko 
errenta handiena duten ekonomietatik hasi eta errenta 
txikiena dutenetara doa.

5.  Nolanahi ere, ez dago argi NGEUren zorraren zer zati fi-
nantzatuko litzatekeen estatuen ekarpenen bidez; izan ere, 
Kontseiluaren aginduz, Europan zerga berriak ezarriko dira, 
zor hori finantzatzeko erabiliko liratekeenak, ikusiko dugu 
osorik edo partzialki.

2. grafikoa. 2012-2019 bitartean metatutako inbertsio eta balio-galera publikoa (BPGd-aren %)

Iturria: erakundeak egina, AMECOren datuetan oinarrituta.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40
Po

rc
en

ta
je

 P
IB

 (%
)

Inversión pública bruta Depreciación

29



Maileguen zatiari dagokionez, komeni da kontuan 
hartzea Europako funtsen bidezko finantziazio-
kostua edozein estatuk bere kontura finantzatuz gero 
lortuko lukeena baino txikiagoa dela; beraz, oso 
handia da horietara ez jotzeko aukeraren kostua. Are 
gehiago epeak luzeak direnean, hogeita hamar urte 
arteko amortizazio-aldiarekin, 2028an hasten dena. 
Horri guztiari funtsek duten hedatzeko ahalmena 
gehitu behar zaio, inbertsio produktibora bideratuak 
baitaude. Horri dagokionez, eskura dagoen ebidentzia 
enpirikoak iradokitzen du inbertsioan egindako 
gastuak beste aukera batzuek baino eragin handiagoa 
duela jardueran, hala nola kontsumo publikoak edo 
etxeei egindako transferentziek baino handiagoa. 
Izan ere, lehen aukerak kapital produktiboaren stocka 
handitzeko aukera ematen du, eta, horrekin batera, epe 
luzeko hazkundea (Espainiako Bankua, 2020).

Espero den biderkatzaile f iskala aldatu egiten 
da egindako modelizazioen arabera, baina kasu 
guztietan baten gainetik dago6. Horrek esan nahi du 
inbertsio publikoko euro bakoitzak euro bat baino 
gehiago emango lukeela BPGd-aren baliabideetan 
parte hartzeko, eta, beraz, zerga-bilketa handitzean, 
Batzordearen hitzetan, tresna osoa «autofinantzatu» 
egiten da (Europako Batzordea, 2020). Era berean, 
izaera hedakorrak berak zor publikoaren/BPGd-aren 
ratioa murriztea ekarriko duela espero da. Funtsekin 
edo funtsik gabe, Egonkortasun Itunaren arau fiskalen 
mende egongo dira, eta, dena dela, berritu beharra 
dago itun hori (Fuentes Castro, 2021).

Nolanahi ere, garrantzitsuena ez da zorra bera, 
baizik eta zor hori zertarako. Eta ez bakarrik 
inbertsio produktibora joatea, baizik eta inbertsio 
hori birbideratzea ere, trantsizio ekologikoari eta 
digitalizazioari lehentasuna emanda, potentzial handia 
baitu, bai produktibitateari dagokionez, bai enplegua 
sortzeari dagokionez, berotze globalaren aurkako 
borrokan deskarbonizatzeko premia larriaz gain.

Espero da suspertze-planek bultzada handiagoa 
izango dutela lehen urteetan, 2023ra arte, batez ere 
Italian eta Espainian. Gainera, aurreikusi da inbertsio 
publikoa/BPGd-a ratioa bikoiztu baino gehiago 
egingo dela herrialde onuradunetan (Bankowski et al., 
2021). Funts horiek xurgatzeko arrazoizko gaitasuna 

6.  Halaxe gertatzen da Batzordearen eta Ogasun Ministe-
rioaren kalkuluetan. Beste kalkulu batzuek eragin txikixea-
goa iragarri dute, baina baita bat baino handiagoa ere. Horri 
dagokionez, ikus Bosca et al. (2021).

izanik, eta planaren lehen urteetan transferentzietara 
jotzeko aukera handiagoarekin, BPGd-aren gaineko 
eragina, Batzordearen kalkuluen arabera, BPGd-aren 
ehuneko 4 puntu gehiago izango litzateke 2024an 
eta 1,5 puntu gehiago 2030ean. Beste balioespen 
batzuek (Bosca et al., 2021) eragin biderkatzaile 
fiskal txikixeagoa planteatzen dute, BPGd-a 3 puntu 
handituta 2024an. Espainiako Bankuaren kasuan 
(2020), haren balioespenek aurreikusi dute Espainiako 
BPGd-a ehuneko 0,2 eta 0,3 puntu artean handituko 
dela 2021erako eta 2022rako. Susperraldirako, 
Eraldaketarako eta Erresilientziarako Planak, 
berriz, bat baino eragin biderkatzaile handiagoa 
espero du 2021eko bigarren seihilekotik aurrera. 
BPGd-aren hazkundeari dagokionez, epe ertainean 
ehuneko 2 puntu handituko litzateke BPGd-a neurri 
guztiak betetzen badira, eta enplegu-sorrera garbiari 
dagokionez, berriz, plana indarrean dagoen bitartean 
800 mila lanpostu baino gehiago sor litezke. Nolanahi 
ere, esan dugun bezala, aurreikuspenak bat datoz oro 
har, baina ziurgabetasun handia dute.

Planaren zalantzak eta ahuleziak

Pandemiak etorkizunean izango duen bilakaeratik 
nahiz planak zehaztetik eta funtsak xurgatzeko 
gaitasunetik etorritako ziurgabetasunaz gain, zenbait 
zalantza eta gutxienez eztabaidagarriak diren beste 
alderdi batzuk planteatzen ditu NGEUk. Ondoko bost 
puntu hauetan laburtuko ditugu.

Lehena. Funtsen bolumena ez da nahikoa etorkizuneko 
erronketarako. Izan ere, Espainiako Gobernuak 2020ko 
apirilean aurkeztutako lehen suspertze-planaren 
proposamenak 1 eta 1,5 bilioi euro arteko aurrekontua 
zuen, huraxe baitzen aditu gehienek zenbatetsitako 
gutxieneko zenbatekoa, proposamenaren arabera 
(Espainiako Gobernua, 2020). Batzordeak, bestalde, 
COVID-19k eragindako finantzaketaren guztizko 
beharrizanak 1,7 bilioi eurotan kalkulatu zituen 
(Europako Batzordea, 2020) 2020 eta 2021 bitartean.

Bigarrena. Desoreka dago egikaritze-epeen eta 
ezarritako helburuen artean. Lehenengoa 2026ra 
arte iristen da, funts-kopuru ikaragarrirako, baina 
suspertze-planek epe luzeko helburu anbiziotsuak 
planteatzen dituzte. Besteak beste, azken bi 
mendeetako oinarri energetikoa ordezkatzea. 2026 
ez dirudi nahikoa denbora.
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Hirugarrena. Aurrekoarekin lotuta, funts-kopuru 
izugarri horretarako epe estu horiek zaildu egiten dute 
xurgatze-gaitasuna. Horregatik, beharrezkoa izango da 
administrazio publikoan erreformak egitea, bateragarri 
egin ahal izateko funtsak azkar erabiltzea eta erabilera 
egokia bermatuko duten beharrezko kontrolak. Horri 
dagokionez, lorpenak betetzeko presak helburua 
betetzeko nahia gainditzeko arriskua dago.
Laugarrena. Suspertze-planek mugaz gaindiko 
proiektuak eduki arren, haien orientazioa nazionalagoa 
da, ez hainbeste Europakoa. Ikuspegi komun batek 
proiektuen arteko sinergiak hobeto aprobetxatzeko 
aukera emango luke, eta, hala, eskualde-kohesio 
handiagoa lortuko litzateke. Azkenean, NGEU 
arrakastatsua izango da EB osorako helburuak betetzen 
baditu, eta ez estatu «aplikatuenetan» bakarrik.
Eta bosgarrena. Baterako europar ikuspegi hori ez 
izateak, batasun fiskalik ezak eta EBko gobernantza-
arazoek eragina, anbizioa kentzen dio baterako 
industria-politikan konpromiso handiagoa hartzeko, 
ekonomiaren behin betiko deskarbonizazioari 
aurre egiteko eta sektore estrategikoetan Europako 
autonomia lortzeko7.
Nolanahi ere, NGEU aurrerapauso bat da EBrentzat, 
baina ez da nahikoa. Nola garatzen den eta, ondorioz, 
emaitzak noraino iristen diren ikusi behar da, horren 
baitan egongo baita aurrerapen gehiago egotea edo 
hurrengo urratsak beste norabide batean joatea. n ■
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Iritsi dira funtsak!                                                                                      

Abuztuaren 17an, Europako Batzordeak 9.000 
milioi euro ordaindu zizkion Espainiako 
gobernuari, Susperraldirako eta Erresilientziarako 
Mekanismoaren (SEM)1 aurre-finantzaketatik, Next 
Generation EU (NGEU) funts hiperpublizitatuen 
osagai nagusia baita. Urtebete baino gehiago igaro da 
lehen euroa iristeko, Europako Kontseiluak, 2020ko 
uztailaren 21ean, COVID-19ren izurriteak eragin 
zuen krisi ekonomikoari aurre egiteko neurri-sorta 
onartu zuenetik, eta urte eta erdi, 2020ko otsail-
martxoan, Europar Batasuna (EB) larrialdiari aurre 
nola egin eztabaidatzen hasi zenetik, eta, bide batez, 
EB atzeratua Estatu Batuak eta Txina buru dituen 
munduko ekonomian kokatzen saiatu zenetik.

Neurri-sorta horretan, beste batzuk ere sartu ditu EBk. 
Besteak beste, Europako Banku Zentralak (EBZ) 
zor publikoa modu masiboan erosi die hartzekodun 
pribatuei, Pandemic Emergency Purchase Programme 
(PEPP) programaren bidez, estatuen zor-jaulkipen 
masiboak babesteko formula gisa, mailegu-emaileei 
segurtasuna emanez. Beste neurri batzuk izan dira 
Egonkortasunerako eta Hazkunderako Ituna (EHI) 
aldi baterako etetea (2020, 2021 eta duela gutxi 
2022ra luzatuta), defizitaren eta zor publikoaren 
muga bertutetsuak BPGd-aren % 3an eta % 60an 
jartzen dituena, hurrenez hurren; eta Europako Banku 
Zentralak aspaldi ez dela % 2 fetixista malgutu izana, 
gainezka egiteagatik, inflazioaren muga gisa. Batzuek, 
gainera, EBko politikak goitik behera aldatu direla 
ikusi nahi izan dute neurri horietan, baita neokeynesiar 
mesiasen etorrera ere, nahiz eta funtsean Estatuko 
neoliberalismoa indartu den.

1. Aurrerapena funtsen % 13an zegoen finkatua, baina, Es-
painiaren kasuan, «itzultzekoak ez diren transferentziei» 
(69.538 milioi) aplikatu zaie, eta ez esleitutako funts guztiei 
(140.000 milioi), eta horrek esan nahi du 18.200 milioi au-
rreratuko zirela. Abuztuaren 13an, Italiak 24.900 milioi jaso 
zituen esleituta zituen funtsen % 13 aplikatzean.

EUROPAR BATASUNEKO BELAUNALDI BERRIKO FUNTSAK? EZ, ESKERRIK ASKO 

Adolfo Rodríguez Gil 
Ekonomialaria; Ekologistak Martxan

Jakin nahi dugu! 

Baina oraindik ezin da politika horien ikuspegi zehatzik 
izan, ez eta Espainiako Estatuan SEM nola banatzen 
den ere. Alde batetik, EBren erabakiek anbiguotasunak 
dituztelako, adostasun ezegonkorretik datozenak, 
aldatuz doazelako eta hizkera nahasi batean idatzita 
daudelako. Baina, batez ere, Espainiako Gobernuaren 
jardunak ez duelako gardentasunik, xehetasunik eta 
egutegi zehatzik, nahiz eta dozenaka dokumentu 
zabaldu dituen, milaka orrialde izanda ere, funtsezko 
xehetasunik ez baitute. Propaganda lehenetsi du eta 
lehenesten du.

Denetarako eta denontzako funtsak? 

Hala ere, gobernutik, kapital-talde handietatik, 
alderdietatik, ia salbuespenik gabe, sindikatu 
handietatik eta hedabide askotatik, mezu ilusionagarria 
helarazi digute NGEU funtsen «aukera eraldatzaile 
erraldoiei» buruz.

Ziurtatu digute balio izango dutela ekonomiaren 
hazkundea «berdean» eta digitalean bultzatzeko, 
800.000 lanpostu sortzeko, automobilgintza, 
petroliogintza eta gasgintza, industria kimikoa, 
turismoa, telekomunikazioak, garraioa, meatzaritza, 
eraikuntza, aerolineen industria… berreskuratzeko, 
udalen eta autonomia erkidegoen, enpresa txiki 
eta ertainen, hirugarren sektorea deritzonaren eta 
gobernuz kanpoko erakundeen proiektuei erantzuteko, 
bai eta erakunde ekologisten, feministen eta sozialen 
proiektuei erantzuteko ere.

Mito bat sortu nahi izan da funts horien irismenari 
buruz; izan ere, errealitatea errotik aldatuko omen 
dute, eta denetarako eta denontzat izango omen dira. 
Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako 
Planaren lehen edizioan (2020ko urrian), hauxe esan 
zen:



Baliabide-kopuru handi hori mobilizatzeak (...), 
krisia gainditzeaz eta enplegua berreskuratzeaz 
gain, gure ekonomia modernizatzen lagunduko 
du, susperraldi hori berdea, digitala, barneratzailea 
eta soziala izan dadin (Gobernu Lehendakaritza, 
2020:9).

Ikuspegi eztitu hori limurtzailea da oso, eta harekin 
bat egin eta atseden hartzeko gogoa ematen du, 
baina analisiak eta esperientziak esaten digu ez dela 
errealista. Are gutxiago kasu honetan, kontua ez baita 
soilik funts batzuen erabilera, haien zenbatekoa, 
jatorria eta baldintzak baizik, zibilizazio-eredu 
agonikoaren alternatibak definitzeko eta abian 
jartzeko premia larriari aurre egiteko.

Hain interes kontrajarriak uztartzea 
eta behar ekologikoen, sozialen 
eta feministen eta enpresa handien 
beharren artean adostasuna 
bilatzen saiatzea «kapitalismo 
berdearen» bazter-trenbidean 
sartzea da. Ezinezko posibilismoak 
bilatzea ameskeria esterilizagarria 
da eta nahasmendurako eta 
malenkoniarako bidea.

Horregatik, hasieratik, jarrera 
kritikoak agertu dira NGEU funtsen 
inguruan. Jarrera batzuk, hasieran, 
lotsatiak eta f idakorrak, funts 
horien aukerak gehiegi baloratuz, 
haien banaketan zentratuz eta 
«pastelaren» alde sozial batetik 
presioa eginez, funtsen diseinua 
eta jatorria bigarren mailan utzita. Jarrera «kritiko» 
batzuek onartu ere egin dute funts horiek bateria-
ibilgailura, hidrogeno «berdera», energia alternatiboen 
hedapen industrialera eta dakarten estraktibismoa 
indartzera bideratzea (Greenpeace eta Transport and 
Environment erakundeek, esate baterako).

Dantza nahasi horren erdian, Ekologistak Martxan 
taldeak, aurreko ekainean, eztabaida luze baten 
ondoren, NGEU funtsak arbuiatzeko jarrera 
konfederala hartu zuen, kontenplaziorik gabeko 
analisi batetik abiatuta (Ekologistak Martxan, 2021 
a). Hori da bidea.

Garrantzi makroekonomikorik eza 

Propagandak diru kopuru ikaragarriak iritsiko 
direla esaten jarraitzen du oraindik ere. Egia da 
txundigarria dela 140.000 milioi euroz hitz egitea, 
baina ezinbestekoa da aztertzea eta konparatzea, 
egoera larri hau arintzeko baliabide nahikoak ote 
diren eta errealitatea modu esanguratsuan aldatzeko 
aukera emango ote duten zehazteko, ez bakarrik 
gure ustez beharrezkoa den zentzuan, baita EBk 
aldarrikatutakoan ere.

Konparazioari ekiteko, gogora dezagun hasieran 
kontuan izandakoa baino askoz ere gutxiago dela 
onartutakoa: EBko Parlamentuak eskatu zuen 
bi bilioi euro bideratzeko NGEU programara; 

Espainiako gobernuak, beste batzuen 
laguntzarekin, «dirulaguntzetan» 1,5 
bilioi izateko eskatu zuen; Alemaniako 
eta Frantziako gobernuek, berriz, 
500.000 milioi izatea proposatu zuten. 
Azkenik, SEM 337.970 milioitan 
geratu zen «dirulaguntzetan» eta 
385.850 milioitan maileguetan. 
Estatu Batuek, Txinak, Erresuma 
Batuak eta Japoniak laster asko abian 
jarri zituzten funtsak baino askoz ere 
txikiagoak.

Kredituak alde batera utzita; izan 
ere, nahiz eta gobernuak azkenean 
eskatuko dituen, ez dira alderdi 
esanguratsua, konparazio batzuk 
egingo ditugu SEMek Espainiako 
Estaturako egindako transferentziei 
buruz.

Lehenik eta behin, «itzultzekoak ez diren 
transferentziak» (69.538 milioi) zazpi urterako 
dira, haiekin gastuak finantzatu baitaitezke 2020ko 
otsailaren 1etik 2026ko abenduaren 31ra arte. Horrek 
esan nahi du 10.000 milioi baino gutxiago direla 
urtean. Kopuru hori ez litzateke iritsiko, adibidez, 
Madrid Río izenez ezagutzen den M-30aren herena 
lurperatzea bezalako obra bat finantzatzeko.

Biztanle-kopuruaren arabera «banatzen» baditugu, 
SEMen transferentziak 1.469 euro lirateke biztanleko 
zazpi urtean. Urtean 223 euro biztanleko. Eguneko 
banaketa egiten badugu, 0,61 euro izango lirateke 
biztanleko eta eguneko. Argi dago ez direla EBko 
Kohesio eta Erreforma Komisario Elisa Ferreirak esan 
zuen «funtsen tsunamia» (EFE, 2021).

Hain interes kontrajarriak 
uztartzea eta behar 
ekologikoen, sozialen eta 
feministen eta enpresa 
handien beharren artean 
adostasuna bilatzen 
saiatzea «kapitalismo 
berdearen» bazter-
trenbidean sartzea da. 
Ezinezko posibilismoak 
bilatzea ameskeria 
esterilizagarria da eta 
nahasmendurako eta 
malenkoniarako bidea.
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Subvenciones de la UE 
previstas (en 7 años)  

Pago de intereses
de la deuda (en 7 años) 

En 2021 31.675 millones 

Incremento 
de la deuda pública 
en 2020 (en 1 año)  

Caída del PIB 
en 2020 (en 1 año) 

Deuda pública neta 
del Estado español  

69.538 millones

≈ 221.725 millones 

156.725 millones 
123.074 millones

1,426 billones € 

¿Deuda oculta?
(AENA, ADIF; RENFE, ICO, proveedores…)

Deuda pública +  deuda privada = 3 billones

en junio de 2021

Iturria: erakundeak egina, Estatuko 2021eko Aurrekontu Orokorren, Espainiako Bankuaren eta Gobernuaren datuetan oinarrituta.

1. grafikoa.  EBko Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren (SEM) funtsetan Es-
painiako Estatuarentzat aurreikusitako «dirulaguntzen» magnitude konparatua.

1. taula. NGEU funtsen bilketa 2021eko abuztuan (2021ean aurreikusiak 80.000 milioi

Harpidetza-
data

(2021)

Hartutako 
zenbatekoak 

(milioiak

Eskaria 
(milioiak; 

gutxi 
gorabehera)

Epekako 
zenbatekoak

Epeak 
(urteak)

Epemugak
Interes-
tasak

Alemaniako 
bonuarekiko 
diferentziala

Oinarrizko 
midswap 
puntuak

Estatu 
espainiarreko 

bonuakl

Transakzioen 
baterako 

kudeatzaile 
nagusiak 

20 octubre 

2020-SURE
17.000

≈145.000 10.000 10
octubre 

de 2030

–0,238

%
+ 0,367 +3 0,18%

≈88.000 7.000 20
octubre 

de 2040
0,131% + 0,521 +14 No ext.1

15 de junio 20.000 142.000 20.000 10
4 de julio  

de 2031

0,086

%
+0,323 –2 0,40%

BNP Paribas, 

DZ BANK, 

HSBC, IMllntesa 

Sanpaolo eta 

Margan Stanley.

Co-parte-

hartzaileak, 

Danske Bank eta 

Santander.

27 de junio 15.000

≈88.000 9.000 5
6 de julio 

de 2026

0,019

%
+0,220 –11 o 036 %2

Credit Agricole, 

Deutsche Bank,JP 

Margan, UniCredit 

eta Goldman 

Sachs. BBVA eta 

Erste bankuak

ko-kudeatzaile 

gisa jardun zuten.

≈83.000 6.000 30
6 de julio 

de 2051

0,732

%
+0,399 +22 1404 %3

13 de julio 10.000 ≈100.000 10.000 20
4 de julio

de 2041

0,471

%
+0,531 +7 1,018 %

Barclays, BNP 

Paribas, BofA

Securities, Citi eta 

Commerzbank.

1. Data horretan, Espainiako Estatuak ez zuen 20 urterako bonurik jaulki. 20 urterako Espainiako lehen bonua 2020ko ekainaren hasieran jaulki zen, gutxi 
gorabehera.
2. Ez datoz bat egun bereko jaulkipenekin.
3. Ez datoz bat egun bereko jaulkipenekin. 
Iturria: Erakundeak egina, Europako Batzordearen prentsa-oharretatik ateratako datuetan oinarrituta
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Baina funts horien dimentsioa txikiagotu egiten da 
gero eta handiagoa den zor publikoarekin alderatzen 
badugu: 2021eko Estatuko Aurrekontu Orokorretan 
31.675 milioi euro ageri dira zor publikoaren 
interesak ordaintzeko, SEMen urteko banaketako 
«transferentzien» hirukoitza baino gehiago; zorraren 
zerbitzuaren aurrekontua 126.056 milioi eurokoa da 
2021erako, eta funtsak ez lirateke 
iritsiko ordainketa horien % 8ra 
ere. SEMen 69.538 milioi horiek 
2021eko ekainean 1.425.620 milioi 
eurora iritsi den zor publikoarekin 
alderatzen baditugu, zor horren 
% 5 besterik ez dira; zor gordina 
eta «zor ezkutua» (AENA, ADIF, 
RENFE, ICO, hornitzaileak, etab.) 
gehitzen baditugu, benetako zor 
publikoa 2,3 bilioi euro ingurura 
iritsiko litzateke, eta funtsak 
gure buruen gainean dugun eta 
zimenduak ikararazten dituen 
lauza ikaragarri horren % 3 baino 
ez lirateke izango.

Bigarrenik, «itzultzekoak ez 
diren» transferentziak itzulgarriak 
dira, EBk kapitalen merkatuetan 
kontratatzen dituen kredituetatik 
datozelako. Transferentzia horiek 
itzuli egin beharko dira eta gero 
eta interes handiagoak ordaindu 
beharko dira, eta, seguruenik, 
hazten jarraituko dute (ikus 1. 
taula). Eta horien ordainketa 
EBko baliabideetatik aterako da, 
funtsean, estatu kideen ekarpenetatik. Indarrean 
dagoen urte anitzeko aurrekontuari egindako 
ekarpenak, NGEU funtsak onartzeko eztabaida 
korapilatsuetan 53.221 milioi jaitsi zirenak herrialde 
«bertutetsuentzat» (Alemania, Austria, Herbehereak, 
Suedia eta Danimarka). Jakina, gastu handiagoaren 
eta diru-sarrera txikiagoen arteko aldea herrialdeen 
kuoten igoerarekin estali beharko da. Hau da, espero 
diren «transferentziei» kendu egin behar diegu 
Espainiako Estatuak EBri egin beharreko ekarpenen 
gehikuntza; eta gobernuak hori esan eta kuantifikatu 
egin beharko luke.

Egia da EBko diru-sarrerak zerga berrien2 bidez 
handitzea ere aurreikusia dagoela, baina horiek abian 

2.  Honako hauek dira aurreikusitako zergak: hondakin plas-
tiko birziklatu gabeen gaineko zerga (2021eko urtarrilaren 

jartzeko urteak beharko dira, ez daude bermatuta, 
eztabaidagarriak dira, dirua biltzeko denbora beharko 
dute, eta haien zenbatekoek nekez estaliko lituzkete 
aurreikusitako kredituen 800.000 milioi euroak eta 
haien interesak. Gainera, batzuk prezioetara eramango 
dira eta langileen poltsikoetan izango dute eragina 
(adibidez, elektrizitatean).

Hirugarrenik, begi-bistakoa dirudi 
EBko funtsekin «kanibalizatze-
efektua» izango dela; izan ere, 
zati bat administrazio publikoek 
2020ko otsailaren 1etik aurrera 
egindako gastuei aplikatuko zaie 
(Erregelamenduak baimentzen 
duen bezala), eta beste zati bat 
nolanahi ere aurrekontuetan 
sar tuko ziren gastuetarako 
erabiliko da, eta NGEU funtsei 
esleituz. Argitaratutako 30 
osagaiak aztertuz gero, horren 
adibide ugari ikus daitezke, hala 
nola PFEZn hobariak esleitzea 
NGEU dirulaguntzen kontura.

Laugarrenik, badirudi EBk funtsak 
biltzeak interes-tasak igotzea 
eragingo duela EBko herrialdeek 
aldi berean beren gastuetarako 
eskatzen dituzten kredituetan. Hau 
da, tasen aparteko igoera eragingo 
dute, batez ere gehien zorpetutako 
eta kaudimen gutxien duten 
ekonomietarako, horien artean 
Espainiakoa.

Kuantifikatu egin beharko liratekeen alderdi horiek 
kontuan hartuta, eta pentsatuz funts guztiak iritsiko 
direla, gobernuak EBren aldizkako azterketak 
gaindituko dituela, inork ez duela «larrialdiko balazta» 
erabiliko (herrialde «bertutetsuei» egindako beste 
kontzesio bat), esleitutako funts guztiak gastatuko 

1ean jarri zen indarrean), karbono-emisioak mugan doitzeko 
mekanismoa eta zerga digitala (2021erako daude aurreiku-
sita), eta emisio-eskubideen merkataritza-erregimena berri-
kustea (aireko eta itsasoko garraioari ere aplika dakioke), 
Europako Batzordearen proposamena onartu ondoren. Era 
berean, EBko Urte Anitzeko hurrengo Finantza-esparruaren 
(UFE) eremuan planteatzen da Europako Batzordeak «beste 
baliabide propio batzuk ezartzeko lan egingo duela, besteak 
beste, finantza-transakzioen gaineko zerga ezartzeko». Adie-
razgarria da zenbait espaziotan zerga hori ziurtzat jotzea, 
hasi den gauza bakarra analisiak direnean eta EBren oinarri 
diren botereak aurka daudenean.

Kuantifikatu egin beharko 
liratekeen alderdi horiek 
kontuan hartuta, eta 
pentsatuz funts guztiak 
iritsiko direla, gobernuak 
EBren aldizkako azterketak 
gaindituko dituela, inork 
ez duela «larrialdiko 
balazta» erabiliko (herrialde 
«bertutetsuei» egindako 
beste kontzesio bat), 
esleitutako funts guztiak 
gastatuko direla, ez direla 
funtsak itzuli beharko, eta 
ordainketak ez direla gehiago 
atzeratuko, argi dago eragin 
makroekonomikoa ez dela 
esanguratsua izango, eta, 
inola ere ez, orain arte 
iragarri dena.
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direla, ez direla funtsak itzuli beharko, eta ordainketak 
ez direla gehiago atzeratuko, argi dago eragin 
makroekonomikoa ez dela esanguratsua izango, eta, 
inola ere ez, orain arte iragarri dena.

Baldintzatzaileak 

NGEU funtsen Erregelamenduan xedatutakoaren 
arabera, funts horiek iritsi ahal izateko, 
dokumentuetan jasotako «gomendioak» bete behar 
dira herrialdeka (Europako Seihilekoa). 2020rako 
dokumentuak, anbiguotasun handiz idatzita badago 
ere, ohartarazpenak egiten ditu 
lan-ereduari, zerga-sistemari, 
pentsio-er regimenari  e ta 
defizitaren eta zor publikoaren 
murrizketari buruz. Baina, 
anbiguotasunetik harago, EBn, 
idazki bakoitzaren atzean 
badaude «zaldunen arteko» 
itunak, jakina, sekretuak 
direnak. Hala, dagoeneko 
iragarri da 2021. urtearen 
amaierarako aurreikusitako 
bigarren ordainketa (10.000 
milioi) Gobernuaren Planean 
eta Europar Batasunarekiko 
akordioaren eranskinean jasotako mugarriak 
betetzearen baldintzapean egongo dela (erreformak 
egiteko eta inbertsioak amaitzeko egutegi zehatza 
ezartzen du), baita «gomendatzen» diren erreformen 
baldintzapean ere. Are gehiago, Europako Seihilekoa 
urtero berregiten denez, hurrengo ordainketak 
baldintzatuko dituzten «iradokizun» berriak aurki 
ditzakegu.

Besta lde ,  bai  Europako Seihi lekoaren 
baldintzatzaileetan, bai NGEU Erregelamendukoetan, 
ageri da Egonkortasunerako eta Hazkunderako Itunean 
(EHI) ezarritako defizitaren eta zor publikoaren 
mugak aldi baterako etetea, eta, gogora ekar dezagun, 
Espainiako Konstituzioaren 135. artikuluan ere. 
Itun hori eten egin zen 2020rako eta 2021erako, 
ezinezkoa baitzen hura betetzeko eskatzea, eta 
etenaldi hori 2022ra luzatu da. Baina, 2023rako, zer 
egin zehaztu beharko dute EBko herrialdeek. Argi 
dago ezinezkoa izango dela bat-batean defizitaren 
% 3ra eta zor publikoaren % 60ra itzultzeko eskatzea, 
baina, era berean, tentsioak sortuko dira aurrekontuen 
diziplinara lehenbailehen itzultzea defendatzen duten 
herrialdeekin. Estatuek murrizketa-politikei heltzen 

badiete, urte batzuk gehiago ez betetzeko aukera 
lotzeko ideia zabaltzen ari da. Espainiako Estatuaren 
kasuan, murrizketa-promesak ez dirudi sinesgarriak 
direnik, gobernuak edo gobernu berri batek edo 
koalizio berri batek gastu publikoaren murrizketa 
handiak ezartzen ez baditu behintzat. Ikusiko dugu...

Funtsak zertan erabili

Beste alderdi garrantzitsu bat funtsen erabilera da. 
NGEU Erregelamenduan argi eta garbi ezartzen 
da hazkunde ekonomikorako eta lehiakortasuna 

hobetzeko inbertsioak egiteko 
erabili behar direla, nahiz eta 
trantsizio ekologikoan (eta 
digitalean) ere lagundu behar 
duten, eta ingurumenari kalte 
nabarmenik eragin gabe betiere. 
Baina gobernu espainiarraren 
planetan eta osagaietan, 
E k o n o m i a  S u s p e r t z e k o 
eta Eraldatzeko Proiektu 
Estrategikoei (ESEPE) buruz 
ezagutzen dugunaren arabera 
(lerro hauek idatzi direnean, 
lautik bat baino ez da onartu), eta 
ateratzen ari diren deialdietan, 

helmuga «berdea» deritzona sustapen-erreferentzia da, 
errealitatea baino gehiago. Eta ez da gobernuak egin 
duen tranpa bat, erregelamenduak, bere eranskinean, 
inbertsio ekologikoak aintzat hartzeko aukera 
ematen baitu, baita kontrako norabidean doazenak 
ere. Adibidez, Gobernuak eta EBk halakotzat hartu 
dituzte AHTrako erabiliko diren  2.143 milioi euroak. 
Beste horrenbeste gertatzen da proiektu polemiko 
eta ez hain berdeetara zuzentzen direnekin: bateria-
ibilgailua, bateria-fabrikak, hidrogeno «berdea», 
azpiegituren eta etxebizitzen eraikuntza, instalazio 
fotovoltaiko eta eoliko handiak, 5G, digitalizazioa, 
turismoa, etab. Proiektu horiek direla eta, Ekologistak 
Martxan taldeak adierazi du «Ingurumen-erretorika 
egin arren, behar den trantsizio ekologiko, produktibo, 
ekonomiko eta sozialaren aurkako bidetik doa NGEU 
funtsen norabidea» (Ekologistak Martxan, 2021 b).

Gainera, Gobernuak ezkutuan negoziatu du funtsen 
zertarakoa Ibex 35eko kapital handiekin, hau da, 
ahitzen gaituen oligopolio elektrikoa osatzen duten 
enpresekin, funts publikoak hobeto jezteko kartelak 
osatzen dituzten eraikuntza enpresekin, petrolio 
enpresekin, automobilgintzakoekin eta abarrekin. 

Ekonomia Suspertzeko 
eta Eraldatzeko Proiektu 
Estrategikoei (ESEPE) buruz 
ezagutzen dugunaren arabera 
(lerro hauek idatzi direnean, 
lautik bat baino ez da onartu), 
eta ateratzen ari diren 
deialdietan, helmuga «berdea» 
deritzona sustapen-erreferentzia 
da, errealitatea baino gehiago.
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Enpresa horiek jasoko dituzte funts gehienak esku 
batekin, eta, aldi berean, legearen eta gizartearen 
ikuspegietatik begiratuta iruzurrezko praktikak egingo 
dituzte bestearekin.

Beste alderdi batzuk

Sistemaren krisian-multikrisian ere sartu behar 
dira funts horiek. Oinarri ekologikoaren eta 
berotze globalaren krisia, energiena, garraio- eta 
mugikortasun-ereduarena, nekazaritza-eredua 
agortzearena, erauzketarena eta funtsezko mineralena, 
kapitalen errentagarritasunarena (irabazi-tasaren 
beherakada) eta beste, eta ikusi behar da ea sustatzen 
dituzten aldaketak eta beheraldi luzaezina.

Orobat, horiek kokatzeko, zor publiko eta pribatu 
itzelak, inflazio-mehatxuek eta interes-tasen balizko 
igoerek duten protagonismoaz ere hitz egin beharko 
genuke.

Azkenik, logikoa litzateke NGEU funtsen alternatiba 
bat eskatzea. Eta, horren harira, Ekologistak 
Martxan taldearen posizionamenduaren logikan hitz 
egingo genuke. Ez ditugu funts horiek nahi, beren 
jatorriagatik, baldintzengatik eta xedeagatik, baina ez 
ditugu nahi, halaber, baliabide askoz ere handiagoak 
eta subiranoak lor daitezkeelako erreforma fiskal 
progresibo baten bidez, iruzur fiskalari aurre eginez 
(urtean 91.000 milioi baino gehiago), kapital 
handiei eta bankuei diru-laguntzak murriztuz, bide-
azpiegituretako gastuak, turismo-azpiegituretakoak, 
AHTkoak, aireportuetakoak eta portuetakoak, gastu 
militarrak, polizialak, konfesionalak, koroakoak eta 
abar murriztuz.

Baina artikulu honetarako dugun lekua baino askoz 
ere gehiago beharko litzateke alderdi horiek guztiak 
aztertzeko. n
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Aurrekariak 

Europako Banku Zentralak (EBZ) pandemiaren 
aurrean duen jarduna ulertzeko, ezinbestekoa da 
hamabi urte lehenago hasitako finantza-krisi handian 
gertatutakoari buruzko gogoeta labur bat egitea. 
Krisi hartan agerian geratu zen merkataritza-bankuei 
gertakari sistemikoak jasateko aukera ustez ematen 
zien legedi-egituraren1 ahulezia. Hala ere, gobernuek 
Estatu Batuetan zein Europar Batasunean egindako 
erreskate ugariek honako hauek erakutsi zituzten: i) 
merkataritza-bankuei exijitzen zitzaien kapitala oso 
urria zela krisi sistemikoaren joanean azaleratutako 
galera izugarrietarako; ii) organismo arautzaileek 
arriskuak neurtzeko ezarritako metodologiek, kreditu-
arriskuaren kasuan bereziki, nabarmen gutxiesten 
zutela galeren banaketa probabilistikoa; eta iii), 
gainera, jada jakina zenez, banku baten likidezia-
arazoek bankuaren porrota edo erreskate handiak 
egin behar izatea eragin ditzaketela, bankuaren funts 
propioak positiboak izanda ere.

Gainera, zerga-arloan, gobernuei eragindako presioak 
eta defizit publikoaren bidea superabit primariora 
bideratzeko presak, ekonomia-agintariak saiatu ziren 
moduan, politika ekonomikoaren historiako erabakirik 
txarrenetakoak izan ziren, eta beste krisi bat eragin 
zuten Europako ekonomian.

Finantza-krisi handiaren ondorioz, EBZk zenbait 
neurri heterodoxo ezarri zituen, Bundesbanken 
ortodoxiarekiko. Funtsean, neurri berriak honela 
laburbil daitezke: i) merkataritza-bankuei maileguak 
emateari mugarik ez jartzea eta jardunbide ortodoxoan 

1. Krisiaren kausa ez zen ahultasun hori izan, baizik eta bankari 
pribatuen jardunbideak, haiek baitziren beren erakundeen 
arriskuen kudeaketaren arduradunak. Krisiaren errua erre-
gulazioari egozten saiatzen den errebisionismoa dago. Hori 
defendatzen dutenek erregulazioa botere publikoek merka-
tuen «askatasunean» sudurra sartzea dela defendatzen dute, 
eta, horrela, arduradun pribatuak errugabetzen dituzte.

EUROPAKO BANKU ZENTRALA, BANKUEN ONGILEA PANDEMIAREN KRISIAN 

Ángel Vilariño Sanz 
Ekonomialaria 

guztiz ezohikoak diren epeetan ematea2, hau da, hiru 
urtera arteko epeetan eta interes-tasa hobaridunekin; 
ii) EBZk aktiboak erostea, batez ere zor publikoa, 
baina baita aktibo pribatuak erostea ere, likidezia 
injektatzeko tresna gisa, eta hain esplizitua ez den 
bigarren helburu batekin, gobernuen finantzaketan 
laguntzeko, alegia, bai tituluak erosita –nahiz eta 
hori bigarren mailako merkatuan egin–, bai erosketa 
horiek zorraren interes-tasen gainean zuten eta duten 
efektu aringarriagatik, interes-tasa horiek beherantz 
egitea eraginda –horrela, EBZk protagonismo handia 
lortu zuen zor publikoaren interes-tasen kurbaren 
eraketan–; eta iii) Europako Banku Zentralaren epe 
laburreko ohiko eragiketen interes-tasak minimo 
historikoan kokatzea (% 0,00 2016ko martxoaren 
16tik).

Pandemiarekiko erreakzioa. PEPP programa 

2020ko martxoaren 18an, EBZk aktiboak erosteko 
programa berri bat abian jartzea erabaki zuen, 
PEPP izenekoa (Pandemic Emergency Purchase 
Programme, ingelesezko siglen arabera). Hasierako 
zenbatekoa 750.000 milioi eurokoa zen, eta, ondoren, 
2020ko ekainean, 600.000 milioi eurotan handitu zen, 
eta abenduan, berriz, beste 500.000 milioi eurotan. 
Guztira, programaren zenbatekoa 1,85 bilioi eurora 
arte iritsi zen, gutxienez 2022ko martxora arte 
exekutatzeko.

Hauek izan ziren EBZk PEPP programarako 
zehaztutako helburu nagusiak3: «i) moneta-politikaren 
transmisioa hobetzea, ii) ekonomiarako kreditua 
erraztea, iii) etxe/familia eta enpresentzako maileguen 

2. «Birfinantzaketa-eragiketa nagusiak» direlakoen epea zazpi 
egunekoa da. Eragiketa horiek, izenak dioen moduan, EBZk 
banku-erakundeetan likidezia injektatzeko bide nagusia zi-
ren. Halaber, bazeuden hiru hilerako finantzaketa-eragiketak 
–hasieran, oso epe luze jotzen zen hori, moneta-politikari 
dagokionez–.

3. 2020/440 Erabakia (EB), 2020ko martxoaren 24koa, EBZrena.



finantzaketa-baldintzak hobetzea eta, iv) inflazio-
tasen konbergentzia etengabea lortzen laguntzea, 
% 2tik ingurukoak izan daitezen, baina muga hori 
gainditu gabe». Egia esan, PEPPren helburu nagusia 
merkataritza-bankuen sistemari likidezia ematea 
izan da, bai eta gobernuen finantzaketa-premiei 
laguntzea ere, aurreikustekoa baita interes-tasa 
publikoak handituko direla eta zor publikoko eta 
zor pribatuko merkatuak itoko direla, bai kapital-
merkatuetan, enpresa handien finantzaketa-premiak 
direla eta, bai kreditu-merkatuetan, etxeen/familien 
eta enpresen finantzaketa-premiak direla eta. Baina, 
batez ere, finantza-erakundeen finantzaketa-beharrak, 
zor-jaulkipenak kapital-merkatuetan kokatzeko 
zailtasunen mende baitaude, eta haien diru-sarrerak 
murriztu egin baitira, kreditu-zorroen berankortasuna 
handitzearen ondorioz.

Oso garrantzitsua da merkataritza-bankuek finantza-
krisi handitik zekarten ahulezia handia kontuan 
hartzea, haien marjinak asko murriztu baitziren, garai 
horretako interes-tasa baxuak zirelako eta ekonomia-
ingurunea hazkunde txikikoa zelako. Horri bankuek 
ekonomia digitalaren ondorioz duten gehiegizko 
ahalmena gehitu behar zaio. Testuinguru horretan, 
pandemia hastean, entitateen erreskateak –milioi eta 
milioi askokoak– berriz gertatzeko arriskua azaleratu 
zen. Zalantzarik gabe, PEPP programaren diseinuan 
eta exekuzioan, bankuei laguntzea da azpian dagoen 
helburu bat, erreskateak egin behar izatea zein gerta 
daitekeen beste krisi sistemiko bat eragozteko.

Programak APP4 programan ezarritako irizpideak 
zabaltzen zituen, Greziako gobernuak jaulkitako 
tituluak erostea onartzen baitu, eta eros daitezkeen 
tituluen hondar-epea luzatzen baititu. Sektore 
publikoko erosketetarako, gutxieneko hondar-epea 70 
egunera murrizten da, eta gehieneko hondar-eperako, 
30 urte eta 364 eguneko epea zehazten da. Halaber, 
sektore pribatuko aktiboen erosketetarako epeak 
luzatu ziren, eta gutxieneko hondar-epea 28 egunera 

4. APP (Asset Purchase Programme) programa aktiboak eros-
teko programa bat da. Besteak beste, honelako aktiboak sart-
zen dira programa horretan: zor publikoa, nazioz gaindiko 
EBko erakundeek jaulkitako baloreak, bonu korporatiboak, 
aktiboak erabiltzeko bonuak eta bonu bermatuak.

 2020ko apirilean, EBZk programarekin jarraitzea erabaki 
zuen, hilean 20.000 milioi euro erabilita, eta 120.000 milioi 
euroko hornidura gehigarria erantsita, 2020ko amaierara 
arte.

murriztu zen –CSPP5 programaren baitan, gutxieneko 
hondar-epea sei hilabetekoa da–.

Bankuak ez diren finantza-erakundeek eta aktiboen 
administratzaileek aktiboak sal ditzakete PEPP 
programaren baitan, baina ezin dute hori zuzenean 
egin, banka-erakundeen itzalpean egin behar dituzte 
eragiketak.

Erosketak banku zentralei esleitzerakoan, erakunde 
horiek EBZn duten partaidetza hartuko litzateke 
kontuan.

EBZk 2020ko martxoaren 26an egin zituen PEPP 
programaren baitako lehenbiziko erosketak. Taula 
honetan, programa abiatu zenetik (2020ko martxoa) 
hilean-hilean egindako erosketak ageri dira.

Aktibo-erosketak PEPP programaren bitartez

Aktiboen hilekako erosketak (milioi euro)

mar-20 15.444 nov-20 70.835

abr-20 103.366 dic-20 57.163

may-20 115.855 ene-21 53.046

jun-20 120.321 feb-21 59.914

jul-20 85.423 mar-21 73.521

ago-20 59.466 abr-21 80.118

sep-20 67.308 may-21 80.700

oct-20 61.985 jun-21 80.168

Iturria: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html

2021eko ekainean, 2020ko martxotik egindako 
erosketen guztizkoa 1,184 bilioi6 eurokoa zen. EBZk 
emandako datuen arabera, guztizko erosketetatik, 
% 2,81 bonu korporatiboak izan ziren; % 0,41, 
merkataritza-papera, eta % 0,37, bonu bermatuak; 
beraz, erosketen % 96,41 titulu publikoak ziren.

Beste likidezia-injekzio batzuk 

EBZk moneta-politika ez-konbentzionala 
deiturikoaren testuinguruan, TLTRO7 eragiketak 
kokatu behar dira; hau da, epe luzerako finantzaketa-
eragiketak. Eragiketa horien programa (TLTRO-I) 

5. Corporate Sector Purchase Programme.
6. Testu osoan, bilioi bat miloi bat miloi da.
7. Targeted Long Term Refinancing Operations.
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2014ko ekainean hasi zen, eta bigarren edizioa 
(TLTRO-II) 2016ko martxoan izan zen. 2019ko 
irailean, hirugarren edizioa hasi zen. Aurrekoak 
bezala, enpresa ez-finantzarioentzat eta etxeentzat/
familientzat zen, eta EBZk merkataritza-bankuen 
kreditu-kanala baliatzen zuen.

Eragiketa horien ezaugarrietako bat da merkataritza-
bankuei ematen zaien diru-laguntzaren maila handia. 
Izan ere, EBZk, bankuei ematen dien diruagatik, 
-% 0,5etik -% 1era bitarteko interes-tasak fakturatzen 
dizkie, baldintza jakin batzuk betetzearen arabera. 
Hau da, bankuek kobratu egiten dute diru hori 
hartzeagatik, baina ez dago mugarik bankuek beren 
bezeroei aplikatu ahal dizkieten interes-tasetan. 
Bankuei bide horren bidez emandako finantzaketaren 
zenbatekoa 2.081 milioi 
eurokoa izan da, 2019ko 
irailetik 2021eko martxora 
bitartean egindako zazpi 
eragiketetan.

EBZk bankuei emandako 
finantzaketa finalista izan 
arren –hau da, enpresa ez-
finantzarioak eta familiak/
etxeak f inantzatzeko 
h e l b u r u a  b e t e t z e k o 
erabili behar da–, ez dago 
benetako kontrolik, bankuek lortutako likidezia 
guztia zehaztutako helburu horretara bideratzen dela 
egiaztatzeko. Bestalde, ESMA8 erakundeak banku-
entitateei adierazi die dagokion gardentasun-mailako 
informazioa eman behar dutela, transakzio horien 
kontabilitate-esparruan.

Arautze-, kontabilitate- eta ikuskatze-esparruetako 
salbuespenezko arauak eta gomendioak. 

Europako Banku Agintaritzak (EBA), EBZk berak eta 
IASBk9 salbuespenezko neurriak jakinarazi dituzte, 
bankuei kreditu-zorroetan eta negoziazio-zorroan 
pandemiaren ondorioengatik sortutako horniduren 
eta galeren aintzatespenetik arintzeko (Anguren et 
al., 2020).

Hona hemen ekimenen laburpena:

8. European Securities and Markets Authority.
9.  International Accounting Standards Board.

 n Ordainketen luzamenduak, aldez aurretik zehaztu-
tako aldi batean. Ordainketen luzamenduak ez dira 
berankortasunaren arabera sailkatuko, ezta zorren 
berregituraketa edo birfinantzaketa gisa ere.

 n Malgutasuna kontabilitate-araudiaren erabileran, 
kreditu-arriskuagatiko hornidurak kalkulatzean eta 
kreditu-galeren estalduren zenbatespena egitean.

 n Luzamenduak eragindako ordaindu gabeko kuotak 
ez dira iraungitako kuotatzat hartzen.

 n Ordaindu gabe geratzeko probabilitatea oso handia 
denean soilik sailkatu behar dira kredituak zalant-
zazkotzat.

 n Kapital-eskakizunak zehazteko irizpideak behe-
rantz berrikustea.

 n Zuhurtziazko iragazki bat zehazten da (quick fix), 
kapital-ratioetan eragina izaten duten aktiboen 

balio-aldaketa zentzuzkoak 
arintzeko.
Enpresa-sektoreari kredituak 
emateko abal publikoak.

 n Haztapen-esleitzea, 
berme publikoa duten arris-
kuei arrisku subiranoko 
kalifikazioa emateagatiko 
arriskuagatik. Horrek kapi-
tal-eskakizunak murrizten 
ditu. Espainian, ICOk eman-
dako abalak10.

 n Palankatze-ratioari dagokionez, erakundeek banku 
zentralean dituzten gordailuetan mantentzen diren 
likidezia-erraztasunak aplikatzeko, alboko arris-
kuek balantzean jarraitu behar dute.

 n Merkatu-arriskuari dagokionez, finantza-merka-
tuetan gehiegizko aldakortasuna dagoela uste da, 
eta aldakortasun naturala deritzona izatea eskatzen 
da; azken batean, kapital-eskakizuna txikiagoa iza-
tean datza, aldakortasun natural delako hori orain 
dagoen aldakortasuna baino txikiagoa dela uste 
baita.

 n Kapital- eta likidezia-koltxoien erabilera erraz-
ten da, kapitala liberatzeko. Finean, bankuentzat 
ezarritako kapital-eskakizunei buruz xedatutako 
arauak lasaitzea.

10.  Espainiako Gobernuak baimena eman zion ICOri abal-le-
rroak emateko, 140.000 milioi eurora arte (8/2020 Errege 
Lege Dekretua eta 25/2020 Errege Lege Dekretua). 2021eko 
ekainaren 30ean, ICOk emandako abalen zenbatekoa 98.539 
milioi eurokoa zen. 

EBZk bankuei emandako finantzaketa 
finalista izan arren –hau da, enpresa 
ez-finantzarioak eta familiak/etxeak 
finantzatzeko helburua betetzeko erabili 
behar da–, ez dago benetako kontrolik, 
bankuek lortutako likidezia guztia 
zehaztutako helburu horretara bideratzen 
dela egiaztatzeko.
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Neurri horien guztien emaitza indarreko araudiarekin 
beharrezkoak liratekeen edo handitu ere beharko 
liratekeen hornidurak eta galerak murriztea da, 
pandemiak kreditu-zorroaren kalitatean duen 
eragin izugarriaren ondorioz. Hori dela eta, kapital-
eskakizunak txikiagoak dira eta galdu-irabazien 
kontua handitzen da.

Pandemiak eragin duen egoera 
ekonomikoan kapital-eskakizunak 
murriztea nahiko kontraesankorra 
da. Horrek guztiak kontabilitate- 
eta erregulazio-sisteman are 
diskrezionalitate handiagoa 
sartzea dakar berekin.

Horren azpian dagoen argudioa 
da kapital-eskakizunen malgutze 
(murrizte) horrekin bankuek 
pizgar r i  gehiago izango 
dituztela ekonomiari kredituak 
emateko. Hala ere, efektu hori 
ez dago ziurtatuta, eta, aitzitik, 
ikus dezakegu lortutako likideziak Europako 
Banku Zentralean mantentzen dela, erakundeek 
birfinantzatzeko izan ditzaketen zailtasunak direla eta, 
jaulkipenen epemugari aurre egin behar ahala. Eta, 
gainera, jasotako finantzaketaren zati bat finantza-
merkatuetara iragazten da, eta burtsen errebalorizazio 
handiak sustatzen dira pandemiaren esparruan.

Aurreko koadroan, argi ikusten da merkataritza-
bankuek EBZn dituzten nahitaezko erreserbetatik 

gora dagoen zenbatekoa izugarria dela (3,444 bilioi 
euro), ziurrenik zuhurtzia-arrazoiengatik, hiru 
faktorek eragindako ziurgabetasunak direla eta: i) 
bilakaera ekonomikoari buruzko zalantzak eta kreditu-
eragiketen zalantzazko emaitza; ii) ordainketei aurre 
egin beharra, diru-sarrera likidoak murrizten dituzten 
luzamenduen testuinguruan; eta iii) etorkizunean 

ordainketei aurre egiteko 
beharrak, jasotako finantzaketa-
eragiketen epemugagatik 
eta kapital-merkatuetan zor 
negoziagarriaren bidez lortutako 
finantzaketen epemugagatik.

Orain, banku-erakundeen 
ondare-errealitatea ezkutuan 
dago hein handi batean, 
salbuespen-arauen eta likidezia-
babes ia mugagabeen babespean. 
Ondorioa ondare-errealitate 
desitxuratua da, lausoa, eta 
merkataritza-bankuen benetako 
ahultasuna gutxiesten duena. 

Bankuak oso emaitza onak argitaratzen ari dira, eta 
horrek miraria dirudi pandemiak kreditu-aktiboen 
kalitatearen eta mozkinen sorreraren gainean eragiten 
duen talka handiaren testuinguruan. Hala ere, 
Europako Banku Zentralak, duela gutxi, dibidenduen 
banaketari buruzko murrizketak kendu dizkie 
merkataritza-bankuei, eta baikortasuna sustatu du, 
kontabilitate- eta erregulazio-arauak malgutzearen eta 
jasotako likidezia-masa handiaren markoan eraikitako 
normalizazioan oinarrituta.

Gehiegizko nahitaezko erreserbak EBZn

Data Erreserba-eska-
kizunak

Gordailuak EBZn Gehiegizkoa Interes-tasa

2017 0,123 1,310 1,187 0,0%

2018 0,127 1,379 1,253 0,0%

2019 0,134 1,662 1,528 0,0%

2020 0,144 2,961 2,817 0,0%

15/06/2021 0,148 3,592 3,444 0,0%

Iturria: EBZren Statistics Bulletin-eko 1.4.2 taula, 2021eko abuztua. Datuak bilioi eurotan adierazita daude

Orain, banku-erakundeen 
ondare-errealitatea ezkutuan 
dago hein handi batean, 
salbuespen-arauen eta 
likidezia-babes ia mugagabeen 
babespean. Ondorioa ondare-
errealitate desitxuratua da, 
lausoa, eta merkataritza-
bankuen benetako ahultasuna 
gutxiesten duena.
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Neurriek eragindako ondorioak 

Hauek izan dira neurrien ondorio nagusiak:

 n Merkataritza-bankuak sostengatzea, kreditu-zo-
rroetan jarduera ekonomikoaren atzerakada han-
diaren ondorioz eta bat-bateko berankortasunaren 
zein galeren hazkundearen ondorioz izan zuten eta 
duten eragin negatiboari aurre egiteko. Eragin ne-
gatibo horiek berandu aitortu direnez, bankuen on-
dare-errealitatea desitxuratu egin da, eta denboran 
atzera egin da kontabilitate- eta erregulazio-lege-
dian. Horrez gain, EBZk utzi egin die dibidenduak 
banatzen, puztutako eta desitxuratutako emaitza 
batzuetan oinarrituta.

 n Euroguneko kontu publikoen defizitaren finant-
zaketa eta iraungitzen den zor publikoaren or-
dainketa nabarmen ahalbidetzea.

 n Euroguneko zor publi-
koaren interes-tasen dife-
rentzialak tentsionatzea 
saihestea eta, horrela, jaul-
kitako zorraren etorkizu-
neko ordainketa erraztea, 
jaulkitzen den zorrak ku-
poi finkoak baititu.

 n Kredituetarako abal pu-
bliko gehiago ematea, eta 
arriskua kontu publikoe-
tara eramatea.

Neurri horien bidez, are 
gehiago nabar mentzen 
da bankuen oligopolioa 
diruz lagundutako industria dela; izan ere, sektore 
horrentzat, oso garrantzitsua da EBZtik kostu txikian 
jasotzen duen ohiz kanpoko finantzaketa, sariduna 
izan edo ez, eta horren mende egongo da zenbait 
urtez, hasieran moneta-politika ez-konbentzionala 
deitu zena moneta-politikaren osagai nagusi bihurtu 
baita.

Enpresa ez-finantzarioei eta etxeei/familiei kreditu 
gehiago emateari dagokionez, eragina oso txikia 
izan da. Espainian (Espainiako Bankua, 2021 
b), kontsumorako kredituak urtetik urterako tasa 
negatiboak izan zituen 2020ko martxotik 2021eko 
martxora bitartean, eta % 0,1eko, % 0,2ko eta % 0,4ko 
tasak izan zituen 2021eko apirilean, maiatzean 
eta ekainean, hurrenez hurren. Sozietate ez-
finantzarioentzako kredituak gora egin zuen Espainian, 
urteko batez besteko hazkunde-tasa % 4,9 izanik, 
baina arlo horretan, ICOren bitartez abal publikoekin 

emandako kredituen garrantzia aipatu behar da; izan 
ere, 2020ko martxotik uztailera bitartean, sozietate 
ez-finantzarioei eta enpresari partikularrei emandako 
kredituen % 50ek ICOk emandako abal publikoa 
izan zuten (Espainiako Bankua, 2021 a). Eurogunean 
(Europako Banku Zentrala, 2021), hauek izan ziren 
kredituaren urtetik urterako hazkunde tasak 2021eko 
bigarren hiruhilekoan: enpresa ez-finantzarioei 
emandako kredituenak, % 1,9; kontsumorako 
kredituenak, –% 1,7; eta etxebizitza erosteko 
emandakoak, % 5,6.

Inflazio-helburuari dagokionez –helburua % 2ren 
ingurukoa izatea da, baina muga hori gainditu gabe–, 
betetzen ari da, baina, funtsean, hori ez da likidezia-
injekzioengatik gertatu –horiek kredituaren eta gastu 
publikoaren hazkundearen ondorioz eragin beharko 
lukete–, baizik eta alderaketa-oinarriarekin lotutako 

efektu batengatik, 2021eko 
prezioak 2020ko ohiz kanpoko 
prezio baxuekin alderatzen 
baitira. Azken erregistroan 
(ekainekoa),  euroguneko 
urtetik urterako inflazio-tasaren 
% 1,9tik, % 1,6 energiaren 
prezioen igoerari zegokion 
(% 12,6), prezio horiek behea 
jo baitzuten 2020an. Segur 
aski, inflazioak hazkunde-
erritmo biziagoa izango du, 
berreskuratze-planak aktibatu 
ahala. EBZ jada egokitu egin 
da, % 2tik gorako inflazio-

erregistroak interpretatzeko malgutasun handiagoa 
utzita.

Ondorioak eta ebatzi gabeko gaiak 

EBZk, finantza-krisi handiaren esperientzia txarraren 
ondoren, ulertu zuen bankuei likidezia ematea 
zela bere lehen zeregina, pandemiaren ondorio 
uzkurgarriei aurre egiteko. Krisi sistemiko batean, 
likidezia-arazoen eta kaudimen-arazoen arteko alde 
sotila lausotu egiten da.

Bigarren lana gobernuak finantzatzea zen, nahiz 
eta zuzenean egiteko debeku formala egon. Baina, 
zeharka, bitartekari baten bidez, egin daiteke. Eta 
zerk frogatzen du EBZk gobernuak finantzatzen 
dituen ala ez? Ba, EBZren zorroan titulurik 

EBZk, finantza-krisi handiaren 
esperientzia txarraren ondoren, 
ulertu zuen bankuei likidezia 
ematea zela bere lehen zeregina, 
pandemiaren ondorio uzkurgarriei 
aurre egiteko. Krisi sistemiko 
batean, likidezia-arazoen eta 
kaudimen-arazoen arteko alde 
sotila lausotu egiten da.
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publikoak badauden ala ez. Alde horretatik, frogak 
eztabaidaezinak dira. Espainiaren kasuan, Espainiako 
Bankuaren11 balantzean zegoen zor publikoa, finantza-
krisiaren urteetan, zirkulazioan zegoen zorraren % 4 
ingurukoa zen12, eta 2021eko maiatzean berriz, % 30 
da. Merkataritza-bankuek zorraren % 14 dute, eta 
Espainian egoitza ez dutenen ehunekoak egonkorrak 
izan dira azken hogei urteetan, % 44 ingurukoak.

Oraindik goiz da moneta-politikan hain aldaketa 
sakonek epe luzeagoan eragingo dituzten ondorioak 
aztertu ahal izateko. Aldaketa horiek finantza-krisiaren 
ostean abiatu ziren, eta sakondu egin dira pandemia 
sortu zenetik. Badago konpondu gabeko arazo bat: 
banku-sektorearen tamaina eta arrisku handiak, eta 
haren kapitalaren ahultasuna, gertakari sistemikoei 
aurre egiteko. Aldi berean, EBZk bi trantsizio egin 
behar ditu: bat, interes-tasa nominalen trantsizioa 
lortzeko, interes-tasa errealak gaur egun dituzten 
balio negatiboetatik ateratzeko; eta bestea, berriz, 
bankuei epe luzerako likidezia injektatzen dien banku 
hornitzailea izateari utz diezaion, banku-erakundeek 
likidezia hori merkatuetan lortu ezin dutenean. EBZk 
titulu publikoetan duen zorroari dagokionez, inork ez 
daki nolakoa izango den trantsizioa. ■

Badago konpondu gabeko arazo bat: banku-
sektorearen tamaina eta arrisku handiak, eta haren 
kapitalaren ahultasuna, gertakari sistemikoei aurre 
egiteko.
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11. EBZk erositako zor publikoa banku zentral nazional bakoit-
zaren balantzean ageri da.

12.  Espainiako Altxor Publikoa.

Aldi berean, EBZk bi 
trantsizio egin behar 
ditu: bat, interes-tasa 
nominalen trantsizioa 
lortzeko, interes-
tasa errealak gaur 
egun dituzten balio 
negatiboetatik ateratzeko; 
eta bestea, berriz, 
bankuei epe luzerako 
likidezia injektatzen dien 
banku hornitzailea izateari 
utz diezaion, banku-
erakundeek likidezia hori 
merkatuetan lortu ezin 
dutenean.
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EUROPAKO BANKA PUBLIKOA KRISIAREN IRTEERAN 

Nuria Alonso Gallo eta David Trillo del Pozo 
Universidad Rey Juan Carlos unibertsitatea eta  Instituto Complutense 
de Estudios Internacionales (ICEI) institutuko ikertzaileak

E uropako banka publikoen ereduek esku-hartzeko 
beren mekanismoak egokitu behar izan dituzte, 

berehala jardun behar izan dutelako, «amortiguazio-
koltxoi» gisa, konf inamenduak mundu-mailan 
eragindako produkzioaren kolapso larriari aurre 
egiteko. Eurostaten datuen arabera, Euroguneko 
herrialdeen BPGd-ak % 6,5eko beherakada izan 
zuen 2020an. Espainian (% 10,8), Italian (% 8,9) 
eta Frantzian (% 7,9) izan du eragin handiena 
beherakada horrek.

Krisia 2020ko martxoan hasi zen, jardueren geldialdi 
orokortuarekin. Geroago, COVIDaren aurkako 
protokoloak ezarri ziren eta ekonomia-jarduerak 
beherakada izugarria izan zuen, zenbait sektoretan 
batez ere, hala nola turismoan eta ostalaritzan. 
Testuinguru horretan, zenbait neurri aplikatu behar 
izan ziren ekoizpen-sarea aktibo mantentzeko, 
enpresa askoren itxiera eragozteko eta langabezia-
tasaren igoera murrizten saiatzeko. Neurri horiek 
Europar Batasuneko (EB) erakundeek zein gobernu 
nazionalek jarri zituzten martxan. Europako banku 
publikoak ezinbestekoak izan dira, laguntza-programa 
gehienak erakunde horien bitartez antolatu baitira, 
zuzeneko maileguen eta abalen bidez.

Banka publikoa Europan 

Gure ustez, banka publikoak eginkizun garrantzitsua 
bete behar du ekoizpen-sistemaren eraldaketan, baina 
tresna gisa, eta ez sustatzaile bakar gisa. Kontua ez da 
erakunde publikoak banku pribatuekin lehian hastea, 
baizik eta hazkunde ekonomikoa eta gizarte-kohesioa 
sustatzen duten sektore estrategikoak bultzatzeko 
berariazko misio bat betetzea. Misio horrek berebiziko 
garrantzia du krisi ekonomikoko uneetan. Bestalde, 
enpirikoki frogatuta dago sektore edo kolektibo jakin 
batzuek kreditu bidezko finantzaketa lortzeko arazoak 
izaten dituztela edo finantzaketa hori baldintza ez 
hain onuragarrietan lortzen dutela. Hori gertatzen 
zaie, adibidez, enpresa txiki eta ertainei (ETE), 
mikroenpresei, emakumeei eta ekintzaile gazteei.

Alde horretatik, zenbait erakundek, hala nola 
Nazioarteko Diru Funtsak eta Munduko Bankuak 
espresuki adierazi dute banka publikoak izan dezakeen 
zeregina, bai ekoizpen-sistemaren eraldaketan eta 
kreditu-finantzaketa lortzeko arazoak dituzten sektore 
edo kolektiboei laguntzean, bai krisi-egoeretan; izan 
ere, banku pribatuen kredituak falta direnean, hutsune 
hori bete dezakete, bermeak edo maileguak edota tasa 
subsidiatuak ere emanez. Halaber, uste dute banku 
publikoak erabil daitezkeela «gobernuaren mailegu-
bermeen programak kudeatzeko» (NDF, 2020).

Gaur egungo testuinguruan, nahikoa argudio daude 
banka publikoak maileguak eta neurriak martxan 
jar ditzan, pandemiari lotutako kostu sanitario 
eta ekonomikoen ondorioz murrizketa finantzario 
larriak jasaten dituzten enpresen kapitalari eusteko. 
Halaber, tokian tokiko gobernuei maileguak eman 
diezazkiekete, pandemiaren osasun- eta ekonomia-
ondorioak arintzeko. Horrez gain, banku publikoak, 
sare propioa dutenean eta gordailuak kudeatzen 
dituztenean, krisi-garaian pribatuak baino seguruagoak 
direla pentsa daiteke, eta gordailu-oinarri egonkorrago 
bat izan dezakete (merkataritza-banku publikoak), bai 
eta kapitalen merkatuan aritzeko aukera hobeak ere.

Behin banka publikoak izan dezakeen zeregin 
garrantzitsua ezarrita, krisi honetan argi eta garbi 
agerian geratu dena da banka publiko sendoa duten 
herrialdeek aurre egin ahal izan dietela enpresek 
jarduera ixtean/gelditzean izandako finantzaketa-
beharrei, banka pribatuen kaudimena arriskuan jarri 
gabe.

Europako banka publikoaren dimentsioa oso 
desberdina da herrialde batetik bestera. Herrialde 
batzuetan, ez dute horrelako erakunderik, edo haren 
zeregina ia garrantzirik gabekoa da. Hala gertatzen 
da, adibidez, Eslovakian, Estonian edo Danimarkan. 
Beste herrialde batzuetan, berriz, banka publikoko 
programa zabala dute, eta industriarako eta ETE-etako 
bankaren funtzioak zein txikizkako bankaren eta 
partikularren aurrezkiko bankaren zereginak betetzen 
dituzte. Alde horretatik, honako hauek aipatu behar 



dira: Alemanian, Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW); Frantzian, Caisse des Dépôts (CDC group); 
Italian, Cassa Depositi e Prestiti (CDP group); eta 
Espainian, Kreditu Institutu Ofiziala (ICO).

Banka publiko nazionalak hartutako euste-neurriak

Lehen aipatu dugun moduan, pandemiaren hasieratik, 
EBko herrialde gehienek larrialdi-neurriak martxan 
jarri zituzten, osasun- eta ekonomia-kolapsoaren 
ondorioak arintzeko. Jarduketen zati bat aurrekontu 
publikoak handitzearen bidez egin zen, hala nola 
osasun-sektorearen f inantzaketa sendotzea edo 
enplegua babestea (Cuadro-Sáez et al., 2020), baina 
oso zati garrantzitsu bat herrialdeen eta EBren banka 
publikoaren bidez jarri da martxan. Esku-hartzeei 
dagokienez, bi multzo handi bereizten dira:

 n Enpresentzako laguntzak. Kasu honetan, enpresek 
banku-maileguak eskura ditzaten zaintzeko, funt-
sezkoak izan dira maileguak bermatzeko programa 
publiko handiak, banku publikoen bidezko zuze-
neko finantzaketa baino gehiago. Enpresen liki-
dezia-premiak direla eta, mailegu-eskariak gora 
egin du, eta, horregatik, euroguneko herrialde 
gehienetako gobernuek planak ezarri dituzte 
banku-maileguetarako berme publikoak emateko 
eta kreditu-arriskuaren eta bankuen kreditu-ga-
lera potentzialen zati bat bankuetatik gobernuetara 
transferitzeko. Horrela, bankuen kostuak arintzen 
dira.
Pandemiaren lehen urtean Euroguneko 
herrialdeetan banka publikoaren bidez mobilizatu 
diren funtsen zenbatekoa oso handia izan da. 
Hain zuzen ere, Alemaniak, Frantziak, Italiak eta 
Espainiak mobilizatutako zenbatekoa 1,5 bilioi 
euro ingurukoa izan da, nahiz eta pandemiaren 
lehenbiziko hilabeteetan formalizatutako 
eragiketen diru-kopuruak txikiagoak diren. Hain 
zuzen ere, Alemanian, KfW bankuak ETE-ei eta 
enpresa handiei 500.000 milioi euroko finantzaketa 
eman die (100.000 milioi euro mailegutan eta 
400.000 milioi euro abaletan); Frantzian, CDC, 
BPI France eta Bank du Territoires finantza-
erakundeek 400.000 milioi mobilizatu dituzte 
enpresa guztientzako abaletan, eta mailegu 
gehigarriak eskaini dizkiete ETE-ei; Italian, CDP 
funtsak 200.000 milioi euro arteko abal-lerro bat 
ezarri zuen, edozein tamainatako enpresentzat, 
bai eta hipoteken eta tributuen luzamendua ere; 

eta Espainian, Kreditu Institutu Ofizialak (ICO) 
140.000 milioi euro arteko abal-lerro bat ezarri du.

 n Familientzako/Etxeentzako laguntzak. Funtzionamen-
duan jarri diren eta banka publikoa inplikatu duten 
neurriak askoz txikiagoak dira, eta errentarient-
zako abalak izan dira nagusi. Hor, honako hauek 
nabarmentzen dira: ICO (1.200 milioi euroko 
zuzkidura izan zuen), oinarrizko horniduretarako 
bermeen jaulkipena, eta hipotekak eta alokairuak 
ordaintzeko luzamenduak.

Hasieran, larrialdi-neurri horiek pandemiaren lehen 
hilabeteetarako ezarri ziren, eta 2020ko azken 
hiruhilekoan amaitzea aurreikusita zegoen, baina 
herrialde askotan, 2021era arte luzatu dira; adibidez, 
Espainian ICOk 100.000 milioiko hasierako abalen 
lerroa indartu du, beste 40.000 milioi eurorekin, 
2021eko abenduaren amaierara arte. Hasierako 
ebaluazioaren arabera, mailegu-bermerako sistema 
publikoek berebiziko garrantzia izan dute mailegu 
korporatiboen dinamikari laguntzen apirilaz geroztik, 
bereziki Espainian eta Frantzian (Falagiarda et 
al., 2020), baina ez dago ebidentzia enpirikorik 
programen eraginkortasuna ebaluatzeko, eta arazoak 
ikusi dira abalak eta maileguak merkataritza-bankuen 
bidez transmititzeko katean, kasu batzuetan ez baitira 
ezarritako baldintzak bete.

Ekonomia egonkortzeko eta berreskuratzeko 
tresnak, Europako banka publikoaren bitartez

Agerian geratu denez, banku publikoek misio 
garrantzitsua izan dute COVID-19ak sortutako 
krisiaren lehen urtean abian jarri diren larrialdi-
neurrien antolaketan. Gainera, narriadura 
ekonomikoak eta egitura-aldaketei aurre egin 
beharrak EBren berreskuratze-programaren sorrera 
eragin dute. Programa horretan, banka publikoak 
zeregin erabakigarria izango du, Europako Inbertsio 
Bankuaren (EIB) bidez, bai eta, bigarren mailan, 
banku nazionalen bitartez ere.

Hasieran, EIBk zenbait funts abiatu zituen krisiari 
aurre egiteko, eta gehienak Europako Inbertsio 
Funtsaren (EIF) bidez bideratu ziren. Erakunde hori 
EIBren taldean integratuta dago eta enpresentzako 
baliabideak kudeatzen jarduten du. EIFren akziodun 
nagusiak, EIBz eta Europako Batzordeaz gain, 
Europako finantza-erakunde nagusiak dira. COVID-
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19aren krisiaren harira, hauek izan dira EIBren 
politika nagusiak:

1. 2020ko martxoan, EIB taldeak likideziari eusteko 
plan bat ezarri zuen, gehienez 28.000 milioi eu-
rokoa, enpresa txiki eta ertainen likidezia-arazoei 
eta kapital-mugei aurre egiteko berme gisa. Jar-
duketen artean, honako hauek daude: berme-pro-
gramak (1.000 milioi euro; horiei esker, espero 
da enpresa horientzako 8.000 milioi euroko fi-
nantzaketa lortu ahal izatea) eta bankuentzako 
likidezia-lerroak (10.000 milioi euro inguru), 
enpresen maniobra-funtserako laguntza gehigarria 
bermatzeko. EIBk, halaber, aktiboek babestutako 
bonuak –Asset-backet securities (ABS)– titulizat-
zeko erosketa-programak martxan jarri zituen, eta 
10.000 milioi euro bideratu zituen xede horreta-
rako.

2. Abuztuaren 24an, EIBk Berme Funts Paneuropa-
rra (EGF1) eratzea onartu zuen, 25.000 milioirekin. 
Berme-funts horrek ETEak finantzatzeko aukera 
emango du, mailegutan 200.000 milioi eurora arte 
lortuta. Bermeak estatuek jartzen dituzte, EIBn 
egiten duten ekarpenari dagokion ehunekoan. 
Finantzaketaren % 65, gutxienez, 249 langilera 
arteko enpresentzat izango da, eta gainerako zen-
batekoa 250 langiletik gora dituzten enpresentzako 
mailegu eta bermeetarako izango da, 3.000 langi-
letik gora dituzten enpresentzat baldintza murriz-
tailegoak jartzen direla.
Hala ere, murrizketek ez diote soilik enpresen 
tamainari eragiten; izan ere, finantzaketaren % 5 
arte erakunde publikoetara bideratuko da, pan-
demiarekin lotutako funtsezko zerbitzu-emateen, 
osasun-zerbitzuen edo ikerketaren esparruetarako, 
eta % 7 arte arrisku-kapitaleko sozietateetan in-
bertsioak egiteko erabil daiteke, EIFren bidez, bai 
eta ETE-entzako eragiketak bermatzeko ere.

3. Osasun-krisirako programa espezifikoak. Pande-
mia hasi zenetik, EIBk 6.000 milioi euro mobi-
lizatu ditu osasun-sektorean inbertsioak egiteko. 
Inbertsio horiek azpiegitura medikoetara, iker-
ketara eta txertoen fabrikaziora edo tratamendu 
medikoetara bideratuko dira. Beste 5.000 milioi 
EBtik kanpoko herrialdeetara bideratuko dira, 
osasun-azpiegituretan eta enpresa txiki eta ertai-
nen finantzaketan laguntzeko.

4. Inbertsio Estrategikoetarako Europako Funtsari 
(EFSI2) Juncker Plana esaten zaio. EBren aurre-

1. European Guarantee Fund.
2. The European Fund for Strategic Investments.

kontuaren kontura hornitzen da, eta inbertsioaren 
anplifikazio-efektua sortzea du helburu. EIBk 
kudeatuko du, EIFren bitartez, zenbait sektore 
estrategikotan proiektuak hautatuta. 2021eko 
martxoaren 31n, EIBk 102 mila milioi euro 
konprometituta zituela adierazi zuen (% 84, gutxi 
gorabehera, finantzaketa eskatzen duten enpresek 
sinatuta); horrekin, inbertsioa 500.000 milioi euro 
inguru bultzatuko dela kalkulatu da.

EIBk zuzenean edo EIB Taldea osatzen duten 
erakundeen bidez 2020an emandako finantzaketa, 
espresuki pandemiatik berreskuratzera bideratua, 
46.766 milioi eurokoa izan da. Onartutako proiektuen 
% 66 ETE-en likidezia indartzera bideratu da; % 11, 
osasun-programetara; % 8, garraiora; % 7, industriara; 
eta % 3, zerbitzuetara (EIB, 2021). Lurralde-
banaketari dagokionez, nabarmendu behar da 
Letoniako, Estoniako eta Greziako enpresek jasotako 
finantzaketa beren BPGd-aren % 1en parekoa dela. 
Haien atzetik, Espainia dago, % 0,87rekin.

2021ean, EIBk, EBrekin batera, Inbertsio Estrategikoen 
Europako Funtsa eraldatzea proposatu du, sektore 
estrategikoetako inbertsioak bultzatzeko inbertsio-
programa izan dadin (InvestEU). 2020ko abenduan 
onetsi ziren azkeneko proiektuak EIFko Inbertsio 
Batzordean, eta epe luzerako finantzaketa hasiko da. 
Inbertsio-programa berri hori erabakigarria izango da 
banka publikoak sektore estrategikoetako inbertsioen 
«palanka» gisa jarduteko duen ahalmenaren balorazioa 
egiteko. Proiektuen % 30 gutxienez klima-aldaketaren 
aurkako borrokarako bideratuko dira.

Amaierako gogoetak

Gure ustez, ukaezina da banka publiko nazionalak 
zein EBko esparrukoak izan duen eta izango duen 
eginkizuna, bai COVID-19ak sortutako krisiari 
aurre egiterakoan, bai etorkizuneko berreskuratze-
estrategian. Gainera, interes komunera bideratutako 
politika ekonomikoko neurriak antolatzeko ahalmena 
izan dezaketen finantzaketa-erakundeak izatearen 
erabilgarritasuna frogatuta dago lehendik, krisi hau 
gertatu baino lehenago.
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Etekina maximizatzeko eta akziodunarentzat balioa 
sortzeko errentagarritasun ekonomikoaren irizpideei 
jarraiki jarduten ez duten finantzaketa-erakunde 
publikoak egoteak aukera ematen du banka pribatutik 
jarduera garatzeko behar dituzten funtsak lortuko 
ez lituzketen jarduerak, sektoreak eta kolektiboak 
finantzatu ahal izateko.

Hala ere, pentsatzen dugu ez dela banka publikoaren 
jarduna nahasi behar gastu publikoko politikekin. 
Banka publikoak proiektu bideragarriak finantzatu 
behar ditu, kredituaren arriskuari dagokionez, proiektu 
horien kaudimena bermatzeko, eta uneren batean 
funts galdurako mailegu bat finantzatu behar badu, 
aurrekontu publikoaren kontura izan beharko du.

Azken batean, banka publikoak, proiektuak 
finantzatzerakoan, eraginkortasun-arrazoiak izan 
beharko lituzke kontuan —herrialdearen etorkizuneko 
produkziorako jarduera edo sektore garrantzitsu bat 
finantzatzea— eta/edo ekitate-arrazoiak —banka 
pribatuak baztertutako kolektiboak finantzatzea, 
hala nola emakumeak—. Baldintza gutxi-asko 
onuragarrietan finantzatu beharko lituzke proiektu 
horiek, epe eta interes-tasari dagokienez, baina 
kreditu-arriskua kontrolatzeko irizpide zorrotzekin, 
etorkizunean jasangarriak izan daitezen.

Horrez gain, banka publikoaren finantzaketa alternatiba 
erreala da politika ekonomikoak eta ekoizpena 

aldatzeko politikak garatzeko, EBren zorpetze 
mankomunaturako ahalmenaren bidez. Finantzaketa-
mota horren bideragarritasun ekonomiko eta sozialak 
elementu bereizgarriak ditu merkataritza-bankarekiko, 
kreditu-bolumen izugarriak ekar baititzake eta eragile 
ekonomiko guztien espektatibetan aldaketa eragin 
baitezake. n
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BOTERE KORPORATIBOA KAPITALAREN EUROPAN 

Erika González Briz eta Pedro Ramiro Pérez 
Latinoamerikako Multinazionalen Behatokia (OMAL - Paz con Dignidad)

1 00.000 milioi euro baino gehiago pandemia 
hasi zenetik. Hori da Europako Banku 

Zentralak azken urtean gastatutakoa Europako 
enpresa transnazionalek jaulkitako bonuen 
erosketetan. Enpresa horien artean, Espainiako 
enpresa handienetako batzuk daude, hala nola 
Iberdrola, Repsol, Telefónica, ACS, Enagás eta 
Colonial (Nualart, 2020). Eta Next Generation 
funtsak iragartzen ari dira, 750.000 milioi euro, 
hain zuzen ere, hurrengo bi urteetan Europako 
ekonomia «berreraikitzeko» inbertitu beharko 
direnak. Aurrekontu horrek guztiak, zorpetzearen 
bidez sortua, korporazio handiak izango ditu 
onuradun nagusi, beste behin ere. Europak duela 
mende batetik hona ezagutu duen atzeraldi 
handienaren erdian, zeinak prekarietatea zabaltzea 
eta desberdintasun sozialak areagotzea ekarri 
duen, enpresa handientzako 
erreskate erraldoiaren zifrak 
ez datoz bat herritar gehienen 
funtsezko beharrei erantzutera 
bideratutakoekin. Europako 
Gizarte Funtsa Plusek urtean 
4.000 mil ioi  euro soil ik 
inbertitu ditu hezkuntzarekin, 
osasunarekin eta enpleguarekin 
lotutako politiketan.

Izan ere, korporazio handien 
interesak Europar Batasunaren 
(EB) funtsezko nukleoaren 
parte dira EBren sorreratik. 
Interes horien zentraltasuna 
sendotzeko ,  kor poraz io 
horien «eskubideak» interes 
orokorraren gainetik blindatzen 
dituen armadura juridikoa 
f inkatu da. Lobbyek, ate 
birakariek eta think tankek erakunde publikoen 
eta enpresa transnazionalen arteko aliantza horren 
guztiaren funtzionamendua errazten dute. Hori dela 
eta, funts publikoen bidezko erreskatearen zatirik 
handienak, 2008kocrash aren ostean gertatu zen 
bezala, Europako konpainia handienei ematen die 

lehentasuna. Duela hamarkada bat, bankuek jaso 
zituzten milaka milioi euro, beren negozioei eusteko; 
orain, ekoizpen-sektore nagusietako korporazio 
handiak dira dirutza jasotzen ari direnak edo jasoko 
dutenak. Hori guztia erretorika berde, bioleta eta 
digital batekin janzten da, gatazka sozioekologikoak 
ugaritzen dituen proiektu bat legitimatzeko, Europako 
enpresa transnazionalen etekinak bermatzeko.

Kapitalaren Europaren eraikuntza 

Hasiera-hasieratik, «europar proiektua» funtzionala 
izan da enpresa handien interesetarako. XX. mendearen 
erdialdean, Europako enpresa handiek Europako 
Ekonomia Erkidegoaren sorrera sustatu eta gidatu 

zuten, merkatuak zabaltzeko 
eta estatu-nazioek enpreson 
negozioentza t  zekar tza ten 
murriztapenak gainditzeko. 
Industrialen Europako Mahai 
Borobila (ERT), kontinenteko 
enpresa-lobby handiena, eragile 
nagusietako bat izan zen, Europako 
politikak eta erreformak bere 
interesen alde eratzen joateko. 
Izan ere, ondasunen, zerbitzuen, 
kapitalen eta pertsonen merkatu 
bakarraren sorrera ugazaben 
elkarte horrek bultzatu zuen, «hori 
izango baita Europako industriak, 
eskalako ekonomiei esker, mundu-
mailako lehiari aurre egin ahal 
izateko modu bakarra» (Fernández 
Durán, 1996).

Eredu neoliberala hedatzeko eta 
hartan sakontzeko une erabakigarria Maastrichteko 
Ituna onartzea izan zen (1992). Lan- eta ingurumen-
arloko desarautzea, liberalizazio ekonomikoa eta 
estatuko enpresen pribatizazioa izan ziren Europako 
klubeko kide izateko aplikatu behar izan ziren funtsezko 
baldintzak. Horri konbergentzia-irizpideak gehitu 

Izan ere, korporazio handien 
interesak Europar Batasunaren 
(EB) funtsezko nukleoaren 
parte dira EBren sorreratik. 
Interes horien zentraltasuna 
sendotzeko, korporazio 
horien «eskubideak» interes 
orokorraren gainetik blindatzen 
dituen armadura juridikoa 
finkatu da. Lobbyek, ate 
birakariek eta think tankek 
erakunde publikoen eta 
enpresa transnazionalen arteko 
aliantza horren guztiaren 
funtzionamendua errazten dute.
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behar zitzaizkion, «benetako alkandora hertsagarri 
neoliberala» izan baitziren, «austeritatearen, 
merkataritza askearen, zor harrapatzailearen eta lan 
prekario eta gaizki ordainduaren konbinazio hilkorra, 
gaur egungo kapitalismo finantziarizatuaren DNA» 
(Urbán eta Luengo, 2018).

Korporazio handiak eta finantza-konglomeratuak 
izan ziren banka publikoaren pribatizazioaren, 
banku zentralen independentziaren, f inantza-
desarautzearen eta burtsa-merkatuen hazkundearen 
onuradun nagusiak. Horrekin guztiarekin, Europako 
patronalak finantza-ahalmen handiagoa zuen bere 
hedapen globalari ekiteko eta ekonomiaren sektore 
estrategikoetan zuen boterea sendotzeko. Horrela, 
kontzentrazio oligopolikoko dinamiketan aurrera 
egiten ari zen, eta, azkenean, 
erabakitze-ahalmen handiagoa 
ematen zitzaien enpresa handiei 
ekoizpen-aparatua beren interesen 
arabera eraldatzeko.

Lisboako Tratatuaren sinadurak, 
2007ko amaieran, konstituzio-
maila eman zien politika 
neoliberalei. Europako Banku 
Zentralaren kontu-ematerik eza 
indartzen zen, haren zeregin 
nagusiari dagokionez (inflazioa 
kontrolatzea), eta erabaki oro 
«merkatu-ekonomia ireki eta 
lehia askeko baten printzipioaren» 
mende jartzen zen. Urtebete 
lehenago, Munduko Merkataritza 
Erakundean (MME) mundu-
mailako liberalizazio ekonomikoaren prozesuak 
zabaltzeko negoziazioak gelditzearekin batera, EBk 
«Europa Globala: munduan lehiatzea» estrategia 
jarri zuen abian, beste eskualde batzuetan zerbitzuen 
sektorearen desarautzea, inbertsioa, kontratazio 
publikoa eta lehia-politikak sustatzeko. Joera horrek 
2015ean argitaratutako «Denontzako merkataritza» 
estrategiarekin jarraitu zuen. Estrategia hori lehengaiak 
eskuratzeari, merkataritza digitala errazteari eta 
zerbitzuen merkataritza sustatzeari buruzkoa zen.

EBk onartzen du etorkizuneko munduko hazkundearen 
% 90 bere mugetatik kanpo izango dela eta, beraz, 
nazioarteko merkataritza «funtsezko lehentasuna» 
dela. Jyrki Katainen Europako Batzordeko 
presidenteordearen hitzetan, «EBk merkatu berriak 
ireki nahi ditu, sei hilean behin merkataritza-itun bat 
eginez». 2024ra arte proiektatzen den merkataritza-

estrategiak islatzen duenez, helburua da EBk 
«abangoardian duen posizioa» sendotzea eta indartzea. 
Hain zuzen ere, hogeita hamar bat merkataritza-
akordio ditu sinatuta, 70 herrialde baino gehiagorekin, 
eta inbertsioa babesteko 1.400 akordio.

Armadura juridiko bat enpresa 
transnazionalen zerbitzura 

Enpleguaren hazkundea, bidezko merkataritza, 
gizarte- eta ingurumen-erronka handiekiko ardura. 
EBren arabera, horiek dira merkataritza- eta inbertsio-
akordioen bolada berria sustatzeko motibazio 
nagusiak. Win-win formula da, eta horren bidez, 

azken finean, Europako enpresa 
transnazionalen negozioei 
laguntzea legitimatu nahi da, eta 
herritarrak konbentzitu nahi dira 
EB birnegoziatzen ari den itun 
ugarien bertuteez. Egia esan, 
«merkataritza askeari» buruzko 
itunek, inbertsioak babesteko 
akordioek, lehia-arauek, jabetza 
intelektualeko eskubideek eta 
nazioarteko arbitraje-auzitegiek 
osatzen dute «Europako interesen» 
hedapen globala ahalbidetzen 
duen legegintza-aparatuaren 
oinarria, hau da, nazioz gaindiko 
korporazio handien hedapen 
globala, haien jatorriko egoitza 
EBko herrialde nagusietan izanik 
(Ramiro eta González, 2014). 

Vietnamdik Mercosurrera, eta Mexikorekin eta 
Txilerekin berritutako eta zabaldutako akordioak 
ere barne hartuta, Europaren merkataritza-akordioen 
agenda oldarkorraren bidez, botere korporatiboaren 
interesak birposizionatu nahi dira (Fernández eta 
Kucharz, 2021).

Lex mercatoria delakoaren sofistikazio hori guztiak 
zuzenbideko estatuaren oinarrizko printzipioak eta 
herritarren berme prozesalak hausten ditu. Arauak 
enpresa-lobbyekin batera idazteak eta merkataritza-
akordioen birnegoziazioarekin lotutako opakotasunak 
botere-banaketa hausten du, eta parlamentu-
eztabaidak eta kontu-emateak eragozten ditu. Horrekin 
batera, itun horietan jasotako inbertitzaileen eta 
estatuen arteko gatazkak konpontzeko mekanismoek 
nazioarteko arbitraje-auzitegietara jotzeko aukera 
ematen diete nazioz gaindiko enpresei, haien interesen 

Lex mercatoria delakoaren 
sofistikazio hori guztiak 
zuzenbideko estatuaren 
oinarrizko printzipioak eta 
herritarren berme prozesalak 
hausten ditu. Arauak enpresa-
lobbyekin batera idazteak 
eta merkataritza-akordioen 
birnegoziazioarekin lotutako 
opakotasunak botere-banaketa 
hausten du, eta parlamentu-
eztabaidak eta kontu-emateak 
eragozten ditu.
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aurkako politikak aplikatzen ari direla uste dutenean. 
Merkataritza- eta inbertsio-arauen segurtasun 
juridikoa indarrez babesten da, eta ingurumen- eta 
gizarte-babes dakarren guztia pixkanaka desarautzen 
ari dira, horri aurre egiteko inolako kontrapisurik egon 
gabe. Hala, zigorgabetasunaren arkitektura juridikoa 
sendotuta geratzen da, eta horren bidez, jabe handien 
eta inbertsio-funtsen emaitza-kontuak giza eskubideak 
benetan betetzearen gainetik jartzen dira (Hernández 
eta Ramiro, 2015).

EBk zuzenbide korporatibo globala indartzen du, 
erakunde publikoen eta korporazio transnazionalen 
arteko aliantza sendotzen duen mekanismo-multzo 
baten bidez. Lehenik eta behin, enpresa-lobbyek 
gobernuekin duten pribilegiozko harremanaren 
bidez. Brusela Europako araugintzan eta politiketan 
eragiteko leku estrategikoa da, eta kalkulatzen da 
25.000 lobbista baino gehiago ari direla han lanean 
konpainia handientzat, aholkularitza-enpresentzat, 
enpresa-elkarteentzat eta sektore anitzeko presio-
taldeentzat, hala nola ERT eta Business Europe 
taldeentzat. Bigarren, haien negozio-helburuak 
gizartean balidatzeko errelatua eraikiz. Business-
friendly diskurtso horren zabalkundea beren burua 
neutral eta teknikotzat aurkezten duten erakundeen, 
think tanken eta enpresa transnazionalek finantzatutako 
ikasketa-zentroen bidez egiten da, «erantzukizun 
sozialaren» diskurtsoaren alde egiteko. Eta hirugarren, 
gobernarien eta enpresarien arteko ate birakarien 
etengabeko mugimenduari esker. Duela gutxiko bi 
adibide aipatzearren, ezaguna da Goldman Sachsek 
Europako Batzordeko presidente ohi José Manuel 
Durão Barroso fitxatu zuela kargua utzi eta bi urtera, 
eta Bruselako lobby finantzario nagusiak Europako 
Banku Agintaritzaren zuzendari exekutibo Adam 
Farkas kontratatu berri duela.

EBn, klase politiko-enpresarial horren konfigurazioak 
etengabeko euskarria bermatzen die Europako 
konpainia nagusiei, beren negozioak eta irabaziak 
bermatzeko. Ez soilik diplomazia ekonomikoaren, 
kanpo-ekintzaren eta araugintzaren bidez, baizik 
eta finantza-laguntzaren eta funts publikoen bidezko 
erreskatearen bidez ere. Europako botere korporatiboak 
munduko kate ekonomiko nagusietan duen lekua 
hobetzeko bitartekoen hedapen garrantzitsua da. 
Alderdi erabakigarria da, Europaren mendekotasun 
energetiko eta material handia, geldialdi ekonomikoa 
eta puntako sektoreetan Txinarekiko eta AEBekiko 
duen atzerapena direla eta. Bereziki, krisi sistemikoak 
eta kolapso ekologikoak lehia eta arriskuak sakontzen 
dituztenean (Fernández, 2021).

Krisia eta berreraikuntza, baina enpresa-etekinena 

Espainiako ekonomian azken hamarkadan, 2008ko 
crasharen ondoren, enpresek izandako etekin-
berreskuratzea ezinezkoa izango zen Europako Banku 
Zentralak (EBZ) aktiboak eskuratzeko sustatu zuen 
programa erraldoirik gabe. 2015etik, EBko erakunde 
hori hedapen kuantitatiboko programak (quantitative 
easing, QE) abian jartzen hasi zen, eta horiekin 
bonu eta zor-titulu publiko zein pribatuen erosketa 
masiboak egin zituen, finantza-sisteman likidezia 
injektatzeko eta interes-tasak murrizteko (Ramiro 
eta González, 2019). EBZk bonu korporatiboetan 
egindako inbertsioa bikoiztu egin da COVID-19aren 
krisia lehertu ostean gertatutako atzeraldian, eta 
«pandemiari aurre egiteko larrialdiko erosketen» 
programa espezifiko bat ere sortu zen. Mekanismo 
hori estatuek eta enpresa handiek jaulkitako zorra 
erosteko balio du. Orain arte, modu horretan, 30.000 
milioi kolokatu dituzte bonutan1. Horri guztiaz 
gain, bankuentzat oso baldintza onetan xedatutako 
finantzaketa dago: EBZ dirua maileguan uzten ari zaie 
interes-tasa negatibotan, enpresei eta etxeei/familiei 
kredituak emateko baldintzarekin. Espainiako kasuan, 
gobernuak 26.500 milioi euro bideratu ditu enpresa 
handiei (Iberia, OHL, NH, El Corte Inglés, Sacyr...) 
abalak eta maileguak emateko eta haien zorra erosteko. 
Bizitzeko gutxieneko diru-sarretarako aurrekontua, 
berriz, bederatzi aldiz txikiagoa zen.

Ekonomiari eta enpresen irabaziei eusteko planaren 
lehen fasea inolako gizarte- edo ingurumen-irizpiderik 
gabe ezarri da. EBren diskurtso berdearen kontra, 
EBZk Airbus, Shell, Total, Repsol eta BMW enpresen 
bonuak eskuratu ditu, eta korporazio horiek guztiek 
oso erantzukizun handia dute larrialdi klimatikoak 
aurrera egin izanarekin. Espainiako estatuak, berriz, 
logika berari jarraitzen dio, eta hegazkin-konpainia 
nagusiak erreskatatu ditu. Likidezia-injekzio 
publikoak jaso dituzten konpainia handiek, gainera, 
beren akziodunei dibidenduak ordaintzen jarraitu 
dute. Akziodun horien artean inbertsio-funts handiak 
daude, hala nola BlackRock, The Vanguard Group eta 
Capital Group.

Hurrengo fasea Next Generation EU funtsekin 
hedatzen da. Funts horiekin, 750.000 milioi euro 
daude, ofizialki, Europako ekonomia-ereduaren 

1. Programaren atal espezifikoan kontsultatu daiteke, Europako 
Banku Zentralaren webgunean: https://www.ecb.europa.eu/
mopo/implement/pepp/html/index.en.html.
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eraldaketa berde eta digitala egiteko. «Berreraikuntza» 
horretarako, inbertsioek eta erreformek agintzen 
dute bateragarri egingo dituztela hazkunde jarraitua, 
enplegu-sorrera, justizia soziala, osasunaren arloko 
zerbitzuak eta kalitatezko zaintzakoak, eta klima-
aldaketaren aurkako borroka. Europako Itun Berdea 
EBk ingurumenaren alde egindako apustua azaltzeko 
erabiltzen den erreferentzia da. Madrilen 2019an 
klimari buruz egindako goi-bileran aurkeztutako 
estrategia da. Ofizialki, hauek dira estrategia horren 
xedeak: isurketak murriztea, garraio publikoa berritzea, 
eta efizientzia energetikoa areagotzea industria eta 
etxeetan. Aldiz, energiarekin eta lehengaiekin lotutako 
politikak berrikustean, egiazta daiteke Europa gasaren 
alde egiten ari dela, trantsiziorako energia gisa, eta 
«kapitalismo berdeak» behar dituen lehengaien 
gaineko kontrola bermatzen saiatzen ari dela 
(Ramiro y González, 2021). Aldi berean, Europako 
Batzordeak industria kutsatzaileetan interesak 
dituen inbertsio-funtsen 
kudeatzaile boteretsu bat 
–Blackrock– kontratatu 
du f inantza berdeei 
buruzko aholkulari izan 
dadin.

EBk funtsak emateko 
ezarritako eskakizunak 
■Espainiaren kasuan, 
eskakizun horien ardatzak 
pentsioen erreforma, lan-
merkatua eta fiskalitatea 
dira■ eta «trantsizio 
berde» hor re tarako 
sustatzen ari  diren 
enpresa-proiektu motek 
Bruselaren promesen 
sinesgarritasun-zantzu 
oro desagerrarazten dute. 
Nahikoa da Espainiako enpresen proposamenei 
erreparatzea, dela hidrogeno berdearekin lotutako 
azpiegitura handien eta megaproiektuen eraikuntza 
–enpresa elektrikoen proposamenak dira–, dela 
jada gehiegi ustiatuta dauden turismo-jomugak 
erakargarriago egiteko digitalizazio-lanak, hotel-
konpainia nagusiak erreskatatzeko (González, 
Scherer eta Bláquez, 2021). Banka, berriz, aktibitate 
txikia erakusten ari da funtsak eskatzeari dagokionez, 
jada negozioa egiten ari baita erakunde publikoen eta 
enpresen arteko bitartekaritza-jarduerarekin. Klase 
politiko-enpresariala ez da eredu-aldaketa bati ekiteko 
ahalegina egiten ari; aldiz, hazkunde-ahalmena eta 
epe laburrera etekinak lortzeko aukera ematen duten 

negozio-nitxo berriak sustatzen saiatzen ari dira 
Europako enpresa transnazionalentzat.

Europa gotorlekua blindatzea 

Planetan, estrategietan eta diskurtsoetan aurkeztu 
ohi den Europar Batasuna eskualde aitzindaria 
da ingurumen- eta gizarte-politiketan, eta «giza 
eskubideak, demokrazia eta zuzenbideko estatua 
mundu osoan sustatzeko eta babesteko konpromiso 
irmoa du», baina «europar proiektuari» eusten dioten 
zutabeen zimendua zuzenbide korporatibo globala da. 
Arau pribatuek giza eskubideak baztertzen dituzte, 
eta elite politiko-ekonomikoen segurtasun juridikoa 
babesten dute, gizarte-gehiengoen interesen gainetik. 
Hori argi eta garbi ikusten da enpresa handiak 
erreskatatzeko egindako inbertsio handien eta gizarte-

gaietara bideratutako aurrekontu 
urriaren arteko asimetrian.

Krisi sozioekologikoaren eta gizarte-
desberdintasunen aurrerakadaren 
esparruan, kapitalismo globala beste 
erasoaldi bat egiten ari da, metatze-, 
baztertze- eta nekropolitika-
logikan sakontzeko, eta enpresa 
transnazionalak funtsezko eragile 
dira egoera horretan. Horri aurre 
egiteko, Europako Batzordea 
enpresei eta giza eskubideei 
buruzko europar zuzentarau bat 
sustatzen ari da. Arau hori Europako 
estatu nagusiek korporazio handiak 
erreskatatzeko egindako zereginen 
aurpegi adeitsutzat aurkezten da. 
Hala, milaka milioi euro injektatzen 
dira korporazio eta banku handietan, 

berreraikuntza-funtsen, zor-erosketen eta estatu-
organismo publikoen erreskateen bidez, baina 
konpainia horiei eskakizun txiki batzuk egitea ere 
planteatu gabe. Aldiz, berrarautze sakona gertatzen 
ari da, korporazio handien mesederako. Behar 
den diligentziak, egoera honetan, kontrapisuaren 
rola betetzen du, itxuraz, baina, benetan, kapital 
transnazionalaren gaineko kontrol eraginkorrik eza 
indartzen du (Hernández, González eta Ramiro, 2021).

Arauen asimetria hori hausteko, beharrezkoa da 
defendatzea enpresekin eta giza eskubideekin 
zerikusia duten arauek, hasteko, korporazio handien 
inbertsioak eta negozioak babesteko egiten diren 

(…) Europako Batzordea enpresei 
eta giza eskubideei buruzko europar 
zuzentarau bat sustatzen ari da. 
Arau hori Europako estatu nagusiek 
korporazio handiak erreskatatzeko 
egindako zereginen aurpegi 
adeitsutzat aurkezten da. Hala, 
milaka milioi euro injektatzen dira 
korporazio eta banku handietan, 
berreraikuntza-funtsen, zor-
erosketen eta estatu-organismo 
publikoen erreskateen bidez, baina 
konpainia horiei eskakizun txiki 
batzuk egitea ere planteatu gabe.
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arauen indar bera izan behar dutela. Gure garaiko 
gai nagusietako bat da botere korporatiboaren 
gehiegikeriak kontrolatzea eta enpresa transnazionalei 
esparru ekonomiko, politiko, juridiko eta kulturaletan 
espazioa gero eta gehiago lehiatzea. Eta borroka 
horren erdigunean borondate politikoa dago, eta ez 
teknikoen eta adituen argudioak. n ■
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Europako Berreskuratze Funtsen (EBF) –azkenean, 
2021eko otsailean onetsi dira– abiapuntuak ikuspegi 
logiko bat zuen: larrialdiko ezohiko laguntzak 
bideratzea COVID-19aren krisiak gehien kaltetutako 
herrialdeentzat. Hala ere, ikuspegi hori benetan 
aplikatuko den aztertzean, zalantza handiak sortzen 
dira, bai funtsen xedearen inguruan, bai estatu 
hartzaileei eskatuko zaizkien baldintzen inguruan.

Funts horiek martxan jartzeko eta eratzeko prozesua 
ezin da logika tekniko huts 
batetik soilik aztertu. EB ez da 
estatu bat. Arrazoi hori dela eta, 
akordio horiek –oso baliabide-
transferentzia handiak dakartzate 
estatu kideen artean– oreka politiko 
konplikatuen mende egoten dira. 
Horri interes partikularreko taldeek 
EBko erakundeen eta estatu kideen 
erabakietan duten eragina gehitu 
behar zaio. Horrek guztiak azaltzen 
ditu prozesuaren konplexutasuna 
e ta  d i se ina tu tako  t resnen 
oinarrizko ikuspegiaren itxurazko 
inkoherentzia.

Lurralde batek krisi exogeno bat 
pairatzen duenean, hala nola COVID-19aren krisia, 
hasieran bere ekoizpen-aparatua inolako kalterik gabe 
izanda, logikoa da eskura dauden tresnak erabiltzea 
—bai barne-tresnak, bai, kasu honetan bezala, kanpo-
tresnak—, ekoizpen-aparatuaren kolapso artifiziala 
eragozteko eta aparatu horrek bere ahalmen osoari 
eusten diola bermatzeko, eskariari aurre egin ahal 
izateko, hura berreskuratzen denean.

Oinarrizko irizpide hori onartzeak, gutxienez hiru 
gauza hauek onartzea ekarri beharko luke: laguntzak 
modu urgentean bideratu behar direla, ekoizpen-
ehuna galdu baino lehen, eskariaren beherakadaren 
ondorioz; laguntzak lehendik dagoen ekoizpen-
ehunari eustera bideratu behar direla, edo, hala 
badagokio, galdutako ekoizpen-ehuna jarduera edo 
inbertsio berriz ordeztera; eta, laguntzen bolumenaren 

EBKO 2021EKO BERRESKURATZE-FUNTSAK EZ DIRA DIRUDITENA 

Adrian Zelaia-Ulibarri 
EKAI Group 

arabera, lurralde hartzaileek jasotako baliabideak 
modu efizientean erabiltzen dituztela bermatzeko 
neurriak hartu behar direla.

Arazo koiunturala eta egiturazko konponbideak 

Laguntzak izapidetzeko eta exekutatzeko egutegia 
bera harrigarria da. Akordio politikoa 2020ko 

uztailean lortu zen, pandemiari 
aurre egiteko aplikatutako osasun-
politikek eragindako krisi exogenoa 
zela eta. Pandemia, itxuraz, zenbait 
hilabetez luzatuko zen. Egoera 
horrek justifikatuko lituzke 2020. 
urtean bertan izapidetzeko eta 
exekutatzeko laguntza urgenteak. 
Baina Next Generation EU (NGEU) 
programan, izapidetze- eta aplikazio-
aldi luze bat zabaltzen da, 2023ko 
abendura arte irauten duena. 
Ezaugarri horrek adierazten digu 
egiturazko tresnak eta epe luzerako 
ikuspegia erabiltzen ari garela, ustez 
koiunturala den arazo bati aurre 
egiteko. Ikuspegi horrek eragina 

du ere estatuek proposatutako proiektu orokorretan 
eta estatuok onartutako erreforma-konpromisoetan. 
Zantzu guztien arabera NGEU programa ez da esaten 
dena.

Itxuraz, EBko erakundeetako arduradunek «magia 
bidez» asmatu zuten, eta pandemiaren eta neurri 
murriztaileen luzapena dela eta, orain, ekonomian 
izandako kalteen eta hartutako erreskate-neurrien 
egutegiaren arteko diskordantzia hori testuinguru 
logikoago batean dagoela dirudi.

(...) Next Generation 
EU (NGEU) programan, 
izapidetze- eta aplikazio-
aldi luze bat zabaltzen da, 
2023ko abendura arte 
irauten duena. Ezaugarri 
horrek adierazten digu 
egiturazko tresnak eta 
epe luzerako ikuspegia 
erabiltzen ari garela, ustez 
koiunturala den arazo bati 
aurre egiteko.



Berreskuratzea edo erresilientzia

Programaren itxurazko helburua argi eta garbi 
adierazten da Europako Berreskuratze Planaren 
beraren izenean (Europako Batzordea, 2020) eta 
Kontseiluaren erregelamenduan: «EB berreskuratzeko 
tresna, COVID-19ak eragindako krisiaren osteko 
berreskuratzea bultzatzeko» (Europar Batasuneko 
Kontseilua, 2020).

Herrialdekako banaketa COVIDaren krisiarekin 
oso lotuta dagoela badirudi ere (Espainiak eta 
Italiak funtsen guztizkoaren % 40ra arte eskuratu 
dezakete), orientazio hori argi eta garbi desitxuratuta 
geratzen da jada NGEU programaren helburuetan –
Kontseiluaren erregelamenduaren 1. artikuluan jasota 
daude–. Programak, itxuraz, Europako ekonomiari 
krisitik berreskuratzen laguntzeko helburu generikoa 
du, baina berehala ikusiko dugu 
EBko erakundeen beste egiturazko 
helburu batzuk jartzen direla helburu 
generiko horren gainetik.

Noski, laguntzen xedea funtsezko 
gaia da programaren nondik norakoak 
interpretatzeko. Eta hor sortzen 
da xedeen eta helburuen arteko 
nahasketa. COVIDak eragindako 
krisia ekonomia-jardueraren 
beherakadagatiko krisia da, eta 
horri aurre egiteko, zenbait motatako 
suspertze-neurriak behar dira, eta 
haien helburuak ondasunen eta 
zerbitzuen ekoizpenaren beherakada 
murriztea edo konpentsatzea izan 
behar du. Hala ere, ez dago batere 
argi hori denik benetan EBko 
programa horien helburua.

Baliabideen lehentasunezko xedeei 
erreparatzen badiegu, ikusten dugu gutxieneko 
zenbatekoak ezartzen direla «klima-aldaketari 
aurre egiteko» bideratutakoentzat (% 37, gutxienez, 
biodibertsitatea sustatzea barne hartuta) eta 
digitalizaziora bideratutakoentzat (% 20, gutxienez) 
(Europar Batasuna, 2021). Lehentasunezko helburu 
horietako bat bera ere ez da ekonomia «suspertzeko». 
Digitalizazioaren helburuan soilik sartzen dira, 
zeharka, epe luzerako produktibitate-hobekuntzak, 
baina hori ere nekez txerta daiteke estrategia koiuntural 
batean.

Helburu klimatikoak gizartearen intereseko 
helburuak dira, ez suspertze-helburuak

Bigarren helburua (aldaketa digitala bultzatzea) 
«ber reskura tzearen  edo susper tzearen» 
kontzeptuarekin nekez lot daitekeen arren, interes 
handiko estrategia da, etorkizuneko produktibitate-
areagotzeen ikuspegitik.

Aldiz, klima-aldaketarekin edo biodibertsitatearekin 
lotutako helburuak ez dira ekonomia suspertzeko 
helburuak. Helburu horien gizarte-interesa 
alde batera utzita, helburutzat hartzen dira, ez 
ekonomiarako positiboak direlako, baizik eta 
ekonomiarako negatiboak izan arren. Horrek ez 
du zerikusi handirik ustez COVID-19aren moduko 
krisi koiunturalaren eragin negatiboa zuzentzera 
bideratutako suspertzearekin. Aldiz, gastu-helburuak 

dira, ekonomia-jarduerarako berez 
atzeratze-ondorioak dituztenak. 
Europak bere gain hartu behar duen 
kostu bat den ala ez alde batera utzita.

Jakina,  «susper tze-efektua» 
zuzenean lortzen saiatu daiteke, 
herrialde hartzaileei baliabideak 
intsuldatuta, besterik gabe. Alde 
horretatik, hurbilketa keynestar 
sinplista bat baliatuta, interpretatu 
dezakegu efektu hori lortzen dela 
gastuaren xedea dena delakoa 
izanda ere. Izan ere, gastu-handitze 
hori laguntzak jasotzen dituen 
herrialdeen ondasunetan eta 
zerbitzuetan izaten bada, BPGd-a 
handitzeko efektua lortuko da, 
itxuraz behintzat. Baina BPGd-an 
injekzio exogenoen bidez lortzen 
diren efektu horiek koiunturalak 
soilik izaten dira, inbertsioa 

berehala handitzea eragiten ez badute, eta inbertsio-
handitze horrek eskari-injekzio exogeno hori barneko 
ekoizpen-ahalmenerako egiturak modu iraunkorrean 
handitzea ekartzen ez badu. Hori gertatu ezean, gastua 
gertatzen den unean izaten diren salmenta handiagoek 
nekez sorraraziko dute etorkizunerako ekoizpen-
ahalmen handiagoa izatea, eta, azken finean, horixe 
da ekonomia suspertzeko behar dena.

(…) gutxieneko 
zenbatekoak ezartzen 
dira «klima-aldaketari 
aurre egiteko» 
bideratutakoentzat (% 37, 
gutxienez, biodibertsitatea 
sustatzea barne hartuta) 
eta digitalizaziora 
bideratutakoentzat 
(% 20, gutxienez) 
(Europar Batasuna, 
2021). Lehentasunezko 
helburu horietako bat 
bera ere ez da ekonomia 
«suspertzeko».
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COVID-19aren aitzakia

Hain zuzen ere, hauxe hautematen da Europako 
Berreskuratze Funtsetan (EBF): EBn lehendik zeuden 
helburuak aldarrikatutako berreskuratze-helburuaren 
gainetik jarri dira. Esate baterako, nahikoa da Itun 
Berdearen eta Europako Batzordearen beraren 
adierazpen honi erreparatzea: «Next Generation EU  
berreskuratze-planeko 1,8 bilioi euroko inbertsioen 
heren batek eta EBren zazpi urteko aurrekontuak 
Europako Itun Berdea finantzatuko dute» (Europako 
Batzordea, 2021).

Finean, funts horietarako aurreikusitako xedeak 
aztertuta, honako hau ondoriozta dezakegu, 
argi eta garbi: Europako Berreskuratze Funtsen 
benetako helburua ez dela COVID-19aren krisitik 
berreskuratzea, baizik eta Europako Itun Berdearen 
palankatzea lortzea –itun hori COVID-19aren krisia 
baina lehenagokoa da– eta EBren digitalizazioa 
lortzea.

Finean, funts horietarako aurreikusitako xedeak 
aztertuta, honako hau ondoriozta dezakegu, 
argi eta garbi: Europako Berreskuratze Funtsen 
benetako helburua ez dela COVID-19aren krisitik 
berreskuratzea, baizik eta Europako Itun Berdearen 
palankatzea lortzea –itun hori COVID-19aren krisia 
baina lehenagokoa da– eta EBren digitalizazioa 
lortzea.

Bestalde, neurri horien multzoak 2021/241 
Erregelamenduko 5. artikuluan xedatutako bi 
printzipio horizontalak bete beharko ditu, nolanahi 
ere: a) laguntzek ezin izango dituzte herrialdeko 
aurrekontu-gastu ar runtak ordeztu –ondo 
justifikatutako salbuespen-kasuetan izan ezik–; eta 
b) «kalte esanguratsurik ez sortzearen» printzipioa 
betetzen duten neurriei soilik emango zaie babesa.

Lehen baldintza zalantzan jartzeko modukoa da 
berez, eta ekonomia berreskuratzeko funtzioa izugarri 
zailtzen du; izan ere, funtzio hori izan beharko zuen 
funtsen xede nagusia. Krisiak eragindako herrialdeei 
zor publikoa izugarri handitzera behartzea, eta, horren 
truke, «proiektu interesgarriak» eskaintzea hala-
nolako estrategia da, zalantza handiak sorrarazten 
dituena.

Hartuko diren neurriek «kalte esanguratsurik ez 
sortzearen» printzipioa bete beharreko baldintza 
engainagarria da, ez baita argi eta garbi adierazi 
«kalte esanguratsu» hori «ingurumenaren» arloko 

helburuei soilik dagokiela. Horrela ikusita, badirudi 
ez dagoela inolako arazorik ustez berreskuratzeko 
diren funtsek eskainitako baliabideekin kalte larriak 
sortu ahal izateko –kalte ekonomikoak, sozialak edo 
giza kalteak–, kalte horiek «ingurumenaren» arlokoak 
ez badira. Horra hor, EBn nagusi den kontzeptu-
nahasmendu ohikoaren adibide bat.

Gizarte- eta ekonomia-politiken mendekotasuna

Harrigarria bada ere, 2021/241 Erregelamenduak 
ezartzen du estatu kideek eskuratu daitezkeen 
baliabideak lortzeko aurkeztu behar dituzten 
berreskuratze- eta erresilientzia-planek berekin 
dakartzatela estatu bakoitzaren estrategia 
sozioekonomikoa EBren posizio politikoen mende 
jartzea:

17. artikulua. Diru-laguntzak eskuratzeko 
baldintzak …3. Berreskuratze- eta erresilientzia-
planak koherenteak izango dira herrialde 
bakoitzaren erronka eta lehentasun espezifikoekin 
–Europako seihilekoaren esparruan zehazten dira–, 
bai eta Kontseiluak euroa diru gisa darabilten estatu 
kideentzat Euroguneko politika ekonomikoari buruz 
egindako azken gomendioan zehaztutakoekin ere.

Ez da garrantzi txikiko gaia. Baldintza horren bidez, 
estatuek EBren politiken mende geratzen dira, EBk 
eskumenik ez duen eremuetan, baina hala ere, erabaki-
ahalmena bereganatu du eremu horietan, funts horiek 
ematearen ordainetan. Ez dugu ahaztu behar EB 
izan dela, ziurrenik, Maastrichteko Itunetik aurrera, 
Europako gizarte-eredua apurka-apurka eraisteko eta 
Europan neoliberalismoa ezartzeko funtsezko tresna.

Berreskuratze- eta erresilientzia-planak Europako 
gizarte-eredutik geratzen dena suntsitzeko urrats 
berriak emateko tresna izango direla ia agerikoa da, 
estatuek aurkeztutako planak ikusita. Baina EB ez da 
horren erantzule bakarra. Estatuek berreskuratze- eta 
erresilientzia-planak idazten dituzte, eta plan horiek, 
Bruselak onartu ondoren, ezinbesteko konpromiso 
bihurtzen dira, eta estatuek beste behin ere erabiliko 
dituzte murrizketa eta erreforma pribatizatzaileak 
justifikatzeko, aurrerantzean «Europak behartzen 
gaitu» leloa baliatuta. Espainian bada estrategia 
horren berri, disimulu gutxirekin erabili baitzen 
finantza-krisiaren garaian, aurrezki-kutxen sistemaren 
pribatizazioa justifikatzeko.
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Berreskuratze- eta erresilientzia-planak, beraz, 
ibilbide-orri bikaina dira estatu kideek datozen 
urteetan benetan egin nahi dutenerako, batez ere 
gizarte-arloko doikuntza eta murrizketen esparruan.

Arlo publikoaren eta pribatuaren arteko 
lankidetza, behatu beharreko tresna

Azkenik, Europako Berreskuratze Funtsekin 
lotutako oso garrantzi handiko beste gai bat 
da enpresa-proiektuen f inantzaketaren bitartez 
bideratzekoak direla. Proiektu horiek, zalantzarik 
gabe, oso interesgarriak dira eskuratzen dituzten 
enpresen emaitzetarako, baina oso zalantzazkoa da 
zenbaterainoko eragina izan dezaketen dagokien 
estatuen suspertze sozioekonomikorako.

Batetik, aski ezaguna da korporazio handiak 
errentagarritasun-nitxoak bilatzen ari direla zenbait 
sektoretan, eta energia berriztagarriak –eta inbertsioak, 
oro har– lehentasunezko helburuak dira haientzat. 
Baina jarduera horien berezko errentagarritasuna 
lortu baino gehiago, inbertsioen errentagarritasuna 
laguntza publikoen fluxu erraldoien bidez bermatzea 
espero izaten dute. Izan ere, Europako Itun Berdea 
baliabide-intsuldaketa erraldoia da, sektore publikotik 
sektore korporatibora, eta, zoritxarrez, korporazio 
handi horiek –aski ezaguna da zer-nolako eragina 
duten EBren erabakietan–, Europako Berreskuratze 
Funtsak helburu bererako erabiliko dituztela pentsatu 
beharrean gaude.

Zantzu guztien arabera, badirudi [Europako 
Berreskuratze Funtsek] oso eragin txikia izango 
dutela berreskuratze-tresna gisa, baina funtsezkoa da 
bermatzea, gutxienez, dagokion lurraldean teknologia- 
eta ekoizpen-aurrerapenak palankatzea lortuko dela.

Arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza, 
berez, tresna bikaina da garapen sozioekonomikoa 
palankatzea lortzeko. Baldin eta funtsezko baldintza 
bat betetzen bada: gobernuen independentzia enpresa 
handiekiko. Gobernuek ez badute interes orokorrak 
defendatzeko behar adina autonomia, arlo publikoaren 
eta pribatuaren arteko lankidetza hori, sarriegi, eraldatu 
egiten da, eta beste hau gertatzen da: korporazio 
handiek ez legozkiekeen baliabideak bereganatzen 
dituzte. Zoritxarrez, azken hamarkadotan, Europako 

gobernuak apurka-apurka ahulduz joan dira, eta elite 
korporatiboaren mende geratu dira; beraz, badagokio 
proiektu horiek esleitzean hartuko diren erabakien 
objektibotasunarekiko mesfidantza izatea.

Funtsezko gaia da, beraz, eskualdeetako eta 
herrialdeetako gobernuen jarduna lehenbailehen, 
aztertzea eta hartan eragitea, Europako Berreskuratze 
Funtsen konturako baliabideak zuzen eta efizientziaz 
kudeatzen direla bermatzeko. Zantzu guztien arabera, 
badirudi oso eragin txikia izango dutela berreskuratze-
tresna gisa, baina funtsezkoa da bermatzea, gutxienez, 
dagokion lurraldean teknologia- eta ekoizpen-
aurrerapenak palankatzea lortuko dela. ■

Bibliografia

Europako Batzordea (2020). Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las 
Regiones. El momento de Europa: reparar los daños 
y preparar el futuro para la próxima generación. 
Brusela. Europako Batzordea (2021). Un Pacto Verde 
Europeo. Esforzarnos por ser el primer continente 
climáticamente neutro. Abuztuak 2. Hemen dago 
eskuragarri: https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_es

Europar Batasuneko Kontseilua (2020) 2020ko 
abenduaren 14ko 2020/2094 Erregelamendua (EB), 
Kontseiluarena. Horren bidez, EB suspertzeko 
tresna bat ezartzen da, COVID-19ak eragindako 
krisiaren osteko susperraldia bultzatzeko. Brusela: 
EBko Aldizkari Ofiziala.

Eusko Jaurlaritza (2021). Euskadi Next. Euskadiren 
Susperraldirako eta Erresilientziarako Programa 
2021-2026. Eusko Jaurlaritza: Ekonomia eta 
Ogasun Saila. Hemen dago eskuragarri: https://
www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/
euskadi_next_program_doc/es_def/adjuntos/
euskadinext_mayo_2021.pdf

Europar Batasuna (2021). 2021/241 Erregelamendua 
(EB), 2021eko otsailaren 12koa, Europako 
Parlamentuarena eta Kontseiluarena. Horren bidez, 
Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoa 
ezartzen da. Brusela, Belgika: EBko Aldizkari 
Ofiziala.

56

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/euskadi_next_program_doc/es_def/adjuntos/euskadinext_mayo_2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/euskadi_next_program_doc/es_def/adjuntos/euskadinext_mayo_2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/euskadi_next_program_doc/es_def/adjuntos/euskadinext_mayo_2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/euskadi_next_program_doc/es_def/adjuntos/euskadinext_mayo_2021.pdf


57

GOMENDATUTAKO LIBURUA

JOSEPH STIGLITZ, REESCRIBIR LAS REGLAS DE LA ECONOMÍA EUROPEA (ANTONI BOSCH,  
EDITOREA, BARTZELONA, 2021)

Marta Cazorla Rodríguez 
Itzultzailea eta Ekonomista

R eescribir las reglas de la economía europea 
oso liburu europeista da, eta premisa sendo 

hau du: Europar Batasunaren (EB) proiektu 
politikoak bizirik irautea nahi badugu, ezinbestekoa 
da aldaketa sakon bat egitea, orain arte izandako 
porrot politiko eta ekonomikoei aurre egiteko. 
Badirudi Stiglitz iritziz aldatu dela EBko politika 
ekonomikoari buruzko eztabaidan El Euro. Cómo 
la moneda común amenaza el futuro de Europa 
(Taurus, 2018) obraren bidez izandako azken esku-
hartzetik –esku-hartze polemikoa, hain zuzen–. 
Aitortzen du politika ekonomikoaren 
lanak oso zailak direla, baina uste du 
badaudela egungo status quoarekiko 
alternatibak, EBren esparru juridiko 
eta instituzionalean bertan. Liburua 
Europak 2008ko krisiaren aurretik, 
bitar tean eta ondoren egindako 
gobernantza politiko eta ekonomikoko 
akatsen azterketa sakona da. Horrez 
gain, europar proiektuaren testuinguru 
historikoaren beharrezko azalpena 
ematen du.

Lan hau Ikerketa Aurrerakoien 
Europako Fundazioarekin lankidetzan 
arituta idatzi da, eta zenbait estrategia 
makroekonomiko eta mikroekonomiko 
planteatzen ditu, Europako moneta-, 
finantza-, gizarte- eta merkataritza-politika arautzen 
duten printzipioak eta arauak birformulatzeko. 
Liburuan, Stiglitzek bere ohiko salaketa egiten 
du ortodoxia neoliberalaren aurka, eskaintzari eta 
ezeztatutako «tanta-jarioaren teoriari» gehiegizko 
arreta emanez, Europako proiektuaren testuinguruan. 
Egileak gogorarazten du Egonkortasun eta Hazkunde 
Itunaren (EHI) oinarrian dagoen austeritatearen 
doktrinak ez duela oinarri zientifikorik, eta paradigma 
ekonomikoa aldatzea premiazkoa dela defendatzen 
du, Europako ekonomia hazkunde eta oparotasun 
partekatura bideratzeko.

Egileak gogorarazten du Egonkortasun eta Hazkunde 
Itunaren (EHI) oinarrian dagoen austeritatearen 
doktrinak ez duela oinarri zientifikorik, eta paradigma 
ekonomikoa aldatzea premiazkoa dela defendatzen 
du, Europako ekonomia hazkunde eta oparotasun 
partekatura bideratzeko.

Horretarako, Stiglitz-ek dioenez, beharrezkoa da 
proiektuaren sorrerako elkartasun- eta subsidiariotasun-
printzipioak berreskuratzea eta balioan jartzea, 
doktrina zehaztugabeei eta sinesgarritasun gabekoei 

aurre egiteko. Esaterako, horrelako 
doktrina da hazkunde ekonomikoa 
hartzekodunen mesedetan itotzen 
duten inflazio-jomugak finkatzea. 
Era berean, gogorarazten digu 
inflazioaren aurkako «paranoia» 
hori beste akats batean oinarrituta 
dagoela, interpretazio historikoko 
akats batean, zeinaren bidez 
nazismoaren gorakadaren eta 
Alemanian 1920ko hamarkadan 
izandako aldi hiperinflazionistaren 
arteko kausalitate-erlazioa puzten 
den, Depresio Handiaren ondorioek 
munduan hurrengo hamarkadan 
(1930eko hamarkadan, alegia) 
sortutako langabezia masiboaren 
eraginak kontuan hartu gabe. 

Egileak azaltzen duenez, Alemaniak etekin handia 
atera dio kanbio-tasa debaluatuari, bere superabit 
esportatzailea finantzatzeko baliatu baitu. Baina 
kanpo-eskariarekiko mendekotasunak esportazioek 
gidatutako metatze-erregimen bat eta soldaten eta 
barne-eskariaren depresioa eragin ditu, eta horrek 
Ekonomia eta Diru Batasunaren (EDB) barruko 
aldeak leherrarazi eta larriagotzen ditu, eta oso 
ondorio politiko kaltegarriak eragiten dizkio europar 
proiektuari. Funtsezkoa da Alemaniak bere inbertsioa 
eta barne-eskaria sustatzea, eta bere erantzukizunari 
heltzea, Euroguneko ekonomiarik indartsuenetako 

Egileak gogorarazten 
du Egonkortasun eta 
Hazkunde Itunaren 
(EHI) oinarrian dagoen 
austeritatearen 
doktrinak ez duela 
oinarri zientifikorik, eta 
paradigma ekonomikoa 
aldatzea premiazkoa dela 
defendatzen du, Europako 
ekonomia hazkunde eta 
oparotasun partekatura 
bideratzeko.



eta ongien prestatuetako bati dagokion moduan, 
beharrezko eraldaketen eragina bere gain hartzeko.

Stiglitzek gogor kritikatzen ditu Europako Banku 
Zentrala (EBZ) eta Troikaren barruan izan zuen 
rola, eta zalantzan jartzen du haren independentzia 
politikoaren sinesgarritasuna. Testuan adierazten da 
EBZren ekintzek, euroaren krisian, nabarmen urratu 
zutela EBren demokraziaren printzipioa, eta, beraz, 
beharrezkoa dela erreforma sakon bat egitea, bankua 
kontrol demokratiko estu baten mende jartzeko. 
Halaber, Eurogunearen egitura erreformatu behar dela 
dio, erreforma horretan benetako banku-batasuna eta 
gordailuak bermatzeko sistema erkide bat sartuta.

Stiglitzek proposatutako programa lau 
ardatz nagusiren inguruan antolatzen 
da. Batetik, eta batez ere, politika 
makroekonomiko eta monetario 
kontrazikliko postkeynestarrak 
aplikatzea, Euroguneko herrialdeen 
enplegu osoa eta konbergentzia 
ekonomikoa lortze aldera bideratuta. 
Diru-sarrerak, enplegua eta eskari 
agregatuak gora eginez gero, 
desberdintasunak murriztuko 
lirateke eta aukera izango litzateke 
zerga-esparru egoki bat ezartzeko, 
hazkunde inklusibo eta jasangarria 
izateko egin behar diren aldaketak 
gauzatzeko.

EBren estrategia makroekonomikoaren beste 
helburu nagusia inbertsio publikoa zein pribatua 
sustatzeak izan beharko luke, bankuen erregulazioa 
eta ikuskatzea erabiliz inbertsio produktiboak 
sustatzeko eta finantza-espekulazioa desadoretzeko; 
adibidez, Europako Banku Zentralak, bankuen 
birfinantzaketari heltzean, haien aktibo-zorroaren 
ehuneko bat enpresa txikiei eta alde horretatik arretarik 
jasotzen ez duten komunitateei esleitzeko baldintza 
jarrita, Estatu Batuetako Berrinbertsio Legearen 
ereduari jarraituz. Stiglitzek defendatzen du kontrol 
zorrotzak aplikatu behar zaizkiola finantza-sistemari, 
ekonomia errealaren zerbitzura dagoela bermatzeko. 
Aldi berean, ohartarazten du arautzea soilik ez dela 
nahikoa, eta gobernuek rol aktiboa izan beharko 
luketela aldarrikatzen du. Garapen-bankuak, berme-
funts publikoak, edota hipoteka-mailegu publikoen 
eskaintza izango lirateke gobernuek erabiltzeko 
moduko zenbait tresna.

EBren estrategia makroekonomikoaren beste helburu 
nagusia inbertsio publikoa zein pribatua sustatzeak 
izan beharko luke, bankuen erregulazioa eta 
ikuskatzea erabiliz inbertsio produktiboak sustatzeko 
eta finantza-espekulazioa desadoretzeko...

Stiglitzen arabera, administrazioaren eginkizun 
aktibo horrek kontrapisu gisa funtzionatuko luke, 
prezioen ustiapenari eta hipoteken, pentsio-funtsen 
eta ETE-entzako finantzaketaren esparruan banka 
pribatuak dituen interes-gatazkei aurre egiteko. Hau 
da Stiglitzen proposamenaren ardatz nagusietako 
beste bat: lehia-merkatu dinamikoak sustatzea eta 
babestea, eta monopolioen aurka egitea. Hemen, 

Stiglitzek kultura korporatibo mota 
berri baten beharra defendatzen du, 
non enpresek beren esternalitateak 
bere gain hartuko dituzten eta 
egungo estrategiak aldatuko 
dituzten, oparotasun iraunkorrera 
eta komunitatearen interesetara 
(‘stakeholder’ value) bideratutako 
e s t r a t e g i a k  a p l i k a t z e k o , 
a k z i o d u n e n t z a k o  b a l i o a 
(‘shareholder’ value) epe laburrean 
maximizatzera bideratutako 
estrategiak aplikatu ordez. Sektore 
pribatuak aberastasuna sortzen 
jardun beharko luke, aberastasuna 
erauzten soilik jardun ordez. 
Eta horretarako beharrezkoa da 

inbertsioa eta eskaria mobilizatzea, eta garrantzitsua 
da, bai maila politikoan, bai ekonomikoan, EBko 
eremu aberatsenak izatea kostua bere gain hartuko 
dutenak.

Azkenik, baina egilearentzat ez da garrantzi 
gutxiagokoa, Europak zerga-politika benetan 
gehikorra behar du, justizia birbanatzailearen 
zerbitzura, sozietateen gaineko zerga eta errenta 
indibidualaren tasazio-sistemak harmonizatuta, bai eta 
finantza-transakzioen gaineko zerga bat ezarrita ere, 
funtsezko neurri gisa. Lortutako diru-sarrerek aukera 
emango lukete XXI. mendeko erronka ekonomiko eta 
sozial berrien pare egoteko moduko ongizate-estatu 
indartsu bat finantzatzeko: lan-merkatu malgu baten 
doikuntzen ondorioak xurgatzeko moduko ahalmena 
duen gizarte-babeseko sistema bat, Alemaniako eta 
Suediako malgusegurtasunaren ereduari jarraiki.

EBren estrategia 
makroekonomikoaren 
beste helburu nagusia 
inbertsio publikoa zein 
pribatua sustatzeak 
izan beharko luke, 
bankuen erregulazioa eta 
ikuskatzea erabiliz inbertsio 
produktiboak sustatzeko 
eta finantza-espekulazioa 
desadoretzeko
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Izan ere, Stiglitzen proposamena tradizio 
sozialdemokrata eta neokeynestar luze baten barruan 
kokatzen da, kapitalismoaren ondorio ekonomiko 
eta politikoak geldiaraztea helburu duena, sektore 
pribatuaren eta publikoaren arteko adostasun 
sozial berri baten bidez, Estatua ongizatearen eta 
segurtasunaren azken bermatzaile izanik, merkatu-
sistema baten barruan. Joseph Stiglitzek Nobel saria 
irabazi zuen informazio asimetriko eta osatugabeari 
buruz egindako lanarengatik. Hor, bikain azaldu zuen 
merkatu-desorekak ez direla salbuespenak, araua 
baizik. Reescribir las reglas de la economía europea 
liburuan, sarritan gogorarazten du oreka perfektuko 
merkatua ez dela existitzen. Horregatik, paradigmatiko 
samarra da ia erregulartasun 
berarekin errepikatzen duela 
bere proposamenaren helburua 
merkatuak «behar lukeen moduan» 
funtzionatzea dela. Horrez gain, 
proposatutako irtenbide gehienak 
errezeta zaharren formulazio 
berriak dira, iraganean beren mugak 
eta hutsuneak erakutsi zituztenak: 
Clintonen eta Blairren «hirugarren 
bidea» izan da azkenaldian behin eta 
berriz errepikatu duen formuletako 
bat. Stiglitzek inplikazio handia 
izan zuen proposamen horretan, 
Clintonen administrazioaren 
aholkulari  ekonomiko izan 
baitzen 1990eko hamarkadan. 
Pena da egilea liburuak aipatzen dituen erronka 
konplexuenen azalean geratu izana (esaterako, 
lanaren uberizazioa edo sindikatuek lan-merkatu gero 
eta tertziarizatuagoaren aurrean dituzten arazoak) 
eta proposamen berritzaileenetako batzuk garatu ez 
izana, hala nola hipoteka-kredituetarako finantzaketa 
publikoa izateko aukera edo banku eta enpresa 
kooperatiboen sustapena.

Nabarmendu beharreko tesi nagusiak hau dio: interes 
korporatiboek politika ekonomikoak erabakitzeko eta 

gauzatzeko prozesuan gehiegizko eragina izatea dela 
guztion ongiaren zerbitzurako ekonomia batek behar 
bezala funtzionatzeko oztopo nagusia.

Nabarmendu beharreko tesi nagusiak hau dio: interes 
korporatiboek politika ekonomikoak erabakitzeko 
eta gauzatzeko prozesuan gehiegizko eragina izatea 
dela guztion ongiaren zerbitzurako ekonomia batek 
behar bezala funtzionatzeko oztopo nagusia. Alde 
horretatik, Reescribir las reglas de la economía 
europea liburua esperantzagarri bezain etsigarria 
da, alderdi akademikoari dagokionez behintzat. 
Asmatu egiten du bere ardatz nagusien azpian dauden 
ekonomia politikoari buruzko gaiak aipatzean, baina 

gainetik aztertzen ditu, benetan 
sakondu gabe. Stiglitzek nabarmen 
azpimarratu du berak proposatzen 
dituen neurri eta aldaketa guztiak 
borondate eta konpromiso politiko 
prekarioen mende daudela, zuzen-
zuzenean. Hala ere, zenbait 
erlazio konplexuri buruzko 
eztabaida sakonagoa egin ezean –
esaterako, hazkunde-, jabetza- eta 
ordezkaritza-erregimenen arteko 
erlazioari buruzkoa, zein botere 
politikoaren eta ekonomikoaren 
artekoari buruzkoa (demokraziaren 
eta kapitalismoaren artekoa, azken 
finean)–, egileak planteatzen dituen 
neurri eta konponbideen zerrenda, 

zenbait puntutan, apur bat kimerikoa da.

Nolanahi ere, ukaezina da politika ekonomikoari 
buruzko liburu sendoa eta beharrezkoa dela, dibulgazio-
mailan, batez ere. Bertan, europar proiektuak epe labur 
eta ertainean dituen erronkei eta krisiari aurre egiteko 
argumentario sendoa eskaintzen da, bai eta neurri 
zehatzen sorta zabala ere, europar sozialdemokrazia 
berri baterako katalogo programatiko distiratsua, 
kapitalismoa erreformatzeko. Beste behin. n

Nabarmendu beharreko 
tesi nagusiak hau dio: 
interes korporatiboek 
politika ekonomikoak 
erabakitzeko eta 
gauzatzeko prozesuan 
gehiegizko eragina izatea 
dela guztion ongiaren 
zerbitzurako ekonomia 
batek behar bezala 
funtzionatzeko oztopo 
nagusia.
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MgE DOSIERRAK

http://ecosfron.org/publicaciones/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

38. dosierra: «Funtsezko ekonomia: Herritarren ongizateari laguntzen», 2020ko uda.

39. dosierra:  «Ekonomiaren Oligopolizazioa», 2020ko udazkena.

40. dosierra: «Espainako ekonomiaren ekoizpen-eredua berrantolatzeko bidean», 2021ko negua.

41. dosierra: «Garapena» Neurtu (Eta Ulertzeko) Beste Modu Batzuk», 2021ko udaberria.

42. dossierra:  «Gizarte digitala, itxaropenak berreraikitzen», 2021ko uda.
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Mugarik gabeko Ekonomialariak
c/ Gaztambide, 50 (sarrera SETEMen lokaletik barrena)
28015 • Madril
Tel.: 91 549 72 79
ecosfron@ecosfron.org

Mugarik gabeko Ekonomialariak Euskadi
Ronda kalea z/g Bolunta

48005 Bilbo
Tel.: 94 415 34 39

ecosfron.euskadi@ecosfron.org

MgE dosierrak
43. zk., 2021eko udazkenaa 

Laguntzailea:

A rgitalpen 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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