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Economistas sin Fronteras erakundeak tzure laguntza behar du. Uste baduzu gure EsF txostenak edo orokorrean gure 
jarduerak gizarte-erabilgarritasuna duela, lagun iezaguzu gure lana mantentzen. Erreferentziazko GKEa izan nahi 
dugu bideko ekonomia bilatzeko orduan, gizarte- eta ekonomia eragileen sareko lana sustatu eta elkarrizketa errazten 
laguntzeaz gain. Bakarrik gizarte-partaidetza zabalaren lorpenekin lortu ahal izango baitugu bideko ekonomia. Nahi 
duzun ekarpen ekonomikoa egin dezakezu:  

Gure erakundeko bazkide izan eta Economistas sin Fronteras erakundearekin aldizka lagundu nahi baduzu, gure 
webgunean dagoen inprimakia osatuta egin dezakezu: 

Edo 91 549 72 79 telefono-zenbakira dei dezakezu • Informazio guztia hurrengo webgune honetan: 

 https://ecosfron.org/unete/ 

Irabazi-asmorik gabeko erakundeetarako Espainiako legediak pertsona fisikoek egindako ekarpen eta dohaintzei aldeko tratu 
fiskala ematen die, PFEZaren kuotan kenkarirako aukera baitago.

Ondorengo esteka honetan 
inprimakia beteta:  

Fundazioaren kodea 
Economistas sin Fronteras01895

Edo BIZUM:erabiltzearen bidez:

 Ikus daiteke nola egin dohaintza bizum bidez hemen
https://ecosfron.org/unete/dona-con-bizum //

Dosier honetako testuek egileen iritzia soilik adierazten dute, 
eta iritzi horrek ez du zertan bat etorri horri buruz MgEk duen 
jarrera instituzionalarekin. 
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Mugarik gabeko Ekonomialariak (MgE) Garapenerako 
Gobernuz Kanpoko Erakunde (GGKE) bat da, 
1997an unibertsitate-esparruan sortua, eta gaur 
egun ekonomia bidezkoa, solidarioa eta iraunkorra 
eraiki nahi duten pertsonek osatua; erakundearen 
lehentasunezko asmoa pobrezia eta desberdintasunak 
desagerraraztea da.

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

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

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

Gure bazkideen ekarpenak funtsezkoak dira iraupen 
luzeko proiektuak planifikatu eta egin ahal izateko.
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«ondasun publiko global» jakin batzuk zaindu behar 
baitira, hala nola osasuna egungo eta etorkizuneko 
pandemietan, edo egonkortasun klimatikoa. Egilearen 
ustez, etorkizuna, beti bezala, irekia da, eta erantzun 
politikoen arabera, borroka zentzugabeak sortuko 
dira, edo gizadiak aurre egin behar dien erronka 
garrantzitsuei erantzuteko zentzuzko gobernantza 
globala nagusituko da.

Europan, egungo krisi ekonomikoari emandako 
erantzuna aurreko finantza-krisiari emandakoaren 
oso bestelakoa izan da; izan ere, orduko hartan 
nahasmendu-aldi labur baten ondoren, austeritate 
politikak argi eta garbi nagusitu ziren. Haren 
ondorioetako bat izan da herrialde askotan osasun-
premiak, covid-19ak areagotuta, zenbait urtetako 
aurrekontu-murrizketen ondorioz jada larri-larri 
zeuden osasun-sistemen barruan azaleratzea.

Covid-19a agertzean, AEBn bezala Europar 
Batasunean ere, indarra hartua zuen Green New Deal 
(GND) delakoaren beharrak. Ideia zabalduta zegoen 
gutxienez 2007. urteaz geroztik (Thomas Friedman-ek 
New York Times egunkarian argitaratutako artikulu 
batean) 1, eta beren egin zuten AEBko Alderdi 
Demokratako ezkertiarrenek (Alexandria Ocasio-
Cortez-ek, bai eta Bernie Sanders-ek ere) eta Noemi 
Klein kanadarrak eta beste aktibista batzuek2. Azken 
bertsio horretan, trantsizio ekologikoa egiteko eta 
gizarte-desparekotasunak murrizteko inbertsio 
masiboa egitea planteatzen zen. Joe Biden Donald 
Trumpi nagusitu ondoren, bide horretan ausarki 
aurrera egiteko aukera zabaldu zen, baina orain arte 
oso gutxi aurreratu dela ematen du, neurri handi 
batean onartzen zaila delako Alderdi Demokratan 
bertan dauden sektore eskuindarrenentzat. 

1. Friedman, T. L., «The power of green», The New York Times, 
2007ko apirilaren 15a. 

2. Klein, N., On fire. The Burning Case for a Gren New Deal, 
Penguin, 2020. 

C ovid-19ak ikuspuntu sozial eta ekonomikotik 
izandako ondorio globalak hain hondagarriak 

izan dira, non justifikatu egiten baitute Mugarik 
Gabeko Ekonomialarien dosier hau argitaratzea. 
Pandemiak eragina izan du askotan lehenago 
ere indar rean zeuden joera, eztabaida eta  
proposamen politikoetan, baina orain indartu egin 
dira, edo ezaugarri berriak hartu.

Azken hamarraldietan, globalizazioaren ondorioen 
gaia eztabaida gehien piztu dituztenetako bat izan 
da, kezka iturri izan baitira, besteak beste, politikak 
nazionalki erabakitzeko ahalmenean duen eragina, 
desparekotasun sozialak, egongaiztasun finantzarioa 
eta «truke ekologiko desparekoa», zeinak, askotan, 
berekin baitakar herrialde kontsumitzaileek beste 
leku batzuetara bideratzea beren bizimoduaren eragin 
ekologikoak. Pandemiak agerian utzi du hauskorra 
dela oso nazioarteko balio-kate konplexuekiko 
gehiegizko mendekotasuna; izan ere, leku jakin 
batean jarduera gelditzeak ondorio globalak izan 
ditzake, edo produktu baten eskaera ekoizpen 
ahalmena baino handiagoa izateak esportazioak 
muga ditzake. Adibidez, teknologikoki aurreratuak 
diren eta ehungintza tradizioa duten herrialde batzuek 
ezin diezaiokete erantzun maskaren edo gisako 
produktuen eskaerari, edo automobil-instalazioek 
ekoizpena geldiarazi behar dute, osagai jakin batzuk 
falta zaizkielako. 

Juan Tugores ekonomialariaren «Globalizazioa 
pandemiaren ondoren» artikuluak gogora 
ekartzen du Covid-19aren aurretik ere nolabaiteko 
«desglobalizazioaren» sintomak zeudela, 2008ko 
finantza-krisiaren ondoren, bai eta «merkataritza-
gerra» moduko bat ere munduko bi ekonomia 
handienen artean, neurri protekzionistak hartuta. 
Nazioarteko erakunde batzuek kezkaz ikusten zuten 
joera-aldaketa moderatu hori, baina bestetzuentzat, 
halaber, pozgarria zen «hiperglobalizazioaren» 
amaiera, urrutiegi iritsiko baitzen. Tugoresek 
dioenez, ordea, garrantzi handiagoa hartu dute 
kudeaketa globalaren premia duten arazo batzuek, 
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Europari dagokionez, Europako GND edo Itun Berdea 
egungo politikaren erdigunean dago, 2019. urtearen 
amaieran Ursula von der Leyen Batzordeko buru 
izendatu ondoren, eta, nagusiki, «hazteko bestelako 
estrategia bat» dela ulertzen da3. Politika horrek 
indarra hartu du covid-19aren krisiarekin, eta krisi 
ekonomikotik ateratzeko EBren laguntza publikoaren 
premia duten inbertsioak jasangarritasuneranzko 
trantsizioen bilaketaren barruan planteatzen dira. 
Horregatik, krisia arintzeko Europako funts gehienak 
(zorra lehendabiziko aldiz jaulki da Erkidego 
osoan funts horiek finantzatzeko, neurri hori orain 
arte guztiz blokeatuta egon ondoren)4 trantsizio 
energetikoa eta digitala egiteko dira. Pentsatu ohi 
da bi trantsizio horiek elkarren osagarriak direla, 
eta jasangarritasuneranzko neurri sorta berekoak. 
Baina hori problematikoa da: digitalizazioak baditu 
alderdi batzuk, kontsumo energetikoa optimizatzeko 
balia daitezkeenak, baina informazioa prozesatzeko 
energiaren eta gailuak ekoizteko materialen eskari 
handiak sortzen ditu berez. 

Alicia Valero, Antonio Valero eta Guiomar Calvo 
ikertzaileen artikuluan, energia berriztagarriei eta 
teknologia digitalei lotutako materialen eskakizun 
ikaragarriak aztertzen dira; eskakizun horiek auto 
elektrikoa «meategi gurpilduna» delako esaldiaren 
bidez irudikatzen dira. Teknologia berri horien 
materialak kritikoak, urriak dira, askotan leku gutxi 
batzuetatik ateratzen dira, eta nekez birzikla daitezke5; 
besteak beste, kobrea, litioa eta kobaltoa dira, bai eta 
«lur arraro» asko ere, jende gehienak zer izen duten 
ere ez dakitenak. Aurreikus dezakegu material horien 
erauzketa izugarria izango dela etorkizunean, eta 
horrek normalean baikorrak diren hainbat erakunde 

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

4. Ortodoxiak, ordea, oraindik ere eragozten du, are co-
vid-19aren krisiaren testuinguruan ere, Europako Banku 
Zentralaren esku dagoen EBko herrialdeen zorra (edo haren 
zati bat) deuseztatu ahal izatea.

5. Praktikan, gure erauzketa-ekonomietan, materialen eko-
nomiak, «zirkulartasunera» inola ere iritsi ahal izan gabe, 
«espiraleko ekonomia» izateko asmoa izan dezake, zeinean, 
itzuli bakoitzean, materialen halako ehuneko bat, ahalik txi-
kiena izan dadin ahalegindu beharrekoa, berreskuraezina bi-
hurtzen baita. «Espiraleko ekonomia» kontzeptu hori hemen 
proposatzen da: Valero, Antonio eta Valero, Alicia, Thanatia. 
Los límites minerales del planeta, Icaria argitaletxea, 2021. 
1970eko urteen hasieran, Georgescu Roegen-ek ohartarazi 
zuen materialen sakabanatze entropikoa arazo handiagoa 
izan zitekeela epe luzean energia izatea baino: «matter ma-
tters too», idatzi zuen.

ere kezkatu ditu; Energiaren Nazioarteko Agentzia eta 
Mundu Bankua6, esate baterako. Elektrifikazioak eta 
«berdea» esaten zaion hidrogenoa lortzeak eraginda, 
gero eta handiagoa da materialak erauzteko premia, 
eta horrek, dudarik gabe, ingurumen-gatazka ugari 
sortuko ditu askotan kontsumo-gune nagusietatik 
milaka kilometrotara dauden leku batzuetan (Kongon, 
Txilen edo Bolivian gertatuta ere). Besteak beste, 
horregatik esaten da jasangarritasuneranzko bidean 
ezinbestekoa dela ez bakarrik aldaketa teknikoak 
egitea, bai eta bizimodua sakon aldatzea ere.

Ekoizteko eta kontsumitzeko modu guztietan 
aldaketak egiteko behar horri «paradigma berria» 
esaten dio Emilio Santiago Muiño antropologoak 
GNDri buruz idatzi duen artikuluan. Estatuaren esku-
hartze masiboaren argitan, zeina elite nagusiek ia ez 
baitute zalantzan jartzen, ikus daiteke zer-nolako aldea 
dagoen paradigma berriaren eta «zonbi neoliberalaren» 
artean, baina egileak zuhurki gogorarazten digu 
paradigmen arteko gatazken emaitza «politikaren» 
mende dagoela. Are pandemia hastean ere, «ekonomia 
geldiarazteko» aukera, zeina orain ezinbestekotzat 
jotzen baitugu, zehaztu gabe zegoen, eta Bolsonaro, 
Trump, Boris Johnson eta gisako beste politikari 
batzuek nolabaiteko «darwinismo soziala» aipatzen 
zuten, eta egun ere, oraindik, erreakzio gogorrak 
daude herrialde askotan «askatasunak» mugatzeko 
ideiaren aurka, guztien ongiaren mesedetan. Egileak 
esan eta aurkezpen honetan adierazi bezala, modan 
dago GDN kontzeptua, baina hainbat bertsio daude. 
Eta oztopo handiak daude aurrera egin dezan GNDri 
buruzko bertsiorik eraldatzaileenak; besteak beste, 
hazkunde ekonomiko iraunkorraren ideiak irautea, 
are ezkerretako askotan ere. 

Ernest Urtasun eurodiputatuak zehatz deskribatzen 
du zer bilakaera izan duen Green Deal politikak 
2019ko hausteskundeen ondorengo Europako 
legegintzaldiaren lehen erdian. Aurreko legealdiari 
dagokionez, azpimarratzen du klima-aldaketari 
buruzko legea eta Fitfor55 neurri sorta noranzko 
egokian egindako aldaketa garrantzitsuak izan 
zirela, baina helburu eta neurrietarako egutegiak 
motelegitzat jotzen dira, izugarrizko erronka baita 
tenperatura industriaurreko garaitik hona gradu bat 
eta erditik gora ez aldatzea lortu nahi izatea. Erregai 

6. World Bank Group, Minerals-for-Climate-Action-The-Mi-
neral-Intensity-of-the-Clean-Energy-Transition.pdf (world-
bank.org), 2020. IEA, The Role of Critical Minerals in Clean 
Energy Transitions – Analysis - IEA, 2021.
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fosil gehienak lurpean uzteko beharra dela eta, askoz 
argiagoa izan beharko luke diru publikoa erregai 
horien alde ez erabiltzeko debekuak. Era berean, 
esaten du erkidego-aurrekontuaren zati handi bat 
jasotzen duen esparru bat dagoela, nekazaritza-politika 
bateratuarena, oraindik ere «zulo» bat dena Green 
Deal itunean, ia ez baitu ingurumen-baldintzatzailerik 
jasotzen azaleraren araberako ordainketetarako. 
Next Generation funtsen erabilerari dagokionez, bi 
printzipio oso interesgarri daude: %  37ko gastu zuzena 
bideratzea klima-ekintzetara, eta inbertsioek, guztira, 
«Do not significantly harm» irizpidea kontuan hartzea 
klima-helburuez den bezainbatean. Ikusteko dago zer 
neurritan errespetatuko diren printzipio horiek.

Artikuluan, gainera, esaten da gizartean eta 
deskarbonizaziorako inbertsioei eutsi ahal izateko oso 
garrantzitsuak diren zenbait kontu ere ikusteko daudela. 
Lehena da noiz eta zer neurritan abiaraziko diren 
berriz orain etenda dauden europar egonkortasunerako 
zerga-arauak. Eta, hor, bi erreforma posible aipatzen 
dira. Alde batetik, herrialde bakoitzerako baldintza 
bereziak ezartzea, haien egoera kontuan hartuta, eta, 
bestetik, trantsizio ekologikorako funtsezko inbertsio 
jakin batzuk kontuan ez hartzea defizit-mugak 
kontabilizatzean. Gainera, diru-politika «berdean» 
aurrera egiteko, Europako Banku Zentralak bazter utzi 
beharko luke «merkatu-neutraltasunaren» printzipioa, 
finantzaketa-ildo jakin batzuk pribilegiatzeko eta 
karbonoari lotutako aktiboak erosteari uzteko. 

Azkenik, Iker Etxano ekonomialariak Euskadiko 
kasuaz egindako ekarpenak osatzen du GNDri 
buruzko artikulu sorta. Eusko Jaurlaritzak 2021eko 
maiatzean aurkeztutako ibilbide-orria aztertzen du, 
eta modu kritikoan ondorioztatzen du orri horren 
helburu nagusia ez dela trantsizio ekologikoa, baizik 
eta sektore industriala berriz ere izatea Euskadiko 
ekonomiaren motorra. Adibide moduan, zalantzan 
jartzen da auto elektrikoaren alde egin izana eta 
«gehiegizko mugikortasuna» ahaztea. 

Covid-19ak ondorio globalak izan ditu, baina gizarte 
bakoitzean izandako eragina ez da bakarrik izan 
pandemiak jo duen indarraren araberakoa, bai eta 
ekoizpen- eta lan-egituren eta erabilitako politiken 
araberakoa ere. Covid-19aren krisiak Espainian 
izandako lan-eragina aztertu du Albert Recio 
ekonomialariak. Krisi hori aurreko krisi kapitalisten 
oso bestelakoa da, jarduera ekonomikoen zati handi 
bat, «funtsezkoak ez diren»7 jarduerak, geldiarazteko 

7. Kontzeptu horretaz pentsa dezakegu ez datorrela bat kapita-
lismoaren logikarekin, ez baitio axola zer den funtsezko eta 

erabaki politikoak sortu duelako. Enpleguaren 
ikuspuntutik, krisi honen eta aurrekoen arteko alde 
nagusia hau da: biztanleria landunean aldaketak 
askoz txikiagoak dira BPG aldaketak baino; izan ere, 
2019ko azken hiruhilekoaren eta 2020ko bigarren 
hiruhilekoaren artean, enpleguaren jaitsiera (% 6,8) 
BPGarena (% 13tik gora)8 baino askoz txikiagoa 
izan zen. Ezohiko gertaera hori batez ere Espainiako 
Gobernuak lan-esparruan hartutako neurri nagusiak 
azaltzen du: aldi baterako enplegu-erregulazioko 
espedienteek, zeinak Alemanian erabili ziren aurreko 
krisian, eta aukera ematen baitute enplegua eta lan-
eskubideak gordetzeko lanaren aldi baterako etenak 
iraun bitartean (aldi horretan soldataren zati bat 
galtzea ekartzen badute ere). Artikuluak, gainera, 
langabeziaren eragina aztertzen du generoaren eta 
sektoreen arabera, eta eragindakoenak aldi baterako 
enplegua ezaugarri duten sektoreetan, ostalaritzan 
adibidez, diharduten langileak dira.

Latinoamerika izan da covid-19ak bereziki 
zigortutako eskualde bat, eta Peru da mundu osoan 
biztanleria kontuan hartuta metatutako heriotza 
kopuru handiena izan duen herrialdea, eta Brasil, 
berriz, Latinoamerikako pisu demografiko handieneko 
herrialdea, hamargarren herrialdea estatistika 
horretan9. Ángeles Sánchez Díez ekonomialariaren 
artikulua covid-19ak eskualde horretan izandako 
eragin ekonomikoari buruzkoa da. Benetako BPGa 
% 7 gutxitu da, eta jada larria zen egoera areago larritu 
egin da. Zenbait faktorek eraginda, lan informalaren 
pisu handiak besteak beste, prekarietatea eta 
pobrezia modu kezkagarrian areagotu dira. Dioenez, 
ondorioak ez dira bakarrik koiunturalak, eta askotan 
betiko iraungo dute; eta hala, hezkuntzaren kasuan, 
eta kontuan hartuta eten digital handia, ikastetxeak 
herrialde gehienetan urtebetetik gora itxita egoteak 
ondorio sakonak izango ditu, eta orain haur direnen 
desparekotasun sozialak handituko ditu.

Telelana zabaltzea izan zen pandemiak azkartutako 
joeretako bat: aste batzuetan gertatu zen egoera 
normalean zenbait urtetan gertatuko zen aldaketa. Gai 
horretaz dihardu bere artikuluan Paula Rodríguez 
Modroño ekonomialariak, eta lan egiteko modu 

zer ez, baizik eta zein diren eskari kaudimendunak: funt-
sezko kontuei ez zaie erantzuten, erosteko ahalmena izan 
ezean; eta norbait ordaintzeko prest badago, kontuak aintzat 
hartzen dira, «premiazkoak» izan edo luxu edo gutiziak 
baino ez. 

8. Gerra Zibilaz geroztiko jaitsierarik handiena.
9. Ikus Our World in data (Coronavirus [COVID-19] Deaths 

- Statistics and Research - Our World in Data; 2021eko 
abenduaren 15ean kontsultatua).
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horrek berekin dakartzan genero desparekotasunen 
ikuspegitik aztertzen du gaia. 2019. urteko egoera 
eta 2020. urtearen erdialdekoa alderatuta, Espainian, 
etxetik (partzialki behintzat) egindako telelana % 8-9 
ingurukoa izatetik generoaren arabera eta nahiko modu 
orekatuan emakumeen artean % 35ekoa eta gizonen 
artean % 24koa izatera aldatu zen. Ez da espero 
egoera pandemiaren aurreko mailetara itzultzea, 
baina urrutitik egindako lanaren eta egun batzuetan 
bulegoan egin beharrekoaren arteko bide hibridoa 
gero eta ohikoagoa izatea ezinbestean. Artikuluan, 
telelanak izan ditzakeen abantailak aipatzen dira, bai 
eta izan ditzakeen arriskuak ere, bereziki emakumeen 
kasuan, zaintzeko eta gizarte-ugalketako lanaren pisu 
nagusia egokitzen bazaie. 

Ikuspuntu orokorretik, pandemiak ekarritako 
desberdinkeria nagusia izan da txertatzeko aukeran 
oso alde handiak izatea. Gaiak eztabaida publikoa piztu 
zuen patenteen liberalizazio posibleari buruz, batez 
ere Joe Biden-ek 2021eko apiril-maiatzetan egindako 
adierazpen batzuen ondorioz, baina beste herrialde 
aberats batzuk horren kontra agertu ziren, Alemania 
adibidez (bertan garatu zen txertorik arrakastatsuena, 
BioNTech/Pfizer)10. Gaia polemikoa da, eta herrialde 
jakin batzuetan banaketa-arazoek ere asko zailtzen dute 
txertaketa. Nolanahi ere, Félix Lobo ekonomialariaren 
artikuluak azaldu bezala, alde handia dago 
herrialdeetako txertaketa-mailetan. Oso bestelakoak 
dira errenta altuko herrialdeetako egoera (Kubakoa ere 
bai, ordea), non biztanle gehienak txertatuta baitaude 
(eta ez daudenak nagusiki txertatu nahi izan ez dutelako 
baitaude egoera horretan) eta errenta txikiagoko 
herrialdeetakoa, zeinetan (2021eko abendu hasierako 
datuen arabera) biztanleriaren % 8 baino gehixeago 
baitago txertatuta dosi batekin gutxienez, eta muturreko 
kasuak baitaude, Nigeria, adibidez, Afrikako erraldoi 
demografikoa, non biztanleriaren % 3 baino gehixeago 
baino ez baitzegoen txertatuta. Artikuluak dioen bezala, 
txertatze gutxi hori ez da bakarrik arazo moral bat. 
Pandemia «gaitz publiko» globala da, eta oso mundu 

10. El País, 2021eko maiatzaren 6koa (España secunda la pro-
puesta de Biden a favor de liberar las patentes de las vacunas 
| Sociedad | EL PAÍS [elpais.com]).

interkonektatu honetan, despareko txertaketa oso erraz 
bihurtzen da herrialde aberatsen aurkakoa, omikron 
aldaera Hegoafrikatik Europara azkar zabalduta gertatu 
bezala. 

Artikuluan informazio zabala ematen da izenburuan 
bertan esan bezala «txertoen ekoizleen elkarte» batek 
kontrolatutako merkatu oligopolistikoaz; izan ere, batez 
ere EBn eta AEBn kokatutako enpresa multinazional 
gutxi batzuek ekoizten eta esportatzen dituzte txertoak 
eta egiteko behar diren substantzia eta osagaiak. 
Egoera horrek urte askoan iraun du, baina oraintsu 
nabarmentzekoa da garatzen ari diren herrialdeetako 
fabrikatzaileen presentzia (bereziki, Serum Institute, 
Indiakoa). Pandemiarekin, azpimarratu behar da 
txertoen merkatu-kuotaren ikuspuntutik handienak 
diren lau enpresetatik hiruk ez dutela arrakastarik 
izan covid-19aren aurkako txertoen ekoizpenean, 
eta enpresa berritzaile txiki batzuek, Modernak eta 
BioNTech-ek, adibidez, arrakasta izan dutela.

Dosierrean, halaber, dosierraren koordinatzaile 
Jordi Roca Jusmet ekonomialariak Andreas Malm 
idazlearen azken liburuaz (El murciélago y el 
capital, gaztelaniazko bertsioan) egindako aipamena 
jasotzen da. Liburuan, dosierraren gainerakoan ia 
guztiz bazter utzitako gai bat jasotzen da: zoonosiak 
(hau da, patogenoak beste animalia batzuetatik 
gizakiengana zuzenean edo bitarteko beste espezien 
baten bitartez transmititzea) agertzen laguntzen duten 
kausa sozioekonomikoak. Liburuan argudiatu bezala, 
azken hamarkadetan gizakiei eragin dieten zoonosi 
ugariek zerikusia dute krisi ekologikoarekin eta, 
oso bereziki, eremu tropikalen deforestazioarekin. 
Egungo politikek ondorioak arindu besterik ez dute 
egiten (konfinamenduen bidez, duela mende batzuk 
Europan egiten zen bezala11, edo txertoen bidez).

Bes te  dos ie r re tan  beza la ,  b ibl iog raf ia 
berreskuratzeko «Gehiago jakiteko» izeneko atalak 
ixten du liburukia. n

11. Ikusi hemen Londresen 1665ean gertatutako izurri buboni-
koaz egiten den deskribapena: Daniel Defoe, Diario del año 
de la peste, Bruguera argitaletxea, Bartzelona, 1983.
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ziren 2020. urtearen hasieran. Aipatu UNCTADen 
txostenak (2020) ekoizpenaren nazioarteko 
antolaketaren aurkako «ekaitz perfektua» aipatzen zuen. 
Berriz piztu ziren kanpo-horniduren mende egotearen 
fidagarritasunari buruzko susmoak, eta nearshoring 
eta gisako ikuspegiak azaldu ziren, hornidura 
estrategikoa inguru hurbil eta/edo kontrolagarrietara 
eramateko, eta, hartara, Europar Erkidegoak azkenean 
erabakitako autonomia estrategikoan eta antzeko 
planteamenduetan laguntzeko. Material medikoa 
(maskarak, arnasgailuak…) eskuratzeko hasierako 
arazoek neurri protekzionistak berrabiarazi zituzten, 
eta esportazioen murrizketak berragertu ziren, 
zeinak ez baitira guztiz desagertu, hornidura horien 
normalizazioan aurrerapausoak egin arren. Izan 
ere, nazioarteko merkataritzan, kopuru erantsiek 
adierazi arren oso suspertze azkarra gertatzen ari 
dela 2020. urtearen amaieratik eta ia 2021 osoan, 
arazoak aldatuz joan dira «botila-lepoetarantz» itsas 
garraioan —eskaintza-arazoekin, kostuak eta pleitak 
emendatzearekin, etab.—, eta, horrenbestez, urritasun 
batzuk sortu dira jarduera garrantzitsu batzuetan, 
alde batera utzi gabe covid-19ari aurre egiteko 
txertoen nazioarteko ekoizpen- eta banaketa-bideen 
eraginkortasunari buruzko eztabaidak. 

«Merkatu irekietan» jar ritako konf iantza 
globalizazioaren funtsezko osagaitzat hartzen zen, 
baina orain ez dago unerik onenean. EBren «autonomia 
estrategikoa» anbiguoa izateaz gain —merkataritza-
sistema irekiarekin bateragarria dela aldarrikatuta 
ere—, Estatu Batuetan Administrazioa aldatzearekin 
batera, Trump-en neurri gordinki protekzionisten 
ordez «Buy American» leloari egindako deiak 
nagusitu ziren, eta Biden-ek bat egin zuen Obama 
Administrazioak 2009tik egindako planteamenduekin. 
Eta Txinak «zirkulazio dualaren» ikuspegia azaldu 
zuen, zeinak balio handiagoa ematen baitzion 
barne-eskariaren eginkizunari, kanpo-eskariarekiko 
mendekotasuna murriztu nahirik. Potentzia handiek, 
de facto, «managed trade» bidea erabiltzen zuten, eta 
hirugarrenekiko merkataritza-harremanetan beren 
interesen aldeko parametroak baliatzen zituzten. 
2018tik, G20ak esplizituki onartu du alde anitzeko 

Globalizazioa: gorakada, errezeloak, atzerapena?

Jada covid-19 pandemiaren aurreko urteetan askotan 
esaten zen globalizazio-dinamiketan etena edo are 
atzerapena ere gertatzen ari zela. Besteak beste 
«desglobalizazioa» eta slowbalization hitzak erabiltzen 
ziren adierazteko, adibidez, 2008-2009ko finantza-
krisiaren ondoren nazioarteko merkataritzaren 
hazkunde-erritmoa moteldu zela, eta, gainera, neurri 
protekzionistak zabaltzen ari zirela 2018an Estatu 
Batuen eta Txinaren arteko merkataritza-gerra hasi 
zenetik. Finantza-gehiegikeriek —nazioz gaindiko 
ondoriodunak ere bai— finantza-krisia eragin zuten 
hauskortasunetan lagundu zutela aitortzeak bide 
eman zuen, halaber, aldaketa-tasak moderatuagoak 
izan zitezen xxi. Mendearen bigarren hamarkadan. 
«Balio kate globalek» ere (global value chains, 
GVC ingelesezko sigletan), zeinen bidez egituratzen 
baita duela zenbait hamarkadatatik ekoizpenaren 
nazioarteko antolaketa, bilakaera moderatuagoa 
izan zuten hamarkada horretan (nahiz maila altuetan 
iraun). Munduko Inbertsioei buruzko UNCTAD 
2020ren txostenak GVCetan nolabaiteko inflexio-
puntu bat izaten laguntzen zuten joerak dokumentatu 
zituen; besteak beste «tentazio protekzionista» berrien 
ondoriozko errezeloak, bai eta laugarren industria-
iraultza izenekoaren ondorenak ere: aurrerapen 
ikaragarriak robotikan eta adimen artifizialean, 
zeinek, neurri batean behintzat, reshoring dinamikak 
bultza zitzaketen, beste leku batzuetan soldata apalak 
bilatu zituzten ekoizpen-segmentu batzuk herrialde 
aurreratuetara itzulita —robotak «giza» lanpostuak 
baino gehiago izaki—. 

Beste hainbeste alorretan bezala, covid-19aren 
eragina sakona izan da. Hasierako sintometako bat 
izan zen etenak gertatzea Txinatik eta hasieran oso 
eragindakoak izandako beste herrialde batzuetatik 
iritsi beharreko osagaien eta produktu erdilanduen 
horniduran. Ez zen lehen aldia inguruabar batzuek 
GVCen funtzionamendu arina oztopatzen zuena  
—Fukushimako arazoak 2011tik eta hurrengo urteetan 
Asiako hego-ekialdean gertatutako uholdeak; oso kasu 
ezagunak dira—, baina arazoak bereziki larriak izan 
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merkataritza-sistema ez zela ondo funtzionatzen ari, 
eta sistema aldatzeko deiak egin ditu, baina atzeratu 
egin dira. Hala ere, espero zen lehendabizikoz zerbait 
zehaztea Munduko Merkataritza Antolakundearen 12. 
Ministerio Konferentzian, zeina 2021eko arazoaren 
amaierarako aurreikusita baitzegoen (baina berriz 
atzeratu da, covid-aren aldaera berrien ondoriozko 
murrizketak argudiatuta).

Planteamendu batzuetan kezkaz hartzen ziren 
globalizazioaren gainbeheraren sintoma horiek. 
Peterson Institute for International Economics eragin 
handikoa globalizazioaren «korrosioaz» mintzatu zen. 
NDZn, Georgieva zuzendariak «zatiketa»-arazoak 
azpimarratu zituen, ez bakarrik merkataritza-arloko 
eragin-esparruetan, bai eta, azken batean, garrantzi 
handiko beste esparru batzuetan ere, teknologikoetan, 
adibidez, 5G estandarrekin, zeina Huawei txinatar 
sistemaren eta ekonomia aurreratuetako enpresen 
sistemaren arteko borroka kasu ondo ezaguna baita. 
Beste adierazpen batzuek, hala nola Rodrik-enak 
eta UNCTADen txostenek, begi onez ikusten zuten 
«hiperglobalizazioaren» amaiera, urrutiegi iritsia omen 
baitzen, kontrapisu egokirik gabe «globalizazioaren 
dibidenduen» despareko banaketaren —eta aldaketa 
teknologikoen— ondoriozko tirabira gero eta 
handiagoei erantzuteko, tirabira sozialak eragiten ari 
baitziren, desparekotasuna handituz herrialde askotan, 
eta biztanleria-segmentu oso garrantzitsu batzuen lan-
baldintzen eta bizimoduen prekarizazioa bultzatuz. 
Stiglitz-ek hizpide izandako «globalizazioaren 
ondoez» ezaguna areagotzen ari zen. Pisany-Ferry-k, 
berriz, zehaztu du covid-19aren krisiko irteera  
—Basileako Nazioarteko Ordainketa Bankuak 
Pandexit izendatutako egoera— kudeatzeko arazoak 
korapilatzen ari direla, gero eta alderdi gehiagotan 
agertzen (eta zabaltzen) ari baitira «asimetriak», hasi 
covid-19aren ondoko suspertze-erritmoekin, zeinek 
zerikusia baitute, besteak beste, garapen-maila 
desberdina duten herrialdeetan txertoak eskuratzeko 
dauden aldeekin, eta talde sozialen artean telelanera 
eta pandemiari erantzuteko teknologia modalitate 
intentsiboetara egokitzeko ahalmenean dauden 
aldeetaraino.

Desglobalizazioa versus alderdi global berriak?

Baina orain arte aipatutako esparruetan iruditu arren 
pisu handiagoa hartzen ari direla «desglobalizazioaren» 
ildoko argudioak, beste ikuspegi batzuetatik nazioz 
gaindiko alderdiak edo alderdi globalak indarra 

hartzen ari dira. Summers-ek laburtu bezala (2021), 
egun, edozein lurraldek dauzkan mehatxu nagusietako 
askok funtsean nazioz haraindikoak diren faktore 
batzuetan dute jatorria; besteak beste, birusak dira 
(egungoak eta etorkizunean eragin diezaguketen iturri 
berrietako mehatxuak) eta ingurumen-degradazioa, 
zeinean giza portaerek ekarpen handia egin baitute. 
Horregatik, «ondasun publiko globalen» «zerrendan» 
pisu handiagoa hartzen ari dira osasun globalari 
lotutako gaiak —G20k 2020ko goi-bilerako azken 
adierazpenean zehaztu du «immunizazio estentsiboa» 
ondasun publiko globala dela—, bai eta ingurumen-
degradazioa moteltzeko, geldiarazteko eta, onenean 
ere, onbideratzeko neurriekin zerikusia dutenak ere. 
Horri dagokionez, ekimenak behin eta berrizkoak 
dira, baina, oraingoz, gutxi gauzatu dira. Are ELGAk 
berak ere bere webgunean jasotzen du zer neurritan 
betetzen duten covid-19ari aurre egiteko eta suspertzea 
«bideratzeko» asmo handiko politikek lehentasunez 
ingurumen-alderdia kontuan hartzeko behin eta 
berrizko aldarria, «Green Recovery» moduko bat. 
Erakunde ortodoxo horren datuak ez dira, oraingoz 
behintzat, bereziki baikorrak konpromiso horien 
eraginkortasunari buruz. Zibererasoek eta fake 
new-ek mugak gainditzen dituzte. Era berean, ondo 
ezaguna da korporazio teknologiko handi batzuen 
eginkizuna —zeinen erabilpena areagotu egin baita 
konfinamenduetan, eta finkatu ohitura berrietan, are 
pandemia ostekoetan ere—, mugak gainditzen baititu, 
ez bakarrik pisu ekonomiko gero eta handiagoarekin 
—are NDF bera ere bultzatzeraino ohartaraztera 
«merkatu-boterearen» gehiegizko kontzentrazioa 
jada izaten ari den eraginkortasunik ezaz—, bai eta, 
halaber, izugarrizko informazio eta datu kopuruak 
kontrolatzearekin ere. Big Tech horiek eta antzekoek 
zergak saihesteko duten ahalmena, transakzio digitalak 
emendatu diren ingurunean areagotuta, pizgarri izan 
da serioskiago hartzeko erakunde horien eta egiten 
dituzten transakzioen fiskalitatearen gaia. 

Deigarria da zer-nolako kontrastea dagoen 
globalizazio-adierazle tradizional batzuetan  
—merkataritza, GVC— izandako atzerakadaren eta 
aurreko paragrafoan aipatutako erronken eginkizun 
argi eta garbi nazioz gaindikoaren artean, baina 
deigarria da, halaber, ez datozela bat, alde batetik, 
osasun- eta ingurumen-interdependentzia gero eta 
handiago horien ondorena (alderdi agerikoenak soilik 
aipatzearren), nazioz gaindiko planteamenduak eta 
konponbideak eskatzen baitituzte (Summers, 2021; 
G20 High Level Independent Panel, 2021) eta, 
bestetik, maila globalean erantzun koordinatuak 
antolatzeko realpolitik-aren aldetik dauden 
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zailtasunak; hots, paradoxa hau: «gobernantza 
globala» beharbada inoiz baino beharrezkoagoa 
da, hain zuzen ere, geopolitikak erantzun horiek 
antolatzea segur aski azken hamarkadetako ezein 
unetan baino gehiago zailagotzen duen mundu batean. 
G20koen «arazo globalak, konponbide globalak» 
eslogan zaharra aplikatzeko zentzuzko konponbide 
moduan nazioarteko lankidetza hori eskatzen duten 
planteamenduak askotan errealismo gutxikotzat 
hartzen dira, are inozotzat ere. Pandemiaren aurretik 
garrantzi handiko akordio berriak eskatzen zituzten 
ahotsak entzuten ziren, «beste kontratu sozial» eta/edo 
«beste Bretton Woods» baten beharra aipatuta, kontuan 
har zitzaten tirabira soziopolitiko eta geoestrategikoen 
barne-alderdiak bezala nazioartekoak ere. Dirudienez, 
covid-19ak planteamendu horiek areagotu zituen: 
NDFko goi-karguek beste «Bretton Woods une» 
baterako deia egin zuten (Georgieva, 2020), inguruabar 
bereziki zail eta konplexuak gainditzeko. 

Beste Versailles bat ala beste Bretton Woods bat?

Ikuspegi historiko batetik esan daiteke egoera historiko 
zailenetan batzuetan erantzun zentzugabeak ematen 
direla, lehen mundu-gerraren ondoren bezala; izan 
ere, Versaillesko Itunak ez zituen zauriak sendatu, 
alderantziz baizik, Keynes-ek bere garaian salatu 
bezala, eta azkenean ondorioa izan zen bigarren mundu-
gerrarako egoera egokia prestatzea. Pandemiaren 
aurretik, finantza-krisiari emandako erantzuna ere 
eraginkortasunik gabea izaten ari ote zen eztabaidatzen 
zen, ikusita, zenbait faktorek, besteak beste zorpetzeak 
eta berori sortzen lagundu zuten desparekotasunek 
goranzko bidean jarraitzen zutela. Horregatik, jada 
beste «new deal» bat eskatzen zen (UNCTAD, 2019, 
besteak beste), edo «beste Bretton Woods bat», gogora 
ekarrita nola, kritikatzeko moduko alderdiak izan 
arren, bigarren mundu-gerraren ondoren sortutako 
sistemak politika publikoen aldeko konpromisoekin 
batera —makroekonomia keynestarra— neurri 
sozialak baliatzen zituela, zeinek, Beveridge-ren 
proposamenetan oinarrituta, «ongizatearen estatua» 
eratu baitzuten, bai eta 1944an Bretton Woods-en 
ezarritako arau batzuk ere, alderdi nazionalak ez ezik 
nazioz gaindikoak ere biltzen zituztenak, kapitalen 
mugimenduak mugatuta egon ziren aldi iragankor bat 
barne hartuta (Keynesen proposamena, eta Tobin tasa 
eta gisakoetarako ikuspegi modernoen oinarria).

Munduko ekonomiak, orduan, hazkunde historikoa 
izan zuen hamarkada batzuetan, eta, horri esker, gaur 
egun eztabaidatzen ari den beste gai bati helduta, zor 
publikoa/BPG ratioa murriztu ahal izan zen; izan ere, 
1945ean zuen balioa berriz izan du 2020-2021ean, 
covid-19ak bultzatutako politika fiskal hedakorren 
ondorioz. Keynes-Beveridge-Bretton Woods 
«pack»-ak «zentzuzko orekak» lortu zituen merkatuen 
eta botere publikoen artean, lehiakortasunaren eta 
zuzentasunaren artean, nazioarteko dimentsioen eta 
politika nazionalen artean…, baina hondatu egin ziren 
merkatuen + lehiakortasunaren + globalizazioaren 
mesedetan (politika publikoen, gizarte-kohesioaren 
eta nazioen jarduteko esparruen kaltetan) 1980ko 
eta 1990eko hamarkadez geroztik errealitate global 
berriak sortzearekin batera. 

Posible da «zentzuzko oreka» horiek berreskuratzeko 
beste parametro-formatu bat berreraikitzea? Horri 
buruz nola edo hala aritzean, oso kontuan hartu 
beharrekoak dira bai tirabira geoestrategikoak  
—bereziki, baina ez bakarrik, Txinaren eta Estatu 
Batuen arteko lehia—, bai egungo errealitateei 
atxikitako aldaketa sakonak: gai-agendetan, jakina, 
osasun globala eta ingurumena sartu behar dira, bai 
eta «hazkunde inklusiboari» (bereziki zaila teknologia 
azkar aldatzen den garaietan) lotutako alderdiak, 
politika nazionalek jarduteko dituzten tarteak eta 
zibersegurtasun-kontuak nahiz intimitatearen babesa 
ere. Baina errealista ala inozoa da esparru zabalagoko 
akordio-mekanismoak planteatzea, noiz eta, hain 
zuzen ere, handiagoak direnean balizko akordioekiko 
errezeloak eta tentsioak? Proposamen batzuek 
zailtasunak aitortuta ere, gainditzeko bideak bilatzen 
dituzte: Rodrik-Walt-ek (2021) «meta-regime» bat 
proposatzen dute, hitz egiteko bideak manten ditzan, 
interesen kontrajartze-ildoak esplizitatuta, kontrajartze 
horrek ez eragozteko beste alderdi batzuetan «batura 
positiboko akordioak» lortzeko aukera. Acemoglu-k 
(2020), beste testuinguru batean, «ongizate-estatua 
3.0» lortzeko «korridore estua» aipatzen du, «ezer ez 
egitetik» harago joango dena, botere politikoen edo 
teknologikoen lerratze autoritarioetan erori gabe. 
Bretton Woods-eko negoziazioei buruzko kronika 
batzuetan adierazten da akordioak «interes bortizki 
kontrajarriak» izanda ere lortu zirela. 

Are ikuspegi pragmatiko horiekin ere, zereginak 
izugarriak dira. Kasu adierazgarrietako batzuk 
soilik aipatzearren, txertoak (covid-19rako izan, edo 
etorkizuneko pandemia posible/probableetarako izan) 
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ekoizteko eta banatzeko mekanismoak antolatzeko 
gaitasuna, «txerto-nazionalismoak» gaindituta 
bereziki baliabide gutxien dituzten herrialdeen 
mesedetan, dudarik gabe, «test kritiko» bat da G20aren 
aipatu adierazpenerako (immunizazio estentsiboa 
«ondasun publiko globaltzat» jotzen duena). 
Ingurumenaren esparruan, EBk proposamenak egin 
ditu «mugan doitze»-mekanismoak erabiltzeari buruz, 
zertarako eta beren ekoizpen-prozesuetan bereziki 
kutsagarriak diren segmentuak deslokalizatu dituzten 
enpresak behartzeko saihestu nahi zituzten kostuak 
internalizatzera, baina proposamenak jada eztabaida 
piztu du, eta neoprotekzionismoa leporatzen zaio.

 Mahai gainean proposamen alternatiboak daude, 
NDFrena esate baterako, karbono-emisio gero eta 
handiagoen gaineko zergak ituntzeko herrialdeen 
errenta-mailaren arabera. ELGAren BEPS (Base 
Erosion and Profit Shifting) ekimena, G20aren babes 
teorikoarekin, bat-batean azkartuta 2021ean, zeinaren 
xedea nazioz gaindiko gutxieneko fiskalitate-irizpide 
batzuk erabakitzea baita korporazio teknologiko eta 
negozio digitaletarako, beste froga-harri bat izango 
da, asmo oneko ekimenak gauzatzeko gaitasunari 
dagokionez. 

Europako integrazioaren sortzaileetako batek, 
Jean Monnet-ek, ondoz ondoko krisiei emandako 
erantzunen zeregina nabarmentzen zuen, errealitate 
berriak eratuz joateko modua zela iritzita. Azken 
garaiotan, bi krisi historiko izan ditugu: finantza-
krisi globala (Europan, zor subiranoa gehituta) eta 
covid-19aren ondoriozkoa. Eta hori gertatu den 
testuinguruan aldaketa teknologikoa (ia) inoizko 
sakonena eta azkarrena izan da, eta berriz ere 
borroka geoestrategikoak izan dira munduko lidergoa 
lortzeko, tirabira soziopolitiko sakonen erdian. 
Globalizazioaren alderdi tradizionaletako batzuk 
beherantz ari dira, baina interkonexio globalen 
ebidentziak gero eta nabarmenagoak dira esparru 
ekonomiko soiletatik askoz haragoko beste esparru 
batzuetan. Horren guztiaren ondoriozko erronkak 
lehen mailakoak dira, eta, Monnet-en ildotik, 

gure erantzunen araberakoak izango dira: «beste 
Versailles» polarizatu, fundamentalista eta lazgarri 
batera eramango gaituzte? Ala «beste Bretton Woods» 
pragmatiko, errealista eta eraikitzaile batera? n
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MATERIAL KRITIKOEN ETA PANDEMIA-OSTEAREN ATAKA LARRIA

Alicia Valero, Antonio Valero eta Guiomar Calvo
CIRCE Ikerketarako Unibertsitate Institutu Mistoa, Zaragozako Unibertsitatea

K lima-aldaketari aurre egitea gizateriak gaur 
egun duen erronka nagusietako bat da, eta, 

oraindik, gure esku dago horrek epe ertainean 
eta luzean izango dituen eragin kaltegarriak arintzea 
eta desagerraraztea.

Zenbait ekimen daude, mundu- zein eskualde-
mailakoak, fenomeno hori areagotzen duten gas-
emisioak mugatzea xede dutenak, bai eta guztiz 
desagerraraztea ere. Green New Deal delakoa da 
adibide bat; haren bidez, Europar Batasuneko 27 
estatu kideek konpromisoa hartu dute 2050erako 
klimatikoki neutroa den munduko lehen eremu 
bihurtzeko. Pentsatzekoa denez, erabaki horrek 
zenbait estrategia betetzea eskatzen du, hala nola 
mendekotasun energetikoa murriztea, bai eta emisioak 
ere, gutxienez % 55ean 2030erako, 1990eko mailekin 
alderatuta, eta emisio baxuko edo emisiorik gabeko 
ibilgailuen salmenta sustatzea.

Trantsizio energetiko horretan murgilduta gaude jada; 
bada, uste denez, enplegu gehiago sortzea ekarriko du, 
hazkundea areagotuko du eta gure osasuna hobetzea 
eragingo du, beste hainbat alderdiren artean. Next 
Generation EU suspertze-planaren bidez, hain zuzen 
ere, trantsizio energetikoarekin eta digitalarekin 
lotutako proiektuak finantzatu nahi dira, helburu 
horiek lortzen lagunduko dutenak.

Karbonorik gabeko sektore energetiko bat lortzeko, 
energia berriztagarriko iturrien potentzia instalatua 
areagotu beharko da, hala nola aerosorgailuena, 
panel fotovoltaikoena eta kontzentrazioko eguzki-
instalazioena, eta, orobat, garraioaren sektoreak, 
kutsagarrienetako bat denak, erregai fosilak ez 
erabiltzea lortu beharko da, eta elektrizitatea bakarrik 
erabiltzea.

Teknologia horiek guztiak, zalantzarik gabe, klima-
aldaketari aurre egiteko aukera efektiboena dira, 
funtzionatzen duten bitartean ez dutelako berotegi-
efektuko emisiorik sortzen. Alabaina, beste faktore 
batzuk ere hartu behar dira kontuan, oso gutxitan 
aipatzen direnak. 

Turbina, panel eta ibilgailu horiek guztiak 
fabrikatzeko, material jakin batzuk beharko dira, eta 
horietako batzuk oso urriak dira naturan. Zientziaren 
eta teknologiaren alorretako aurrerapenei esker, 
taula periodikoan ageri diren gero eta elementu 
gehiago erabiltzen ditugu gure beharrak asetzeko, 
telefono mugikor bat edo ibilgailu bat fabrikatzeko 
adibidez; horietako bakoitzean, esate baterako, taula 
periodikoko 50 elementutik gora daude (Valero et 
al., 2021). Hasiera batean, pentsa daiteke horrek ez 
duela arazorik eragingo epe laburrean, ibilgailu batek 
duen burdina edo aluminio kantitatearen zati handi bat 
birziklatze-zentroetara joaten baita. 

Baina, kontua da, birziklatze-prozesu hori, gaur 
egun behitzat, optimoa izatetik oso urrun dagoela. 
Termodinamikaren legeek diote inoiz ezin izango 
dela elementu baten % 100 birziklatu, galerak egongo 
direla beti. Eta arazoa da ibilgailu batean, telefono 
mugikor batean edo eguzki-panel batean dauden 
elementuetako batzuen egungo birziklatze-tasak 
% 1etik beherakoak direla. Eta beste bi aldagai ere 
batu behar zaizkio horri. Alde batetik, gero eta mineral 
gehiago erauzten ditugu. Lehengaien erauzketari 
erreparatuta, garbi ikusten da azken hamarkadetan 
hazkundea egon dela. Adibidez, xxi. mendearen zati 
honetan, xx. mende osoan erauzi zen kobre-kantitate 
bera erauzi dugu ia, eta egoera hori bera geratzen da 
beste hainbat elementurekin (USGS, 2020).

Joera esponentzial horrekin batera, kontuan hartu 
behar da ugaritu egin direla erauzten ditugun material 
motak ere. Adibidez, 1960ko hamarkadara arte, oso 
aplikazio gutxi zituzten lur arraro direlakoek, baina, 
gaur egun, ia ezinezkoa da aldean ez eramatea osagai 
horiek dituen gailuren bat (tabletak, ordenagailuak, 
telefono mugikorrak...). 

Lur arraro esaten zaion multzo horretan 17 elementu 
daude, eta horietako batzuk funtsezkoak dira teknologia 
berriak eta energia berriztagarriak garatzeko. 3MW-
eko potentzia duen aerosorgailu batean, adibidez, 2 
tona lur arraro egon daitezke, neodimioa eta disprosioa 
nagusiki; bi horiek funtsezkoak dira alternadoreko 



iman iraunkorrek funtzionatzeko; iman horiek 
arduratzen dira palen biraketatik sortutako energia 
mekanikoa energia elektriko bihurtzeaz. Gainera, gero 
eta lur arraro mota eta kantitate gehiago erabiltzen 
da argiztapen eraginkorrean (fluoreszenteak eta 
LEDak), ibilgailuetan eta elektronikan. Hortaz, ez da 
harritzekoa horien erauzketa zazpi aldiz ugaritu izana 
azken berrogei urteetan.

Lur arraroetako elementuak elkarrekin agertu ohi dira 
mineralen meategietan, eta horiek erauzteko prozesua 
ez da batere erreza, hainbat problema baitakartza. 
Adibidez, askotan, mineral erradioaktiboen alboan 
agertu ohi dira, eta, beraz, oso konplexua da horiek 
tratatzea. Gainera, energia asko eta produktu kimiko 
ugari behar dira elementuak bereizteko, eta horrek 
kutsagarriak izan daitezkeen hondakin ugari sortzea 
dakar. Arazo horiez gainera, kontuan hartu behar da 
mineralen meategiak ez daudela modu orekatuan 
banatuta planetan zehar. Txina da lur arraroen ekoizle 
nagusia; munduko ekoizpen osoaren % 60 eta % 80 
artean ekoizten du. Horrek hornidura-arazoak ekarri 
ditu batzuetan, esportazioetan mugak ezarri dituenean. 

Edonola ere, lur arraroez gainera, beste elementu 
batzuk ere hartu behar dira kontuan trantsizio 
energetikoari buruz hitz egitean. Esate baterako, 
albistegietan hasi dira litioari eta kobaltoari buruz hitz 

egiten, biak ere funtsezkoak baitira beteria elektrikoak 
fabrikatzeko, beste elementu batzuez gainera, hala 
nola nikela, manganesoa eta grafitoa. 

Litioa bi iturritatik ateratzen da nagusiki, Txileko gatz-
lautadetatik eta espodumenatik; azken hori Australian 
erauzten eta handik esportatzen den mineral bat da. 
Metal horrek hain garrantzi handia duenez zenbait 
sektoretan, aurreikusten da haren eskaria izugarri 
areagotuko dela datozen urteetan. Hain zuzen ere, 
Energiaren Nazioarteko Agentziak (2011) egindako 
azterketa baten arabera, espero da hemendik 2040ra 
litioaren eskaria 40z biderkatuko dela, gaur egungo 
eskariarekin alderatuta. Horrez gainera, kontuan hartu 
behar da elementu horren gaur egungo birziklatze-
tasa, beste lur arraro batzuekin gertatzen den eran, % 1 
ingurukoa dela. Horregatik, eta hornidura egonkor bat 
bermatzeko hirugarren herrialdeekiko mendekotasun 
ia osoa dugulako, Europako Batzordeak (2020) 
2020an argitaratutako material kritikoen zerrendaren 
azken bertsioan ageri da elementu hori. Nahiz eta 
kezkagarria izan, lehen begiratuan badirudi litioak 
ez duela kobaltoak beste arazo ekarriko etorkizuneko 
hornidurari dagokionez. Kobalto gehiena Kongoko 
Errepublika Demokratikoan erauzten da, eta, 
Energiaren Nazioarteko Agentziak dioenez, espero 
da metal horren eskaria 20 aldiz biderkatuko dela gaur 
egungo mailarekin alderatuta. 

 1. irudia. Energia berriztagarrietan erabiltzen diren elementu batzuk eta epe ertainean eta luzean ekarriko duten hornidura-arriskua. Valero et 
al.-en (2018) datuetan oinarrituta egina. 
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Ibilgailu elektrikoekin jarraituz, lehen ere esan 
dugu 50 elementutik gora izaten dituztela. Batzuk 
deskribatu ditugu jada hemen, baina beste hainbatek 
ere hornidura-arazo larriak eragin ditzakete. Oso 
ezaguna da, esate baterako, koltanaren kasua; bi 
mineral zehatzez osatutako nahastea da, kolunbitaz 
eta tantalitaz osatutakoa, hain zuzen ere. Horiek 
niobioa eta tantaloa dute, eta horien erauzketa, 
kobaltoarekin gertatzen den eran, Kongoko 
Errepublika Demokratikoan egiten da ia guztia. 

Estrategikoak eta behar-beharrezkoak diren elementu 
horiek guztiak politikoki eta sozialki ezegonkorra den 
herrialde batean daudenez, gatazka eta botereagatiko 
borroka ugari sortzen dira, eta gatazka horiek, gainera, 
herrialde mugakideei ere eragiten diete; ikus, adibidez, 
Ruandaren kasua. Horrez gainera, kontuan hartu 
behar da meatzariek, eta asko haurrak izaten dira, lan-
baldintza lotsagarrietan lan egiten dutela ‒batzuetan, 
eskuz erauzten dute minerala‒. Orobat, segurtasun-
neurriak eta ingurumena zaintzeko neurriak ere oso 
eskasak izaten dira, edo ia ez da halakorik izaten. 

Ia tantalo guztia autoetan dauden gailu elektronikoetan 
erabiltzen da, zehazki, kondentsadoreetan, bai eta beste 
gailu batzuen zenbait ataletan ere, hala nola telefono 
mugikorretan, baterietan, mikroprozesadoreetan, etab. 
Niobioa, bere aldetik, tantaloaren ordezko eta osagarri 
izateaz gainera, hegazkin-turbinetan eta oso prestazio 
handiko beste zenbait materialetan erabiltzen da. 

Autoen sektoreak izandako bilakaerari erreparatuta, 
esan daiteke, gaur egun, ordenagailu gurpildunak 
direla. Dagoeneko, ibilgailu guztiek dituzten pantaila 
eta gailu elektriko ugari; gauzak errazten dituzte, bai, 
baina muturretik aldatu da ibilgailuen osaera. 

Indioa, galioa eta teluroa ezezagunagoak izango dira 
agian, baina teknologia berrietan giltzarriak dira 
hiru elementu horiek, beste zenbait elementurekin 
batera, zilarrarekin adibidez; zehazki, eguzki-
energia fotovoltaikoan erabiltzen dira. Berez, ez dago 
elementu horien meategirik; beti prozesu metalurgiko 
konplexuen bidez erauzten dira beste elementu 
batzuetatik; horregatik, ekoizpen hitza erabiltzen 
dugu horiekin, eta ez erauzketa. Urtero eta orotara, 
elementu horien mila bat tona bakarrik ekoizten dira, 
eta, halere, gero eta gehiago erabiltzen dira ohiko 
gailu elektriko eta elektronikoetan. 

Energia berriztagarrien kasuan, indioa eta galioa 
CIGS izeneko (kobrea-indioa-galioa-selenioa) geruza 

fineko teknologia fotovoltaikoan erabiltzen dira, 
eta teluroa, berriz, kadmio telururozko zeluletan. 
Biek ere prestazio hobeak dituzte merkatuko 
eraginkortasunaren ikuspegitik, eta, horrexegatik, 
aurreikusten da horien ekoizpena areagotu egingo 
dela datozen urteetan. 

Ikusi ditugun elementu horiei guztiei dagokienez, 
etorkizunean energia berriztagarrien eskariarekin 
lotutako hornidura-arazo posibleak izatearekin 
lotutako auzian, zenbait puntu giltzarri mahaigaineratu 
behar dira. Alde batetik, elementu kritiko horietako 
askoren erauzketa edo ekoizpena herrialde gutxi 
batzuetan kontzentratuta dago, eta horrek monopolio-
merkatua areagotzea ahalbidetzen du. Gainera, 
zenbait sektoretan eskaria oso azkar ari da hazten, 
eta eskaintza-urritasuna eta prezioen gorabeherak 
ekar ditzake horrek, baita mundu mailako krisialdi 
bat eragiteko puntura arte ere. Horren antzeko 
zerbait ari gara ikusten pandemia-osteko garai 
honetan mikrotxipen eskarirekin; eskaintza ez da 
nahikoa, eta geldialdiak eragiten ari da hainbat 
enpresatako muntaia-kateetan. Egoera horretan 
eragina izan dezakete, gainera, harreman politikoek 
eta nazioarteko harremanek, erregulazio-oztopoek, 
herrialde batzuetan meatzaritzaren ingurumen-
kudeaketa txarra izateak eta meatzaritzaren alorrean 
ikerketarik eta inbertsiorik ez egiteak, besteak beste. 

Orain arte, trantsizio energetikoaz eta energia 
berritzaileez hitz egin dugu, baina beste gai bat ere 
gelditzen da aztertzeko: digitalizazioa. Gero eta 
neurri handiagoan, bizimodua errazten diguten gailu 
elektrikoen eta elektronikoen mende gaude, haiengan 
jartzen dugu gure konfiantza, eta horrelakoz inguratuta 
bizi gara. Teknologia mota horien salmentak haziz eta 
haziz joan dira. 2020an bakarrik, 1.350 milioi telefono 
mugikorretik gora saldu ziren; hau da, munduko sei 
pertsonatik batek telefono mugikor berri bat erosi 
zuen iaz. Pentsatzekoa denez, hori ez da asko saltzen 
den gailu mota bakarra, baina zenbat gastatzen dugun 
ulertzeko balio digu. Telefono mugikor baten atalik 
garrantzitsuena plaka nagusia da, eta oso elementu 
garrantzitsuak izaten ditu (kobrea, zilarra, urrea, 
paladioa...), baina beste hainbat egoten dira, halaber, 
pantailan edo karkasan ere. Digitalizazioak urrutiko 
kontroleko gailu gehiago erabiltzea dakar, bai eta 
datuak biltegiratzeko zerbitzari gehiago ere; azken 
batean, paperaren ordez «hodeia» erabiltzea.

Adibidez, paperaren kasua aztertuta, urtero milioika 
tona biltzen dira Espainian, eta askoz milioi gehiago 
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gainerako herrialdeak ere kontuan hartuta, eta 
paperaren birziklatze-tasa % 75 ingurukoa da. 
Gainera, herritarrek, oro har, badakite papera bilketa-
gune jakinetara eraman behar dutela, birziklatu dadin. 
Digitalizazioarekin gertatzen dena da, enpresei zein 
erabiltzaileei dagokienez, gailuak etengabe berritzen 
direnez, gero eta hondakin gehiago sortzen dela 
nabarmen. Kasu gehienetan, nahiz eta telefonoa edo 
ordenagailu eramangarria bilketa-gune batera eraman, 
normalean ez dira modu egokian kudeatzen. Ia 4.500 
Eiffel dorre beste hondakin elektroniko sortzen dugu 
urtero, baina % 20 bakarrik birziklatzen da (World 
Economic Forum, 2019), eta, birziklatzean, elementu 
nagusiak eta ugarienak bakarrik berreskuratzen dira, 
hala nola altzairua, aluminioa eta kobrea. Kontuan 
hartuta gero eta digitalizazio-maila handiagoa izango 
dugula, eta metalen nahaste konplexuak behar dituzten 
gero eta gailu gehiago beharko ditugula ‒eta horietatik 
ezin izango dela ezer asko modu eraginkorrean 
berreskuratu, garbi dago arazo baten aurrean gaudela. 

Jakin badakigu gero eta material gehiago kontsumitzen 
eta eskatzen ditugula, eta gero eta mota gehiagotakoak. 
Zenbakiek ez dute iruzur egiten; urtez urte, pertsona 
gehiago bizi gara Lurrean, eta material gehiago 
behar ditugu gure beharrak asetzeko eta produktuak 
ekoizteko. Kontua da planeta bakar bat bakarrik 
dugula lehengai horiek guztiak lortzeko, eta kantitate 
mugatuan daudela. 

Trantsizio energetikoarekin eta digitalizazioarekin 
lotutako mineralekiko mendekotasun handi hori 
kontuan hartuta, galdera hau egin behar diogu gure 
buruari nahitaez: egongo al da Lurrean lehengaien 
eskari gero eta handiagoari erantzuteko behar beste 
baliabide? Eta hau ere garrantzitsua da: erauzketa-
erritmoa gai izango al da eskari horretara egokitzeko?

Kontuan hartu behar da gure ekonomian funtsezkoak 
diren beste hainbat sektorek ere behar dituztela 
lehengai horiek (eraikuntza, kimika, industria…). 
Adibidez, galioa eguzki-paneletan erabiltzen da gaur 
egun, baina beste arlo batzuetan ere erabiltzen da, hala 
nola zirkuitu integratuetan, aplikazio militarretan, 
LED argietan edo haririk gabeko komunikazio-
sistemetan. 

Kontuan hartu behar dugu Lurrak ezin digula eman 
duena baino gehiago, eta garbi dago zer neurri hartu 
behar diren: birziklatze-tasak areagotu, prozesuak 
optimizatu, gailu bakoitza osatzen duten elementuak 
hobeki berreskuratzeko moduak landu (ekodiseinua) 
eta, nola ez, kontsumoa murriztu. Energia 
berriztagarriak inflexio-puntua izango dira klima-
aldaketari dagokionez, baina ez badugu kontuan 
hartzen horietan zer material behar diren, materialok 
non dauden eta bizitza erabilgarriaren amaieran zer 
egoeratan egongo diren, ez gara norabide egokian 
joango. 
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GREEN NEW DEAL ITUNA ETA PANDEMIA ONDOKO BERRERAIKUNTZA: PARADIGMA SOZIOEKONOMIKO BERRI 
BATEN LEHEN URRATSAK

Emilio Santiago Muiño
Antropologia Saila, CSIC

Covid-19aren krisi sanitarioaren eta ondoriozko 
krisi ekonomikoaren ondoren, zeinaren neurria 
nekez aldera baitaiteke iragan modernoko ezein 
trauma ekonomikorekin, itzuliko dira postulatu 
neoliberalak berrezartzera eta, ebidentzia teoriko 
ororen aurka, berreskuratzera hegemonia politikoa? 
Neoliberalismoak nolako zaurgarritasun soziala 
sortu duen, halako eragina izan zuen pandemiak gure 
gizarteetan. Agerikoena osasun-sistema publikoak 
pixkanaka eraistea izan da, inoiz ez bezalako alerta 
sanitario bati aurre egin behar izan baitzioten oso 
baliabide eta langile gutxirekin, zenbait hamarkadatan 
aurrekontu-murrizketak egin ondoren. Baina, 
era berean, nolatan ez hartu gogoan burujabetza 
ekonomiko oinarrizkoenaren erabileran, maskaren 
fabrikazioan adibidez, estatuek ezustean erakutsitako 
ezintasuna, haietako eliteek hamarkada batzuetan 
harrokeriaz «industria-politikarik onena ez dagoena» 
eta gisakoak esan ondoren. Hitz zelebre horiek 
Solchagak esan zituen, laurogeiko urteetan Felipe 
González-en Industriako ministroa izandakoak, eta 
berez adierazten dute zer gaizki zahartu den mundu-
ikuskera oso bat. Era berean, lur intertropikalaren 
gaineko presio antropiko eta estraktibistaren 
gorakadaren aztarna neoliberala azal daiteke; izan 
ere, esponentzialki handitu da azken hogeita hamar 
urtean, eta gizakien eta patogenoen ostalarien arteko 
marruskatze-eremuak areagotu dira eta, horrenbestez, 
transmisio zoonotikoa gertatzeko probabilitatea 
handitu. Pandemiak bidaide tragikoak dira gizadiaren 
historian lehen urratsak egin zituenetik, baina 
gaixotasun infekzioso berriak (besteak beste, hiesa, 
hegazti-gripea, A gripea, SARSa, MERSa, ebola, zika 
eta orain covid-19a) oraintsu inoizko erritmo historiko 
handienean ugaltzeak lotura estua du baso ekuatorialak 
kapitala metatzeko zirkuituetarako irekitzearekin, lau 
gaixotasun berritik hiru zoonosien ondorio direlako. 
1990etik ikusi dugun deforestazio tropikalaren 
eskala-jauzia Washingtongo Adostasunaren espirituak 
bideratu du, bai eta merkataritza libreko hitzarmenek 
eta NDFren doitze-planek ere, zeinen asmoa izan baita 
dozenaka herrialde eroraraztea lehengai gutxi batzuen 
(egurraren, kafearen, kakaoaren, palma-olioaren, 
behikiaren) truke ekologikoki desparekoaren tranpan, 

C ovid-19ak unibertso teoriko neoliberalaren 
josturak leherrarazi ditu. Ziur aski, behin betiko, 

goiz izan arren hain baieztapen biribila egiteko. 
2008ko finantza-lurrikararen lehen inarrosaldietan, 
baz i r udien  neol ibera l i smoaren pat r i s t ika 
intelektualak berak ere hiltzat jotzen zuela beraiek 
intrantsigentziaz eta beligerantziaz sustatutako 
paradigma ekonomikoa: «40 urtean baino gehiagoan 
sinetsita egon naiz nire lana oso-oso ongi egiten 
ari nintzela. Baina orain hori guztia erori egin da. 
Eraikin intelektual guztia iazko udan erori zen», 
aitortu zuen Alan Greenspan-ek, AEBko Erreserba 
Federaleko presidenteordeak, finantza-hondamendi 
hura azter tu zuen Ordezkarien Ganberako 
Gainbegiratze Batzordean egin zuen adierazpenean1. 
Baina kontzeptuei dagokienez sakon ukituta egon 
arren, neoliberalismoa ez zen hil, eta bizitza estra 
izatea erakutsi zuen. 2008a ez zen izan bere Berlingo 
harresiaren erorketa, teoria ekonomikoak ez direlako 
beren bakarrean borrokatzen, baina indar politikoko 
konstelazioen bidez, autonomia eta gaitasuna 
baitituzte nagusitzeko, kontzeptuzko ahuleziak 
izan arren. Eta indar politikoa ez zuten galdu. Izan 
ere, zonbi-paradigma baten pare, neoliberalismoak 
aginte-gela makroekonomikoaren kontrolari 
eutsi zion hondamendiaren ondoren, Europan 
bereziki. Karta-erorketa finantzarioa gertatzean, 
austeritatea nagusitu zen. Eta, harekin batera, 
oligarkia pribilegiatuek berriz ere beretu zituzten 
denon erakundeak beren zerbitzuan, beren atzean 
pobreziaren, bazterketa sozialaren, nazio suntsituen 
eta belaunaldi sakrifikatuen arrastoa utzita. 

1. Aipamena Jesús Morenoren artikulu honetatik ate-
rata dago (2021): «La histórica guerra de las ideas en-
tre economistas y por qué te afecta quién la va ga-
nando». Sarean. Hemen: https://www.bbc.com/mundo/
noticias-56010086?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5B-
bbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bmun-
do%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom2=-
twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=-
1D197FB6-6CF8-11EB-AFD5-0CC14744363C&at_cus-
tom3=BBC+Mundo&at_medium=custom7&at_cam-
paign=64 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-56010086?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=1D197FB6-6CF8-11EB-AFD5-0CC14744363C&at_custom3=BBC+Mundo&at_medium=custom7&at_campaign=64
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56010086?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=1D197FB6-6CF8-11EB-AFD5-0CC14744363C&at_custom3=BBC+Mundo&at_medium=custom7&at_campaign=64
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56010086?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=1D197FB6-6CF8-11EB-AFD5-0CC14744363C&at_custom3=BBC+Mundo&at_medium=custom7&at_campaign=64
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56010086?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=1D197FB6-6CF8-11EB-AFD5-0CC14744363C&at_custom3=BBC+Mundo&at_medium=custom7&at_campaign=64
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56010086?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=1D197FB6-6CF8-11EB-AFD5-0CC14744363C&at_custom3=BBC+Mundo&at_medium=custom7&at_campaign=64
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56010086?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=1D197FB6-6CF8-11EB-AFD5-0CC14744363C&at_custom3=BBC+Mundo&at_medium=custom7&at_campaign=64
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56010086?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=1D197FB6-6CF8-11EB-AFD5-0CC14744363C&at_custom3=BBC+Mundo&at_medium=custom7&at_campaign=64
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56010086?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bbbc.news.twitter%5D-%5Bheadline%5D-%5Bmundo%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&at_custom2=twitter&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom4=1D197FB6-6CF8-11EB-AFD5-0CC14744363C&at_custom3=BBC+Mundo&at_medium=custom7&at_campaign=64


haien ustiapen gero eta handiagoak bioaniztasunaren 
segurtasun-sarea hondatzen duelako, planetako birus-
gordailu handienak setiatzen eta estresatzearekin 
batera. Azkenik, nolatan ez aipatu pandemiaren 
esperientzia itxuratu duen faktore hau: hegemonia 
neoliberalak ezarritako giro kultural eta ideologikoa. 
Askatasuna erantzukizunik gabeko pribilegioa delako 
axiomatika morala, hainbeste tirabira sortu dituena 
osasun-larrialdiko politikak guztien ongiaren izenean 
aplikatzean.

Dudarik gabe, aro neoliberalak pandemia globalaren 
zoritxarreko ondorioak areagotu zituen, ez bazuen 
sortu bere buruari nahi gabe egindako kalte 
moduan. Baina doktrina neoliberala ez zen egon 
benetako arriskua zegoenean hartutako erabaki 
politiko garrantzitsu eta erabakigarrien oinarrian. 
Iñigo Errejón-ek parlamentu-egoitzan ondo esan 
bezala, «ezer ez da keynestar baten 
antzekoagoa beldurtutako neoliberal 
bat baino». Mundua ikaratu zuen 
martxo bateko bi astean baino 
gutxiagoan, merkatuak baliabideen 
esleipenean duen eraginkortasunari 
edo, tabu gisa, interbentzionismo 
publ ikoari  buruzko dogma 
guztiak aienatu ziren. Estatuak 
gerra-une bateko protagonismo 
ekonomikoa eta politikoa hartu 
zuen. Ekonomia, iragarpen ororen 
aurka, gelditzeraino. Eta banku 
zentralek, 2008an egin zuten bezala, 
independentzia politikoaren edozein 
zantzu bazter utzita, mugarik gabeko 
zorra dekretatuta erantzun zuten.

2021ean begi-bistakoa iruditzen 
zaiguna, gertakari burutuek beti 
duten osotasunetik ikusten dugulako, 
ez zen egon guztiz ziurtatuta 2020ko 
martxoan: egun, gutxi gogoratzen 
da neoliberalismo fanatikoenaren 
lider rek (Boris Johnson-ek, 
Bolsonarok eta Trump-ek gaiari buruz esandako 
lehen hitzak adierazgarriak bezain beldurgarriak dira) 
nolabaiteko nekropolitika pandemiko bat aplikatzeko 
aukera erabili zutela hasieran, muturreko darwinismo 
sozial bat, zeinaren arabera sistema immunitario 
indartsuenen biziraupena aukera hobea baitzen 
merkatuaren dinamismoa gerarazteko esku-hartze 
publiko masiboa baino. Laster, arazoaren muntak eta, 
batez ere, zeharkakotasunak atzera egitera behartu 
zituen; izan ere, oligarkiak ere, klima-aldaketarekin 

ez bezala, horren aurrean seguru sentitzen baitira, 
hildakoak izaten ari ziren. 

Jada 2019an, neoliberalismoa akademikoki hilzorian 
zegoen paradigma ekonomiko bat zen, eta oso 
zalantzan jarrita zegoen besteak beste Thomas Piketty, 
Mariana Mazzucato, Gabriel Zucman eta Ha-Joon 
Chang ekonomialarien belaunaldi berria agertu 
ondoren, beren lanean Estatuak eginkizun berria 
izatea eta aberastasuna banatzea aldarrikatu baitituzte, 
honako hauek eta beste batzuk aztertzeaz gain: 
azpiegitura publikoetan eta berrikuntza zientifikoan 
lortutako emaitza neoliberalen karkarkeria; sortutako 
muturreko desparekotasunak (negargarriak bai 
arlo ekonomikoan, bai gizarte-kohesioaren eta 
gobernagarritasun politikoaren ikuspegitik); eta 
garaiko erronkei (krisi ekologikoari, adibidez) 
erantzuteko gaitasunik eza. 2021ean, covid-19a iragan 

ondoren, porrotaren ziurtasuna 
sen onaren, garaien ezaugarriaren 
parte da. Baina heriozko kolpea 
politikoa baino ezingo da izan. Eta 
pandemiaren ondoko munduaren 
berreraikuntza ekonomikoan egongo 
da jokoan.

2008ko crack-ak ideia ekonomikoen 
artean sustatutako eztabaida 
biziaren testuinguruan, hamar 
urte baino gehiago iragan dira 
programa alternatibo oso bat 
laburtzen duen termino bat zabaldu 
zenetik, 2019an heldutasunera 
iritsi zena, ezkerreko ia politika 
ekonomiko osoaren kontzeptuzko 
izarra bihurtu dena, eta 2021ean, 
bereziki Biden-en hauteskunde-
garaipenaren ondoren, XXI. mendeko 
gobernantza ekonomiko berriaren 
mainstream-ean jada sartu dela 
ematen duena: Green New Deal 
delakoa. Askotarikoak dira itun horri 
buruzko interpretazioak: batzuk 

eraldatzaileagoak dira eta bestetzuk kontinuistagoak, 
modako termino bat delako, hautu politiko askok 
bereganatu nahi dutena. Baina haren jatorrizko 
mamia honela laburbil daiteke: Green New Deal-ak 
egiturazko erreformak egiteko programa handinahitsu 
bat proposatzen du, ekonomia ekologikoki 
modernizatzeko, klima- eta ingurumen-arriskuari 
erantzunez, gizarte-desparekotasun kronifikatua 
amaiaraztearekin batera. Eta hori guztia Estatuak 
arautze ekonomikoaren, botere fiskalaren eta politika 

Green New Deal-ak 
egiturazko erreformak 
egiteko programa 
handinahitsu bat 
proposatzen du, 
ekonomia ekologikoki 
modernizatzeko, 
klima- eta ingurumen-
arriskuari erantzunez, 
gizarte-desparekotasun 
kronifikatua 
amaiaraztearekin batera. 
Eta hori guztia Estatuak 
arautze ekonomikoaren, 
botere fiskalaren eta 
politika industrialaren 
arloan protagonismo 
handiagoa izateari esker.
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industrialaren arloan protagonismo handiagoa izateari 
esker. Ekonomiaren modernizazio ekologikoak izan 
behar du ekoizpen- eta lan-eredu berriaren erdigunea, 
bereziki nabarmen dezan deskarbonizazioranzko 
trantsizio energetikoa, klima-aldaketa arintzeko. 
Desparekotasunaren aurka egiteko, aberastasunaren 
banaketa funtsean areagotzea proposatzen da, aro fiskal 
berriaren barruan. Hori guztia esparru politikoaren 
plangintza eta zuzendaritza ekonomikoa areagotuz, 
merkatuaren logiken eta inbertsio pribatuaren aurretik. 
Hitz batean, Green New Deal-ak, gure teknologia eta 
gure ekonomia aldatzeaz gain, gizarte jasangarriak 
izan gaitezen, arrisku ekologikoa katastrofikoa 
izan daitekeen testuinguru batean, gure harreman 
soziopolitikoen aro posneoliberaleranzko irekidura-
mugimendu bat izan beharko luke. 

Dudarik gabe, ideia ekonomikoen lehian, Green 
New Deal-a, edo haren bertsio bigundu bat, 
aldaketa teknologikoei gehiago erreparatzen 
diena sozioekonomikoei baino, ofentsiban ari da. 
Espekulazio akademikoaren gaia izateari utzi dio, eta 
eskualde geopolitiko garrantzitsuen politika ofiziala 
bihurtu da. Eta deituta dago inspirazio estrategikoko 
iturri bat izatera pandemiaren ondoko berreraikuntza 
ekonomikoan, ekonomia suspertzea ahalbidetzen 
duen ekintza-horizonte bat eskaintzen duelako, 
klima-erronka guztiz larriari aurre egiteaz gain; izan 
ere, deskarbonizazioa deituta dago (arlo teknikoan 
eta antolakuntzan) egungo ekoizpen- eta kontsumo-
prozesu guzti-guztiak aldatzera. Hala, adibidez, 
Europar Batasunaren bide-orri ekonomikoa, European 
Green Deal-a, ildo horretakoa zen covid-19aren 
aurretik ere. Horrenbestez, Europako Kontseiluak 
covid-19aren ondorengo berreraikuntza ekonomiko 
eta sozialera ezohiko bideratzea erabakitako 750.000 
milioi euroetatik (EBk inoiz bultzatutako pizgarri 
sorta handiena), % 30 klima-aldaketari aurre egiteko 
da. 

Hala ere, paradigma sozioekonomiko berri horren 
lehen urratsak etorkizuna arriskuan jartzen dioten 
oztopoak aurkitzen ari dira. Komeni da debate 
publikoak kontuan har ditzan, Green New Deal-
etik litekeen bertsio eraldatzaileena ateratzeko, 
eta pandemiaren ondoko berreraikuntza larrialdi 
klimatiko eta ekologikoari erantzun zuzena emango 
dion aro ekonomiko berri baten abiaburua izateko. 
Hiru alderdi nabarmentzen ditut:

■n  Orain arte, EBtik bertatik eta beste boteregune 
batzuetatik aplikatutako Green New Deal-
aren bertsioek askoz gehiago nabarmendu dute 

deskarbonizazioa, teknologien ordezte moduan, 
trantsizio ekologikoa baino, joko sozioekonomikoen 
arauen aldaketa moduan. Izan ere, hertsiki izanda, 
Green New Deal-eko ideiak oraindik ez dira inon 
aplikatu, ezin baita horretaz mintzatu espiritu 
ekonomiko neoliberalak ukitu gabe jarraitu 
bitartean. Adibide bat jartzearren, ez da Green New 
Deal handinahitsurik izango, lehenago zerga apal 
bezain asimetrikoen aroa atzean uzten duen zerga-
iraultza bat egiten ez bada, hura sistematikoki 
diseinatuta baitago oligarkia ekonomikoen alde. 
Enpresa-etekinei % 15eko nazioarteko zerga bat 
aplikatuko zaielako iragarpena oso urrats apala da 
behar denarekin alderatuta, edo galdutako aukera 
politikoekin alderatuta: adibidez, ondarearen eta 
fortuna handien gaineko aparteko zerga bat ezarri 
ez izana, konfinamenduaren ahalegin kolektiboa 
ordaintzeko. Green New Deal-a eta neoliberalismo 
fiskala hibridatzeko ahalegin horien ondorioak 
anbizio klimatikorik ezaren eta gizarte-kontestazio 
handiaren arteko nahasketa iraunkor bat dira. 
Klimari buruzko goi-bilerek porrot egin dute urtero, 
eta, aldi berean, haien neurri apalek, aplikatzen 
direnean, oso tirabira sozial handia eragiten 
dute, Estatuak ez baitu bitartekorik eragindako 
pertsonak babesteko, edo alternatibak emateko. 
Tenperaturak igotzen jarraitzen du, trantsizio 
ekologikoaren aurkariak emendatu bidenabar. 
Jaka horiak dialektika gaizto horretatik espero 
dezakegun filmaren trailer bat izan dira.

■n Gobernantza neol iberalak eragindako 
Estatuaren jibarizazio fiskalaren ondorioz, hori 
administratiboki ezgauza da egiturazko aldaketa 
handinahitsuei ekiteko, are horretarako borondate 
politikoa dagoenean ere. Administrazio publikoa ez 
dago kualitatiboki gaituta trantsizio ekologikoaren 
erronka berrietarako (gaitasun handia behar da, eta 
profil tekniko eta profesional asko biltzea), ez eta, 
batez ere, kuantitatiboki ere. Cesar Rendueles-ek 
dioen bezala, burokrazia falta da, hitzaren zentzu 
webertarrean2. Adibiderik lazgarriena Espainian 
ikusten ari gara uneotan. Garaiz iritsi nahi 
badugu, ez gaude bakarrik guztiz behartuta bide 
publiko eta pribatu problematikoetara jotzera 
hurrengo mendea ezaugarrituko duten politika 
publiko gehienak ezartzeko, bai eta diseinatzera 
ere! Adibidez, pandemia ondoko suspertze-
funtsak bideratuko dituzten proiektu gehienak 
lau aholkularitza-enpresa handiren inteligentzia 
pribatizatutik ateratzen ari dira, baina, aldi berean, 

2. Rendueles, César (2020). Contra la igualdad de oportuni-
dades. Un panfleto igualitarista. Bartzelona: Seix Barral. 
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aholkularitza-lana egiten dute funts horiek lortzeko 
lehiatuko diren enpresentzat. Estatuaren ahalmen 
estrategikoa desjabetu eta esku pribatuetan geratu 
da, eta, adibidez, Estatu ekintzaileari buruzko 
Mazzucato-ren ideia aplikatu nahi duen Green 
New Deal-ak, ia lehen premisa moduan, gauza 
izan behar du, jakintsu zahar bat parafraseatuz, 
desjabetzaile horiek desjabetzeko. 

■n Gehienen interpretazioetan, bai eta ezkerretan 
ere, Green New Deal-ak betiereko hazkunde 
ekonomikoaren aporietan ainguratuta jarraitzen 
du. Baina krisi klimatikoa askoz konplexuagoa den 
eta gure normaltasun ekonomikoa askoz gehiago 
ezegonkortzen duen arazo honen adierazpena 
baino ez da: gehiegikeria ekologikoa. Ia planeta-
muga guztiak gaindituta daude. Trantsizio 
ekologikoan kontua ez da klima bakarrik. Bai eta 
energia ere. Mineralak. Ura. Lurzoru emankorra. 
Arazoa elementu horien guztien eskasia da. 
Bioaniztasuna hondatzen duten prozesuak ere hor 
daude. Ekonomiaren alderdi materiala oso azkar 
murriztu behar dugu. Eta premia hori izateaz 
gain, murrizketa horren parte bat materialki 
ezarriko zaigu. Green New Deal-aren bertsio 
batzuek trantsizio energetikoaz darabiltzaten 
ikuspegiak guztiz irrealak eta fantasiatsuak dira, ez 
dutelako kontuan hartzen energia berriztagarrien 
azpiegiturak mineral urrien oso mende daudela, 
horiek oso pilatuta daudela lurralde batzuetan, 
eta ustiatzeak gizarte- eta ingurumen-kostu 
izugarria duela tokian tokiko komunitateentzat. 
Horniduren krisiak pandemiaren ondorengo 
suspertze ekonomikoaren lehen zantzua astindu du, 
etortzekoak ziren hogeiko hamarkadako balizko 
urte zoro horien jaia hondatu, eta ohartazpen bat egin 
digu. Eskasia-aldi horiek, neurri batean, ekonomia 
globalizatuan bat-batean gertatutako suspertzean 
izandako botila-lepoek eragin egoeren ondorio 
dira. Baina funtsezko baliabide energetikoen 
eta mineralen egiturazko eta ezin atzeratuzko 
eskasia-egoera berrien ondorio ere bai; izan ere, 
etorkizunean egoera gero eta larriagoa izango da. 
Horregatik, Green New Deal eraldatzailea lortu 
nahi dugunon borroka gune nagusia da horrek, 
posneoliberala izateaz gain, hazkunde osteko 
politikekin esperimentatzea. Adibidez, ekonomia 
ekologikoa akademiatik gobernu-kabineteetara 
aldatuta, planetarekiko kontuak argi izateko. 

Mineralen birziklapenaren garapen teknologikoan 
inbertituta, edozein gizarte jasangarriren puntu 
kritikoa denez gero. Planetaren giza okupazioa 
mugatuta. Edota ondasun komun berriak sortuta, 
ekoitzitako aberastasun materialaren erabilera 
partekatua sustatzeko. 

Green New Deal-a paradigma sozioekonomiko 
berri moduan lehen urratsetan aurkitzen ari den hiru 
eragozpen handi horiek, azken batean, bere ahulezia 
politikoaren ondorio dira (zonbi neoliberalak oraindik 
duen indar politikoaren beste aldea). Gobernu-
programa ez ezik, Green New Deal-ak klase-borroka 
herriaren alde desorekatzeko gehiengo berriak 
sortzeko diskurtso- eta antolaketa-tresna bat izan 
behar du, borroka horrek hurrengo urteetan gerra 
fiskal gogorraren itxura hartuko baitu. Diskurtso- 
eta antolaketa-tresna izan beharko du, halaber, 
zoriontasunari eta bizitza onari buruzko galderari 
erantzun alternatiboa emango dion kultura-iraultza 
ekologistaren aldeko gehiengo berriak sortzeko ere. 
Borroka horietan, zeinak larrialdi klimatikoari justizia 
sozialarekin aurre egiteko hamarkada erabakigarriaren 
ezaugarria izango baitira, ekonomiaren eta politikaren 
arteko mugak lausotzen dira. Lausotzeari inoiz utzi ez 
dioten bezala, bestalde. Ekonomia politika eta, beraz, 
gerra beste bitarteko batzuekin jarraitzea baino ez 
baita. n

Green New Deal 
eraldatzailea lortu 
nahi dugunon borroka 
gune nagusia da 
horrek, posneoliberala 
izateaz gain, hazkunde 
osteko politikekin 
esperimentatzea. 
Adibidez, ekonomia 
ekologikoa akademiatik 
gobernu-kabineteetara 
aldatuta, planetarekiko 
kontuak argi izateko.
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EUROPAKO GREEN DEAL ITUNA LEGEGINTZALDIAREN ERDIAN

Ernest Urtasun Domenech
Europako Parlamentuko Berdeen Taldeko presidenteordea 

E uropako legegintzaldia erdira iristen ari da, baina 
hasieran trantsizio ekologikoa egiteko plan handi 

bat garatzea hartu zuen lehentasuntzat. Europako 
Batzordeko presidente Ursula von der Leyen-ek 
bost urteko proiektu handi hori ezarri zuen hasieran 
bere agintaldirako. Lehenik, esan behar da iragarpen 
hori, dudarik gabe, garaipen bat izan zela Europako 
ingurumen-mugimenduentzat, aspalditik hitz 
egiten ari baitziren krisi klimatikoaz eta Europako 
erakundeek horretan jartzen zuen oso arreta 
txikiaz. Urrutiago jo gabe, aurreko legegintzaldia 
amaitu baino lehentxeago, Europako Parlamentuko 
osoko bilkurak, 2019ko apirilean, emisioak 2030. 
urtera bitarte % 55 murriztea xedetzat hartzea 
baztertu zuen. Sinbolikoki, klimaren gaian 
galdutako legegintzaldi bati emandako amaiera 
izan zen. Von der Leyen-ek iragarritakoak, beraz, 
Europako Batzordeak gai honetan jarrera aldatuko 
zuela esan nahi zuen.

Agintaldiaren erdialdera iritsita, bidezko da 
lehenengoz aztertzea nola gauzatu den iragarpen hori 
eta, bereziki, Green Deal itunak eragina izan duen 
ala ez pandemiak jo ondorengo suspertze-politiketan.

Lehenik, iazko ekain klimari buruzko lehen legea 
onartu izanaz arituko gara. Lehen arau hori funtsezko 
lehentasuna izan da berdeen taldearentzat 2019ko 
hauteskundeetatik. Gure taldea erabakigarria izan 
da Batzordeak lege hori bere jarraibide politikoetan 
sartzeko konpromisoa har dezan lortzeko. Zoritxarrez, 
Europako Batzordeak 2020ko martxoan egindako 
hasierako proposamena mamirik gabekoa izan zen 
nagusiki: inola ere nahikoa ez zen 2030erako helburu 
bat, EB osoan neutraltasun klimatikoa lortzekoa, 
baina estatu kideentzat lotesle izango ez zena eta oso 
hobekuntza mugatuak eragingo zituena Europako 
gobernantza klimatikoan.

Parlamentua testua nabarmen hobetzen ahalegindu 
zen, baina EBko gobernu gehienek anbizio klimatiko 
handiagoaren aurka azaldutako jarrerari aurre egin 
behar izan zion. Ondorioz, EB 2030aren helburuari 
dagokionez, emisioak gutxienez % 52,8 baino ez 

dira murriztuko (karbono-hustubideei esker % 55era 
iristea espero da); hots, murrizketa urrun geratuko da 
% 65-70 baliotik, zeina beharrezkoa baita EB Parisko 
Akordioaren ildoan egoteko, Parlamentuak eskatu 
zuen bezala. Era berean, ez genuen lortu estatu kide 
bakoitza behartzea banan-banan lortzera neutraltasun 
klimatikoa bere lurraldearen barruan. Herrialdeek 
emisioak murrizteari dagokionez hartutako 
konpromisoen jarraipena egiteko kontseilu zientifiko 
independente bat sortzea izan zen akordioaren alderik 
onena, baliagarria izango baita, era berean, EBk 
izan beharreko jardun klimatikoari eta etorkizuneko 
helburuei buruzko eztabaida indartzeko. Hala ere, 
akordio orokorra, besterik gabe, ez da behar bezain 
anbiziotsua bermatzeko EBk dagokiona egingo 
duela klimari buruzko Parisko Akordioan bildutako 
helburuak lortzeko.

Klimari buruzko europar lege hori onartu ondoren, 
Europako Batzordearen hurrengo urratsa izan zen bere 
lehen neurri sorta («Fitfor55» izenekoa) aurkeztea, 
2030erako emisioak % 55 murrizteko. Zoritxarrez, 
lege sorta bide onean egindako urrats bat izan arren, 
aditzera ematen du hainbat neurri garrantzitsu 2030. 
urtearen ondoren ezarriko direla, hala nola, besteak 
beste, pixkanaka desagerraraztea ETSn (EBko emisio-
eskubideen araubidea) doako esleipenak, 2035erako 
errekuntzako motorrak desagertzea, eta kerosenoaren 
eta itsas erregaiaren gaineko zerga komunitarioa 
ezartzea 2032rako. Sortako neurriak egokiak dira, 
baina egutegiak luzeegiak, kontuan hartzen bada 
denbora gutxi daukagula tenperaturaren igoera gradu 
eta erditik gorakoa izan ez dadin lortzeko. 

Pariskoa betetzeak berekin ekarriko luke, adibidez, 
berriztagarrien hedapenean bizkortze masiboa 
gertatzea; hau da, gutxienez, mix energetiko osoaren 
% 50 zabaltzea 2030erako eta % 100, berriz, 
2040rako. Horretarako, bereziki bultzatu behar 
dira atzeratuta dauden sektoreak; besteak beste, 
berokuntza, hozkuntza, garraioak eta industriak. 
Eguzki energiak estandarra izan beharko luke eraikin 
berrietan, publikoetan, komertzialetan eta berrikuntza 
garrantzitsuetan. 



Erregai fosilen aroari amaiera emateko erabaki 
garrantzitsurik ere ez dago aipatu sortan. IPCCren 
azken txostenek argi eta garbi lotzen dituzte erregai 
fosilak klima-aldaketarekin, eta erregaiak berak eta 
jasotzen dituzten dirulaguntzak laster baztertzeko 
eskatzen dute. EB eta Europako zenbait gobernu 
jada G7aren bidez konprometitu ziren 2025erako 
ezabatzera erregai fosiletarako dirulaguntza 
eraginkortasunik gabekoak. Horregatik, Batzordeak 
arau batzuk ezarri beharko zituzkeen estatu-laguntzei 
buruz, eta argi debekatu beharko zukeen erregai 
fosilei laguntzea diru publikoaren bidez. Oraintsuko 
azterlan batek berriz ondorioztatu du erregai fosil 
gehien-gehienak ez direla erauzi behar Parisko klima-
helburuak betetzeko.

Eraginkortasun energetikoari dagokionez ere geratu 
ziren motz egindako proposamenak: neutraltasun 
klimatikoa 2040rako lortzeko, eraginkortasun 
energetikoak gutxienez % 45eko energia-aurrezpena 
sortu behar du 2030erako, eta ez % 36-39koa 
Batzordeak proposatzen duen bezala. Eraginkortasun 
energetikoren arloan helburu nazional lotesleak behar 
ditugu estatu kide bakoitzerako, eta 2030erako EBren 
helburu kolektiboa handinahitsuagoa izatea.

Hamarkadaren amaierarako batere emisiorik 
gabeko autoak lortzeko helburuan ere jarri beharko 
litzateke indar handiagoa. Data aurreratzeak 
inbertitzaileei eta auto-enpresei mugikortasun 
elektrikorantz aitzineratzeko eta kontsumitzaileei 
aukera eskuragarriak emateko ziurtasuna emango 
lieke. Era berean, bigarren eskuko merkatuaren 
deskarbonizazioa bizkortuko luke, auto elektriko 
merkeenak ahalik eta lasterren eskuragarriak izateko 
diru-sarrera apalagoak dituzten familientzat ere.

Azkenik, ETSn premiazkoak ez diren C02 ziurtagiriak 
bazter uzteko beharrean ere motz geratzen da aipatu 
neurri sorta. Sistema jada nabarmen handitu da, eta 
hori ikatza saretik ateratzera behartzen ari da. Hala 
ere, urtero, kutsatzaile handiek eskatuta, gero eta 
CO2 ziurtagiri gehiago daude merkatuan. 2019an, 
gehiegizko eskaintza hori 250 milioi tona CO2 
ingurukoa zela kalkulatu zen, eta covid-19aren 
pandemiak, dudarik gabe, kopuru hori handitu du.

Sortako elementu horiek, ez guztiak, bide onean 
daude, baina aldaketa motelegiak proposatzen 
dituzte. Eragindako industrien erresistentzia oso 
kaltegarria izan da, dudarik gabe, eta askoz gehiago 
eta lasterrago egiteko eskatzen jarraitu beharko dugu. 
Ekimen legegile horiek guztiak Parlamentutik igaroko 

dira orain, eta horrek ekimenok aldatzeko guztizko 
ahalmena izango du, legegintzako prozedura arrunta 
delako, hurrengo urtean helduko dioguna. 

Baina Europako Batzordeak zerbaitetan ez badu 
lortu Europako politika funtsean aldatzea Green 
Deal itunera egokitzeko, hori nekazaritza-politika 
da. EBren NPB Nekazaritza Politiko Bateratuari ia 
387.000 milioi euro dagozkio, Europar Batasunak 
2021-2027 aldirako daukan urte anitzeko finantza-
esparruaren herena. Ordainketen hiru laurdenek 
azaleraren araberako ordainketak izaten jarraitzen 
dute, eta oso ingurumen-baldintza txar batuei lotuta 
daude. Parametro handiek NPBarekin jarraitzea da, 
dudarik gabe, Europako Green Deal itunak orain duen 
zulorik handiena.

Azkenik, eta Green Deal itunetik ondorioztatzen 
diren politika sektorialetako batzuk aztertuta, 
merezi du trantsizio ekologikoari erreparatzea 
suspertze-politiken ikuspegitik. Arlo horretan, 
Europako Batzordeak hurrengo urteetan merkatuan 
mugiaraziko dituen 750.000 milioi euroen zertarakoa 
bideratu behar duen erregelamenduaren negoziazio 
zailaren ondoren, helburu berde eta klimatikoen 
finkapena ondo ainguratuta geratu zen Europako 
Parlamentuaren lanari esker. Erregelamenduak 
% 37ra arteko gastu zuzeneko helburua ezartzen du 
ekintza klimatikoetarako, eta, aldi berean, ingelesez 
«Do not significantly harm» deritzon printzipioa 
ezartzen du Funts osorako, NextGeneration funtseko 
inbertsioak Batasunaren klima-helburuen aurkakoak 
izan ahal izatea debekatzea besterik ez dena. Bi 
adierazleak neurtzeko, Erregelamenduan eranskin 
moduan jasotako metodologia berri bat erabiliko 
da, eta Taxonomiaren Erregelamendua deritzoneko 
irizpideei jarraituko zaie, zehatz adierazten baitu 
zer jo daitekeen inbertsio jasangarritzat. Erronka 
handia, ordea, betearazpena izango da, nazio 
mailan gertatuko baita, herrialdeen ardura izanik 
inbertsioak gauzatzea Europako Batzordearekin 
adostutako planetan oinarrituta. Horregatik, 
Europako Parlamentuan lantalde espezifiko bat sortu 
dugu, gastuaren kontrolaren jarraipena egiteko, eta 
Europako Batzordeari eskatuko diogu oso zorrotza 
izateko ingurumen-irizpideekin, GKE askok herrialde 
batzuetako gastu-planei buruz zabaldutako lehen 
alarma-seinaleak iritsi zaizkigulako. 

Funtsezkoa zen suspertze-funtsak ondo ainguratuta 
egotea Batasunaren helburu klimatikoetan, baina 
trantsizio ekologikorako inbertsioaren etorkizunari 
buruzko eztabaida ez dago inola ere itxita atal 
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honetan. Batasunak gauza izan behar du hurrengo bi 
hamarkadetan beharko diren baliabide publikoen maila 
mugiarazteko ezinbesteko mekanismoak edukitzeko, 
deskarbonizazioa lortzeko ahaleginak porrot egin ez 
dezan. Eta, testuinguru horretan, Europako zerga-
arauen etorkizunari buruzko eztabaidak ere berebiziko 
garrantzia hartzen du. 

Ondo jakina denez, Egonkortasun eta Hazkunde Ituna 
etenda dago covid-19ak lehendabizikoz jo zuenetik, 
orduan indarrean jarri baitzen ihes-klausula, ezohiko 
egoeretan arauak etetea ahalbidetzeko. Klausulak 
2022an ere jarraituko du indarrean, baina 2023tik 
aurrera berriz ezartzeari buruzko eztabaida guztiz 
irekita dago, eta espero da Europako Batzordeak lege-
aldaketak egiteko proposamen bat aurkeztea, ziur aski 
zerga-arauei buruzko estatuburuen eta gobernuburuen 
goi-bilera espezifikoaren ondoren jakinaraziko dena; 
izan ere, Batasuneko frantziar presidentetzak iragarri 
du martxoan goi-bilera hori antolatzeko asmoa duela. 

Badirudi bi aldaketa-ildo daudela. Lehena litzateke 
defizitari eta zorrari buruzko egungo parametroetatik 
aldentzen den lege-esparru berri bat ezartzea estatu 
kideen zerga-politikarako. Horrek defizitaren eta 
zorraren ildoa adosteko prozesu berri baten itxura har 
lezake, politika antiziklikoek leku handiagoa izateko, 
eta herrialde bakoitzerako berezia izango litzateke, 
edozein estatu kidetan erabiltzeko parametro zurrunik 
gabe (suspertze-planekin egindakoaren antzeko 
prozesu bat, Batzordeak modu bereizian hitzartu 
baitu herrialde bakoitzarekin). Bigarren aldaketa-
ildo nagusi berria trantsizio ekologikorako inbertsio 
jakin batzuen tratamendu espezifikoa izango litzateke, 
defizit-mugen barruan sartuak ez izateko. Alemaniako 
gobernu berriak erabakitako klima- eta eraldaketa-
funtsaren ahaleginak atea irekitzen du inbertsio 
horiek Europa osoan indartzeko. Bi aldaketak 
ezinbestekoak dira, dudarik gabe, eta lekua emango 
liokete trantsizioari eusteko behar den inbertsioari. 

2023an arauetara azkar itzultzeak, pandemiaren 
ondoriozko krisitik aterako garen zorpetze-mailekin, 
austeritate basatiko ziklo batera eramango lituzke 

Europako ekonomiak, eta, horrenbestez, 2011ko 
hutsegiteak errepikatuko lirateke, eta bertan behera 
geratuko litzateke Europako Green Deal itunak 
arrakasta izateko edozein itxaropen. 

Azkenik, Europan diru-politikarekin gertatzen 
dena Green Deal itunaren funtsezko oinarrietako 
bat izango da hurrengo urteetan. Europako Banku 
Zentralaren balantzea esponentzialki handitu da azken 
urteetan, pandemiagatik aktiboak erosteko azken 
programa barneratuta, 1,8 bilioi euro arteko bolumen 
potentzialarekin. EBZk, bere diru-politikaren 
berrikuspenaren barruan, helburu interesgarri batzuk 
ezarri ditu; adibidez, klima-arriskuak kontuan hartzea 
gainbegiratzen dituen erakundeen banku-arriskuak 
aztertzean. Hala ere, askoz harago joan behar du, 
bi alderditan behintzat: lehena, eta garrantzitsuena, 
karbonoari lotutako sektore eta jarduera ekonomikoen 
zor pribatua erosteari uztea. Eta, bigarrena, ahalegina 
egitea ekonomiaren likidezia bideratzeko helburua 
duten bere programak, TLTRO ospetsuak adibidez, 
nagusiki trantsizio ekologikoan laguntzen duten 
jardueretara zuzenduak izan daitezen. Horretarako, 
Banku Zentralak bazter utzi behar du «merkatuko 
neutraltasunaren» printzipioa delakoa, esan nahi baitu 
ezen, diru-politikaren arloan dauzkan tresnak, eta 
bereziki ez-konbentzionalak, baliatzean, ez duela ezein 
jarduera mesedetzen beste baten gainetik. Printzipio 
hori ohiko aitzakia izan da aurrera ez egiteko diru-
politika berderako bidean, baina gogorarazi behar da 
printzipio hori ez dagoela jasota EBren itunetan eta 
EBZren estatutuan. «Merkatuko neutraltasunaren» 
printzipioa printzipio diskrezional bat da, EBZko 
Gobernu Kontseiluak erabakitakoa, baina aldatu egin 
daiteke bere egungo kideek nahi izanez gero. 

Hortaz, legegintzaldiaren erdira iritsita, kontuak, 
dudarik gabe, aurrera egiten ari dira, baina ez beharko 
genukeen erritmoan. Trantsizio ekologikoa oraindik 
ez da iritsi Batasuneko politika sektorial guztietara, 
zalantza dago Suspertze Funtsaren gauzapenaz eta 
EBZk eta beste erakunde funtsezko batzuek askoz 
aldaketa sakonagoak egin behar dituzte. Bidea irekita 
dago, baina askoz lasterrago ibili behar da. n
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Basque Green Deal edo EBk zehaztutako bidea

Europar Batasunak (EB) Green Deal (Europako 
Itun Berdea) aurkeztu zuen 2019an; epe luzerako 
eraldaketa ekonomikorako asmo handiko estrategia 
bat da, mundu-mailako krisialdi ekologikoari eta 
klimatikoari aurre egitea xede duena (Europako 
Batzordea, 2019). EBk uste du krisialdi hau aukera 
ona izan daitekeela mundu-mailan gauzatu beharreko 
trantsizioan lidergoa hartzeko; helburu nabarmenetako 
bat da 2050. urterako karbonoaren ikuspegitik neutroa 
den lehenengo ekonomia bihurtzea. Green Deal ituna 
«hazkunde berderako» ibilbide-orri bat da, eta zenbait 
jarduera giltzarri jasotzen ditu dimentsio eta sektore 
jakinetarako, eta ez klimatikorako bakarrik; honako 
hauek besteak beste: energia garbia, eskuragarria eta 
segurua; mugikortasun adimenduna eta jasangarria; 
Nekazaritza Politika Erkidea ekologikoago egitea 
eta «baserritik mahaira» estrategia ezartzea; 
biodibertsitatea zaintzea eta babestea; eta zero 
kutsadura lortzea substantzia toxikorik gabeko 
ingurune batean. 

Neutraltasun klimatikoaren xedea juridikoki loteslea 
izan dadin, EBk klimari buruzko lege1 bat du 2021eko 
ekainaren 30az geroztik, eta lege horrek are asmo 
handiagoko xede bat ezartzen du: 2030erako, berotegi-
efektuko gasen (BEG) emisioen %55eko murrizketa 
garbia gutxienez, 1990eko mailekin alderatuta. Bide 
horretan, gainera, EBk neutraltasun teknologikoaren 
aldeko apustua egiten du; hau da, a priori ez da 
teknologia baten alde egin behar (elektrifikazioa, 
hidrogenoa, etab.) gainerakoen kaltetan.

EBk zehaztutako bideari jarraikiz, Eusko Jaurlaritzak 
bere ibilbide-orria aurkeztu zuen 2021eko maiatzean, 
Basque Green Deal (BGD) delakoa. Bruselatik 
finkatutako xedeekin bat, Eusko Jaurlaritzaren xedea 
da «garapen ekonomiko bidezkoa eta jasangarria 

1. 2021/1119 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentua-
rena eta Kontseiluarena, 2021eko ekainaren 30ekoa, neu-
traltasun klimatikoa lortzeko esparrua ezartzen duena.

bermatzeko eredu» bat lortzea, 5 lan-ildori2 
jarraikiz: energia berriztagarrien aldeko apustua; 
industria jasangarria; mugikortasun jasangarria; 
biodibertsitatea zaintzea eta kutsadura murriztea; eta 
«landatik mahaira» motako elikadura lortzea. 

Ibilbide-orri horri jarraikiz, industria eta teknologia 
izango dira «palanka nagusiak», bi helburu nagusiren 
zerbitzura: BEGen emisioak murriztea eta energia 
berriztagarria ekoiztea. Bi helburu horiek jasoko dira, 
laster, Eraldaketa Energetikoari eta Klima Aldaketari 
buruzko Legean (2021eko azaroan, lanketa-fasean 
zegoen legea), ziurrenik zuzentarau eta jarraibide 
europarrekin bat etorriko baita. 

Next Generation EU: ongi-etorri 
berriro ere, Mr. Marshall

EBk historia osoko pizgarri ekonomikoen pakete 
handiena onartu du, pandemiaren ondorioei aurre egin 
ahal izateko. Horretarako, Next Generation suspertze-
plana abiarazi du, 806.900 M‒-ko zenbatekoz. Funts 
horiek, halaber, EBren 2021-2027rako Urte Anitzeko 
Finantza Esparruaren (UAFE) %40koak dira, haren 
baitan egituratu baitira, eta, guztira, esparruak 
2,018 bilioi ‒-ko zenbatekoa du. EBren aurrekontu 
handiena duen 2021-2027 UAFEko saila «Kohesioa, 
erresilientzia eta balioak» izenekoa da, 1,203 
bilioi ‒-ko zenbatekoz; horietatik, Next Generation 
planari dagozkio 776.500 M‒. Batzordeak dioenaren 
arabera, Next Generation planaren eta 2021-2027 
UAFEren aurrekontuaren heren bat Green Deal ituna 
finantzatzera bideratuko dira; hortaz, «salbamendu-
soka» moduko zerbait ere bihurtu da, pandemiak 
eragindako krisialdi ekonomikotik atera ahal izateko. 

2. Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila, 
Eusko Jaurlaritza. Eskuragarri hemen: https://www.irekia.
euskadi.eus/eu/news/68912-basque-green-deal-modelo-vas-
co-para-desarrollo-economico-justo-sostenible [sarbidea 
2021.11.24an]. 

GREEN DEAL EUSKAL ERARA: TRANTSIZIO EKOLOGIKOA ALA KRISIALDIAREN AURKAKO TXERTOA? 

Iker Etxano Gandariasbeitia 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
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Next Generation plana prestatzean, premisa hirukoitza 
hartu da kontuan: EB ekologikoa, digitala eta 
erresilientea izatea lortzea. Hain zuzen ere, Suspertze 
eta Erresilientzia Mekanismoa (SEM) izeneko 
programa Next Generation planeko aurrekontu-sail 
handiena da, guztizkoaren %90eko zenbatekoz; 
zenbateko horretatik, 338.000 M‒ dirulaguntzetarako 
erabiliko da, eta 385.800 M‒, maileguetarako. 
2008ko krisialdiaren ondoren ez 
bezala, oraingoan EB prest dago 
nazioarteko kapital-merkatuetara 
jotzeko, gastuaren f inantziazio 
masiboa lortze aldera; izan ere, 
iruditzen zaio estatu kide askok 
baino kostu txikiagoan lortu ahal 
izango duela finantziazioa, eta, 
gero, asmoa da estatu kideen artean 
banatzea lortutako zenbatekoak. 
EBren aurreikuspenen arabera, 
2026rako 800.000 M‒ lortuko ditu 
(EBren BPGd-ren %5), gehienez 
ere 30 urteko eperako (aurrekaririk 
gabea) bonuak jaulkiz, finantziazio-
estrategia dibertsif ikatu baten 
bidez; nabarmentzekoak dira bonu 
sortu berriak, NextGenerationEU-
berdeak eta SURE sozialak. Hau 
da, oro har, hazi egingo da EBko 
herrialdeen zor publikoa, berez 
ere nahiko handia dena 2008ko 
krisialdiaz geroztik. 

Herrialdeen araberako banaketari 
erreparatuta, estatu espainiarra 
izango da SEMen kontura emandako 
dirulaguntzen onuradun nagusia, 
69.500 M‒-rekin (guztizkoaren 
%20). Bruselatik datozen funtsak, 
halaber, estatuko autonomia-
erkidegoen artean banatuko dira. Laguntza horiek 
bideratzeko, Eusko Jaurlaritzak Euskadi Next 21-
26 (Eusko Jaurlaritza, 2020) programa abiarazi 
du. Plan horrek SEMetik 5.700 M‒ jasoko dituela 
aurreikusten dute, beste 13.100 M‒-rekin osatuko 
direnak inbertsioetan, bertako baliabide publiko 
zein pribatuen kontura. Dirulaguntzak eta lizitazio 
publikoak zortzi gai-arlotan antolatuko dira, Bruselak 
eta estatutako suspertze-planak ezarritako jarduera-
arloekin bat. Eusko Jaurlaritzak, hasiera batean, 188 
inbertsio-lerro onartu zituen, eta azpimarratzekoak 
dira 16 proiektu estrategiko ‒horien erdiak hidrogenoa 
eta itsas eolikoa (3) eta mugikortasun elektrikoa (5) 
sustatzea dute xede‒. Azpimarratzekoak dira, orobat, 

klima-aldaketak eragindako natura hondamendiak 
prebenitzera bideratutako inbertsioak (egokitzapena), 
bai eta 885 M‒-ko kontu-sail bat ere, ekonomia 
zirkularraren alorrekoa, baina kutsadurak eragindako, 
utzitako edo uholde-arriskua duen lurzoru industriala 
berreskuratzera bideratutakoa. Dirulaguntzen 
deialdien bidez egingo da esleipena, eta dirulaguntzen 
izaeraren arabera, enpresa handiek, ETEek, hirugarren 

sektoreak eta toki erakundeek eskatu 
ahal izango dituzte.

Euskadi, industrien herrialdea?

Duela 20 urte baino gehiago, Mari 
José Ainz Ibarrondo UPV/EHUko 
geografoak «El caserío vasco en el 
país de las industrias» (Euskal baserria 
industrien herrialdean) lana argitaratu 
zuen, Euskadi zer «izan den» 
azaltzen duen alegoria bat; herrialde 
industriala, alegia. Euskadin 80ko 
eta 90eko hamarkadetan izandako 
krisialdi industrialen ondorioz, 
murriztu egin zen jarduera horrek 
ekonomia osoan zuen pisua, eta, orduz 
geroztik, desindustrializazio-prozesu 
bat gertatu da, eta beste zerbitzu 
batzuk, aldiz, hedatuz joan dira. 
90eko bigarren hamarkadan, Bilboko 
Guggenheim museoa eraiki zen lehen 
ontzigintza-jardueretarako erabiltzen 
zen lurzoruan, eta eraldaketaren irudi 
ikonikoena izan zen hori; beranduago, 
berdin gertatu zen Euskalduna 
Jauregiarekin. Barakaldo ere horren 
adibide ona da; garai batean lantegiz 
betetako industriagune handia zen 

horretan etxebizitzak eta merkataritza-guneak daude 
orain. Globalizazioak ere bultzatu du industria-
jarduera murriztea. Manufaktura-sektore batzuek, 
makina-erremintarenak esaterako, kanpora zabaldu 
eta kanpoan presentzia sendotzeko baliatu dute aukera, 
baina beste sektore batzuk, aldiz, ontzigintzarena 
eta siderurgikoa adibidez, deslokalizatu egin dira. 
Manufaktura-jarduera hirugarren herrialdeetara 
eramateaz gainera, atzerriko kapitala iritsi da, eta 
euskal enpresa askoren gaineko kontrola hartu du. 

Azken hamarkadan bakar rik, Euskadiko 
manufaktura-sektorea 2010ean BPGd-ren %19,6 
eta enpleguaren %22,8 izatetik, 2020an BPGd-

 Euskadin 80ko eta 90eko 
hamarkadetan izandako 
krisialdi industrialen 
ondorioz, murriztu egin 
zen jarduera horrek 
ekonomia osoan zuen 
pisua, eta, orduz geroztik, 
desindustrializazio-
prozesu bat gertatu 
da, eta beste zerbitzu 
batzuk, aldiz, hedatuz 
joan dira. 90eko 
bigarren hamarkadan, 
Bilboko Guggenheim 
museoa eraiki zen lehen 
ontzigintza-jardueretarako 
erabiltzen zen lurzoruan, 
eta eraldaketaren irudi 
ikonikoena izan zen 
hori; beranduago, berdin 
gertatu zen Euskalduna 
Jauregiarekin.
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ren %17,1 eta enpleguaren %20,5 izatera igaro 
da3. Industriak garrantzi ekonomikoa galdu ahala, 
bestalde, zerbitzuetako zenbait sektore publikoki 
sendotu dira, turismoa esate baterako. Folklorea, 
kultura eta, bereziki, gastronomia, sustapen-palankak 
dira turismoa erakartzeko. Ostalaritza eta turismoa 
sustatzeko kanpaina handiak egiten dira, eta aukera 
errepikakorra izateaz harago, «herrialdeko» estrategia 
bihurtzen dira. 2019an, turismoak Euskadiko BPGd-
ren %6,4 eragin zuen, eta 2010ean, aldiz, %5,44. 2017tik 
2019ra bakarrik, ostalaritzan ziharduten pertsonen 
kopurua %5,4 handitu zen, 64.000 pertsonara iritsita, 
hots, pertsona landun guztien %6,15. 

Halaber, industriak pisua galtzea eragin duen beste 
faktoreetako bat da teknologia- eta lehia-indarrari 
eusteko behar diren inbertsioak 
geldituta daudela. Nahiz eta 
Euskadin «balio erantsi handiko» 
industria baten aldeko apustua 
egiten den, eta nahiz eta horretarako 
berrikuntza behar-beharrezkoa izan, 
nolabaiteko geldialdia ikusten da 
zentzu horretan. Azken urteotan, 
I+G-n egindako inbertsioak, BPGd-ri 
dagokionez, beheranzko joera izan 
du6, 2010ean %2,04koa izatetik, 
2019an %1,86koa izatera igaro baita, 
EB-27ko batez bestekoa (%2,23) 
baino txikiagoa, eta erreferentziazko 
zenbait herrialdetako tasatik urruti 
(Alemania: %3,17; Frantzia: %2,19). 
Orkestra Lehiakortasunerako Euskal 
Institutuaren azken txostenak 
dioenez,  ETE ber ri tzai leen 
ehunekoa, guztizkoarekiko, %40koa 
da, eta EB-27n, berriz, %49koa da, 
eta Alemanian, %66koa. Hortaz, 
azpimarratzen du oso garrantzitsua dela enpresen 
berrikuntza-ahalmena areagotzeko lanean jarraitzea 
(Franco eta Wilson, 2021). Izan ere, industria-sare 
osoa ahultzen ari da. ETEek industriaren balio erantsi 

3. Eustat. Eskuragarri hemen: https://www.eustat.eus/indic/
ods.html [sarbidea 2021/11/22an]. 

4. Ibid.
5. Eustat. Eskuragarri hemen: https://eu.eustat.eus/elementos/

ele0018700/ti_euskal-aen-64000-pertsonak-egiten-zuten-
lan-ostalaritzan-2019an-hau-da-guztizkoaren-61ek/no-
t0018784_e.html [sarbidea 2021/11/30ean].

6. Eustat. Eskuragarri hemen: https://eu.eustat.eus/
elementos/ele0003200/ti_gasto-en-id-interna--pib-
por-pais-2010-2020/tbl0003292_e.html [sarbidea 
2021/11/22ean]. 

osoan duten pisua murriztuz joan da 2010-2020 
aldian, %25,8tik %22,3ra igarota7, eta manufaktura-
sektoreko enpresen kopurua ere murriztu egin da 
2013 eta 2019 bitartean, %17, enpresen murrizketa 
orokorraren gainetik (%7)8.

Benetako trantsizio ekologiko baterantz? 

EBk jakin izan du trantsizioari buruzko bere ideiak 
«ekonomia berde» baterantz bideratzen, eta gero Next 
Generation plana ezarri du, pandemiak bat-batean 
ekarritako gertaeren harira. Eusko Jaurlaritzak ere 
horri jarraitu dio, helburu horiekin bat egin baitu, 
baina BGD pandemia bete-betean abiarazi zen, 

Bruselan Next Generation plana 
onartu ostean. BGD industria berriz 
sendotzeko aukera gisa sortua 
izan da, eta ez hainbeste trantsizio 
«berde» bat gauzatzeko aukera 
gisa, aldarrikatzen duen eran. Izan 
ere, dirudienez, euskal ekonomiaren 
«motorrak» gero eta zilindro gutxiago 
ditu. Horregatik, euskal erakundeek 
industria berpizteko asmoa dute; 
oraingoan, Next Generation funtsen 
bidez, BGDren babesean. Beharra 
gidari erabilita, oportunismoaren 
printzipioarekin bat. Izan ere, 
hazkunde ekonomikoaren bidera 
eraman beharko gintuzke horrek, 
eta horixe da, azken batean, 
Europako eta Euskadiko erakundeen 
amaierako xedea. 

Beste alde batetik, European Green 
Deal eta BGD itunen funtsean 

dagoen indar-ideietako bat da hazkunde berdea 
lortzeko desakoplamendu erlatiboa gauzatu behar 
dela; hau da, BPGd unitate bakoitzeko baliabide 
naturalen kontsumoa eta inpaktuak murriztu 
behar direla. Alabaina, desakoplamendu horrek 
(baliabide naturalen eta horien inpaktuen erabilera 
eraginkorrean oinarritzen da) hobekuntza (erlatibo) 
batera garamatza, baina agian ez ditu kontsumoa eta 
inpaktuak murriztuko zenbaki absolututan mundu-
mailan. Desakoplamendu erlatiboan oinarritutako 

7. Eustat. Eskuragarri hemen: https://eu.eustat.eus/indicadores/
ods.html [sarbidea 2021/11/22an].

8. Laboral Kutxa (2020). Economía Vasca. Informe de 2019. 
Laboral Kutxaren ikerketa-saila.

BGD industria berriz 
sendotzeko aukera gisa 
sortua izan da, eta ez 
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garapen ekonomikoaren ideiak ez du ziurtatzen 
jasangarritasun-printzipioetan oinarritutako eredu 
bat, kontzeptualki zein enpirikoki hainbat egoeratan 
erakutsi den eran (ikus, adibidez, Parrique eta al., 
2019)9. 

Azpimarratu behar da materialen intentsitatea, oro har, 
hobetu egin dela Euskadin azken urteotan. Eustatek 
dioenez10, 2010-2019 tartean, materialen kontsumoa, 
BPGd-ko, %17 murriztu da. Ziurrenik, hobekuntza 
hori honako bi arrazoi hauekin lotuta egongo da: 
batetik, manufaktura-jardueren pisuaren murriztu 
da, lehen esan dugun eran, deslokalizazioekin lotuta; 
eta, bestetik, BPGd unitate bakoitzeko baliabide 
materialen erabilera eraginkorragoa egiten da, 
ziurrenik teknologiaren eta prozesuen hobekuntzari 
esker. 2010-2019 tarte berean, egoitza-unitateen BEG 
emisioak, manufaktura-sektoreko balio erantsiko 
unitate bakoitzeko, 0,49 kg CO2-koak izatetik 0,40 kg 
CO2-koak izatera igaro dira. Finkatutako helburuetatik 
urruti egon arren, eta nahiz eta azken aldiko bilakaeran 
irregulartasunak agertu, Euskadin %11 murriztu dira 
BEG emisioak 1990ekoekin alderatuta. 

Alabaina, horrek guztiak ez du esan nahi euskal 
ekonomiarekin lotutako baliabideak eta inpaktuak, 
oro har, neurri berean hobetu direnik. Alde batetik, 
kanpotik datozen materialen kontsumoarekin lotutako 
inpaktuak daude, eta zaila da horien arrastoari 
jarraitzea eta horiek kuantifikatzea. Alabaina, 2005-
2011 tartean, Euskadiko materialen eskaera osoa %19 
hazi zen, 180 t/cap neurrira iritsita; horietatik, %75 
kanpoko fluxu ezkutuak edo «motxila ekologikoa» 
ziren, hau da, atzerrian materialen erauzketan 
mugitutako materialak, gero barruan input ekonomiko 
gisa erabilitakoak (Garmendia eta al., 2016). Berriki, 
nazioarteko merkataritzarekin lotutako kontsumoak 
eragindako inpaktuen artean, inportazioen «aztarna 
ekologikoa» %19 handiagoa da esportazioena baino 
(Ihobe, 2019); hau da, Euskadiko kontsumo-mailak 
inpaktu garbi handiagoa eragiten du kanpoan. Alde 
horrek, gainera, aztarna ekologikoaren %19 ere 

9. Desakoplamenduari, askotan, desazkundearen esparrutik 
emandako argudioekin egin izan zaio aurre; materialen eta 
eskakizun energetikoen murrizketaren alde egiten duen ikus-
pegi bat da. Zentzu horretan, interesgarria da Jason Hickel 
London School of Economics unibertsitateko irakaslearen 
(desazkundearen aldekoa) eta Stéphane Hallegate Munduko 
Bankuko ekonomialariaren (desakoplamenduaren aldekoa) 
arteko eztabaida (Hickel eta Hallegate, 2021).

10. Eustat. Eskuragarri hemen: https://eu.eustat.eus/indicadores/
ods.html [sarbidea 2021/11/22an].

badakar, 4,32 ha/cap neurrira iritsita, eta horrek 
2,69 ha/cap-ko defizit ekologikoa uzten du; hots, 
munduko biztanle guztiek Euskadiko bizi-maila eduki 
ahal izateko, 2,6 planeta beharko lirateke. Aztarna 
ekologikoaren zatirik handiena karbonoarekin lotuta 
dago (%51), eta horren aztarnaren %17,5 inportazio 
garbiekin lotuta dago. 

Hori horrela, kontu bat da benetako trantsizio 
ekologiko bat bilatzea, eta beste bat da laguntza europar 
horiek bideratuz arlo «ekologikoarekin» lotutako 
industria-jarduerak eta merkatu-hobiak garatu nahi 
izatea, hidrogenoarekin, energia berriztagarriekin edo 
ibilgailu elektrikoekin lotutakoak, esaterako. Adibidez, 
automobil-industriaren sektorea Europatik datozen 
laguntzen amaierako onuradun izango da, erakundeak 
ibilgailu elektrikoak sustatzen ari direlako. Baina 
esan dezagun argi: auto elektrikoak erabiltzeak ez 
ditu mugikortasun-arazoak konponduko. Euskadiko 
garraio-sektoreak BEG emisioen %35 eragiten du, 
eta amaierako energia-kontsumoaren %37 (industria-
sektorearen tasaren gainetik), eta azken urteotan 
hazi egin bada, ibilgailuen eta gidarien kopurua 
handitu delako izan da (Ihobe, 2019). Garraioaren 
bizi-ziklo osoarekin lotutako kontsumo energetikoa 
eta inpaktuak «gehiegizko» mugikortasunarekin 
lotuta daude benetan, eta ez hainbeste erabiltzen den 
teknologiarekin, hori errekuntzakoa edo elektrikoa 
izanda ere. Ibilgailu elektrikoak eta haien osagaiak 
ekoizteak ere ingurumen-inpaktuak eragiten ditu 
fabrikazio-prozesuan zehar, eta, horrez gainera, 
kontuan hartu behar da elektrizitatea sortzeko eta 
banatzeko erabiltzen diren bateriak eta energia-
iturriak (berriztagarriak izan ala ez) ekoizteko ere 
mineralen eta beste baliabide natural batzuen eskaria 
areagotu egiten dela, eta hori oso garrantzitsua dela 
jasangarritasunaren ikuspegitik. 

Produktuen eta prozesuen bizi-ziklo osoa kontua 
hartzea, hain zuzen ere, ikuspegi egokia da ingurumen-
inpaktuak orotara ebaluatu ahal izateko, eta, horrela, 
erabaki hobeak hartu ahal izateko benetako trantsizio 
ekologiko bat lortze aldera. Esate baterako, Euskal 
Y-ren eraikuntzarekin eta mantentze-lanekin lotutako 
CO2 emisioak ez dira konpentsatuko, egoerarik 
onenean ere, 55 urtez zerbitzu ematen egon arte 
(Bueno et al., 2017). Hori sinestezina da, jasangarria 
izan nahi duen garraiobide batentzat. Hortaz, ez da 
ingurumenarekin lotutako argudiorik eman behar, 
benetako arrazoiak ekonomikoak eta politikoak 
direnean. 
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Erakundeek mugikortasun elektrikoa eta energia 
berriztagarriak sustatzeak, beraz, materialen 
«gailurrera» azkarrago iristea eragingo du, eta agian 
hori izango da mundu-mailan erregai fosilen botila-
lepoa ordeztuko duen botila-lepo berria. Alabaina, 
deskribatutako suspertze-planen xedea da euskal 
industriaren lehiakortasuna sendotzea, eta oinarriko 
interes ekonomikoak babestea. Hortaz, garrantzi 
handiagoa ematen zaio krisialdi ekonomikotik 
ateratzeari (ingurumen-)jasangarritasuna lortzen 
saiatzeari baino, eta, beraz, zapuztuta gelditzen 
da planetaren ingurumen-mugetara egokitutako 
bizikidetza sozio-ekonomiko batera eramango gaituen 
benetako trantsizio ekologiko bat gauzatzeko asmoa. 
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mantentze-lanekin lotutako CO2 
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egoerarik onenean ere, 55 
urtez zerbitzu ematen egon 
arte (Bueno et al., 2017). Hori 
sinestezina da, jasangarria izan 
nahi duen garraiobide batentzat. 
Hortaz, ez da ingurumenarekin 
lotutako argudiorik eman behar, 
benetako arrazoiak ekonomikoak 
eta politikoak direnean. 
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ENPLEGU-KRISIA ESPAINIAN: ZENBAIT EBIDENTZIA

Albert Recio Andreu
Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa

L an-arloaren ikuspegitik, Covid-19ren krisialdia, 
drama soziala izateaz gainera, egoera berezia 

izan da, aurreko krisialdiekin alderatuta. Eta ez 
egoeraren bilakaeragatik bakarrik, baita krisialdi 
horri erantzuteko neurri berritzaileak hartu direlako 
ere, orain arte erabilitako politikez harago.

Gaur egungo krisialdiak ez du aurreko krisialdien 
jatorri bera. Ekonomia kapitalisten krisialdiek 
enpresen eta merkatuen funtzionamenduan bertan 
izan dute jatorria beti. Ia beti, finantza-krisialdi bat 
izan da eragilea, zorpetze pribatuaren maila altu 
batek edo egiazko eskaria murrizteak edo kostuen 
igoeragatiko mozkinen murrizketak eragindako 
finantza-krisialdi bat zehazki. Krisialdi hau, berriz, 
kapitalismo-aurreko krisialdien parekoa da, izurri 
beltzak eragindakoaren antzekoa. Baina ez da gauza 
bera zehatz-mehatz, gizarte konplexuagoetan bizi 
garelako, eta, kasu honetan, krisialdiaren eragile 
zuzena jarduera ekonomikoaren zati bati itxialdia 
ezartzeko erabaki politikoa izan delako, pandemiari 
eta osasun-sistemaren balizko kolapsoari aurre 
egiteko hartutako erabaki hori. Krisialdia guztiz 
justifikatutako erabaki politiko batek eragin du, eta 
erabaki horrek beheraldi-dinamika bat abiarazi du, eta 
bidea eman die datozen urteotan argituko diren zenbait 
gairi. Horregatik, enpleguari dagokionez, dinamika 
guztiz bestelakoa izan da aurreko krisialdietan 
jarraitutakoekin alderatuta.

Krisialdiak enpleguan izan duen eragina aztertzeko, 
kontuan hartu behar da dinamikaren konplexutasuna. 
Espainian, enpleguak urtarokotasun-maila altua 
du; gailur bat izaten du urte bakoitzeko hirugarren 
hiruhilekoan, eta haran bat lehenengoan. Hazkunde 
handiko edo krisialdi sakoneko urte gutxi batzuk 
bakarrik izaten dira salbuespen urtarokotasun horri 
dagokionez. Hortaz, enplegu-suntsipenaren inpaktua 
ebaluatzean, kontuan hartu behar da urtarokotasun-
efektu hori, emaitzak itxuraldatu baititzake pixka bat. 
Zailtasun hori gogoan hartuta, esan dezakegu aurreko 
krisialdian krisi okupazionaleko bi gertaera izan 
zirela: lehena, espekulazio-burbuila lehertu izanaren 
isla; eta bigarrena, Rajoy gobernuak ezarritako 

doikuntza-politiken ondorioa. Lehenengo atzeraldi-
fasea 2007ko hirugarren hiruhilekotik 2010eko 
lehenengo hiruhilekora bitartekoa da ‒10 hiruhileko 
guztira‒; tarte horretan, 2,10 milioi lanpostu suntsitu 
ziren (210.000 lanpostu hiruhilekoko, batez beste). 
Bigarren fasea 2011ko bigarren seihilekotik 2013ko 
lehenengo hiruhilekora bitartekoa da ‒7 hiruhileko 
guztira; 1,59 milioi lanpostu galdu ziren (227.430 
lanpostu hileko, batez beste). Eta 2013-2014an ere 
egon zen azken errebote bat; bi hiruhilekotan, 279 
mila lanpostu suntsitu ziren (138.500 hiruhilekoko, 
batez beste). Aitzitik, krisialdi honetan, lanpostuen 
suntsiketa 2020ko lehenengo bi hiruhilekoetan 
kontzentratu zen; 1,36 milioi lanpostu suntsitu ziren 
(680.000 lanpostu hiruhilekoko). Enplegua askoz ere 
bizkorrago suntsitu zen, baina denbora-tarte kritiko 
askoz ere laburrago batean.

Hiru atzeraldietan enpleguak eta BPGd-k izandako 
bilakaerak alderatuz gero, ikuspegi interesgarri bat 
sortzen da. Nahiz eta lanpostuen guztizko suntsiketa 
askoz ere larriagoa izan azken krisialdian, BPGd-ren 
galera txikiagoa izan da aurreko krisialdi guztietan 
baino.

1. taula. Enpleguaren aldakuntza vs. BPGD-ren aldakuntza

DENBORA- 
TARTEA

ENPLEGUAREN 
ALD. %

BPGd-
REN ALD. 

%

ENPLEGUAREN 
ALD.   ETA 
BPGd-REN 

ALD.
ERLAZIOA

3T 2007- 1T 2010 -10,1 -5,6 1,8

2T 2011- 1T 2013 -9,3 -9 1,03

3T 2013- 1T 2014 -1,6 -2 0,8

4T 2019- 2T 2020 -6,8 13,1 0,52

Iturria: EIN Biztanleria Aktiboaren Inkesta, EIN Kontabilitate Nazionala 
hiruhilekoka txostengileek egina

Eta atzeraldi ekonomikoak enpleguan eragindako 
inpaktu erlatiboa txikiagoa izan da (enpleguaren 
aldakuntzaren eta BPGd-ren aldakuntzaren arteko 
erlazioa adierazten du), aldi baterako enplegu-
erregulazioko espedienteei (ABEEE) esker; izan ere, 
lanpostuen suntsiketa apaldu zen horiek aplikatuta, 



zenbait herrialdetan, Alemanian 
esate baterako, aurreko atzeraldian 
eraginkorrak izandako zenbait neurri 
hartuta. Esan behar da BAIn baliatzen 
den lanpostuaren definizioan ez 
direla bereizten lanaldi osoko 
lanpostuak eta lanaldi partzialekoak, 
eta, zalantzarik gabe, ABEEEen 
eraginpeko langileen diru-sarrerak 
murriztu egin dira. Baina, aitzitik, 
ez dituzte galdu langabeziaren 
alorrean metatutako eskubideak, eta 
enpresarekiko loturari eutsi diote, eta 
hori ez zen horrela izango ABEEEen 
formula aplikatu ez balitz. 

ABEEEei buruzko estatistika 
ofizialak (2. taula) adierazgarriak 
dira: 2020an, milioi bat langiletik 
gora egon ziren enplegu-etenaldiko 
espedienteetan (%1.638,3ko 
igoera,  aur reko ur tearekin 
alderatuta). Bestalde, kaleratze 
kolektiboak nabarmen apaldu 
ziren. 2021ean, dezente murriztu dira aldi baterako 
etete-espedienteetan sartu diren langile berriak, eta, 
aldiz, kaleratze kolektiboak berriz ere ugaritu egin 
dira, baina neurrizko parametroetan. 2020. urtearen 
amaieran, artean 755.000 langile zeuden ABEEEen 
eraginpean, eta urriaren amaiera alderako, berriz, 
190.000 besterik ez zeuden; datu horiek koherenteak 
dira enpleguaren bilakaeraren zifrekin. 

2. taula. Enplegu-erregulazioak 2020-2021

2020 2021 (I-VIII) Metatua

Kaleratze kolektiboa 8.614 11.532 20.146

Enplegu-etetea 1.009.175 33.382 1.042.557

Iturria: Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioa

ABEEEetan sartutako pertsona guztien %78,1 bost 
jarduera-sektoretan kontzentratuta dago: handizkako 
eta txikizkako merkataritza (%28,6), ostalaritza 
eta jatetxeak (%15,8), administrazio- eta laguntza-
zerbitzuak (%13,7), manufaktura-industria (%10,4) eta 
garraioa eta biltegiratzea (%9,6). Horrek agerian utzi 
du sektoreek ez dutela egoerara egokitzeko ahalmen 
bera izan, mugikortasunaren murrizketak pisu handia 
izan baitu. Eta telelana gauzatzeko aukerarik ez izateak 
ere eragina izan du. Merkataritzari dagokionez, eta 
txikizkariari dagokionez bereziki, baliteke pandemiaz 

gain merkataritza elektronikoaren 
bat-bateko hedapenarekin lotutako 
beste zenbait arazo ere egon izana; 
izan ere, sektore horretakoa da 
2021ean kaleratze kolektibo bat 
pairatu duten pertsonen %48,8. Esan 
behar da, orobat, ABEEE gehien 
izan dituzten sektore gehienetan, 
gainera, soldata baxuenak izaten 
direla nagusi; hortaz, hain zuzen ere, 
baliabide gutxiagoko soldatapeko 
langileen geruzetan enpleguari 
eusteko balioko zuen, ziurrenik, 
mekanismo horrek. 

Edonola ere, ABEEEek ez zuten 
jende guztia babestu. Urtaroko eta 
epe motzeko lanpostuak ugari diren 
lan-merkatu honetan, pandemiaren 
hasieran kontratatuta ez zeuden 
pertsonak babes horretatik kanpo 
gelditu ziren. Eta berdin gertatu zen 
langile informalen masarekin ‒egoera 
irregularrean dauden etorkinak, 

nagusiki‒; horien lanpostuak desagertu egin ziren, eta 
ez dute babes-eskema publikoetara sartzeko aukerarik 
izan. Azken efektu horren erakusgarri, jende asko 
joan zen laguntza eske gizarte-zerbitzuetako sare 
publikoetara eta Caritas eta antzeko erakundeetara. 

Enplegu-suntsiketatik espero den ondorioa 
langabeziaren hazkundea da, ontzi komunikatuen 
mekanismo bati jarraikiz. Alabaina, bi aldakuntza 
horien arteko erlazioa konplexuagoa da hori baino, 
lan-merkatuan jarraitzeko edo ez jarraitzeko erabakiak 
ere eragiten baitu hor. Ekonomia jakin batean erretiro-
adinetik gertu dauden pertsonetan kontzentratuko 
balitz enplegu-suntsiketa, ziurrenik langabezia ez 
litzateke areagotuko, langile ohiak ez-aktibo bihurtuko 
liratekeelako. Hori horrela, krisialdia aztertzean, 
aldi berean hartu behar dira kontuan jardueraren, 
okupazioaren eta langabeziaren zifren bilakaerak. 
Okupazio-baldintzak aldatzen direnean, bi efektu 
kontraesankor gerta daitezke. «Langile gogogabetua» 
delakoa, lana bilatzeari uzten dion jendea, ez-aktiboen 
zifretan sartzen dena (eta, beraz, langabezia-bolumena 
moteldu egiten da); eta «langile gehigarria» delakoa 
(lana galdu duten senideen diru-sarreren galera 
orekatzeko lan-merkatura jotzen duten pertsona 
berriak). Aurreko krisialdian, langile gogogabetuak 
izan ziren nagusi gizonen artean, batez ere gazteenen 
eta nagusienen artean, eta emakumeen artean, berriz, 
langile gehigarriak izan ziren nagusi, batez ere adin 

(…) 2020an, milioi 
bat langiletik gora 
egon ziren enplegu-
etenaldiko espedienteetan 
(%1.638,3ko igoera, 
aurreko urtearekin 
alderatuta). Bestalde, 
kaleratze kolektiboak 
nabarmen apaldu ziren. 
2021ean, dezente 
murriztu dira aldi baterako 
etete-espedienteetan 
sartu diren langile berriak, 
eta, aldiz, kaleratze 
kolektiboak berriz ere 
ugaritu egin dira, baina 
neurrizko parametroetan
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erdikoen artean, familien arazoak eta lana aurkitzeko 
aukerak agerian utziz. Krisialdiaren lehenengo fasean, 
langabezia-mailek eta -tasek bizkor gainditu zituzten 
gobernuaren aurreikuspenak, eta emakumeak lan-
merkatura masiboki sartu izanarekin lotuta dago hori, 
hain zuzen ere. Aldiz, krisialdiaren bigarren fasean, 
langabezia enkistatu zenean, langile gogogabetuaren 
efektua nagusi bihurtu zen emakumeen artean ere. 

Gaur egungo krisialdian, ez da egoera hori 
berdin gertatu. Hasteko, azpimarragarria da, 1,3 
milioi lanpostu suntsitu ziren denboraldi batean, 
langabeziaren igoera 531.000koa izan zela bakarrik 
(2019ko laugarren hiruhilekoaren eta 2020ko 
hirugarren hiruhilekoaren artean, orduan iritsi baitzen 
langabezia kota altuenera). Bat ez etortze hori ezin da 
ABEEEekin lotu, egoera horretan dauden pertsonak 
landun gisa zenbatzen baitira. Arrazoi nagusia da, 
krisia hain gogorra zenez, lana bilatzeko adorerik 
gabe gelditu zela jende asko. Hori ongi ulertzen 
da biztanleria aktiboa aztertuta; hiru hiruhilekotan, 
milioi bat lan-bilatzaile baino gehiago desagertu ziren. 
Konfinamenduak eta krisialdiaren 
sakonari buruzko informazioak 
« lang i l e  gogogabe tua ren» 
fenomeno handi bat sortzen lagundu 
zuten, eta, horrela, estatistikoki, 
zorigaitzaren tamaina apaldu 
zen. Langabezia-maila altuena 
2020ko hirugarren hiruhilekoan 
gertatu zen, eta ez bigarrenean, 
eta, hain zuzen ere, honekin lotuta 
dago hori: udako jarduerekin 
lotutako suspertzearen hasierak 
lan-merkatura itzultzeko animoak 
eman zizkien konfinamenduan 
harrapatuta gelditutako hainbat 
pertsonari. Suspertze ekonomikoa 
f inkatzen joan ahala, lan-
bilatzaileak itzuliz joan ziren, eta, 
hirugarren hiruhilekoan, jarduera-
tasa (16 urte baino gehiago dituzten 
eta lanpostu bat duten edo lan bila 
dabiltzan pertsonen ehunekoa) 
krisialdiaren hasierakoa baino 
altuagoa zen (3. taula), baina 
2007ko krisialdiaren hasieran egon 
zena baino baxuagoa, edonola ere 
(tasa horren mailarik altuena 
2009ko lehenengo hiruhilekoan 
gertatu zen, %60,39koa).

3. taula. Jarduera-tasak egungo krisialdian

Hiruhilekoa Tasa, guztira Gizonak Emakumeak

2019ko 4. hir. 58,74 64,24 53,53

2020ko 2. hir. 55,54 61,35 50,05

2021eko 3. hir. 59,14 64,31 54,25

Iturria: EIN, Biztanleria Aktiboaren Inkesta

Gizonen eta emakumeen erantzunak antzekoak izan 
ziren, baina, denboraldiaren amaieran, emakumeen 
jarduera-tasaren hazkundea handiagoa zen gizonena 
baino; izan ere, segidako tasarik altuena da, eta 
emakumeak pixkanaka lan-merkatura sartzeko epe 
luzeko dinamika bat erakusten du. Agerikoa denez, oso 
desberdintasun handiak daude adin-taldeen arabera: 
jarduera-tasak baxuak dira 30 urtetik beherakoen 
artean (oso baxuak 16-19 urtekoen taldean) eta 60 
urtetik gorakoen artean. Baina talde guztietan gertatu 
zen jarduera-tasa erori eta berreskuratzearen efektu 
hori, eta bereziki esanguratsua da gazteen jarduera-
tasaren hazkundea handiagoa izan izana (6,2 puntu 19 
urtetik beherakoen artean; 9,8 puntu 20-24 urtekoen 
artean, eta 7,6 puntu 25-29 urtekoen artean).

Emakumeen parte-hartzea gehiago 
hazi izanak ez du esan nahi 
emakumeek egoera hobea dutenik 
lan-merkatuan. Langabezia-tasak 
aztertuz gero (4. taula), ikusten 
da langabeziari dagokionez 
alde handia dagoela gizonen eta 
emakumeen artean, hiru puntutik 
gorakoa. Azken atzeraldian zehar, 
alde hori handitu egin zen atzeraldi-
fasean, eta atzera murriztu egin 
zen hedapen-fasean. Izan ere, 
konfinamenduak ez zien enplegu 
guztiei berdin eragin; askoz ere 
gogorragoa izan zen emakumeen 
presentzia handiagoa den zerbitzu-
jardueretan, eta, jarduerak 
itzulitakoan, emakumeentzako 
lanpostuak sortu ziren berriz, 
baina aldeak handiak dira oraindik 
ere. Aztertutako denboraldiaren 
amaieran,  langabezia-tasak 
oraindik ere handiagoak dira Covid-
19ren krisialdiaren hasierakoak 
baino, eta horrek esan nahi du bide 
luzea dagoela oraindik egiteko, 
eta osasun-sistemaren ondorengo 

erreboteek edo bestelako arazoek (gaur egungo 

Konfinamenduak eta 
krisialdiaren sakonari 
buruzko informazioak 
«langile gogogabetuaren» 
fenomeno handi bat sortzen 
lagundu zuten, eta, horrela, 
estatistikoki, zorigaitzaren 
tamaina apaldu zen. 
Langabezia-maila altuena 
2020ko hirugarren 
hiruhilekoan gertatu zen, eta 
ez bigarrenean, eta, hain 
zuzen ere, honekin lotuta 
dago hori: udako jarduerekin 
lotutako suspertzearen 
hasierak lan-merkatura 
itzultzeko animoak eman 
zizkien konfinamenduan 
harrapatuta gelditutako 
hainbat pertsonari. 
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hornidura-krisialdia, esate baterako) langabeziaren 
arazoa larriagotzea ekar dezaketela. 

4. Taula. Langabezia-tasak generoaren arabera, krisialdian

Hiruhilekoa
Tasa  

orokorra
Gizo-
nak

Emakumeak Aldea

2019ko 4. hir 13,78 12,23 15,55 3,32

2020ko 3. hir. 16,26 14,39 18,39 4,00

2021eko 3. hir. 14,57 12,97 16,36 3,39

Iturria: EIN, Biztanleria Aktiboaren Inkesta 

Gure buruari egin beharreko galdera giltzarrietako 
bat da zergatik duen hain aldakortasun-maila altua 
Espainiako lan-merkatuak; fase batzuetan, lanpostu 
asko sortzen dira, eta beste batzuetan, berriz, asko 
suntsitzen. Nire ustez, kapitalismo espainiarraren 
ezaugarriekin lotuta dago hori funtsean, haren 
espezializazio-motari eta enpleguaren kudeaketa-
ereduari dagokienez. 

Espezializazio motari dagokionez, aurreko krisialdian 
agerian gelditu zen hazkunde-eredua eraikuntza-
sektorean oinarritu zela, eta hura hondoratzeak 
eragin handia izan zuela krisialdiaren larritasunean. 
Egungo egoera pixka bat 
desberdina izan da, atzeraldia 
jardueren geldialdi orokor 
batek eragin duelako; hori 
horrela, sektore gehienetan, 
enpleguaren bilakaera V 
formakoa izan da; 2019ko 
lehenengo bi hiruhilekoetan 
beherakada handiak egon 
ziren, eta gero susperraldia 
etorri zen. Informazioaren 
eta telekomunikazioen 
sektorea izan da salbuespena, 
hazkunde jarraitua izan baitu. 
Baina suspertze-maila ez da berdina izan sektore 
guztietan. Sektore batzuek hazkunde garbia izan dute 
aztertutako denboraldiaren amaieran: azpimarratzekoa 
da, lehen postuan, Osasun eta gizarte zerbitzuen arloa, 
170.000 lanpostuko saldo garbia izan baitu; hori bat 
dator osasun-krisialdiak aurrera jarraitzearekin eta 
zainketen ekonomiaren garapenarekin. Hazkundea 
izan dutenen artean, finantza-sektorea (aseguruak 
batez ere), administrazio- eta laguntza-jarduerak, 
jarduera profesionalak, administrazio publikoa, ura 
eta saneamendua eta eraikuntza izan dira hurrengoak.

Aitzitik, beste sektore batzuetan ez da lortu aurreko 
enplegu-mailara itzultzea; merkataritza (txikizkako 
merkataritza funtsean) eta ostalaritza izan dira 
nabarmenenak. Bien artean, 288.000 lanpostu garbi 
suntsitu dira. Elkarrekin lotuta dauden sektoreak 
direnez (merkataritzaren zati bat turismoarekin lotuta 
dago), eta urtarokotasun bereziak dituztenez, 2019ko 
laugarren hiruhilekoaren eta 2021eko hirugarrenaren 
alderaketa egiteak emaitza itxuraldatua eman 
dezake; horregatik, 2019ko eta 2021eko hirugarren 
hiruhilekoetako datuak alderatu ditugu, alderaketaren 
oinarria zentzuzkoagoa izan dadin. Kasu honetan, 
suntsiketa garbia 273.000 lanpostukoa da, eta 
inpaktua alderantzizkoa da: suntsiketa gutxiago 
dago merkataritzan, eta handiagoa ostalaritzan. 
Suntsiketa garbi handia egon da, orobat, garraioetan, 
manufaktura-industrian, etxeko lanean, beste zerbitzu 
batzuetan eta arte- eta jolas-jardueretan. Asko 
turismoarekin lotura estua duten jarduerak dira. 
Hori izan da azken urteotako hazkunde-motorra, eta 
pandemiak agerian utzi du ekonomia eta enplegua oso 
egoera zaurgarrian gelditzen direla jarduera horrekiko 
mendekotasun handiegia izanez gero. Gainera, 
turismoak efektu negatiboak ditu etxebizitzaren 
alorrean eta ingurumenean ere.

Eta beste auzi garrantzitsu bat 
da aldi baterako lanpostuak 
nagusitu direla malgutasuna 
kudeatzeko modu gisa. Ez 
dugu behar beste espazio 
egoera horren arrazoiei 
buruzko eztabaida luzean 
sartzeko. Batzuei iruditzen 
zaie erakundeen arazoa 
dela, erregulazio publikoek 
eta sindikatuen ekintzak 
sortutakoa, lan-merkatua 
dualizatzeko asmoz. Beste 
batzuek uste dute enpresa-

sektore askok pozik hartutako kudeaketa-modu bat 
dela, doikuntza-kostuak minimizatzeko eta lan-
indarra diziplinatzeko bidea ematen duen mekanismo 
bat den heinean. Arrazoia edozein izanda ere, garbi 
ikusten da behin-behinekotasuna murriztu egiten dela 
atzeraldietan (aldi baterako langileak lanetik kaleratzen 
dituzte) eta berriz agertzen dela hazkunde-faseetan 
(kontratu berrietako asko aldi baterakoak izaten dira, 
eta gutxi egonkortzen dira). Eta orain ere egoera 
errepikatu egin da (5. taula). Hirugarren hiruhilekoak 
alderatzea erabaki dut, urtarokotasunaren ondorioz 

Hori [turismo jarduera] izan da azken 
urteotako hazkunde-motorra, eta 
pandemiak agerian utzi du ekonomia 
eta enplegua oso egoera zaurgarrian 
gelditzen direla jarduera horrekiko 
mendekotasun handiegia izanez gero. 
Gainera, turismoak efektu negatiboak 
ditu etxebizitzaren alorrean eta 
ingurumenean ere.
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datuen itxuraldaketarik egon ez dadin. Ikusten da 
denboraldiaren amaieran behin-behinekotasunaren 
tasa orokorra pandemia-aurreko mailara iritsi dela 
ia, berezitasun honekin: gizonen artean txikiagoa da, 
eta emakumeen artean, berriz, handiagoa. Edonola 
ere, oraingoz, pandemiak ez du inolako aldaketarik 
eragin enpresa-jokabideetan.

5. Taula. Aldi baterako lanaren pisua krisialdian 

  (soldatapeko enpleguaren %)

Hiruhilekoa Guztizkoa Gizonak Emakumeak

2019ko 3. hir. 26,7 25,8 27,7

2020ko 2. hir. 22,4 20,9 24,0

2020ko 3. hir. 24,2 22,9 25,6

2021eko 3. hir. 26,0 23,7 28,5

Iturria: EIN, Biztanleria Aktiboaren Inkesta

Konfinamenduak berritasun bat ekarri du: telelana 
hedatzea. EINek galdetegi gehigarri bat sartu du 
2020ko bigarren hiruhilekotik aurrera, eta horri 
buruzko arrastoren bat ematen digu. Ez da zuzenean 
telelanari buruz hitz egiten, etxez etxeko lanari buruz 
baizik. Biak ere lotuta daude, baina ez dira gauza bera. 
Eta galderaren erantzunak aztertuta, jarraian azalduko 
duguna ikusten da. Hasteko, baieztatzen da etxez 
etxeko lana areagotu egin zela, konfinamendu-mailen 
arabera: maximoa 2020ko bigarren hiruhilekoan izan 
zen, galdetegiari erantzun zioten pertsonen %16,2k 
esan baitzuen lanaldiaren erdia baino gehiago etxean 
egiten zutela. Hortik aurrera, maila jaitsiz joan zen, 
2021eko lehenengo hiruhilekoan izandako gorakada 
salbuespena izanik (%11,2ren ingurura iritsi zen). 
Etxez etxeko lan trinkoaren beherakada noizbehinkako 
etxez etxeko lanaren igoerarekin konpentsatzen da 
(%5 inguru). Zalantzarik gabe, zifra esanguratsua 
da, baina eztabaida publikoan batzuetan aipatzen zen 
telelanaren orokortzetik urrun dago halere. Etxez 

etxeko lana ugariagoa da emakumeen artean gizonen 
artean baino, baina aldea txikia da (puntu batekoa 
gutxi gorabehera). Aldeak askoz ere handiagoak 
dira soldatapeko langileen eta norberaren konturako 
langileen artean. Soldatapekoen artean, etxez etxeko 
lanaren kota 2019ko bigarren hiruhilekoan gertatu 
zen, %17,1eko tasarekin (etxez etxeko jardueraren 
bat izan duten pertsona guztiak batuta), eta jaitsiz 
joan zen %9,9an kokatu arte. Norberaren konturako 
langileen artean, berriz, maila askoz ere altuagoa da, 
eta beherakada txikiagoa izan du: 2020ko bigarren 
hiruhilekoan tasa %29,7koa zen, eta 2021eko 
hirugarren hiruhilekoan, %27,2koa. Ziurrenik, hor 
ez dago telelan asko, eta etxean bertan egiten diren 
ohiko jarduerak berriz bai, ugari.

Orotara, Espainiako lan-merkatuaren egitura (eta 
ekonomia espainiarra) kontuan hartuta, espero 
zitezkeen jokaerak izan ditu lan-dinamikak. Krisialdi 
«arrunt» batean izango litzatekeen doikuntza baino 
doikuntza bizkorragoa, krisialdiaren kausengatik, 
eta suspertzea ere bizkorragoa, ekoizpen-aparatua 
izoztuta gelditu zelako, eta hedapen-politikak 
aplikatzeagatik. Baina suspertze hori neurri handi 
batean eragotzita dago jarduera turistikoekiko 
mendekotasun handiagatik, horien ezaugarriak 
direla eta, pandemiaren eragina bereziki pairatu 
dutelako. Ezin da jakin zer gertatuko den etorkizun 
hurbilean, eta kausa askoren mende dago. Lan-
erreforma eta enplegu-politikak nola bukatzen 
diren, eta zer neurritan aldatzen duten lan-baldintzen 
funtzionamendua. Zer politika makroekonomiko 
aplikatzen diren. Eta zer neurritan egiten diren 
aldaketak ekoizpen- eta kontsumo-egituretan, 
ekonomia espainiarraren ohiko ahuleziei aurre 
egiten eta krisialdi ekologikoari erantzun on bat 
ematen laguntze aldera. Ikusteko dauden auzi ugari, 
milioika pertsonaren bizi-baldintzetan eragingo 
dutenak.n
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COVID-19REN INPAKTUA LATINOAMERIKAN ETA ETORKIZUNERAKO ERRONKAK

Ángeles Sánchez Díez
Madrilgo Unibertsitate Autonomoa

L atinoamerika eta Karibean, krisialdi ekonomikoak 
bizi izan dira etengabe 70eko hamarkadaz geroztik, 

eta agerian gelditu da eskualde horretan egiturazko 
ahulezia larriak daudela ekoizpen-garapenaren 
eta gizarte-kohesioaren alorretan. Pandemia baino 
lehenago ere nahiko zaila zen egoera. Lehengaien 
prezio altuen aldia ez zen baliatu ekonomia 
erresilienteak eta jasangarriak eraikitzera bideratutako 
ekoizpen-eraldaketa erabakigarri bat finantzatzeko. 
Izan ere, hazkunde ekonomikoa ahulezia-zantzuak 
ematen ari zen, eta garatzeko bidean dauden beste 

1. Eskualde-eremuen definizioa bat dator Nazioarteko Diru Funtsak egindako sailkapenarekin. Eskuragarri dago hemen: https://
www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/select-aggr-data. 

herrialde1 batzuekiko aldeak handituz zihoazen (1. 
grafikoa). 

Ahulezia larriko egoera horretan, Covid-19ren pandemiak 
gogorki jo du eskualdea, eta Bigarren Mundu Gerraz 
geroztik ikusi gabeko ondorioak izan ditu. Ikus ditzagun 
ezaugarri garrantzitsuenetako batzuk.
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1. grafikoa. Barne Produktu Gordina, aurreko urtekoari buruzko aldakuntzan, 2010-2020 eta 2021erako aurreikuspena

Iturria: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2021

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/select-aggr-data
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/select-aggr-data


2020an, Latinoamerikako Barne Produktu Gordina 
(BPGd) –%7,02 erori zen, garatzen ari diren ekonomietan 
(–%5,88) eta garatzeko bidean dauden herrialde asiarretan 
(–%0,85) izandako beherakaden oso gainetik. Hain zuzen 
ere, Latinoamerika eta Karibea izan da 2020an beherakada 
handiena izan duen eskualdea. Halaber, 2021erako 
hazkunde-aurreikuspena (%6,34) gutxi gorabehera 
puntu bat txikiagoa da garatzeko bidean dauden herrialde 
asiarretakoarekin alderatuta, Nazioarteko Diru Funtsak 
dioenez2. Edonola ere, heterogeneotasun handia dago3. 
Venezuela alde batera utzita, krisialdi sakona bizi baitu 
koronabirusa baino lehenagotik, Panama, Peru, Argentina, 
Honduras, Bolivia, Mexiko, El Salvador eta Ekuador izan 
dira beherakada handiena izan duten herrialdeak (ikus 1. 
taula).

1. taula. Barne Produktu Gordina. Aldakuntza-tasa erreala. Ehuneko-
tan. 2019-2020 eta 2021-2022rako aurreikuspenak

2019 2020 2021 2022

Latinoamerika eta 
Karibea

0,1 –7,0 6,3 3,0

Argentina –2,1 –9,9 7,5 2,5

Bolivia 2,2 –8,8 5,0 4,0

Brasil 1,4 –4,1 5,2 1,5

Txile 1,0 –5,8 11,0 2,5

Kolonbia 3,3 –6,8 7,6 3,8

Costa Rica 2,3 –4,1 3,9 3,5

Ekuador 0,0 –7,8 2,8 3,5

El Salvador 2,6 –7,9 9,0 3,5

Guatemala 3,9 –1,5 5,5 4,5

Honduras 2,7 –9,0 4,9 4,4

Mexiko –0,2 –8,3 6,2 4,0

Nikaragua –3,7 –2,0 5,0 3,5

Panama 3,0 –17,9 12,0 5,0

Paraguai –0,4 –0,6 4,5 3,8

Peru 2,2 –11,0 10,0 4,6

Dominikar Errepublika 5,1 –6,7 9,5 5,5

Uruguai 0,4 –5,9 3,1 3,2

Venezuela –35,0 –30,0 –5,0 –3,0 

turria: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 
October 2021

2. Artikulu honetan jasotako datuak Nazioarteko Diru Funtsak 
(NDF) 2021eko urriaren 12an argitaratutako The World Eco-
nomic Outlook (WEO) lanean jasotako aurreikuspenetatik 
datoz.

3. Latinoamerikako egiturazko heterogeneotasuna oso handia 
da; Aníbal Pinto, Osvaldo Pinto eta beste egile estruktu-
ralista batzuek definitu zuten lehen aldiz. Artikulu hone-
tan, eskualde osoari egingo diogu erreferentzia, herrialde 
bakoitzeko xehetasunetan sartu gabe; baina jakin badakigu 
herrialdeen artean desberdintasun handiak daudela.

Azterketa sektoriala eginda, ikusten da inpaktua 
handiagoa izan dela turismo-zerbitzuetan, kultura-
industria tradizionalean, merkataritzan, ondasunen 
konponketan, hoteletan eta jatetxeetan, garraioan, 
modan eta ibilgailuetan. Sektore horiek guztiek 2020ko 
martxotik aurrera koronabirusaren osasun-eragina 
murrizteko ezarritako neurrien eragin handia jasan 
dute; lehenengo hilabeteetan etxeko konfinamendua 
ezarri zen, mugikortasunari mugak jarri zitzaizkion 
nazio-mailan eta nazioartean eta pertsonen arteko 
distantzia ezarri zen. Beste sektore batzuek, gainera, 
osagaien nazioarteko hornidurarekin lotutako arazoen 
eragin kaltegarriak pairatu dituzte; esate baterako, 
ibilgailuen sektoreak. Kontuan hartu behar da Covid-
19ri aurre egiteko hartutako neurrien eragina pairatu 
duten sektore horiek kualitatiboki erabakigarriak 
direla Latinoamerikarentzat, sozioekonomiaren 
ikuspegitik, eta, orotara, horiei zor zaiela eskualdeko 
BPGd-ren %24,6 eta enpleguaren %34,2, CEPALen4 
datuen arabera.

Krisialdiak jarduera ekonomikoan izan duen 
inpaktuak ekoizpen-ahalmena suntsitzea eragin du. 
CEPALen5 estimazioen arabera, pandemiaren hasieran 
2,7 milioi enpresak itxi zuten, guztizkoaren %19k. 
Enpresa handiek eta pandemian zehar jardunean egon 
ziren sektoreekin lotutakoek (osasun- eta elikadura-
sektoreekin lotutakoak) eragin txikiagoa jasan dute, 
merkataritzan, komunitate-jardueretan eta jatetxeen 
eta ostatuen alorrean diharduten mikroenpresek 
baino; gainera, azken horietan, enplegu ez-formal 
ugari dago. 

Orobat, krisialdiak eragin handia izan du 
Latinoamerikako lan-merkatuan, lanpostuak suntsitu 
direlako eta lanpostu ez-formalak ugaritu direlako. 
Langabezia-tasa haziz joan da 2014az geroztik, 
eta 2019an %8,1ekoa izatera iritsi zen (%9,6koa 
emakumeen artean), CEPALen datuen arabera. Hortik 
aurrera, ez dago eskualde osorako datu eguneraturik. 
Munduko beste zenbait eskualdetan bezala, enplegu-
suntsiketa apaldu egin da, nahiz eta jarduera eten 
lan-harremanari eustera bideratutako neurri esker 
(Aldi Baterako Enplegu Erregulazioko Espedienteen 

4. CEPAL (2020). Sectores y empresas frente al COVID-19: 
Emergencia y reactivación. CEPAL, Nazio Batuak. Santiago 
(Txile).

5. CEPAL (2020). Sectores y empresas frente al COVID-19: 
Emergencia y reactivación. CEPAL, Nazio Batuak. Santiago 
(Txile).
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(ABEEE) gisako neurriak)6. Halaber, langabezia-
tasaren hazkundea ez zen izan espero zen bezain 
altua, langileen talde zabal bat lan-merkatutik atera 
baitzen7. Gazteen artean, hezkuntza-maila txikia duten 
pertsonen artean, afrikarren ondorengoen artean eta 
migratzaileen artean areagotu da gehien langabezia8.

Formaltasun eza ere lan-merkatuko arazo handi bat 
da. El Salvadorren, Guatemalan, Perun eta Panaman 
nekazaritzaz bestelako landunen %90etik gorakoa 
zen, eta Kolonbiako eta Boliviako zifrak ere gertu 
zeuden. Txilen eta Uruguain ere %20 eta %30 
bitarteko zifretara iristen da, CEPALen9 arabera. 
Pandemiak ekarritako prekarietate ekonomikoaren 
ondorioz, areagotu egin da fenomeno hori. Gainera, 
kolektibo hori neurri handiagoan jarri zen osasun-
arriskuen eraginpean, kasu gehienetan lantokietara 
joan beharra zutelako, eta, askotan, kalean bertan lan 
egiten dutelako, eta, bestalde, mediku-asegururik ez 
zutelako10.

Pandemiak, mundu-mailakoa izanik, eragin handia 
izan du nazioarteko harreman ekonomikoetan, eta 
batez ere merkataritzan. Munduko merkataritza %10 
inguru murriztu zen 2020an, eta alde handiak egon ziren 
eskualdeen artean. Latinoamerika eta Karibea izan 
zen eskualde kaltetuenetako bat. 2020an, eskualdeko 
esportazioak %10,1 murriztu ziren, eta inportazioak, 
%17,9, NDFren datuen arabera. Amaierako emaitza 
gisa, eskualdea 26.701 milioi dolarreko merkataritza-
defizita izatetik 27.851 milioiko superabita izatera 
igaro zen 2020an. NDFren estimazioek diote 2021ean 
21.000 milioi inguruko superabitari eutsiko zaiola. 
Dena den, herrialde guztiek ez dute eragin bera jasan, 
merkataritza-eredu desberdinak dituztelako. Mexikori 
ongi etorri zaio Estatu Batuetako balio-kateekin lotura 
estua izatea, horri esker ez baitu galdu petrolioa 
eta ibilgailuak esportatzeko ahalmena. Orobat, 
Karibeko eta Erdialdeko Amerikako ekonomiek 
ere lotura estua dute Estatu Batuekin, nekazaritza-
jatorriko produktuekin lotutakoa funtsean, eta, kasu 

6. 25 herrialdeetatik 14k horrelako tresnak abiarazi dituzte 
pandemiaren osteko uneren batean.

7. Langabe potentzial ugari biztanleria ez-aktibo bihurtu ziren, 
lana aurkitzeko eta aktiboki lana bilatzeko ezintasunagatik.

8. CEPAL (2021). Panorama social de América Latina 2020. 
CEPAL, Nazio Batuak. Santiago (Txile).

9. CEPALSTAT.
10. Sánchez Díez, A. eta García de la Cruz, J. M. (2021). Apren-

der de la crisis, por una Iberoamérica más inclusiva y sos-
tenible; hemen: Zenbait egile. Informe Iberoamérica 2021. 
El sistema iberoamericano y el multilateralismo: una pers-
pectiva de progreso. Alternativas fundazioa.

batzuetan, osasun-produktuekin ‒horiek izan dira 
onuradun nagusiak pandemiaren testuinguruan‒. 
Baina, era berean, turismoarekiko mendekotasun 
handia du eskualdeak, eta krisialdiak bereziki erasan 
dio arlo horri. Hego Amerikako egoera bestelakoa 
da11; espezializazio-maila handiagoa dute baliabide 
naturaletan eta horietan oinarritutako manufakturan, 
eta esportazioen norakoak anitzagoak dira. 

Era berean, munduko ekonomia uzkurtzeak eragina 
izan du inbertsio-fluxuetan, baina horiek ahulezia-
egoeran zeuden pandemiaren aurreko urteetan ere. 
Inbertsio atzerritar zuzena 105.480 milioi dolarrekoa 
izan zen, 2019an baino %34,1 txikiagoa. Ez zen hain 
beherakada handirik ikusten 2008-2009ko krisialdiaz 
geroztik12. Baliabide naturalak eta manufaktura 
izan dira sektore kaltetuenak, iragarritako proiektu 
asko bertan behera gelditu baitziren. Orobat, duela 
zenbait hamarkadaz geroztik eskualdean egondako 
transnazional handi batzuek, Fordek eta Mercedes 
Benzek adibidez, zenbait lantegi itxi dituzte, luxuzko 
ibilgailuen eskaria erori delako, eta aurreikuspenak 
negatiboak direlako merkatu-hobi horrentzat. Aitzitik, 
farmazia-sektorean eta higiene- eta garbiketa-
produktuen sektorean egindako inbertsioek, produktu 
horiek eskari handia izan baitute pandemian zehar, 
oso zantzu positiboak erakusten dituzte. Enpresa 
translatinoen jarduera %73 murriztu da 2020an, 
ziurgabetasunaren ondorioz.

2009an gertatu ez bezala, krisialdi honi kutsu 
keynesiarreko erantzuna eman zaio13. 2020an, 
familientzako eta enpresentzako laguntza-politikak 
orokortzeak nabarmen handiagotu du gastu publikoa. 
Halaber, zergen bidezko bilketa, BEZaren bidezkoa 
bereziki, estimazioetan aurreikusitakoa baino txikiagoa 
izan da, konfinamendu-hilabeteetan kontsumoa asko 

11. Argentinak, Brasilek eta Uruguaik esportazio-merkataritza 
dibertsifikatuagoa dute, baina, halere, nekazaritza eta abelt-
zaintzako produktuen esportazioak oso garrantzitsuak dira. 
Txile, Peru eta Boliviaren esportazioak oso kontzentratuta 
daude oraindik ere mineraletan, eta Ekuador, Kolonbia eta 
Venezuelarenak energia-produktuetan. Bolivia mineraletan 
eta hidrokarburoetan espezializatuta dago, eta Paraguai, eli-
kagaietan. 

12. CEPAL (2021). La inversión extranjera directa en América 
Latina y el Caribe. 2020. CEPAL, Nazio Batuak.

13. CEPALek biltzen ditu herrialde bakoitzak Covid-19ren Be-
hatokiaren bidez emandako erantzunak: https://www.cepal.
org/es/temas/covid-19. NDFk herrialde guztiek COVIDen 
aurrean emandako erantzun makroekonomikoak biltzen ditu 
hemen: Policy responses to COVID19 (https://www.imf.
org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-CO-
VID-19#U).
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murriztu delako, gerora edukiera- eta mugikortasun-
mugak ezarri direlako, eta egoera ekonomikoari 
buruzko ziurgabetasun handia egon delako. Bai 
familiak bai enpresak zuhurragoak izan dira kontsumo-
erabakiak hartzerakoan. Horren ondorioz, desoreka 
fiskalak areagotu egin dira oro har; horiek ere larritzen 
zihoazen duela zenbait urtetik. Latinoamerikan eta 
Karibean, defizit publikoa areagotuta zegoen jada, 
2011ko BPGd-ren –%2,6tik 2019ko –%4ra, eta 
desoreka okertu egin zen pandemian zehar, 2020an 
–%8,7ra iritsita. NFDren estimazioen arabera, 
2021ean –%5,7 ingurukoa izango dela aurreikusten 
da. Era berean, zor publikoa areagotu egin da; 2019tik 
2020ra, ia 9 ehuneko-puntutan areagotu zen, %77,6ra 
arte. Edonola ere, NDFk aurreikusten du 2021ean 
%72,6koa izango dela. Zor publikoa handia bada 
ere, eskualdeko arazo larriena kanpoko zorra izan da 
beti14, eta horrek Latinoamerikaren garapenerako eta 
egiturazko aldaketarako finantziazioa oztopatu du15. 

Elementu ekonomikoekin batera, biztanleriaren egoera 
sozialaren narriadura ere Covid-19ren krisialdiaren 
beste ardatzetako bat da. Pobrezia eta desberdinkeria 
areagotzea dira haren ezaugarri nagusietakoak, baina 
ez bakarrak.

Latinoamerika eta Karibea eskualdeak joera positiboa 
zuen erromestasuna eta pobrezia murrizteko bidean, 
bai eta desberdinkeria murrizteko bidean ere16. 
Alabaina, Covid-19k joera hori aldarazi du. CEPALen17 
estimazioen arabera, 2020. urtean muturreko pobrezia 
(erromestasuna) biztanleriaren %12,5ekoa zen, hau 
da, 78 milioi bat pertsona zeuden egoera horretan, 
eta pobrezia %33,2koa zen (209 milioi pertsona). 
Pobrezia ulertzeko modu klasikoaz gainera (errentan 
oinarritua), pandemiak agerian utzi dituen beste 

14. Ez dira nahasi behar kanpoko zorra eta zor publikoa; lehe-
nengoak egoiliarrak ez diren eragileekiko (eragile publikoak 
zein pribatuak) sortutako finantza-pasiboei egiten die errefe-
rentzia, eta bigarrenak, berriz, sektore publikoak jaulkitako 
finantza-pasiboei (egoiliarren edo ez-egoiliarren eskuetan 
egon daitezke).

15. Pandemiak eskualdearen kanpoko zorrean izan dituen era-
ginak ikusteko, kontsultatu honako hau: Sánchez Díez, A. 
eta García de la Cruz, J. M. (2021). Debilidad financiera 
y recuperación económica en América Latina tras la CO-
VID-19; hemen: Rodríguez, E. (ed.) (2021). Perspectivas 
de América Latina: Hacia un nuevo contrato tras la COVID. 
Pablo Iglesias argitaletxea.

16. Pobrezia biztanleriaren %45,2koa izatetik %30,3koa izatera 
igaro zen 2001 eta 2019 artean, eta Giniren indizea 0,53tik 
0,46ra murriztu zen denbora-arte berean, CEPALen arabera.

17. CEPAL (2021). Panorama Social de América Latina y el 
Caribe. CEPAL, Nazio Batuak. Santiago (Txile).

zenbait elementu berri hartu behar dira kontuan, 
etorkizunean gizarte-bazterketako egoerak sortzeko 
arriskua areagotzen baitute. Pobrezia teknologikoa, 
energetikoa, osasun-zerbitzuetarako sarbidearekin 
lotutakoa, etab. Horiek guztiek oraingo belaunaldiei 
eragiten diete, baina, batez ere, etorkizunekoei 
eragingo diete. Ordenagailurik edo Interneterako 
konexiorik ez zutelako edo konexio txarra zutelako 
edo beren familiek gaitasun teknologikorik ez 
dutelako urruneko hezkuntzan parte hartu ezin izan 
zuten haurrek urritasun hori eramango dute bizi 
osoan, eta are gehiago zailduko die gizartean gorantz 
egitea. Hezkuntza-arrakala, lehendik ere bazegoena, 
handiagotu egingo da, pandemian zehar prestakuntza-
prozesuekin jarraitu zutenekin alderatuta. Eskolak 
itxita egon dira urtebetez baino gehiagoz eskualdeko 
herrialde gehienetan. Eta, gainera, UNESCOren18 
estimazioen arabera, hiru milioi ikasle inguru 
ikasketak uzteko arriskuan daude pandemiaren 
ostean. Berriz ere, elementu berri horiek gizarte-
bazterketako egitura finkatu batean errotu dira, eta, 
hor, generoarekin-, etniarekin, adinarekin eta klase 
sozialarekin lotutako ikuspegiak erabakigarriak dira 
oraindik.

Desberdinkeria ez dago errentarekin bakarrik lotuta; 
aitzitik, pobreziarekin gertatzen den eran, hezkuntzara, 
osasun-sistemara, babes sozialeko sistemetara, 
teknologiara eta abarretara sarbidea izateko aukerekin 
ere badu lotura. Desberdinkeria ezegonkortasun 
sozialeko arrazoia zen pandemiaren aurretik ere, 
2019an Latinoamerikan izandako protesta sozial 
ugariek agerian utzi zuten eran (Ekuador19, Bolivia, 
Kolonbia20, Txile21, etab.). Ziurrenik, mobilizazio 
horiek berpiztuz joango dira, eta pandemiak irekitako 
arrakala berriekin lotutako aldarrikapenak gehituko 
dira. Izan ere, analista askoren iritziz, leherketa sozialak 
arrisku posibleenetakoa eta eragin handienekoa dira 
eskualdean.

Hori horrela, pandemiak larriagotu egin du 
Latinoamerika eta Karibea eskualdean lehendik zegoen 

18. UNESCO (2020). COVID-19 education response. Advocacy 
paper, 2020ko uztailaren 30a.

19. García-Vélez, D. eta Izquierdo, L. (2019). Medidas econó-
micas provocan paro nacional en Ecuador. Nota estratégica. 
CESLA.

20. Portillo Riascos, L. (2020). El trasfondo de las protestas en 
Colombia. Nota estratégica. CESLA eta Portillo Riascos, L. 
(2021). La reactivación del estallido social en Colombia. 
Nota estratégica. CESLA.

21. Monsalve Egaña. S. (2019). Crisis política en Chile: del es-
tallido social al conflicto político. Nota estratégica. CESLA.
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zaurgarritasun-egoera, bai ekonomiaren ikuspegitik, 
bai ikuspegi sozialetik. Eta oso kezkagarria da, orobat, 
ingurumen-krisialdia; nahiz eta mundu-mailakoa izan, 
ertz garrantzitsuak ditu eskualdean, bai Amazonaseko 
oihanean, bai Patagoniako glaziarretan, beste hainbat 
lekuren artean. COP 26ko eztabaidek agerian utzi dute 
berriz ahalegin handiagoa egin behar dela planeta 
salbatzeko, eta, beraz, gu geu salbatzeko. 

Covid-19ren krisialdiari emandako erantzunak (2008-
2009ko krisialdiari emandakoaren oso desberdina) 
ateak ireki ditu 80ko hamarkadaz geroztik politika 
ekonomikoaren ardatz izan den ortodoxia ekonomikoa 
berrikusteko. Askok uste dute diru- eta zerga-
pizgarriei denboraldi luze batez eusteak aukera onak 
sorraraz ditzakeela. Europan eta Estatu Batuetan, 
adibidez, erantzun sendoak eman dira, eta agerian utzi 
dute aipatutako alderdi hori, eta hala diote, halaber, 
nazioarteko erakunde askok. 

Lehen esan dugun eran, pandemiak agerian utzi du 
munduko ekonomiak egiturazko hiru krisi bizi dituela 
aldi berean. Eredu ekonomikoaren krisiak, krisi 
sozialak eta ingurumen-krisiak politika serioak eta 
erantzun atzeraezinak eskatzen dituzte. Hain erronka 
garrantzitsuei aurre egiteko, behar-beharrezkoa da 
nazioarteko lankidetza, Bigarren Mundu Gerraren 
ostean egin zen eran, esparru multilaterala eta 
nazioarteko erakundeak sortuta. 

Nazioar teko agendako eztabaida ber riak 
jasangarritasunari buruzkoak dira, hitzaren zentzurik 
zabalenean, eta digitalizazioari buruzkoak, arrakala 
ekonomikoak eta sozialak murrizten lagundu 
dezakeen tresna den heinean (nahiz eta, lehen esan 
dugun eran, teknologia digitaletarako sarbide-aukera 
desberdinek ere desberdinkeria sozialak areagotzea 
eragin dezaketen). Esparru horretan, zenbait 
eraldaketa ezin dira gehiago atzeratu. Hazkunde 
ekonomikoa berdintasunerantz aurrera egiteko 
beharrezko baldintza da, baina horrekin bakarrik ez 
da nahikoa. Gainera, hazkundeak ezin du edonolakoa 
izan, ingurumen-narriadurari, arrakala sozialak 
areagotzeari, eliteen eta oligarkien nagusikeriari 
eta abarri dagokienez. Hortaz, erronka horiei aurre 
egiteko, «jasangarritasunerako bultzada handi» bat 
behar da, inbertsio-tasa areagotzea eta inbertsio hori 
produktibitatera, ingurumenaren zainketara, enplegura 
eta gizarteratzera birbideratzea xede izango dituena22.

22. CEPAL (2020). Construir un nuevo futuro: una recupera-
ción transformadora con igualdad y sostenibilidad. CEPAL, 
Nazio Batuak.

Latinoamerika berreraiki egin behar da, haren 
sistema produktiboa ekonomia industrial inklusibo 
eta jasangarri baterantz eramanez23, estatuek politika 
aktiboagoak ezartzearen aldeko testuingurua baliatuz, 
eta leku askotan ustelkeriarekin eta eraginkortasun 
urriarekin lotuta aspalditik bizi dituzten arazoak 
gaindituz. Politika ekonomikoak enplegua sortzen 
duten garapen jasangarriaren sustapena jarri behar 
du guztiaren erdian, produktibitatea areagotzea 
dakarren berrikuntza teknologikoan eta esportazioen 
dibertsifikazioaren aurrerapenean oinarrituta24. Eta 
ezin da horrelakorik egin estatuak ez badu behar 
besteko zerga-bilketarako ahalmenik25, eta zerga-
sistemak, aldi berean, aberastasuna birbanatzeko 
tresna ez badira26.

Iraultza digitalak, trantsizio berdeak eta justizia 
sozialaren sustapenak egon behar dute nazioarteko 
adostasun eta erreforma guztiak gauzatuko diren 
testuinguruen ardatzean. n

23. ONUDI (2015). Informe sobre el Desarrollo Industrial 
2016. El rol de la tecnología y la innovación en el desarro-
llo industrial inclusivo y sostenible. ONUDI, Nazio Batuak. 
Washington.

24. Sánchez Díez, A. eta García de la Cruz, J. M. (2020). Los 
desafíos económicos de América Latina tras la pandemia 
del COVID-19; hemen: Mongan, M., Sánchez Díez, A. eta 
García de la Cruz, J. M.. América Latina 2020: Pandemia, 
crisis y movilización. Alternativas fundazioa.

25. Latinoamerikan, zerga-bilketa oso urrun gelditzen da poli-
tika publiko sendoak finantzatzeko beharko litzatekeenetik, 
eta horiek oso ahulduta daude 1990eko hamarkadaz ge-
roztik, Washingtoneko Itunetik aterako akordioetatik. EL-
GAk 2020ri buruz emandako datuek diotenez, presio fiskala 
Mexikoko BPGd-ren %11,5aren eta Brasilgo %34,4aren 
artekoak dira, eta eskualdeko herrialde gehienak %15-%20 
tartean daude (ELGAn, batezbestekoa %33,4koa da).

26. Garapenerako Banku Interamerikarrak dioenez, zergek eta 
gastu fiskalek desberdinkeria murrizteko egiten duten ekar-
pena %5 baino txikiagoa da Latinoamerikan, eta %38 baino 
txikiagoa ELGAn eta Europar Batasunean. Hemen kontsulta 
daiteke: Busso, M. y Messina, J. (2020): . La crisis de la 
desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada. 
Garapenerako Banku Interamerikarra. Washington.
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LANEKO GENERO-DESBERDINKERIETAN IZAN DIREN ERALDAKETAK ARO DIGITAL ETA PANDEMIKOAN

Paula Rodríguez Modroño
Pablo de Olavide unibertsitatea

A zken hamarkadetako berrikuntza teknologikoak 
—laugarren iraultza industriala edo 4.0 

industria1 esaten zaie— ekoizpenaren geografia, 
banaketa eta balio-kate globalak eraldatzen 
ari dira, eta pertsonek eta algoritmo edo robotek 
egindako lanen arteko muga 
lekualdatzen. Lan-merkatuari 
dagokionez, digitalizazioaren 
aplikazio ugariek, adimen 
a r t i f i z i a l a k ,  r o b o t i k a k 
edo gauzen Internetek erabat 
aldatu dute zertan lan egiten 
dugun,  nola  e ta  nondik 
lan egiten dugun; izan ere, 
eskatzen diren zereginak 
eta okupazioak, eskatzen diren 
gaitasunak, lan-baldintzak 
eta lan-harremanak aldatu 
egin baitira2. Artikulu honetan, 
ekonomia politiko feministaren 
ikuspegia aplikatuko dugu, 
a ldake ta  hor iek  guz t iak  
—pandemiaren  e rag inez 
azkarrago gertatu direnak— 
gizartean eta lan-merkatuan 
ezkutuan dauden genero-
desberdinkeria larriekin nola 
elkarreragiten duten aztertzeko, 
emakumeen e ta  g izonen 
arteko harremanak, genero-rolak eta oraingo 
eta etorkizuneko gaitasunak berrezarriz. 

Lehenik eta behin, aurrerapen teknologiko horiek 
ekoizpen-prozesuak antolatzeko modu berriak ekarri 
dituzte, eta, beraz, horiei lotutako zereginak, okupazioak 
eta lanpostuak ere aldatu dira. Automatizazioak, 

1. Yongxin, Liao, Deschamps, Fernando, de Freitas Rocha, 
Eduardo & Pierin Ramos, Luiz F. (2017). Past, Present and 
Future of Industry 4.0 – a systematic literature review and 
research agenda proposal, International Journal of Produc-
tion Research 55 (12): 3609-3639.

2. Eurofound (2018). Automation, digitalisation and platforms: 
Implications for work and employment, Luxembourg: Publi-
cations Office of the European Union.

esaterako, eragin handia du enpleguaren egituran, 
okupazioaren eta sektorearen arabera, okupazioen 
eskaria eta eskatzen diren gaitasunak aldatu baitira. 
McKinsey3 txostenaren arabera, 2030erako egungo 
lanpostuen laurden bat, gutxi gorabehera, galdu edo 

lekuz aldatuko da Espainian, 
Alemanian,  I tal ian edo 
Japonian, automatizazioa dela 
eta. Desagertuko diren enplegu 
gehienak errutinazko zeregin 
eta prozesuekin lotuta daude, 
hau da, automatizatu daitezkeen 
zeregin eta prozesuekin, hala 
nola administrazio-lanekin edo 
fabrikazioko, ekoizpeneko eta 
banaketako prozesuekin, besteak 
beste. Emakumeek gizonek 
baino errutinazko zeregin 
gehiago dituzten lanpostuak 
bete ohi dituztenez jarduera-
adar eta okupazio guztietan, 
emakumezko  l ang i l eek 
automatizazioaren eragina 
jasateko arrisku handiagoa 
dute gizonekin alderatuta. 
30 her rialdetako datuak 
biltzen dituen Nazioarteko 
Diru Funtsaren txosten baten 
arabera, emakumeen 26 milioi 

lanpostu automatizatzeko arrisku handian daude 
hurrengo bi hamarkadetan4. Emakumezko langileen 
artean, prestakuntza akademikorik txikiena dutenak, 
zaharrenak eta administrazioko, zerbitzuetako eta 
salmentako postu ez oso kualifikatuak betetzen 
dituztenak dira automatizatzeko arrisku handiena 
dutenak. Kargu profesionaletan eta zuzendaritza-
karguetan emakumeen ordezkaritza txikia izaki 

3. McKinsey (2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Tran-
sitions in a Time of Automation, McKinsey & Co.

4. Brussevich, Mariya, Dabla-Norris, Era, Kamunge, Christine, 
Karnane, Pooja, Khalid, Salma & Kochhar, Kalpana (2018). 
Gender, Technology, and the Future of Work, IMF Staff Dis-
cussion Note 18/07.

Desagertuko diren enplegu 
gehienak errutinazko zeregin 
eta prozesuekin lotuta daude, 
hau da, automatizatu daitezkeen 
zeregin eta prozesuekin, hala 
nola administrazio-lanekin edo 
fabrikazioko, ekoizpeneko eta 
banaketako prozesuekin, besteak 
beste. Emakumeek gizonek baino 
errutinazko zeregin gehiago 
dituzten lanpostuak bete ohi 
dituztenez jarduera-adar eta 
okupazio guztietan, emakumezko 
langileek automatizazioaren 
eragina jasateko arrisku 
handiagoa dute gizonekin 
alderatuta. 



oraindik —automatizatzeko aukera gutxiago duten 
karguak—, horrek ere areagotu egiten du teknologia 
berriekin ordezkatzeko arriskua. Era berean, 
emakumeen ordezkaritza txikia da oso STEMekin 
(Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematika) 
lotutako okupazioetan, hain zuzen ere enplegu gehiago 
eta hobea sortuko dela aurreikusten den okupazioetan. 
Joera aldatzen ez badugu, eta emakumeek STEM 
enpleguetan sartzea lortzeko eta horietan irauteko 
duten abiadura erritmo biziagoan hazten ez bada, 
emakumeak enplegu-aukera onik gabe geratuko dira. 
Beraz, errutina handieneko lanak desagertzeak lan-
merkatuan polarizazioa ekarriko du, baita segregazioa 
eta soldata-desberdinkeria areagotzea ere, ziurrenik. 

Bigarrenik, digitalizazioak ekoizpen-eredu berri bat 
dakar eta horrek, okupazioak ez ezik, lana antolatzeko 
modua ere eraldatzen du formei, denborei, espazioei, 
estatusari eta baldintzei dagokienez. Teknologia 
berriei eta Internet gailu mugikorren bitartez 
erabiltzeari esker, gero eta zeregin eta jarduera 
gehiago egin daitezke edozein lekutatik eta edozein 
unetan, eta telelana egiteko aukera ere zabaltzen 
da askotariko okupazioetan5. Teknologia digital 
horiei esker, gure lan-jardueren zati handi bat egiten 
jarraitu ahal izan dugu COVID-19aren pandemian, 
eta lehendik abian zeuden joerak bizkortu egin dira. 
Joan-etorriak eta aurrez aurreko bilerak egiteko inoiz 
ez bezalako murrizketak izan zirenez, enpresek eta 
kontsumitzaileek errotik aldatu behar izan zuten 
jarduteko modua. Horren ondorioz, Internet bidezko 
erosketak, online zerbitzu publiko zein pribatuetarako 
sarbidea, plataforma digitalen gorakada, gig work eta 
urrutiko lanaren eskaria asko handitu dira aste gutxi 
batzuetan, hilabeteak edo urteak behar izan ordez. 

Estatistikako Institutu Nazionalaren Biztanleria 
Aktiboaren Inkestako datuen arabera, 2019an, 
Espainian landunen % 8k soilik egiten zuen lan etxetik, 
noizean behin gutxienez, eta ez zen alde handirik 
generoen artean (emakumeen kasuan % 7,8 eta gizonen 
kasuan % 8,9). Pandemiaren zabalkundearekin eta lan 
egiteko lehenetsitako modua telelana izanik, milioi 
bat pertsona baino gehiago telelana egiten hasi 
ziren, 2020ko uztailean etxetik telelana egiten zuten 

5. Eurofound & ILO (2017). Working anytime, anywhere: 
The effects on the world of work, Luxembourg and Geneva: 
Publications Office of the European Union and the Inter-
national Labour Office; López-Igual, Purificación & Rodrí-
guez-Modroño, Paula (2021). Factores de Desigualdad entre 
Teletrabajadores en Europa, Revista de Economía Crítica 
31: 62-79.

pertsonak 2,86 milioi ziren. Emakumeen % 35 etxetik 
lan egiten hasi omen ziren pandemiaren eraginez, eta 
gizonen kasuan % 25. Telelangileen bolumen hori 
txikitzen ari bada ere, aurreikuspenen arabera, ez da 
pandemiaren aurreko mailara jaitsiko, eta enpresek 
eredu birtual hibridoari eutsiko diote etorkizunean, 
urrutiko lana eta egun batzuetan bulegoan lan egitea 
uztartuta. Espainiako enpresen % 43k telelana egiteko 
formularen bat zuten indarrean oraindik 2020ko 
bigarren seihilekoan, INEren Enpresa Konfiantzari 
buruzko Inkestaren arabera. 

Telelanak alde on ugari ditu, baina baita arrisku larriak 
ere lan-banaketaren, gizartearen ugalketaren eta 
genero-berdintasunaren aldetik. Telelanaren balizko 
onurei dagokienez, malgutasuna eta non, noiz eta nola 
lan egin aukeratzeko aukera izatea lagungarriak dira 
ordaindutako lana bulego tradizionalen eremuetatik 
bereizteko, joan-etorrien eta bulegoetako mantentze-
lanen kostuak murrizten dituzte, eta funtsezkoak izan 
daitezke biztanleria landa-ingurunean kokatu eta 
finkatzen laguntzeko. Gainera, ordaindutako lanean 
emandako denbora antolatzeko autonomia handiagoa 
dagoenez eta zereginak gainjartzeko aukera areagotzen 
denez, telelanak gizartearen ugalketa eta horri lotutako 
lanen antolaketa hobetzen lagun dezake. Oraindik ere 
emakumeak arduratzen direnez, gehienbat, ordaindu 
gabeko zainketa- edo ugalketa-lanak egiteaz, hainbat 
ikerketaren arabera, teknologia berriek sustatu egiten 
dute emakumeek lan-indarrean parte hartzea. 

Dena den, alde txarrak ere izan ditzakete, besteak 
beste, erritmoei eta orduei dagokienez lana 
areagotzea, etengabeko konexioa eta erantzunetan 
berehalakotasuna eskatzea, enplegua gizartearen 
gainerako ugalketa-jarduerei gailentzea, gure bizitzako 
eremuen arteko oztopoak lausotzea edo lan-inguruneko 
harreman pertsonalak desagertzea6. Oro har, ebidentzia 
enpirikoak adierazten duenez, lanean emandako 
orduak murriztu eta diru-sarrerak eta lanbide-aukerak 
murrizten dituzten telelangileek soilik lortzen dute 
zaintza-lanetarako behar den denbora izatea, eta, 
batez ere, emakumeak izaten dira7. Telelanaren arrisku 

6. EIGE (2021). Gender equality and the socio-economic im-
pact of the COVID-19 pandemic, Luxembourg: Publications 
Office of the European Union.

7. Rodríguez-Modroño, Paula (2021). Non-standard work in 
unconventional workspaces. Self-employed women in ho-
me-based businesses and co-working spaces, Urban Studies 
58(11): 2258-2275; Rodríguez-Modroño, Paula & López-
Igual, Purificación (2021). Job quality and work-life balance 
of teleworkers, International Journal of Environmental Re-
search and Public Health 18(6): 3239.
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horiek bereziki nabarmenak eta ikusgarriak izan 
dira COVID-19aren konfinamenduetan, emakumeek 
askoz ere arazo gehiago izan baitituzte ordaindutako 
lana eta ugalketa- edo zaintza-lanak bateragarri 
egiteko8. Espainian pandemiaren garaian egindako 
telelanaren, kontziliazioaren 
eta genero-rolen ar teko 
erlazioari buruzko azterlanetan 
joera bikoitza agertzen da. 
Alde batetik, ikusi da zaintza-
lanen gorakada emakumeek, 
batez ere, hartu dutela beren 
gain eta, beraz, areagotu egin 
dira aurretik zeuden genero-
desberdinkeriak. Beste alde 
batetik, konf inamenduan 
zehar zereginak birbanatzeak 
bizkortu egin du genero-rolak 
gehiago parekatzea, eta epe 
luzean iraun dezake horrek9. 
Baina, oraingoz, lehen efektua 
da nagusi oraindik ere, eta, 
horren ondorioz, genero-
desberdinkeriak areagotu egin 
dira COVID-19arekin egindako 
lan-banaketaren ondorioz. Hori 
dela eta, kontuz ibili behar da 
telelana ez dadin bihurtu lan-kostuak murrizteko tresna 
enpresetan eta emakumeentzako babesleku, eta, beraz, 
lan prekarioko beste nitxo feminizatu bat. Izan ere, 
telelanak izan ditzakeen ondorio kaltegarriak saiheste 
aldera, eta pandemiarekin arriskuak eta kostuak 
langileen gain gera ez daitezen, Espainiako gobernuak 
bizkortu egin zuen urrutiko lanari buruzko irailaren 
22ko 28/2020 Errege Lege Dekretuaren onarpena. Arau 
horren bitartez, telelangileei babes handiagoa eman 
nahi zaie eta, horretarako, deskonexio digitala arautu 
da, enplegatzaileak telelanaren kostuak ordaintzera 

8. Alon, Titan, Doepke, Matthias, Olmstead-Rumsey, Jane & 
Tertilt, Michèle (2020). The Impact of COVID-19 on Gender 
Equality, National Bureau of Economic Research Working 
Paper Series 26947; Samek Lodovici, Manuela et al. (2021). 
The impact of teleworking and digital work on workers and 
society, Publication for the committee on Employment and 
Social Affairs, Luxembourg: Policy Department for Eco-
nomic, Scientific and Quality of Life Policies, European 
Parliament; Sostero, Matteo, Milasi, Santo, Hurley, John, 
Fernández-Macías, Enrique & Bisello, Martina (2020). Te-
leworkability and the COVID-19 crisis: a new digital divide? 
Seville: European Commission, JRC121193.

9. Seiz, Marta (2020). Desigualdades en la división del trabajo 
en familias con menores durante el confinamiento por CO-
VID-19 en España. ¿Hacia una mayor polarización socioe-
conómica y de género?, IgualdadES 3.05.

behartu dira, diskriminazio oro debekatu da, eta 
telelana kontziliazio-neurri bat ez delako ideia berretsi 
da. Arauan bertan jasotzen denez, bizitza profesionala 
eta pertsonala bereizi eta orekatu egin behar dira, 
eta telelana egiten duen pertsonak kontziliaziorako 

duen eskubidea f inkatzen 
saiatzen da, lan-modalitate hori 
hedatzeak emakumeei ekar 
diezaiekeen arriskua arintzeko 
neurritzat. Etorkizun hurbilean, 
funtsezkoa da kontrolatzea 
ea legearen bitartez genero-
desberdinkeriak eta genero-
rol tradizionalak areagotzea 
saihesten den ala ez den 
saihesten.

Hirugarrenik, soldatapeko 
enplegu-harremanen pean 
egin ohi ziren jarduerak 
autoenplegurako formuletara 
ekartzea ahalbidetzen du 
digitalizazioak, enplegu 
prekarioa eta are enplegu 
irregularra edo informala 
sortzea sustatuz10. Horren 
adibide argia da lanak 

plataforma digitaletako izan duen hazkunde handia. 
Izan ere, langile horien lan-estatus anbiguoa, lan-
eskubideak eta gizarte-babesa Europako herrialdeetan 
lehentasun handieneko arazo sozial eta politiko bihurtu 
baitira eta, bereziki, Espainian, plataforma digitaletako 
langile gehien dituen Europar Batasuneko herrialdea 
den aldetik11. Lan-baldintzen okertze horrek bereziki 
emakumeak hartzen ditu eraginpean, lan-merkatuan 
kalteberatasun handiagoko egoera dutelako abiapuntu 
eta gizarte-babes egokia eskuratzeko aukera txikiagoa 
dutelako. Beraz, teknologia berri horiek lan-merkatu 
tradizionalean hautemandako genero-arrakalak 

10. Drahokoupil, Jan & Fabo, Brian (2016). The platform eco-
nomy and the disruption of the employment relationship, 
European Trade Union Institute Policy Brief 5/2016.

11. Ikus, besteak beste, Piasna, Agnieszka & Drahokoupil, 
Jan (2017). Gender inequalities in the new world of work, 
Transfer, European Review of Labour and Research 23 (3), 
313-332; Risak, Martin & Dullinger, Thomas (2018). The 
concept of ‘worker’ in the EU law: status quo and potential 
for change, European Trade Union Institute Report 140; 
Vandaele, Kurt (2018). Will trade unions survive in the pla-
tform economy? Emerging patterns of platform workers’ 
collective voice and representation in Europe, European 
Trade Union Institute Working Paper 5/2018.

Espainian pandemiaren 
garaian egindako telelanaren, 
kontziliazioaren eta genero-
rolen arteko erlazioari buruzko 
azterlanetan joera bikoitza agertzen 
da. Alde batetik, ikusi da zaintza-
lanen gorakada emakumeek, batez 
ere, hartu dutela beren gain eta, 
beraz, areagotu egin dira aurretik 
zeuden genero-desberdinkeriak. 
Beste alde batetik, konfinamenduan 
zehar zereginak birbanatzeak 
bizkortu egin du genero-rolak 
gehiago parekatzea, eta epe luzean 
iraun dezake horrek.
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betikotu ez ezik, areagotu ere egin ditzakete12. 
Azterlanen arabera, baieztatu egin da plataforma 
digitaletan lan egiten duten emakumeak soldata 
txikiko lanbide gutxitan metatzen direla (adibidez, 
administrazio-zereginetan, zaintza-zerbitzuetan edo 
garbiketa-zerbitzuetan), plataformetan egiten duten 
lana beren ordainpeko lan bakarra izaten dela, gizonek 
baino ordu gutxiago lan egiten dutela eta gizonek 
baino lan-baldintza eta diru-sarrera kaskarragoak 
dituztela, eta, horren ondorioz, kalteberatasuneko eta 
esplotazioko arrisku handiagoa dutela13. Generoaren 
araberako aldeak aurki daitezke soldatetan, bezeroen 
balorazioak, esperientzia, lanbide-kategoria, 
lanorduak edo hezkuntza-maila edozein izanik ere; 
horrek zera esan nahi du, genero-diskriminazioa 
errotuta dagoela jada plataformen funtzionamenduan 
bertan. Ebidentzia enpirikoak adierazten duenez, 
emakumeek, batez beste, gizonen diru-sarreren % 82 
irabazten dute plataforma digitalen bitartez14, baita 
plataforma beraren barruan ere. Berriki egindako 
azterlan baten arabera, Ameriketako Estatu Batuetako 
Uber konpainiako gizonezko gidariek emakumeek 
baino % 7 gehiago irabazten dute, gutxi gorabehera15. 

Horregatik guztiagatik, laugarren industria-iraultzak 
eta horrek dakartzan lan-merkatuaren eta gizartearen 
eraldaketa sakonek erronka handiak planteatu 
dizkigute, erronka nagusietako bat izanik langileen 
artean sexuaren, adinaren, hezkuntza-mailaren, 
jatorrizko herrialdearen, sektore ekonomikoaren, 
lanbide-okupazioaren, lan-estatusaren eta abarren 
araberako desberdinkeriak areagotu daitezen 
saihestea. Online laneko edo lan digitaleko formula 

12. Kasliwal, Ria (2020). Gender and the gig economy: A quali-
tative study of gig platforms for women workers, ORF Issue 
Brief No. 35, Observer Research Foundation. 

13. Rodríguez Modroño, Paula, Pesole, Annarosa & López-
Igual, Purificación (2022). Assessing gender inequality in 
digital labour platforms in Europe, Internet Policy Review 
(en prensa).

14. Adams, Abi & Berg, Janine (2017). When home affects pay: 
An analysis of the gender pay gap among crowdworkers, 
SSRN Electronic Journal 3048711; Liang, Chen, Hong, Yili, 
Gu, Bin, & Peng, Jing (2018). Gender wage gap in online 
gig economy and gender differences in job preferences, In-
ternational Conference on Information Systems 2018, ICIS 
2018, 1-33; Litman, Leib, Robinson, Jonathan, Rosen, Zhon, 
Rosenzweig, Cheskie, Waxman, Joshua, & Bates, Lisa M. 
(2020). The persistence of pay inequality: The gender pay 
gap in an anonymous online labor market, PLoS ONE 15(2): 
1-19.

15. Cook, Cody, Diamond, Rebecca, Hall, Jonathan, List, John 
A. & Oyer, Paul (2018). Gender Earnings Gap in the Gig 
Economy: Evidence from over a Million Rideshare Drivers, 
Working Paper No. 3637.

berri horiek eskaintzen dituzten aukerei esker 
pertsona guztien bizi-kalitatea eta lana hobetu dadin 
eta desberdinkeriak murriztu daitezen (besteak 
beste, genero-desberdinkeriak), ezinbestekoa da 
eraldaketa digital horiek gizartearen ugalketako 
lan guztietan eragiten dituzten inpaktuak ekonomia 
politiko feministaren ikuspegitik aztertzea eta genero-
politika eraldatzaileak diseinatzea. Esate baterako, 
sektore publikotik zainketen kalitatezko hornidura 
unibertsala bermatzea funtsezko betekizuna da gizarte-
jasangarritasuneko krisia konpontzeko, genero-rol 
tradizionalak ez errepikatzeko eta lan-merkatuan 
dauden desberdinkeriak eta segregazioak berriz gerta 
ez daitezen bermatzeko. Beste erronka garrantzitsu 
bat zera da, lan berrien kasuan babes soziolaboral 
eraginkorra ziurtatzea eta, horretarako, langileen 
eskubide unibertsal berriak ezartzea, gutxieneko 
ordu edo diru-sarrerak eta erregulazio eta babes 
egokiak bermatzeko16. Laugarren industria-iraultza 
honek ekar ditzakeen onurak herritar guztiek eta ez 
soilik hainbat taldek baliatu ahal izatea eta lotutako 
arriskuak arindu ahal izatea ez dago soilik sektore 
ekonomikoek enplegua sortzeko edo suntsitzeko 
duten ahalmenaren mende, ezta langileak berdintasun-
baldintzetan sartzeko aukeren mende ere, baizik eta 
langile guztiek duten ordezkaritzako eta negoziazioko 
ahalmenaren mende, eta gure gobernuek herritar 
guztien berdintasuna lortzeko eta bizi-baldintzak 
hobetzeko beharrezkoak diren erreformak egiten 
modu eraginkorrean laguntzeko duten borondatearen 
eta ahalmenaren mende ere bai.n

16. Huws, Ursula (2020). Reinventing the Welfare State. Digital 
Platforms and Public Policies, London: Pluto Press.
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TXERTO-EKOIZLEEN ELKARTEA
Deskripzio-ohar bat txertoen mundu-mailako industriaren kontzentrazioari buruz

Félix Lobo 
Funcas eta Madrilgo Carlos III Unibertsitateko katedradun emeritua 

herrialde garatuen miopiaren ondorioz, pandemiak 
aurrera jarraitzeko arriskuak, beren buruei ere kalte 
eraginez, Omicron aldaerarekin gertatu den eran.

Alabaina, nire iritziz, gaia, miseria moralez harago, 
herrialde garatuen miopiarekin lotuta dago, eta 
azalpen sinpleekin, hala nola gaitz guztiak patenteekin 
lotzearekin (nahiz eta hiru kontuak arazoaren zati 
garrantzitsuak izan). Izan ere, aurrekariak eta 
ohartarazpen serioak eta ongi dokumentatuak egon 
badira ere (Gates, 2015; OME, 2019), aurrerapen gutxi 
eginda geunden txertoen ekoizpeneko industriaren 
egituraren prestaketan; eta ez mundu-mailako 
pandemia bati aurre egiteko bakarrik, baita lehendik 
dauden gaixotasun infekziosoetarako ere. 

1. Sarrera

1. irudian, zenbait herrialdetan 2021eko abenduaren 
8rako Covid-19ren kontrako txertoa jasota zuten 
biztanleen proportzioak adierazi ditugu. Alde 
izugarriak ikusten dira batzuen eta besteen artean. 
Errenta txikienekoek biztanleriaren %8,3 bakarrik 
dute txertatuta, gutxienez dosi batekin (Our World in 
Data, 2021a, abenduaren 8a).

Nazioarteko lankidetzaren urritasunak direla eta, 
berdin jarraitzen du errenta altuko herrialdeen eta 
gainerakoen arteko desberdinkeriaren arazo moralak, 
eta berdin jarraitzen du, baita ere, oso barne-lotura 
estuko mundu bateko gaitz orokorra denez, eta 

Share of people vaccinated against COVID-19, Dec 7, 2021

0% 20% 40% 60% 80%

Share of people fully vaccinated against COVID-19 Share of people only partly vaccinated against COVID-19
United Arab Emirates 98%Cuba 90%Portugal 90%Chile 88%Singapore 87%China 85%Cambodia 84%South Korea 84%Spain 82%Canada 81%Japan 79%Uruguay 79%

Italy 79%France 77%Brazil 77%Vietnam 76%United Kingdom 75%Germany 72%United States 71%Thailand 70%Iran 68%Turkey 66%Mexico 61%India 58%World 55%Indonesia 52%Philippines 51%Russia 47%Bangladesh 39%Pakistan 37%South Africa 30%Egypt 27%Kenya 9.2%Ethiopia 7.3%Nigeria 3.5%Tanzania 2.6%

Source: Official data collated by Our World in Data
Note: Alternative definitions of a full vaccination, e.g. having been infected with SARS-CoV-2 and having 1 dose of a 2-dose protocol, 
are ignored to maximize comparability between countries.
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Txertoen industriak sekulako aurrerapenak lortu 
ditu, pandemia baino lehen eta pandemian zehar. 
Baina, duela askotik, merkatu lehiakorraren 
eraginkortasunaren paradigmatik urrun dago, 
merkatuaren hutsegite nabariekin. Emaitza gisa, 
eta nahiz eta lorpen zientifikoak, teknologikoak eta 
industrialak izan dituen zalantzarik gabe, txertoen 
industriak sozialki nahiko genukeena baino jarduera 
baxuagoa zuen Covid-19ren pandemiaren aurretik, 
eta horrelakoa izaten jarraitzen du gaur egun ere; 
produktu eskasia, izakin falta, sektoreko enpresak 
merkatutik ateratzea eta fabrikazioan eta ikerketan 
eta garapenean (I+G) behar besteko inbertsiorik 
ez egitea, horiek guztiak merkatuaren hutsegiteen 
sintomak dira. «Garapen-proiektuen zorro anemiko» 
bati buruz ere hitz egin da (Xue and Ouellette, 
2020). Hortaz, industria sakonki berritzeko premia 
larria dugu, Covid-19ren pandemiaren esperientziak 
areagotua, eta mundu-mailako politika publikoak 
osoki birplanteatu eta hedatu egin behar dira, txertoen 
alorrean I+G, fabrikazioa, banaketa eta eskuratzeko 
aukerak sustatzeko.

Hori da Ekonomia Industrialaren ikuspegitik 
txertoen industria aztertu duen azterlan zabal 
baten ondorio nagusia (Lobo, 2021). Azterlanaren 
xedea da SARS-CoV-2 birusaren aurkako txertoak 
behar besteko kantitatean garatzea, fabrikatzea eta 
banatzea sustatzeko tresnak diseinatzen laguntzea, 
herrialde guztietako biztanleria ahalik eta bizkorren 
immunizatu ahal izateko, eta, orobat, etorkizuneko 
balizko pandemietarako prestatuta egoteko. 

Ohar honen (azterlan horretan oinarritua) xedea askoz 
ere mugatuagoa da: industria horren kontzentrazio 
geografikoari eta ekonomikoari buruz eskuragarri 
dauden datuen deskribapen bat egin nahi dugu. 
Alabaina, interesgarria da, emandako datuak arras 
adierazgarriak direlako. Kontzentrazio ekonomikoak 
ekonomialarien arreta erakarri izan du beti. 
Merkatuaren hutsegiteen sintoma eta ondorio izan 
daiteke. Muturreko kasuetan, kontzentrazioa oso 
altua bada, ohar honetan deskribatzen den egoeran 
gertatzen den eran, monopoliotik edo oligopoliotik 
gertu gaude, horrek dakartzan ongizate sozialaren 
galerekin. Baliteke industria horren egitura optimoa 
eztabaidagarria izatea, eskalan haziz doazen 
errendimenduak daudelako eta I+Grako inbertsioen 
maila egoki bat behar delako, eta, gainera, gobernuek 
negoziazio-ahalmen handia dutelako eskariaren 
aldetik; baina, edonola ere, arretaz aztertu behar 
dira monopolioaz bestelako alternatibak (lehia eta 
erregulazioa) (Tirole, 1988).

2. Merkatuaren hutsegiteak eta txertoen 
industriaren kontzentrazio geografikoa

Merkatuaren hutsegiteen ondorioz, ezin da lortu 
Paretoren efizientzia optimoa. Txertoen mundu-
mailako industrian, zenbait hutsegite eta egoera lotu 
aurkitu ditugu, honako hauek besteak beste: 

■n Kanpoko efektu positiboak kontsumoan.
■n Hasierako kapital-behar handiak (I+G eta fabri-

kaziorako). 
■n Ekoizpen-funtzioari eta kostuei eragiten diete-

nak: I+Grako eta fabrikaziorako kostuak; fabri-
kazio-sortak kutsatzeko arrisku estokastikoak; 
erregulazio zabalak eta xehatuak; kalteengatiko 
erantzukizun zibila.

■n Instalazio eta ekipo oso espezializatuak, malguta-
sun gutxikoak. 

■n Eskalako ekonomiak.
■n Kontzentrazio horizontala, monopolioa, oligopo-

lioa. 
■n Gatazkak txertoetarako sarbidearen eta patenteek 

mahaigaineratutako berrikuntza-pizgarrien artean.
■n Enpresen irteerak eta urritasunak. 
■n Generiko gisa aurkeztutako txertoen lehiarako 

zailtasunak.

Arazo horiek ikusita, bi teoriak inbertsio faltaren, 
urritasunen eta enpresak merkatutik ateratzearen 
zergatiak azaltzen dituzte. Lehenengoak kontzentrazio 
ekonomikoa eta oligopolio eta monopolio moduak 
aipatzen ditu; horiek guztiak bateragarriak dira 
errentagarritasun altuarekin, urritasunekin eta enpresa 
txikienak merkatutik ateratzearekin. Bigarren teoriak 
errentagarritasun faltan jartzen du oinarria (datu 
gutxitan oinarritua eta eztabaidagarria), oso enpresa-
arrisku handiekin lotuta. Kontua da bi teorietatik 
ondorio bera ateratzen dela: merkatuaren hutsegiteak 
orokorrak dira, eta, pandemia baino lehenagotik 
ere, industriak benetako eskaria asetzea eragozten 
ari ziren, eta horrek osasun publikorako eta garapen 
ekonomikorako behar-beharrezkoak diren produktuen 
urritasuna eragiten zuen.

Azter dezagun industria horretan dagoen 
kontzentrazioari buruzko datuen deskribapena. 
Merkataritza-fluxuei eta enpresen jabetzari buruzko 
azterlan xehatu batean, txertoen industriari «txerto-
ekoizleen elkartea» izena eman zaio (Evenett eta al., 
2021), instalazio eta enpresa multinazional (EM) gutxi 
batzuetan oso kontzentratuta dagoelako. Enpresa eta 
instalazio horiek, nagusiki, herrialde garatuetan daude 
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OMEk «aurrekalifikatutako» txerto-fabrikatzaileen 
zerrendan behar besteko kalitate-bermeak eskaintzen 
dituztenak sartu dira, eta garbi ikusten da desoreka. 
21 fabrikatzaile herrialde garatuetan daude (batzuk 
korporazio multinazional beraren subsidiarioak dira); 
13, garatzeko bidean dauden herrialdeetan (diru-
sarrera ertainak eta Kuba), eta horietatik zazpi, Indian 
(bat multinazional baten subsidiarioa da); eta beste lau 
Txinan daude, eta bat, Errusiako Federazioan (WHO 
2021ko maiatzaren 14a).

Industria horren kontzentrazioaz jabetzeko, 
interesgarria da Coalition for Epidemic Preparedness 
Innovations (CEPI)1 elkarteak 2020ko apiriletik 
ekainera bitarte egindako inkesta; etorkizunean 
SARS-CoV-2-ren aurkako txertoak ekoizteko ahalmen 
potentzialari buruzkoa da. CEPIk optimismoz 
aurkeztu zituen emaitzak, honako hau azpimarratuz: 
«badago fabrikazio-ahalmena… mundu osoko hainbat 
lekutan» (CEPI, 2020b). Alabaina, beren datuen 
arabera, diru-sarrera altuko ekonomia eta garatzeko 
bidean dauden ekonomia gutxi batzuek bakarrik dute 
fabrikazio-ahalmena (edozein motatako txertoak) 
(CEPI, 2020a). Gainera, 9 fabrikatzailek bakarrik 
zituzten OMEren aurrekalifikazio-planeko ikuskapen-
erregistroak (kalitate-froga), 18k European Medicines 
Agency (EMA) agentziarenak, eta 15ek AEBko Food 
and Drug Administration (FDA) elkartearenak; 
eta 17k, 39k eta 38k, hurrenez hurren, bukatutako 
produktuetarako (CEPI, 2020a). 

CEPIk kalkulatu zuen, mundu-mailan, 2021 
amaierarako Covid-19ren aurkako bi mila eta lau 
mila milioi dosi artean sortzeko ahalmen potentziala 
zegoela. Egia esan, aurten hamabi mila milioi dosi 
inguru ekoitziko dira. (IFPMA, 2021).

Fabrikazio-ahalmenak ez dira parametro garrantzitsu 
bakarrak. Covid-19ren aurkako txertoak fabrikatzeko 
eta banatzeko behar diren osagai-substantziak eta 
erreaktiboak ere funtsezkoak dira. Evenett et al. (2021) 
egileek, merkataritza-fluxuei eta enpresa-mailako 
jabetza datuei buruz egindako azterlan xehatuan, 
honako hau adierazi zuten: «Covid-19ren aurkako 
txertoaren osagai-substantzien mundu-mailako 

1. CEPI es una asociación independiente registrada en No-
ruega, formada por organizaciones públicas, privadas, fi-
lantrópicas y de la sociedad civil. Fue lanzada en Davos en 
2017 por los gobiernos de Noruega, India, la Bill & Melinda 
Gates Foundation, Wellcome y el World Economic Forum, 
para fomentar el desarrollo de vacunas contra epidemias 
(CEPI, 2021).

(Europar Batasuna eta AEB), eta txertoen negozioan 
parte-hartze nagusia dute, salmenten edo diru-sarreren 
zifrei dagokienez (2. irudia).Txertoen ekoizpenaren 
kontzentrazio geografikoa aspalditik dagoen eredu bat 
da. «Datuek erakusten dutenez, argi eta garbi ikusten 
da Covid-19ren aurkako txertoaren ekoizpenean oso 
kontzentrazio eta autosufizientzia handia dagoela 13 
herrialdetan. Herrialde horietan, gaur egun Covid-
19ren aurkako txertoak ekoizten dituzten enpresen 
egoitzak egoteaz gainera, haien subsidiarioen %91 
ere badago (mundu osoko 857tik 783)» (Evenett eta 
al., 2021). ELGAk ere ekoizpenaren kontzentrazio 
geografikoan jartzen du azpimarra. «Garatzeko 
bidean dauden ekonomiak diru-sarrera handiko 
herrialdeen mende daude txertoen alorrean. Europar 
Batasuna (EB) da txertoen inportazioen iturri nagusia 
eskualde guztietan. Zehazki, Asia hegoaldean eta 
Saharaz hegoaldeko Afrikan, Europar Batasunetik 
inportatzen dituzte txertoen bi heren baino gehiago» 
(ELGA, 2021).

2. Irudia. Txertoen munduko merkatua, 2005etik 2020ra aurreikusi-
tako hazkundea (pandemiaren aurretik)

Oharrak: B: 1.000 milioi; EU, Europar Batasuna; ROW, munduko gaine-
rako lekuak; US, Amerikako Estatu Batuak; USD, dolar estatubatuarra.
Iturria: Douglas eta Samant (2017).
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merkatuak oso kontzentratuta daude. Pandemiaren 
aurreko inportazio guztien hiru laurden inguru 
produktu horien bost esportatzaile nagusietatik (EB, 
AEB, Singapur, Txina eta Erresuma Batua) egin ziren. 
Giltzarri diren osagaiei dagokienez, esportatzaile 
nagusietatik egindako inportazioen zatia are 
handiagoa izan zen, ehuneko 80 ingurukoa, nagusiki 
AEBn, EBn, Erresuma Batuan, Txinan eta Japonen 
kontzentratua. Txerto-ekoizleak giltzarri diren osagai-
substantzien esportazioen iturri zein jomuga dira aldi 
berean» (Evenett et al., 2021, 13. or.). 

Asiako Garapen Bankuak (ADB) dioenez, osagaien 
444 fabrikatzaileen %70 baino gehiago Europar 
Batasunean (156 enpresa), Estatu Batuetan (70), 
Txinan (49) eta Indian (43) dago (Evenett et al., 2021).

«Txertoen elkartearen» barneko elkarrekiko 
mendekotasuna bistakoa da, datuei erreparatuz gero: 
txerto-ekoizleek beste txerto-ekoizle batzuetatik 
eskuratu zuten txertoetan giltzarriak diren osagai-
substantzien %88,3 (…). Bukatzeko (…), esan behar 
da nazio gutxi batzuen esku dagoela Covid-19ren 
txertoen eta beste substantzia batzuen mugaz gaindiko 
ekoizpenaren eta merkataritzaren zati handiena (...) 
Egoera horrek ondorio politiko handiak ditu Covid-
19ren aurkako txertoen urritasun nabarmena dagoen 
une honetan» (Evenett et al., 2021, 17. or.).

3. Enpresak

OMEk ongi deskribatzen ditu txertoen munduko 
merkatua hornitzen duten enpresak:

Txertoen mundu-mailako salmenten %80, gu-
txi gorabehera, bost enpresa multinazional (EM) 
handitatik dator; multinazional horiek azken 
hamarkadetan egindako enpresa farmazeuti-
koen bat-egiteen eta erosketen bidez sortu dira. 
Batez ere herrialde industrializatuetako merka-
tuetara bideratuta badaude ere, garapen bidean 
dauden herrialdeetan eta goraka ari diren mer-
katuetan ere saltzen dituzte beren produktuak, 
eta mundu-mailako osasunaren alorreko nazioarteko 
ekimenetan parte hartzen dute. Merkatu horie-
tan lehiatu ahal izateko, EMek, askotan, kanpoko 
azpikontratazioak egiten dituzte, eta garapen bate-
ratuko eta transferentzia teknologikoko jardueretan 
parte hartzen dute.

1980ko hamarkadan, gorakada ari ziren merkatue-
tako fabrikatzaileak txertoen merkatuan jarduten 
hasi ziren, eta, orduz geroztik, paper garrantzitsu 
bat hartu dute. Goraka ari diren fabrikatzaileek (In-
dia, Txina eta Brasilen) funtsezko papera jokatzen 
dute garapen-bideko herrialdeei txertoak hornitzeko 
garaian, batez ere oinarrizko txertoak eta txerto kon-
binatu batzuk. Orain, UNICEFen txerto-erosketen 
erdia hornitzeaz arduratzen dira, gutxi gorabehera, 
dosi-bolumenari dagokionez; horrek esan nahi 
du UNICEFek egiten duen txerto-erosketaren guz-
tizko balioaren %30 haien esku dagoela.

Goraka ari diren merkatuetako fabrikatzaileak mer-
katuan sartzeak (…) prezioen beherakada ekarri du, 
lehia eta ekoizpen-ahalmena areagotu egin direlako 
(…). Goraka ari diren merkatuetako fabrikatzaile 
batzuek txerto berritzaileagoetara ere zabaldu nahi 
dute ekoizpena. Goraka ari diren fabrikatzaileak 
Garapen-bideko Herrialdeetako Txerto Fabrikatzai-
leen Sarean (DCVMN) daude ordezkatuta (OME, 
2021, maiatzaren 13a).

Douglas eta Samant (2017) egileen estimazioen 
arabera, 2014an, mendebaldeko lau eskaintzaile 
nagusiek mundu-mailako salmenten %85 egin zuten 
gutxi gorabehera; gainerakoa txertoen eskualdeko 
enpresek egin zuten, eta, horien artetik, handienak 
diru-sarrera ertaineko herrialdeetan daude, hala nola 
Indian, Txinan eta Brasilen (ikus 1. taula). Lau enpresa 
nagusiak, poliki-poliki, merkatu-kuota galtzen ari dira 
dositan, DCVMNko enpresen mesedetan.

Hatchett et al. (2021) egileek ekoizleen beste 
deskribapen bat ematen dute, kontinenteka.Dirudienez, 
azterketa-unitateak antigenoa eta soltekoak ekoizteko 
eta betetze- eta bukatze-eragiketak egiteko ahalmen 
osoa duten enpresak dira. Deskribapen horretan, 
mundu osoko 13 manufaktura-enpresa bakarrik 
hartzen dira kontuan; ahalmenaren %55 inguru 
Asiaren ekialdean dago; %40, Europan eta Ipar 
Amerikan, eta %5 baino gutxiago, Afrikan eta Hego 
Amerikan (3. irudia) (Hatchett et al., 2021).

Serum Institute of India da munduko txerto-ekoizle 
handiena dosi-kopuruari dagokionez, urteko 1.300 
milioi ekoizten baitzituen pandemiaren aurretik. 
Enpresa horren produktuak 140 herrialde baino 
gehiagotan erabiltzen dira. Mundu osoan txertatuta 
dauden bi haurretik batek Serum Institute enpresak 
ekoitzitako txerto bat jasotzen du gutxienez. 
DCVMNko kide diren 14 herrialdeetako 40 txerto-
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fabrikatzaileen artetik, bat bakarrik da afrikarra: 
Biovac Institutua, hain zuzen ere. Lurmutur 
Hirian du egoitza, Hegoafrikan, eta, gaur egun, 
txertoen 25 milioi dosi baino gehiago banatzen ditu 
zenbait gaixotasunetarako, hala nola elgorrirako, 
poliomielitiserako eta tuberkulosirako (UNCTAD, 
2020).

Covid-19ren pandemia aldarazten ari al da 
ekoizpenaren enpresa-kontzentrazioa eta 
kontzentrazio geografikoa? «Covid-19ren txertoen 
fabrikatzaileek beren fabrikazioa areagotu dute 
garapen klinikoarekiko paraleloan («scale-in», «barne-
hedapena»), erronka horri erantzuteko. Orobat, 150 
elkartetik gora eratu dituzte, kontratuen araberako 
garapen- eta fabrikazio-erakundeekin (CDMO) 
eta beste enpresa biofarmazeutiko multinazional 
batzuekin akordioak sinatuz, teknologia transferitzeko 
eta guztizko ekoizpena areagotzeko («scale-out», 
«kanpo-hedapena»)» (Hatchett et al., 2021). Baina 
galdera hau da gakoa: akordio horiek nahikoa al dira 
merkatu-logikaren arabera, ala beste zerbait behar 
dugu? 

1. Taula. Txerto-enpresen merkatu-kuotak

Enpresa
Urteko irabaziak (USD, 

mila milioi) Kuota (%)

GlaxoSmithKline 5,3 19,7

Merck & Co. b 6,2 23,4

Novartis 1,5 5,7

Pfizer 3,5 16,8

Sanofi b 5,8 21,9

Beste batzuk 3,4 12,6

Guztira 26,7 100,0
a. EvaluateFarmak bildutako datuak   

(http://www.evaluategroup.com)
b. b Sanofi Pasteru MSD partaidetza anitzekoaren errenten %50 

barne hartzen du bakoitzak.

Iturria: Douglas eta Samant (2017).

Informazio independentea eta azterlan xehatuak 
behar dira akordio eta teknologia-transferentzia 
horien irismena zenbatekoa den jakiteko. Betetze- 
eta akabera-eragiketetarako bakarrik kanpoan 
kontratatutako fabrikazioaz harago jan behar 
dugu; kostuak murrizteko eta fabrikazio-ahalmena 
areagotzeko xede hutsaz garapen-bideko herrialdeetan 
egindako kontratazioez harago, alegia.

2. taulak eta 4. irudiak Covid-19ren pandemia baino 
lehen (2009 eta 2018 inguruan) txertoak fabrikatzen 

3. Irudia. Txerto-fabrikatzaileak kontinenteka, produktuak hirugarren fasean eta ondorengoetan dituztenak, CDMOak kontuan hartu gabe

Iturria: Hatchett, R.et al. (2021).
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2. Taula. Txertoak fabrikatzen dituzten enpresa nagusiak, 2009

Iturria: Douglas eta Samant (2017).

Of the dominant manufacturers, 
Microgen is the only one with no 
PQ’d products

4. Irudia. Txertoak fabrikatzen dituzten enpresa nagusiak eta fabrikatutako txerto motak. 2018ren inguruan

Oharrak: PQ’d baimena duten 5 txerto edo gehiago dituzten fabrikatzaileak bakarrik; OMEk aurrekalifikatutako 
produktuak. Iturria: WHO (2018). 47



zituzten banakako enpresei buruzko informazioa 
ematen dute. 4. irudian ekoitzitako txertoen azpimoten 
kopurua zehazten da. Garbi ikusten da fabrikazioak 
zer bilakaera izan zuen urte horietan, goraka ari 
diren herrialdeetako fabrikatzaileen agerpenarekin 
(bereziki, Serum Institute of Indiaren agerpenarekin). 
Bistakoa da, orobat, egoera aldatu egin dela 
pandemiarekin. Orain, ARNm txertoak fabrikatzen 
dituzten enpresa berritzaileak (BioNTech, Moderna) 
dira eragile nagusiak merkatuan, eta teknologia horren 
inguruko aurreikuspenekin bat, ziurrenik paper are 
nabarmenagoa izango dute etorkizunean. Aitzitik, 2. 
taularen arabera, «txertoetan lerro espezializatuak 
dituzten eskala handiko lau enpresen» artetik, hiruk, 
gaur arte, ez dute lortu SARS-CoV-2 prebenitzeko 
produktu erabilgarririk sortzea eta «duten aukera 
bakarra da teknologia berriak dituzten iritsi berriei 
dagokienez aurrera egiten ahalegintzea» (Kuchler 
and Abboud, 2021). Hauek dira: MSD, lasterketa 
utzi duena, eta Sanofi eta GSK, beren proteina 
birkonbinatuzko txertoa 2022an prest izango dutela 
uste dutenak (COVID 19 Vaccine Tracker, 2021). 

4. Txerto-salerosketaren kontzentrazioa

Esan berri dugun eran, txertoen mundu-mailako 
merkatuak, baita Covid-19ren aurkakoenak eta 
haien osagai-substantzienak eta erreaktiboenak 
ere, oso kontzentratuta daude. «Txerto-ekoizleen 
elkarteko» kideak giltzarri diren osagai-substantzien 
esportazioen iturri zein jomuga dira aldi berean. 
Izan ere, merkataritzako elkarrekiko mendekotasun 
handiak daude txertoak ekoizteko, banatzeko eta 
emateko behar diren ondasunen artean (osagai-
substantzia aktiboak eta beste osagai batzuk, solteko 
produktua, bukatutako txertoak, txertoak mugitzeko 
bialak, jartzeko xiringak, garraiatzeko hozkailuak, 
hozteko izotz lehorra eta biltegiratzeko izozkailuak). 
Elkarrekiko mendekotasun horrek esan nahi du 
ezinbestekoa dela herrialde jakin batzuetan ekoitzitako 
ondasunak lortzea (ELGA, 2021).

Txertoen esportazioak nabarmen kontzentratuta 
daude. Hamar esportatzaile nagusiei dagokie munduko 
esportazio guztien balioaren %93 (bolumenaren 
%80). Balioaren ikuspegitik, Irlanda da esportatzaile 
nagusia, munduko esportazioen %28rekin, eta 
Belgika hurrengoa, %21ekin (esportatzaile nagusia 
da bolumenaren ikuspegitik).

Inportazioen balioa zein bolumena, kopuru erlatibotan, 
ez daude hain kontzentratuta. Baina, halere, hamar 
inportatzaile nagusiei dagokie munduko inportazioen 
balioaren %72 (bolumenaren % 69). Estatu Batuak 
da inportatzaile nagusia, munduko guztizkoaren 
% 24rekin, eta Belgika hurrengoa, % 22rekin (ELGA, 
2021, 3. or.).

Laburbilduz, txertoen eta osagai-substantzien 
salerosketaren joerak bat datoz behar diren 
ondasunen eta ekoizpenaren kontzentrazioaren arteko 
mendekotasun komertzial sendoekin.

5. Ekoizpena garapen-bidean dauden 
herrialdeetara ere zabaltzea

Premia larria dugu epe motzean Covid-19ren aurkako 
txertoen munduko ekoizpena areagotzeko. Epe luzean, 
areagotu egin behar dira I+G eta fabrikaziorako 
ahalmen teknikoak, eta nabarmen banatu behar dira, 
mundu-mailako beharrak asetzeko eta goraka ari diren 
infekzioak eta etorkizuneko pandemiak prebenitzeko 
eta horiei bizkor erantzun ahal izateko. Horretarako, 
inbertsioak eta teknologia-transferentziak behar 
izateaz gainera, industria horretan nagusi diren 
merkatuko gainerako hutsegiteak ere konpondu behar 
dira, ez badugu porrot egitea nahi. 

Abiarazi dira zenbait ekimen esperantzagarri. 
Europar Batasuna hasi da parte hartzen Afrikan eta 
Hego Amerikan txertoak fabrikatzeko inbertsio-
proiektuetan (von der Leyen, 2021). Duela gutxi, 
tokiko eta garapen-bidean dauden herrialdeetako 
beharrak asetzera bideratutako txertoen ekoizpena 
hedatzeko plan bat iragarri du AEBko presidenteak, 
2022ko bigarren erdirako dosiak mila milioitan 
ugarituko dituena, baina oraindik zehaztu gabeko 
proiektua da (Stolberg, 2021). Joan den urriaren 
31n Erroman egindako G20 bilkuran, babesa eman 
zaio COBAX ACT-Accelerator Facilitation Council 
Vaccine Manufacturing Working Group taldeari, 
txerto-fabrikaziorako oinarri zabalagoak sortzeko, 
bai eta teknologia-transferentziarako zentroak ere, 
zenbait eskualdetan, esate baterako, mRNArako 
Hegoafrikan, Brasilen eta Argentinan ezarri berri 
direnak (G20 ITALIA, 2021). OMEk aseguru-
programa bat du, kutsatzeengatiko eta erreakzio 
kaltegarriengatiko erantzukizun zibileko arriskuak 
estaltzeko, horrelakoek enpresa-ekimenak izutzen 
baitituzte, eta, oro har, kontsumitzaileak babesteko 
(WHO, 2021c, otsailaren 22). 
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6. Ondorioa

Eskariaren aldetik, ikusten da, gaur egun, desoreka 
nabarmena dagoela Covid-19ren aurkako txertatze-
prozesuan diru-sarrera altuko herrialdeen eta 
gainerakoen artean, eta diru-sarrera baxukoei 
dagokienez bereziki. Eskaintzaren aldetik, «Txerto-
ekoizleen elkartean», enpresa eta herrialde gutxi 
batzuez osatutakoan, dago kontzentratuta txertoen eta 
haien osagai-substantzien ekoizpena eta salerosketa, 
baita Covid-19ren aurkakoena ere. Txertoen ekoizleak 
giltzarri diren osagai-substantzien esportazioen 
iturri eta jomuga nagusi dira aldi berean. Enpresa-
mailako kontzentrazioaren ondorioa da hori, enpresa 
eta instalazio multinazional gutxi batzuk bakarrik 
baitaude, nagusiki errenta altuko herrialdeetan 
kokatuta. Ekialdeko Asia eta Erdialdeko Asia errenta 
ertain eta baxuko eskualdeentzako txerto-iturri 
bihurtu dira, baina garapen- eta fabrikazio-lerro 
tradizionaletan oinarrituta.

Ohar honetan deskribatutako kontzentrazio 
enpresariala, ekonomikoa eta geografikoa txertoen 
mundu-mailako industriaren egitura eskasaren eta 
industria horrek bizi dituen merkatuko hutsegite ugari 
eta sakonen dimentsioetako bat bakarrik da. Guztiak 
xehetasunez aztertu ostean, ohar hau egiteko baliatu 
dugun azterlanean ateratzen duten ondorioa da txertoen 
industrian eraldaketa sakona egin behar dela, nazioko 
eta nazioarteko esku-hartze publiko handiarekin, 
eragile askoren parte-hartzearekin eta esparru 
publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzekin. Epe 
motzean, premiazkoa da herrialde garatuek garapen-
bidean dauden herrialdeekin lankidetzan jardutea, 
finantza-baliabideen ekarpenak eginez eta txertoak 
emanez, eta, epe luzean, areagotu eta nabarmen 
hedatu behar dira I+Grako eta fabrikaziorako ahalmen 
teknikoak, mundu-mailako beharrak ase ahal izateko, 
eta goraka ari diren infekzioak eta etorkizunean sor 
daitezkeen pandemiak munduko eskualde guztietan 
prebenitzeko eta horiei bizkor erantzuteko. Norabide 
horretan doaz, hain zuzen ere, COVAXek, Europar 
Batasunak eta G20k abiarazitako zenbait ekimen, eta 
AEBko presidentearen promesak, baina taxuz garatu 
behar dira. 

Txertoak dira gure salbamendu handiko armak. 
Ezin ditugu atzean utzi garapen-bidean dauden 
herrialdeetako herritarrak, arrazoi moralengatik, eta 
ez garelako Covid-19ren eta etorkizuneko pandemien 
aurrean seguru egongo, munduko pertsona guztiak 
seguru ez dauden bitartean. Gaur egungo pandemia 
eta etorkizunekoak eta goraka ari diren beste zenbait 

infekzio prebenitu eta tratatu behar ditugu lankidetza 
unibertsalean eta multilateralismoan oinarrituta. 
Horretarako, behar-beharrezkoa, premiazkoa eta 
egingarria da munduko eskualde guztietan txertoak 
garatzeko eta fabrikatzeko ahalmena areagotzea. n
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GOMENDATUTAKO LIBURUA

L iburu hau Andreas Malm suediar ikertzaile 
eta aktibistarena da, eta Corona, Climate, Chro-

nic Emergency liburuaren itzulpena, zeina covid-
19aren pandemia deklaratu eta hilabete gutxira 
argitaratu zen. Giza ekologiaren edo ekologia poli-
tikoaren ikuspegitik idatzita dago. Liburua pande-
miari erantzun urgentea emateko da, baina harritzen 
du bere azterketa-ahalmenagatik eta dokumentazio 
handiagatik, kontsultatutako iturriak zehazten diren 
ehunka ohar baititu.

Lana, lehen kapituluan, galdera 
erraz baina oso interesgarri 
batekin hasten da. Kontua da 
covid-19aren krisia ustekabean 
agertu zela, eta estatu askoren 
erantzun sendoa eragin zuela, 
aparteko konfinamendu-neurriak 
hartu baitziren eta «funtsezkoak 
ez» diren jarduerak geldiarazi, 
halako eran non «kapitalismo 
berantiarra eta haren business 
as usual inoiz ez bezala etenda 
geratu ziren» (12. or.); kontrara, 
klima-aldaketak, zeina hainbeste 
ikertu baita hainbat hamarkadatan 
eta, hain presente baitago eztabaida publikoan, ez du 
inoiz behartu hain politika zorrotzak erabiltzera.

Desberdintasun nabarmen horren arrazoia ez da 
klima-aldaketaren arazoa larritasun txikiagokoa dela, 
zientifikoki gutxiago ezagutzen dela, are gutxiago ez 
jakitea zer egin arazoari aurre egiteko, erantzuna argia 
baita: berotegi-efektuko gasen emisioak murriztea.

Aldearen azalpena nagusiki abiadura- eta espazio-
kontuetan dago. Lehengoari dagokionez, pandemiaren 
aurrean hilkortasunaren eta osasun-sistemen kolapso 
potentzialaren ikuspegitik ez jardutearen ondorioak 
aste batzuetan nabari daitezke, baina berotegi-
efektuko gasen emisioak orain gutxitzearen ondorioa 
batez ere hamarkada batzuk geroago nabarituko dira. 
Espazio-kontuari dagokionez, pandemia egokiagoa 
da erantzun nazionalista emateko: mugikortasuna 

eta jarduerak murriztuta, eta mugak itxita, batez ere 
bertako populazioa babesten da, eta oso bigarren 
mailan munduko gainerako populazioa. Hala ere, 
klima-aldaketa eragiten duten emisioak murrizteko 
herrialde baten ekintzen onurak egiazki globalagoak 
dira, eta herrialde guztiei eragiten diete, emisioak 
gutxitzeko egiten dituzten ahaleginak edozein izanda 
ere.

Jada lehen kapi tuluaren 
amaieran, eta bigarrenean zehar, 
zeina luzeena eta, nire iritziz, 
interesgarriena baita, argudioa 
aldatu egiten da. Esan liteke 
egileak bere burua zuzentzen 
duela, eta ikuspuntua aldatzen. 
Egilearen arabera, covid-19a eta 
klima-aldaketa alderatzea, egia 
esan, «pertsona baten biografia 
beste baten bizitzako ordu 
batekin» (35. or.) alderatzea 
bezala da, edo, simil beliko bat 
erabilita (zeinak, nire ustez, 
gehiegi baliatzen baitira liburuan 
zehar), «gerra bat eta bala bat 
alderatzea» (105. or.) bezala. 

Hutsegite garrantzitsua da, muturreko fenomenoak 
areagotzen dituen klima-aldaketa eta zoonosien edo 
transferentzia zoonotikoen probabilitatea handitzeko 
epe luzeko joera baitira alderatu beharrkoak. 

Zoonosien ezaugarria da gizakiei patogeno bat 
transmitizea beste animalia-espezie batetik, zeinak 
gordailu-eginkizuna betetzen baitu, eta patogeno 
horrekin bizi baita, dela zuzenean, dela transmisio 
horretan bitartekaria den beste animalia baten bitartez. 
Malm-ek sinesgarriro argudiatzen du: «… covid-19a 
epe luzekoa eta klima-krisiarekiko paraleloa den joera 
baten adierazpena da, berotze globalaren neurriko 
eritasun global bat. 2020ko martxoan, aktibistek 
behin eta berriro gogorarazten zuten gaixotasun hori 
desagertzen denean, Lurrak berotuz jarraituko duela, 
eta beste kalamitate batzuk igortzen. Eta hori egia 
izanik ere, jakina, gaixotasun hori amaitutakoan, 

Egilearen arabera, covid-19a 
eta klima-aldaketa alderatzea, 
egia esan, «pertsona baten 
biografia beste baten bizitzako 
ordu batekin» (35. or.) 
alderatzea bezala da, edo, simil 
beliko bat erabilita (zeinak, nire 
ustez, gehiegi baliatzen baitira 
liburuan zehar), «gerra bat eta 
bala bat alderatzea» (105. or.) 
bezala.



Lurrak beste izurri batzuk igortzen jarraituko du: 
ezer ez du adierazten covid-19a azkena izango denik, 
giza ekonomiaren eta ia gordailu-espezie potentzial 
guztien arteko interakzio-tasa izugarri handitzen ari 
delako, ezinbesteko seigarren suntsipen masiboa 
eragingo duten indar berek bultzatuta» (kurtsibak 
jatorrizkoan, 105.106. or.).

Covid-19aren aurkako neurriak, konfinamenduak 
edo txertaketak izanda ere, ondorioei aurre egiteko 
neurriak dira, baina ez diete eragiten zoonosiak 
ugaltzearen arrazoi sozioekonomikoei, suhiltzaileak 
sute bat itzaltzera, herritarrak tornado batean lekuz 
aldatzera edo urei eusteko dikeak egitera bidaltzeak 
k l ima-a ldake ta ren  a r razo i 
sozioekonomikoei eragiten ez dien 
neurria den bezala. Klima-aldaketari 
aurre egiteko politiketako ohiko 
hizkera baliatuta (zeina Malm-ek 
ez baitu erabiltzen liburuan), horiek 
guztiak egokitze-politiken eta ez 
arintze-politiken adibideak dira.

Liburuak gogorarazten du 
ohartarazpen zientifiko asko izan 
direla; adibidez, 2008an Nature 
aldizkarian agertutako artikulu 
batean, gaixotasun infekziosoak 
«denborarekin nabarmen emendatu 
dira» ohartarazi zen (51. orrialdeko 
5. oharra). Asko dira zoonosien 
adibideak azken garaiotan: GIBa, 
zika, ebola, SARSa eta MERSa, 
besteak beste; azken biak, egungo 
covid-19aren SARS-CoV-2a 
bezala, koronabirusak dira, eta 
saguzaharretatik transmititu direla 
pentsatzen da, beste animalia-espezieren baten 
bitartekotzarekin. Saguzahar-espezieak bereziki 
garrantzitsuak dira patogenoen gordailu moduan 
ezaugarriongatik: birusekiko paregabeko tolerantzia 
dute eta ugaztun hegalari eta oso taldekoiak dira. (Esan 
dezagun, parentesi artean bada ere, ez dela guztiz 
baztergarria SARS-CoV-2a Wuhango laborategi 
biologikoan izandako ihes baten ondoren zabaltzea; 
hipotesi hori transmisio «naturalaren» hipotesia 
bezain kezkagarria edo kezkagarriagoa da).

Fenomeno horiek gertatzeko, bereziki lagungarria 
da eremu tropikalen deforestazioa. Egilearen prosa 
suharreko hitzetan: «Giza ekonomiak basa-naturari 
etenik gabeko erasorik egingo ez balio, inbaditu, 
murriztu, birrindu, hondatuko ez balu sarraskitzeko 

grinatik hurbil dagoen suhartasun batez, ez litzateke 
horrelakorik gertatuko. Patogenoak ez lirateke gure 
gorputzera aldatuko; beren ostalari naturaletan lasai 
bizitzen jarraituko lukete. Baina ostalariak estutzean, 
estresatu, egotzi eta hiltzean, birusek bi aukera baino 
ez dituzte: «desagertu ala transmititu» (52. or.). 
Bioaniztasuna galtzeak berak kontuak larriagotu 
litzake, transmisio zoonotikoa moteltzen duten 
espezieak desagertu edo gutxitzean, «diluzio-efektua» 
txikitzen delako hipotesiaren arabera.

Oihan-eremuen deforestazio- eta zatikatze-faktore 
nagusia lurra aldatzea da, bestelako produktuak 
lortzeko (besteak beste, soja eta palma-olioa landatzeko 

sailak, ganadua bazkatzeko 
eremuak eta zur-produktuak…). 
Meatzar i tza  e ta  petrol ioa 
ateratzea ere fenomenoaren 
arrazoi garrantzitsuak dira. 
Produktuak erauzten diren tokien 
eta kontsumitzen diren lekuen 
arteko espazio-banaketarekin, 
Malm-ek, ekonomia ekologikoak 
zabaldutako termino bat erabiliz, 
«truke ekologikoki desparekoa» 
esaten diona gertatzen da; lurraren 
okupazioaren eta bioaniztasuna 
galtzearen «aztarna» terminoa 
ere erabiltzen du. Aberatsek 
produktuak kontsumitzen dituzte, 
eta pobreek ingurumen-inpaktuak 
jasotzen, nahiz eta inpaktu horiek, 
boomerang baten pare, batzuetan 
eragina izan dezaketen aberatsen 
beren artean, pandemia honetan 
gertatu bezala, birusak batez ere 
hegazkinez bidaiatu baitzuen1. 

Zoonosi-arriskua sortzen duen beste faktore bat 
animalia basatien ehiza da. Beste garai batzuetan 
ehizaren xedea erabilera-balioa zen, baina, egun, 
nagusiki truke-balioa da. Animalia basatien salerosketa 

1. Liburua idazten ari zenean, pandemiaren epizentroa 
Europan egona zen, eta gero AEBn: aberatsak dira 
hegazkinez gehien bidaiatzen dutenak. Horrek ez 
du eragozten (jada ikusten ari den bezala) inpaktuak 
askoz dramatikoagoak izatea pandemia herrialde 
pobreetatik zabaltzean, askoz baliabide gutxiago 
dituztelako hari aurre egiteko. Hori bera gertatu zen 
HIESaren GIBarekin ere, eta, horretan ere, arazoa 
klima-aldaketarenaren antzekoa da.

Covid-19aren aurkako 
neurriak, konfinamenduak 
edo txertaketak izanda 
ere, ondorioei aurre 
egiteko neurriak dira, 
baina ez diete eragiten 
zoonosiak ugaltzearen 
arrazoi sozioekonomikoei, 
suhiltzaileak sute bat 
itzaltzera, herritarrak 
tornado batean lekuz 
aldatzera edo urei eusteko 
dikeak egitera bidaltzeak 
klima-aldaketaren arrazoi 
sozioekonomikoei eragiten 
ez dien neurria den bezala.
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milioi askoko industria bihurtu da. Deforestazioak 
ehizatzeko aukera handitzen du eta, ondorioz, animalia 
jakin batzuk eskasten dira, haien prezioa izugarri 
igotzen da eta horrek, ondorio paradoxiko moduan, 
haien eskaria handitzea eragin dezake, kontsumitzaile 
aberatsentzat à la Veblen luxuzko produktu bihurtuta. 
Adibidez, liburuak jakinarazten digu pangolin-kilo 
batek (ezkataz estalitako ugaztun berezi hori, zeinari 
buruz espekulatu baita bitarteko animalia izan dela 
SARS-CoV-2a gizakiei transmititzean), hamabi 
bat dolar balio zuela Txinako merkatuan 1990eko 
urteetan, baina 2016an prezioa mila dolarrera irits 
zitekeela jatetxe batzuetan (86. or.). 

Malm-ek «larrialdi kronikoa» (hori da bigarren 
kapituluaren izenburua) nagusi den 
egoera bat azaltzen digu, zeinean, 
beste arazo ekologikoekin batera, 
zoonosien ugalketa eta klima-
aldaketa kokatuta baitaude; hau 
da, erlazio asko dituzten bi arazo. 
Deforestazioa zoonosi-arriskuaren 
eta klima-aldaketaren kausetako 
bat da. Era berean, interrelazioa 
argia da petrolioaren ustiapenak 
deforestazioa eragiten duenean 
(Ekuadorren, Brasilen edo Kongon 
izan), edo klima-aldaketen ondorioz 
patogeno jakin batzuk ugaltzen 
direnean; adibidez, koronabirusak 
lehorte handiagoko sasoietan ugaldu 
direlako hipotesi (egiaztatu gabe) 
baten berri ematen du liburuak. 
Eta beste adibide bat ematearren, 
abeltzaintza intentsiboa ere funtsezko faktore bat izan 
daiteke transmisio zoonotikorako, 1998an Malaysian 
Nipah birusarekin gertatu zela pentsatzen den bezala, 
transmisioa saguzaharretatik zerri-haztegietara joan 
omen baitzen, eta azken horietatik gizakietara.

Hitz batean, «Kapitalozenoaren garaiak (Malm-ek 
nahiago du termino hori antropozenoa baino) 
ezaugarri du natura-mehatxuen ekoizpena kontrolik 
gabe bizkortzea» (131. or.). Hortaz, ezkerrak ez 
luke bakarrik salatu behar covid-19ak oso despareko 
eragina duela klase sozialen arabera, edo osasun-
gastuak murrizteko politikek asko larritu dituztela 
kontuak herrialde jakin batzuetan; aitzitik, mehatxu 
«naturalei» bidea errazten dieten kausak ere salatu 
beharko lituzke.

Hirugarren eta azken kapituluan, politikoenean, 
lehendabizi marxismo ekologikoan ziur aski korronte 
nagusia dena berrikusten da, James O´Connor-ek (duela 
urte gutxi hila, eta Capitalism, Nature and Society 
aldizkariaren editorea, zeina 1998tik argitaratu baita) 
egindako lanean oinarritutakoa. O´Connor-ek kontu 
ekologikoak integratu zituen, eta «kapitalismoaren 
bigarren kontraesana» kontzeptua azaldu. Lehen 
kontraesana, kapitalaren eta lanaren arteko gatazkatik 
ondorioztatutakoa, gainprodukzioaren arazoa 
litzateke, zeinaren arabera —ustiapen-tasa handiegia 
izanda— merkatuak ezin baitu bereganatu ekoizpen 
osoa; arazoa kreditua handituta ezkuta daiteke, baina 
horrek azkenean finantza-egongaiztasuna sortzen du. 
Bigarren kontraesana litzateke kapitalismoak bere 

ekoizpen-baldintzak berak suntsitzen 
dituela, arriskuan jartzen baititu bera 
garatzen deneko baldintza naturalak: 
ekoizpen-harremanen eta ekoizpen-
indarren joera da «autosuntsitzea, 
beren baldintzak berak hondatuz 
edo txikituz, birsortu beharrean» 
(O´Connor-en aipua, aipatu liburuan, 
163. or.). Bigarren kontraesan horren 
adierazpena izango litzateke kostuak 
handitzea eta, horren ondorioz, krisi 
ekonomikoak gertatzea.

O`Connor-en teoria iradokitzaile 
horri dagokionez, nire iritziz, 
zenbait eragozpen jar daitezke, 
zenbait ñabardura egin. Kapitalaren 
eta lanaren arteko kontraesanari 
bagagozkio, krisien eragilea, 

gainprodukzioa ez ezik (neurri batean 2007-2008an 
AEBn gertatu zen bezala), langile-mugimenduaren 
aldarrikapenen ondorioz soldata-kostuak handitzea 
ere izan daiteke. Bigarren kontraesanari dagokionez, 
ez dago argi —eta hori, bai, aipatu egiten du 
Malm-ek— zer mekanismoren bidez dakarren 
ingurumen-degradazioak kostuen igoera. Kontua 
da ingurumen-degradazioak kostuak handitzea 
eragin dezakeela kasu batzuetan (adibidez, natura-
baliabideak amaitzearen ondorengo prezio igoera), 
baina ez da gutxietsi behar zer-nolako ahalmena duen 
kapitalak dirua leku askotan eta luzaroan irabazteko 
ingurumen-degradazioaren erdian, edo, are hura 
negozio berrietarako aukera bihurtzeko ere (adibidez, 
muturreko klima-fenomenoek hondatutakoa 
berreraikiz). «Marxismo ekologikoaren» beste ildo 
baten ordezkari batek, John Bellamy Foster-ek, kritika 
hori egin zuen AEBko Monthly Review aldizkari 
ospetsuaren orrialdeetan. 

Hortaz, ezkerrak ez 
luke bakarrik salatu 
behar covid-19ak oso 
despareko eragina duela 
klase sozialen arabera, 
edo osasun-gastuak 
murrizteko politikek asko 
larritu dituztela kontuak 
herrialde jakin batzuetan; 
aitzitik, mehatxu 
«naturalei» bidea errazten 
dieten kausak ere salatu 
beharko lituzke.
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Andreas Malm-en ustez, «covid-19a krisi kapitalista 
izatea eragin zuen mekanismoa (…) autonomia 
erlatiboko une batean Estatu kapitalistak esku hartzea 
izan zen: estatuek agindu zuten konfinamendua. 
Estatuak arduratu ziren ̀ funtsezkoa ez» den ekoizpena 
eta kontsumoa gelditzeaz. Hala bada, badirudi Estatuak 
abiarazi zuela bigarren kontraesana, arriskuan zeuden 
mamizko baldintza batzuk babestean; kasu honetan, 
ekoizleen eta kontsumitzaileen osotasun fisikoa» 
(kurtsibak jatorrizkoan; 164.-165. or.), baina horren 
bidez eskari-krisia ere piztu zuen: «kapitalismoak 
bigarren oinean tiro egitean, balak zeharkatu egin du, 
eta lehendabizikoan ere sartu da: 
sistema inoiz ez zen hain ahulduta 
egon» (165. or.). Klima-aldaketak 
antzeko ondorena ekar lezake, haren 
efektuak larritzean katastrofe-kate 
batean, baina hori, oraingoz, ez da 
gertatu.

Hirugarren kapituluan, gainerakoa, 
nire ustez, sakabanatuagoa da, 
eta kritikatu egiten ditu bai 
sozialdemokrazia, pentsatzen baitu 
aski dela sisteman erreforma motel 
batzuk egitea, bai anarkismoa, 
pentsatzen baitu ez dela beharrezkoa 
boterea hartzea hondamendia 
galarazteko. Egileak, hala ere, 
uste du besteak beste Jeremy 
Corbyn-ek, Britainia Handian, eta 
Bernie Sanders-ek, Estatu Batuetan, 
boterera iritsi izan balira, krisia 
aukera bihur zezaketela business as usual delakoarekin 
hausteko. Eta, era berean, oso iritzi ona ematen du 
Lularen gobernuek Brasilen egindako politikari 

buruz, ondo erakutsi duelako nola jokatu behar 
duen estatuak deforestazio-prozesuak leheneratzeko, 
geroago Bolsonarorekin inola ere gertatu ez bezala. 
Basa-animalien inportazioa debekatzea aldarrikatzen 
du eta, era berean, adierazten du —eta hori harrigarri 
samarra egiten zait— irmoki uste duela Estatuak eskala 
handian ekoitz ditzakeela makinak, «xurgagailuak, 
CO2 karbono dioxidoa har dezaten eta zirkulaziotik 
atera, ez-merkantzia bat balitz bezala (edo, are, 
antimerkantzia bat)» (kurtsibak jatorrizkoan, 199. or.). 

Nolanahi ere, egileak azpimarratzen du aldaketa 
iraultzaileak egin behar direla, boterea 
hartuta, eta «leninista ekologikotzat» 
jotzen du bere burua. Zerbaitegatik 
da «gerrako komunismoa» hirugarren 
kapituluaren izenburua, eta azken 
zatian Leninen aipuak (bai eta Leon 
Trotski eta Rosa Luxemburgen 
batzuk ere) dira ugarienak. Egungo 
egoeraren eta Errusiako iraultzaren 
arteko alderaketa behartu samarra da, 
eta egilea justifikatzen ahalegintzen 
da, egungo egoera guztiz larria 
nabarmentzeko modu bat dela 
argudiatuta. Baina egoera horretatik 
nola atera, oraindik ere galdera 
irekia da, batez ere arazo globalez 
mintzatzen ari garelako. Hala ere, 
egilearekin bat, pentsa dezakezu 
mugimendu sozialek zer egin handia 
dutela. 

Hitz batean, liburua, nire iritziz, gorabeheratsu 
samarra da, baina guztiz gomendagarria pandemia-
garaiotan. n

Basa-animalien 
inportazioa debekatzea 
aldarrikatzen du eta, era 
berean, adierazten du  
—eta hori harrigarri 
samarra egiten zait— 
irmoki uste duela 
Estatuak eskala handian 
ekoitz ditzakeela makinak, 
«xurgagailuak, CO2 
karbono dioxidoa har 
dezaten eta zirkulaziotik 
atera, ez-merkantzia bat 
balitz bezala (edo, are, 
antimerkantzia bat)».
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http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no15-la-ensenanza-de-la-economia/
http://ecosfron.org/portfolio/el-procomun-y-los-bienes-comunes/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-esf-no-17-financiacion-del-desarrollo-y-agenda-post-2015/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-18-ii-jornadas-otra-economia-esta-en-marcha/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-19-las-exclusiones-sociales/
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-20-Fiscalidad.pdf
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-21-recordando-a-jose-luis-sampedro/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-22-otra-economia-esta-en-marcha-iii/


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. dosierra:  «Gizarte digitala, itxaropenak berreraikitzen», 2021ko uda.

43. dosierra: «Europa, pandemia eta krisi ekonomikoa», 2021eko udazkena.

https://ecosfron.org/euskadi/euskadi-publicaciones/mge-dosierrak-es/
http://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-23-el-buen-vivir-como-paradigma-societal-alternativo/
http://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-24-invierno-2017-la-energia-retos-y-problemas/
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dosssieres-EsF-n%C2%BA-25-Euskera.pdf
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-26_euskera.pdf
https://ecosfron.org/euskadi/euskadi-publicaciones/mge-dosierrak-es/#:~:text=Leer%20mas-,Descargar,-Gure%20gizarte%20eta
http://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-28_euskera.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-29_euskera.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-30_euskera.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-31_euskera.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-31_euskera.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-32_euskera.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-33_euskera.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossier-34_EUSK.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-35-EUSK.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/02/Dossier-36EUSK_segundas.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/04/Dossier-37_EUSK_segundas_compressed.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/09/Dossier-38EUSK_web_compressed.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2020/11/Dossier-39EUSK_segundas-1.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/01/Dossier-40EUSK_web.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/05/Dossieres-EsF-41_EUS.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/09/Dossier-42_EUS_web_finales.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2021/11/Dossier-43_EUSK.pdf


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
44. zk., 2022ko negua

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.

mailto:ecosfron@ecosfron.org
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