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Demokrazia Ekonomikoaren Aldeko Plataforma

M gE dosierrak argitalpenaren ale honetan, 
Plataforma por la Democracia Económica  

plataformaren egitasmo baten emaitza biltzen da. 
Maiatzaren 1a fundazioaren (hark ere argitalpen 
propio batean bildu du, aldaketa batzuekin) eta 
Mugarik gabeko Ekonomialariak erakundearen 
laguntza izan du. Aurkezpen honetan, kolektibo hori 
sortzea zerk bultzatu duen azaltzen da labur-labur 
—eranskinean dagoen adierazpenean ikus daiteke 
xehetasun gehiagorekin—, eta dosierreko artikuluen 
oinarrizko edukia ere laburbiltzen da. 

Azken berrogei urteetan, 1978ko Konstituzioa 
onartu zenetik, demokrazia etenik gabe egon da 
indarrean gure herrialdean, eta hori aurrerapauso 
garrantzitsua izan da Espainiaren modernizaziorako. 
Dena den, trantsizioko bultzada demokratikoa isildu 
egin da biztanle gehienen ongizatea hobetzeko 
oso garrantzitsua den alderdi batean: enpresen 
demokratizazioan. Gogoratu behar da gure 
Konstituzioko 129.2 artikuluak honako hau esaten 
duela: «Botere publikoek (…) jarriko dituzte bideak 
langileek, haien bitartez, ekoizpen-baliabideen 
jabetzan sarbidea izan dezaten».

Espainiako enpresa-ehunak zailtasun ikaragarriak 
ditu balioa eta enplegu iraunkorra sortzeko, 
bere produktibitatea handitzeko, eta horretan 
zerikusi zuzena dute gure herrialdeko enpresetako 
zuzendaritza-jardunbideek. 

Garatutako Europako herrialde gehienetan, duela 
hamarkada batzuetatik, bilakaera bat egon da: 
giza baliabideak kudeatzeko eredu autoritario 
zaharretatik, partaidetza eta gardentasuna bultzatzen 
duten ereduetara. Azken horiek elkarrizketaren, 
negoziazioaren eta langileen eta bestelako eragileen 
partaidetzan oinarritutako kultura berri bat dute 
ardatz, eta, aldi berean, sindikatuek enpresetan esku 
hartzeko duten zilegitasuna eta haien eraginkortasuna 
sendotu da. 

Europako zuzenbidearen esparruan, langileek 
enpresan finantza-partaidetza izatea sustatu da azken 
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bi hamarkadetan, baita haren kapitalean ere; izan 
ere, horrek onura izugarriak izan ditzake enpresen 
lehiakortasunean, eta, era berean, lan-harremanak 
ez hain gatazkatsuak izaten lagun dezake. Enpresa 
demokratizatzeak hiru mailatan hobetzen du haren 
kudeaketaren kalitatea: 

■■ Bere produktuen balioaren eta kostuaren arteko 
harremana zabaltzea sustatzen du. Modu horretan, 
langileek enpresari eskainitako talentuak eta 
konpromisoak eragindako produktibitate 
handiagoari esker, soldata handiagoei aurre 
egiteko aukera du enpresak. 

■■ Enpresaburuen eta langileen artean konfiantza 
handiagoko harremanak egoteak ikaskuntza kolektiboa 
sustatzen du enpresetan, eta trebezia eta gaitasun 
indibidualak sozializatzen dira. Hala, ezagutzaren 
transmisiorako egokia den giro soziala sortzen da. 

■■ Akziodunen, zuzendarien, langileen, hornitzaileen 
eta bezeroaren artean sortzen diren interes-
gatazketan, barne-akordioak lortzeko gaitasuna 
izatea funtsezkoa da produktibitatea hobetu 
ahal izateko, bereziki produktu homogeneo eta 
estandarizatuak ekoizten ez dituzten enpresetan. 

Alabaina, gure herrialdean, azken lan-erreformen 
beroan, kontrako norabidea hartu dugu. Maria 
Emilia Casas Lan Zuzenbideko katedradunaren eta 
Konstituzio Auzitegiko lehendakari ohiaren esanetan, 
saiakera argi bat egon da, «enpresa enpresaburuek 
soilik kudeatzen duten espazio moduan hartzen duen 
ikuspegia berriro ezartzeko gure sistema juridikoan, 
memoria-kutxatik erreskatatuz (…) enpresaburua 
bere etxeko Jaun gisaerakusten duen irudia, eta, 
hain zuzen, lan-harremanen sistemako ikusmolde 
autoritarioekin dago lotuta irudi hori».

Horregatik guztiagatik, talde zabal bati 
(kooperatibistak, sindikalistak, akademikoak, 
irakasleak, ikertzaileak, politikariak, enpresetako 
kudeatzaileak, antropologoak, filosofoak, legelariak, 
soziologoak, politikariak…) iruditzen zaigu 
beharrezkoa dela une hauetan Espainiako gizarteak 
enpresak demokratizatzeko erronkari ekitea, 

https://democraciaeconomicablog.wordpress.com/
https://democraciaeconomicablog.wordpress.com/
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zatikatzeko eta sortutako aberastasuna bidezko modu 
batean banatzeko helburu bikoitza. Era berean, esaten 
du helburu horiek zailtasun handiak dituztela aurrean, 
are handiagoak gaur egun, honako hau gertatzen 
delako: «ekonomiaren bidezko funtzionamendurako 
eta oraintxe bertan mehatxatzen gaituzten arrisku 
existentzial handiei aurre egin ahal izateko konponbide 
demokratikoak aplikatzeko oinarrizkoak diren 
baldintzak argi eta garbi hondatzen ari dira».

Bruno Estradak, hirugarren artikuluan, lankidetza 
soziala handitzeko gizakiak aurkitu duen tresnarik 
onena demokrazia dela esaten du, zeina gizarteen 
arrakasta ebolutiboa zehazten duen bektore kolektiboa 
baiten luzera begira. Ikuspegi horren arabera, xxi. 
mendean gizarte libreagoak eta desberdintasun 
gutxiagokoak eraiki ahal izateko —»soziabilitate 
handiko askatasuna» duten gizarteak—, Ongizate 
Estatuan eta desberdintasunen aurkako borrokan 
sakontzeaz gain, beharrezkoa da ekonomiaren 
demokratizazioan aurrera egitea ere. Eta horrek, 
ezinbestean, enpresan ere aurrera egitea eskatzen du, 
langileek zuzendaritza-organoetan duten partaidetza 
sustatuz, sindikatuen funtsezko laguntzarekin. 

Lehen bloke horren ostean, enpresa barruko 
demokraziaren zenbait alderdi eta dimentsio modu 
zehatzagoan aztertzen dituzten artikuluen sorta dator. 
Lehenik eta behin, Jose Angel Morenok gogoratzen 
du nagusi den kotizatutako enpresa handiaren 
ereduak lotura estua duela iraultza neoliberalarekin, 
eta eredu horren eraginkortasuna justifikatzeko 
ekonomia akademiko ortodoxoak erabili izan dituen 
argudio teoriko sofitikatu eta ugariak gogoratzen ditu, 
akziodunen subiranotasunaren teoriatik hasita. Horren 
aurrean, nabarmentzen du korronte kritiko gero 
eta sendoagoa ari dela finkatzen, eta korronte hori 
ari dela argudio horien ahuleziak eta kontraesanak 
azaleratzen, bai eta horien ordez enpresaren ikuspegi 
alternatibo batek dituen eraginkortasun eta justizia 
handiagoari buruzko justif ikazio ekonomikoa 
eraikitzen ere. Korronte horren arabera, enpresaren 
gobernu-sisteman partaidetza esanguratsua izan 
behar dute langileek nahiz enpresan balioa sortzen 
laguntzen duten gainerako eragileek eta enpresaren 
jardueraren kanpo-eragin negatiboak gehien jasaten 
dituztenek ere, hau da, gobernu-sisteman ez dute 
akziodunek eta zuzendariek bakarrik egon behar. 
Beraz, ikusmolde hori enpresaren demokratizaziora 
erabat bideratuta dago. 

Ondoren, Sandra Salsonek, Fernando Sabinek eta 
Marcos de Castrok kooperatiba-enpresa aztertzen 

baldin eta ez badu modernizazio sozialaren eta 
ekonomikoaren trena galdu nahi. 

Horretarako, Demokrazia Ekonomikoaren Aldeko 
Plataforma sortu da. Espainiako gizartearen agenda 
politikoan eta sozialean eztabaida horiek bultzatzea 
da haren helburua, eta, horrez gain, demokrazia 
enpresako ateetan ez geldiarazteko aukera emango 
duten lege-aldaketak sustatzea nahi du. Ekonomiaren 
demokratizazioari buruz kolektiboko kideek egindako 
gogoetak eta hasierako proposamenak ageri dira 
jarraian datozen testuetan, eta enpresa-eremuan 
oinarritzen dira. 

Hasteko, gaian sartzeko aukera ematen duten hiru 
artikulu daude. Lehenean, Ignacio Murok berriz 
ere demokrazia ekonomikoari (zehatzago esanda, 
enpresako demokraziari) buruzko eztabaida mahai 
gainean egoteko arrazoietako batzuk aipatzen ditu, 
hegemonia neoliberalak ahanzturara kondenatu 
baitu hamarkadetan. Globalizazioak eta politikari 
ezarritako maniobretarako aukeren mugek erabat 
eraldatutako esparruan, berriz ere balioa hartzen du 
balio ekonomikoa eta soziala sortzeko eta banatzeko 
prozesuaren esentziari buruzko gogoetak, bai eta 
ekoizpenari lotutako bataila mikroei, eta beraz, 
enpresa-mundukoei, buruzko gogoetak ere; hau da, 
«ekoizpen-sistemaren eta botere ekonomikoaren 
kudeaketa lantzeko modu ezberdinak» aurkitzeko 
beharrari buruzko gogoetak. Eztabaida hori, beraz, 
ezinbestekoa da gaur egun, zentzu aurrerakoi batean 
gainditzeko gure garaiko ezkerrak aurrean dituen 
kontraesan eta oztopoetako batzuk. Azken finean, 
demokrazia ekonomikorantz aurrera egiteko premiari 
eta aukerei buruzko eztabaida da.

Bigarren artikuluan, Felix Garciak, kapitalismoaren 
eta demokraziaren arteko esparruan ibilbide historiko 
bat eginez, demokrazia ekonomikoaren edukiei 
eta inplikazioei buruzko azterketa bat egiten du, 
demokrazia politiko hutsak dituen zenbait muga 
gainditzen dituen aukeratzat hartuz: gizakien arteko 
harremanetan beti sortzen diren botere-harremanak 
zatikatzeko eta desegiteko behar den etengabeko 
zaintzaren funtsezko elementutzat hartzen du 
demokrazia ekonomikoa, aukera ematen baitu jarduera 
ekonomikoko zapalkuntza-modu guztiak mugatuko 
dituen ahalduntze indibidual eta komunitariorantz 
joateko. Ekoizpen-harreman sozialak eraldatzeko 
egon diren saiakeren sekuentzia aztertzen du 
egileak, eta nabarmentzen du gaur egun askotariko 
proposamenak ari direla ugaritzen. Baliagarritzat 
jotzen ditu, betiere ez badute ahazten boterea erabat 
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dute: haren sorrera, bilakaera, baldintzak, arazoak 
eta potentzialtasuna. Azterketa horrek kooperatiba-
enpresaren alderdi demokratikoa eta enpresa 
kapitalistaren alternatiba izango den erakunde 
ekonomikoa izateko borondatea nabarmentzen 
ditu: hau da, enpresa horren lehentasunezko 
helburua ez da etekina, eta jardueraren erdigunean 
enpresan parte hatzen duten pertsonak jartzen ditu. 
Ondoren, ekonomia sozial eta solidarioa1 esan 
izan zaiona osatzen duten askotariko egitasmoetan 
inspirazio kooperatibistak azken urteetan izandako 
berpizkundea nabarmentzen dute egileek —batez 
ere azken krisi handia lehertu zenetik—, eta haien 
oinarrizko ezaugarriak eta sareak eraikitzeko eta 
gizartea eraldatzeko duten nahia aipatzen dituzte.

Mario del Rosalek eta Sara Lafuentek, berriz, 
Europako bi herrialdetan —Suedian eta Alemanian— 
gobernu sozialdemokraten bultzadarekin enpresa 
demokratizatzeko garatutako bi esperientzia 
praktiko aztertu dituzte beren artikuluan. Biak dira 
oso interesgarriak, eta, aldi berean, muga askokoak, 
eta hori nabarmentzen du artikuluak. Langileen 
jabetzakoak ziren eta sindikatuek kudeatzen zituzten 
inbertsio-funts kolektiboei buruzkoa da lehena —gaur 
egun ez daude indarrean—. Enpresarik handienek, 
legez, langileei akzio berriak jaulki behar zizkieten 
etekinen ehuneko jakin baten kargura, soldatapekoek 
enpresaren jabetzan partaidetza gero eta handiagoa 
metatzeko —eta, ondorioz, erabakitzeko 
sistemetan—. Bigarrenak Alemanian martxan 
jarritako kogestio edo elkarrekin erabakitzeko 
sistema aztertzen du; ondoren, zenbait aldaerarekin, 
Europako beste herrialde batzuetara zabaldu zen. 
Alemaniako sistemaren oinarria da langileek 
partaidetza izatea enpresaren gobernuan, ohiko

1. Gai horri buruzkoa izan zen MgE Dosierrak-en aurreko alea 
(«Prácticas y herramientas para impulsar la economía social 
y solidaria. Una reflexión compartida»).

administrazio-kontseiluaren (batzorde exekutiboa) 
paraleloa den organo baten bidez: jagoletza-
batzordea esaten zaio, eta zaintza- eta ikuskatze-
funtzioak ditu, bai eta batzorde exekutiboari era 
guztietako informazioa eskatzeko ahalmena ere. 

Dosierreko azken artikuluan, Amparo Marinok eta 
Gaël Carrerok nagusi den logika ekonomikoaren 
ikuspegitik erabat kanpo dauden ekonomia ulertzeko 
beste modu batzuei eta beste enpresa-eredu batzuei 
buruz gogoeta egiten dute. Horien helburua da 
kapitalismoa sortzen ari den kanpo-kostuei aurre 
egitea, epe ertain-luzera eutsi ezinezkoak baitira. 
Enpresa egiteko beste modu horien helburua ez 
da etekinak sortzea, baizik eta nagusi den ereduak 
berezkoa duen kapitala-bizitza gatazkatik etorritako 
kontraesan sozialak eta ingurumenari lotutako 
kontraesanak gainditzea. Askotariko ereduak izan 
arren, guztiek gaitzesten dute gizakiak eta natura 
ekoizpen-faktore bihurtzea. Enpresa-eredu horiek, 
Salsonen, Sabinen eta de Castroren artikuluarekin 
sintonian, ekonomia sozial eta solidarioaren, 
ekologikoaren eta feministaren eremura lerratzen 
dira, eta ekonomiaren demokratizazioan oinarritzen 
dira (eta hura bultzatzen dute), autoreek dioten 
bezala, «zentzu zabal batean, gobernantzarako, 
naturarekin erlazionatzeko eta bizitza komuna 
antolatzeko ditugun moduen berrikuspen kritikoa 
egiteko prozesu moduan» ulertuta. Eranskin 
batekin osatzen da dosierra. Han, Demokrazia 
Ekonomikoaren Aldeko Plataformaren sorrerako 
adierazpena biltzen da. Horrez gain, MgE dosierrak 
argitalpenean ohikoak diren atalak ere badaude: 
«gomendatutako liburua» (kasu honetan, kolektiboko 
kide Bruno Estradaren La revolución tranquila) eta 
«gehiago jakiteko». ■

https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-31-Pr%C3%A1cticas-y-herramientas-para-impulsar-la-ESS.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-31-Pr%C3%A1cticas-y-herramientas-para-impulsar-la-ESS.pdf
https://ecosfron.org/wp-content/uploads/Dossieres-EsF-31-Pr%C3%A1cticas-y-herramientas-para-impulsar-la-ESS.pdf
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Ignacio Muro Benayas1

Carlos III. unibertsitatea

DEMOKRAZIA EKONOMIKOA, ORAIN DA MOMENTUA

1  
Laburpena

Defendatzen dugun gizarteari buruzko funtsezko 
eztabaidak atzeratzeak gizarte-aurrerapenerako 
aukera guztiak galtzea dakar. Beti izan da hala, eta 
bereziki hala da gaur egun. Ezinezkoa da lanaren 
gabeziei eta erronkei aurre egitea negoziazio 
kolektiboa soldatei lotutako kontuetara mugatuz, 
estrategiak bideratuko dituen ikuspegi sozial 
alternatiborik gabe. Hamarkadetan, Ongizate 
Estatuak ordezkatu du «sozialismo» hitza, ekonomiari 
lotutako alderdietan erabateko demokraziaren 
ideian sakontzen zuen gizarte-eredu baten moduan, 
zeinak trantsizioa adierazten baitzuen, bide bat. 
Ondoren, pentsamendu neoliberal bakarreko hiru 
hamarkada etorri ziren, eta emaitza suntsitzailea 
izan zuten. Gaur egun mundua asaldatzen duten 
munstroak garai horren seme-alabak dira, haren 
ezgaitasun eta porrotenak. Erdi-mailako klaseek 
badakite igoera sozial indibidualaren kontua fikzio 
hutsa zela, krisi ziklikoak gogortasun handiagorekin 
itzuli direla eta mundu osoan haiek direla gizarte-
doikuntza beldurgarrien ondorioak gehien jasaten 
dituztenak. Egoera horri alternatiba bat eskaintzeak 
«postkapitalismo» hitza edukiz betetzeko aukera 
ematen duten erronka guztiak lantzea esan nahi du, 
trantsizio demografikoek, digitalek, ingurumenari 
lotutakoek eta genero-trantsizioek eskatutako 
eztabaidei aurre egitea. Eta horrek demokrazia 
ekonomikoa eskatzen duten gizarte-estrategiak 
berreskuratzea eskatzen du. Hori da gizarteak 
bazterketen amildegirantz noraezean jarraitzea 
saihesteko bidea. Orain da momentua.

Helburu sozial bezala demokrazia ekonomikoari 
aurre egiteko garai egokia zergatik den galdetzeak, 
ezinbestean, azken hamarkadetan gai hori 
agendetan, kontakizunetan eta lan-indarren 
helburuen artean zergatik ez den egon galdetzea 
dakar. Zerk eragotzi zuen? Posible al da gaur 
egun lanaren gabeziei eta erronkei aurre egitea 

1. Ekonomialariak Krisiaren Aurrean elkarteko batzordekidea, 
Madrilgo Carlos III. unibertsitateko ohorezko irakaslea.

estrategiak bideratuko dituen ikuspegi sozial 
alternatiborik gabe edo negoziazioak soldatetara 
eta lan-baldintzetara bakarrik mugatuta?

Gaur nahiz atzo, badirudi gauza bat argi dagoela: 
historian, jauzi handirik ez da egon aurrez hura 
ordezkatuko zuen gizarte-proposamenik egon gabe. 
Aurrerapen sozialerako aukerarik ez dago bizitzeko 
modu berri baten nahirik ez badago, guztien onari 
buruzko ideia eguneratu bat ez badago. Desio den 
helburu horri buruzko ideia finkatu gabe badago, 
ez dago herri-mugimendua artikulatzeko aukerarik, 
eta ez dago askotariko langile-motak bilduko 
dituen aldaketarako itxaropena ereiteko aukerarik: 
eskulangileak eta intelektualak, prekarizatutako 
profesionalak edo autonomo independente moduan 
kontratatutakoak. Ezin da aldaketaren buru izango 
den subjekturik eraiki baldin eta ez badago gizarte-
kolektibo interesdunak estrategiaz eta amalgamaz 
hornituko dituen proposamen sozialik. 

Sozialismoaz eta Ongizate Estatuaz

Hamarkadetan zehar, Ongizate Estatua Termini geltoki 
moduko bat izan zen, amaitutako helburu moduko 
bat munduko ezker guztientzat; bien bitartean, 
«sozialismoa» hitza lausotzen joan zen ekonomiari 
lotutako alderdietan erabateko demokraziaren ideian 
sakontzen zuen gizarte-eredu moduan. Trantsizioa 
adierazten zuen hark, bide bat.

Gizarte-eraldaketaren helburua itzaltzea izan da 
ideologia neoliberalaren arrakastarik handiena, indar 
sozial aurrerakoien bihotz eta buruetan alternatibarik 
ez dagoenaren sentsazioa barneratzea lortu baitu. Tesi 
hori indartzeko, historiaren amaieraren ideia sortu 
zen, bidegabekerien aurkako eta berdintasunaren 
aldeko motor nagusi moduan klase-borroka erabiltzea 
zigortzeko borondatea; bien bitartean, ziklorik eta 
krisirik gabeko mundu baten ilusioa berpiztu zen; 
haren arabera, aurrerapen-bulkadak aurrerapen 
indibidual eta elkartasunik gabekora mugatzen ziren, 
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telebistak. Historiarako geratu da Michel Foucault 
eta Noam Chomskyk intensa y apasionada discusió 
gizarte postkapitalistaren ezaugarriei eta helburuei 
buruz izandako eztabaida suhar eta bizia.

Eztabaidak Foucaultek ordezkatutako ikuspegi 
marxistaren (ekoizpen-bitartekoen jabetza pribatu edo 
publikoaren kontzeptuetan eta klase-indar moduan 
Estatuan oinarrituta) eta Chomskyk ordezkatutako 
ikuspegi anarkosindikalistaren arteko gatazka 
islatzen zuen (ideia horiek, praktikan, herrialde 
sozialistetan, esanahi burokratikoz eta demokraziaren 
aurkakoz erresuminduta zeuden). Chomskyrentzat, 
postkapitalismoaren ideia demokrazia ekonomikoari 
lotutako espaziotzat ulertzen zen jada, eta jabetzan 
baino lehenago, gizarte-kontrolean jartzen zuen 
indarra. 

 «Zentralizatutako kontrol autokratikoa, batez ere 
erakunde ekonomikoena, aztarna historiko suntsitzaile 
bihurtu da. Eta kontrol-mota horretan sartzen ditut ka-
pitalismo pribatua, estatu-totalitarismoa eta dauden as-
kotariko estatu-kapitalismo eredu mistoak ere».

Jada arazoa ez zen jabetza, baizik eta zentralizatutako 
kontrol autokratikoa. Geroko errealitateak 

baieztatu du «kontrolerako 
gutxiengoek» zenbateraino 
izaten duten erabakitzeko 
boterea. Horien artean lehen 
exekutiboak nabarmentzen 
dira, eta ez jabetza («pribatua», 
akziodunen gehiengoak 
salbuespenez bakar rik 
dira esanguratsuak; edo 
«publikoa», baina balioaren 
eragile interesdunetik urrun) 

Eztabaida haietatik jaso 
ditugu nahi dugun gizartea 
baldintzatzen duten funtsezko 

galderak. Betikoak dira, eta erabat mantentzen dute 
gaurkotasuna. 

Alde batetik, zein antolaketa-printzipio eta ezaugarri 
demokratiko esleitzen dizkiogun nahi dugun gizarte-
alternatibari.

Bestetik, zenbateraino eta nola ulertzen dugun 
trantsizioa eraldaketarako enbrioi moduan portatzen 
diren eta kapitalismoaren beraren barruan hazten 
eta ekoizpen-modu berrien alde lehiatzen diren  
«elementu molekularretatik» abiatuta.

bakoitzak berea egitearen ideologiarekin lotuz eta 
lotura komunitarioa hautsiz. 

Gezurrak ziren, amarruak. Krisiak gogortasun 
handiagorekin itzuli ziren, eta jasandako gizarte-
doikuntza latzekin batera, erdi-mailako klaseen 
igoera sozialari buruzko mitoak desagertu egin 
ziren. Alabaina, lan-munduak gizarte-aldaketa 
ordezkatzeko planteamendurik gabe jarraitu zuen, eta 
hala jarraitzen du oraindik ere. Testuinguru horretan, 
badirudi gauza bat argi dagoela: ez dago itxaroteko 
aukerarik, eta indar sozialak bildu ahal izateko, ez 
dago demokrazia ekonomikoa baino ideia inklusibo 
eta zehatzagorik. Horri ekin behar diogu. Argudioekin 
eta beharrezko neurriekin betetzea da kontua. 

Berreskuratu beharreko betiko eztabaidak

Batzuetan, urrutira joan behar da gaur egungo 
arazoen ikuspegi egokia izateko. Paul Masonek 
bere Postcapitalismo  lanean kontatzen du, 1920ko 
hamarkadan, buruzagi boltxebikeak bereizten zituen 
eztabaiden muinean galdera bat zegoela: sistema 
sozialistak zenbaterainoko 
aukera izango zuen 
kapitalismoarekin batera 
bizitzeko eta «molekularki 
haren barruan» eraikitzeko. 

Eztabaida politikoa zen. 
Preobrazhenskik ordezkatzen 
zuen «ezkerreko aldea» 
deitutakorentzat behin eta 
betirako egingo zen aldaketa 
politikoa zen iraultza; 
Bujarinek ordezkatutako 
«eskuineko aldearentzat», 
ber riz, utopikoa zen 
planteamendu hori, gauzaezina. Azken horri iruditzen 
zitzaion denbora askoan elkarrekin bizi beharko 
zutela ekoizteko modu ezberdinek, eta zenbait forma 
ekonomiko ez-kapitalista (kooperatibak, enpresa 
publikoak, jabetza-eredu eta kudeaketa komunerako 
modu berriak, lanerako modu parte hartzaileak…) 
hazten ari ziren molekula moduan joango zirela 
garatzen merkatu-eremu batean, nagusi izan arte. 

Handik 50 urtera, 1971ko azaroan, Amsterdamgo 
Unibertsitateak uneko filosofo garrantzitsuenen 
arteko eztabaida batzuk egin zituen, eta —harritu 
zaitez, irakurle—zuzenean emititu zituen Holandako 

«Zentralizatutako kontrol 
autokratikoa, batez ere erakunde 
ekonomikoena, aztarna historiko 
suntsitzailea bihurtu da. Eta 
kontrol-mota horretan sartzen 
ditut kapitalismo pribatua, estatu-
totalitarismoa eta dauden askotariko 
estatu-kapitalismo eredu mistoak 
ere».

https://youtu.be/ZqmVTO6RDZg
https://youtu.be/ZqmVTO6RDZg
https://www.casadellibro.com/libro-postcapitalismo/9788449331879/2744793
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arkitekturaren erreforma sakonari lotuz eta 
nolabaiteko gobernantza globala bermatuz. Bi 
espazioak ezinbestekoak eta elkarren mendekoak 
izan arren, beharrezkoa da beste pauso bat ematea: 
funtsezkoa da geure buruari galdetzea modu irekian 
zein den mikroaren, gertukoaren, autonomia-marjina, 
estatu-nazioa perimetroarekin lotutakoa. 

Munduan erreferentea den ekonomialari 
aurrerakoietako bat da Dany Rodrik, eta esaten du 
gobernantza globalaren okerreko esparru elitista eta 
abstraktuan harrapatuta dagoela ezkerra, eta alde 
batera utzi dituela demokrazia nazionaletan sakonduz 
aurrera egiteko dauden aukera zehatzak. Azterketa 
hori partekatzen dut, la desorientación de la izquierda 
ante Trump y el neoproteccionismo. aztertzeko erabili 
dudana.

Eskubideak eta partaidetza soziala benetan 
handitzea esan nahi duen aurrerapenaren zentzua 
berreskuratu ahal izateko, gaur egun, ezinbestekoa 
da ekoizpen-sistemari eta gertuko espazioei lotuta 
joatea, demokraziak garatzeko aukera handiagoa 
baitu horietan (tokiko korporazioak, eskualdeak, 
estatutuak). 

Neoliberalismoak kaosera 
garamatza

Mundua asaldatzen duten 
gaur egungo munstroak 
neoliberalismoaren eta haren 
gaitasun faltaren seme-alabak 
dira. 

Eta okerrena da lotura berri 
eta arriskutsu bat aurkitzen 
hasi direla. Trump harrotzen 
duen primitibismo inperiala 
pertsona bakarrekoa eta ia 
monarkikoa den botere-
ereduan oinarritzen den 

enpresa global handiaren logika korporatiboarekin 
lotzen duen hari sakon bat dago, eta hori, aldi berean, 
bulkada sozial xenofobo eta baztertzaileekin lotzen 
da. Helbura da azken aurrekoak eta azkenak elkarren 
aurka jartzea, eta horren ondorioa da Espainiako 
enpresa txiki bateko enpresaburu leloenaren portaera, 
zeinak bere negoziorako aukera bakar moduan zabor-
kontratuak eta esku gogorra ikusten baitituen.

Azkenik, ekoizpen-bitartekoen gaineko kontrolak, 
azken helburua izan behar duenak, zenbateraino 
daukan jabetza komun edo publikoetan oinarritutako 
formetan atxikitzeko beharra, eta nola lotzen ditugun 
bata eta bestea, hau da, jabetza-modu horietarako 
sarbidea eta kudeaketaren gaineko kontrol soziala. 

Hortik abiatuta, komeni da gauza bat onartzea: 
politika da, zentzurik zabalenean, batzuen eta besteen 
pisua aldatzen duten gertaerak zehazten dituena 
(indarren korrelazioa), ekoizteko modu berriei aurrera 
eginarazten dieten jauzi kualitatiboak zehaztu arte. 

Globalizazioa: desberdinkeria primario gehiago, 
birbanaketa-politiketarako gaitasun gutxiago

 «Zergatik orain» galderan, munduko testuinguruak 
ere badu garrantzia.

Globalizazioak alderdi askotatik aldatu du joko-
eremua: alde batetik, kapitalismoak desberdinkeriak 
eragiteko duen gaitasuna areagotzen du; bestetik, 
horiek birbanaketa-politiken bidez zuzentzeko 
gaitasuna oztopatzen du, 
korporazio handiei eta 
aberatsei zergak saihesteko 
er raz tasunak  ematen 
dizkielako. Alabaina, 70eko 
hamarkadako Ongizate 
Estatuaren logika tipikoak 
mugatuta, badirudi ezkerra 
bigarren horietaz bakarrik 
kezkatzen dela, hau da, 
birbanaketa-defizitei buruz, 
desberdinkeria primarioei 
aurre egiteko eta haiek 
zuzentzeko ekoizpen-
sisteman (kapitalaren eta 
lanaren arteko harremanean), 
egin beharreko aldaketei 
aurre egitera ausartu gabe. 
Zeregin horretan, bakarrik 
daude sindikatuak, eta bataila partzialak proposatzen 
dituzte, horiek bideratzeko helburu argirik gabe. 

Ezinbestekoa da balio ekonomiko eta sozialaren 
sorkuntzaren esentziaren gaineko lehia zabaltzea 
eta bataila mikroak, hau da, ekoizpenari lotutako 
batailarik zehatzenak eta gertuenekoak, bataila 
makroekin konbinatzea, hau da, askoz urrunagoko 
eta abstratuagoekin, nazioz gaindiko (EB barne) 

Ezinbestekoa da balio ekonomiko eta 
sozialaren sorkuntzaren esentziaren 
gaineko lehia zabaltzea eta bataila 
txikiak, hau da, ekoizpenari 
lotutako batailarik zehatzenak eta 
gertuenekoak, bataila handiekin 
konbinatzea, hau da, askoz 
urrunagoko eta abstratuagoekin, 
nazioz gaindiko (EB barne) 
arkitekturaren erreforma sakonari 
lotuz eta nolabaiteko gobernantza 
globala bermatuz.

https://economistasfrentealacrisis.com/por-que-el-neoproteccionismo-desorienta-a-la-izquierda/
https://economistasfrentealacrisis.com/por-que-el-neoproteccionismo-desorienta-a-la-izquierda/
https://economistasfrentealacrisis.com/por-que-el-neoproteccionismo-desorienta-a-la-izquierda/
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Aldebakartasunak eta murrizketa demokratikoek 
zeharkatzen dituzte botere-mota guztien zirrikituak, 
eta harrigarria ere bada hori, belaunaldi berriek 
aurrekoek baino prestakuntza handiagoa dutelako 
eta teknologia berriek lehen pentsaezinak ziren 
partaidetza-moduetarako aukera ematen digutelako. 
Askotariko lankidetza horietatik azaleratzen den 
inteligentzia kolektiboari ekoizpen-indar nagusi 
bihurtzen ez uzten jarraitzea da kapitalismo 
neoliberalaren xahubiderik handiena. 

Horrek guztiak gehiengoari itxaropena eragingo dion 
diskurtso alternatibo baten presazko beharra erakusten 
du. Gaur egungo ereduak kaosa dakar. Eta ez da egongo 
konponbiderik baldin eta ez badiogu heltzen ekoizpen-
sistemaren eta botere ekonomikoaren kudeaketa 
lantzeko bestelako modu bat duen alternatiba bati, 
globaletik tokikora.

Ez da aski arlo zibilean edo kulturalean bereiztea, ez 
eta publikoaren eta pribatuaren arteko dialektikara 
mugatzea ere. Ezinbestekoa da ekoizpen-sistemaren 
erraietan nahiz ekonomia 
antolatzeko moduan eta balioa 
sortzeko eta banatzeko moduan 
sartzea, zentzurik zabalenean, 
eta osasuna, hedabideak, 
hezkuntza eta kultura ere 
sartzen dira hor. 

Postkapitalismoa, loretan

Akaso, egia izango da 
«kapitalismoak mendeak 
zenbatuta ditu» esaten duen 
esaldi ziniko hori. Akaso, 
ez. Momentu batzuetan, guztia bizkortu egiten da. 
Agerikoa da mundua dagoeneko behartuta dagoela 
postkapitalismoaren terminoetan pentsatzera, hau da, 
gure ondorengoei ahalik eta gogobetetze sozial eta 
ongizate ekonomiko handiena emango dien nolako 
gizartea nahi dugun pentsatzera. 

1997an, Bruno Trentin sindikalista, Italiako CGILeko 
idazkari nagusi eta La ciudad del trabajo lanaren 
egileak honako hau esaten zuen: «Europako ezkerraren 
eta langileen erakundeen pentsamendu askatzailearen 
akatsa ez ote zen esplotazioaren abolizioaren arazoa 
estatuaren konkistaren atzetik jartzea» planteatzeak 

1997an, Bruno Trentin sindikalista, 
Italiako CGILeko idazkari nagusi eta 
La ciudad del trabajo lanaren egileak 
honako hau esaten zuen: «Europako 
ezkerraren eta langileen erakundeen 
pentsamendu askatzailearen 
akatsa ez ote zen esplotazioaren 
abolizioaren arazoa estatuaren 
konkistaren atzetik jartzea» 
planteatzeak zentzua zuela.

zentzua zuela. Horrez gain, esan zuen ezinbestekoa 
zela sindikatuek gizarte-proiektu bat izatea eta ez 
mugatzea kontratuei, soldatei eta araudiei lotutako 
kontuetara. Gauza bera esan daiteke beste indar sozial 
batzuei buruz ere.

Gaur egun, beharrezkoa da langileek enpresan 
parte hartzeko eta kontrola izateko modu berriak 
seinalatzen dituzten egitasmo guztiak berreskuratzea 
eta eguneratzea, beren aldeko eta kontrako 
faktoreekin; askotariko forma kooperatiboak eta 
lan elkartuko moduak sortzen hasi behar da, bai 
eta ekonomia sozialekoak ere, molekula alternatibo 
moduan ari daitezen eta postkapitalismoko moduen 
aurrekari izan daitezen, perfekzionatzen joateko 
nahiz hegemonikoak izateko eta merkatuaren 
funtzionamendua baldintzatzeko helburua izanez; 
ezinbestekoa da espazio publikoa kudekatzeko 
modu berriak garatzea (enpresa eta erakunde 
publikoak bereiziz), eta haien misioa birpolitizatzea 
interes orokorrari lotutako eraginkortasuna kontuan 
hartuta, eta, horrez gain, lankidetza publiko-

pribatuko programei buelta 
ematea, horiek baliabide 
publikoak xahutzeko aukera 
eman baitiete erauzketa-
eliteei.

Hamarkadak daramatzagu 
demokrazia ekonomikoari 
lotutako alderdiei buruz 
eztabaidatu gabe, eta horiei 
guztiei heltzeko garaia da: 
nola hobetu komunaren 
eraginkortasuna, hau da, nola 
lotu jabetzako partaidetza 
eta eguneroko kudeaketako 
partaidetza edo erabaki 

estrategikoetakoa; emaitzetan zenbateraino den 
erabakitzailea jabetza-mota (publikoa, kolektiboa, 
pribatua) eta zenbaiteraino dagoen hori boterearen 
kontrol eraginkorraren mende: «sozialismoak» 
hutsaltzen dituzten teknoegiturak, ez diren 
stakeholders-ak (Espainiako aurrezki-kutxak), kontu 
korapilatsuak nola kudeatu ez dakiten gehiengo 
sozialak… Haien porrotek, azkenean, berriz ere 
zilegi egiten dute boterearen zentralizazioa eta lehen 
exekutiboek «karga astun hori beren gain hartzea 
onartzen dute, bakardadean». 

Orain da momentua. ■

https://www.casadellibro.com/libro-la-ciudad-del-trabajo/9788487527333/2077508
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Madrilgo Unibertsitate Autonomoa
Félix García Moriyón1

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE DEMOCRACIA ECONÓMICA?

Laburpena

«Demokrazia ekonomikoa» kontzeptuari buruzko 
definizioak bat baino gehiago dira, bai eta, zehatzago, 
enpresako demokraziari buruzkoak ere. Erreferentzia 
moduan dagoeneko existitzen diren definizio 
batzuk hartuta (esate baterako, Dahlena, Comin-
Gervasonirena edo RIPESSena), esaten dugu oso 
ahula dela demokraziaren eta ekonomiaren arteko 
erlazioa, zehazki, enpresaren eremuan. Ekoizpen-
modu kapitalistan, enpresa hierarkikoa da, eta 
boterearen banaketa, erabat asimetrikoa. Etengabeak 
izan dira enpresaren demokratizazioa lortzeko 
ahaleginak, eta sindikatuek rol garrantzitsua izan dute 
horretan. Demokratizatutako enpresen esperientziak 
ere askotarikoak eta baliozkoak dira. Gaur 
egungo egoeran, ekonomia politikaren paradigma 
neoliberalaren nagusitasunak demokraziaren 
ahulezia orokorra eragiteko arrisku handia dago; eta, 
horregatik, beharrezkoa da demokrazia ekonomiko 
horren aldeko ahaleginak biderkatzea.

Gaia lantzeko esparru orokor bat

Egitate bat da gizakiak izaki sozialak garela, seguru 
asko, animalia-espezie solidario eta kolaboratzaileena. 
Eta, akaso, egokitzeko aukera ematen diguna, espezie 
bezala dugun arrakasta azal dezakeena, zereginei 
lankidetzan ekiteko dugun gaitasuna izango da, 
hau da, arrazoia erabiliz, konponbiderik egokienak 
lankidetzan bilatzeko dugun gaitasuna. 

Akordioak lortzea eta gizartean dauden interes 
ezberdinei kasu egitea ez da erraza, are gutxiago 
kontuan hartuta interes horietako batzuk elkarren 
aurkakoak izaten direla, eta beste batzuk, 
kontraesankorrak. Oro har, gatazka gehienak 
eraikitzaileak izaten dira; hau da, neurri batean, 
alde guztiak asetzeko moduko konponbideak aurki 
daitezke; beste batzuetan, ordea, norbait galtzen 

1. Madrilgo Unibertsitate Autonomoko ohorezko irakaslea.

ateratzeko aukera handiak egoten dira. Erabakiak 
hartu behar direnerako, alternatiba ezberdinak 
proposa daitezke, erabakiak nork hartzen dituen 
eta nola hartzen diren kontuan hartuta, baina, batez 
ere, erabaki horiekin zer helburu lortu nahi diren eta 
zenbateraino lortzen diren kontuan hartuta. Giza talde 
guztiek lau alderdi horien arteko balantze egokia 
lortu behar dute, kide gehienek, edo are hobeto, 
kide guztiek beren beharrak asetzeko, hau da, lotura 
emankor bat lortzeko gogobetetzaileen eta beharren 
artean. Azken puntu hori oso garrantzitsua da, eta 
erabakigarritzat hartu behar dugu gizarte-erakunde 
baten kalitatea ebaluatzeko: beharrezkoa da kide 
guztien beharrak asetzea. 

Gizarte-antolaketaren konplexutasunaren eraginez, 
batez ere biztanleriak pertsona-kopuru jakin bat 
gainditzen duenean, eta hori gertatzen da existitzen 
diren estatu ia guztietan, argi dago ez dagoela gizarte-
antolaketarako eredu bakar bat, hau da, edonon eta 
edozein unetan balio duen eredu bat. Aristotelesek 
ere ikusi zuen hori. Gaur egungo munduan, Erdi Aro 
luzean (noski, kronologia eurozentrikoan) pixkanaka 
ireki zen joera batean sakonduz, Ingalaterrako 
1688ko Iraultzarekin eman zen jauzi kualitatiboa, 
harekin hasi baitzen demokrazia parlamentarioa gaur 
egun ulertzen dugun bezala. Handik mende batera, 
Amerikako eta Frantziako iraultzak etorri ziren, eta 
Espainian, 1812ko Konstituzioarekin izan zuten 
jarraipena. Demokratizazio-prozesua indarra hartzen 
joan zen, eta Bigarren Mundu Gerraren ostean, xx. 
mendeko bigarren erdia hartu zuen deskolonizazio-
prozesuarekin lortu zuen osotasuna. Horrek ekarri 
zuen munduko herrialde ia guztietan demokrazia 
izatea legitimaziorako erreferente. 193 kide ditu 
Nazio Batuen Erakundeak, eta horiei eztabaidagarria 
den subiranotasun-maila eta nazioarteko aitortza 
duten 26 erakunde gehitzeko aukera dago. Hori bai, 
kontuan izan behar dugu, zenbait hamarkadatako 
goranzko joera hautsiz, une hauetan bat baino gehiago 
direla demokrazien atzerapenaren berri ematen duten 
adierazleak (EUI, 2018).  Iragarpen batzuk gogorrak 
dira: demokraziak hiltzen edo desagertzen ari dira 
(Cohen eta Runciman, 2018).
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Demokrazia Indizeak, berriz, estatu baten 
demokrazia-maila zehaztasunez neurtzeko eredu bat 
aurkitu nahian, 60 adierazle erabiltzea proposatzen 
du. Bost kategoriatan sailkatzen dira horiek: 
hauteskunde-prozesua eta pluralismoa; askatasun 
zibilak; gobernuaren funtzionamendua; partaidetza 
politikoa; eta kultura politikoa. Adierazle horiei 
esker, nolabaiteko zehaztasunez jakin daiteke gizarte 
bat zenbateraino har daitekeen demokratikotzat. 
Adierazle hori osatzeko erabilitako metodologia 
publikoa da, urtero argitaratutako txostenetan agertzen 
da, eta kritikatzeko eta hobetzeko aukera dago (EUI, 
2018). Munduko demokraziaren egoerari buruzko 
azken txostenean, hemeretzi estatu bakarrik hartzen 
dira erabateko demokraziatzat (hamarretik zortzi 
puntu baino gehiago), hau da, inkestan parte hartu 
dutenetatik %11,37; 57 demokrazia akastunak dira; 
erregimen hibridoak dira 39; eta 52 autoritariotzat 
hartu dira.

Hala beraz, baliozko adierazleak dira, erraz egon 
gaitezke ados funtsezkoak edo beharrezko baldintzak 
direla esateko: falta badira, demokrazia ahuldu 
egiten da, desagertu arte. Batez ere demokraziaren 
finkapen-prozesuaren muinean dauden horietan 
oinarritzen dira: askatasun pertsonaletan, legearekiko 
errespetuan, beharrezko prozesuetan, bai eta kontrol-
politika egokietan eta gizartean dauden botereen 
arteko orekan ere. Alabaina, baldintza horiek ez 
dira aski, batez ere gizarte politiko bati dagokion 
helburu hau lortzeko gaitasunari begira: hierarkian 
jar daitezkeen hiritar guztien askotariko beharrak 
asetzea —Maslow piramide ezagunak balio dezake—, 
gizartearen ongizatearekin (akaso, zoriontasunarekin) 
ere pareka daitekeena. Horregatik, gizarte bat osatzen 
duten pertsonen berdintasunaren eta ongizatearen 
irudi aberatsago bat eskaintzen duten indizeetara jo 
behar dugu. Giza Garapenaren Indizea da horietako 
bat, eta hiru elementu hartzen ditu kontuan: osasun-
maila (jaiotzako bizi-itxaropena), irakaskuntza-maila 
(alfabetizazioa eta eskolatzea) eta diru-sarrerak 
(biztanleko BPGa). Gini da beste indizea, eta 
zuzentasuna edo berdintasuna neurtzen du. Beraz, 
aurrera egiten ari gara gizarte-ongizatea neurtzera 
bideratutako beste indize batzuen bidez. 

Gogoeta hau egokia iruditzen zaidan beste ohar 
batekin amaituko dut: Demokrazia Indizearen arabera 
sailkatutako herrialdeen zerrenda Giza Garapen 
Indizearen arabera sailkatutakoekin konparatzen 
badugu, ikusiko dugu ez datozela erabat bat. Horrek 
beti aintzat hartu beharreko gauza garrantzitsu 
batera narama: biztanleriaren zati handi batentzat, 

Demokraziaren definizio operatibo bat

Ezin dugu esan badagoenik demokraziatzat ulertu 
behar dugunari buruzko funtsezko akordiorik, hitzak 
berak esan nahi duenetik haratago: herriaren boterea. 
Termino horren etimologiak argi uzten du zein diren 
subjektuak eta objektua: alde batetik, herrian oinarritzen 
gara (demos), hau da, gizarte edo erakunde horretan 
zuzenean sartutako biztanleengan; eta, bestetik, 
boterean (cracia), hau da, subjektu horiek, beren 
interesak eta ikuspegiak baliatuz, erabakietan eragiteko 
duten gaitasunean. Estatu-forma ezberdinen definizio 
deskriptiboan agertzen den heinean, etimologia hori oso 
interesgarria da: demokrazia, aristokrazia, timokrazia, 
plutokrazia, teknokrazia… Badago ohiko beste atzizki 
bat ere: -arje. Boterearekin du lotura, baina haren 
banaketa nabarmentzen du. Monarkia, piliarkia, anarkia, 
autarkia eta abarretan agertzen da, eredu baten hierarkia-
maila handiagoren edo txikiagoaren arabera, hau da, 
aginte-katea modu bertikalagoan edo horizontalagoan 
egituratzen den ikusita. 

Kontua ebazteko asmorik gabe, gogoeta hau 
kokatzeko, gutxienez nolabaiteko zentzu operatiboa 
duten bi definizio onar ditzakegu. Eztabaidagarriak 
dira, baina aski sendoak. Arlo horretan sona duen 
teorialarietako batek egindakoa da lehena, Robert 
Dahlek hain zuzen; bigarrena, berriz, The Economist-
eko inteligentzia-unitateak (ingeleseko siglekin, EIU) 
osatutako demokrazia-indizetik ateratakoa da. 

Filosofia politikoaren ikuspegitik, argi dauka Robert 
Dahlek (Dahl, 1989): bost irizpide hauek zenbat 
eta hobeto bete, orduan eta demokratikoagoa da 
herrialde bat —erakunde edo instituzio batera ere 
zabal dezakegu—: 1. Parte-hartze eraginkorra: 
Hiritarrek beren lehentasun propioak osatzeko, 
deliberazio publikoan eztabaidatu beharreko gaiak 
proposatzeko eta emaitza baten edo beste baten 
aldeko arrazoiak azaltzeko aukera berberak eta 
aukera eraginkorrak izatea eskatzen du horrek. 2. 
Boto-berdintasuna fase erabakigarrian: Erabakiak 
hartu behar direnean, bermatuta egon behar du boto 
guztiek balio bera izatea. 3. Ulermen informatua: 
Gizartea osatzen duten pertsonek aukera zabalak eta 
berdintasunezko aukerak izan behar dituzte beren 
interesentzat aukerarik egokiena zein den jakiteko. 4. 
Agendaren gaineko kontrola: Deliberatu beharreko 
gai politikoak zein diren erabakitzeko aukera izan 
behar du herriak (demos). 5. Inklusibitatea: Estatuko 
hiritar guztiengana zabaldu behar da ekitatea, 
pertsona guztiek dituztelako interes legitimoak 
prozesu politikoan. 
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deliberazio- eta erabaki-prozesuetatik baztertzeko 
argudio sendoak baitaude haietan, batez ere, 
gerra-egoeretan. Argi eta garbi hierarkikoak diren 
prozedurak lehenesten dira, eta horietan ezinbestekoa 
da aginte-katea errespetatzea. Zorrotz bete behar 
izaten dira instituzioan aginte-karguak dituzten ofizial 
eta buruzagiek emandako aginduak. Ospitaleak ere 
akaso hemen sar genitzake, kasu honetan eskatutako 
mediku-prestakuntza dutenen eta ospitalean lan 
egiten duten gainerako pertsonen arteko ezagutza-
asimetriagatik, gaixoak ere kontuan hartuta. Eta gauza 
bera esan daiteke gainerako osasun- edo laguntza-
erakundeei nahiz espetxeei buruz ere.

Dena den, erakundeak demokratizatzeko aukerei 
buruz aurrez aipatutako zalantzak ez dira modu 
dikotomikoan proposatu behar, demokratizazioa 
dena edo ezer ez balitz bezala. Politikaren eremu 
espezifikoenean aplikatuta ere, ikusi dugu demokrazia-
mailak daudela. Era berean, itxuraz antolaketa-eredu 
demokratikoetatik urrun dauden erakunde horietan 
ere, badaude pertsona guztien eskubideak bermatuko 
dituzten jardunbide demokratikoak sartzeko irizpideak 
(hori da ospitaleetako gaixoen kasua edo armadako 
kideena, esate baterako, beharrezko obedientzia 
mugatzen duten eskubideez babestuta baitaude). 
Are kasu argiagoa da eskolena, izan ere, hasierako 
urteetatik aplika daiteke ikasleen hazkuntza morala 
eta gizabidezko hazkuntza sustatzen duen hezkuntza-
eredua, horretarako gizarte demokratikoetan 
ohikoak diren portaera-ohiturak hartuz. Aldi berean, 
irakasleei eskatzen zaie adin txikikoen eskubideak 
erabat errespetatuz jokatzeko, eta eskolako bizitza 
ere prozedura demokratikoen bidez antola daiteke, 
eskola demokratikoen munduko sareak erakusten 
duen bezala. 

Demokraziaren eta ekonomiaren arteko lotura ahula

Ekonomian bakarrik oinarrituko gara, zehazki, 
enpresan, hau da, giza beharrak asetzera bideratutako 
ondasun eta zerbitzu gehienak ekoizten diren 
instituzioan. Ekoizpen-harreman sozialen gaur 
egungo konfigurazioaren oinarrizko ezaugarriek 
demokrazia jaio zen garai berean dute jatorria, lehen 
aipatu dugun bezala, Ingalaterran, xvii. mendearen 
amaieran. Ordutik ekoizpen-eredua asko aldatu 
den arren, hasieratik nagusi izan diren funtsezko 
ezaugarriak mantendu egiten dira gaur egun ere. 
Gizarte estamentaletako aurreko ekonomia- eta 
ekoizpen-ereduekiko haustura pertsonen askatasuna 

gizarte bateko nahiz erakunde bateko gauzarik 
funtsezkoena ez da ebazpenetan eta erabakietan parte 
hartzeko aukera izatea, baldin eta proiektuak benetan 
planifikatzen eta betearazten dituzten posizioetan 
dauden instituzioek eta pertsonek gaitasuna baldin 
badute eta hiritarrek haiengan jarritako itxaropenak 
betetzen badituzte. Batzuetan, eta beren bizitzako 
zenbait eremutan, jendeak ez dauka arazorik 
erabakiak beste pertsona batzuen esku uzteko, 
betiere horiek ondo betetzen badute egin beharrekoa, 
bai eraginkortasunari dagokionez bai moralki 
onargarriak izateari dagokionez ere; demokraziak 
ez du hainbesteko prestigiorik herritarren artean, 
batez ere ebazpen- eta erabaki-prozesuetan ganoraz 
parte hartzeak eskatzen duen ahaleginagatik (Arias 
Maldonado, 2014).

Demokraziaren eremuak

Gaur egun «demokratiko» izenondoa hertsiki politikoak 
diren erakundeetatik haratago ere maiz erabiltzen 
den arren, ez dago erabat argi horrek balio duen. 
Demokrazia definitzea zaila baldin bada, are zailagoa 
izan daiteke ekonomia demokratikoaz hitz egiteak 
zentzurik baduen edo horri buruz hitz egin daitekeen 
erabakitzea, edo izenondo hori printzipioz politikaren 
eremutik urrun dauden erakunde eta jarduerei aplika 
diezaiokegun erabakitzea. Aurrekoarekin batera, 
horrek azaltzen du artikuluaren izenburua zergatik den 
galdera bat eta ez enuntziatu bat. 

Adibidez, familia bat izan al daiteke demokratikoa? 
Ez dago oso argi; izan ere, kideen artean asimetria 
handia dago. Seme-alabak adin txikikoak direnez, 
eta, beraz, formazio-prozesuan daudenez, badirudi 
horrek nabarmen mugatzen duela haien erabakitzeko-
gaitasuna, ez baitituzte menderatzen ezagutza-
gaitasunak eta ez baitute nahikoa informazio erabaki 
beharreko gaiei buruz. Gauza bera esan daiteke eskolari 
buruz, hor ere hezkuntza-komunitateko kideen artean 
asimetria argiak baitaude: trebezia profesionalak eta 
gaitasun akademikoak botere-posizioan kokatzen ditu 
irakasleak ikasleen aurrean, horiek adin txikikoak 
baitira eta heltze-prozesuan baitaude. Gogoratu behar 
dugu, estatu demokratikoetan, 18 urtez azpikoek eta 
beste kolektibo batzuek, tartean desgaitasun kognitibo 
batzuk dituztenek eta espetxean dauden pertsona 
batzuek, ez dutela botoa emateko eskubiderik. 

Era berean, erabat zalantzazkoa da ejertzitoak 
demokratikoak izan daitezkeen, tropetako soldaduak 
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industria jaio berriko ekoizpen-bitartekoak zituzten 
pertsonen eta soldatapeko gisa lan egiteko gaitasuna 
bakarrik zuten pertsonen artean. 

Ez da harritzekoa xviii. mendeko bigarren erdian 
ekoizpen-harreman sozialei buruzko lehen azterketa 
zientifikoak agertu izana, ekonomia-zientziari eta, 
zehazki, ekonomia politikoari bide emanez. Adam 
Smith izan zen lehen sortzaileetako bat. Mandevillen 
erleen fabulan azaldutako kapitalismo modernoaren 
sorrerako mitoarekin partzialki hautsiz (bizio 
pribatuek abantaila publikoak eragiten dituzte), edo 
geroago indibidualismo posesiboa (Mcpherson, 
2005) deitu izan zaionarekin, Adam Smithek zentzu 
moral sakona eman zion ekonomiari, eta nabarmendu 
zuen gizakiak elkarren mende daudela, eta interes 
propioa, pertsonala edo indibiduala (harakina) 
gainerakoen interesei (haren bezeroak) egiten dion 
ekarpenaren mende dagoela. Horrek sinpatia-
sentimendu bat eskatzen du, eta besteen lekuan 
jartzen dakien begirada inpartzial bat izatea (Garcia 
eta Sanz, 2016). Alabaina, Smithen ekarpen horrek 
ez zuen lortu demokrazia liberalaren ekoizpen-modu 
berri eta propioan errotzea. Aitzitik, «indibidualismo 
berekoia» (bizio pribatuak) eta «merkatuaren esku 
ikusezina» (bertute publikoak) nabarmendu zituen 
hark. 

Andersonekin jarraituz, kontua da oinarrizko lau 
printzipiok gobernatutako enpresa-eredua joan zela 
finkatzen: jabetza pribatuaren bortxaezintasuna, 
etekin ekonomikoa bilatzea izatea ekoizpenaren 
helburu nagusia, lanaren antolaketa-eredua erabat 
hierarkizatua egotea eta boterea ekoizpen-bitartekoen 
jabeetan pilatzea (horiek pertsona partikularrak edo 
administrazio-kontseiluko akziodun nagusiak izan 
daitezke). Enpresako barne-erregimena gobernu 
pribatu autoritario bihurtu zen, despotikoa ere bai, 
eta hori ez da aldatu ordutik. 

Are gehiago, ereduak okerrera egin zuen xx. mende 
hasieran kateko lan-sistema hasi zenean. Saint 
Simonen gomendioei jarraituz, enpresetako edo 
lan-zentroetako jardueraren antolaketari metodo 
zientifikoa aplikatu zitzaion. Orduan jaio zen 
lanaren soziologia diziplina zientifiko moduan. xix. 
mendearen oso amaieran finkatu zen, eta mentore 
oso garrantzitsuak zituen, esate baterako, Taylor, 
1911ko The Principles of Scientific Management 
lan seminalarekin, eta Taylorrengandik gertu zeuden 
beste autore batzuk ere bai, tartean, Gantt eta Klyce. 
Azken horrek lanaren administrazio zientifiko bat 
bilatzearen beharra nabarmendu zuen, enpresan 

sustatzera bideratu zen, pertsonak beste pertsona 
batzuekin merkataritza-truke askeko prozesuetan 
ariko ziren ekoizle independente bihurtzeko. Jada ez 
zuten jauntxo ia feudal baten mende egon beharrik, 
ez eta prestakuntza- eta akreditazio-prozesuak 
arautzen zituen gremio baten mende egon beharrik 
ere, baizik eta ekoizle autonomo bihurtu ziren, beren 
lanaren eta denboraren jabe, ekoizle independente 
edo soldatapeko langile bihurtzeko ahalmenarekin. 
Aldi berean, patroi nahiz tailer- edo lur-jabeen eta 
langileen arteko banaketaren bueltan egituratutako 
lan sistema-bat hasi eta sendotu zen: soldatapeko 
lana.

Levellers-ek argi utzi zuten bezala —demokrata 
erradikaltzat hartuak—, eta are indar handiagoz 
diggers-ek —proposamen proto-anarkistarekin— 
aldaketa ekonomiko horiek demokrazia 
politikoaren ezarpenari eta monarkia absolutuaren 
abolizioari lotuta zihoazen, jabetza, askatasuna eta 
independentzia bermatuz, bai eta legearen aurrean 
herritar guztien berdintasuna ere, jopu izateari uzten 
baitzioten. Demokrazia eta merkatu-ekonomia batera 
jaio ziren, eta egile batzuek bereizi ezineko unitate 
bat osatzen dutela ere uste izan dute: kapitalismorik 
eta merkatu librerik gabe demokrazia ez dela posible, 
eta alderantziz. Eta aldi batean behintzat, lotura hori 
egon zen espazioan eta denboran. Hori da demokrazia 
liberala deitutakoaren zentzua. Oinarrizko hiru 
ezaugarrik definitzen dute: merkatu librearen (Adam 
Smithen esku ikusezina) eta pizgarri ekonomikoen 
(balioaren sorrera eta gainbalioaren gehikuntza) 
inguruan biratzen den merkatu-ekonomia; politika 
demokratikoa, Zuzenbide Estatuaren zentzu hertsian, 
bereziki eskubide indibidualei dagokienez, eta arlo 
sozial eta ekonomikoan gutxieneko esku-hartze 
batzuekin; eta sistema moral-kultural liberala, 
norbanakoetan eta pluralismoan oinarritzen dena 
(Novak, 1982; Younkins, 1998).

Baina Elizabeth Andersonek (Anderson, 2017) 
erakusten duen bezala, hasierako helburu 
demokratikoak ez ziren oso urrutira iritsi. Eredua 
ezartzen joan ahala, argi geratu zen aberastasunaren 
ekoizpena ez zegoela ekoizle independente moduan 
beren bizitzaren eta lanaren jabe ziren eskulangile eta 
nekazari indibidualen eskura; aitzitik, aberastasuna 
esku gutxi batzuetan pilatzen joan zen. Lurren 
hesitzeari buruzko xviii. mendeko legeei eta langile 
askoko ekoizpen-zentroen gehikuntzari lanaren 
mekanizazio iraunkorra batu zitzaien, eta prozesua 
asko aldatu zuen horrek. Hala, desberdintasun 
handiak agertu ziren lursail handiak (latifundistak) eta 
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alternatiboen bidez gauzatzen zituen gizarte baterantz 
joateko. Borrokarako, ekintza zuzenerako eta gizarte 
esku-hartzerako taktika ezberdinetara joz, emaitzetan 
gorabehera nabarmenak izan arren, lan-baldintza 
horiek asko hobetzea lortu zuten, eta hobekuntzen 
artean bazeuden kudeaketan partaidetza handiagoa 
izatera bideratutako batzuk ere. Gainera, kooperatiben 
sorrerari lagundu zioten, prozesu iraultzaileen ostean, 
enpresa-eredu alternatiboak sortzera iritsi baitziren: 
sobietak, Errusiako Iraultzaren esparruan; anarkistek 
Espainian ezarritako kolektibizazioak, militarren 
1936ko estatu-kolpearen ostean; kibbutzak, Israelen 
hasierako garaietan; eta autokudeatutako beste 
hainbat partaidetza-sistema, esaterako, Jugoslaviako 
garai sozialistakoak. 

Instantzia politikoetatik, batez ere botere exekutibotik 
eta legegiletik, sustatutakoa izan zen hirugarren esku-
hartze ildoa. Haren helburua zen gizarte-gaia deitu 
zitzaiona lantzea eta konpontzea, edo behintzat, 
haren ondorioak gutxitzea. Izan ere, negargarriak 
ziren lan-baldintzen erregulazioa batez ere irabazi-
asmoen arabera mugitzen ziren enpresaburuen 
esku uzten zuen enpresa- eta ekonomia-ereduaren 
ondorioak. xix. mende hasieran, aitzindariak izan 
ziren Bismarcken ekimenak, lege sozialen politiko 
aktibo bat hasi baitzuen, herritarren eta langileen 
bizi-baldintzak hobetzeko. xix. mendeko azken 
urte horietatik aurrera, bata bestearen atzetik etorri 
dira gobernuen politika aktiboak, elkarren artean 
oso ezberdinak, baina guztiak ekoizpen-bitartekoen 
jabeen boterea kontrolatzera bideratuak. Lan-, 
merkataritza- eta gizarte-arloetako legeak nahiz 
estatuaren jabetzako enpresak edo enpresa publikoak 
ekarri zituen estatuaren esku-hartze prozesu hori 
Bigarren Mundu Gerraren ostean sinatutako itun 
sozialarekin iritsi zen gorenera. Zuzenbidezko estatu 
sozial eta demokratikoa esan izan zaiona finkatu zuen 
horrek, eta doako lau zerbitzu ditu oinarri: osasuna, 
hezkuntza, pentsioak eta mendekotasuna. Lan-
mundua eta merkatu-ekonomia arautzen dituzten lege 
garrantzitsuak batu behar zaizkie horiei. Nolabaiteko 
itun sozialera iristeko funtsezko bi euskarriak 
sindikatuen etengabeko jarduera eta negoziazio 
kolektiborako eskubidea dira. 

Itun sozialaren krisia eta demokrazia 
ekonomikoaren ahultzea

Azken lau hamarkadetan, gizarte-klase altuak eta 
korporazio multinazional handiak buru dituen 

lankidetza- eta demokrazia-sistema bat izatearena, 
baina, ondoren, honako hau baieztatu zuen: 
«Demokrazia da gaitasuna duen pertsonak ‘aginduak’ 
emateko ekimena hartzea trebezia handiagoa duen 
kasuetan, eta gainerakoek men egitea: nagusiaren eta 
esklaboaren arteko harremana da, berdin du beste era 
batera deitzen bazaio ere» (Rosenthal, 2018). Ez hori 
bakarrik, fordismo sortu berriari atxikitako oinarrizko 
kontzeptuetako bat «zereginen eta hobarien sistema» 
da. Oinarrizko zeregin jakin bati eta denbora 
jakin bati dagokion soldata gehiegizko lanagatik 
emandako hobariekin uztartzen ditu. Amerikako 
Estatu Batuetako hegoaldeko estatuetako esklabo-
plantazioetako antolaketa-ereduan oinarritzen zen 
sistema modu esplizituan (ibidem).

Ekoizpen-harreman sozialen eredu alternatibo  
baten alde

Ereduak kostu handia eragiten zien nekazariei eta 
langileei, eta ageriko desberdintasunak sortzen 
zituen. Hala, normala den bezala, eredu horri aurre 
egiteko antolaketa-alternatiba eta mekanismo batzuk 
sortu ziren xix. mende hasieran. Askatasuna sustatzen 
zuen zalantzarik gabe, modu indibidualistan ulertuta, 
eta horrek azaltzen du demokrazia liberalarekiko 
lotura, baina berdintasuna eta senidetasuna ahazten 
zituen. Sozialista utopikoak deitutako batzuek 
jarri zuten martxan alternatiba, ekoizpenaren 
antolaketarako eredu alternatiboak sortu baitzituzten, 
beste oinarrizko printzipio batzuetan oinarrituta. 
Antolaketa ez hain hierarkikoak eta horizontalagoak 
ziren nagusi, kooperatiboak; gainera, langileen lan-
baldintzak zaintzen zituzten, eta ekoizpena gehienen 
beharrak asetzeari bideratuta planifikatzen zuten, eta 
ez ekoizpen-bitartekoen jabe ziren pertsonen edo 
zuzendaritza-postuak betetzen zituzten pertsonen 
etekin pertsonaletara bideratuta. Esperimentazio-
urte batzuen ostean, ahalegin horietako gehienek 
porrot egin zuten, baina bidea eman zioten 
kooperatibismoaren hasierari. Antolaketa-printzipio 
demokratikoetan eta bazkideen eta komunitatearen 
interesetan oinarritzen zen kooperatibismoa, baina 
merkatuko libreko gizartearen esparru orokorraren 
barruan. Eredu horrek bizirik jarraitzen du gaur egun 
ere. 

Ereduaren aurkako bigarren frontea sindikalismoaren 
agerpena izan zen; hau da, langileak batu egin ziren 
enpresa-politiketatik defendatzeko eta berdintasuna 
eta elkartasuna ekoizpen-harreman sozial 
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argi. Indarrean dagoen demokrazia-ereduarekin 
jendea gero eta atsekabetuago dagoen aldi batean 
gaude, eta horrek eragiten du mugimendu politiko 
populisten edo eskuin muturrekoen gorakada, biak 
ere proposamen demokratikoetatik oso urrun, lehen 
aipatu dugun bezala; hau da, badirudi behera egiten 
ari den aldi batean dagoela demokrazia, herritarren 
axolagabetasun argiarekin (Spitz, 2018; Cohen eta 
Runciman, 2018). Teknokraziaren hazkunde handia 
batu behar zaio horri. xix. mende hasieran sortutako 
joera da hori, eta demokrazia liberalarekin batera 
joan da ordutik, Taylorren kasuan ikusi dugun bezala; 
alabaina, xxi. mendean indarra hartu du, gaur egungo 
arazoen konplexutasunaren eta haiek eskatzen duten 
maila teknologiko handiaren eraginez.

Konplexutasun teknologikoaren eta neoliberalismo 
erradikalaren arteko konbinazio horrek erauzketa-
eliteak eragin ditu. Aristokrazia edo plutokrazia 
moduan defini ditzakegu argi eta garbi, eta lotura 
sendoak eratzen dituzte enpresa handien, elite 
sozialen eta botere-posizioak betetzen dituzten elite 
politikoen interesen artean (Acemoglu eta Robinson, 
2012). Pertsona horiek pilatzen dute beren talde edo 
gizarte-klasearen interesak asetzeko proiektuak sortu 
ahal izateko kapitala, eta prestatutako teknikari eta 
zientzialarien lankidetza dute horretarako. Haiek 
diseinatzen dituzte interes horiek (ez biztanleriaren 
interesak, baizik eta gutxiengo horrenak) asetzeko 
konponbide teknologikorik egokienak, eta Europako 
Banku Zentrala da eredu horren adibide argi bat. 
Klase sozialen kintilik handienak (edo beste era 
batera esanda, biztanleriaren %9,9k) duen egoerak 
eta botereak hutsaldu egiten ditu demokraziaren 
funtsezko balioak, ideologia huts bihurtu, zentzu 
hertsian, tartean demokrazia liberala, meritokrazia, 
gizarte-mugikortasuna eta berdintasuna ere bai, eta 
ez bakarrik arlo ekonomikoan edo sozialean, baita 
legearen aurreko berdintasuna ere (Stewart, 2018).

Ondorioak modu laburrean eta aukerak

Aurretik azaldutakoen artean, garrantzitsua da 
hiru ondorio nagusi nabarmentzea: a) demokrazia 
ekonomikoko proposamenak garatzeak dakartzan 
zailtasunak, eta, modu zehatzagoan esanda, enpresa-
demokraziako proposamenak garatzeak dakartzan 
zailtasunak; b) gaur egungo egoera espezifikoa, 
non ekonomiaren bidezko funtzionamendurako eta 
oraintxe bertan mehatxu ditugun arrisku existentzial 
handiei aurre egiteko konponbide demokratikoak 

mugimendu sendo bat agertu da: neoliberalismo 
izenarekin, zuzenean aurreko atalean aipatutako 
lorpen horiek murriztera bideratutako politikak ditugu 
aurrean, berriro ere, zentzu hertsian, demokrazia 
liberalera itzultzeko. Neoliberalismoak, apropos, 
estatuaren esku-hartze arautzaile eta bitartekariarekin 
amaitzea nahi du, bai eta sindikatuen boterea nabarmen 
ahultzea eta ekonomia ahalik eta gehien liberalizatzea 
ere, horretarako, legeak aldatuz, batez ere merkatuak 
eta lan-harremanak kontrolatzen dituzten legeak. 
Merkatu librea, funtsean, etengabe irabaziak handitu 
ahal izateko enpresaburuen askatasunak maximizatu 
behar diren sistema moduan ulertzen da. Negoziazio 
kolektiboa bertan behera uzteko eskatzen du batez 
ere, eta lana azpikontratatzea eta zatikatzea sustatzen 
da. Horrek kalte nabarmena egiten dio sindikatuen 
antolatzeko gaitasunari. 

Agerikoak dira ondorioak. Hasteko, langile-klasea 
etengabe ahultzen joan da, eta hein batean, klase-
kontzientzia ere galdu du. Pertsona talde baten 
kontzientzia da hori, eta pertsona horien bizitza 
zapalkuntza- eta esplotazio-egoerak dituen ekoizpen-
harreman sozialek markatzen dute. Sennettek 
izaeraren korrosioari buruzko bere testuan ondo 
azaltzen duenari bide ematen dio kontzientzia horrek. 
Aldi berean, lan-baldintzak okertu egiten dira, eta 
«prekariatua» izenekoa sortzen da: negoziazio 
kolektiborako eskubiderik ez duten zatikatutako 
langileak, lan-legediak eskaintzen dituen babes-
mekanismo batzuetara jo ezin duten autonomo 
faltsuak, lanaldi partzialean aritzen diren langileak, 
eta soldata oso baxuak dituzten aldi baterako 
kontratuak. Horren ondorioz, pobrezia-arriskuan edo 
zuzenean pobrezian dauden soldatapeko langileak 
agertu dira, eta, esklabismoko lan-harremanen tesia 
indartzen duen egoera sortu da kapitalismo liberalean. 
«Ekonomia kolaboratiboa» eufemismoaren azpian, 
egoera oso larria eragin da (Fowler, 2018), eta 
babesgabetasunak egoera oso prekarioetara eraman 
ditu langileak, Rosenthalek bere liburuan aipatutako 
esklabotasunetik gertu dauden egoeretara. 

Horrek demokrazia orokorrean ahultzea eragiten du, 
hertsia-hertsian politikoa ere bai, eta desberdintasun 
gero eta handiagoak sortzen ditu. Noski, leku 
batzuetatik besteetara aldeak daude (Espainia oso 
gaizki kokatuta dago, atzetik hasita laugarren, 
Europako Batzordearen arabera, Gini indizeko 
0,63ko desberdintasun-maila kritikotik gertu). Jada 
demokraziaren eta merkatu-ekonomiaren arteko 
lotura ez dago hain argi, nahiz eta, bestalde, inoiz ez 
den egon haren defendatzaileek esaten zuten bezain 
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bihurtutako herritarrak limurtzen ditu, eta haiek 
merkataritza-guneak betetzen dituzte eragindako 
kontsumo-behar horiek asetzeko. Era berean, 
proposamen alternatiboak kolonizatzeko eta haien 
jabe egiteko gaitasun handia du. Dena den, ezaguna 
da politika bidegabeak sortzeko duen gaitasuna 
ere, eta nekez eskaini ahal izango ditu konponbide 
demokratikoak gaur egun aurrean ditugun arrisku 
existentzial handientzat. Hala, ez da harritzekoa 
etorkizuneko munduari buruzko ikuspegi batez 
ere ezkorren, edo apokaliptikoen, oparotasuna. 
Horiek ondo jasotzen ditu etorkizuneko mundu 
erabat distopikoak deskribatzen dituen zinema 
emankorrak.

Azkenik, antolaketarako proposamen alternatiboek 
bizitasun handia duten une batean gaude, nahiz eta 
merkatu librearen esparruak hertsatuta jarraitzen 
duten. Oro har, ekonomia sozial, iraunkor eta 
kooperatiboa esaten zaiona nahiko osasuntsu dago, 
eta enpresen eta ekonomiaren funtzionamendu 
formal eta materialki demokratikorako itxaropena 
ematen du horrek. Akaso, ezin dugu gauza bera esan 
hasieratik kapitalismoari eta demokrazia liberalari 
aurre egiten dioten beste proposamen batzuei 
buruz. Hasteko, sindikatuak ez daude osasuntsu, 
eta ez dute enpresaburuen gehiegikeria gero eta 
handiagoak gelditzeko behar adinako indarrik. 
Demokrazia politikoa ere ez dago osasuntsu, eta 
erregimen autoritarioagoekiko interesa handitzen 
ari da, demokraziaren oinarrizko adierazle batzuk 
gutxituz. Azkenik, demokraziaren gainbeherarekin 
lotuta, lege sozialek eta lan-arloko legeek galdu egin 
dute enpresaburuen gehiegizko boterea geldiarazteko 
gaitasuna, eta horrek babes gutxiagoko egoeran uzten 
ditu langileak. 

Badirudi aukera serioa eta etorkizun handikoa izan 
daitekeela askotariko alternatiba indartsu horietan 
indar egitea, haien arteko bateratze handiagoa 
lortzeko, betiere ez baditugu galtzen funtsezko ideia 
arautzaileak: boterea erabat zatitu behar da, batzuek 
akrazia esaten dioguna, eta sortutako aberastasunaren 
banaketak benetan zuzena izan behar du, guztion ona 
sustatzeko. 
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Comisiones Obreras
Bruno Estrada López1

ERLIJIOA, KAPITALISMOA, DEMOKRAZIA ETA SINDIKATUAK

Laburpena

Gizon-emakumeok, gure milaka urteko historian 
zehar, hiru «tresna»-ren bidez joan gara lankidetzan 
aritzeko trebezia perfekzionatzen: erlijioaren, 
diruaren —kapitalismoaren gaur egungo hegemonia 
eragin duena— eta demokraziaren bidez. Demokrazia 
izan da homo sapiens sapiensak lankidetza soziala 
handitzeko, gure gizarteak modernizatzeko, aurkitu 
duen tresnarik onena; izan ere, aukera ematen du 
guztion artean definitzeko zein diren lankidetzan 
aritzea merezi duten helburuak. Honela esan zuen 
Rudolf Meidnerrek, Suediako langileen inbertsio-
funts kolektiboen ideologo garrantzitsuenetako 
batek: «Pertsonen eta ekoizpenaren gaineko boterea 
kapitalaren jabeei dagokie». Beraz, ezinbestekoa da 
demokrazia ez mugatzea arlo politikora, baizik eta 
ekonomiaren oinarrizko zeluletan ere sartu behar 
du demokraziak. Eta enpresak 
dira oinarrizko zelula 
horiek. Enpresan kapitalaren 
banaketa zuzenagoa egitea 
eskatzen du horrek, eta 
sindikatuek funtsezko rola 
dute. 

Espezie bezala dugun 
arrakasta ebolutiboak honekin 
du zerikusia: lankidetzan, 
espez ieko  norbanako 
gehiagori zoriontasun gehiago 
emateko gaitasuna duten gizarte-antolaketarako 
sistemak garatzeko dugun gaitasunarekin. Beraz, 
ezinbestekoa da zoriontasun indibidual eta 
kolektiboa handituz gizarte-antolaketarako modu 
arrakastatsuenak definitzen dituzten elementuak zein 
diren identifikatzea:

1. Lehenik eta behin, gizabanakook askeago senti gai-
tezela. Beraz, pertsona gehiagok askatasun-maila 
handiagoa lortzea bermatzen badu, hobea izango 

1. Ekonomialaria eta CCOO sindikatuko idazkari nagusiaren 
ondokoa.

da gizarte-antolaketarako sistema hori. Belaunal-
dietan zehar pilatutako ondare handi batez go-
zatzeko aukerarik ez duten horientzat —askotan 
iraganeko pribilegiozko egoerei lotuta—, bidezko 
soldatei lotuta dago askatasun gehiago lortzeko 
aukera, hau da, langileen eta enpresaburuen arteko 
negoziazio orekatuari, bai eta zenbait oinarrizko 
behar (hezkuntza, osasuna, mendekotasuna, etxe-
bizitza) merkatuko prezioetatik kanpo estaliko di-
tuen Ongizate Estatu sendo bati ere. 

2. Bigarrenik, gizabanako moduan eragiten diguten 
gaiei buruzko erabaki kolektiboetako partaidet-
za-maila; hau da, duela mende askotatik Europako 
gizarte jendetsuetan eta gero eta konplexuagoetan 
garatzen joan den soziabilitate handiko askata-
suna. 

«Soziabilitate handiko 
askatasun» horren abiapuntua 
hau da: norbanako bakoitza 
askeago senti dadin, 
beharrezkoa dela askatasun 
indibidual horiek babesteko 
egitura eta instituzio 
kolektiboak sortzea ere. Eta 
babestea bai kapitalaren 
l a t i fund i s t a  hand iek 
lortutako boteretik, zeinak 
kapitalismoaren «monarka 
absolutu» tronua lortu nahian 

ari baitiren, bai instituzio publikoak beren pribilegio 
propioak lortzeko eta mantentzeko erabiltzen dituzten 
burokrata eta politikari batzuengandik ere. 

Askatasun hori indibidualismo kooperatibo berri bat 
ari da eragiten, eta norbanakoak ez dira, iraganean 
bezala, iraupen arrazoiengatik bakarrik aritzen 
lankidetzan, baizik eta bestelako balio-sistema bat 
barneratu dutelako. Sistema horrek lankidetzan 
aritzeko beharra, gainerakoekin enpatia izateko 
beharra eta tribua baino askoz handiagoa den 
unibertso sozialean justizia egoteko beharra ere 
hartzen ditu kontuan. Balio-sistema hori askatasunez 

Askatasun hori indibidualismo 
kooperatibo berri bat ari da eragiten, 
eta norbanakoak ez dira, iraganean 
bezala, iraupen arrazoiengatik 
bakarrik aritzen lankidetzan, baizik 
eta bestelako balio-sistema bat 
barneratu dutelako.
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aurrera, hau da, kapitalismoa indarrez sartu zenetik 
aurrera. 

Kapitalismoaren arrakasta ebolutiboaren zati handi 
bat haren ideologoek esaten dutenaren aurkakoak 
finkatu du: kapitalismoak orokortu egin du tresna 
baten erabilera, diruarena, haren askotariko aurpegi 
eta formetan, eta horrek sustatu egiten du pertsonen 
arteko lankidetza. 

Modu globalean, izugarrizko kapital-kopuruak 
sortzea, noski, zenbait muga eta erregulaziorekin, 
oso funtzionala izan da gizateriarentzat. J.M 

Keynesek berak ere gogoeta 
egin zuen esanez behin 
gizakiak kapitalaren eskasia 
gainditzeko gai izandakoan, 
ekonomiak eskasia aztertzen 
duen zientzia izateari utziko 
ziola. 

Kapitalismoak sortutako 
diru-kantitate handiek aukera 
eman dute biztanleriaren 
soldatapekotzea  asko 
h a n d i t z e ko  ( u r t e r o , 
ordaindutako 40 milioi 

lanpostu sortzen dira munduan), eta gizartearen 
modernizazioaren katalizatzaile boteretsua izan 
da hori. Milioika gizon-emakumeren borondatea 
mobilizatzeko pizgarri bikaina den heinean, dirua 
dago kapitalismoak berak Marxengan eragin 
zuen liluraren atzean. Ez da ahaztu behar Hannah 
Arendtentzat Manifestu Komunista zela «inoiz 
ikusitako kapitalismoaren gorazarrerik handiena». 
Alabaina, agerikoa da kapitalismoaren arazo nagusia 
zein den: kapitalaren jabe handiek finkatzen dutela 
zein helbururen alde aritu behar den lankidetzan, 
eta, normalean, helburu horiek beren boterea 
handitzearekin izaten dutela zerikusia. 

Dena den, aitortu behar da, historiako aldi batzuetan 
eta gizarte askotan, kapitalismoak askeago, eta 
ondorioz, zoriontsuago, izateko aukera eman 
diela pertsona askori. Onartu behar da askatasun-
sentimenduan pisu handia duela osagai materialak, 
hau da, pobrezia-egoerak gainditzeak, eta hala 
gogorarazi digu Amartya Senek. 

Orain arte, ordea, alde batera utzi dira —azterketa 
ekonomiko, politiko eta sozial askotan— garatutako 
herrialdeetan oparotasuna sortzen —nahiz eta 
berdintasun falta handia egon banaketan—, erosotasun 

onartu behar du norbanako bakoitzak, ez jainkozko 
manamenduek, erregearen aginduek edo alderdiko 
Politburoaren erabakiek hala inposatuta.

Gizon-emakumeok, gure milaka urteko historian 
zehar, hiru «tresna»-ren bidez joan gara lankidetzan 
aritzeko trebezia perfekzionatzen: erlijioaren, 
diruaren —kapitalismoaren gaur egungo hegemonia 
eragin duena— eta demokraziaren bidez.

Demokrazia izan da homo sapiens sapiensak 
lankidetza soziala handitzeko, gure gizarteak 
modernizatzeko, aurkitu duen tresnarik onena. John 
Darvinek El sueño del imperio 
lanean definitzen duenez, 
pertsonak eta baliabide 
material eta f inantzarioak 
mobilizatuz, helburu bat 
lortzeko gizarte batek modu 
kolektiboan aritzeko duen 
gaitasun moduan ulertzen 
da modernizazio soziala, eta 
behin lortutakoan, behar eta 
presio berriak sortzen diren 
heinean, berriz ere helburu 
horiek modu iraunkorrean 
zabaltzeko aukera izan behar 
du.

Erlijioarekin eta diruarekin alderatuta, eraginkorra da 
demokrazia, aukera ematen duelako guztion artean 
definitzeko zein diren lankidetzan aritzea merezi 
duten helburuak.

Erlijioak eta kapitalak —dirua haren modalitate 
guztietan ulertuta—, iraganeko gizarte primitibo eta 
pobreagoetan, gaur egun demokraziak betetzen duen 
rolaren (eta espero dugu etorkizunean) antzekoa izan 
zuten. Agerikoa da erlijioak eta diruak demokraziak 
baino kontraesan askoz gehiago dituztela. 

Erlijioak askatasunak murrizten ditu; ezagutzaren 
aurrerabidea moteltzen du; eta soziabilitate estu bat 
bakarrik sustatzen du, hau da, kredo bera partekatzen 
dutenen artean bakarrik da gai komunitate-
sentimendua eragiteko. Gainera, erlijioan, Jainkoaren 
aginduak interpretatzen zituztela esaten zuten apaizen 
kasta batek finkatzen zituen lankidetza-helburuak, 
eta, bide batez, sortutako gainbalioez jabetzen 
ziren. Horregatik, gizateriaren historian, pixkanaka-
pixkanaka, erlijioak kapitalari eman dio giza 
espeziearen lankidetzaren sustatzaile nagusi izateko 
lekukoa. Prozesu hori bizkortu egin zen xix. mendetik 

Kapitalismoaren arrakasta 
ebolutiboaren zati handi bat haren 
ideologoek esaten dutenaren 
aurkakoak finkatu du: kapitalismoak 
orokortu egin du tresna baten 
erabilera, diruarena, haren 
askotariko aurpegi eta formetan, eta 
horrek sustatu egiten du pertsonen 
arteko lankidetza.
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gainditzen direnean, irizpide moralak aldatu egiten 
dira. 1. Biztanle gehienentzat, behin gutxieneko 
ongizate materiala gainditzen denean —zenbait 
azterketak urtean 20.000 euroan finkatzen dute—, 
zoriontasunaren pertzepzioak osagai materiala 
izateari uzten dio, eta lotura handiagoa izaten du 
aipatutako elementu immaterialekin, hau da, lan 

egiteko bizitzeari uzten 
zaio; 2. Gizarte-justizia 
unibertsalaren kontzeptuak 
gero eta eragin handiagoa 
izaten du nagusi diren balio 
moralen artean. 

Alde horretatik, demokrazia 
k a p i t a l i s m o a  b a i n o 
« l a n k i d e t z a - t r e s n a » 
handiagoa da, kapitalaren 
la t i fundis ta  handiek 
zuzendutako ekoizpenaren eta 
gizartearen antolaketa-modu 
baten ordez, eragile sozial 
askoz gehiagok zuzendutako 
eredu bat jartzen duelako. 
Horien artean garrantzi 
handia dute langileek. 

Ezinbestekoa da ekonomia 
demokraziatik birpentsatzea, 
hau da, demokrazia ez 
mugatzea arlo politikora, 

baizik eta ekonomiaren oinarrizko zeluletan ere sartu 
behar du demokraziak. Eta enpresak dira oinarrizko 
zelula horiek. Horrek enpresan kapitalaren banaketa 
zuzenagoa egitea eskatzen du.

Honela esan zuen Rudolf Meidnerrek, Suediako 
langileen inbertsio-funts kolektiboen ideologo 
garrantzitsuenetako batek: «Pertsonen eta 
ekoizpenaren gaineko boterea kapitalaren jabeei 
dagokie. Funts horiekin, bidegabekeria horri aurre 
egiteko aukera dute sindikatuek. Kapitalistei ez 
badiegu kapitalaren gaineko beren jabetza absolutua 
kentzen, inoiz ez dugu gizartearen zimenduak aldatu 
eta benetako demokrazia ekonomiko baterantz aurrera 
egiterik izango».

Horregatik, gaur egun, munduaren eraldaketarekin 
konprometituko ezker politiko eta sozialaren erronka 
handienetako bat ekonomia eta enpresa —funtsean, 
botere-espazio bat— demokraziatik birpentsatzea da. 
Izan ere, gizarte libreago, zuzenago eta bidezkoagoak 
sortzeko, garrantzitsuena ez da ondasunak eta 

materiala helburu duten ondasunak eskaintzen, 
kapitalismoak izandako arrakastak edukitako 
ondorioak. Nire ustez, ondorioa da aldaketa sakona 
ari dela gertatzen gizakiaren balio moralen eskalan. 

Oparotasun-gizarteak nabarmen ugaritu direnez 
planetan —demokraziak garapen handia izan 
duen gizarte kapitalistak 
dira—, gizakiaren eboluzio-
bektoreak modu erradikalean 
hasi dira bereizten gainerako 
izaki bizidunen eboluzio-
bektoreetatik. 

Etologoek esaten digutenez, 
animalien ekintza gehienak 
arrazoi edo kausa baten ondorio 
izaten dira: iraupena da arrazoi 
hori. Elikatzeko, defendatzeko, 
harrapakariengandik ihes 
egiteko eta ugaltzeko bakarrik 
bizi dira animaliak, hau da, 
irautera mugatzen dira. Ugaztun 
handien kumeetan bakarrik 
ikusten dira iraupen hori helburu 
ez duten ekintzak eta jolasak, 
giza hunkiberatasunaren antza 
izan dezaketenak.

Modu berean, beharraren 
gizarteetan, iraganean nagusi 
ziren horietan, neokortexa garatu eta berezko giza 
kontzientzia agertu aurretik, gure burmuin primatean 
aurrez programatutako jokabide hutsak ziren giza 
jarrera gehienak. Beharraren gizarteetan, gure 
erabaki moral gehienak gure iraupena bermatzera 
bideratutako jokabide sinpleen isla baino ez ziren. 

Alabaina, ongizate materialaren gaineko gosea ase ahala, 
zeina iraupenerako balio moralei lotuta baitagoen, gizon-
emakumeen zoriontasuna gero eta gehiago igarotzen 
da beren etorkizun propioaz erabakitzeko duten 
askatasunaren mende egotera, lortutako autorrealizazio- 
eta autodeterminazio-maila pertsonalaren, zailtasunak 
gainditzeko gaitasunaren, norbere burua gainditzeko 
zerbaitetan inplikatzearen eta behar bezalako inguru 
afektibo bat izatearen mende egotera. Zoriontasunaren 
bigarren osagai horrek, askatasunari eta goragoko jarduera 
mentalen garapenari lotuak, biztanle gehienentzat betoa 
jarrita zuen lehen. 

Horregatik, oparotasunaren gizarteetan, behin 
ondasunen eskasiari buruzko muga batzuk 

Alabaina, ongizate materialaren 
gaineko gosea ase ahala, zeina 
iraupenerako balio moralei lotuta 
baitagoen, gizon-emakumeen 
zoriontasuna gero eta gehiago 
igarotzen da beren etorkizun 
propioaz erabakitzeko duten 
askatasunaren mende egotera, 
lortutako autorrealizazio- 
eta autodeterminazio-maila 
pertsonalaren, zailtasunak 
gainditzeko gaitasunaren, norbere 
burua gainditzeko zerbaitetan 
inplikatzearen eta behar bezalako 
inguru afektibo bat izatearen mende 
egotera. 
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Nola ekoitzi galderan, langileen partaidetza 
erabakigarria da, kapitalaren epe motzerako 
errentagarritasun-arrazoiak bakarrik kontuan hartu 
gabe, lan-baldintzak eta lan-osasuna hobetzeko, 
aldaketa teknologikoaren sarreraren erritmoa 
negoziatzeko, eta eskaeraren aldaketen aurrean, lan-
indarra modu inklusiboan kudeatzeko. Eta horrek, 
herrialde oso baten alderdi makroetan, enplegu 
egonkorra, duina eta eskubideak dituen enplegua 
sortzeko eta lan-prekarietatearen gaitzari aurre 

egiteko gaitasuna finkatzen du.

Sortutako aberastasuna nola 
banatu galderan, langileen eta 
akziodun-errentadunen artean 
errentaren banaketa primarioa 
egi te rakoan,  ager ikoa 
da langileen partaidetza 
handiagoak murriztu egiten 
dituela herrialde bateko 
desberdintasun sozialak. 

Sindikatuak eta demokrazia 
ekonomikoa

Sindikatuak dira enpresan 
demokrazia sartzen duten 
eragile garrantzitsuenak, 
baina sindikatuak lege-
espar r u  ezberd ine tan 
aritzen dira. Esparru 
horietako batzuek gehiago 
laguntzen diote ekonomiaren 

demokratizazioari, besteek, ez hainbeste. Honako 
adibide hauek sindikatuek esku hartzeko esparruak 
eskaintzen dituzte, eta langileen partaidetza handitzen 
dute enpresen kudeaketa demokratikoan; kasu 
batzuetan, gainera, kapitala berdintasun handiagoz 
banatzea lortzen dute: 1976ko Alemaniako Kogestio 
Legeak, 1983an sortutako Quebeceko (Kanada) 
funts solidarioak, 1984an Suedian jarritako langileen 
inbertsio-funts kolektiboek, 90eko hamarkadako 
Norvegiako petrolio-funtsak, langileen partaidetzari 
buruzko Frantziako araudi berriak (2013), Belgikan 
gaur egun dagoen «elkarrekin erabakitzeko enpresei» 
buruzko eztabaidak eta Corbynek zuzendutako 
Alderdi Laborista britainiarrak orain gutxi onartutako 
proposamenak. 

Europako sindikalgintza hori ari da defendatzen 
1988an Stockholmen egindako kongresutik. 2003an 

ekoitzitako zerbitzuak banatzeko modua, baizik eta 
enpresen jabetza. 

Ekonomia demokratizatzeak ekonomian kapital 
publikoak duen ehunekoa handitzea baino askoz 
esanahi handiagoa eduki behar du. xxi. mendean, gizarte 
libreagoak eta desberdintasun gutxiagokoak sortu ahal 
izateko, honakoa hau lortu behar da: inbertsio publikoaren 
helburuari buruzko erabakiak, eta inbertsio pribatuaren 
zati handi batenak, biztanleriaren gehiengoaren interesak 
kontuan hartuta hartzea, eta, 
horretarako, ezinbestean, 
langileek enpresetan duten 
partaidetza sustatu behar da, 
demokraziak enpresetan sartu 
behar du.

Horregatik, enpresan «kapital 
kolektiboko» espazio sendoak 
sortzea sustatu behar da. 
Enpresetan demokraziaren 
oinarria zabaltzea eraldaketa 
kolekt iborako t resna 
izango da, langileek berriz 
konkistatu ahal izateko 
kapitalaren latifundistek 
politika pribatizatzearen 
aldeko eta sindikatuak 
suntsitzearen aldeko apustua 
egin zutenetik, hau da, xx. 
mendeko 80ko hamarkadatik, 
galdutako hegemonia 
kulturala.

Demokrazia ekonomikoak, 
interpretazio bat baino gehiago onartzen dituen 
kontzeptu konplexua izan arren, ekonomiako lau 
galdera klasikoei buruzko erabakiak herritarrok 
hartzeari buruz hitz egiten digu. Hauek dira lau 
galdera horiek: zer ekoitzi, norentzat ekoitzi, nola 
ekoitzi eta nola banatu sortutako aberastasuna.

Estatuak, ondasun eta zerbitzu batzuk estaltzeko 
baliabideen esleipenean beharraren irizpidea sartuz 
(osasuna, hezkuntza eta abar), aukera ematen du ez 
bakarrik merkatu-irizpideek, hau da, eros-ahalmen 
handiena dutenek, erabakitzeko zer ekoizten den eta 
norentzat ekoizten den. 

Baina «kapital kolektibo»-aren sorrera al da langileok 
ekonomiako beste bi galdera klasikoen erabakietan 
parte hartzeko aukera ematen duena: nola ekoitzi eta 
nola banatu sortutako aberastasuna?

Ekonomia demokratizatzeak 
ekonomian kapital publikoak duen 
ehunekoa handitzea baino askoz 
esanahi handiagoa izan behar du. 
xxi. mendean, gizarte libreagoak 
eta desberdintasun gutxiagokoak 
sortu ahal izateko, honakoa hau 
lortu behar da: inbertsio publikoaren 
helburuari buruzko erabakiak, 
eta inbertsio pribatuaren zati 
handi batenak, biztanleriaren 
gehiengoaren interesak kontuan 
hartuta hartzea, eta horretarako, 
ezinbestean, langileek enpresetan 
duten partaidetza sustatu behar da, 
demokraziak enpresetan sartu behar 
du.
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Espainiako Konstituzioko 129. artikuluaren lehen 
garapena, legegilea ez izan arren, eta honela dio: 
«botere publikoek (…) ezarriko dituzte langileei 
ekoizpen-bitartekoen jabetzarako sarbidea errazteko 
bitartekoak».

Horren ondorioz etorri zen «enpresa publikoko 
partaidetza sindikalari buruzko akordioa», eta 
mila langiletik gorako enpresa publiko batzuetako 
zuzendaritza-organoetan ordezkari sindikalak 
egotea. Hain zuzen, akordio horri esker, sindikatu 
nagusiek (CCOOk eta UGTk) ordezkariak izan 
zituzten enpresa publiko asko eta askotan, besteak 
beste, hauetan: E.N. Bazan, ASTANO, Astilleros 
Españoles, Astander, Imenosa, Juliana, Astican, 
H. J. Barreras, ENSIDESA, FOARSA, AHM/
SIDMED, BWE, MTM, ATEINSA, ENSA, Fca. San 
Carlos,HUNOSA, Figaredo, CASA, Sta. Barbara, 
INESPAL, SEAT, ENDESA, INISEL, Indra, 
Madrilgo Metroa, RTVE Korporazioa, Navantia 
eta Aceralia siderurgia taldean. Azken horretan 
langileek administrazio-kontseiluan parte hartzen 
jarraitu zuten pribatizatu eta Arcelor Mittal taldean 
sartutakoan ere. 

Langileen ordezkariek enpresa horien orainari eta 
etorkizunari buruzko eztabaidetan eta gogoetetan 
parte hartzea oso baliagarria izan zen langileen 
interesentzat, besteak beste, enplegua erregulatzeko 
espedienteei, pribatizazio-prozesuei, enpresen 
salmentei eta lantokien itxierei aurre egin behar 
izan zietenean. Administrazio-kontseiluetan aritzeaz 
gain, halako egoeretan ohikoak izaten diren ekintza 
sindikalei eutsi zieten sindikatuek, tartean lan-
mobilizazioei.

Kontua ez da herrialdeetako gobernuek administrazio-
kontseiluen antza hartzen joan behar dutela merkatuen 
eraginkortasun handiagoa lortze aldera, baizik eta 
enpresetako administrazio-kontseiluek joan behar 
dute gizarteko gainerako instituzio demokratikoen 
antza hartzen. Guztien interesek egon behar dute 
ordezkatuta administrazio-kontseiluetan, guztien 
iritziak entzun behar dira. Ezin dugu ahaztu bi botere-
poloren artean jarraitzen duela gatazka ekonomiko, 
politiko eta sozialaren muinak: ekonomiaren 
demokratizazioaren edo politikaren pribatizazioaren 
artean. ■

Pragan eta 2007an Sevillan egindako kongresuetan, 
Europako eremuan aritzen diren milioika langileentzat 
nazioz gaindiko partaidetza sustatuko zuten ekintza 
sindikalerako tresnen sorreran modu aktiboan 
inplikatzearen aldeko apustua egin zuen Europako 
Sindikatuen Konfederazioak.

Apustu horren eta presio sindikal gogor baten 
emaitza izan zen 2002. urtean onartutako 2002/14/EE 
Zuzentaraua. Langileen informazioari eta kontsultari 
buruzko esparru orokor bat finkatzen du enpresa 
transnazionaletan, nahiz eta zuzentarauak nazio-
legedietara izandako askotariko transposizioek ez 
duten aukerarik eman langileek Europako esparruan 
parte hartzeko mekanismoak homogeneizatzeko. 
Zuzentarauaren transposizioak nazioko araudi, 
erabilera eta ohiturak kontuan hartuta egin dira, 
eta kasu askotan, kide diren estatuetako gobernuek 
«gutxieneko» interpretazio bat egitea erabaki dute.

Era berean, Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del 
Consejo  araudiak Sozietate Anonimo Europarraren 
Estatutua (SE) onartu zuen. Haren arabera, 2001eko 
urriaren 8ko Batzordearen 2001/86/EE Zuzentarauak 
arautuko du langileen SEetako partaidetza. Legedi 
hori aurreko Europako zuzentarauan bildutakoa baino 
askoz aurreratuagoa da, baina eragiten dion enpresa-
kopuruari dagokionez, irismen-eremu txikiagoa du. 

Egia da kontzeptu zabala dela partaidetzarena: 
informazio-kontsulta prozeduretatik hasi, eta langileek 
enpresako organoetan parte hartzeraino joan daiteke. 
Alabaina, ezin da partaidetzaz hitz egin baldin eta 
langileek ez badute aukerarik «enpresa barruan 
hartzen diren erabakietan eragiteko edo (nolabaiteko) 
eragina izateko enpresari dagozkion gaietan».

Eta Espainian, zer?

Espainian, zehazki, langileen eta haien sindikatuen 
administrazio-kontseiluetako partaidetzak 1984ko 
urriaren 9ko Akordio Ekonomiko eta Sozialean 
(AES) du jatorria. 21. artikuluan, sinatzaileek 
eskubide sindikalak handitzeko neurriak hartzeko 
konpromisoa hartu zuten, nahiz eta enpresa 
publikoetara bakarrik mugatzen zen. Hori izan zen 

https://eu.vlex.com/vid/8-aprueba-estatuto-sociedad-anonima-115324
https://eu.vlex.com/vid/8-aprueba-estatuto-sociedad-anonima-115324
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Mugarik gabeko Ekonomialariak
José Ángel Moreno Izquierdo1

ENPRESA NEOLIBERALA VS. PARTAIDETZA ENPRESA: 
ENPRESAKO DEMOKRAZIAREN ALDEKO ARGUDIO EKONOMIKOAK

Laburpena

Iraultza neoliberalaren epeletan, kotizatutako enpresa 
handietako gobernuetan akziodunek subiranotasuna 
izatearen aldeko aldarrikapen sendoa egon da. Irmoki 
hierarkikoa den enpresaren ikuskerarekin, gero eta 
gehiago bideratu da enpresa epe laburrean etekina 
eta akzioaren balioa maximizatzera. Esan izan 
da enpresa-eredu hori dela eredurik zuzenena eta 
eraginkorrena alderdi ekonomikotik —errealitatean 
haren emaitzak erabat eztabaidagarriak diren arren—, 
sofistikazio formal handiko argudioak erabiliz, eta 
hura bihurtu da enpresa-eredu nagusi, bai praktikan 
bai teorian. Egoera horren aurrean, artikuluaren 
helburua da justifikazio horren oinarri diren argudioen 
artifizialtasunari buruz ohartaraztea, eta, horrekin 
batera, argudio horiek gezurtatzen dituen korronte 
teoriko sendo bat badagoela nabarmentzea. Korronte 
horrek irmoki defendatzen du interes-talde nagusiek 
enpresaren gobernuan parte hartzeak justizia eta 
eraginkortasun ekonomiko handiagoa eragiten 
dituela, eta, alde horretatik, enpresako demokraziaren 
helburuarekin erabat bat egiten duen partaidetza-
enpresa eredu baten oinarritze ekonomikoari buruzko 
material garrantzitsuak eskaintzen ditu. 

Enpresa neoliberala

1980ko hamarkadan, pixkanaka baina erabat aldatzen 
hasi zen mundua. Aurreko hamarkadako krisiaren 
ostean, eta kapitalaren errentagarritasunaren 
beheranzko joera orokorraren aurrean, elite 
politikoetan eta enpresa-eliteetan uste oso bat joan zen 
etengabe zabaltzen. Eta akademiaren zati handi batek 
gogo biziz hartu zuen uste hori, eta erabakitasunez 
teorizatu zuen: presazkoa zen pentsamendu 
liberalaren jatorrietara itzultzea, eta, horretarako, 
jarduera ekonomikoa garbitu behar zen gehiegizko 

1. Mugarik gabeko Ekonomialariak erakundeko lehendakarior-
dea eta Erantzukizun Sozial Korporatiboaren Behatokiko 
aholkulari-batzordeko kidea

esku-hartze keynesiarretik, pizgarriak galtzea eragiten 
zuen Ongizate Estatuaren babesetik eta enpresa-
jarduerako diziplinaren eta autoritatearen galera gero 
eta handiagotik. «Iraultza neoliberala» esan izan 
zaio, eta haren oinarrietako bat izan zen —eta da— 
enpresaren izaera erabat birkontzeptualizatzea: batez 
ere kotizatutako enpresa handiarena. 

Helburu nagusia zen akziodunek enpresako boterea 
berreskuratzeko zegoen beharra justif ikatzea. 
Korporazio moderno handien ezaugarri zen 
jabetzaren eta kontrolaren arteko (akziodunen eta 
zuzendarien/kudeatzaileen artean) bereizketa gero eta 
handiagoaren aurrean, ezinbestekoa zirudien horrek. 
Uste zen, errentagarritasuna eta eraginkortasuna 
berreskuratzeko, akziodunei itzuli behar zitzaiela 
galdutako erabakitzeko eta kontrolatzeko boterea, eta 
helburu argi eta bakar batera bideratuta egon behar 
zuela zuzendarien zereginak: akziodunentzako ahalik 
eta baliorik handiena sortzera, etekinen eta akzioaren 
balioaren etengabeko maximizazioaren bidez. 

Finantza-merkatuek urte horietan bizi zuten izugarrizko 
eraldaketak sustatu zuen estrategia hori: haien 
jarduerak egundoko hedapena izan zuen, eta kapital-
merkatuek eta inbertitzaile instituzionalek (funtsean, 
inbertsio- eta pentsio-funtsek) gero eta protagonismo 
handiagoa hartu zuten enpresa handien finantzaketan. 
Akziodunentzako ahalik eta balio handiena sortzea zen 
haien lehentasunezko helburua, behartuta zeudelako 
ekarleen ondarearen balioa maximizatzera.

Ofentsibaren arrakasta ezin da zalantzan jarri: enpresa-
eredu berri hori bihurtu da nagusi, bai praktikan bai 
teorian. Alde horretatik, ez dago soberan gogoratzea 
ezbairik gabe etekin handiak eragin dituela eredu horrek 
(finantza-erakundeei, inbertitzaile handiei, akziodun 
handiei, kalifikazio- eta bitartekaritza-agentziei…), 
baina sekulako kalteak ere eragin ditu, bai maila 
orokorrean bai enpresen iraunkortasunari dagokionez 
ere, funtsean, kudeaketa-eredu horren pizgarriak 
epe laburrera begirakoak direlako eta beti emaitza 
bikainak lortzera bideratuta dagoelako —ezinezkoa, 
eta, orokorrean, distortsioa eragiten duena—. Eragin 
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ekarpenei justizia handienarekin erantzuten diena, 
erabilgarritasun sozial handiena eskaintzen duena, 
eta, gainera, interes orokorrarekin bateragarria den 
bakarra2. Erabilitako argudioetan ahuleziak agertzen 
joan ahala, gero eta ahalegin sofistikatuagoa egin du, 
eta ezarritako ordenaren misio arrazionalizatzailea 
onartu du teoria ekonomiko ortodoxoak: inbertsiogile 
handien eta finantza-merkatuen interesen alde 
funtzionatzen du. Laburki bada ere, merezi du 
historia hori errepasatzea, adibide ona delako eta 
hari egindako kritikatik enpresa handiari buruzko 
ikuspegi erabat alternatiboen oinarriak ari direlako 
azaleratzen.

Akziodunen ereduaren justifikazio teorikoak

Hasiera batean, akziodunen subiranotasunerako 
nahia agerikoa zirudien argudio batean oinarritu zen: 
akziodunek monopolizatu behar zuten enpresako 
boterea, jabeak zirelako. Enpresa beren jabetzako 
objektua da, eta, beraz, askatasunez kudeatu behar 

dute. Edo modu zehatzagoan 
esanda: enpresa, funtsean, 
f inantza-kapitalen multzo 
bat da. Kapital horien 
ekarpena egin dutenek 
eduki behar dute enpresaren 
gobernua, eta horiei dagozkie 
etekinak ere (horretarako 
kontratatuko beste batzuen 
partaidetzarekin). 

Alabaina, segituan, gauzak 
ez zeudela hain argi aitortzea 
beste aukerarik ez zen 
egon: enpresa ez da sortzen 
akziodunen kapitalarekin 

bakarrik, eta kapital horrek erosten dituen aktiboak ere 
ez dira balioaren sorreran laguntzen duten bakarrak. 
Horregatik, 1960ko hamarkadatik aurrera, jabetzari 
buruzko argudioa perfekzionatu egin zen, «jabetza-
eskubideen teoria» izenekoaren bidez (Alchian eta 
Demsetz  dira ordezkaririk esanguratsuenak). Egiaz 
—ohartarazten dute—, enpresa-jardueran ezinbestean 
laguntzen duten hainbat partaide daude: enpresa, 

2. Akzioen balioaren maximizazioak enpresan baliabideak 
hobeto esleitzeko aukera emango luke, eta horrek, ekarpen 
ekonomiko handiagoa eragingo lioke gizarteari. Argudio 
hori lehia perfektuaren eta merkatuen funtzionamendu op-
timoaren hipotesi idilikoetan oinarritzen da (bestalde, kon-
traesankorrak aparteko etekinak egotearekin).

negatibo asko sortu ditu horrek: enpresaren guztizko 
soberakinetan dibidenduen pisua nabarmen handitu 
da, eta inbertsioak ahuldu dira horrekin; palanka-
efektuaren bidez, errentagarritasun handiagoa bilatzen 
da (bai eta funts propioen eta ekoizpen-kapitalaren 
murrizketaren bidez ere, aktiboak askatzea sustatuz); 
zorpetzeko neurriz kanpoko joera dago, eta, horren 
ondorioz, finantza-mendekotasuna handitzen da; 
enpresa handiak balioa epe laburrean sortzen duten 
jardueretara ari dira jotzen pixkanaka, eta tamaina eta 
lantaldea txikitzeaz gain, jardueraren azpikontratazio- 
eta deslokalizazio-prozesuak orokortzen dituzte; 
enpresen bat-egite artifizialak sendotzen ari dira, 
fusioen eta erosketen bidez, eta horietako askoren 
helburu bakarra berehalako gainbalioak lortzea izaten 
denez, askotan balioa suntsitzen dute… Aldi berean, 
lan-baldintzak izugarri gogortu dira; desberdintasunak 
abiadura handian igo dira ordainsarietan; eta enpresa 
handien jarduerari lotutako eragin sozialak eta 
ingurumenari lotutako eraginak gero eta larriagoak dira 
—modu paraleloan, enpresen erantzukizun sozialari 
buruzko diskurtsoa sendotu den arren—. Eta bien 
bitartean, praktikan maiz gertatzen da akziodunek goi 
zuzendariak eraginkortasunez 
kontrolatzeko gaitasunik ez 
izatea ere, bai eta enpresaren 
gobernuaz baliatuz kudeaketa 
beren interesen arabera —
eta askotan enpresentzat 
negatiboak diren interesen 
arabera— bidera tzea 
saihesteko gai tasunik 
ez izatea ere, nahiz eta 
akziodunak saiatzen diren 
ordainsari aldakor itzelen 
bidez zuzendariak beren 
helburuetara lerratzen.

Horregatik guztiagatik, 
ez da erraza enpresa-eredu prototipikoki 
neoliberalaren eragin negatiboak ezeztatzea: alderdi 
makroekonomikoari dagokionez (egonkortasuna, 
inbertsioak eta epe luzera begirako hazkunde-
gaitasuna gutxitzea) nahiz gizarteari, ingurumenari 
eta enpresari lotutako alderdiei dagokienez. Alabaina, 
ebidentzia argi horiek alde batera utzita, nagusi den 
teoria ekonomikoak egundoko ahalegina egin izan du 
akziodunen enpresa-eredua etengabe aldarrikatzeko, 
inspirazio neoklasiko argiarekin —sinaduraren 
teoria—, arrazoitzeko «akziodunen subiranotasuna» 
izenekoa dela enpresarako gobernu- eta kudeaketa-
eredu onena: eraginkorrena, eta, horrez gain, 
enpresa-jardueran inplikatutako aldeek egindako 

Horregatik guztiagatik, ez 
da erraza enpresa-eredu 
prototipikoki neoliberalaren eragin 
negatiboak ezeztatzea: alderdi 
makroekonomikoari dagokionez 
(egonkortasuna, inbertsioak eta 
epe luzera begirako hazkunde-
gaitasuna gutxitzea) nahiz gizarteari, 
ingurumenari eta enpresari lotutako 
alderdiei dagokienez.

https://business.illinois.edu/josephm/BA549_Fall%202010/Session%205/Alchian_Demsetz%20(1972).pdf
http://econ.ucsb.edu/%7Etedb/Courses/Ec100C/Readings/Demsetz_Property_Rights.pdf
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handien jabetza-kontzeptua modu erradikalagoan 
zalantzan jartzera bultzatuta ikusi du bere burua, eta 
alderdi kontratatzaile bakoitzak enpresa-jarduerari 
egiten dion zerbitzu/produktuen ekarpenaren izaeran 
oinarritu du argudiaketa, esanez akziodunek egiten 
duten ekarpena (kapital likidoa, funts propioak) 
dela funtsezkoa: hura da inbertsio espezifiko 

nagusia, enpresa-egitura 
artikulatzeko aukera ematen 
duena eta merkatuan 
gainerako kolaboratzaile 
guztiak kontratatzeko 
modua ematen duena. 
Kapital horrekin jartzen 
da martxan proiektua, 
eta akziodunek aparteko 
arriskua hartzen dute 
beren gain (gogoratu: 
gainerako partaideek baino 
handiagoa, beren ekarpena 
espezif ikoagoa delako). 
Horiek dira enpresaren 
gobernuan akziodunek 
subiranotasuna izan behar 
dutela esateko teoria horrek 
erabiltzen dituen arrazoiak. 

A laba ina ,  enp re sa 
kontratatzaileen arteko 
lankidetzan oinarritzen 
den talde-sistema moduan 
ulertzeko modu horrek 
koordinazio-lan bat ere 
eskatzen du, eta, enpresa 
handian, akziodunak ez 
daude zeregin hori zuzenean 
be te tzeko  moduan. 
Horregatik, ezinbestekoak 
dira zeregin horretan 
espezializatutako pertsona 
batzuk: zuzendariak 
edo kudeatzaileak. Hori 

defendatzen du jabetza-eskubideen teoria ekarri zuen 
korronteak. «Agentziaren teoria» esaten zaio, eta 
hura da nagusi 80ko hamarkadatik. Jensen, Fama eta 
Meckling  dira bozeramailerik sonatuenak. Teoria 
horrentzat, aktore nagusiaren (akziodunak) agenteak 
(zerbitzaileak) besterik ez dira zuzendariak, eta misio 
bakarra dute: akziodunen interesen arabera kudeatzea 
enpresa, etekinak maximizatzeko eta beren akzioen 
balioa optimizatzeko. Helburuaren sinpletasun 
horrek, praktikan, asko defendatzen den akziodun-
ereduaren beste defentsa-ildo bat sortzen du, ustez 

funtsean, erakunde kooperatibo bat da, «taldean 
egindako ekoizpena», eta inputak bereizezinak 
eta osagarriak dira; alabaina, han laguntzen duten 
guztiek kontratu esplizituak eta osoak dituzte 
(ustez, lankidetzaren gorabehera guztiak estaltzen 
dituztenak), kasu batean izan ez ezik: akziodunen 
kasuan izan ezik. Lege-fikzio moduan ulertutako 
enpresa horretan, kontratuen 
lotura moduan ulertutako 
enpresa horretan (eta horietatik 
jabetza-eskubide espezifikoak 
eratortzen dira kontratatzaile 
bakoitzarentzat), akziodunek 
bakarrik dituzte kontratu 
osatugabeak (inperfektuak), 
eta, ondorioz, haiek bakarrik 
hartzen dute beren gain 
hondar-arriskua (erakundearen 
funtzionamendu txarrak 
edo kalte egiten dieten 
erabakiek eragindakoa). Are 
gehiago, kontuan hartu behar 
da inbertsio espezif ikoak 
egiten dituzten bakarrak 
direla (bereziki enpresan 
ardaztuak, eta balioa galtzen 
dutenak beste lekuren 
batean). Testuinguru horretan, 
akziodunak berezi egiten 
dituena ez da enpresaren 
ustezko jabetza (teoria 
ekonomikoak gero eta gehiago 
zalantzan jartzen duena, 
nahiz eta akzioen kapitalaren 
jabetzak eskubide jakin batzuk 
ematen dituen), baizik eta 
kontratu osatugabeak izateak 
eta hondar-arriskuak beren 
gain hartzeak egiten ditu 
berezi. Hori da, funtsean, 
gobernatzeko zeregina eta 
hondar-etekinen (gainerako 
kontratu guztiak eta lege-obligazioak ordaindu ostean 
geratzen dena) gaineko eskubideak haiei egokitzearen 
arrazoia: beren inbertsioak babesteko aukera izan 
dezaten eta bidezko konpentsazio bat jaso ahal izan 
dezaten, gobernu-organoen gain

Baina horrek guztiak eztabaidagarria izaten jarraitu 
zuen, inondik inora ez baitago argi eskubide horiek 
soilik arriskuak eta akziodunen inbertsio espezifikoek 
ekarritakoak direnik. Horregatik, literatura akademiko 
ortodoxo onenak, pixkanaka, kotizatutako enpresa 

…literatura akademiko ortodoxo 
onenak, pixkanaka, kotizatutako 
enpresa handien jabetza-kontzeptua 
modu erradikalagoan zalantzan 
jartzera bultzatuta ikusi du bere burua, 
eta alderdi kontratatzaile bakoitzak 
enpresa-jarduerari egiten dion zerbitzu/
produktuen ekarpenaren izaeran 
oinarritu du argudiaketa, esanez 
akziodunek egiten duten ekarpena 
(kapital likidoa, funts propioak) 
dela funtsezkoa: hura da inbertsio 
espezifiko nagusia, enpresa-egitura 
artikulatzeko aukera ematen duena eta 
merkatuko gainerako kolaboratzaile 
guztiak kontratatzeko modua ematen 
duena. Kapital horrekin jartzen da 
martxan proiektua, eta akziodunek 
aparteko arriskua hartzen dute beren 
gain (gogoratu: gainerako partaideek 
baino handiagoa, beren ekarpena 
espezifikoagoa delako). Horiek dira 
teoria horrek enpresaren gobernuan 
akziodunek subiranotasuna izan behar 
dutela esateko erabilitako arrazoiak

https://www.researchgate.net/publication/24100618_Agency_Problems_and_Residual_Claims
https://www2.bc.edu/thomas-chemmanur/phdfincorp/MF891%20papers/Jensen%20and%20Meckling%201976.pdf
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Azkenik, akziodunek bakarrik egiten dituztela 
inbertsio espezifikoak esatea ere eztabaidagarria 
da: kapital fisikoan, giza kapitalean, ezagutzan, 
harremanetan, legeetan edo ingurumenean inbertitzen 
duten kolektibo guztiek ere egiten dute ekarpena. 
Batez ere zuzendariek eta langileek, baina baita beste 
hauek ere: estrategikoak edo mendekoak diren bezero 
eta hornitzaileek, izan ere, enpresa horren mende 
daudenez neurri handi batean, eta beren ekoizpen-
egitura nabarmen baldintzatzen duenez hark, 
zuzenean ari lotutako inbertsioak gauzatzen dituzte, 
eta ondorioz, ageriko arriskuak hartzen dituzte; 
enpresan egindako erosketen mende daude beste 
bezero batzuek; tokiko lurralde batzuek oinarrizko 
laguntza ematen dute azpiegituretarako enpresaren 
gunean —haietan egindako inbertsioak dira, askotan 
oso espezifikoak—; eta zenbait kolektibok kalte 
handiak jasaten dituzte enpresaren kanpo-efektu 
negatiboengatik, eta enpresak konpentsatzen ez 
dituenez, nahi gabe ekoizpen-kostuak murrizten 
ari dira —eta hala, erabat espezifikoa den inbertsio 
moduko bat ari dira egiten enpresan—.

Ondorioz, horiek ere ezinbesteko eragileak dira 
enpresarentzat, funtsezkoak balioa sortzeko; hondar-
arriskuak beren gain hartzen dituzte; inbertsio 
espezifikoak egiten dituzte; eta enpresarekin dituzten 
kontratuak inondik inora ezin dira hartu osatutako 
kontratutzat. 

Hala eta guztiz ere, akziodunak bereziak direla 
esateko argumentuen bila jarraitu izan da. Aldaera 
asko erabiliz, nekez egiazta daitekeen tesi subjektibo 
batean oinarritzen dira: kontratu guztiak osatugabeak 
izan arren, haienak osatugabeagoak direla, gainerako 
partaideek baino arrisku askoz handiagoa hartzen 
dutela eta inbertsio espezifikoak gehiago sustatzen 
dituztela —funtsezko inbertsioen eta epe luzera 
begirakoen ekarpena eginez—, eta horrek egoera 
zaurgarriagoan jartzen dituela eta funtsezkoago 
bihurtzen dituela, beraz, berme edo babes gehiago 
behar dutela. Aldi berean, arrisku handiago horrek 
bultzatuta, haiek dira zuzendariei kudeaketa optimoa 
egiteko indar handienarekin eskatzen dietenak, eta, 
ondorioz, enpresako funtsezko eragile bihurtzen dira. 
Azken finean, aldaera horiek gero eta korapilatsuagoak 
dira enpresaren gobernuak akziodunen eskuetan egon 
behar duela arrazoitzeko eta justifikatzeko moduetan.

Honako hauek dira adibide oso argi batzuk, aitortza 
handia dutenak: Grossman y Hart ekonomialarien 
jabetza-eskubideen teoria modernoa eta 
O. Williamsom ekonomialariaren teoria 

kapital-merkatuek errazago kontrolatzeko aukera 
ematen duelako.3

Teoria horren nagusitasun akademikoa —eta eremu 
erregulatzaileetan eta enpresa- eta finantza-eremuetan 
izan duen harrera— egundokoa izan da denbora 
askoan; pentsa, gobernu korporatiboaren historiaren 
amaiera dakarrela ere esan izan da4. Alabaina, gero eta 
autore gehiago joan dira nabarmentzen haren oinarri 
teorikoen ahuleziak, hau da, errealitatearekin duen 
ageriko inkongruentzia, funtsean, hiru arrazoirengatik: 

Alde batetik, kontratu osoen hipotesiaren neurrigabeko 
irrealismoagatik, eta ortodoxia ekonomikoak ezinbestean 
aitortu behar izan du hori: kontratu osoak egoteak 
hura sinatzeko baldintza perfektuak egotea eskatzen 
du (baldintza-berdintasuna, simetria informazioan, 
ordainsarietan erabateko justizia, erabateko askatasuna 
akordiorako…), eta, praktikan, hori ezinezkoa da. 
Horregatik, sinaduraren teorialari gehienek onartu dute 
azkenean enpresako kontratu guztiak osatugabeak direla, 
eta neurri handi batean, inplizituak (gainera, enpresa-
jarduerak eragiten dien kolektibo jakin batzuek ez dute 
kontratu bidezko harremanik).

Bestetik, horretan saiatu arren, oso zaila da onartzea 
hondar-arriskuak beren gain hartzeak egiten dituela 
berezi akziodunak. Ez bakarrik agerikoa delako 
arrisku horiek gero eta txikiagoak direla haientzat, 
jarritako kapitalaren gainean negoziatzeko eta 
likideziarako aukera gero eta handiagoak ematen 
dituztelako finantza-merkatuek, baizik eta egunez egun 
ukaezinagoa delako beste kolektibo batzuek ere hartzen 
dituztela beren gain halako arriskuak, gero eta gehiago 
gainera (zuzendariek, langileek, hornitzaile eta bezero 
jakin batzuek, enpresa kokatuta dagoen lurraldeak 
eta tokiko administrazioak…). Enpresa-proiektuaren 
bilakaera txarrak edo krisiak nabarmen kalte egin 
diezaiekete haien jarduerari, aukera profesionalei eta 
bizitzari: askotan, akziodunei baino gehiago —beren 
akzioen balioa bakarrik arriskatzen baitute—, are 
gehiago kontuan hartuz normalean akziodunek baino 
aukera gutxiago izaten dituztela ateratzeko. Eta ez hori 
bakarrik: nagusi den gobernu-ereduak akziodunen 
interesak lehenestera bultzatzen dituenez zuzendariak, 
ezinbestean, nahasitako gainerako aldeen interesak 
behar bezala ez bermatzea eragiten du horrek, eta beste 
arrisku-elementu bat da hori. 

3. Errealitateak porrot ugariren adibideak ematen ditu.
4. Hansmann, H. eta Kraakman, R. (2001), «The End of History 

for Corporate Law», Georgetown Law Journal, 89 (2)

https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/3450060/Hart_CostsBenefits.pdf?sequence=4
https://es.wikipedia.org/wiki/Oliver_E._Williamson
http://law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/280.pdf
http://law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/280.pdf
http://law.harvard.edu/programs/olin_center/papers/pdf/280.pdf
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eta horiek gutxienez akziodunek egindako inbertsioak 
bezain garrantzitsuak direla. Arrazoi horiengatik 
guztiengatik, agerikoa dirudien zerbait ondorioztatzen 
dute: enpresaren gobernua kolektibo bakar baten 
esku uzteak (akziodunen esku), ezinbestean, jarduera 
kolektibo horren interesetara lerratzea eragiten duela, 
eta ondorioz, konpromisoari, arriskuen onarpenari eta 
gainerako partaideen (bereziki langileen) inbertsio 
espezifikoei pizgarriak kentzen zaizkiela, eta ahuldu 
egiten dela erakundearen indarra.

Egoera horren aurrean, zentzuzkoa dirudien zerbait 
proposatzen dute: enpresa-jarduerarentzat funtsezkoak 
diren kolektibo guztiek administrazio-kontseiluari utzi 
behar dizkiote gobernatzeko beren eskubideak, eta hark 

—logikaz— ez du akziodunen 
interesen mende jarri behar, 
baizik eta organo independentea 
izan behar du, eta enpresaren 
kudeaketa eta zuzendarien 
jarduera erakundearen interes 
orokorrera bideratu behar diru. 
Baina akziodunen interesak 
defendatzeko premia nagusitzen 
da azkenean, modu artifizialean; 
izan ere, amaitzen dute esanez 
—arraroa den logikaz— interes 
orokorraren —perfektua ez 
izan arren— adierazle onena 
akzioaren balioa dela, eta balioa 
optimoa izateko, akziodunek 
aukeratu behar dituztela ustez 

independentea den kontseilu horretako kideak; beraz, 
argudio guztiek —beste behin ere— akziodunen 
subiranotasunaren aldeko tesia babesten dute.

Partaidetza-enpresarantz

Edonola ere, argudio sorta luze horrek mito ugari 
argitu ditu, eta panorama garbitu du, enpresa handiari 
buruzko ikusmolde alternatibo bat izateko. Labur-
labur, itxuraz ekonomialari ortodoxo askok ere 
onartzen dituzten kontuetako batzuk aipatuko ditugu:

1. Akziodunak ez dira kontratu osatugabeak dituz-
ten bakarrak, ez eta hondar-arriskuak beren gain 
hartzen dituzten eta inbertsio espezifikoak egiten 
dituzten bakarrak ere. Enpresa-jarduerarentzat oi-
narrizkoak diren beste sektore batzuek ere egi-
ten dituzte: zuzendariek, langileek, hornitzaileek, 
bezeroek, eta horiez gain, administrazio publi-

transakzionala eta haren eskola. Biek esaten dute 
beharrezkoa dela akziodunen eskubideak bermatzea, 
gobernu-eredu horrek optimizatzen dituelako alde 
guztien konpromisoa, arriskuaren onarpena eta 
inbertsio espezifikoak, eta, ondorioz, baita enpresaren 
eraginkortasuna ere. Aurrenak esaten du akziodunak 
direla funtsezko aktiboen jabeak eta ezinbestekoa 
dela haien konpromisoa sustatzea, beren eskubideak 
babestuz. Bigarrenak, berriz, azken ñabardurak 
kontuan hartuta, esaten du akziodunek ematen duten 
baliabidea —funts propioa— dela enpresako aktibo 
espezifikoetan inbertitzeko finantzaketa-bide onena 
(zorpetze bidezko finantzaketarekin alderatuta, zeina 
ustez egokiena den helburu orokorragoei begira). 
Modu horretan, akzioen bidezko finantzaketa 
funtsezkoa da berrikuntza, 
e rag inkor tasuna  e ta 
lehiakortasuna sustatzeko, 
eta f inantzaketa hori 
erraztasunez eta modu onean 
eskuratzeko aukera bakarra 
da akziodunei enpresaren 
gobernua kontrolatzeko 
aukera bermatzea5. 

Bi argudioak oinarritzen dira 
asko findutako ereduetan, 
baina erabat eztabaidagarriak 
dira, eta haien berme 
enpirikoa ez dago batere argi.

Funsgabetasun horien 
aurrean, beste autore batzuek —adibidez, L. 
Zingales, R. Rajan eta, batez ere, M. Blair y L. 
Stout irakasleak— ikuspegi errealistagora jo dute, 
eta sistema kolaboratibo moduan ulertu dute enpresa 
irmoki. Haietan ez dagoela kontratu perfekturik diote 
(guztiak dira osatugabeak), eta akziodunak ez direla 
hondar-arriskuak beren gain hartzen dituzten eta 
inbertsio espezifikoak garatzen dituzten bakarrak, 
inbertsio horiek guztiak direla beharrezkoak enpresa-
proiektuak arrakasta edukitzeko. Are gehiago, esaten 
dute enpresaren kudeaketan izugarri ari direla hazten 
beste faktore batzuk, esate baterako, ezagutza, 
ikerketa eta aktibo ukiezinak, eta testuinguru horretan, 
giza kapitalak egundoko garrantzia hartzen duela; 
hau da, prestakuntzak, motibazioak eta langileen 
konfiantzak inbertsio espezifikoak sustatzen dituztela, 

5. Williamson, O. eta Bercovitz, J. (1996), «The modern corpo-
ration as an effciency instrument: the comparative contrac-
ting perspective», hemen: Kaysen C. (ed.), The American 
Corporation Today, Oxford University Press, 327-355 or. 
Reberiouxek jasotako argudioa (2005).

…enpresaren gobernua kolektibo 
bakar baten esku uzteak 
(akziodunen esku), ezinbestean, 
jarduera kolektibo horren 
interesetara lerratzea eragiten 
du, eta, ondorioz, konpromisoari, 
arriskuen onarpenari eta gainerako 
partaideen (bereziki langileen) 
inbertsio espezifikoei pizgarriak 
kentzen zaizkie, eta ahuldu egiten da 
erakundearen indarra.

https://faculty.chicagobooth.edu/raghuram.rajan/research/papers/power.pdf
https://faculty.chicagobooth.edu/raghuram.rajan/research/papers/power.pdf
https://business.illinois.edu/josephm/BA549_Fall%202014/Session%204/4_Blair_Stout%20(1999).pdf
https://business.illinois.edu/josephm/BA549_Fall%202014/Session%204/4_Blair_Stout%20(1999).pdf
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alde batera uzten korporazio handiek gero eta kanpo-
efektu negatibo gehiago sortzen dituztela erakusten 
duten ebidentziak. Ikuspegi horren arabera, nahasitako 
alde guztiak konprometitzeko eta sustatzeko 
gaitasunaren bidez lortzen da eraginkortasun optimoa, 
eta enpresa ez da ulertzen jada jabetza pribatuko 
objektu huts moduan (merkantzia moduan), baizik 
eta izaera asoziatibo/kolaboratiboa eta identitate 
propioa dituela ulertzen da. Hala, partaide guztien 
arteko lankidetza ezinbestekoa da, eta lankidetza 
horrek helburu kolektibo bat izan behar du: balio 
partekatu iraunkor optimoa, hau da, jardueran parte 
hartzen duten edo jarduerak eragiten dien guztiek 
interes komun optimoa.

Horrek guztiak enpresa barruko botereari buruzko 
birplanteamendu erradikal bat dakar. Ikuspegi berri 
horren ustez, legez, enpresa-komunitatea osatzen duten 
guztien esku egon behar du botereak, eta akziodunen 
tresna izatetik komunitate horren tresna izatera 
igaro behar du gobernu-sistemak: beren integritatea 
babesten duen eta interes kolektiboa osatzen duen 
organo izatera. Interes horretara bideratu behar du 
zuzendarien misioak ere; hain zuzen, akziodunen 
agente moduan aritzeari utzi, eta partaide guztien 
interesen alde aritzera pasatu behar dute, erantzukizun 
fiduziarioa izanez haien guztien aurrean: enpresa 
osatzen duten eta haren funtzionamenduan batzen 
diren kapital guztien koordinatzaileak izan behar 
dute, eta, ildo horretatik, modu orekatuan enpresako 
interes komun optimoa lortzen eta interes desberdinek 
sortutako gatazkak ahalik eta gehien gutxitzen saiatu 
behar dute. Zuzentasun- eta justizia-irizpideak 
kontuan hartzeaz gain (eskubideen eta soberakinen 
banaketa zuzenagoa egiteko aukera ematen duelako), 
irizpide ekonomikoak ere kontuan hartzea eskatzen 
du horrek, izan ere, kudeaketa-irizpide horrek 
sustatzen ditu ondoen enpresan nahasitako guztien 
konpromisoa eta inbertsio espezifikoak. 

Alde horretatik, analista askok6 sinesten dute jada 
baliabideen ekarpena egiten duten horiek guztiek 
hartu behar dutela parte —bakoitzak egindako 
ekarpenaren araberako neurrian— enpresaren 
gobernuan (eta batik bat langileek), eta, bereziki, 
gobernu horren oinarrizko organoan parte hartu 
behar dutela: administrazio-kontseiluan (edo, 
bestela, kontseiluarekiko paraleloak diren eta haren 
mende ez dauden gobernuetan, hori da, esaterako, 
Alemaniako jagoletza-batzordeen eta bi ganberako 
gobernu-sistema korporatiboa duten gainerako 

6. Vid. Bibliografia amaieran dago.

koek, enpresako unitateen ezarpena diruz lagunt-
zen duten tokiko komunitateek eta kanpo-efektu 
negatiboak intentsitate handiz jasaten dituzten ko-
lektiboek ere bai. Beraz, ez da posible akziodunak 
bereziak direla modu horretan defendatzea. 

2. Talde horiek guztiek modu erabakigarrian lagunt-
zen dute enpresa-balioa sortzen, jarduerarentzat 
ezinbestekoak diren baliabideen ekarpena eginez. 

3. Akziodunak ez dira enpresaren jabeak: hura eli-
katzen duen baliabideetako baten jabeak bakarrik 
dira (akzioen kapitalarena, funts propioena). Ala-
baina, mota horretako kapitalen elkartze soil bat 
baino askoz zabalagoa da enpresa: era askotako 
kapitalen —baliabideen— elkartze konplexua da, 
eta horien ekarpena balioaren sorreran modu esan-
guratsuenean laguntzen duten kolektiboek egiten 
dute, eta talde bakoitzaren interesak gainditzen 
dituen interes orokorraren alde aritzen dira lanki-
detzan horiek. Ekarpena egiten duten eta kapital 
horien jabe diren guztiek —enpresarekin kontratu 
osatugabeak eta arriskutsuak dituzte haiek ere— 
behar dute beren interesak defendatuko dituen 
gobernu-sistema bat, eta enpresaren jabekidetzat 
hartu behar dira, neurri ezberdinean. 

4. Baldintza horietan, akziodunen subiranotasunaren 
aldeko justifikazio ekonomikoak (zeinak gero eta 
artifiziotsuagoak diren) inondik inora ez direla ez-
tabaidaezinak pentsatzeko nahi beste oinarri dago. 
Badirudi gobernu korporatiboan duten nagusi ro-
lak ez duela hainbesteko loturarik beren ekarpena-
ren berezitasunarekin edo justizia- eta eraginkor-
tasun-arrazoiekin, baizik eta hainbestetan ahazten 
den boterearen kontu zaharrarekin duela zerikusia: 
enpresa osatzen duten kontratu osatugabeen sare 
korapilatsu horretan, akziodunek (handiek) gai-
nerako kontratatzaileek baino baliabide gehiago 
dituzte. Seguru asko, arrazoi sendo horrek gaine-
rako arrazoiek baino hobeto azaltzen du zergatik 
kontrolatzen dituzten akziodunek enpresa handiak, 
goi zuzendarien eta finantza-hornitzaile nagusien 
laguntzarekin. 

Beraz, sendotzen ari da enpresa-errealitatea ulertzeko 
beste modu bat. Kapital teknologikoa, giza kapitala, 
intelektuala, antolaketakoa, fisikoa eta sonari lotutako 
kapitala finantza-kapitala bezain aktibo garrantzitsuak 
dira eredu horretan. Ukiezinak diren faktoreek, 
harremanei lotutakoek eta lankidetzari lotutakoek 
pisua hartzen dute; errespetuzkoak dira giza 
kapitalarekin, eta epe luzera begirakoak; eta ez ditu 
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Bestalde, merezi du jabetzea erantzukizun sozial 
korporatiboaren edo enpresaren erantzukizun 
sozialaren f ilosof iatik azaleratzen diren 
kontraesanetako asko konpontzen lagun dezakeela 
planteamendu horrek. Filosofia horren helburuak 
aitzakiarik gabekoak dira ikuspegi sozialetik, baina 
enpresa handiek aingerukeriazko diskurtso huts 
bihurtu dute nagusiki, beren portaerak legitimatzeko 
tresna; askotan, kosmetikoak eta hipokritak dira, 
eta gainetik dagoen eta ukiezina den etekinaren 
helburuaren mendekoak beti. Paradoxikoki, portaera 
sozialki zalantzagarrieneko garaietan orokortu zen 
diskurtso hori mundu korporatiboan —epe laburreko 
ikuspegiaren aroan, eta 90eko hamarkada amaieran, 
finantzen sektoreak pisu handia hartu zuenean 
zabaldu zen—; eta, aldi berean, lotsagabeki egiten 
zen akzioaren balioa epe laburrean maximizatzeko  
ahalegina, eta enpresaren gobernuan akziodunek 
zuten lehentasuna sustatzen zen. Agerikoa da bi 
ideia horiek enpresaren erantzukizun sozialaren 
jatorrizko ideiarekin kontraesankorrak direla. Alde 
horretatik, enpresaren erantzukizun sozialaren 
diskurtso boluntaristaren eraginkortasun eta 
koherentzia falta horren aurrean, partaidetza-
gobernu korporatiboa praktikan askoz baliagarritasun 
handiagoa duen planteamendua izan daiteke; hau 
da, baliagarriagoa izan daiteke modu esanguratsuan 
hobetzeko korporazio handien portaerak eta haiek 
gizartean dituzten ondorioak, bai eta zuzentasunez 
tratatzeko nahasitako alde guztiak ere. Izan ere —
alde batera utzita, erregulazio eta ikuskatze publiko 
askoz zorrotzagoen ageriko premia—, gobernu-
sistemako funtsezko organoetan oinarrizko interes 
taldeen presentzia baldin badago bakarrik lortuko 
da enpresak benetan zorrotz zaintzea guztien 
interesak, partekatutako balio orekatuagoa sortzeko 
helburua izatea eta gizartearentzat iraunkorragoa eta 
positiboagoa den modu batean jardutea. Are gehiago, 
ikuspegi horrek, egoismo ilustratuaren aurrean 
(business case), oinarri ekonomikoak finkatzen 
ditu enpresaren erantzukizun sozial alternatiboaren 
beharrari buruz, enpresaren erantzukizun sozialaren 
eta akziodunen epe luzerako interesen itxurazko bat 
etortze saihestezinean oinarrituta.

Azkenik, partaidetzako gobernu-sistema 
korporatiboen potentzialtasun politikoa da haien 
garrantzia erakusten duen beste faktoreetako bat: 
garaiko gizarteetako demokraziak duen maila 
orokorrean kalitate handiagoa lortze aldera bultzada 
bat emateko duten gaitasuna, gaur egun, enpresa 
handiek duten pisua eta baldintzatzeko gaitasuna 
neurriz kanpo baitira erabakigarriak. Zentzuzkoa 

herrialdeen kasua). Hau da, konbentzituta daude 
askotariko gobernu-sistema parte hartzaileak behar 
eta komeni direla —arrazoi ekonomikoengatik—; 
alegia, irmotasunez aurrera egin behar dela enpresan 
demokrazia-maila handiagoa lortzeko. Demokrazia 
hori, hain zuzen, tresneria mikroekonomiko ortodoxoa 
erabiliz zuritu daiteke —arrazoi moral eta politikoak 
gorabehera—, haren azken ondorioetaraino —
logikoak dira, gainera— joanda: eta inondik inora 
ez da hutsala praktikan haren aldarrikapena egiteko.

Planteamendu horren arabera, enpresaren helburuak 
ez daude aurrez finkatutako ezinbesteko helburu 
baten mende (etekinaren eta akzioaren balioaren 
maximizazioa), baizik eta eraikitako interes kolektiboaren 
mende, zeina modu kontsentsuatuan bakarrik erabaki 
daitekeen, ebazpen-prozesu baten bidez. Gobernu-
sistemako erakundeek bide eman behar diote prozesu 
horri (batik bat, administrazio-kontseiluak). 

Zalantzarik gabe, ikuspegi horrek arazo nabarmenak 
eragiten ditu (enpresako gobernua osatu behar duten 
kolektiboak zein diren erabakitzea, parte hartzeko 
modua zehaztea —ez du ezinbestean berdina izan 
behar guztientzat—, bakoitzari dagokion garrantzia 
neurtzea…); eta horrek, akzioen balioa maximizatzeko 
printzipioari lotutako irizpideen eta helburuen 
sinpletasunarekin alderatuta, konplexutasun eta 
ziurgabetasun handia eragiten ditu. Es la gran objeción 
que muchos expertos apuntan: zuzendariek askotariko 
eragileei erantzun behar dietela, eta helburu ezberdinak 
finkatzeko aukerak, praktikan, zuzendariei enpresa 
beren interesen arabera kudeatzeko autonomia gero 
eta handiago ematea eragin dezakeela. Alabaina, 
akziodunen gobernu-eredua ere ez dago inondik inora 
arrisku horretatik salbu —maiz, etekin propiorako 
erabiltzen dute goi zuzendariek—, eta arrisku hori ere 
ez da inondik inora saihestezina, hala erakusten dute 
filosofia horren elementu partzialak (langileentzat) 
irmotasun handiagoarekin sartu dituzten herrialdeen 
kasuek, eta hala erakusten dute arrakasta izan 
duten esperientzia kooperatibo askok. Kontrakoa: 
partaidetza kontuan hartzeko abantailak eskaintzen 
dituen gobernu-eredu bat izan daiteke. Hauek dira 
abantaila horietako batzuk: kudeaketaren gaineko 
kontrol gehiago; ez sustatzea epe laburreko ikuspegia 
eta gehiegizko arriskuak hartzea; goi zuzendarien 
aukerei eta gobernu-sistemako kooptazioei mugak 
jartzea; nahasitako aldeen inplikazioa eta elkarren 
arteko konfiantza handitzea; inbertsio espezifikoak, 
ikaskuntza kolektiboa, produktibitatea, kalitatea, 
berrikuntza eta abar sustatzea…

http://www.facstaff.bucknell.edu/jcomas/readings/jensen2002.pdf
http://www.facstaff.bucknell.edu/jcomas/readings/jensen2002.pdf
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dirudi enpresako partaidetza-ereduak, nahasitako 
alde guztien interesak hartzen dituenez kontuan,  
ekonomikoak ez diren helburuekiko eta helburu 
orokorrekiko ere sentsibilitate handiagoa izango 
lukeela pentsatzea, bai eta dimentsio politikoan 
interferentziarako borondate gutxiago izango 
lukeela pentsatzea ere. Aldi berean, gaur egungo 
desberdintasun ekonomiko handiei irmotasun 
handiagoarekin aurre egiteko aukera emango luke, 
enpresaren demokratizazioa «predistribución» tresna 
eraginkorra izan daitekeelako: desberdintasunak 
eragiten dituzten egiturak eta botere-harremanak 
aldatzera bideratuko neurri sorta. Desberdintasun 
horiek ezin dira ex post birbanaketa-politiken bidez 
behar adina konpentsatu, eta beren sorreran egin 
behar zaie aurre. 

Noski, alegiazko indarraz ari gara, eta ez da 
bururagarria jarduera politiko irmorik gabe. 
Horiek gai izan behar dute demokrazia politikoak 
merkatuaren interesekiko duen mendekotasun gero 
eta handiagoa birplanteatzeko. Alabaina, helburu 
hori lorrezina izan daiteke botere politikoaren 
baliabideekin bakarrik7, edo, gutxienez, lorrezina 
izan daiteke helburu horrentzat enpresa handiak 
demokratizatzea funtsezko osagarria izatea.

Inoiz ahaztu behar ez litzatekeen zerbait gogoratzen 
digu horrek: enpresa-ereduari buruzko eztabaidak 
dimentsio politiko saihestezina duela, eta, ondorioz, 
enpresaren demokratizazio handiago baterantz aurrera 
egitea ezin dela planteatu ikuspegi horretatik kanpo.
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da, enpresa egiteko modu bat: sormen kolektiboa, 
askatasuna, berdintasuna, partaidetza, elkartasuna eta 
lankidetza ditu oinarri; interes kolektiboak bateratzen 
ditu; eta laguntza eta lankidetza integratzen ditu, 
elkarrekikotasuna aktibatuz. Prozesu historiko luze 
baten emaitza da, eta erakutsi du portaera asoziatibo, 
solidario eta kooperatiboaren bidez, eraikuntza 
sozialeko egoerak lor daitezkeela, bidezkoak eta 
integratzaileak. Nagusi den sistema ekonomikoak ez 
du halakorik eskaintzen, baizik eta, oro har, aurkako 
joera du: baztertzailea eta gizartearen kohesioaren 
aurkakoa. Portaera kooperatibo horietatik abiatuta, 
gizarte- eta ekonomia-antolaketarako zenbait modu 
sortzen dira, eta elkarrekikotasunean oinarrituta, 
ekintza ekonomikoen eta giza sustapenaren bidez, 
justizia eta berdintasuna eragitea nahi dute, gizarte-
kohesioa5 sortuz eta konfiantzazko harremanak 
ezarriz gizartean6. 2007tik zeharkatzen ari garen 
gaur egungo krisi multidimentsional (ekonomikoa, 
ekologikoa, soziala, zaintzarena eta abar) konplexuak 
ziurgabetasunez betetako etorkizuna marrazten du, 
eta kooperatibismoa gorantz dator etorriko diren 
erronka horien aurrean bizitzako beharrak (enplegua, 
etxebizitza, hezkuntza eta abar) antolatzeko formula 
baliagarri moduan. 

5. «Ekonomia sozialeko enpresek, tartean kooperatibek, 
adibide ona ematen dute kalitatezko enpleguari sortzeari, 
gizarteratzea sustatzeari eta ekonomia partizipatiboa sus-
tatzeari dagokionez». Europako Legebiltzarraren ebazpena, 
2017ko urtarrilaren 19koa, eskubide sozialen Europako zu-
tabeei buruzkoa (2016/2095, INI).

6. «Hiri-eremuetan, bazterkeriaren eta kriminalitatearen aur-
kako borroka, enpleguaren eta enplegagarritasunaren susta-
pena, pertsonen aldeko apustua eta tokiko potentziala indartu 
beharra dira planteatzen diren arazo nagusiak. Landa-ere-
muan, desertifikazio ekonomikoaren eta sozialaren aurka 
borroka egin behar da, bideragarriak diren enpresetan eta 
kalitatezko enpleguan inbertitu, eta sareak sortzea sustatu. 
Arazo horiek konpontzeko, ez da aski sektore pribatu eta 
publikoetara jotzea, baizik eta gero eta gehiago beharko da 
ekonomia sozialaren laguntza baliagarria, izan ere, giza ba-
liabideak antolatzeko, partaidetza eta demokrazia garatzeko 
(gobernantza) eta jarduera ekonomiko eta soziala sortzeko 
eta enplegua sortzeko gaitasuna du hark». Elkarteak tokiko 
eta eskualdeko agintarien eta erakunde sozioekonomikoen 
artean: enpleguari, tokiko garapenari eta kohesio sozialari 
laguntza (2002/C192/13) gaiari buruzko Eskualdeen Bat-
zordearen txosten.

LANGILE BAT, BOTO BAT: KOOPERATIBA ENPRESA

Laburpena

Artikuluak ibilbide historiko bat egiten du, eta 
kooperatiba-mugimenduaren jatorria aztertzen du, 
langile-klaseak ekonomia kapitalistaren sorrera- 
eta sendotze-prozesuan Industria Iraultzaren eragin 
suntsitzaileetatik babesteko izan zuen erresistentzia-
formula gisa. Kooperatiba-enpresaren ezaugarriak 
aztertzen ditu, eta ereduaren indarra planteatzen du 
gaur egungo testuinguruan. Azken hamar urteetako 
gertakariek agerian jarri dute beharrezkoa dela 
pertsonek partaidetza sozial, politiko eta ekonomiko 
handiagoa izatea. Alde horretatik, ekonomia 
sozial eta solidarioko proposamenek kooperatiba-
formulak aztertzeko eta haien aldeko apustua 
egiteko aukera ematen dute, askotariko beharrei 
erantzuteko (enplegua, etxebizitza, aurrezkia, 
kontsumoa…), zuzenean handituz kontrolerako eta 
erabakiak hartzeko espazioak. Azkenik, Tangente 
Grupo Cooperativoren zenbait antolaketa-ezaugarri 
aztertzen ditu, adibide zehatz batekin erakusteko 
ekonomia sozial eta solidarioak nola osatzen dituen 
antolaketari lotutako berrikuntza-laborategiak, 
demokrazia ekonomikorako hainbat modu sortzeko.

1. Kooperatiba-enpresa: 
historia handiko mugimendua

Kooperatiba-enpresa Industria Iraultzan (xix. mendea) 
«gorantz datorren kulturarekiko» mugimendu 
erreaktibo moduan sortu zen. Beraz, beharrezkoa 
da hura sortzea eragin zuen testuinguruari buruz 
hitz egitea, izan ere, eskema errepikatu egiten da 
enpresa egiteko modu horri ekiten zaion bakoitzean. 
Kooperatibak sortzearekin batera, beste mugimendu 
eta figura juridiko batzuk eratzen dira, eta ekonomia 
sozial eta solidarioaren aterki azpian dauden 
kontzeptuetara zabaltzen dute enpresa-eredu hori4. 
Kooperatibismoa sistema ekonomiko eta sozial bat 

1. Ideologa kooperatibako bazkidea eta REAS Madrideko le-
hendakaria..

2. Andaira kooperatibako bazkidea.
3. CEPESeko lehendakari ohia eta Erantzukizun Sozial Kor-

poratiboaren Behatokiko kidea.
4. Lan-sozietatea, enplegu zentro bereziak, gizarteratze enpre-

sak, arrantzaleen kofradiak eta abar.

Sandra Salsón Martín1

REAS Madrid
Fernando Sabín Galán2

Andaira kooperatiba
Marcos de Castro Sanz3 
CEPESeko lehendakari ohia
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berezko duena). Fabrika handiaren jabeak ustiatzen zuen 
hura, eta helburua zen fabrikazioa maximizatzea, guztia 
ekoizpen-baliabide batera murriztuz, baita pertsonak 
ere. Lanerako modu berriak aztertu zituzten, pertsonek 
gehiago ekoizteko (Taylorrek, Fordek nahiz F. Herbergek 
ere ikertu zuten lantaldeei buruz, haiek eraginkorragoak 
izateko, bai eta Maslowk ere, motibazio-eskalaren 
bidez). Hori dago, etekina maximizatzeko helburuarekin 
eta kapitalaren jabeari (akziodunari) ordainsaria emateko 
premiarekin batera, gaur egun nagusi den enpresa-
kulturaren oinarrian. Enpresaren DNA izan da xix., xx. 
eta xxi. mendeetan.

Jabeek ezarri zizkieten lan-baldintzak langileei, eta 
egunean 18 ordu ere egin behar izaten zituzten lan 
haiek, soldata oso baxuen truke, eta soldatarik gabe ere 
bai10; zenbait kasutan, fabrikak berak jarritako dendan 
erabili ahal izateko txartelen bidez kontsumitzen zuten. 
Baldintza horien aurrean, greba bat egin zen, eta horrek 
are gehiago prekarizatu zuen egoera. Prekarietateak 
beharrezko bihurtu zuen konponbide bat aurkitzea. 
1844. urtea zen. Ingalaterrako herri txiki batean, 
Rochadle izenekoan, langile batzuek kooperatiba bat 
sortzea proposatu zuten, guztien ahaleginaren bidez, 
behar zutenei elikagaiak eta jantziak eskaini ahal 
izateko. Aurretik ere egon ziren zenbait egitasmo, baina 
porrot egin zuten, eta, ondorioz, mesfidantza eragiten 
zuen ideiak. Alabaina, mesfidantza horren aurrean, 
sustatzaileek erabaki zuten estatutu batzuk onartzea, 
eta, horietan, kolektiboa indibidualaren gainetik 
egotea beti, helburu pertsonal bakar batek ere ez 
blokeatzeko esperientzia kooperatiboa. Kooperatibak 
funtzionatu egin zuen, aurretik egindako akatsak 
gaindituz. Haren estatutuek pauta moduan balio izan 
zuten, ondoren Nazioarteko Aliantza Kooperatiboak11 
haietan oinarritzeko kooperatibismoaren oinarrizko 
printzipioak. Hala beraz, baiezta daiteke lehen 

da… Baina izugarrikeria hura ahuldu egiten zen orduetan, 
asteetan, hilabeteetan eta urteetan behin eta berriz zeregin 
berberak egiteak eragindako bertigo eta asperdura mugaga-
bearekin alderatuta» (Rendueles, C. 2015).

10. «Akzioetan oinarritutako kapitalismoaren gorakadak akzio-
dunen nagusitasunaren kultura finkatu zuen, eta horrekin 
batera, ideia bat: enpresen betebehar nagusia akzioen jabe-
entzako etekinak maximizatzea zela. Egunero-egunero la-
nera joaten ziren langileak, funtsean, ezezagun moduan tra-
tatzen ziren: minimizatu beharreko ekoizpen-kostu moduan, 
errentagarritasunak eskatzen duenaren arabera kontratatu eta 
kaleratu daitezkeen sargai moduan. Aldi berean, akziodunak 
enpresako kide baliagarrienak balira bezala tratatzen dira, 
nahiz eta seguru asko enpresako azpiegiturak zapaldu ere ez 
dituzten egingo inoiz: etekinak maximizatzeko duten interes 
hutsa gainerako guztiaren aurka dago» (Raworth, K. 2018).

11. ICA, ingelesezko siglekin, https://www.ica.coop/es

Enpresa egiteko modu hori Ingalaterran sortu zen7. 
1750. urtearen aurretik, artisau- eta manufaktura-
ekoizpena zen nagusi ekonomian, jabetza 
indibidualeko tailer txikietan ekoizten zen. Ekonomia 
feudaletik ekonomia kapitalistarako jauzia geldoa 
izan zen (xiv. mendetik xvi. mendera artekoa izan zen 
prozesu pausatu hori), eta erabilerarako diseinatutako 
ekonomiatik kontsumorako pentsatutako ekonomiara 
igaro ziren. Asko eztabaidatu izan da ekonomia 
feudalaren amaiera eragin zuten elementuei buruz, 
baina badago nolabaiteko kontsentsua esateko 
merkataritzaren garapenean oinarritzen direla 
elementu horiek. Kapitalaren metaketa eragiten 
du merkataritzaren garapenak, eta haren jabeek 
fabriketan inbertitzea erabakitzen dute, gehiago 
ekoitzi eta gehiago saldu ahal izateko, eta batez ere, 
beren lurraldeetatik kanpo ere saldu ahal izateko8. 
Bilaketa horretan, lurrun-makina, ehungailu 
mekanikoa eta energia elektrikoaren erabilera asmatu 
ziren. Aldaketa hori 1750etik 1850era bitartean eman 
zen, eta «Industria Iraultza» izenarekin ezagutu izan 
da. Ingalaterran hasi zen. Ehungintza-sektorean 
hasi ziren makina erabiltzen, eta, ondoren, beste 
sektore batzuetara zabaldu zen erabilera, esate 
baterako, meatzaritzara, siderurgiara (burdinaren eta 
altzairuaren ekoizpena) eta itsasoko nahiz lurreko 
garraioetara (lurrunontziak eta lurrun-trenak).

Makinak ezartzearekin batera, lehen fabrika handiak 
agertu ziren. Horiek jada ez zuten kontratu bidez bezero 
gutxi batzuentzat bakarrik ekoizten, baizik eta asko 
ekoizten zuten, merkatu zabalagoarentzat. Prozesu 
horrek erakargune bihurtu zituen hiriak, eta nekazariek 
beren egoera ekonomiko ahula utzi (beren jauntxoen 
mende zeuden, lurren jabeen mende), eta hirietara 
emigratu zuten, eta fabrika handietan integratu ziren. 
Inoiz ikusi gabekoak izan arren, itxaropen handiagoa 
eragiten zuten (gutxienez haien fantasietan). Hirietako 
eta industria-sektoreko biztanleria gero eta handiagoa 
izateak beharrezko egin zuen lana antolatzeko 
sistemak planteatzea, ahalik eta gehien baliatzeko 
zeregin bakoitzeko tresnez eta teknikez. Lanaren 
«errutinizazioa»9 ekarri zuen horrek (kateko ekoizpenak 

7. Luis Angel Arango liburutegi birtuala: «Lankidetza» http://
www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/coo- perati-
vismo/generalidades-del-cooperativismo/generali1.htm

8. Sweezy, P. M., et al. (1973).
9. «Pertsona batek bere lan-bizitzako 30 urte zeregin oso sinple 

bat gauzatzen soilik eman zitzakeela edo eman behar zituela 
esatea, gainera, zeregin horrek berak bakarrik ezertarako 
balio ez zuenean, ideia erabat zentzugabea irudituko zitzaion 
industria-iraultzaren aurreko gizarte batean bizi zen edonori. 
Gaur egun, lan tradizional konplexua zorigaiztoko patua 

https://www.ica.coop/es
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades-del-%20cooperativismo/generali1.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades-del-%20cooperativismo/generali1.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades-del-%20cooperativismo/generali1.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades-del-%20cooperativismo/generali1.htm
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sistema, eta 1872an, kredituaren lehen federazioa 
sortu zen Alemanian, mailegu-kutxek behar zuten 
kapitala finantzatzeko erakunde nagusia. Gaur egun 
Raiffeseinek bigarren mailako 82 kooperatiba ditu, eta 
landa-kredituko ia 3.000 kooperatiba. Beste herrialde 
batzuetan (Frantzian, Espainian...), nekazaritza-
ekoizpeneko kooperatibak antolatu zituzten, eta lan-
kooperatibak ere bai, ekoizleak nahiz kontsumitzaileak 
esplotatzen zituzten bitartekariak kentzeko. Kontsumo-
kooperatibismoa asko garatu zen Suedian, eta bizitza 
sozialeko eta ekonomikoko sektore erabakigarriak 
kontrolatzeko gai izatera iritsi da. Nazioarteko Aliantza 
Kooperatiboaren14 arabera, gaur egun, 250.140.412 
milioi pertsona daude enpresa horietara atxikita munduko 
bost kontinenteetan, eta herrialde askotan, funtsezko rola 
izan dute nazioko hazkunde ekonomikoan. Europan, 
kooperatibek, mutualitateek, elkarteek, fundazioek eta 
antzeko erakundeek ordaindutako 13.621.53515 (2014-
2015) enplegu sortzen dituzte.

2. Kooperatiba-enpresa gaur egun:  
enpresen kudeaketaren jardunbide demokratikoa16

Garrantzitsua da esperientzia horri ekin ziotenen 
ahaleginaren azpian zein balio zeuden aztertzea, 
hurrengo egitasmoetan ere errepikatu egiten direlako 
balio horiek, modu kolektiboan enpresa-esperientzia 
solidarioak asmatuz edo berrituz, ekonomia sozial eta 
solidarioa osatzen duten askotariko formetan ere bai. 
Hau da eskema:

■■ Kooperatiba-enpresa pertsona batzuei eragiten dien 
gizarte-bazterketarako arrisku esplizitu batetik 
sortzen da, edo baita merkatuak edo enpresa 

14. https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/cooperativas_y_ 
empleo.pdf

15. http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17- 
876-es-n_0.pdf

16. Kooperatiba da ekonomia sozial eta solidarioaren kontzep-
tuaren azpian kokatzen den jarduera ekonomiko eta enpre-
sarial horren motorra eta ardatza. Haiek arautzen dituen 
Espainiako legediak honela definitzen du kooperatiba: 
«Enpresa jarduerak gauzatzeko elkartzen diren pertsonek 
osatutako sozietatea, borondatezko atxikipenerako eta baja 
emateko aukera duena, eta pertsona horien beharrak eta 
helburu ekonomiko eta sozialak asetzera bideratutakoa, egi-
tura eta funtzionamendu demokratikoarekin, Nazioarteko 
Aliantza Kooperatiboak formulatutako printzipioekin bat 
eginez, lege honetatik eratorritako terminoetan». Ondoren, 
gaineratzen du edozein legezko jarduera ekonomiko antolatu 
eta garatu ahal izango dela lege honen babesean: uztailaren 
16ko kooperatibei buruzko 27/1999 Legea, https://www.boe.
es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-15681

kooperatiba, zentzu hertsian, Rochdalen sortu zela, 
Ingalaterran, 1844. urtean. Herri horretako fabrika 
bateko 27 langile gizonezkok eta langile emakume 
batek sortu zuten. 

Borrokarako alternatiba moduan sortu zen 
kooperatibismoa, enpresan beren lan-indarra 
saltzen zutenen eskutik, Industria Iraultzaren 
ondorioz sortutako baldintza ekonomiko eta sozial 
iraingarrietatik babesteko. Paradoxikoki, garai 
horretan bertan eta herrialde horretan bertan, hau 
da, Ingalaterran, sindikatuak sortu ziren —lan-
esklabotzako  baldintzak ezartzen zituen botere 
ekonomiko eta enpresarialaren aurrean beren 
duintasuna babesteko langileen batasun-indar 
moduan—, eta indartu egin ziren mutualitateak, 
indibidualki heldu ezinezkoak ziren behar familiarrak 
elkarrekin ordaintzeko tresna izateko. Mugimendu 
solidario horiek erreakzionatu egin zuten sortu berria 
zen enpresa-kulturak ezarritako baldintzen aurrean. 

Sortzen ari zen sistema horren nagusitasunerako joera 
ez zen feudalismoaren berdina: kapitalaren jabea 
zenak (enpresaren jabeak) antolatutako ekoizpen 
neurrigabean oinarritzen zen, eta langileek beren 
lan-indarra bakarrik saltzen zuten (ekoizpenerako 
baliabidea). «Sozialista utopikoak» izenekoek aurrez 
ere iragarri zuten zetorrena, eta hura neutralizatzen 
saiatu ziren bidezkoagoak ziren teoria ekonomikoekin12. 
Haietako batzuek, esaterako, ikusi zuten garrantzitsua 
zela antolatzea, langileen interesak defendatzeko neurri 
praktikoak ezartzeko. «Aitzindari» horien artean, 
besteak beste, honako hauek nabarmendu daitezke: 
Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-
1837) eta Saint Simon (1760-1825). Falansterioen 
sorrera sustatzera ere iritsi zen Fourier.13

Rochdaleko kooperatibaren sorrerak interes handia 
piztu zuen Europako langile-sektoreen eta sindikatuen 
artean, eta elkarte kooperatiboak antolatzen hasi 
ziren, askotariko helburuetarako. Alemanian, esate 
baterako, 1862an, Raiffeisen kutxak antolatu zituzten. 
Landa-eremuko jabe txikiei aurrezkiari eta kredituari 
lotutako zerbitzuak ematera bideratuko kooperatibak 
ziren. Belgikara, Frantziara eta Italiara zabaldu zen 

12. Vaquero, J. M. (2017).
13. Falansterioak ekoizpen-, kontsumo eta bizileku-komunita-

teak ziren, berdintasunezko gizarte-sistema baten teoria bat. 
Nekazaritza-izaera zuten, eta lehiakortasun ekonomikorik ez 
zegoen, ez zegoen soldatarik eta jabetza pribaturik. Langile 
bakoitzak bere beharren arabera lan egitea zen oinarrian 
zegoen ideia. Norbanako bakoitzak parte hartuko zuen lu-
rraren jabetzan eta ekoizpen-bitartekoetan. 

https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/cooperativas_y_empleo.pdf
https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/cooperativas_y_empleo.pdf
https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/cooperativas_y_empleo.pdf
http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-876-es-n_0.pdf
http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-876-es-n_0.pdf
http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-04-17-876-es-n_0.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-15681
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1999-15681
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duten sistema ekonomiko eta sozial18 bateko baldintzei, 
non ez baiten egoten ondorio horiek neutralizatzeko 
moduko neurri instituzionalik. Kooperatibak 
konponbide ekonomiko eta enpresarialak ematen ditu, 
eta bestelako alternatibarik izango ez luteken arazoak 
konpontzen ditu; kooperatibarik gabe, normalean, 
bazterketak eragiten duen mina jasateko arriskuan 
egongo ziren horiek ekoizpen-sisteman, merkatu 
globalizatuan hain ohikoa den bezala. 

Berez, enpresa-mota horren berezitasuna da ez direla 
sortzen irabazi-helburuekin, aberastasun pertsonala 
sortzeko helburuarekin, baizik eta aberastasun 
kolektiboa sortzeko eta bestela irtenbiderik izango ez 
zuten gizarte-arazoei konponbidea emateko sortzen 
direla. Beharrezkoa da hori nabarmentzea, gizartean 
«ezinbesteko» direla ikusteko. Merkatuaren eskutik 
erantzunik ez duten behar batzuetatik sortzen dira, 
pertsona jakin batzuentzat eta lurralde jakin batentzat. 
Erreakzio kolektibo bat dago beti, ez indibiduala. 
Erabakiak hartzeko sistema pertsonen mende dago 
(pertsona bat boto bat, legez egiten den eskaera da 
hori, batik bat kooperatibetan), eta ez kapitaleko 
partaidetzaren mende. Horregatik, «pertsonen 
enpresak» esaten zaie, eta ez «kapitalaren enpresak», 
haietan erabakien egitura bakoitzak daukan 
kapitalaren mende baitago. Enpresa tradizionalaren19 
DNAko ardatz nagusiak ez dira balio moduan 
hartzen kooperatiba-enpresan, kontrakoa: jabetza 
modu horizontalean ulertzen da (pertsona guztiek 
partaidetza bera dute kapitalean), eta, ondorioz, 

18. Uztailaren 16ko 27/1999 Legeak (16. oharrean aipatzen da), 
arrazoien azalpenean, honako hau esaten du: «Sozietate koo-
peratiboek, benetako instituzio sozioekonomikoak direnez, 
gaur egungo munduan sortzen diren etengabeko eraldake-
tei aurre egin behar diete, modu progresiboan. Aldaketa 
teknologikoek, ekonomikoek eta lanaren antolaketako al-
daketek protagonismo berezia ematen diete enpresa txiki 
eta ertainei, bai eta «enplegu-hobi» berrien agerpenak ere, 
eta horrek guztiak hedapenerako aukera handiak irekitzen 
dizkie kooperatibei; aldi berean, ordea, horrek eskatzen du 
formulazio juridikoak euskarri sendoak aurkitzea enpresa 
moduan finkatzeko… Nazioarteko Aliantza Kooperatiboak 
formulatutako printzipio kooperatiboak hezurmamitzen di-
tuzten balio etikoek, batez ere elkartasunari, demokraziari, 
berdintasunari eta gizarte-bokazioari lotutakoek, badute to-
kia lege berrian ere. Enpresa bideragarri bat sortzeko funt-
sezko elementu moduan hartzen ditu, beren enplegua eta 
bizitza profesionala bermatzen dituen proiektu bat gauzatuta 
ikustean, langileek enpresarekin bat egiteko».

19. Dagoeneko aztertuta: etekinak maximizatzea, kapitalari 
ordaintzea eta pertsonen egoerarekin zerikusirik ez duen 
ekoizpen-sistema moduan egituratzea lana, haiek ekoi-
zpen-baliabide bat bakarrik direlako; era berean, pertsonak 
erabakietatik baztertzea, kapitalaren jabearen mende bai-
taude erabakiak.

tradizionalak estaltzen ez dituen askotariko beharrak 
(enplegua, etxebizitza, irakaskuntza, osasuna…) 
estaltzeko berrikuntzarako proposamen kolektibo 
batetik ere, bazterketa-arrisku hori egon ez arren. 
Egoera horien aurrean, ekintzailetza kolektiborako 
erreakzio bat sortzen da, eta arrisku hori txikitzeko 
konponbide bat asmatzen edo eratzen du, edo, 
bestela, ekin nahi dion proiektuarentzako modu 
berriak aurkitzen ditu. Erreakzioa kolektiboa 
da beti, hori baita ekonomia sozialeko enpresen 
funtsezko balioetako bat. 

■■ «Utopia» ukitu bat duen erreakzioa da; izan ere, 
konponbide bat aurkitzen du ustez «kale itsu» bat 
zenean. Ez zegoela ematen zuen arren, irtenbide 
bat aurkitzen dute sustatzaileek. Gainerakoen 
mesfidantzak ez ditu geldiarazten, ez du haien 
ahalegina deuseztatzen. 

■■ Hala ere, ezinbestean, utopiak gauzagarria 
izan behar du, tartean sufritzen ari diren eta 
bazterketarako arriskua sentitzen duten edo 
enpresa-antolaketarako modu tradizionaletatik 
ezberdinak diren antolaketarako moduak nahi 
dituzten pertsonen itxaropenak daudelako. 
Proposatzen den konponbideak ezin du asmo 
hutsean geratu, baizik eta arazotik irteten 
lagunduko duen errealitate ukigarria izan behar 
du. Gauzagarria den utopia da. 

■■ Enpresa bat irekiz gauzatzen da (konponbide 
ekonomikoak eta lan-arloko konponbideak izan 
behar dute), eta horrek leialtasuna eta exijentzia 
eskatzen du kudeaketa-tekniketan (ekonomikoa eta 
balioena), horrek bermatuko duelako proposatutako 
konponbideak eraginkortasunez gauzatzea. 

Beraz, ez da posible gizartean gertatzen dena 
kooperatiba-enpresaren ekintza ekonomikotik 
bereiztea (eta ekonomia sozial eta solidariotik)17; izan 
ere, ekintza horrek konponbideak eskaintzen ditu, 
eta modu positiboan erantzuten die gizarte-kohesioa 
ardatz nagusi izaten ez duten eta bazterketa eragiten 

17. Frantzian, Kooperatiben, Mutualitateen, Elkarteen eta 
Fundazioen Europako Konferentzia Iraunkorrak (aurreko 
CNLAMCAren bilakaera) kooperatibismotik ateratako 
ekonomia sozialaren kontzeptua garatzen du. Ikus daiteke 
Frantziak egituratu zuela kontzeptu hori, eta han sartu zi-
tuela gizartean balio-eskema berdinekin aritzen ziren «fami-
liak»: kooperatibak, mutualitateak, elkarteak eta fundazioak 
(Europako herrialde batzuek mesfidantza diote fundazioak 
sartzeari, batez ere enpresa handien fundazioak sartzeari). 
Frantzian egindako lanetik abiatuta, ekonomia sozialaren 
kontzeptuaren interpretazio-homogeneotasuna Europara 
zabaltzen da, Europako iparraldeko herrialde batzuen no-
labaiteko erresistentziarekin (Ingalaterrarena eta Alemania-
rena batez ere). Espainian, ekonomia sozialaren kontzeptuan 
sartzen dira lan-sozietate anonimoak, gizarteratze-enpresak, 
enplegu-zentro bereziak eta arrantzaleen kofradiak ere.
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taldeak, komunikazio idatziko egitasmo berriak24, 

merkatu sozialak25  eta kooperatiba integralak26 dira 

adibideetako batzuk, eta M-15aren aurreko eta ondorengo 
testuinguruan, honako hau partekatzen dute guztiek: 
ekonomia-sistemako funtsezko sektoreetan alternatiba 
errealak, ahalduntzaileak eta demokratizatzaileak 
bilatzeko borondatea.

Ekonomia solidarioaren ehuna politikoki oso aktibo 
dagoen une honetan, eta ekonomia sozial tradizionala 
buru-belarri enpresak salbatu nahian ari den une 
honetan, mobilizatuta eta gogaituta dago gizarte zibila, 
eredu neoliberalaren ondorioak ari baita jasaten. Eta 
hain zuzen, gizarte zibila da ekonomia solidarioko 
sektore ekintzaileekin konektatzen duena, ikusten 
baitu haren aukera ekonomikoetan esploratzeko eta 
apustu egiteko interes komuneko espazio bat egon 
daitekeela. Beraz, batik bat pertsonek eta enpresa 
ertain eta txikiek jartzen dituzte martxan egitasmo 
horiek, M-15 mugimenduari esker, behar adinako 
masa kritikoa lortu baitute berrikuntzako erreferente 
moduan finkatzeko eta errepikagarriak izateko. 

Handik bost urtera, finantza-arloan, energia-arloan 
(lurraldean asko hedatuz) eta ondasunen eta zerbitzuen 
merkaturatzean asko ugaritu dira halako esperientziak, 
eta, horrez gain, elikaduran, hezkuntzan, osasun-
zerbitzuetan, telekomunikazioetan, mugikortasunean, 
etxebizitzan eta beste sektore batzuetan ere 
kontsumo-kooperatibismoan edo eredu mistoan 
oinarritutako esperientziak sortu dira. Horiek guztiek 
printzipio kooperatiboetan oinarritzen den eredua 
partekatzen dute, eta funtsezkotzat hartzen dute 
erakundeen iraunkortasuna, ingurumenaren aldetik 
nahiz sozialki, eta horretarako, interes komunaren 
bueltan, partaidetza demokratikoan oinarritzen dira. 
Distantziak alde batera utzita, apustu horiek Eleonor 
Ostrom nobel saridunak deskribatutako eta azaldutako 
ondasun komunen kudeaketa-ereduetara garamatzate, 
baldin eta kooperatiba elektrikoek sortutako energia 
edo Fiarek kudeatzen duen aurrezkietako dirua 
bere ingurua eraldatu nahi duen komunitate baten 
zerbitzura dauden ondasun komun berri moduan 
hartzen baditugu. 

ktorean aritzen den esperientzia kooperatibo bat da, eta se-
ktorearen bereizgarri den opakutasuna hausten du: https://
somos- conexion.coop/

24. Sektore horretan aipagarriak dira Alter-nativas Economicas 
kooperatiba (https://alternativaseconomicas.coop/) eta El 
Salto (https://www.elsaltodiario.com/), ekonomia tradizio-
nalari bestelako ikuspegi bat ematen saiatzen baitira.

25. https://madrid.mercadosocial.net/
26. https://www.economiasolidaria.org/entidades/cooperati- 

va-integral

boterea ere horizontala da (pertsona bat, boto bat), 
pertsonak daude ekonomiaren erdigunean, ez dira 
ekoizpenerako baliabide hutsak.

Taula honek kapital-enpresaren eta ekonomia 
sozialaren arteko ezberdintasun nagusien eskema bat 
egiten du:

Ekonomia soziala Kapitalaren ekonomia

Arazo sozial batetik sortzen da Merkatuko aukera batetik 
sortzen da

Konponbidea aurkitzeko da 
ekonomia

Inbertsioa errentagarri 
bihurtzeko da ekonomia

Helburu soziala sustatzeko 
izaten da etekina

Inbertsiogileak saritzeko edo/
eta kapitala pilatzeko izaten da 
etekina

Jabetza kolektiboa da Akziodunarena (kapitalarena) 
da jabetza

Sormen kolektiboa biltzen du20 «Erosi» egiten du lan-indarra

3. Herritarren partaidetza  
eta ekintzailetza kolektiboa

Azken hamar urteak bereziki interesgarriak izan dira 
ekonomia sozial eta solidarioaren bilakaerarentzat 
Espainian. Agian, aipagarriena da erabiltzaileen edo/
eta kontsumitzaileen kooperatibismoa berpiztu egin 
dela pertsonak eta enpresak antolatzeko eta beharrak 
asetzeko formula moduan. Kooperatiba-eredu zaharra, 
oinarrizko ondasunen kontsumoaren bueltan hamarnaka 
mila langile batu zituena eta historia kooperatiboan 
hainbesteko arrakasta izan zuena, mahai gainean 
jarri zen berriz ere M-15aren aurretik, baina ikuspegi 
erabat ezberdinarekin. Hiru berezitasun integratu 
zituen: sustatzaileak, lortu nahi diren ondasunak eta 
enpresak antolatzeko modua. 2000. urtetik aurrerako 
lehen hamarkadaren amaieran egosten hasi ziren 
esperientzietan errepikatu egiten dira ezaugarri horiek. 
Fiare21, Som Energia22, Som Conexio23, kontsumo 

20. Kooperatiba-enpresa guztiena da, eta denak inplikatzen dira 
proiektuan, guztien iritziak indar berbera du (pertsona bat, 
boto bat), eta guztiek dute inplikazioa beren indargunean:  
https:// youtu.be/nhqHuzO6LzM.

21. Fiare (https://www.fiarebancaetica.coop/) Espainian aritzen 
da, Italiako Banca Popolare Etica kooperatiban integratutako 
jarduera kooperatibo moduan, (https://www.bancaetica.it), 
eta herritarren zerbitzura dagoen banku-jarduera gardena 
sortzen du.

22. Som Energia kooperatiba sortu berria da, energia-sektorean arit-
zen da, eta haren helburua da erabiltzaileak prestatzea eta ener-
gia-iturri berdeak sortzea: https://www.somenergia. coop/es/

23. Som Conexio kooperatiba komunikazio elektronikoen se-

https://somosconexion.coop/
https://somosconexion.coop/
https://somosconexion.coop/
https://alternativaseconomicas.coop/
https://www.elsaltodiario.com/
https://madrid.mercadosocial.net/
https://www.economiasolidaria.org/entidades/cooperativa-integral
https://www.economiasolidaria.org/entidades/cooperativa-integral
https://www.economiasolidaria.org/entidades/cooperativa-integral
https://www.youtube.com/watch?v=nhqHuzO6LzM&feature=youtu.be
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.bancaetica.it/
https://www.somenergia.coop/es/
https://www.somenergia.coop/es/
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hauetarako iraultzaileak diruditenak, esate baterako, 
lehiaren aurretik lankidetza jartzea, irabazi asmorik 
ez izatea eta ikuspegi ekosoziala eta feminista ere 
sartzea. 

4. Demokrazia ekonomikoa eta enpresa txikia

1973an, E. F. Shumacher Alemaniako ekonomialariaren 
saiakeren bilduma bat argitaratu zen, Lo pequeño 
es hermoso: economía como si la gente importara 
izenburuarekin. Izenburu zoragarri horri omenaldi 
txiki bat eginez, zeinak eragina baituen bestelako 
baieztapen eder batzuetan ere —adibidez, E. Galeanok 
esaten du, inguruan gauzak eginez gero, eraldaketarako 
gaitasuna dutela pertsonek—, garrantzitsua da 
ekonomia sozial eta solidarioko enpresak bereizten 
dituzten antolakuntzarako gakoetako batzuk 
identifikatzea. Izan ere, enpresa horiek antolaketari 
lotutako berrikuntzarako laborategi interesgarriak dira, 
demokrazia ekonomikoa egiteko askotariko moduak 
jartzen dituztelako martxan.

Komenigarria dirudi ekonomia sozial eta solidarioko27 
enpresa ertain eta txikien arteko antolaketako eta 
lankidetzako enpresa-esperientzia jakin batetik 
abiatuta egitea hori. Hala, demokrazia ekonomikoko 
adibidea den heinean, Tangente28 talde kooperatiboan 
funtsezkoak diren zenbait dimentsio aztertuko ditugu.

Proiektu berritzaileak, integralak eta dimentsio 
askokoak sortzen eta gauzatzen espezialistak 
diren hamalau kooperatibak eta 130 profesionalek 
osatzen dute enpresa talde hori29, eta haren helburua 
da pertsonen bizi-kalitatea eta ingurumenaren 
kalitatea hobetzea. Ezagutza eta abangoardia sortzen 
ditu aritzen den arloetan. Eta hura osatzen duten 
erakundeen arteko 15 urteko lanaren emaitza da 
hori, ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioei 

27. Enpresa-eredu kooperatiboaren sendotasuna askotarikoa da, 
eta mikro enpresak, enpresa ertain eta txikiak nahiz sektore ja-
kin batzuetan liderrak diren enpresa sendoak integratu ditzake 
(Mondragon Taldea  —http://www.mondragon-corporation.
com—), bai eta nekazaritzako amaierako produktuan partai-
detza handia duten nekazaritzako elikagaien arloko enpresa 
taldeak ere  http://www. agro-alimentarias.coop/inicio

28. https://tangente.coop/
29. Beharrezkoa da aipatzea enpresa talde kooperatiboek ez 

dutela haien kide diren enpresen artean elkarrekiko finant-
za-mendekotasunik, baizik eta atxikipen libreko printzipio 
kooperatiboan oinarritzen direla. Enpresa batek bat egiten 
du gainerakoekin aliantzak izatea interesatzen zaiolako, ez 
mendekotasunak edo finantza-partaidetzak daudelako.

Era berean, esanguratsua da, toki batzuetan, 2014ko 
hauteskundeetarako aurkeztutako udal-agendek 
esperientzia horietako funtsezko proposamenetako 
batzuk sartzen zituztela beren programa-
proposamenetan. Erreferentziatzat hartzen zituzten 
esperientzia horiek, behar komunak kudeatzeko 
erakunde demokratiko berriak nola eratu irudikatzeko, 
bai eta gaur egungo publikoaren eta pribatuaren 
arteko liskar-eredua gainditzeko ere. 

Testuinguru horretan, aipatutako esperientzietan 
herritarrek eta aktibismoak duten protagonismoa 
ikusten da. Apustu horren nahia da sektore 
estrategikoen kontrolean duen boterearen zati bat 
kentzea merkatu tradizionalari, bi bidetatik: alde 
batetik, kontsumo-kooperatibismo desmerkaturatzaile 
bat sustatuz, eta bestetik, oinarrizko zerbitzuen 
eskaintzan %100 publikoa-komunak protagonismo 
handiagoa izatea bultzatuz. 

Esperientzia horietakoren batean zoom bat eginez 
gero, merkatu sozialak nabarmendu genitzake. xx. 
mendeko lehen urteetako kooperatibismoaren amets 
izandako (Katalunian, Euskal Herrian, Valentzian, 
Madrilen…) erosketa-zentral handiak oinarri 
hartuta diseinatutako esperientziak dira. Zortzi 
urte pasatxoan, ekonomia solidarioaren ondasun- 
eta zerbitzu-eskaintza egituratzeko eta sustatzeko 
tresnarik garrantzitsuena izatea lortu dute, eta 
lurraldeetan ere horiek daude gehien hedatuta.

Estatuan gutxienez sei lurraldek dituzte merkatu 
sozialei forma emateko antolaketa-ereduak eta 
eredu juridikoak. Kontsumo arduratsua gizartea eta 
ekonomia eraldatzeko balio duen mugimendua dela 
uste duten enpresek eta pertsonek osatzen dituzte. 
Kontsumitzaileak ekoizpen-ehunarekin konektatzea 
da helburua guztietan, eta, horrekin batera, 
ekoizpenaren, banaketaren eta kontsumoaren arloetan 
partaidetzarako eta demokratizaziorako bideei 
laguntzea. Esperientzia horiek lau zutabe partekatzen 
dituzte: txanpon sozialen erabilera, azokak antolatzea, 
katalogoak sortzea eta enpresa-jarduera ekonomia 
solidarioaren printzipioen gutunean oinarritzen dela 
ziurtatzen duten zigiluak sortzea. 

Bide luzea dago egiteko. Dena den, krisi ekonomiko 
gogor baten testuinguruan, enpresen arteko lankidetza 
handitu izana funtsezkoa izan da, aukera eman baitu 
irauteko, eta, ondoren, mugimendu ekonomiko 
hori hazteko. Ekoizpena antolatzeko eta beharrak 
asetzeko proposamen partzial bat badu dagoeneko 
mugimenduak, partziala baina sendoa. Printzio 
moral irmoak daude proposamenaren gainean, garai 

http://www/
https://www.mondragon-corporation.com/
http://www.agro-alimentarias.coop/inicio
http://www.agro-alimentarias.coop/inicio
https://tangente.coop/
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eta balioei lotuta aritzen baitira beti, eta komunaren 
paradigmatik eraikitzen baitute. 

Urte hauetan zehar, etekin kolektibora bideratutako 
autokudeaketarako jardunbide eta arau propioak 
osatzen joan da Tangente. Hurrengo taulak biltzen 
ditu jardunbide eta arau horietako batzuk. Helburua da 
enpresa txiki baten eremuan demokrazia ekonomikoa 
praktikatzeak zer esan nahi duen ikusteko adibide 
erreal bat ematea; beraz, osatugabea eta inperfektua.

Jardunbide horiek identifikatzea, ezagutaraztea, 
partekatzea eta demokrazia ekonomikoko beste 
esperientzia batzuekin (kooperatibak, gizarte-

enpresak, ekintzailetza kolektiboak…) osatzea 
lanerako oinarrizko modua da ekonomia sozial eta 
solidarioan: sarean lan egitea esaten zaio. Sareak 
harremanak egituratzeko aukera ematen du, eta 
horri esker, ekonomia solidarioko ehuna trinkoa 
eta hauskaitza bihurtzen da, eta, aldi berean, nodo 
bakoitzaren autonomia bermatzen da. Ekonomia 
solidarioaren ehuna hazteko eta finkatzeko estrategia 
nagusietako bat da hori: aukera ematen du elkarrekiko 
loturetarako, errepliketarako, dagoeneko existitzen 
diren jarduerak berritzeko eta erronka handiagoei 
heltzeko gaitasun handiagoa izateko, eta funtzionatu 
egiten du, kolektiboaren, demokratikoaren eta 
komunaren gakoak errespetatzen dituelako. 

Jabetzari dagozkionak Demokraziari dagozkionak

 ■ Tangente osatzen duten kooperatiba guztiak, egiten duten 
kapital-ekarpena eta kuota ekonomikoa edozein izanda ere, 
berdinak dira eskubideei eta ardurei dagokionez.

 ■ Gardena da era guztietako informazioa (ekonomikoa, 
estrategikoa, komertziala…), eta eskuragarri dago kooperatiba 
guztientzat.

 ■ Tangentek aberastasun komuna sortzen du. Tangente osatzen 
duten kooperatiba guztiak dira markak sortutako etekin 
komunen gabe, ukigarrienak nahiz ukiezinenak.

 ■ Tangentek dituen baliabideak erabilera kolektibokoak dira, 
eta kooperatiba guztiak dira horien erabileraren erantzule 
gainerakoen aurrean.

 ■ Baliabideak mugatuak direnean (ekonomikoak, pertsonalak, 
materialak…), erabilera-arauak modu kolektiboan erabakitzen dira. 

 ■ Baliabideak mugagabeak direnean (ideiak, partaidetza, 
prozedurak…) erabilera irekia da araua, guztiek egiten dute 
ekarpena, eta guztiek jasotzen dute.

 ■ Tangenten, behetik gora eraikitzen da demokrazia.
 ■ Taldea osatzen duten kooperatibek aldatu egiten dituzte 

erabakiak hartzeko egiturak eta prozedurak, egitura bezala 
duten garapen-momentua eta heldutasuna kontuan hartuta eta 
proiektua osatzen duten guztien beharrak entzunda.

 ■ Demokrazia deszentralizatua dago Tangenten. Koordinaziorako 
egiturak mugatuta ditu jarduteko eta erabakitzeko eremuak. 
Taldea osatzen duten kooperatibek berretsi behar dituzte horiek, 
batzarraren bidez. Kooperatiba guztiak daude ordezkatuta 
batzarrean.

 ■ ■ Kooperatiba bakoitza autonomoa eta burujabea da 
kudeaketarako, antolatzeko eta erabakiak hartzeko, 
baina guztiek hartzen dute Tangenteko kide izatea beren 
antolaketarako eta erabakiak hartzeko funtsezko eremutzat. 

Lankidetzari dagozkionak Erantzunkidetasunari dagozkionak

 ■ Tangenten, lankidetzak taldea osatzen duten pertsonen arteko 
harreman sozialak indartzeko aukera eman du. Modu horretan 
eratutako egitura batek berdintasunezko truke-harremanak 
bermatzen ditu, eta baliabide komunen erabilera iraunkor eta 
kontzientea ere bai.

 ■ Harreman sozial horien gakoa osagarritasun pertsonal, 
profesional eta enpresariala da. 

 ■ Kooperatiba ezberdinetako pertsonak lankidetzan aritzen 
dira proiektu komunetan. Harreman horiek autoaraututako 
erantzukizun pertsonal eta kolektiboaren esparruan ezartzen 
dira. Pertsona bakoitza da bere lanaren erantzule norbere 
kooperatibaren, proiektu zehatz batean harekin lankidetzan 
aritzen direnen nahiz Tangenteren aurrean.

 ■ Lankidetzari esker, askotariko unibertsoa da Tangente, eta 
komunitate ezberdinak sortzen dira, batzuk zentralak eta 
besteak periferikoak, nahiz eta harreman-espazio horiek 
aldatu egiten diren denboraren eta elkartzea eragin duen 
materiaren arabera. Edonola ere, komunitate horiek guztiek 
ideiak, konponbideak, proposamenak eta berrikuntza eskaintzen 
dizkiote eremu komunari.

 ■ Tangente osatzen duten pertsonek izaki sozial eta kooperatibotzat 
hartzen dute beren burua, horregatik, Tangenten ezartzen diren 
jardunbideek eta arauek guztien ongizatea dute helburu. 

 ■ Tangente osatzen duten pertsonek badakite elkarren mendekoak 
garela, horregatik, beren ahultasunen eta beren mende 
daudenen kargu egiteko estrategiak jartzen dituzte martxan.

 ■ Tangente osatzen duten pertsonek galdera hau egiten dute: 
zer behar dugu bizitzeko? Guztiok duintasunez bizitzeko, eta 
ateratako erantzunen arabera doitzen dituzte zikloak.

 ■ Tangente osatzen duten pertsonek badakite norbere hazkundea 
eta ongizatea beharrezkoa dela gainerakoen hazkunde eta 
ongizaterako. 
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prozesuak zaintzea eta pertsona bakoitzaren beharrei 
arreta ematea, helburu komuna alde batera utzi gabe.

Kooperatiba-enpresak modu kolektiboan ekiteko 
gaitasuna sustatzen du, eta horrek modu indibidualean 
landuko ez ziren proiektuak egiteko eta arriskuak 
hartzeko bultzada ematen du32. Konfiantza eragiten 
du, eta aliantza kolektiboaren sormenerako gaitasuna 
garatzen du. Balio hori ez dago enpresa tradizionalean, 
lehia pertsonal eta indibidualean oinarritzen delako 
gehiago. Beste aukerarik ez dagoen lekuetan, 
ekonomia sozialak aukerak sortzen ditu pertsonentzat. 

Hain zuzen, ahalegin kolektibo bat denez, gaitasuna 
eta inplikazioa biltzen ditu, eta indarrak bateratzen 
ditu, norabide berean joateko. Horrek indartu egiten 
du enpresa-proiektuaren sendotasuna eta indartu egiten 
du enpresa horiek balizko krisien aurrean eusteko 
duten gaitasuna. Kooperatibek gainerako enpresek 
baino hobeto eutsi diote krisiari, eta horren erakusle da 
enpresen itxiera-tasa txikiagoa izan dela eta lanpostu 
gutxiago suntsitu direla. Enpresa horien oinarri diren 
printzipioek eta balioek zerikusi zuzena dute emaitza 
horrekin, bai eta merkatuko baldintzetara egokitzeko 
duten gaitasun handiagoak ere; esate baterako, enpresako 
diru-sarrerak murriztu izanari erantzuteko soldatak eta 
lan-baldintzak egokitzeko gaitasun handiagoa dute.33

Azken urteetan, ekonomia sozial eta solidarioa, 
kooperatibismoa buru duela, lanean ari da gizarte- 
eta ekonomia-eredu dinamiko eta inklusibo moduan 
hazteko eta finkatzeko nahiz enplegu egonkorra 
eta kalitatezkoa sortzeko gai izateko, hori guztia 
emaitza ekonomikoak eta demokrazia, elkartasuna, 
iraunkortasuna, erantzunkidetasuna eta beste zenbait 
balio uztartuz.

nomia sozial eta solidarioko elkarteek parte hartzen duten 
tokiko mailako askotariko elkarteen beste adibide garrant-
zitsu batzuk dira hauek: lankidetza sozialerako Consorcio 
Gino Matarellin (CGM) integratutako Italiako kooperatiba 
sozialen sistema; Frantziako etxez etxeko laguntza-sektorea 
eta Interes Orokorrerako Elkarte Kooperatiboaren estatutu 
berria; Waloniako Alternatiben Solidaritateen sarea, Sue-
diako emakumeen kooperatibak…

32. «Ekonomia soziala enpresa-jarduera mota bat da, eta asko-
tan, bestela enpresa bat sortzera ausartuko ez ziren taldeak 
erakartzen ditu. Enpresa-jarduera kolektiboak baliabideak 
kudeatzeko eta arriskuak partekatzeko aukera ematen die. 
Horrek arriskurako joera handitzen duen segurtasuna eragi-
ten du» (Ekonomia sozialari eta merkatu bakarrari buruzko 
Ekonomia eta Gizarte Batzordearen txostena (CES 242/2000 
SV/EN- MAI/GL/cf/pr/mb/sz/mb).

33. Sabin, F., Fernandez, J. L. eta Bandres, I. (2013).

Sareari esker lortzen dute ekonomia sozial eta 
solidarioko enpresa txiki «ederrek» «jende txiki askok, 
toki txikietan, gauza txikiak eginez, mundua aldatzeko 
aukera izatea». Ekonomia sozial eta solidarioak oso 
ondo bat egiten du Eduardo Galeanoren baieztapen 
horrekin. Tangente kooperatiba taldearen kasuan 
identifikatutako jardunbideak bideragarriak dira tamaina 
txikiko taldeetan. Jardunbide horiek lankidetzarako 
harremanen bidez hartzen dute eraldaketarako indarra, 
handitu egiten baitute haien irismena. 

Enpresa-eredu horren beste ezaugarri bat 
lurralde-irisgarritasuna da. Ekonomia sozial eta 
solidarioarentzat, lurraldean sustraituta egon behar 
dute enpresek. Ekonomia sozial eta solidarioko 
enpresek harreman estua dute kokatuta dauden 
lurraldearekin. Gizarte-ehuneko parte dira, eta 
horrek trinkotu eta indartu egiten ditu gertutasunezko 
harremanak. Lurralde aldetik, irismen mugatua 
dute, baina trinkoa. Europako Ekonomia eta Gizarte 
Batzordeak (CESE)30 honako hau baieztatzen du bere 
txostenetako batean: 

Enpresa ertain eta txikiak eta ekonomia sozial eta soli-
darioa tokiko ehunaren parte dira. Beraz, funtsezko rola 
dute tokiko garapenean, eta tokiko agintariek garapen 
horren aldeko batzorde aktiboak sortu behar lituzkete 
haiekin.31

Enpresa horiek badute zerikusia Schumacherren 
liburuko azpitituluarekin (economía como si la gente 
importara). Enpresa talde horietan, egingarriagoa da 

30. Europako Batzorde Ekonomiko eta Sozialaren txostena, 
honakoari buruz: «Kide diren herrialdeen dibertsifikazio 
ekonomikoa – Enpresa ertain eta txikien eta ekonomia sozia-
leko enpresen funtzioa», CCMI/006-CESE 528/2004 FR/
EN-ORT/MIG/mh/mb/gf/sz.

31. Ekonomia Sozialerako Europako Hirien eta Eskualdeen Sa-
rean (REVES) dauden bezalakoak. Hiru modalitate ezberdin 
kontuan hartuta sailka daitezke. Sektore publikoaren eta 
pribatuaren artean egitura mistoak sortzea: adibidez, Ge-
nova herriko enplegu-zentroa, Roubaixeko Gagner agentzia 
eta Kokkolako (Finlandia) SAKA BYAGARD/SOKOYAN 
KYATALO arreta-zentroa. Interes kolektiboko erakundeak 
sortzeko babes publikoa ematea: esate baterako, Genovako 
hiriko etorkinentzako zerbitzu-zentroa eta Calabria eskual-
deko ARKESIS tokiko garapenerako sare integratua. Zer-
bitzu-elkartea: sektore publikoak erreferentzia-esparru bat 
ematen du kudeaketarako eta zerbitzurako. Europako gizar-
te-ereduak, ekonomia sozial eta solidarioaren bidez, interes 
kolektiboko zerbitzuen demokrazia-, ekologia-, lehia-, eta 
elkartasun-oparotasunaren nahiz inklusibitate sozialaren 
ideia helarazi beharko luke Europako biztanle guztientzat: 
adibidez, Pfefferwerk gGmbH, Berlin erdialdean, eta Italian, 
Forli, Casena eta Ravena probintzietako enplegu-agentziak 
zuzenean kudeatzen dituzten enplegu-agentziak. EBn eko-
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Mota horretako enpresen sorreraren oinarrian, 
ezinbestean, honako hau dago: kapitala kudeaketarako 
tresna bat dela, ez balio nagusia, eta pertsonek beren 
sormen-gaitasuna eskaini behar dutela partaidetzaren 
bidez (pertsona bat, boto bat). Guztiek partaidetza bera 
dute kapital sozialean, eta enpresa-eredu bat eskaintzen 
dute non inplikatu egiten baitiren, profesionalki egiten 
dakitena eta sormen-gaitasuna eskainiz proiektuari 
bultzada emateko. Hori bera iraultza da enpresa-
kultura tradizionalaren aurrean. Funtsean, jabetzaren 
kontzeptua erabat aldatzea esan nahi du, eta, ondorioz, 
enpresa-kontzeptua erabat aldatzea.37

Ekonomia sozial eta solidarioa gizartean integratuta 
dago, haren parte da, «alde batetik, bizitza 
ekonomikoko elementu garrantzitsua da, eta, 
aldi berean, antolatutako gizarte zibilaren parte 
da». Horregatik, CESEk «Bazordeari, Europako 
Parlamentuari eta kide diren estatuei eskatzen die 
kontuan izan dezatela txosten hori eta ekonomia 
soziala jarduera ekonomikoetan eta Europako 
enpresa-egitasmo berrietan erabat integratzeko 
estrategia bat ezar dezatela».38

Bizitzaren merkantilizazio gero eta handiagoko 
testuinguruan eta botere ekonomikoa urruneko 
korporazio gutxi batzuen eskuetan pilatzen ari 
den testuinguruan, eraso handiena jasaten ari 
diren sektoreetako behar komunen (batez ere 
kontsumokoak) bueltan pertsonak eta kolektiboak 
egituratzeko indar handia duten tresna moduan ari 
dira nabarmentzen kooperatibak. 

Gizarteko eta ekonomiako harreman zehatzak 
eraldatzea nahi du ekonomia sozial eta solidarioak, 
bizitzaren iraunkortasunean oinarritzen den bestelako 
eredu batera joateko. 

emp_ent/@coop/documents/publication/ wcms_185354.pdf
37. «Irabazi-asmorik gabeko erakundeetatik hasi eta interes ko-

munitarioko enpresetaraino, enpresa behetik hasita berriro 
diseinatzeko esperimentua enpresa-alternatiben sare oso 
bat ari da eragiten. Antzinako moldean funtzionatzen du-
ten enpresekiko paraleloan aritzen dira horiek. «Jabetzaren 
iraultza bat ari da gertatzen —baieztatu du Tod Johnsonek, 
kooperatiben estatutuak berridazten ari diren AEBeko ju-
rista berritzaileetako batek—. Gutxi batzuek duten botere 
ekonomikoa askorengana zabaltzea da kontua, eta axolaga-
betasun sozialaren mentalitatea etekin sozialaren mentalitate 
bihurtzea». Horiek dira dinamikoa bezain suspergarria den 
mugimendu horren oinarriak, baina kritikoek diote orain 
arte ezarritako enpresa-jarduera dela oraindik nagusi, akzio-
dunen nagusitasunak bultzatutakoa» (K. Raworth, op. cit.).

38. Ekonomia sozialari eta merkatu bakarrari buruzko Ekono-
mia eta Gizarte Batzordearen txostena (CES 242/2000 SV/
EN-MAI/GL/cf/ pr/mb/sz/mb).

5. Ondorioak

Europako gizarte-ereduak «demokrazia-, ekologia-, 
lehiakortasun- eta elkartasun-oparotasunaren nahiz 
inklusibitate sozialaren ideia helarazi behar luke 
Europako herritar guztientzat». Zalantzarik gabe, 
sektore publikoaren lana da hori. Alabaina, «EBko 
kide diren estatu batzuetan, sektore publikoarekin 
lotura estua du ekonomia sozialeko erakundeen 
sorrerak. Ekonomia sozialak rol bikoitza betetzen 
du: alde batetik, funtsezko zereginak hartzen ditu 
bere gain, batik bat osasun-sektorean, eta, bestetik, 
enplegua ematen die ohiko enpleguetan nekez sartzen 
diren herritarrei, esate baterako, desgaitasunak 
dituztenei. EBko kide diren estatu ia guztietan ari 
da garatzen ekonomia soziala, hein batean, bilakaera 
demografikoari eta adinekoen zaintza-premiei lotuta. 
Ekonomia sozialak ezinbesteko rola betetzen du 
pobreziaren aurkako borrokan. Aurpegi asko ditu, 
antolaketarako modu ugari, eta haren izaeraren 
eraginez, ez dauka ezinbestean lehia-sisteman 
sartu beharrik». CESEk34 esaten du hori, eta, 
horrekin, aitortzen du gizartean ezinbestekoak direla 
mota horretako enpresak. Europako Eskualdeen 
Batzordeak «tokiko botereen aliatu naturalak»35 
bezala definitzen ditu mota horretako enpresak. 
Eta hortik ondorioztatzen da ekonomia sozial eta 
solidarioak gizarte kohesionatu eta bidezko36 baten 
sorreran duen inplikazioa eta konpromisoa. Enpresa 
egiteko modu horretatik eratorritako ondorio horiek 
ez dira ageri enpresa-kultura tradizionalaren DNAn.

34. Gizarte-kohesioa: Europako gizarte-eredu bati edukia ema-
tea gaiari buruz Europako Ekonomia eta Gizarte Batzordeak 
egindako txostena, SOC/237 - CESE 973/2006 EN-MP/
EGR/MIG/gf/sz/rf

35. Dagoeneko aipatutako Eskualdeen Batzordearen txostena 
(CDR 384/2001).

36. Lanaren Nazioarteko Erakundeak (OIT) defendatu egiten du 
enpresen forma hori, «gaur egungo erronkek (langabezia, 
bazterketa, desberdintasunak, pobrezia, berotze globala) 
negozioak egiteko dugun modua birpentsatzera derrigort-
zen gaituzte. Industrializatutako herrialdeetan eta garapen 
bidean diren herrialdeetan, ez ohiko merkatuek ez Estatuak 
ez dituzte modu eraginkorrean estaltzen gizarteko talde han-
dien beharrak. Birpentsatze horren emaitzetako bat izan da 
enpresa sozialen sorrera (enpresa horien helburuak batik bat 
sozialak dira), hazten ari den «ekonomia sozial eta solida-
rioaren» barruan. Boluntarioen elkarteen jarduera ekonomi-
koak eta jarduera komunitarioak ere sartzen dira hor. Hala, 
ekonomia sozial eta solidarioko enpresek ondasunak eta 
zerbitzuak emateko beste bide batzuk osatzen dituzte. Bes-
teak beste, zaurgarriak diren taldeak berriz sartzen dituzte 
lan-bizitzan eta babes soziala zabaltzen dute» (OIT, Enpresa 
iraunkorren programa: Ekonomia sozial eta solidarioa: 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/@ed_emp/@

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_emp/%40emp_ent/%40coop/documents/publication/wcms_185354.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_emp/%40emp_ent/%40coop/documents/publication/wcms_185354.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_emp/%40emp_ent/%40coop/documents/publication/wcms_185354.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/%40ed_emp/%40emp_ent/%40coop/documents/publication/wcms_185354.pdf
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economía social, CCMI/006 – CESE 528/2004 FR/
EN-ORT/MIG/mh/mb/gf/sz.

Gizarte-kohesioa: Europako gizarte-eredu bati edukia 
ematea gaiari buruz Europako Ekonomia eta 
Gizarte Batzordeak egindako txostena, SOC/237 - 
CESE 973/2006 EN-MP/EGR/MIG/gf/sz/rf

Uztailaren 16ko 27/1999 Legea, kooperatibei 
buruzkoa, https://www. boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-1999-15681

OIT, Programa de empresas sostenibles: La economía 
social solidaria: http://www.ilo.org/wcmsp5/ 
groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@coop/
documents/publication/wcms_185354.pdf

Europako Parlamentua, 2017ko urtarrilaren 19ko 
ebazpena, eskubide sozialen Europako zutabe bati 
buruzkoa (2016/2095(INI)).

Rawthorth, K., Economía Rosquilla, Paidos, 
Bartzelona, 2018.

Rendueles, C., Capitalismo canalla, Seix Barral; 
Bartzelona, 2018.

Sabin, F., Fernandez, J. L. eta Bandres, I. (2013), «Factor 
C: factores de resistencia de las microempresas 
cooperativas frente a la crisis y recomendaciones 
para un fortalecimiento cooperativo del sector de lo 
social», Gizarte Ekonomiaren Euskal Aldizkaria, 
GEZKI, 9. zk., 2013, 75-100 or.

Sweezy, P. M., M. Hilton, M., Hill, C., Dobb, M., 
Lefebvre, G., eta Takahashi, K., La transición 
del feudalismo al capitalismo, Artiach Editorial, 
Madril, 1973.

Vaquero, J. M., Los fundamentos del movimiento 
cooperativo, Dykinson, Madril, 2017.

Webgune instituzionalak:

ICA, ingelesezko siglekin: https:// www.ica.coop/es
Alternativas Economicas: https://alternativasecono- 

micas.coop/
CICOPA (Industriako eta zerbitzuetako kooperatiben 

nazioarteko erakundea): http:// www.cicopa.coop/
es/ Bideoa: «Trabajando juntos por un futuro 
cooperativo» (https://youtu.be/nh- qHuzO6LzM).

Nekazaritzako elikagaien kooperatibak: http://www.
agro-ali- mentarias.coop/inicio

Mondragon Taldea: https://www.mondra- gon-
corporation.com/

El Salto: https://www.elsaltodiario.com/
Fiare: https://www.fiarebancaetica.coop/ (Italiako 

Banca Popolare Etican integratua: https://www.
bancaetica.it).

Tangente Taldea: https://tangente.coop/ Som Conexio: 
https://somosconexion.coop/

Som Energia: https://www.somenergia.coop/es/ ■

■■ Ekoizpen-harremanak: ekonomia sozial eta 
solidarioko enpresek kapitalaren eta lanaren arteko 
harremana eraldatzen dute, jabetza pribatuaren 
kontzeptua zalantzan jartzen dute, eta mahai 
gainean jartzen dute zer ekoizten dugun, nola 
egiten dugun eta zenbateko kopuruan.

■■ Kontsumo-harremanak: kontsumoa ekintza 
politiko eta eraldatzaile moduan bistaratzen 
du, ekoizleen eta kontsumitzaileen arteko 
konfiantzazko eta gertutasunezko harremanen alde 
apustu egiten du eta kontsumitzaileak eztabaida 
ekonomikoan sartzen ditu. 

■■ Enpresen arteko harremanak: lankidetza-
harremanen aldeko apustua egiten du, eta sinergiak 
bilatzen ditu.

Azken finean, gizarte-harremanak eraldatzea nahi 
du, eta, horretarako, gobernantza-modu berrien 
eta garapen ekonomiko komunitarioaren aldeko 
apustua egiten du, lurraldean errotuz eta bizitzaren 
iraunkortasunak eskatzen dituen erritmoak 
errespetatuz.
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ELKARREKIN ERABAKITZEA ETA SOLDATAPEKOEN INBERTSIO FUNTSAK:  
ALEMANIAKO ETA SUEDIAKO KASUAK

Mario del Rosal1

Madrilgo Unibertsitate Konplutensea
Sara Lafuente Hernández2 
Europako Sindikatuen Institutua

Demokraziak ezin du fabriketako  
ateen aurrean geratu.

Ernst Wigforss.3

Laburpena

Demokrazia ekonomikoa, azken batean, ekonomiako 
hiru galdera klasikoei buruzko erabakiak 
herritarrok hartzeko aukerari buruz ari da. Hauek 
dira hiru galdera horiek: zer ekoitzi, nola ekoitzi 
eta norentzat ekoitzi. Horretarako, beharrezkoa 
da enpresaren jabetzan eta gobernuan langileek 
partaidetza handiagoa izaten saiatzea, nahiz eta 
sistema kapitalistak muga gaindiezinak ipini hori 
saihesteko. Testu honetan, ildo horretatik doazen bi 
formula aurkezten ditugu, Alemaniako eta Suediako 
sozialdemokrazietan garatutakoak: alde batetik, 
enpresako gobernuko partaidetza, elkarrekin 
erabakitzeko edo kudeatzeko sistema baten bidez; 
eta, bestetik, kapital korporatiboko partaidetza, 
soldatapekoen inbertsio-funts kolektiboen bidez. 
Bi proposamen horiek testuinguru historiko, sozial 
eta politiko oso zehatzetan sortutakoak dira, baina 
erreferentzia moduan balio behar dute demokrazia 
ekonomikoa zabaltzeko eta hura sakontzeko prozesuak 
sustatzeko.

Sarrera

Industria Iraultzaren hasieratik, konponbide zehatzak 
bilatu dira kapitalismoak duen demokraziaren 
berdintasunezko ereduaren eta boterearen nahiz 
aberastasunaren metaketaren arteko egiturazko 

1. Madrilgo Unibertsitate Konplutensea, mariodel@ucm.es
2.  Europako Sindikatuen Institutua (ETUI), slafuentehernan-

dez@ etui.org
3. Besteak beste, hemen aipatua: Esping-Andersen, Gøsta 

(1985). Politics against Markets: The Social Democratic Road 
to Power. Princeton, University Press: 293 or., 1. zk.

kontraesanari erantzuteko. Neurri handiagoan edo 
txikiagoan, azken mendean, Europako herrialde 
guztiek onartu dituzte langileek ekonomian eta 
enpresan parte hartzeko formulak. Askotariko 
irismena eta edukiak dituzte formula horiek, eta 
kapitalaren antolaketaren kudeaketan parte hartzeko 
eskubidea eman zaie: birbanaketarako mekanismoen, 
informaziorako eta kontsultarako eskubide 
kolektiboen, itun sozialen, hiruko elkarrizketa 
sozialaren, negoziazio kolektiboaren eta abarren 
bidez. Dena den, mekanismo horiek eta beste 
mekanismo demokratiko batzuk ezarri diren arren eta 
formalki martxan dauden arren, kapitalismo garaileak 
pixkanaka urratu egiten du haien edukia eta kalitatea, 
eta existitzen diren demokrazien edukietan gero eta 
galera handiagoa eragiten du.

Kontuan izanda nagusi den kapitalismo globalaren 
testuinguru politiko eta ekonomikoak eskaintzen dituen 
aukera-leiho mugatuak, gaur egun demokraziaren 
mugak zabaltzeko ideian garrantzi berezia hartzen du 
begirada demokrazia ekonomikoari eta hura martxan 
jartzeari buruzko eztabaidetan jartzeak. Demokrazia 
ekonomikoak, askotariko interpretazioak onartzen 
dituen kontzeptu konplexua izan arren, ekonomiako 
hiru galdera klasikoei buruzko erabakiak herritarrok 
hartzeko aukerari buruz hitz egiten digu. Hauek 
dira hiru galdera horiek: zer ekoitzi, nola ekoitzi 
eta norentzat ekoitzi. Horretarako, kapitalismoaren 
esparruan, gutxienez ezin zaio uko egin langileek 
enpresaren jabetzan eta gobernuan partaidetza 
handiagoa lortzeari.

Artikulu honetan, Alemaniako eta Suediako 
sozialdemokrazietan garatutako partaidetzarako 
bi formula aurkeztuko ditugu labur-labur: alde 
batetik, enpresako gobernuko partaidetza, elkarrekin 
erabakitzeko sistema baten bidez («kogestio» 
esan izan zaio askotan); eta, bestetik, enpresako 
kapitaleko partaidetza, soldatapekoen inbertsio-funts 
kolektiboen bidez. Bi proposamen horiek ez dira 
baztertzaileak, eta batera existitu daitezke ikuspegi 
teorikotik. Alabaina, testuinguru historiko, sozial, 
politiko eta nazional jakin batean sortu ziren. Jarraian, 

mailto:mariodel%40ucm.es?subject=
mailto:slafuentehernandez%40%20etui.org?subject=
mailto:slafuentehernandez%40%20etui.org?subject=
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Meidner plana6 moduan ezagutzen den proiektu 
hori jatorriz Alemaniakoa zen ideia batean dago 
inspiratuta, eta 70eko hamarkadan garatu zen, 
Sindikatuen Konfederazio (LO) boteretsuaren 
barruan. Hasierako diseinua erabat erradikala zen, 
batez ere Eskandinaviako sozialdemokraziaren betiko 
ezaugarria izan den pragmatismo erreformista kontuan 
hartuta. Hitz gutxitan azaltzeko, Suediako enpresa 
gehienak behartzen zituen urtero beren etekinen 
%20aren balioa zuten akzio berriak jaulkitzera 
inbertsio-funts baten izenean. Administrazio-
kontseilu batek kudeatzen zuen funts hori. Gehienbat 
sindikatuko arduradunek osatzen zuten administrazio-
kontseilua, eta, neurri txikiagoan, gobernuko eta 
enpresetako ordezkariek. Funts horiei esker lortutako 
irabazkinak akzio berriak erosteko edo langileei 
kudeaketarekin lotutako prestakuntza finantzatzeko 
soilik erabiliko ziren. Ez zenez eskuratutako balioen 
titulartasun indibidualerako formarik nahiz haien 
salmentarako inolako aukerarik jasotzen, proiektuak 
jabetza kolektiboko printzipioa zorrotz betetzen zuen.

Martxan jarri izan balitz, Meidner planak eragin 
dramatikoa izango zuen herrialdeko jabetza 
korporatiboan. Haren funtzionamendu-arauen arabera, 
enpresa bat zenbat eta errentagarriagoa izan, orduan 
eta azkarrago igaroko zen sindikatuen eskuetara, 
aurreko jabetzaren diluzio-prozesu bat egongo zelako 
funtsaren aldeko ondoz ondoko kapital-zabalkuntzen 
eraginez7. Horrek kapitalaren sozializazio-prozesu 
demokratikoa eta ez-estatala eragingo zuen, 
garatutako beste ekonomia kapitalistetan inoiz eman 
ez zena. Jarraian ageri den taulak erakusten du, urteko 
irabazi-tasa kontuan hartuta, zenbat urte beharko 
zituen enpresa batek soldatapekoen inbertsio-funtsen 
esku geratzeko %50ean baino gehiagoan, irabazi 
horiek konstanteak direla pentsatuta.

6. Rudolf Meidner (1914-2005) LOko Ikerketa Saileko eko-
nomista burua izan zen, eta horrez gain, bere izena duen 
planaren egilea. Ezaguna da Gösta Rehnekin batera hura 
izan zelako 50eko hamarkadatik 80ko hamarkadara bitar-
teko Suediako Eredu ospetsuaren funtsezko oinarria zen 
Rehn-Meidner ereduaren arduradun nagusia.

7. Suediako sistemaren ezaugarria da langileak ordezkatzeko 
bide bakarra dagoela: sindikatuen bidez. Tokiko sindikatuek 
funtsezko rola dute lan-harremanetan, tartean enpresako 
demokrazia industrialeko egitasmoetan. Sindikatuetan afi-
liatutakoen tasa handiak (70eko hamarkadan %80 baino 
handiagoa) eta sindikatuek botere politiko sozialdemokra-
tarekin zuten aliantzak sindikatuek ordezkaritza-monopolio 
hori izateko aukera eman zuen 80ko hamarkadara arte.

partaidetza-sistema horiek proposamen instituzional 
moduan nola sortu ziren azalduko dugu, zer ziren eta 
zer bihurtu ziren.

Hala, ekonomia kapitalista globalaren esparruan 
proposamen horiek demokrazia ekonomikoa 
sustatzeko eta beste helburu demokratiko 
zorrotzagoak bultzatzeko duten indarra eta dituzten 
mugak neurtu ahal izango ditugu.

Finantza-partaidetza,  
inbertsio-funts kolektiboen bidez

Definitu dugun demokrazia ekonomikoaren helburuei 
mesede egiten dieten estrategia erreformisten artean, 
badago bat gure ustez gainerako alternatibek baino 
aukera gehiago eskaintzen dituena4: soldatapekoen 
inbertsio-funtsak. Enpresetan kapitala pixkanaka 
metatzeko sistema bat da, eta inbertsio kolektiboko 
tresnen bidez funtzionatzen du. Langileak dira jabeak, 
eta haien sindikatuek kudeatzen dituzte. Inbertsio-
funts horien bidez, langile-klaseak bere osotasunean 
partaidetza gero eta handiagoa izan dezake enpresen 
jabetzan, eta helburu bikoitza lortu: pixkanaka 
kapitala sozializatzea eta haren kudeaketan eragin 
handiagoa izatea. Estrategia horrek, erreformista 
izan arren, klase-izaera hartzen du bere gain, eta 
horrek sozialdemokraziaren eta sindikalismoaren 
tesi klasikoenetatik gertu dagoen ekoizpen-modu 
kapitalistaren ikuspegia dakar.

Funts horiek modalitate ezberdinak izan ditzakete, 
zenbait irizpide kontuan hartuta: finantzatzeko 
modua, titulartasun-sistema, etekinen helmuga, 
inbertsioetarako irizpideak, kudeaketa-modua, 
aplikazio-eremua, jabetzan parte hartzeko balizko 
mugak eta tartean dauden langile-kolektiboak. 
Testu honetan, ez ditugu modalitate horiek5 
aztertuko, baizik eta historian zehar eman den 
kasurik paradigmatikoenean oinarrituko gara: 80ko 
hamarkadan Suedian ezarritako soldatapekoen 
inbertsio-funtsetan.

4. Finantza-partaidetzarako alternatiben berrikuspen eta eba-
luazio bat hemen aurki daiteke: D’Art, Daryl (1992). Econo-
mic Democracy and Financial Participation. A comparative 
study. New York, Routledge.

5. Gai hori xehetasunez aztertu nahi izanez gero, ikusi Del 
Rosal, Mario (2017): «En busca de la democracia econó-
mica: algunos apuntes sobre los fondos de inversión de los 
asalariados». Papeles de relaciones ecosociales y cambio 
global, 138, 123-134 or.
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pentsio-funts klasikoen bertsio berri moduko zerbait 
bihurtu ziren inbertsio-funts horiek. Gainera, 
ez ziren osatzen enpresen irabaziek elikatutako 
kapital-gehikuntzen bidez, baizik eta zergen bidez 
finantzatzen ziren, are gehiago, batez ere soldatetatik 
zetozen zergen bidez.9

Jatorrizko Meidner planak lau helburu politiko lortu 
nahi zituen: 1. Soldatapekoek enpresen kudeaketan 
zuten eragina handitzea. 2. Kapitalaren sozializazioa 
sustatzea. 3. Sindikatuen botere-posizioa handitzea. 
4. Langileen artean elkartasuna eta klase-kontzientzia 
bultzatzea. Horrez gain, bi helburu ekonomiko zituen: 
a. Lanari lotutako irabaziak pixkanaka berdintzen ari 
ziren arren, 30eko hamarkadatik Suedian gertatzen 
ari zen kapitalaren eta aberastasunaren kontzentrazio 
gero eta handiagoaren aurka borroka egitea. b. 
Soldata-politika solidarioa10 esaten zitzaionaren 
eragin kaltegarri nagusietako batzuk konpontzea.

Azkenean martxan jarri zen bertsioak hirugarren 
helburu ekonomiko bat ere bazeukan, 70eko 
hamarkadako krisi ekonomikoarekin zerikusi 
zuzena zeukana: inbertsio produktibora bideratutako 
kapitala sortzea. Horren bidez, etekin korporatiboen 
jaitsieraren ondorioz etorritako inbertsioen murrizketa 
geldiezinari aurre egin nahi zitzaion, eta, horrez 
gain, metatutakoa enplegua sortzeko, hazteko eta 
lehiakortasuna handitzeko balio zuten helmugetara 

9. Xehetasun gehiago nahi izan gero, hauetara jo daiteke: Pon-
tusson, Jonas eta Kuruvilla, Sarosh (1992). «Swedish Wa-
ge-Earner Funds: An Experiment in Economic Democracy». 
Industrial and labour Relations Review, 45 (4), 779-791 or.

10. Soldata-politika solidario horrek (Rehn-Meidner ereduaren 
funtsezko zutabea, esan dugun bezala, Suediako ereduaren 
muina osatzen zuena) aparteko etekinak lortzen laguntzen 
zien enpresa esportatzaile handiei, prestakuntza handieneko 
langileen soldatak geldirik mantentzen zituen eta lanetik 
kapitalera eramaten zituen sarreretako asko. Haren xeheta-
sunak hemen aztertzen eta kritikatzen dira: Del Rosal, Mario 
(2015). El capitalismo sueco y los límites del socialismo 
reformista. Una crítica marxista del modelo Rehn-Meidner 
(1932-1983). Eta, modu sintetikoagoan, artikulu honetan: 
Del Rosal, Mario (2016). «Socialdemocracia y capital: las 
raíces neoclásicas del modelo sueco». Pensamiento al mar-
gen, 4, 190-214 or.

Etor zitekeen egoera hori kontuan hartuta, ez da 
harritzekoa kapitalaren erreakzioa ahobatezkoa 
eta sutsua izatea. Haren gaitasun ekonomikoari eta 
politikan eta hedabideetan eragiteko gaitasunari 
esker, enpresak gai izan ziren kaleetan manifestazio 
handiak antolatzeko (eta finantzatzeko), prentsan 
etengabe proiektuaren aurkako kanpainak egiteko eta 
eskuineko askotariko alderdien bidez era guztietako 
kontraerasoak antolatzeko.

Formak aparte utzita, zalantzarik gabe hiperbolikoak 
izan baitziren, egia da kapitalak Meidner planaren 
aurka erabilitako argudio nagusia ez zela fantasiazkoa. 
Funtsean, egitasmo horrek kapitalak eta lanak 30eko 
hamarkadan Saltsjöbadenen sinatutako «konpromiso 
historikoa» deitutakoa urratzea zekarren. Akordio 
horrek lau hamarkada baino gehiagoan bake soziala 
eraman zuen Suediara: kapitalak onartzen zuen 
sozialdemokraziaren eta sindikatuen hegemonia 
politikoa joera korporatibistako eredu baten 
eraikuntzan, eta, trukean, haiek onartzen zuten ez 
zutela sustatuko jabetza kapitalista eta kudeaketa 
ekonomikoan zuten monopolioa arriskuan jartzen 
zuen egitasmorik. Noski, Meidner planak printzipio 
horien aurka egiten zuten.

Suediako enpresaburuek komunikabideetan 
egindako aurkako kanpainaren eraginez, eta Alderdi 
Sozialdemokrataren8 babes epelaren eraginez, ez 
langile-klasea ez iritzi publikoa ez ziren identifikatuta 
sentitu proiektuarekin. Hala, proposamena 
digerigarriago egiteko hiru berraztertze sakon egin 
ostean, hasierako asmoaren itzal hutsaldu bat bihurtu 
zen plana. Azkenean, 1983an onartu zuen proiektu 
berria Legebiltzarrak, eta hurrengo urtean jarri zuten 
martxan. Uko egiten zion funtsek kapital sozialaren 
gehiengoa eskuratzeko aukerari, enpresa guztietan, 
eta Suedian 60ko hamarkadaren aurretik ere bazeuden 

8. «Meidner plana oso erradikala zen, eta haiek [sozialde-
mokratak] ez ziren», Blackburn, Robin-en (2005). «Ru-
dolf Meidner, 1914-2005. A Visionary Pragmatist». 
Counter-punch. 2005/12/22. (Hemen eskuragarri: www.
counterpunch.or- g/2005/12/22/a-visonary-pragmatist, 
2018/11/09 datan berrikusia).

1. taula: Meidne planean sartutako enpresen sozializazio-epeak

Urteko irabazi-tasa %2 %5 %10 %20 %30 %40 %50

Sozializaziorako urteak 173 69 35 17 11 9 7

Iturria: erakundeak egina.

http://www.counterpunch.org/2005/12/22/a-visonary-pragmatist
http://www.counterpunch.org/2005/12/22/a-visonary-pragmatist
http://www.counterpunch.org/2005/12/22/a-visonary-pragmatist
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izan ere, herritar- eta klase-kontzientzia handiagoa 
eragingo luke, eta langile eta kontsumitzaile bezala 
dugun rolaren eraginei buruzko ikuspegi errealistagoa, 
holistikoagoa eta koherenteagoa izango genuke.

Enpresako gobernuan parte hartzea,  
«elkarrekin erabakitzearen» bidez

Bigarren estrategia erreformista da enpresako 
gobernuan parte hartzea elkarrekin erabakitzeko 
sistemari esker12. Teorizatzeaz gain, aplikatu ere 
egin da hori, gaur egun ere bai. Langileek enpresa 
kapitalistetako gobernu-organoetan zeharka parte 
hartzeko modu bati buruz ari gara, administrazio- 
edo jagoletza-organoetan ordezkariak izateari buruz. 
Sistema horretan, ordezkariek boto-eskubidea 

dute, eta enpresaren erabaki 
ekonomiko eta estrategikoetan 
eragiten dute.

Gobernantza korporatiboko 
egituretan sartuta, elkarrekin 
erabakitzeko eskubideak lan-
zuzenbidean eta merkataritza-
sozietate zuzenbidean errotuta 
daude. Teorian, zeregin 
bikoitza dute: alde batetik, 
botere ekonomikoaren 
gaineko kontrol demokratikoa 
bermatzea; eta, bestetik, 
ekonomian lankidetza 
sustatzea, gatazka soziala 
bideratzeko asmoz.

Gutxienez Europako Esparru Ekonomikoko hamalau 
herrialdek hartu dituzte elkarrekin erabakitzeko 
derrigorrezko eskubideak sartzeko neurriak, eta 
demokrazia industrialeko Alemaniako sistema hartu 
dute eredu moduan13. Kudeaketa partekatu horri 
buruz, oro har, balorazio ona egiten dute herrialde 
horiek. Alemanian, Austrian, Eskandinaviako 

12. Nahiago dugu Alemaniako Mitbestimmung sistemari buruz 
ari garenean «elkarrekin erabaki» terminoa erabiltzea eta 
ez «kogestio» terminoa, izan ere, hobeto islatzen du Alema-
niako gobernantza korporatiboan parte hartzeko sistema, 
partaidetza ez baita zuzenean enpresaren kudeaketan ema-
ten, baizik eta jagoletza-batzordeetan langileek eta akziodu-
nek ordezkaritza parekidea izatearen bidez, zeinaren funtzio 
espezifikoa zuzendaritza exekutiboa kontrolatzea baiten.

13. Conchon, Aline (2015). Workers’ voice in corporate gover-
nance. A European perspective. Brusela, ETUI eta TUC.

bideratu nahi zen. Hain zuzen, hirugarren helburu 
ekonomiko horren bertutea zen inbertsio-erritmo 
egonkorrago baterako aukera ematen zuela eta 
mendekotasun txikiagoa eragiten zuela irabazi-tasen 
aurreikuspenekiko. Hori baliagarria izan zitekeen 
krisiak hazkundean eta enpleguan zituen eragin 
kaltegarriei aurre egiteko, eta alternatiba-lerro bat 
osatzen zuen eskaera sustatzeko hedapen-gomendio 
keynesiarren eta zerga-austeritateari eta soldata-
debaluzioaren errezeta murriztaile neoliberalen 
artean. Halaber, nolabaiteko mekanismo antizikliko 
horrek, sindikatuek gobernatuta egongo zenez, 
inbertsio-irizpide ez hain espekulatiboak sartzeko 
aukera emango zuen, epe luzeragokoak. Eta horri 
esker, arreta gai zehatz batzuetan jartzen lagunduko 
zen: soldatetan, lan baldintzetan edo enplegu osoa 
lortzeko helburuan.11

Azkenerako ezar ritako 
proiektuak zortzi urte 
eskas iraun zuen, 1991ra 
arte. Eskuineko koalizio 
bat gobernura iritsi zen 
orduan, eta indargabetu egin 
zuen, dekretu bidez. Beraz, 
aitortu behar dugu funtsek 
porrot egin zutela Suedian, 
eta, gainera, haien emaitza 
eskasaren eraginez, geroztik 
arazo bihurtu direla berriro 
ekonomia demokratizatzeko 
mota horretako estrategiei 
buruzko eztabaida politiko 
bati ekiteko.

Dena den, mugak eta 
kontraesanak izan arren, funts horiek tresna oparoak 
izan daitezke ekoizpenak eta inbertsioak kapitalak 
inoiz gutxitan kontuan hartzen dituen kudeaketa-
irizpideak sar ditzaten. Horrek aukera emango luke 
soldatek indarra hartzeko irabazien aurrean, diru-
sarreren banaketa zuzenagoa egiteko eta genero-
berdintasunarekin eta ingurumenarekin konpromiso 
handiagoa izateko. Eta horrek guztiak bestelako 
ondorio erabakigarriak izango lituzke sistemaren 
superregituraren gainean epe ertain eta luzera; 

11. Keynesek berak honako hau esaten zuen bere opus mag-
num-en: «Beraz, uste dut inbertsioen sozializazio ia eraba-
teko bat izango dela enplegu betera gerturatzeko bitarteko 
bakarra», Keynes, John Maynard (1936). Teoría general 
de la ocupación, el interés y el dinero. Mexiko, FCE, 1965, 
332-333 or.

Bigarren estrategia erreformista 
da enpresako gobernuan parte 
hartzea elkarrekin erabakitzeko 
sistemari esker. Teorizatzeaz 
gain, aplikatu ere egin da hori, 
gaur egun ere bai. Langileek 
enpresa kapitalistetako gobernu-
organoetan zeharka parte 
hartzeko modu bati buruz 
ari gara, administrazio- edo 
jagoletza-organoetan ordezkariak 
izateari buruz.
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batzordeak funtsezko rola izan dezake zenbait erabaki 
exekutibo hartu behar direnean, jarduera exekutiboa 
zuzentzen ere parte hartuz.15 Adibidez, sozietateko 
estatutuek ezarritakoaren arabera, epe luzeko 
estrategientzat garrantzitsuak diren transakzioek 
aurrez jagoletza-batzordeak onartzea eska dezakete: 
fusioek, erosketek, desinbertsioek edo inbertsioa 
banatzeko erabakiek, birfinantzaketek, ekoizpenaren 
dibertsifikazioak… Oro har, jagoletza-batzordeak 
modu aktiboan parte hartzen du antolaketari lotutako 
erabakietan, giza baliabideetako politiketan, lan-
harremanetan, finantza-partaidetzan nahiz langileen 
interesentzat garrantzitsuak diren beste gai batzuetan.

Bigarren Mundu Gerraren ostean, Alemania 
ai tzindaria izan zen 
elkar rekin erabakitzeko 
sistema hori jartzen. Orduko 
giro politikoa egokia zen: 
Alemaniako enpresaburuak 
gerrako galtzaileak ziren, 
nazismoarekin zituzten loturen 
eraginez, eta ez zioten aurka 
egin Alemaniako sindikatuen 
garaipen-ikur bihurtu zenari: 
enpresa-batzordeak indartzen 
zituen eta Alemaniako 
enpresetako jagoletza-
batzordeetan elkar rekin 
e rabak i t zeko  s i s t ema 
parekideak ezartzen zituen 
legedi bati. Erabakigarria izan 
zen Mendebaldeko Alemania 
okupatu zuten agintari militar 
britainiarren jarrera nolabait 
«agnostikoa». Elkarrekin 
erabakitzeko derrigorrezko 

sistema paritarioak arrakasta baldin bazuen eta 
enpresan eta ekonomian langileek zuten boterea 
indartzea lortzen bazuen, Ruhrreko industria 
zatikatzen eta deszentralizatzen ere lagunduko zuen, 
eta, ondorioz, Alemaniako arma-industria16 ahultzen 
lagunduko zien indar aliatuei. Testuinguru horretan, 

15. Klaus J. Hopt (2016), «The German Law of and Experience 
with the Supervisory Board» (2016), 305/2016 ECGI Law 
Working Paper 2.

16. Alemaniako kogestioaren sorrera eta garapena nahiz 
industria-demokraziari buruzko eztabaidak xehetasunez 
aztertu nahi izanez gero, ikusi Müller-Jentsch, Walther 
(2016). «Formation, development and current state of 
industrial de- mocracy in Germany», Transfer 22(1), 45-
62 or., eta egile bera (2008). «Industrial Democracy: 
Historical Develop ment and Current Challenges», Ma-
nagement Revue 19(4), 260-273 or.

herrialdeetan (Finlandian salbu) eta Eslovenian dago 
gehien errotuta. Dena den, sistema horiek aldatu egiten 
dira testuinguru ekonomiko eta politikoaren arabera, 
eta alde handiak dituzte diseinu instituzionalari, 
funtzioei, ezarpenari eta jardunbideei dagokienez.14

Alemaniako Mitbestimmung sistema kogestioaren 
paradigmatzat hartzen da. Bi partaidetza-adar 
bereizten dira sistema horretan, eta langileek enpresan 
duten ordezkaritzarako bide bikoitza erakusten du. 
Alde batetik, lanaren antolaketan eragiten duten gaiei 
buruz elkarrekin erabakitzen dute, langile-batzordeari 
esleitutako botereen bidez (Betriebsrat); eta, 
bestetik, langileen partaidetzak eragina du jagoletza-
batzordearen (Aufsi chtsrat) erabakietan, enpresa 
mailan edo enpresa taldeen 
artean, eta zeharka batzorde 
exekutiboaren ekintzei 
eragiten diete. Hemen, 
elkarrekin erabakitzeko 
bigarren modu horretaz 
jardungo dugu.

J a g o l e t z a - b a t z o r d e a k 
rol oso garrantzitsua du 
Alemaniako sozietateen 
gobernantza korporatiboko 
egituran, izan ere, kapital-
sozie ta teen legearen 
arabera, duala izan behar 
du, eta batzorde exekutiboa 
(Vorstand) eta jagoletza-
batzordea (Aufsichtsrat) 
eduki behar ditu. Funtzio 
propioak ditu bakoitzak. 
Batzorde exekut iboa 
egunez eguneko kudeaketaz 
eta administrazioaz arduratzen da, eta erabaki 
exekutiboak hartzen ditu, jagoletza-batzordearen 
gainbegiradarekin. Jagoletza-batzordeak izendatzen 
ditu zuzendari exekutiboak ere, eta haien ordainsariak 
finkatzen eta urteko kontuan onartzen ditu. 
Jagoletza-batzordeko kideek ikuskatzeak egiteko 
ahalmena dute, eta nahi duten informazio guztia 
eska diezaiokete batzorde exekutiboari. Praktikan, 
jagoletza-batzordeen zaintza-funtzioak askotariko 
defizinioak eta jardunbideak izan ditzake, baina, 
oro har, kontseilari rola bete ohi dute aurretiaz, 
eta ondoren, ikuskatzaile rola. Hala, jagoletza-

14. Waddington, Jeremy, eta Conchon, Aline (2016). Board-Level 
Employee Representation in Europe. Priorities, Power and 
Articulation. New York, Routledge.

Jagoletza-batzordeak rol oso 
garrantzitsua du Alemaniako 
sozietateen gobernantza 
korporatiboko egituran, izan ere, 
kapital-sozietateen legearen 
arabera, duala izan behar du, eta 
batzorde exekutiboa (Vorstand) eta 
jagoletza-batzordea (Aufsichtsrat) 
eduki behar ditu. Funtzio propioak 
ditu bakoitzak. Batzorde exekutiboa 
egunez eguneko kudeaketaz eta 
administrazioaz arduratzen da, 
eta erabaki exekutiboak hartzen 
ditu, jagoletza-batzordearen 
gainbegiradarekin
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Elkarrekin erabakitzeko beste bi sistema (edo 
enpresako gobernuaren erabakietan parte hartzea), 
1976ko eta 2004ko legeetan oinarritzen direnak, 
ekonomia osoan aplikatzen dira, ez dute sektoreari 
dagokion mugarik, nahiz eta enpresaren formari 
lotutako zenbait irizpide bete behar diren (batez ere 
kapital-sozietateak —anonimoak eta erantzukizun 
mugatukoak— eta haiei dagozkien taldeak —
Konzerne). 1976ko Mitbestimmungsgesetz legeak 
(elkarrekin erabakitzeko legea) «ia parekidea» den 
elkarrekin erabakitzeko sistema bat finkatzen du 
bi mila langiletik gorako enpresetan eta enpresa 

taldeetan. Lege horrek 
jagoletza-batzordeko kideen 
erdiak hautatzeko aukera 
ematen die langileei, nahiz 
eta akziodunek hautatutako 
kide batek kalitateko 
botoa20 duen erabakiren bat 
hartzerakoan berdinketa 
dagoenean. Normalean, 
kide hori kontsentsu bidez 
hautatzen saiatzen dira, 
baina kontsentsu hori 
Montan sisteman baino 
aldakorragoa da. Langileek 
beren ordezkariak zuzenean 
hautatzen dituzte (edo 
delegatuen bidez, 8.000 
langile baino gehiagoko 
enpresetan) lankideen, 
sindikatuetako ordezkarien 
e ta  zuzendar i t zako-
langileen artean. Enpresaren 
tamainaren arabera dituzte 

gordeta eserlekuak (sindikatuen kasuan, hirura arte). 
Sistema hori 700 enpresa baino gutxiagori aplikatzen 
zaie gaur egun.21

Azkenik, 2004ko Drittelbeteiligungsgesetz legeak 
(heren bateko partaidetzarako legea) langileei 
aukera ematen die jagoletza-batzordeetan heren 
batean parte hartzeko, 500 langiletik 1.999 langile 
arteko enpresetan. Noski, kasu horretan langileek 
erabakietan eragiteko duten gaitasuna ez dator boto-
kopurutik, baizik eta batzordearen erabakietan egiten 
dituzten ekarpenetatik eta han lortutako informazio 
estrategikoaren erabileratik. 1.500 enpresa daude 
heren batean parte hartzeko obligazio horren mende 

20. Kasu horretan, jagoletza-batzordeek hamabi eta hogei kide 
artean izan ditzakete legez, langile-kopuruaren arabera.

21. Hopt (2016), op.cit. (15zk.) 8 or.

1951n, posible izan zen elkarrekin erabakitzeari 
buruzko Alemaniako lehen legea onartzea, ikatzaren, 
altzairuaren eta metalaren sektoreetan.

Alemaniako lan-harremanen sistema juridifikatu 
eta prozedurazkoarekiko leial izanez, elkarrekin 
erabakitzearena kapital-sozietateen legean 
arautzen da, eta batez ere lan-arloko hiru legetan 
eta haiei dagozkien araudietan17. Montan-
Mitbestimmungsgesetz18 (1951) izenekoa ikatzaren, 
altzairuaren eta metalaren sektoreko mila langile 
baino gehiagoko enpresa handiei aplikatzen zaie. 
Elkarrekin erabakitzeko 
sistema parekidea ezartzen duen 
bakarra da; hau da, langileen 
ordezkariei aukera ematen 
die jagoletza-batzordean 
eserlekuen erdiak izateko, 
eta lehendakaritza «neutrala» 
dago, langileen eta akziodunen 
artean adostutakoa19. Hala, 
teorian, zenbait erabakiri 
betoa jartzeko aukera dute 
langileek, eta langileek 
jagoletza-batzordean duten 
botereak eragina du kontseilu 
exekutiboaren maniobra-
marjinean. Hain zuzen, azken 
horrek giza baliabideetako 
eta negoziazio kolektiboko 
politikez eta soldatez 
arduratzen den batzorde 
exekutiboko kide bat sartu 
behar du (Arbeitsdirektor), eta 
jagoletza-batzordeko langileen 
ordezkarien gehiengoaren aldeko botoarekin 
izendatu behar da hura. Praktikan, sindikatuek 
egiten dute proposamena, enpresa horien ezaugarri 
den sindikalizazio-tasa handiaren eraginez, oso 
sindikalizatuta baitaude enpresa-batzordeak. Montam 
sistemak, batez ere, kontsentsua bultzatzen du, baina 
sektorearen berregituraketek enpresa gutxi batzuetara 
eraman dute, ehunen bat enpresatara.

17. Page, Rebecca (2011). «Co-determination in Germany – A 
Beginner’s Guide», Arbeitspapier 33, Düsseldorf, Hans Böc-
kler Stiftung.

18. Montan baliabide mineralak eta material astunak erauzten 
eta prozesatzen dituzten industriei esaten zaie Alemanian, 
hau da, meatzaritzari, zehazki, ikatzarenari, eta metalaren 
eta altzairuaren industriari ere bai.

19. Jagoletza-batzordeek 11 eta 21 kide artean izan ditzakete, 
enpresaren kapitalaren arabera.

Montan-Mitbestimmungsgesetz 
(1951) izenekoa ikatzaren, 
altzairuaren eta metalaren sektoreko 
mila langile baino gehiagoko 
enpresa handiei aplikatzen zaie. 
Elkarrekin erabakitzeko sistema 
parekidea ezartzen duen bakarra da; 
hau da, langileen ordezkariei aukera 
ematen die jagoletza-batzordean 
eserlekuen erdiak izateko, eta 
lehendakaritza «neutrala» dago, 
langileen eta akziodunen artean 
adostutakoa. Hala, teorian, zenbait 
erabakiri betoa jartzeko aukera dute 
langileek.
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pieza. Informaziorako, kontsultarako eta elkarrekin 
erabakitzeko eskubideak «hodi komunikatzaile» 
moduan jardun daitezke, elkar indartuz. Nahiz eta zaila 
den langileen ordezkarien eragina neurtzea, horiek 
jagoletza-batzordearen erabakietan eragiten dute, eta 
lagundu egiten diote zuhurtziaren printzipioari; era 
berean, langileen ikuspegiaren nahiz giza antolaketaren 
ezagutzaren eta haien lan-harremanen berri ematen 
diote batzordeari. Akziodunen eskubide berberak 
dituztenez (botoa, informazioa eta ordainsaria), eta 
horrez gain, kaleratzeen eta tratu diskriminatzailearen 
aurkako babes espezifikoa, prestakuntzarako orduak 
eta ordu-kredituak dituztenez, ordezkariek jagoletza-
batzordean duten posizioa indartu egiten da. Sindikatuen 
presentzia ez da mugatzen enpresa handietan 
gordetako eserlekuetara. Hans Böckler sindikatuen 
fundazioa, neurri batean, langileen ordezkariek 

administrazio-kontseiluetan 
dituzten ordainsariekin 
finantzatzen da, eta nolabaiteko 
babesa, prestakuntza eta 
aholkularitza ematen dizkie 
j a g o l e t z a - b a t z o r d e e t a ko 
ordezkariei. Horiek, bestalde, 
asko estimatzen dute jagoletza-
batzordeetan jasotako 
kalitatezko informazioa, horri 
esker, enpresa-estrategia modu 
globalean uler dezaketelako 
eta eztabaidak eta ekintzarako 
lehentasunak beste maila 
batera eraman ditzaketelako, 
tartean, negoziazio kolektiboan. 
Elkarrekin erabakitzeko 
s i s t emak  pa r t a ide tza 

politikorako bestelako espazio batzuk azaleratzeko 
aukera ere ematen du. Zuzendaritza langileen 
ordezkariekin bildu ohi da jagoletza-batzordearen 
bilera ofizialen aurretik, jarrerak adosteko eta 
gatazkak saihesteko. Akziodunen ordezkaririk gabe 
aurrez egiten den elkarrizketa horrek negoziazio 
kolektiboari dagozkion akordioak eragin ditzake25. 
Azkenik, sindikatuek eta langileek enpresan dituzten 
ordezkaritza-organoek funtsezko rola dute aldian 
behin jagoletza-batzorderako langileen ordezkariak 

25. Hemen, Europako sozietate anonimoetako, batez ere Ale-
maniako, jagoletza-batzordeetan langileak ordezkatzeko 
jarduera europartuari buruzko ETUIren azterketa baterako 
bildutako materialaren analisian oinarritzen gara (oraindik 
argitaratu gabe dago). Horretarako, 2017ko urriaren eta 
2018ko maiatzaren artean, Alemaniako hamar sozietate ano-
nimo europarretako jagoletza-batzordeetako 30 ordezkari 
baino gehiago elkarrizketatu ziren.

(Waddington eta Conchon, 2016:229). Dena den, kasu 
horretan, sistema parekidean ez bezala, sindikatuek ez 
dute ordezkaritzarik gordeta, eta hori da sindikatuek 
enpresa horien gaineko kontrol gutxiago izatearen 
arrazoia. Horregatik aukeratzen dute lobby estrategia 
ere, merkataritza-araudian aldaketak egiteko eta 
gutxiengoan dauden langileen ordezkariek jagoletza-
batzordeetan esku hartzeko gaitasun handiago 
izateko. Besteak beste, sindikatuek nahi dute enpresak 
behartuta egotea zerrenda bat egitera, eta zerrenda 
horretan zehaztea gutxienez zein erabakik eskatzen 
duten jagoletza-batzordearen akordio esplizitua.22

Hiru sistema ezberdin horien dinamikak lan-
harremanetan eta ekonomian lankidetzaren 
kultura egoten eta lankidetza gauzatzen lagundu 
du Alemanian. Arlo ekonomikoan, ikerketa askok 
erakutsi dute elkarrekin 
erabakitzeak,  faktore 
erabakigarria izan gabe, ez 
dituela oztopatu Alemaniako 
enpresen errentagarritasuna, 
berrikuntza, produktibitatea 
e ta  i raunkor tasuna 23. 
Aitzitik, lagundu egin du 
lan-harremanak baretzen, 
goi-zuzendarien ordainsariak 
mugatzen eta enpresaren 
estrategia epe luzera 
berbideratzen.24

Jarduera demokratikoa eta 
langileek enpresan eragiteko 
duten gaitasuna interesatzen 
bazaigu, zalantzarik gabe, 
Alemaniako elkarrekin erabakitzeko sistemak 
ondorio onak izan ditu. Enpresako ordezkaritza-maila 
ezberdinen arteko koordinazioa izan da funtsezko 

22. Page (2016), op.cit. (17zk.) 31 or.
23. Gerhard Schröderren gobernuak Alemaniako elkarrekin 

erabakitzeari buruzko legedia baldintza ekonomiko eta 
sozial berrietara egokitzeko 2005ean sortutako bigarren 
Biedenkopf batzordearen txostenak ondorio hori ateratzen 
zuen. Ikusi: Biedenkopf, Kurt et al. (2006). Kommission zur 
Modernisierung der deutschen Un- ternehmensmitbestim-
mung. Bericht der wissenschaftlichen Mitglieder der Kom-
mission mit Stellungnahmen der Vretre ter der Unternehmen 
und der Vertreter der Arbeitnehmer. https://www.boeckler.
de/pdf/mbf_biedenkopfkommission.pdf. 14. or.

24. Thannisch, Rainald (2011). «Reorienting management re- 
muneration towards sustainability: lessons from Germany», 
hemen: Vitols, Sigurt, eta Kluge, Norbert (ed.) The Sustai-
nable Company: a new approach to corporate governance. 
Brusela, ETUI, 127-143 or.

Arlo ekonomikoan, ikerketa 
askok erakutsi dute elkarrekin 
erabakitzeak, faktore erabakigarria 
izan gabe, ez dituela oztopatu 
Alemaniako enpresen 
errentagarritasuna, berrikuntza, 
produktibitatea eta iraunkortasuna. 
Aitzitik, lagundu egin du 
lan-harremanak baretzen, goi-
zuzendarien ordainsariak mugatzen 
eta enpresaren estrategia epe luzera 
berbideratzen.

https://www.boeckler.de/pdf/mbf_biedenkopfkommission.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_biedenkopfkommission.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/mbf_biedenkopfkommission.pdf
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Bestetik, merkatu globaleko ekonomiak eraldaketak 
izan ditu (finantziarizazioa eta liberalizazioa), 
eta lan-merkatuan desintegrazio bertikala egon 
da, azpikontratazioen, negoziazio kolektiboa ez 
betetzearen, kontratazio atipikoen eta bestelako 
jardunbide batzuen bidez26. Hala, erabakitzeko 
sistemak ez du aukerarik eman Alemaniako lan-
harremanen sistemaren gainbehera geratzeko. 
Elkarrekin erabakitzeko sistemaren arauek ukitu 
gabe jarraitzen duten arren formalki, enpresek 
ekidin dezakete haien aplikazioa, berregituraketen, 
desinbertsioen edo askotariko merkataritza-tresnen 
bidez (adibidez, komanditako sozietateen edo holding 
moduan aritzen diren fundazioen bidez). Hala, lan-
zentro, enpresa eta langile asko elkarrekin erabakitzeko 
sistemarik gabe geratzen dira, eta instituzioaren 
irismena urrundu egiten da merkataritza-taldeko 
benetako botere-espazioetatik27. Hau da, eraldaketa 
horiek ez diote elkarrekin erabakitzeko sistemaren 

estaldurari bakarrik eragiten, 
baizik eta haren jardunbideari 
ere bai, formalki ezarrita 
jarraitzen duen tokietan: 
desintegrazio bertikalak 
langile-batzordeak eta 
sindikatuak zigortzen ditu.

Elkarrekin erabakitzeko 
sisteman izandako ondorio 
horiek are handiagoak dira 
Europako merkatu bakarrean. 
Alemaniako enpresek 
zuzenbide komunitarioko 
mekanismoak erabiltzen 

dituzte (esate baterako, sozietate anonimo bihurtzea, 
mugaz haraindiko fusioak eta kokatzeko askatasuna), 
eta horrek elkarrekin erabakitzeko sistemak saihestea 
edo ez aplikatzea eragin dezake28. Era berean, 

26. Holst, Hajo (2014). «‘Commodifying institutions’: vertical 
disintegration and institutional change in German labour re-
lations». Work, employment and society bol-28(1), 3-20 or.

27. Alemaniako lan-harremanen sistemaren gainbeherari 
buruzko azterketa kritikoetarako, ikusi: Brinkmann, Ulrich, 
eta Nachtway, Oliver (2013). «Industrial Relations, Trade 
Unions and Social Conflict in German Capitalism», La 
Nouvelle Revue du Travail 3, https://journals.openedition.
org/nrt/1382 ; Doellgast, V., and Greer, I. (2007). «Vertical 
disintegration and the disorganization of German industrial 
relations». British Journal of Industrial Relations 45(1), 
55–76 or.; Hassel, A. (1999). «The erosion of the German 
system of industrial relations». British Journal of Industrial 
Relations 37(3), 483-504 or.

28. Europako Sozietatearen Zuzentarauan (2001) edo mugaz ha-
raindiko fusioetan (2005, gaur egun sozietateen zuzenbideko 
2017/1132 Zuzentarauak arautzen ditu), administrazio- edo 

hautatzeko egiten diren hauteskundeetan. Horren 
bidez, langileek enpresan partaidetza demokratikoa 
izaten laguntzen da, bai eta ordezkariak izendatzeko 
prozesua gardenagoa izaten ere. Hautatuek zilegitasun 
politikoa lortzen dute, eta agintaldiaren hasieran eta 
amaieran kontuak ematea errazagoa izaten da.

Dena den, instituzioaren jarduerak dilemak eragiten 
dizkie langileen ordezkariei eta sindikatuei. 
Ordezkaritza-maila ezberdinen arteko artikulazioa 
funtsezkoa da langileek enpresan duten posizioa 
indartzeko, baina baita ordezkariak batzordeko 
gainerako administratzaileen mende geratzea 
saihesteko ere, hau da, ordezkaritza hori, batzordean, 
langileen interesen bereizgarri izango dela 
bermatzeko. Instituzioan langile-elite bat sartzeko 
arriskua dago, haien finantza-ezagutzengatik, 
zuzendaritza-postuetan egoteagatik edo sindikatuetan 
duten esperientzia eta profesionalizazioagatik, eta 
horrek erronka bat eragiten 
dio enpresako ordezkaritza-
demokraziari. Bestalde, 
kon f iden tz i a l t a sune rako 
obligazioa benetako eragozpen 
bihur daiteke jagoletza-
batzordeko langileen eta 
beste instantzia batzuen 
arteko koordinazio eta 
komunikaziorako, eta gerta 
daiteke boterea gehiegi 
metatzea funtsezko zenbait 
ordezkariren eskuetan. 
Azkenik, jagoletza-batzordean 
ordezkaritza izanda, langileek 
edo sindikatuek ez dituzte eskubideak bakarrik 
lortzen, erabakietan erantzunkidetasuna izatera 
igarotzen dira eta jagoletza-batzordeko kide izateak 
dituen obligazio propioak hartzen dituzte beren gain. 
Sindikatuen estrategiak eta jarduerak trebetasunez 
egituratu behar ditu enpresako erantzunkidetasunetik 
etorritako presio korporatibistak eta sindikatuen 
zereginean lehentasunezkoa den merkatuko 
baldintzen berdintasun solidarioa, sektoreko eta 
sektoreen arteko negoziazio kolektiboaren bidez. 
Dilema horien aurrean, askotarikoak izan daitezke 
irtenbideak. Suedian, esate baterako, negoziazio 
kolektiboaren eta tokiko delegatu sindikalen rola 
funtsezkoa da kogestio-sisteman, eta legeak berak 
administrazio-kontseiluko bileretatik alde egitera 
behartzen ditu langileak enpresaren interesen eta 
sindikatuen interesen arteko gatazka dagoenean, 
zehazki, industria-gatazkei, grebei edo akordio 
kolektiboari buruzko negoziazioen testuinguruetan.

Ordezkaritza-maila ezberdinen 
arteko artikulazioa funtsezkoa 
da langileek enpresan duten 
posizioa indartzeko, baina baita 
ordezkariak batzordeko gainerako 
administratzaileen mende geratzea 
saihesteko ere, hau da, ordezkaritza 
hori, batzordean, langileen interesen 
bereizgarri izango dela bermatzeko.

https://journals.openedition.org/nrt/1382
https://journals.openedition.org/nrt/1382
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Kogestioarena Alemaniako elkarrekin erabakitzeko 
sistemaren adibidearekin adierazi dugu hemen, 
eta ekonomia demokratizatzeko egiten dituen 
ekarpenetako batzuk eta dituen ahulezietako batzuk 
aipatu ditugu, betiere merkatu libreko sistema 
kapitalista baten barruan. Badirudi beste sistema 
ekonomiko bat sortzeko gaitasun gutxiago duela, 
azken batean, kasurik gehienetan, enpresaren helmuga 
akziodunen eskuetan geratzen delako. Sistemak 
bermatuko balu langileek, akziodun diren heinean, 
enpresako gobernuarentzat garrantzitsuak diren 
erabaki guztietan botoen %50 gehi boto bat izatea, 
eta gainera bermatuko balu langileen eserlekuek 
erabateko independentzia eta autonomia dutela 
erabaki horiek hartzerakoan, seguru asko enpresa-
eredua eraldatzeko gaitasun handiagoa izango luke, 
betiere ekonomia-esparru kapitalistan.30

Kontuan hartuta bi proposamenek, beren bertsiorik 
muturrekoenean, eredu ekonomikoan aldaketa 
handiak eragiteko aukera izan dezaketela, zera galdetu 
behar da: ea gaur egungo testuinguruan badagoen 
soldatapekoen inbertsio-funts kolektiboen antzeko 
gaitasuna duten finantza-partaidetzarako planen 
aldeko indar-korrelaziorako baldintza politikorik31; 
eta, era berean, gaur egungo testuinguruan badagoen 
demokratizaziorako eta botere ekonomikoa 
kontrolatzeko helburu zorrotzak benetan betetzeko 
aukera emango duen elkarrekin erabakitzeko moduak 
garatzeko baldintza politikorik. Alternatiba horiei 
buruko eztabaida sakon, informatu eta eraikitzaileak 
nahiz horiek babesteko aliantza politiko eta 
sozialak sortzea beharrezkoa izango da ekonomia 
demokratizatzeko neurri horiek bultzatzeko. ■

30. Hemen: Ferreras, Isabelle (2017). Firms as Political Enti-
ties. Saving Democracy through Economic Bicameralism. 
Cambridge, Cambridge University Press. Elkarrekin eraba-
kitzeko eredu erradikalako hau proposatzen da «bi ganbe-
rako sistema ekonomiko» baten bidez. Independenteak izan 
arren elkarrekin negoziatzera behartuta dauden langileen eta 
akziodunen bi ganberek hartuko lituzkete enpresako gober-
nuarentzat funtsezkoak diren erabakiak, bietako bakoitzean, 
gehiengoz.

31. Britainia Handiko Alderdi Laboristaren azken kongre-
suak itxuraz Meidner planean inspiratutako proposamen 
bat onartu zuen, 250 langile baino gehiagoko enpresetan 
soldatapekoek inbertsio-funts kolektiboak ezartzeko. Ikusi: 
«Employees to be handed stake in firms under Labour plan», 
The Guardian, https://www.theguardian.com/politics/2018/ 
sep/23/labour-private-sector-employee-ownership-plan-jo- 
hn-mcdonnell [2018ko irailaren 24a].

Alemaniako talde multinazionalek ez dituzte beste 
herrialdeetako filialetako langileak sartzen elkarrekin 
erabakitzeko sistemetan. Horretarako, lurraldetasun-
printzipioan oinarritzen dira, baina muga horren 
ondorioak nabarmenak dira: alde batetik, Alemaniatik 
kanpoko langile horiek ez dira zenbatzen, eta horrek 
eragina du elkarrekin erabakitzeko sistemak ezartzeko 
beharrezkoak diren gutxienekoei begira; bestetik, 
filialetako langileak Alemaniako enpresa nagusiko 
jagoletza-batzordean ordezkaritza-eskubidea izatetik 
baztertzeak zilegitasun politikoari lotutako zalantza 
handiak eragiten ditu, eta horren erakusle da Europar 
Batasuneko Justizia Auzitegira iritsitako C-566/15 
Konrad Erzberger vs TUI AG kasua.29

Ondorioak: aukerak eta gainditu beharreko mugak

Suediako eta Alemaniako sozialdemokraziako 
finantza-partaidetzako eta demokrazia industrialeko 
bi proposamen aurkeztu ditugu hemen, eta zein 
testuinguru historikotan hartu ziren eta langileentzat 
eta demokrazia ekonomikoarentzat zein aukera 
zabaltzen dituzten azaldu dugu, baita gauzatzeko 
orduan zein muga dituzten ere.

Inbertsio-funtsen proposamenak langileek kapitalean 
parte hartzeko estrategia bat planteatzen du. Nahiz 
eta praktikan inoiz ez gauzatu, soldatapekoen 
inbertsio-funtsen proposamena oso baliagarria 
izango litzatekeela esateak ez dirudi gehiegi esatea, 
ez bakarrik demokrazia ekonomikoa sustatzeari esker 
ekoizpen-arloan erabakiak hartzeko modua aldatzeko 
aukera emango lukeelako, baizik eta giza generoaren 
beharrekin bateragarriagoa den sistema ekonomiko 
baterantz joateko aukera ere emango lukeelako.

jagoletza-batzordeetan aurrez zeuden partaidetza-eskubi-
deak babesteko neurriak hartu ziren. Europako sozietate 
batera igarotzeak heren bateko partaidetza izoztea eragin 
du kasu askotan, behin bi mila langileko mugara iritsitakoan 
partaidetza parekidera igarotzea saihestuz.

29. Nazioz gaindiko mugikortasun korporatiboaren testuin-
guruan, kasu horrek kogestiorako, diskriminaziorik eze-
rako eta langileen EBko zirkulazio askerako eskubideetan 
izandako eraginak modu sakonean aztertu nahi izanez gero: 
Lafuente Hernández, S., eta Rasnaca, Z. (argitalpena, laster). 
«Can workers’ rights ever catch up? The Erzberger case and 
EU cross-border reality», Industrial Law Journal.

https://www.theguardian.com/politics/2018/sep/23/labour-private-sector-employee-ownership-plan-john-mcdonnell
https://www.theguardian.com/politics/2018/sep/23/labour-private-sector-employee-ownership-plan-john-mcdonnell
https://www.theguardian.com/politics/2018/sep/23/labour-private-sector-employee-ownership-plan-john-mcdonnell
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OTRAS MIRADAS PARA ENTENDER LO ECONÓMICO Y LA INSTITUCIÓN EMPRESARIAL

Laburpena

Gaur egun ikus ditzakegun zenbait krisi sozialen 
ebidentziek «ekonomiko»-ari buruz ditugun 
uste batzuen gainean dute oinarria, eta horiek 
kontraesankorrak dira ekologiaren eta elkarren 
mendekoa den gure errealitatearekin. Uste horiek 
«enpresan» gauzatzen dira, eta hura ez da prozesu 
ekonomikoaren protagonista hutsa, baizik eta 
bizitzako beste dimentsio batzuena ere bada. Hortik 
dator enpresa eta enpresa sostengatzen duten logikak 
zalantzan jartzeko helburua, ikuspegi eta postulatu 
alternatiboak ezagutaraziz, esate baterako, ekonomia 
sozial eta solidarioak, ekonomia ekologikoak eta 
ekonomia feministak emandakoak. Hala, proposamen 
horietatik abiatuta, antolatzeko beste formula batzuk 
aztertuko ditugu, bai eta horiek ekonomiko-enpresari 
buruz dugun ikuspegi mugatua hausteko eta aurrean 
dugun «bizitzaren enpresakotze» prozesuari aurre 
egiteko egiten duten ekarpena ere.

1. Sarrera

Arazo bat daukagu gure sistema ekonomikoarekin. Miopia 
zorrotz batekin dago eraikita, eta gizarteak existitzen 
jarraitu ahal izateko beharrezkoa den giza jardueraren 
zati txiki bati bakarrik begiratzen dio: diru-transakzioen 
helburu den horri bakarrik; aldiz, ikusezin egiten ditu 
sostengatzen gaituzten eta planetaren mugen barruan 
bizitza ona izateko aukera ematen diguten oinarriak. 
Egoera horrek askotariko izaera duen krisi ekosozial bat 
eragin du (Prats, Herrero eta Torrego, 2016).

Alabaina, zaila da arazoari heltzea. Neurri batean, 
gaur egungo gizarte- eta ekonomia-erregimen 
kapitalista neoliberala sostengatzen duten inertziek 
eta interdependentzia-sareek eragile sozialen 
pertzepzioak, erabakiak eta jardunbideak bideratzen 
dituen arrazionaltasun eta iruditeria bat eraikitzen 
dutelako. Modu horretan, errepikatu egiten dituzte 
—modu kontzientean edo ez-kontzientean— 
nagusi diren onarpenak, esate baterako, mugarik 
gabeko hazkundeari, merkatu libreari, gizarte-

indibidualizazioari eta jabetza pribatuan oinarritutako 
eskubideen lorpenari lotutakoak. 

Gauza bera gertatzen da enpresaren eremu 
espezifikoan. Instituzio hori funtsezkoa bihurtu da, 
ez bakarrik prozesu ekonomikoan, baita bizitzako 
beste dimentsio batzuetan ere. Noski, enpresaren 
kudeaketari lotutako teoriek autobetetako iragarpen 
moduan funtzionatzeko joera dute (Ghoshal, 2005), 
zabaltzen joan ahala, eragileen portaera aldatzen 
baitute, enpresaren barruan nahiz kanpoan. Hala, 
partekatutako zenbait logika instituzionalizatu egiten 
dira, eta, horren ondorioz, enpresa kapitalistaren 
esanahiari eta funtzionamenduari lotutako zenbait 
jardunbide, arau, balio eta uste lege natural moduan 
onartzeko oinarri bihurtzen dira (Thornton, 2002). 
Gainera, logika horiek beren burua indartzen dute 
proiektu politiko neoliberalak (Laval eta Dardot, 
2010) «bizitza kapitalizatzeko eta enpresakotzeko» 
(Alvarez, Cantalapiedra 2014) ezartzen duen 
arrazionaltasunarekin, mugak jarriz enpresaren 
mugetatik kanpo sortzen diren eragin negatiboak 
ikusteko eragile sozialek duten gaitasunari. Horren 
erakusle da krisi ekosozialean enpresa tradizionalaren 
ohiko ereduak izan duen eta gaur egun duen funtsezko 
rola.

Nagusi den enpresa-logika hori ekonomia 
neoklasikoaren printzipioen bueltan dago eraikita, 
eta haren arabera, norbanakoak eragile ekonomiko 
interesdunak dira (berekoiak dira izatez); ustezko 
kontratu-askatasun batekin aritzen dira (apolitikoa); 
eta prozesu ekonomikoaren eta merkatuen bidez 
bakarrik eratzen dira ekoizpen-faktoreak eta 
produktuak (Donaldson eta Walsh 2015; Norgaard 
1984). Bestalde, enpresan nagusi den gobernu-
eredua akziodunen subiranotasunean oinarritzen 
da, eta hark zilegi egiten du kapitalaren jabeek 
kontrolatzea ekoizpen-bitartekoak. Jabetza-objektu 
bihurtzen du enpresa, eta finantza-etekinen irizpide 
murriztaileak betetzera dago bideratuta (Aglietta 
eta Reberioux, 2005; Stout, 2013). Alabaina, uste 
horiek arduragabeak dira, eta ez dute koherentziarik 
sostengatzen gaituen errealitate zabalagoarekin; 
izan ere, ahaztu egiten dituzte Lurraren mugak eta 
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Hala, proiektu neoliberalak erreferentziazko esparru 
soziopolitikoen eta aurretik zeuden gizarte- eta 
ekonomia-metabolismoen berregituraketa globala 
ekartzen du, batez ere estatuen eta multinazionalen 
boterearen eskutik, ekonomia desarautzeko, 
pribatizatzeko, lekualdatzeko eta finantziarizatzeko 
prozesuen bidez. Eta horrek «bizitza kapitalizatzeko 
eta/edo enpresakotzeko» prozesu gero eta 
handiagoetara garamatza (Alvarez Cantalapiedra, 
2014). Gure existentziarekin lotutako askotariko 
dimentsioetan ikusten da hori (politikan, arlo 
materialean, kulturan). 

Esparru horretan, arlo politikoan, estatuak 
mendekotasun-posizio gero eta handiagoan daude 
korporazio transnazionalen boterearen eta finantza-

merkatuen beharren aurrean, 
eta ikusten dute azken 
horiek, finantzaketaren bidez 
(lobbying-a eta think tanks-ak 
batez ere), eragin gero eta 
handiagoa dutela hauteskunde-
prozesuetan eta prozesu 
legegileetan (Fernandez 
Ortiz, 2018). Hori guztia 
zainketa bat eginez, interes 
orokorraren izenean ari den 
estatu baten esku-hartzeek ez 
mugatzeko interes pribatuaren 
nagusitasuna (Estatua bera 
jakitun dela).

Hala, ikusten da enpresa-talde 
handien boterea Estatuaren 
boterearekin bat egiten bezala 
ari dela orain: lehenengoek rol 

«politikoagoa» hartzen dute beren gain, eta bigarrena 
gehiago bideratzen da merkatura1 (Alvarez Cantalapiedra 
2014). Beraz, kontua ez da hainbeste Estatua desagertu 
egiten dela, baizik eta sektore pribatuaren balioak eta 
mekanismoak hartzen dituela bere gain, eta ikusten 
da nola igaro garen gizarte baten arrazionaltasun 
ekonomikoaren bermatzaile den estatutik, enpresa-
egitasmo pribatuen koordinatzaile publiko moduko 
zerbait den estatura (Alonso Benito, 2011). 

1. Ildo horretatik, egoera horri buruz Sheldon S. Wolinek 
(2008) egiten duen definizioa gogoratzen du egileak, «al-
derantzizkatutako totalitarismo» moduko zerbait. Han, 
enpresa pribatuaren barne-eremura mugatutako fenomeno 
ekonomiko huts moduan duen identifikaziotik eranzten da 
azkenean botere korporatiboa, eta bilakaera bat izaten du, 
estatuarekin batera partaide globalizatzaile bilakatu arte.

guk Lurrarekiko eta beste izaki batzuekiko dugun 
mendekotasuna (elkarren mendekoak eta ekologiaren 
mendekoak diren gure harremanak). 

Egoera horretatik abiatuta sortzen da lan honen 
helburua: ikusezinari ikusgarritasun gehiago ematen 
laguntzea (Sousa Santos eta Rodriguez, 2011), hau da, 
nagusi den logika horren jomugatik kanpo geratzen 
denari ikusgarritasun handiagoa ematea. Horretarako, 
ekonomia ulertzeko beste modu batzuk eraiki nahi 
dituztenen ahots kritikoak biltzen ditugu, eta, horrekin 
batera, bestelako enpresa-eredu batzuk. Guztiek 
egiten dute kritika, eta bizitzaren erreprodukzio-
prozesuetatik banatzen den eta haien askotariko 
desdoitzeak eragiten dituen sistema ekonomiko 
miope horrek ezarritako usteetatik aldentzen dira. 
Alabaina, proposamen horien 
egokitasuna testuinguruan 
jartzeko, baliagarria da 
horiek aurre egiten dioten 
testuinguruaren azterketa 
xeheago batetik abiatzea.

2. Zeri aurre egin behar 
diogun: enpresa-mundua

xx. mende amaieran eta xxi. 
mendearen hasieran proiektu 
politiko neoliberala ezarri 
zenetik (kapitalismoaren 
berrantolaketa historikoaren 
parte da eta benetan 
existitutako sozialismoen 
gainbeherak sustatutakoa 
(Harvey, 2007)), badirudi Hobbesek duela lau mende 
deskribatutako «guztiok guztion aurka» gerra-
testuingurua inoiz baino nabarmenagoa dela. Esan 
dugun bezala, testuinguru horretan, ekonomia haren 
adiera formalean bakarrik ulertzen da (ekonomia 
neoklasikoen printzipioen arabera), eta subjektu 
ekonomikoak indibidualistatzat jotzen dira (berekoiak 
eta utilitaristak dira); hala, badirudi gizartekoitasun-
modu lehiakorretan eta etekin pertsonalak 
maximizatzeko logikan oinarritzen diren harreman 
ekonomikoak soilik direla posible. Hau da, bizitza 
ekonomikoa ulertzeko modu horren arabera, bizitza 
egituratzen duten harremanak, era batera edo bestera, 
«enpresa kapitalista»-ren moduekin lotzen dira, eta 
merkatuko zero-baturaren jolasean sartzen dira (hau 
da, batzuek irabazi eta besteek galdu egiten dute).

Hala, ikusten da enpresa-talde 
handien boterea Estatuaren 
boterearekin bat egiten bezala 
ari dela orain: lehenengoek rol 
«politikoagoa» hartzen dute beren 
gain, eta bigarrena gehiago 
bideratzen da merkatura (Alvarez 
Cantalapiedra 2014). Beraz, 
kontua ez da hainbeste Estatua 
desagertu egiten dela, baizik eta 
sektore pribatuaren balioak eta 
mekanismoak hartzen dituela bere 
gain…
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dioxidoaren isurpenen 
Europako merkatuaren 
sorrera eta merkatuen 
irekiera eraginkortasun 
ekonomikoaren, energia 
ber riztagar rien nahiz 
material genetikoen jabetza-
eskubideen garapenaren 
bueltan. 

Ildo horretatik, era berean, 
ikusten da nola bat eginarazten 
den eta egituratzen den 
modu benetan maltzurrean 

enpresa-arrazionaltasun hedakor hori 1970ean 
hasi zen ekologismo erradikalaren kritikarekin. 
«Merkatuaren ingurumentasun» moduan defini 
dezakegu prozesua (March, 2013), eta, zalantzarik 
gabe, «garapen iraunkorra»-ren eta «ekonomia 
berdea»-ren diskurtso-elokuentziarekin ere elkartzen 
da. 90eko hamarkadatik aurrera jendarteratu 
zen, eta ingurumenaren babesaren eta hazkunde 
ekonomikoaren bateratze «posible» moduan saltzen 
da —aurrenak zilegitasun politikoa irabazten du 
bigarrenean babestuta (Cortes Vazquez, 2018) —, 
bai politikarien aldetik bai enpresa pribatuen aldetik.

Hala, ikusten da azken hamarkadetan hasi direla 
herabeki onartzen eskala globalean aritzen den 
ekoizpen-eredu kapitalista epe ertain-luzean 
sostengatu ezinezkoak diren «kanpo-kostuak» ari dela 
eragiten, eta beharrezkoa dela gaur egungo mugarik 
gabeko ekoizpen-ereduari doikuntzaren bat egitea. 
Dena den, Marchek (2013) eta Cortes Vazquezek 
(2018) esaten duten bezala, gaur egun sustatzen 
diren izaera teknokratikoko konponbideetako asko 
estrategia hutsak dira, metaketa kapitalistaren zikloa 
politikoki eta ekonomikoki birkokatzeko gizartean 
mugitzen den «krisi ekologiko»-aren ideian. Ildo 
horretatik, ikusten da, esparru neoliberal horren 
barruan, ingurumenaren babesa negozio bilakatzen 
dela, eta merkatu-arauak jartzen direla irizpide 
ekosozial guztien aurretik. Beste hitz batzuekin 
esanda, nazioarteko erakundeekin eta estatuekin 
batera antolatuta, ingurumenaren babesa errentagarria 
dela erakutsi nahi duen estrategia bati buruz ari 
gara, eta, gainera, enpresa pribatuaren bidez kudea 
daitekeela erakutsi nahi du estrategia horrek. Hala, 
aurrez ere natura merkantzia moduan ezartzen duen 
balioespenean sakontzen du.

Horren ondorioz, Brownek 
(2017) aipatzen duen bezala, 
proiektu neoliberal honen 
esparruan, estatuen «gogo-
hoztasun demokratiko» 
sakon batera iritsi gara, 
zeinak merkatuen zerbitzura 
baitauden orain. Era berean, 
esan dezakegu etengabe 
eskubideak galtzen ari garela 
horren ondorioz, bai hiritar 
modura bai langile modura. Eta 
hori gertatzen da, testuinguru 
h o n e t a n ,  h e r r i t a r r e k 
zuzenbideko subjektu gisa duten aitortza gero eta 
gehiago dagoelako bakoitzak kapital-fluxu globalen 
antolaketan betetzen duen tokiaren mende; hau da, 
gero eta gehiago dagoelako «kontsumitzaileak-
enpresaburuak» binomio murriztuan duten ekintza 
indibidualerako gaitasunaren mende. Horrek, 
pixkanaka bezero huts bihurtzen ditu herritarrak, 
eta eros-ahalmena galtzen badute, gupidarik gabe 
baztertzen dira (Bauman, 2011). Modu horretan, 
ikusten da «demokrazia» eta «hiritargoa» pixkanaka 
urtzen ari direla bizitza politikoaren kapitalizazio- eta 
enpresakotze-prozesu horretan, eta, halaber, ikusten 
da prozesu horretan gero eta gehiago murrizten direla 
garai batean herritarrek eta langileek konkistatutako 
eskubideak. 

Aldi berean, bizitzaren kapitalizazio- eta enpresakotze-
prozesu horren ondorioak alderdi materialagoan 
ere adierazten dira, eta bizitza sostengatzen duten 
baliabide naturalen kudeaketarekin zerikusi zuzena 
dute. Hala, naturaren merkaturatze-prozesua 
bizkortzen ari dela ikusten da, eta, horrekin batera, 
ingurumenaren kudeaketa enpresakotzen ari 
dela (Cortes Vazquez, 2018). Deslokalizazioen, 
desarautzeen eta pribatizazio neoliberalaren emaitza 
zuzena da hori, eta horri lotutako hainbat adibide 
daude: ingurumen-zerbitzuen monetizazioa2, karbono 

2. Biodibertsitateren balio ekonomikoa definitzeko saiakera 
moduan. Ikusi 2005ean NBEaren babesarekin argitaratutako 
«Milurtekoaren Ebaluazio Ekosistemikoa» edo 2008an In-
gurumenaren aldeko Nazio Batuen Programako ekonomia 
berdea-ren egitasmoaren bueltan egindako «Ekosistemen 
eta biodibertsitatearen ekonomia» (TEEB ingelesezko la-
burdurekin). Hura ez zuen biologo batek koordinatu, ezta 
ekologo batek ere: Deutsche Bankeko exekutiboa zen Pavan 
Sukhdeve izeneko bankari batek koordinatu zuen. (Hemen-
dik aterata: : https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/
seccion1/3-como-asignar-un-precio-a-los-servicios-am-
bientales-y-a-quien-le-interesa/).

Hala, ikusten da azken 
hamarkadetan hasi direla herabeki 
onartzen eskala globalean aritzen 
den ekoizpen-eredu kapitalista epe 
ertain-luzean sostengatu ezinezkoak 
diren «kanpo-kostuak» ari dela 
eragiten, eta beharrezkoa dela gaur 
egungo mugarik gabeko ekoizpen-
ereduari doikuntzaren bat egitea. 

https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/3-como-asignar-un-precio-a-los-servicios-ambientales-y-a-quien-le-interesa/
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/3-como-asignar-un-precio-a-los-servicios-ambientales-y-a-quien-le-interesa/
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/3-como-asignar-un-precio-a-los-servicios-ambientales-y-a-quien-le-interesa/
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/3-como-asignar-un-precio-a-los-servicios-ambientales-y-a-quien-le-interesa/
https://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/seccion1/3-como-asignar-un-precio-a-los-servicios-ambientales-y-a-quien-le-interesa/
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edo autonomo faltsuarena egiten du aldi berean 
(Moruno, 2015) —. Eta jakinekoa da hezkuntzako-
instantziek, profesionalek nahiz politikariek 
bultzatzen dituztela gaur egun metafora horiek. Beste 
edozein erreferentziaren aurretik, eragile ekonomiko 
moduan erakusten dituzte subjektuak, eta batez 
ere «langile-figura»-ri egiten dio kalte horrek, eta 
horrekin batera, figura horrek dituen eskubideen 
bermeei. Beraz, subjektu ekonomikoak langile gisa 
zuen ordezkaritza politiko-soziala kentzeko balio 
dute metafora horiek, eta, horrez gain, «enpresa» ez 
bakarrik garaiko gizarteetako instituzio eta eragile 
nagusi moduan erakusteko, baizik eta proiektu 

neoliberalaren bar ruan 
bizitzeko modu bakar eta 
modalitate subjektibo bakar 
moduan erakusteko ere bai. 

Dena den,  proiektu 
neoliberalak eragiten duen 
bizitzaren enpresakotze horren 
aurrean, ahots kritikoak ere 
esnatu dira, eta egoeraz baliatu 
dira eraldaketa sozialerako 
kontraproposamenak egiteko; 
hain zuzen, enpresa-forma 
posibleei buruzko gogoeta 
teoriko-praktikotik abiatzen 
dira, eta bizitza horietan eta 
horietatik kanpo ondo egokitzen 
den ikusten dute. Hau da, 
azken batean, «ekonomikoa» 
kontzeptuaren def iniziorik 
zabalenetik abiatzen dira. 

3. Bizitza birpentsatzea 
enpresa barruan nahiz 
handik kanpo, beste begirada 
ekonomiko batzuetatik

Esan dugun bezala, nagusi den erretorikaren arabera, 
enpresa kapitalista da bizitzarako ondasunak eta 
zerbitzuak antolatzeko antolaketa-modu egokiena 
eta eraginkorrena gaur egungo testuinguruan, 
bai eta aberastasun ekonomikoa, integrazioa eta 
gizarte-ongizatea sortzeko iturri nagusia ere. Dena 
den, konponezina den «kapitala-bizitza» gatazkan 
oinarritzen da prozesu ekonomikoen ordena proiektu 
neoliberalaren arabera ezartzen duen enpresa-eredu 
nagusia (Perez Orozco 2014). Hau da, gure arreta 
modu desorekatuan bideratzen dugu kapitala sortzen 

Alabaina, garrantzitsua da esatea prozesu hori, arlo 
politikora eta materialera ez ezik, arlo kulturalera ere 
zabaltzen dela, eta pertsonalera eta intimora ere bai. 
Pertsona gehien-gehienek malgutasunerako eta lan 
prekarietaterako jasaten duten presioaren eraginez 
nahiz esparru neoliberal horretan ezartzen den 
utzikeria sozialaren eraginez, giro soziala gero eta 
lehiakorragoa eta zatikatuagoa bihurtzen da. Giro 
horretan, norbanakoek beren inguruarekiko jarrera 
defentsiboa hartzera behartuta ikusten dute beren 
burua; eta, era berean, uneoro lan-merkatuaren eskaera 
gorabeheratsuei egokitzeko prest egotera. Hori guztia 
pertsonen produktibitatea eta eros-ahalmena soilik 
baloratzen dituen gizarte 
batetik «kanporatuak» ez 
izateko (Sassen, 2015). 

Egoera horretan, enpresa 
kapitalistaren merkataritza-
balioespenaren eta mugarik 
gabeko metaketaren logika 
erraz zabaltzen da gure 
bizimodura; are gehiago, baita 
gure burua identifikatzeko 
eta balioesteko modura ere. 
Dardotek eta Lavalek (2010) 
esango luketen bezala, 
norbanakoek beren bizitza 
enpresa bat balitz bezala 
onartzen eta kudeatzen duten 
arrazionaltasun bat ezartzen 
da, hau da, beren burua 
«beren enpresa» egiten dute 
(Foucault, 2009). Beren 
bizitza eta beraien buruak 
erabat indibidualizatutako 
proiektu bihurtzen dituzte, 
eta arriskuak onartu behar 
dituzte eta beren buruaren 
gaineko etengabeko lan 
batean inbertitu behar dute, 
merkatuari lotutako terminoetan baliagarriak diren 
«gaitasunak» eskuratzeko. Hori guztia inolako 
bermerik gabe (porrot egiten baduzu, zure errua da), 
arrakasta jarrera kontu huts bat balitz bezala hartuz 
(Serrano, 2016). 

Enpresa-arrazionaltasun hori subjektuetan gorpuzten 
da proiektu neoliberalaren esparruan, eta batez ere 
metaforen bidez egiten du: adibidez, ekintzailetzaren 
eta hari lotutako ekintzailearen figuraren bidez —
hura subjektu ekonomiko moduan ulertzen da, eta 
enpresaburu txikiarena, soldatapeko prekarizatuarena 

…norbanakoek beren bizitza 
enpresa bat balitz bezala onartzen 
eta kudeatzen duten arrazionaltasun 
bat ezartzen da, hau da, beren 
burua «beren enpresa» egiten 
dute (Foucault, 2009). Beren 
bizitza eta beraien buruak erabat 
indibidualizatutako proiektu 
bihurtzen dituzte, eta arriskuak 
onartu behar dituzte eta beren 
buruaren gaineko etengabeko 
lan batean inbertitu behar dute, 
merkatuari lotutako terminoetan 
baliagarriak diren «gaitasunak» 
eskuratzeko. Hori guztia inolako 
bermerik gabe (porrot egiten 
baduzu, zure errua da), arrakasta 
jarrera kontu huts bat balitz bezala 
hartuz (Serrano, 2016). 
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ematen direla bestelako harreman ekonomikoak 
(Gibson-Graham, 2008). Gutxiengoa izan arren, 
badaude jomuga etekin pribatutik haratago jartzen 
duten enpresa egiteko beste modu batzuk; hain zuzen, 
zuzenean heltzen diete kapitala-bizitza gatazka 
horretatik sortutako gizarteari eta ingurumenari 
lotutako kezkei. Proposamenetako batzuk berriagoak 
dira, eta beste batzuek tradizio handiagoa dute; 
alabaina, guztiek, modu batera edo bestera, nagusi 
den paradigma ekonomikoa zalantzan jartzen dute, 
eta esaten dute ezinezkoa dela izakiak eta natura 
ekoizpen-faktore bihurtzea, ezin direla alde batera 
utzi haien sostengurako eta erreprodukziorako 

beharrezkoak diren inter 
eta ekodependentzia-
harremanak. 

Gure helburua, beraz, 
proposamen ekonomiko 
n e o k l a s i k o a r e n 
erredukzionismoarekin nahiz 
handik etortzen den enpresa-
a r r a z i o n a l t a s u n a r e k i n 
kritiko diren proposamen 
eta esperientzia alternatibo 
horietako batzuk hemen 
biltzea da. Ekonomia 
sozial eta solidarioko, 
ekologikoko eta feministako 
proposamenetan oinarrituko 
gara. Proposamen horiek 
aukera ematen digute benetan 
existitzen diren soziabilitate 
ekonomikoko logiken eta 
moduen dibertsitate handia 
erakusteko —enpresa-, 
lan-, jabetza-, transakzio- 
eta f inantzaketa-motak 

(Gibson-Graham, 2013) —. «Ekonomiko»-ari zentzu 
zabalagoa eman nahian ari dira lehian, eta esan beharra 
dago proposamen horiek, lauso samarrak izan arren  
—eta oraindik ere neurri batean nagusi den logikaren 
mendekoak—, dibertsitate hori bistaratzeko premia 
defendatzen dutela, beharrezkoa iruditzen baitzaie 
ekonomia espazio politiko moduan berreskuratzeko, 
erabaki etikoetarako izateko. 1. irudiak dibertsitate 
horren zenbait adibide biltzen ditu, Gibson-Grahamen 
(2008) proposamenarekin bat etorriz. 

Ildo horretatik, Razeto aipatuz Gaigerrek (2009) 
esaten duen bezala, kontuan izan behar da ez dela 
posible proposamen horiek errealitate enpiriko 
moduan perfekzioz gauzatzea, baizik eta «partzialki 

duten prozesuetara, eta ez bizitza sostengatzen duten 
prozesuetara. 

Alde batetik, metaketa kapitalistaren logikan 
oinarritutako ondasunez eta zerbitzuez hornitzeko 
eredu desorekatu hori planetaren funtzionamenduaren 
erresilientziari lotutako zenbait adierazleren bidez 
agertzen da, dagoeneko garrasika esaten baitigute 
zenbait marra gorri gainditu direla. Hauek dira ondorio 
horietako batzuk: klima-aldaketa, biodibertsitatearen 
galera eta gizakiak eragindako fosforoaren eta 
nitrogenoaren zikloen aldaketak (Steffen et al., 2015). 
Hain zuzen, nagusi diren prozesu ekonomikoek 
biosfera-sistemen gainean 
ezarritako presioaren eskalak 
eta irismenak indar geologiko 
bihurtu dute giza jarduera, 
eta arrazoituta dago gaur 
egungo garai geologikoa 
izendatzeko «antropozeno» 
terminoa erabiltzea. Industria 
Iraultzarekin hasi zen garai 
hori (Crutzen, 2006). Ezin da 
jakin gizakiak biodibertsitatean 
izandako eragin horren 
ondorioz etorritako ingurumen-
aldaketek nolako eragina izango 
duten munduko biztanleriaren 
sektore zabal baten iraupenean 
eta ongizatean (Steffen et al., 
2015).

Bestetik, ikusten dugu mugarik 
gabeko metaketarako joeran 
oinarritzen den eta akziodunen 
jabetzak eta interesek 
def initzen duten enpresa 
kapitalistaren ereduak gero eta 
desberdintasun handiagoak eragiten dituela lanaren 
eta kapitalaren artean (Harvey, 2014; Piketty, 2014). 
Are gehiago, horiek daude gaur egungo zaintza-
krisiaren erdigunean ere (Fraser, 2016), izan ere, 
desorekatu eta mugatu egiten dituzte hazkuntzarako, 
lagunak eta senideak zaintzeko, eta, oro har, etxeak 
eta komunitate zabalagoak mantentzeko gure aukera 
sozialak, eta lan material eta afektibo hori han 
ikusezina den arren, ezinbestekoa da bizitzarako. 

Hala ere, bizitzaren sostengurako hain gatazkatsua 
den enpresa kapitalista hartu den arren gure prozesu 
ekonomikoen instituzio eta eragile nagusitzat, ez 
dugu ahaztu behar existitzen direla enpresa-mota 
gehiago ere, eta espazio askotan eta askotarikoetan 

Hala ere, bizitzaren sostengurako 
hain gatazkatsua den enpresa 
kapitalista hartu den arren gure 
prozesu ekonomikoen instituzio eta 
eragile nagusitzat, ez dugu ahaztu 
behar existitzen direla enpresa-mota 
gehiago ere, eta espazio askotan 
eta askotarikoetan ematen direla 
bestelako harreman ekonomikoak 
(Gibson-Graham, 2008). Gutxiengoa 
izan arren, badaude jomuga etekin 
pribatutik haratago jartzen duten 
enpresa egiteko beste modu batzuk; 
hain zuzen, zuzenean heltzen diete 
kapitala-bizitza gatazka horretatik 
sortutako gizarteari eta ingurumenari 
lotutako kezkei. 
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prozesu soziala nahiz «aberastasuna» sortzeko 
ondasunen eta zerbitzuen trukea antolatzen duen 
instituzio nagusia. Formula horren esparruan, 
aberastasuna monetaritzatu egiten da, eta batez ere 
akziodunek duten ekoizpen-baliabideen jabetza 
kontuan hartuta ekoizten eta banatzen da, ez da 
beharrezkotzat hartzen beste dimentsio edo indar 
batzuk ere kontuan hartzea. Inbertitutako kapitala 
ugaritzearen alde aritzera mugatzen dira. Modu 
horretan, enpresa-instituzioa, kapitala ugaritzera 
soilik dagoenez bideratuta, erraz joaten da autoritate-
formetara eta ekoizpen-baliabideen gaineko 
kontrola dutenen eta lan-indarra soilik dutenen 
arteko hierarkizazio ekonomikora. Hala, gizarte-
desberdintasunak sortzen dira, eta desberdintasun 
horiek handitu egiten dira pixkanaka. 

Joera horren aurrean, langile- eta nekazari-tradizioko 
kooperatibismoa altxatzen hasi zen xix. mendean, eta 
hori egiten du gaur egun ere, erresistentziarako eta 
aberastasuna sortzeko prozesu soziala antolatzeko 
eredu alternatiboa izateko. Enpresa-instituzioaren 
kudeaketa demokratikoagoa antolatzearen aldeko 
apustua egiten du, eta ekoizpen-baliabideen banaketa 
horizontalagoa egiten du, bai eta enpresako langileek 
sortutako aberastasunarena ere. Planteamendu horretan, 
«elkarrekikotasun boluntarioa»-ren printzipioa 
martxan jartzea proposatzen da (Narotzky, 2010), 

gauzatutako potentzialtasun moduan ulertu behar 
direla gehiago, portaerak [ekonomikoak] zuzentzen 
eta bideratzen dituzten arrazionaltasun moduan, 
prestatzen ari diren nortasunei erakusten dieten joera 
moduan» (191. or.). Hala, beste begirada ekonomiko 
batzuek identifikatutako potentzialtasun eta joera 
batzuk bilduko ditugu jarraian; begirada horiek, 
nagusi den pentsamendu ekonomikoaren aurrean, 
korronte kritiko moduan garatu dira, haren mugen 
eta disfuntzioen ezagutzatik abiatuta. Guztiek helburu 
bera dute: gaur egungo proiektu neoliberalaren 
esparruan bizitzak bere askotariko dimentsioetan bizi 
duen erredukzionismo ekonomikoa eta enpresakotze-
prozesua gainditzeko aukera emango duten portaerak 
bistaratzea eta bideratzea. Zehazki, alde batetik, 
ekonomia sozial, kooperatibo eta solidarioak 
azpimarratutako prozesu ekonomikoaren balioaren 
banaketako justizian jarriko dugu arreta; bestetik, 
gure izaera ekomendekoa eta elkarren mendekoa 
dela aitortuko dugu, eta aitortza hori sartuko dugu 
prozesu ekonomikoan ere, ekonomia ekologikoko eta 
feministako oinarriak kontuan hartuta. 

3.1. Inspirazioa ekonomia sozial, kooperatibo eta solidariotik
Esan bezala, gure merkatu-gizarteetan enpresa 
kapitalistaren eredua da baliabideen eraldaketaren 
—naturalak, teknologikoak eta giza baliabideak— 

1 irudia. Askotariko ekonomia

Enpresa Lana Jabetza Transakzioak Finantzak

ENPRESA 
KAPITALISTAREN 
ALTERNATIBAK
Enpresa publikoa
Ingurumenari begira 
arduratsua
Sozialki arduratsua
Irabazi-asmorik 
gabekoa

SOLDATAREN 
ALTERNATIBA DEN
ORDAINSARIA
Autoenplegua
Elkarrekiko lana
Jenerotan

JABETZA PRIBATUAREN 
ALTERNATIBAK
Kudeaketa publikoko 
baliabideak
Lurraren gaineko ohiturazko 
eskubideak
Ezagutza indigena

MERKATU 
ALTERNATIBOA
Bidezko merkataritza
Txanpon osagarriak
Merkatu beltza
Trukerako kooperatibak

MERKATU 
ALTERNATIBOA 
Banku kooperatiboa
Komunitatean oinarritzen 
diren finantza-
erakundeak
Mikrofinantzak

EZ KAPITALISTA
Langileen kooperatibak
Feudala
Komunala

EZ ORDAINDUA
Etxeko lanak
Borondatezko lana
Auto-hornidura
Esklabotza-lana

SARBIDE ASKEA
Atmosfera
Kode irekia
Kanpoko espazioa

EZ MERKATUKOA
Etxekoak
Oparia
Truke solidarioa
Bilketa, ehiza
Okupazioa
Pirateria

EZ MERKATUKOA
Sweat equity
Familiako maileguak
Dohaintzak
Interesik gabeko 
maileguak

Iturria: Traducción propia de Gibson-Graham (2008)
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babesteko sareak sortzeko hainbat eskalatan (tokian 
bertan, eskualdean, nazioan eta nazioartean). 

3.2. Inspirazioa ekonomia ekologikotik
Plano zabalago batean, beharrezkoa da hau gogoratzea 
ere: gaur egungo erregimen ekonomikoak oinarri duen 
paradigma ekonomiko neoklasikoak gizakiarentzat 
merkatu-terminoetan baliagarritzat jotzen ziren 

objektuetara eta faktoreetara 
bakarrik murriztu zuela 
ia ekonomiaren azterketa-
eremua. Hala, enpresa 
kapitalista dela jarduera 
ekonomikoko protagonista 
ulertzen da (akotre nagusia), 
eta hura arduratzen dela 
«ekoizpenaz» (erauzketaren 
metafora moduan), eta hari 
esleitzen zaio aberastasunaren 
s o r r e r a  ( f u n t s e a n , 
termino ekonomikoetan 
uler tuta). Proposamen 
hor rekin koherentzia 
mantenduz, hazkundea 
helburu intr intsekoki 

desiragarria da, eta alde batera uzten dira prozesu 
ekonomikoaren azpian dauden errealitate fisikoak 
eta materialak. Noski, termodinamikari lotutako 
legerik oinarrizkoenek agerian uzten dute mugarik 
gabeko hazkundea ez dela posible materialen eta 
energiaren aldetik mugatua den mundu batean, eta, 
gainera, horiek degradazio entropikoko prozesuak 
jasaten dituztela gizakiarentzat baliagarri bihurtzeko 
egindako eraldaketan (Naredo, 2010).

Kontraesan hori identif ikatuta, ekonomia 
ekologikoak ekosistemaren eta sistema ekonomikoen 
arteko harremanetan jartzen du begirada, zentzu 
zabalean. Ekonomia-prozesuak biosferaren eta hura 
osatzen duten ekosistemen parte moduan hartzen 
ditu; hala, giza lehentasunek, teknologiak eta 
kulturak elkarrekin eboluzionatzen dute aukera eta 
muga ekologikoak islatzeko (Constanza, 1991). Eta 
hortik etorritako lan-lerroek sistema eta prozesu 
ezberdinen portaera fisikoa eta lurralde-portaera 
lantzen dituzte, hala nola, ekologia industrialak, 
hiri-ekologiak eta nekazaritza ekologikoak.

Ekonomiaren ikuspegi holistikoago horrek eredu 
alternatiboen (gehiago edo gutxiago) konstelazio oso 
bat argituko luke, biosfera mantentzeak eskatzen dituen 
mugak errespetatuta. Begirada dimentsio teknikoan 

edo, beste hitz batzuekin esanda, enpresa barruan 
«elkartasun demokratikoa» jartzea (Laville, 2009). 
Hala, lan-komunitatea eta haren inguru zabala ezartzen 
dira jarduera ekonomikoaren kezken erdigunean, eta 
kapitala ugaritzea baliabide bat bihurtzen da, ez da 
helburu bat bere horretan (Hintze, 2010).

Alde horretatik, enpresa-eredu kooperatibo-
asoziatiboa funtsezko pieza bihurtzen da «kultura 
ekonomiko» kolektiboagoa eta 
demokratikoagoa garatzeko, 
eta pentsamendu ekonomiko 
neoklasikotik dator ren 
eta haren ondorengoa den 
enpresa-eredu kapitalistak 
aplikatzen duen indibidualismo 
metodologikoaren aurkakoa 
da hori. Dena den, aipatu 
behar da kooperatiba-enpresa 
batzuek, beren arrakasta 
ekonomikoak eklipsatuta 
edo beren «zeregina»-ren 
orientazio politiko sendorik 
ez dutelako, berdin-berdin 
erantzun diezaieketela interes 
kapitalistei. Beraz, enpresa-
eredu horrek sor dezakeen benetako eraldaketa 
enpresa horretan irabaziak mugatu eta enpresaren 
inguruko lan-, gizarte- eta ingurumen-arloen beharrak 
asetzearen alde egiten den apustu kontzientearen 
mende dago. Hain zuzen, zehaztasun horretatik 
sortzen da ekonomia sozial eta solidarioa: aitzindari 
izan zen mugimendu kooperatibistaren balioen 
galeraren eta hark izandako bilakaeraren kritika 
moduan, eta, aldi berean, prozesu ekonomikoetan 
ikuspegi feministagoa, ekologikoagoa eta ondasun 
komunetara gehiago bideratutakoa sartzen du. 

Arlo horretan, kooperatiba talde handien garapena 
nabarmendu dezakegu, esaterako, Mondragonen 
kasua (jabetza kolektiboan oinarritutako eredu baten 
bideragarritasunaren eta eraginkortasunaren adibide 
bizia), edo hor daude merkatu sozialak eta antzeko 
egitasmoak ere (ekoizleen eta kontsumitzaileen 
arteko bateratze horizontal baten bidez ziklo 
ekonomikoak eraldatzera bideratutako egitasmoak). 
Bi kasuetan ikusten da eredu horrek, eskala handian, 
eraldaketarako gaitasuna duela. Hau da, badagoela 
printzipio kooperatiboak zabaltzeko aukera, horren 
bidez, globalizazio neoliberalaren esparruan ezartzen 
den «guztiok guztion aurka» egoeraren alternatiba 
izango den testuinguru ekonomikoa proposatzeko 
aukera emango duten lankidetzarako eta elkar 

Alde horretatik, enpresa-eredu 
kooperatibo-asoziatiboa funtsezko 
pieza bihurtzen da «kultura 
ekonomiko» kolektiboagoa eta 
demokratikoagoa garatzeko, 
eta pentsamendu ekonomiko 
neoklasikotik datorren eta haren 
ondorengoa den enpresa-eredu 
kapitalistak aplikatzen duen 
indibidualismo metodologikoaren 
aurkakoa da hori.
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bati begiratzea eskatzen du: zaintzari. Logika 
kapitalistaren mendean, gure gizarteek bereizi egin dute 
erreprodukzio sozialari dagokion lana (etxeko esparrura 
baztertua, ordaintzen ez dena, batik bat emakumeek 
gauzatzen dutena, ikusezin egin dena) eta ekoizpen 
ekonomikoko lana (esparru publikoan gauzatzen 
dena, ordaindua, tradizioz protagonista gizonak izan 
dituena, estatus soziala eragiten duena). Bereizketa 
horretan sostengatzen den kontsumo-gizartearen eta 
lan-merkatuaren ereduak zaintza-lana gero eta gehiago 
murrizteko (edo prekarizatzeko) joera du, eta horrekin 
gure bizi-ziurgabetasun mailak egunez egun egiten du 
gora; bestalde, zaintza-lan horiek esparru produktibora 
ateratzeko presioa egiten du, eta horrekin, gizarte-
erreprodukzioaren antolaketaren dualtasuna areagotzen 
du, kanpora ateratze horrek ordaindu dezaketenen eta 
ezin dezaketenen arteko bereizketa egiten baitu. 

Alde horretatik, feminismoaren begiradak, eta 
hari dagokion ekonomia feministaren garapenak, 

krisi horiek bistaratzeko 
ahalegina egin du, zaintza-
lanak gutxietsi egiten direla 
eta ekonomia ortodoxoaren 
printzipioen erroetan genero-
desberdintasunak daudela 
salatuz (Beneria, 2018). Hala, 
ekonomia feministak ikuspegi 
androzentrikoari kargu hartzen 
dio, bai eta «merkataritza-
teokrazia»-ren «estrabismo 
produktibista»-ri ere, gizarte 
osoaren ongizatea posizio 
periferiko batera zokoratzen 

duelako. Are gehiago, eredu kapitalista barne-
kontraesan sozial batek definitzen duela ondoen 
azaltzen duen begirada dela esan dezakegu; izan 
ere, existitu ahal izateko, erreprodukzio sozialeko 
prozesuen mende dago ekonomia estandarra, baina 
alde batera utzi edo gutxietsi egiten ditu prozesu 
horiek beraiek. Eta ohartarazten du kontraesan sozial 
hori, gizarte kapitalistaren egiturak berezkoa duena, 
ezegonkortasunaren etengabeko iturri dela (Fraser, 
2016): alde batetik, ekoizpen ekonomiko kapitalistak 
ez du aski bere burua, erreprodukzio sozialaren mende 
dago (hau da, askotariko zaintza-lanen mende); 
baina, bestetik, mugarik gabeko metaketarako duen 
bultzadak prozesu horiek beraiek desegonkortzeko 
eta gizartearen gaitasun erreproduktiboak arriskuan 
jartzeko mehatxua eragiten du. 

Kontraesan horiek agerian jarrita, enpresa-eredu 
kapitalistaren alternatiba diren askotariko formatuek 

jartzen duten formatuen arabera ariko lirateke batzuk 
(materialen eta energiaren erabilera gutxitzea, 
hondakinetatik balioa sortzea, prozesu zirkularrak 
edo sinbiosi-prozesuak, iraunkortasuna…); eta beste 
batzuk, ereduaren alderdi sozialean (jabetzaren 
balioa funtzionaltasun-irizpideengatik aldatzea, 
ingurumenaren mantenura bideratuta egotea, 
autokontrolaren edo deshazkundearen ideia sustatzea, 
lokalizazioarena edo gertutasunarena…).3

Ekonomia ekologikoaren postulatuetan oinarritzen 
den eta elikadura-produktuen hornidurari buruzko 
ikuspegi holistikoa hartzen duen esperientzietako 
bat, oso zabalduta dagoenena, autokudeatutako 
kontsumo taldeena edo elikagaien banaketarako sare 
alternatiboena da, adibidez. Talde horiek korporazio 
handien aurkako erreakzio moduan sortzen dira, 
ekoizpena eta banaketa industrializatzen dituzten 
monolaborantza eta monopolioen aurkako erreakzio 
moduan; izan ere, elikadura-eredu hori kezka-
iturri da, giza osasunean, 
ingurumenaren degradazioan 
eta animalien esplotazioan 
dituen eraginengatik. Hala, 
proposamen horiek ez dira 
elikagaien ekoizpenerako, 
trukerako eta kontsumorako 
espaz io  a l t e r na t ibo 
hutsak (agroekologiari, 
gertutasunari eta justizia 
sozialari lotutako irizpideak 
aplikatzen dituztenak), baizik 
eta ekoizpen-prozesuen 
kudeaketarako eta erabakiak 
hartzeko formula kolektiboagoak eta inguruarekin 
inplikazio gehiago dutenak ere badira (talde bakoitzaren 
ezaugarrien eta beharren arabera adostuak). Hala, 
kontsumitzaileen eta hornitzaileen artean sortzen den 
harremanak elkarrekikotasunean eta elkarren babesean 
oinarritu nahi du, eta hortik, elkarrekin, ekoizpen-eredu 
(eta elikadura-eredu) bidezkoagoa, osasuntsuagoa eta 
iraunkorragoa sortzen da.

3.3. Inspirazioa ekonomia feministatik
Bestalde, prozesu ekonomikoak eta enpresa ikuspegi 
holistikoago batetik birpentsatzeak, ezinbestean, gure 
bizitzari eusten dion beste funtsezko oinarrietako 

3. Adibidez, ikusi Bocken et al. (2014), gizarte- eta inguru-
men-interesen gama zabal batetik definitutako negozio-ere-
duen arketipoen berrikuspen bat egiteko, irabazien eta 
akziodunen balioaren logikatik haratago.

Ekonomia ekologikoaren 
postulatuetan oinarritzen den eta 
elikadura-produktuen hornidurari 
buruzko ikuspegi holistikoa 
hartzen duen esperientzietako 
bat, oso zabalduta dagoenena, 
autokudeatutako kontsumo taldeena 
edo elikagaien banaketarako sare 
alternatiboena da, adibidez.
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aurkako eskala txikiko erreakzio horiei, 
esperimentaziorako ongarri aberatsa ematen diete 
aurreko inspirazio horiek. Baina osatzen ari diren 
identitateak diren heinean, arreta jarri behar da 
«enpresa soziala» eta antzeko etiketak hutsaltzeko, 
gehiegi idealizatzeko eta haietaz abusatzeko 
arriskua baitago, aterki beraren azpian bildu nahi 
baitituzte «beste ekonomia» horien askotariko 
potentzialtasunak. Enpresa sozialaren fenomenoa 
aldaketa instituzionalerako lan bat bezala ulertu 
daitekeen arren (diru-etekinetan oinarritzen den 
enpresa-logika batetik eraldaketa sozialaren bueltan 
aritzen den enpresa batera), arreta jarri behar zaio 
edozein aldaketa instituzionalek berezkoa duen 
kooptaziorako arriskuari, batez ere aldaketa hori 
sistemaren barrutik egin nahi denean (Battilana 
eta D’aunno, 2009). Noski, aldaketa bilatzen duten 
joko-arau batzuen barruan aritu beharrak dakarren 
tentsio atxikiari lotuta dago enpresa sozialeko interes 
kolektiboarentzat baliagarri izatea, eta horrek zaildu 
egiten du erabat ezberdinak diren ereduak sortzeko eta 
horiek martxan jartzeko beharrezkoa den urruntasuna. 

Eztabaida horrekin bat 
etorriz, enpresa soziala 
agenda neoliberalaren 
beste adierazpen bat bezala 
ere interpreta daiteke, eta, 
horrekin, «gizarte-egituratik 
azaleratzen diren arazoei 
buruzko diskurtso alternatiboa 
isiltzen edo galarazten» 
laguntzen da (Garrow eta 
Hasenfeld, 2014, 1477 or.). 
Ildo horretatik, enpresa sozial 
batek aitortzen dituen asmoen 
eta azkenean lortzen dituen 
emaitzen arteko aldeez ere 
ohartarazi behar da (bestalde, 
edozein erakunderentzat da 
aplikagarria hori), batez ere 
kontuan hartuta aipatu ditugun 
hazkunde-, botere- eta lehia-

dinamika hertsigarriek ezarritako baldintzatzaileak. 

Beraz, enpresaren nozioan aldaketak egiteaz haratago 
(interes partikularragoek edo zabalagoek markatuta 
egon), interesgarria da beste logika batzuk ere 
badaudela erakustea, soziabilitate ekonomikorako 
beste modu batzuk eta ondasunen eta zerbitzuen 
hornidurarako beste espazio alternatibo batzuk, 
eta haien helburua bizitzaren sostengurako eta 
erreprodukziorako bitartekoak sortzea dela; beraz, 

jartzen dute arreta, modu esplizituan edo ez hain 
esplizituan, ekonomia feministaren ikuspegian 
erdigunean dauden zaintzan eta komunitatearen 
sostenguan. Hauek dira komunitatearen zaintzaren 
eta sostenguaren aldeko jardunbideak sortzeko 
askotariko jarduera ekonomikoak gauzatzen dituzten 
egitasmo batzuen adibideak: hiri-baratzeen proiektuak, 
hazkuntza-komunitateak, edoskitze taldeak, co-housing 
proiektuak, truke-sareak, trantsizioan dauden hirien 
proposamena eta denbora-bankuak. 

Denbora-bankuen kasu zehatza zaintzaren ideiatik 
sortzen den proposamen prototipiko baten adibide 
moduan har daiteke. Trukerako sistema komunitario 
bat da (ingelesez LETS, Local Exchange Trading 
System), eta taldeko kideen artean trukatzen dira 
ondasunak eta zerbitzuak, tokiko eskalan, legezko 
txanponik erabili gabe. Elkarrekiko kredituan 
oinarritzen da sistema, eta dirua trukeak erregistratzen 
dituen jarraipenerako bitarteko bat da batez ere. 
Denbora-bankuetan, hori da trukeak egiteko aukera 
ematen duen txanpon soziala. Lotura komunitario 
sendoagoak eraikitzeko filosofian oinarrituta sortzen 
dira, eta zaintza-lanak eta 
zerbitzuak eskaintzen dizkiote 
komunitateari, merkantzien 
merkatuaren eta lan 
produktiboaren kortseak alde 
batera utzita. Merkatu-logikatik 
bazterreko posizio hori da 
proposamenari eraldaketarako 
gaitasun handiena ematen dion 
ezaugarria  (hala, adibidez, 
espazio horietan, partaide 
guztien zerbitzu-ordua berdin 
baloratzea proposatzen da, 
berdin du zerbitzu horrek 
zenbateko balioa har dezakeen 
merkatu ekonomian), taldeko 
kide guztiei aitortzen baitie 
eskaintzeko, zaintzeko eta 
emateko gaitasuna, haien 
adina, trebeziak, enplegua 
edo hezkuntza edozein izanda ere. Eta hori guztia 
elkarrekikotasunaren printzipioan oinarritua, hori 
baitago denbora-bankuen ideiaren erdigunean 
(Werner, 2015).

3.4. «Enpresa soziala» etiketari buruz: eraldaketa edo 
kooptazioa?

Aipatu ditugun partzialki garatutako potentzialtasun 
horiei, hau da, nagusi diren logika  sontengaezinen 

Elkarrekiko kredituan oinarritzen 
da sistema, eta dirua trukeak 
erregistratzen dituen jarraipenerako 
bitarteko bat da batez ere. Denbora-
bankuetan, hori da trukeak egiteko 
aukera ematen duen txanpon 
soziala. Lotura komunitario 
sendoagoak eraikitzeko filosofian 
oinarrituta sortzen dira, eta zaintza-
lanak eta zerbitzuak eskaintzen 
dizkiote komunitateari, merkantzien 
merkatuaren eta lan produktiboaren 
kortseak alde batera utzita. 
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antolatzeko ditugun moduen berrikuspen kritikoa 
egiteko prozesu moduan, gizartean eta hari lotutako 
gizarte-antolaketarako moduetan «ekonomikoa» 
terminoari buruz egiten den definizioaren berrikuspen 
kritiko batetik abiatuta. Horrek, gainera, azken batean, 
geure buruz dugun ikusmoldean eragina du, gizartean 
dugun tokia kontuan hartuta. Hau da, subjektu 
ekonomikoen izaera ontologikoaren birkokapen bat 
dago, eta gure autonomia indibiduala ukatu gabe, 
agerian jartzen ditu sostengurako ezinbestekoak diren 
inter eta ekodependentziak, ez ditu baztertzen, eta 

nolabaiteko «niaren harreman-
kontzeptu» bat eskatzen du 
(Harvey, 2012), zeinak gainditu 
egiten baituen subjektu-enpresa 
figura.

Azkenik, proposamen horiek 
gaur egun izan dezaketen 
benetako eragina neurtu gabe 
ere (horretarako xehetasun 
gehiagoko azterketa behar 
da, eta ez da artikulu honen 
helburua), hemen azaldutako 
proposamenaren interesa 
enpresa kapi ta l is taren 
alternatiba posibleen zerrenda 
bat biltzetik haratago doa: 
planteamendu horiek, ororen 
gainetik, aukera ematen dute 
zuzentasunaren, inklusioaren, 
partaidetzaren eta bizitzaren 
sostenguaren gakoetatik 
bideratzen diren prozesu 

ekonomikoen erreferentzia-esparruak zabaltzeko 
(Calle eta Casadevente, 2015). Planteamendu horiek, 
azken finean, Foucalten heterotopiaren ideiaren 
bidez uler daitezke (Foucault, 1986): utopiak espazio 
errealik gabeko tokiak diren bitartean, heterotopiak 
existitzen diren tokien eta harremanen espazioak dira; 
esperimentaziorako eta nagusi diren logiken aurreko 
erresistentziarako espazioak dira, eta, gure kasuan, 
gure gizarteei bizitza ematen dieten ezagutzetan eta 
jardunbideetan lehiatzen dira, arlo ekonomikotik.

bizitzarako beharrei eta haiek asetzeari buruzko ideia 
ulertzeko eta lantzeko modua berriz formulatzea 
proposatzen dute (Max Neef, 1994). Azken finean, 
alde batetik, hazkundean (hura diru-eta finantza-
terminoetan bakarrik ulertuta), eta, bestetik, arrakasta 
indibidualean (lehia- eta desberdintasun-harremanak 
sustatzen dituena) oinarritzen den gizarte-eredua 
ordezkatu nahi duten gizarte-antolaketarako moduei 
buruz ari gara.

Beraz, etiketa zehatzez haratago, espazio horien 
aukerak erakusten dituzten 
askotariko kontakizunetan 
jarri behar da indarra. 
Ler ro hauetan bildu 
ditugunekin bat egiten duten 
narratibetan, besteak beste, 
deshazkundeaz, lankidetzaz, 
z i rkular i ta teaz  edota 
prokomunaz hitz egiteko. 
Gaur egun indarrean dagoen 
eredua gainditu ahal izateko 
kontakizun horiek guztiek 
garatu egin behar duten arren, 
erreakzioen erakusle dira 
testuan aipatu ditugun eta 
existitzen diren jardunbide 
horiek, eta bidegabea eta 
autosuntsitzailea den prozesu 
ekonomikoaren aurrean, 
askotariko konponbideen 
inspirazio dira. 

4. Ondorio moduan: ekonomia, enpresatik haratago

 «Begirada ekonomiko» horiek gauza bat dute 
komunean, eta interesgarria iruditzen zaigu 
nabarmentzea: gaur egun aurrean dugun bizitzaren 
kapitalizazio- eta enpresakotze-prozesua nola 
deseraiki pentsatzeko bideak irekitzen dituzte 
guztiek. Hau da, guztien helburua da agerian jartzea 
prozesu ekonomikoek, ezinbestean, gainditu egiten 
dutela enpresako eremu murriztua, eta prozesu 
horiek benetan nola zabaltzen eta txertatzen diren 
bizitzaren eremu sozial eta naturalean ikusarazten 
dute. Era berean, aipagarria da haien postulatuek 
«ekonomiaren demokratizaziorantz» markatzen 
dutela bidea; kasu honetan, zentzu zabalean ulertu 
behar da «demokratizazioa», gobernantzarako, 
naturarekin erlazionatzeko eta bizitza komuna 

… enpresaren nozioan aldaketak 
egiteaz haratago (interes 
partikularragoek edo zabalagoek 
markatuta egon), interesgarria 
da beste logika batzuk ere 
badaudela erakustea, soziabilitate 
ekonomikorako beste modu batzuk 
eta ondasunen eta zerbitzuen 
hornidurarako beste espazio 
alternatibo batzuk, eta haien 
helburua bizitzaren sostengurako 
eta erreprodukziorako bitartekoak 
sortzea dela; beraz, bizitzarako 
beharrei eta haiek asetzeari buruzko 
ideia ulertzeko eta lantzeko modua 
berriz formulatzea proposatzen dute 
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Demokrazia Ekonomikoaren aldeko plataforma

DEMOKRAZIA EKONOMIKOAREN ADIERAZPENA

ERANSKINA

Zenbait pertsonak —soziologoak, ekonomialariak, 
legelariak, antropologoak, sindikalistak eta 

ekonomia sozialeko kide aktiboak— erabaki dugu 
Demokrazia Ekonomikoaren Aldeko Plataforma 
bat sustatzea. Zenbait punturen bueltan bildu 
gara, eta horiek publiko egin nahi ditugu, sortzeko 
erabakiaren adierazpen moduan.

1. Jabetzen gara gaur egun demokrazia ekonomi-
koaz hitz egiteak, aurreko garai batzuekin alde-
ratuta, erreferentzia guztiak ia galduta dauden 
eremu batera sartzea eskatzen duela. Autoges-
tioa, kogestioa, lanaren partaidetza enpresetan 
eta beste zenbait termino, 1970eko hamarkadan, 
demokrazia formala gainditzeko eta pertsonen ar-
teko benetako berdintasunerantz aurrera egiteko 
saiakera garrantzitsuak ziren sindikatuentzat, gi-
zarte-erakundeentzat eta alderdi aurrerakoientzat. 
Gaur egun, aldiz, erabateko isiltasuna dago haien 
inguruan, erabateko ahanzturara erorita daude. 

2. Jabetzen gara globalizazioak eta balioa sortzeko 
kate globalen garapenak nabarmen zailtzen duela 
bere garaian nazio-estatuaren esparru politikoan 
kokatzen zen bataila. Eta ekoizpena kanpora ate-
ratzeak prekarizatutako kanpoko kolaboratzaile 
bihurtzen dituela langileak eta elkarrekiko lotura-
rik gabe uzten dituela, lan-arloko batere lege-es-
taldurarik gabe. Ebidentzia horiek erakusten dute 
konplexutasuna handitzen ari dela, baina inondik 
inora ezin dute balio atzerakada demokratikoa 
justifikatzeko.

3. Eta hala eta guztiz ere, gertaerak temati ageri dira. 
Sindikatuak ahultzen ari dira erdialdeko herrial-
deetan; akademian, printzipio neoliberalek era-
bateko nagusitasuna dute; krisia diziplina soziale-
rako aitzakia moduan erabiltzen da; arlo publikoa 
ahultzen ari da... Korporazio handien erabateko 
hegemoniaren kontrapuntua dira, paradigma berri 
batek zuzenduta: dagoeneko ez zaizkie interes-
atzen epe luzera begirako etekin ekonomikoak, 
baizik eta beren burtsako kotizazioa berehala 
maximizatzea nahi dute. 

4. Duela hamarkada batzuetatik, defentsiban jarrita 
daude gizarte-demokratizazioa nahi duten indar 
demokratikoak. Aurreko mendeko batailetan 
konkistatutako eskubideen defentsak (negoziazio 
kolektiboa, lan-eskubideak, osasuna, pentsioa…) 
elikatzen ditu gaur egungo batailetako kontsigna 
garrantzitsuenak. Jarrera defentsibo horrek arra-
zoi objektiboak dituen arren (globalizazioa eta 
aldaketa teknologikoak horien artean), baieztatzen 
dugu subjektu sozialen ahuleziari egozteko mo-
dukoa ere badela, ez baitu sortu gizateriarentzat 
demokrazia ekonomikoko etorkizun desiragarri 
bat marrazten lagunduko duten eskubide kolekti-
boen eta argumentu ekonomiko sendoen sortarik. 

5. Enpresa publikoen kudeaketan ere ez dago aurrera 
pausorik, aurrez, komeni bezala «otzanduak» izan 
baitira. Arlo publikoak ez du gaitasunik erakus-
ten bere printzipioak ezartzeko publiko-pribatu 
lankidetzako programetan, eta erauzketa-eliteek 
gogokoen duten harrapaketa-eremu bihurtu dira. 
Interes publikoari lotutako espazio horietan ere 
ez dago aurrera pausorik, eta kolektibo interesdu-
nek, batez ere langileek baina ez haiek bakarrik, 
ez dute guztien onaren logikan oinarritutako ku-
deaketa partekatuko diskurtsorik eratu. 

6. Modu erretorikoan, onartzen da ekonomia 
sozialaren garrantzia; onartzen da lanaren partai-
detza enpresan, «giza kapitalaren» garrantziaren 
ustezko isla moduan; onartzen da desiragarria 
dela kooperatibismoaren pisua handitzea defent-
sarako tresna moduan; enpresa-erantzukizunaren 
diskurtsoa zabaltzen da… baina, kasu guztietan, 
bigarren mailako konponbide gisa, ginga moduan 
edo planteamendu etikoei lotutako bazterreko es-
pazio moduan.

7. Beste eremu bakar batean ere ez da hainbeste 
sartu miresmen apostoliko liberala. Erabateko 
porrot ideologikoa da. Haren nahia da gizartean 
apatia-egoera bat ezartzea, bertikaltasun hierar-
kikoaren abantaila ekonomikoak eta haren era-
ginkortasun naturala egia unibertsal moduan bar-
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takora; pasabideak eraikitzea kooperatibo tradi-
zionalaren eta kolaboratibo digitalaren artean, 
korporazio handiaren paradigmen eta autono-
moen eta mikroenpresen defentsa errazten duten 
konponbide instituzionalen artean, eta konponbide 
horiek Konstituzioko 129.2 artikuluak eskaintzen 
duen esparruan sartzea, zeinak botere publikoei 
agintzen baitie ezartzeko «langileei ekoizpen-bi-
tartekoen jabetzara iristea errazteko bitartekoak».

12. Horrez gain, argudioak garatzea eta ekoizpen-uni-
tate demokratikoagoetan oinarritutako antolake-
ta-ereduak izatea posible dela, bideragarria dela 
eta hobeto dela erakusten duten arrakasta-kasuak 
jendarteratu behar dira; berrikuntza, disruptiboa 
barne, balio kolektibo bat dela erakutsi behar 
da, eta partaidetza eta lana birbaloratzen duen 
lan-giroa eskatzen dituela esan; erakutsi behar 
da konpainia handietako akziodun handien eta 
lehenengo exekutiboen botere-monopolioa ba-
lioaren suntsipen-iturri dela epe luzera begira; 
eta Ongizate Estatuaren eta gizarteratze-politiken 
esperientziek erakusten dutela oinarri zuzenenak 
eta etikoenak ere arrazoi ekonomikoak artatuta 
daudela.

13. Demokrazia ekonomikoa sustatzeak enpresa-mota 
guztien kudeaketan partaidetza eskatzea eta par-
taidetzaren kultura zabaltzea esan nahi du. Hel-
buru horrek bat egiten du kooperatibismoaren eta 
ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioekin, 
baina ezin da mugatu eremu horietara. Enpresa 
konbentzionaletara zabaldu behar da, eta bereziki 
enpresa handietara. Haietan, modu kolektiboan 
balioa sortzen laguntzen duten askotariko era-
gileen partaidetzak ordezkaritza izan behar du 
botere-orekan. Haietan ere partaidetzak ez baitu 
zentzua arrazoi moral eta banaketa-arrazoienga-
tik bakarrik, baizik eta iraunkortasun ekonomiko 
hutsagatik ere badu zentzua. 

Uste dugu demokratizazio ekonomikoa agenda 
politikoko parte izateko era guztietako egitasmoak 
babesteko eta koordinatzeko garaia dela. Talde 
bezala, iazko maiatzean, Trazando una nueva senda 
para Europa sustatzen lagundu genuen. Langileek 
enpresetan parte hartzearen aldeko Europako 
dei horrek erreferentziazko pertsonen importantes 
apoyos  lortu du Europa osoan.

Adierazpen honek demokrazia ekonomikoaren azken 
helburuak partekatzen dituzten askotariko subjektuak, 
mugimenduak eta bideak sartzen diren perimetro 

neratuko dituena, eta, ziurtasun horrekin batera, 
gehiengoaren ustezko parte hartzeko borondate 
falta edo askotariko edo/eta sakabanatuko kolekti-
boen ados jartzeko gaitasun falta nabarmentzea… 
paradigma alternatibo moduan balio dezaketen 
arrakastazko kasurik ez dagoela ematea. 

8. Eman dezake demokrazia ekonomikoaren kont-
zeptua iraganeko kontua dela eta modernitatearen 
ideietatik atzera geratu dela. Edo, bestela, ebi-
dentzia guztien aurka, aldaketa teknologikoek ez 
diotela laguntzen jarduera horizontalari eta par-
taidetza-kudeaketari. Edo «ekonomia kolaborati-
boa» eta antzeko nozioek ez dituztela digitalaren 
benetako aukera unibertsalak ordezkatzen, baizik 
eta merkataritza-logika kamuflatzeko eta tekno-
logiak eredu alternatibo eraginkorrak eraikitzeko 
egiten duen ekarpenari buruzko eztabaida sako-
nak saihesteko sortutakoak direla. 

9. Errealitateak erakusten du neoliberalismoa 
agortzen ari dela bere eredu seduzitzailea, eta 
nagusitasun-modu autoritarioetarantz doa. Oso 
adierazgarria da herrialde anglosaxoiak, Washin-
gtongo kontsentsuaren bidez globalizazioa sustatu 
zutenak, atzeratasun probintzianoenean galduta 
egotea gaur egun. Horrek esan nahi du sakaba-
natutako egitasmoak berreskuratzeko eta haiek 
eduki koherentez betetzeko garaia dela, demokra-
zia ekonomikoaren agenda berriz definitzeko eta 
eguneratzeko.

10. Zailtasun ugari egon arren, gizartea gai izan da, 
munduko herrialde guztietan, akaso isolatuak zi-
ren esperientziak gauzatzeko, akaso partzialak 
ziren diskurtsoak osatzeko eta akaso loturarik 
ez zuten konponbideak eraikitzeko, eta horiek, 
batzuetan modu ikusezinean, fronte askotan egi-
ten dute aurrera. Bidezko merkataritzatik hasi eta 
kreditu sozialera, ondasun komunen defentsatik 
ekonomia solidariora edo ekonomia feministara… 
Energia asko bideratu da paradigma berriak erai-
kitzera. Ahalegin horiek bistaratzea eta koherent-
zia ematea da kontua, isolamendua apurtu eta oso-
tasunean ulertzea, batasun-zentzua suspertzea eta 
berreskuratzea, eta, horien bidez, demokratizazio 
ekonomikoaren nortasun-zeinu berrietara joatea.

11. Erronka berriei ekitea esan nahi du: behe-behetik 
gora egiten duten esperientzien konplexutasuna 
sistematizatzea, marjinatutako indibidualetik, ger-
tuko eta ezagut daitekeen komunera, edo, handik, 
publiko unibertsalera, urruneko modura sentitu-

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Trazando-nueva-senda-Europa_6_769283085.html
https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Trazando-nueva-senda-Europa_6_769283085.html
http://www.descartes.law/liste.pdf
http://www.descartes.law/liste.pdf
http://www.descartes.law/liste.pdf
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ESTRADA, B., LA REVOLUCIÓN TRANQUILA (BOMARZO, ALBACETE, 2018)

GOMENDATUTAKO LIBURUA

Iraultza lasaia edo arrazoiaren baikortasuna

Bitxia eta paradoxikoa da azken hamarkadetan 
arrazoiaren eta ezkortasunaren arteko identifikazioa 
mamitu izana ezkerrean. Seguru asko, zerikusi 
handia izango du Gramsciren eta haren esaldi baten 
irakurketa partzialarekin. Testuinguru pertsonal 
berezi eta konplexu batean esandakoa da, eta aurrez 
aurre jartzen ditu «borondatearen baikortasuna eta 
arrazoiaren ezkortasuna». Hain zuzen, urtebete 
lehenago, contra el pesimismo izeneko artikulua 
argitaratu zuen L’Ordine Nuovo-ren 2. alean (1923ko 
martxoaren 25a). Borondatearen ezkortasunaren 
aurkako artikulu bat zen, taldean bertan etorkizun 
politikoari buruz zegoen eszeptizismoaren aurkakoa.

Berez, «materialismo historiko» osoa baikortasunaren 
adibidea da, sinesten baitu ekoizpen-indarren 
garapenak, azkenean, gizarte-harremanetan aldaketak 
eskatzen dituela, eta, horien eraginez, gizateriak 
aurrera egiten duela. Erlijioen eta zientziaren arteko 
rolen translazioa, ezagutzaren sozializazioa, trukeak 
orokortzea, emakumearen askatasuna, komunikabideen 
rol zabaltzailea, lanaren desalienazioa... Hori 
guztia begirada baikor batek elikatzen du, izan ere, 
ekonomiaren aurrerapenean konfiantza jartzeaz 
gain, arrazoi historikoa eta borondate politikoa eskua 
emanda doazen uste osoa du. 

Beraz, komeni da galdetzea etorkizunaren aurrean 
borondateak bakarrik elika dezakeela baikortasuna 
eta arrazoiak atsekabera garamatzala esaten duen 
esaldi eta tesi hark zergatik izan duen hainbesteko 
oihartzuna. Aurrerago landuko dut hori.

Arrazoiaren baikortasuna berreskuratzen

Hain zuzen, Bruno Estrada ekonomialariak idatzitako 
La revolución tranquila saiakerak baikortasun 

1. Ekonomialariak Krisiaren Aurrean elkarteko batzordekidea, 
Madrilgo Carlos III. unibertsitateko ohorezko irakaslea.

historikoaren eta arrazoiaren arteko elkar aurkitze 
berri bat dakarkigu. «Oparotasunaren gizarteak» 
esaten dionari atxikita, ekonomia-aurrerapenaren 
sentsazio positiboak berreskuratzen ditu irakurketak. 
Marxen arabera, demokraziarik zabalenera jauzia 
egiteko baldintza objektiboak betetzen dituzten 
gizarteak dira horiek, eta sozialismoarekin 
identifikatzen ditu. 

Etorkizunarekiko baikorrak izatea justifikatzen 
duten oinarri biologikoen, etikoen, filosofikoen, 
ekonomikoen eta sozialen sorta osoa errepasatzen du 
egileak. Horretarako, eboluzionismo darwindarraren 
oinarri sozialei buruzko dokumentatutako 
berrirakurketa bat eskaintzen digu, osotasun koherente 
bat emanez; edo azaltzen digu giza zoriontasunak 
beharrezkoa duela beharraren erresuma gainditzea 
eta askatasunaren erresuman barneratzea, eta, une 
horretan, gainetik dauden ondasunen kontsumoak 
soilik asetzen gaituela; edo esaten digu lankidetzan 
oinarritutako moral publikoa garatutako gizarteen 
kontzientzia kolektiboaren ondorio logiko hutsa dela, 
eta nolabait esateko, gizarte primitiboentzat erlijioek 
osatu zuten gizarte-zementuaren goiko maila osatzen 
duela; edo kontatzen digu zientziaren bilakaera 
propioa gainetik dagoen gizaki bat sortzeko aukera 
ari dela ematen, hizkuntzaren garapenak edo ispilu-
neuronak egoteak espezie bezala dugun soziabilitatea 
handitzen eta enpatiaren oinarri fisiologikoak garatzen 
dituzten trebezia emozionaletan aurrera egiteko 
aukera ematen digutelako.

Alde batetik, esaten digu, historian zehar, bere 
beharretara eta desioetara ondoen egokitzen diren 
sistema ekonomikoak eta sozialak probatzen joan 
dela giza espeziea. Eboluzio darwindarra ez da 
isolatutako norbanakoak inguru zehatz batera 
egokitzea eta, prozesu horretan, gaitasun gehien 
dutenek irautea, baizik eta prozesu kolektibo bat da, 
zailagoa edo errazagoa, eta taldeek erabakitzen dute, 
probatuz eta akatsak eginez, zein den taldearentzako 
biderik egokiena; hala, zenbat eta zailtasun fisiko 
gehiago aurkitu, orduan eta gehiago indartzen dute 
sakrifizio kolektiboaren ideia. Bruno Estradak behin 
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desklasetzeko dagoen beldurrak gizarte-igoerari 
lotutako mito neoliberalen eztanda ordezkatzen duten 
munstro ideologiko berriak elikatzen ditu, Alemanian 
1930eko hamarkadan gertatu zen bezala. 

Ez dakigu gaur egun bizitzen ari garena zer den: 
kapitalismoa bere izaerara itzultzen ari den, eta, beraz, 
ezagutu ditugun, eta neurri batean, mantendu ditugun, 
oparotasun-gizarteak parentesi historiko huts bat izan 
diren; edo, bestela, gaur egungo desberdintasunak 
eta iluntasuna diren parentesia eta logika historikoak 
nahi dugun aurrerapen inklusiborako joera orokorra 
hartzera eramango gaituen laster. 

Bigarren taldean dago Bruno Estrada. «Zenbait 
zibilizazio-koska» jaisteko arriskua ez du hainbeste 
lotzen kapitalismoko aldaketei lotutako egiturazko 
arrazoi sakonekin, baizik eta koiunturarekin lotzen 
du, boteretsuen presioak bat egiten duelako gehiengo 
sozialaren indar-korrelazioaren lasaitzearekin. 
Borondatearen eta inteligentziaren arteko harremanak, 
gogoaren eta helburuen artekoak, oreka berri bat 
aurkitu behar du gizarte-eraldaketaren onerako, 
besterik ez. 

Espazio ekonomikoa politikarentzat

La revolución tranquila lanak eta haren egile Bruno 
Estradak proposatutako aurrerapenerako bidea 
demokrazia espazio ekonomikora zabaltzearekin dago 
lotuta, bai eta giza garapenaren erabateko gauzatzea 
ekarriko duen hegemonia kultural mota batekin ere. 

Garatutako herrialdeetan ezkerrak eskuinari lehia 
egin ahal izateko kultura-hegemonian, esaten digu 
dagoeneko ez dela aski oinarrizko ondasun material 
batzuk bermatzea (indibidualak eta kolektiboak), 
baizik eta agenda politikoan garapen pertsonalari, 
motibazioari eta sormenari lotutako alderdi berriak 
(hau da, «bizitza ona»-ri eta balio postmaterialei eta 
emozionalen garapenari lotzen dizkiogunak) sartzea 
bultzatuko duen garapen ekonomiko bat ere sustatu 
behar duela. 

Bizitza pertsonaleko eta sozialeko eremu guztietan 
herritarren askatasuna handituko duen hazkunde 
ekonomiko inklusibo bat eskatzen du horrek. Eta, 
horretarako, ezinbestekoa da lankidetza eta lehia 
kontzeptuen arteko osagarritasuna eta Estatuaren 
eta merkatuaren arteko boterea berriz orekatzea 
bermatzea. 

eta berriz errepikatzen digu, gizarte konplexuetan, 
soziabilitatearen aurrerapenek lankidetza 
primarioenetik abiatuta eginarazten digutela aurrera, 
besteekiko enpatiatik eta justizia balio unibertsal 
bezala hartuta. 

Familiaren, tribuaren, herriaren, hiriaren, nazioaren, eta 
azkenik, gizateriaren eboluziotik etorritako kontzientzia 
unibertsala da, espezie bezala, eboluzioaren gorengo 
mailaren ondorioa. NBEak 1948an onartutako Giza 
Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala da zibilizazio 
globalaren eta munduko hiritar kontzientziaren 
aurrerapena. Globalizazio ekonomikoak eraikitzen du, 
batzuetan, bere gogoaren kontra.

Ezkortasun historikoaren arrazoiak

Bruno Estradak asmo handiko apustu bat egiten 
du, aurrerapenaren diskurtso berri bati koherentzia 
emateko. Horretarako, epe oso luzeko ikuspegi 
historikora jo behar du, gizateriaren sekularizazio-
joeretara, espazio horretan justifika baititzake bere 
planteamenduak. 

Argudio horiek beraiek gutxiago balio dute, zailtasun 
gehiago dituzte, epeak laburtu eta duela gutxiko 
politikak gure memoriaren parte diren aldi historikora 
gerturatzen garenean. Nire ustez, konponbideak 
emateko eta oraina azalduko diguten analisiak egiteko 
askoz zailtasun gehiago ditu hor. Hala ere, ilusioa 
eragiten duen kontakizun koherentea eskaintzen digu.

 «Sozialismoa patatak dira» esaldiarekin lotzen dituen 
herrialde komunisten lehen urratsak, gerra ostean 
sozialdemokraziak zerbitzu publikoei emandako 
bultzada, 1980ko hamarkadako Suediako esperientzia 
eta soldatapekoen funtsak «merkatuko sozialismoa»-
ren erreferentzia gisa, Blairren hirugarren 
bidearen porrota 1997tik 2007ra bitartean… Urrats 
kontraesankorrak dira horiek, batzuek aurrera egiten 
dute, eta besteek, atzera, eta «iraultza lasaia» bezala 
definitzen duenaren bidea markatzen dute. 

Baina ez dira aski, pixkanaka-pixkanaka gizarte 
modernoetan ezartzen den ezkortasuna azaltzeko, 
ez eta AEBetan eta Europako «oparotasunaren 
gizarteetan» habia nola egiten duten azaltzeko ere; hain 
zuzen, egilearen arabera, balio altruistek, solidarioek 
eta integratzaileek indar handiena izan behar luketen 
tokietan, jarrera baztertzaileak eta xenofoboak ezartzen 
dira. Eta, herrialde horietako klase sozial dirudunetan 
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Zara…) erdialdeko herrialdeetan sortzen du atxikitzen 
den soberakinaren zatirik handiena; bien bitartean, 
lan-ekarpenik handiena sistemaren periferiako 
herrialdeetan gauzatzen da, eta horietan intentsitate 
handiagoa dute estandarizatutako prozesuek. 

Testuinguru horretan, demokrazia ekonomikoari 
buruzko bere ideiak baliabide publikoen hornidurari 
aukera-berdintasuna eskatzea ere eskatzen du, 
inbertsioaren eta kredituaren demokratizazioa 
bermatzeko. Kapitala gero eta esku gutxiagotan ari 
da metatzen, eta horrek eraginkortasunik ez duen 
kapitalaren latifundismoa eragiten du, inbertsiorako 
eta krediturako sarrera eragozten duena. Konpondu 
gabeko arazoa da hori, eta garatutako herrialdeek 
irtenbideren bat aurkitu behar dute beren herritar 
guztientzako benerako aukera-berdintasuna nahi 
baldin badute. 

Iraultza lasai horretan, subjektu eraldatzailea 
askotarikoa da, lanaren dibertsitatearekin bat 
eginez (profesional egonkorrak edo ahulduak, gazte 
prekarioak, soldatapekoak, langile independenteak 
edo autonomoak…). Ideologikotik (ekologia, 
feminismoa), bizitzeko modu berrien adierazpenak 
egiten dituztenen aniztasunari atxikita agertzen da 
hegemonia.

Bide horrek ezin du bide eroso baten antza eduki, 
promestutako gizarte baterantzat doan eskailera 
mekaniko bateko mailak balira bezala. Horren ordez, 
joko batean gaude, eta eskailera goranzkoa da, baina 
lortzen dugun indar-metaketaren mende dago igotzen 
dugun maila bakoitza. ■

Alde horretatik, Joan Robinson aipatuz, gogoratzen 
digu merkatua «mendeko ona, baina errege 
txarra» dela. Eta Ha-Joon Chang ekonomialari 
kritiko garaikide japoniarrarekin bat eginez, mito 
neoliberalen parte den merkatu librearen izaera 
engainagarriaren berri ematen digu: «Merkatu librea 
ez da existitzen. Merkatu guztiek dituzte arauak eta 
mugak, aukeratzeko askatasuna mugatzeko».

Dena den, nahiago du aurrerapen soziala ez mugatzea 
publiko/pribatu dialektikara, tradizioz ezkerrak egin 
izan duen bezala. Are gehiago, egileak ohartarazten 
du ekonomiaren demokratizazioa estatalizazioarekin 
nahasteko joera okerra dagoela. Ekonomiaren 
demokratizazioaren etorkizuna jokatzen den eremu 
nagusia ez da espazio publikoa, kapital kolektiboari 
eta ondasun komunari lotutako enpresa-ideia baten 
eraikuntzan kokatzen da: langileek, oraintxe bertan 
hasita, enpresen jabe izateko helburua eduki behar 
dute, Jeremy Corbyn lider laboristak aipatzen duen 
bezala, 1980eko hamarkadan Suedian defendatutako 
logika sozialdemokratarik onenarekin bat eginez. 

Ekoizpen-sistemaren demokratizazioa erronkatzat 
aipatzeak balioa sortzeko kate globalen rola 
aitortzea eskatzen du. Gaur egun, enpresa 
multinazional handiek beren ekoizpena handitzen 
dute, alde batetik, produktuetan ukiezina den balioa 
sortuz, balio emozionala sortuz; eta, bestetik, kanpora 
ateratako jarduerei, hau da, hornitzaile diren enpresa 
ugariri, prezio txikiak inposatzeko duten gaitasunaz 
baliatuz, eta horien artean enpresa txikiak eta oso 
txikiak dira asko. «Obra berezi» moduan saldu nahi 
duten balio ukiezin horrek (Apple, BMW, Samsung, 
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Jarraian, zenbait testu ageri dira (guztiak liburuak, bati izan ezik, eta dokumentu hori bereziki esanguratsua 
delako aukeratu da), orain gutxikoak, eta garrantzi handia dutenek MgE Dosierrakeko ale honetan landutako 
gaiarekin lotuta.

Aglietta, M. eta Rebérioux, A., Dérives du capitalisme 
financier. Aprés Enron et Vivendi: soixante réformes 
pour un noveau gouvernement d´entreprise, Éditions 
Albin Michel, París, 2004. Gaztelaniazko argitalpena 
ere badago: El capitalismo financiero a la deriva. El 
debate sobre el gobierno de la empresa, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2009.

Existitzen diren gobernu korporatiboko eredu ezberdinei 
eta akziodunen ereduaren —funtsezko elementua nagusi 
den sistema ekonomikoan eta ideologian— izaerari eta 
eragin dituen arazoei buruzko ezinbesteko irakurketa. 
Kontabilitate-jarduerarekin eta finantza-logikarekin dituen 
erlazioak aztertzen ditu, bai eta erlazio horiek finantza-
krisietarako eta enpresaren kudeaketa txarrerako joera 
nola eragiten duten ere. Ildo horretatik, liburua funtsezko 
argudio bat da neoliberalismoaren oinarri ekonomikoak eta 
diskurtso ideologikoa arrazoibiderik gabe uzteko, eta sistema 
horren aurrean, demokrazia ekonomikoan sakontzeko 
premia proposatzen du. Esaten du hori dela kapitalismoa 
hobeto arautzeko baldintza, eta, horrez gain, interesdunek 
enpresaren gobernuan parte hartzen duten enpresa-ereduak 
izan behar duela elementu nagusietako bat.

Comín, A., eta Gervasoni, L. (Koord.), Democracia 
económica. Hacia una alternativa al capitalismo, 
Icaria, Bartzelona, 2. edizioa, 2011.

2009an argitaratutako liburu baten bigarren edizioa, askoz 
zabalagoa. Hainbat egileren testuak ageri dira, gai hauei 
buruz: justizia ekonomikoa kapitalismoaren esparruan; 
demokrazia ekonomikoaren izaera; kooperatibismoa; 
enpresaren demokratizazioan sindikatuek duten rola; 
banku etikoak demokrazia ekonomikoan duen eragina; 
kontsumo arduratsua eta merkatu sozialak; eta demokrazia 
ekonomikoan sakontzeko premia, demokrazia global 
handiago bat lortzeko. 

Dahl, R. A., La Democracia Económica. Una 
aproximación, Hacer, Bartzelona, 2002.

Robert A. Dahl Zientzia Politikoetako irakaslea izan zen 
Yaleko Unibertsitatean, eta Zientzia Politikoen Ipar Amerikako 
Elkarteko lehendakaria ere bai. Demokraziaren gaia testu 
askotan lantzen du, eta, kasu honetan, modu ausart, 
magistral eta zirikatzailean garatzen du demokraziaren eta 
ekonomiaren arteko eztabaida. Tocquebillen berdintasunaren 
eta askatasunaren kontzeptuen analisitik abiatuta, lan-
harremanen barruko kalitate demokratikoa Estatura nola 
iritsiko den argudiatzen saiatzen da, eta, aldi berean, 
Estatuko demokrazia nola zabalduko den enpresetara 
azaltzen du, hala nola, partaidetzarako demokraziaren, 
soldata-berdintasunaren, komunitate solidarioaren, 
erantzukizun moralaren eta ekoizpen-prozesuko autogarapen 
pertsonalaren bidez. 

De Sousa Santos, B. (coord.), Producir para vivir. Los 
caminos de la producción no-capitalista, Fondo de 
cultura económica, Mexiko, 2011 [2002].

Lan hau zenbait egileren lanen bilduma bat da. Munduko leku 
ezberdinetan (Brasil, Kolonbia, India, Hegoafrika, Mozambike 
eta Portugal) neoliberalismoaren alternatiba izango den 
globalizazio kontrahegemoniko bat sortzeko lanean ari diren 
zenbait egitasmoren aukeretan eta mugetan sakontzeko 
balio du. Adibideen bidez azaltzen digu sareen eta tokiko 
nahiz nazioarteko aliantzen bidez, ekonomia solidarioaren 
eta popularraren bidez (tartean daude kooperatibak, lurra 
elkarrekin administratzeko moduak eta tokiko garapenerako 
elkarteak), nola sortu diren ekoizpen-eredu kapitalistaren 
aurrean eusteko eta emantzipatzeko moduak. Horrez gain, 
pistak ematen ditu, bizitzan gehiago oinarritzen den ekonomia 
bat sortzeko borroka hori garatzen jarraitu ahal izateko. 
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Fernández Steinko, A., eta Lacalle, D. (eds.), Sobre la 
democracia económica, dos volúmenes (La democracia 
económica y La democracia en la empresa), El Viejo 
Topo/Fundaciones de Investigaciones Marxistas, 
Bartzelona, 2001.

Zenbait egilek egindako ekarpenen bilduma, gai hauei 
buruz: ekonomia eta enpresa demokratizatzeko ziklo berri 
baterako aukera, hori sustatzeko estrategia, prozesu horretan 
enpresak duen garrantzia eta partaidetzan oinarritutako 
kudeaketa-forma berriak ezartzeko aukera. 

Fernández Steinko, A., Experiencias participativas en 
economía y empresa. Tres ciclos para domesticar un 
siglo, Siglo XXI, Madril, 2002.

Lan honek ikuspegi zabal eta kritiko batekin aztertzen 
ditu xx. mendeko ekonomia demokratizatzeko esperientzia 
paradigmatikoenetako batzuk. Horretarako, hiru «ziklo» 
handitan banatzen du mendea: aurrena, 1917-1924 tartea 
hartzen du, eta Errusiako Iraultza nabarmentzeaz gain, 
Alemaniako langile-kontseiluen esperientzia aztertzen 
du; bigarren etapa 1944-1950 urteek osatzen dute, eta 
egilea gerra ostean AEBn, Alemanian, Britainia Handian 
eta Frantzian izandako erreforma handietan oinarritzen da; 
1968-1980 urteetakoa da hirugarren etapa, eta Alemaniako 
elkarrekin erabakitzeko legeak eta Suediako soldatapekoen 
funtsak aztertzen ditu. Balio handiko lana da demokrazia 
ekonomikoaren azterketa historikoan lehen urratsak egiteko

Gibson-Graham, J. K., A postcapitalist politics, 
University of Minnesota Press, Minneapolis, 
2006. [Gibson-Graham, J. K. (2011). Una política 
poscapitalista, Siglo del Hombre Editores, Medellín, 
2011].

«Guztia dago erlazionatuta eta elkarri lotuta» baieztapena 
hartzen dute abiapuntutzat egileek, ekonomia modu ezberdin 
batean nola egin azaltzeko. Teorizazio abstraktu batetik 
haratago, esperimentazio ekonomikoko askotariko kasuak 
aztertzen ditu liburuak, eta, horietan, ekintza kolektiboak 
egiten dira egoera sozial gatazkatsuak eraldatzeko. Ikuspegi 
ezberdinetatik proposatzen da eraldaketa: ongizatea sendotzea, 
soberakinez jabetzeko eta haiek banatzeko harreman 
ezberdinak ezartzea, komunitatearen eta ingurumenaren 
iraunkortasuna sustatzea eta zaintzaren etika bat hartzea. 

Kuttner, R., Can Democracy Survive Global Capitalism?, 
W. W. Norton & Company, New York, 2018.

Gaur egungo munduaren noraez antidemokratikoari buruzko 
arrazoibide gogorra. Polanyik 1944an La Gran Transformación 
lanean proposatutako ikuspegiari jarraituz, esaten du gaur 
egungo merkatuak oso ankerrak ari direla izaten herritar 
arruntekin, beren burua izaera faxistako konponbideak 
onartzera bultzarazten baititu. Gaur egun, funtsezko 
arrazoietako bat da ezkerreko gobernuek uko egin dietela 
printzipio sozialdemokratei eta kritikarik egin gabe onartu 
dutela merkatuen, korporazio handien eta inbertsio-funtsen 
boterea. Eskuinera jo dute, eta oinarrizko printzipioak alde 
batera utzi dituzte, hala nola, ekonomiaren demokratizazioa. 
Langileek ez dute beren burua ordezkatuta ikusten, 
eta, horren ondorioz, beren arazoentzako konponbidea 
proposamen faxistetan bilatzeko bidea irekitzen da. 

Misgeld, K., Molin, K. eta Åmark, K. (ed.), Creating 
Social Democracy. A Century of the Social Democratic 
Labor Party in Sweden, The Pennsylvania State 
University Press, University Park, 1992. 

Asmo handiko testu kolektibo honek xehetasun handiz 
aztertzen ditu Suediako xx. mendeko sozialdemokraziaren 
eta langile-mugimenduaren sorrera, garapena eta goraldia. 
Ikuspegi zorrotz bezain zabala du, eta horregatik da sozialismo 
erreformistaren azterketarako oinarrizko erreferentzia bat.

Page, R. (2011) «Co-determination in Germany. 
A Beginner’s Guide», Hans-Böckler-Stiftung 
Arbeitspapier, nº 33, 2011. Eskuragarri hemen: aquí.

Gida honek modu argian eta ulergarrian aurkezten ditu 
Alemaniako kogestio-ereduak. Oraindik ere gaurkotasuna 
mantentzen duten testuen bilketa bat egiten du, eta kogestio-
sistema bakoitzaren ezaugarriak, testuingurua, eskubideak, 
prozedurak eta funtzionamendua xehetasunez azaltzen ditu. 
Gidak enpresa-batzordeetan eta jagoletza-batzordeetan 
indarrean dauden araudiak eta eskubideak bereizten ditu, 
eta, horrez gain, erreferentzia praktikoak eta bibliografikoak 
sartzen ditu. Horregatik guztiagatik, Alemaniako kogestio-
sistemaren sarrera moduan, gida hori irakurtzea oso 
baliagarria da espezializatu gabeko publikoarentzat.

http://www.boeckler.de/pdf/p_arbp_033.pdf
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Pontusson, J., The Limits of Social Democracy: 
Investment Politics in Sweden, Cornell University 
Press, Ithaca, 1992.

Suediako sozialdemokraziaren sorrerari eta hegemoniari 
buruzko testu kritikoa eta oso ondo oinarritutakoa. Herrialde 
horretako proiektu erreformistak izandako lorpenak, eta, 
batez ere, mugak eta ezaugarri izan zituen kontraesan 
enpiriko nahiz teorikoak ulertu nahi izanez gero, ezinbestekoa 
da liburua patxadaz irakurtzea. Behar-beharrezkoa proiektu 
sozial eta ekonomiko horren askotariko alderdiak (eta ez beti 
lasaigarriak) modu sakonean ulertzeko.

Rodríguez, J. M., El gobierno de la empresa: un 
enfoque alternativo, Akal, Madrid, 2003.

Azterketa egokia enpresa-eredu finantzarioaren (akziodunen 
subiranotasuna buru duena) ahuleziei buruz eta enpresa-eredu 
pluralista/komunitarioaren oinarri ekonomikoei buruz. Azken 
horretan, garrantzitsuenak diren alderdi interesdun guztiek 
hartzen dute parte enpresaren gobernuan, eta liburuak eredu 
horrek enpresaren erantzukizun sozial eraginkorrari lotuta dituen 
eraginak aztertzen ditu. Ezinbesteko irakurgaia da erantzukizun 
horri buruzko ikuspegi egiazkoagoa nahi dutenentzat.

Vía, J., García, J. eta Xirinacs, Ll., La dimensión 
cooperativa. Economía social y empresa en el siglo 
xxi, Icaria, Barcelona, 2006.

Testu honetan, enpresa-eredu berri baten ezaugarriak 
marrazten saiatzen dira egileak, hau da, justizia sozial gehiago, 
elkartasun gehiago eta planetaren mugekiko errespetu 
handiagoa desio dituen gizarte batentzat, kapitalismoaren 
ondorengo gizarte batentzat, balioko duen enpresa-eredu 
bat. Dimentsio kooperatiboak tradizio kooperatibista biltzen 
du, eta proposamen klasiko bat berreskuratzen du, ekoizpen-, 
kontsumo- eta aurrezki-modu berrietara egokitutako haren 
irakurketa berri bat egiteko, praktika zehatz batzuetatik 
abiatuta, hala nola, ekonomia sozial eta solidariotik

Vitols, S. eta Kluge, N. (eds.), The Suistanable 
Company: a new approach to corporate governance, 
ETUI, Brusela, 2011.

Enpresa iraunkorraren izaerari buruzko proiektu editorial 
bateko lehen liburua. Kasu honetan, gai hauei buruzko 

lanak biltzen ditu: akziodunentzat balioa maximizatzen 
duen enpresak eragindako arazoak, enpresa iraunkorrak 
sustatuko dituen legedi baten premia, langileen partaidetza, 
iraunkortasunak enpresaren gobernuan dituen eraginak, 
sindikatuen eta GKEen arteko lankidetza enpresen aurrean 
eta finantza-merkatuak arautzeko beharra.  

Vitols, S., eta Heuschmid, J., European company 
law and the Sustainable Company: a stakeholder 
approach, ETUI, Brusela, 2012.

Enpresako gobernuko iraunkortasun-baldintzei buruzko 
saileko bigarren liburua, langileen eta gainerako alderdi 
interesdunen partaidetzari buruzkoa. 

Vitols, S., Long-term investment and the Sustainable 
Company: a stakeholder approach, ETUI, Brusela, 
2015.

Saileko hirugarren liburua, finantza-merkatuek enpresako 
gobernuan duten eraginari buruzkoa. Batez ere inbertsiogile 
instituzionalek (esaterako, sozialki arduratsuak diren 
inbertsioen irizpideak dituzten agenteek eta pentsio-funtsek) 
epe luzerako ikuspegiarekin egindako jarduera gero eta 
handiagoaren ondorioetan jartzen du arreta, eta sindikatuek 
bide horretan bete dezaketen rola azaltzen du.

Waddington, J. eta Conchon, A., Board-Level Employee 
Representation in Europe. Priorities, Power and 
Articulation, Routledge, New York, 2016. 

Liburu hau langileek enpresako gobernuan ordezkaritza 
izateari buruzko oinarrizko eztabaida teorikoetan sartzen 
da. Zorroztasunez aztertzen ditu ordezkariek Europako 
administrazio-kontseiluetan dituzten rolak, jarduerak eta 
sareak , haien ezaugarri pertsonalak eta sektoreka eta 
herrialdeka egindako banaketa. Hamasei herrialdetako 
lau mila ordezkariri egindako inkesta handi bateko datu 
enpirikoetan oinarritzen da azterketa. Egileek eredu 
instituzionalak eta eragiteko ereduak identifikatzen dituzte 
partaidetzako instituzio horretan. Ezinbesteko irakurketa 
da administrazio- eta jagoletza-kontseiluetako partaidetza 
hobeto ulertu nahi dutenentzat eta herrialde batzuetatik 
besteetara dauden aldeak, aukerak eta mugak hobeto ulertu 
nahi dituztenentzat.
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http://ecosfron.org/portfolio/dossier-la-rse-ante-la-crisis/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-la-cooperacion-al-desarrollo-en-tiempos-de-crisis-nuevos-actores-nuevos-objetivos/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-la-cooperacion-al-desarrollo-en-tiempos-de-crisis-nuevos-actores-nuevos-objetivos/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-crisis-indignacion-ciudadana-y-movimientos-sociales/
https://ecosfron.org/portfolio/dossier-otra-politica-economica-es-posible/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-banca-etica-es-posible/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-desigualdad-y-ruptura-de-la-cohesion-social/
http://ecosfron.org/portfolio/seguridad-alimentaria-derecho-y-necesidad/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-11-la-agenda-de-desarrollo-post-2015-mas-de-lo-mismo-o-el-principio-de-la-transicion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-11-la-agenda-de-desarrollo-post-2015-mas-de-lo-mismo-o-el-principio-de-la-transicion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no-12-economia-en-colaboracion/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no13-otraeconomiaestaenmarcha/
http://ecosfron.org/portfolio/dossier-no14-rsc-para-superar-la-retorica/
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/


MgE DOSIERRAK

http://ecosfron.org/publicaciones/

18. dosierra: «II Jornadas Otra Economía está en marcha», 2015eko uda.

19. dosierra: «Las exclusiones sociales», 2015ko udazkena.

20. dosierra: «Fiscalidad: eficiencia y equidad», 2016eko negua.

21. dosierra: «Recordando a José Luis Sampedro», 2016 2015eko udaberria.

22. dosierra: «Otra economia está en marcha III», 2016eko uda.

23. dosierra: «El buen vivir como paradigma societal alternativo», otoño 2016ko udazkena.

24. dosierra: «La energía. Retos y problemas», 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.

http://ecosfron.org/publicaciones/
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/portfolio/dossier-no-20-fiscalidad-eficiencia-y-equidad/
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/
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/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-25-zk/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dossierrak-26-zk-2017ko-uda/
https://ecosfron.org/portfolio/21485-2/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dossierrak-28-zk-2018ko-negua/
https://ecosfron.org/portfolio/mge-dosierrak-29-zk-2018ko-udaberria/
https://ecosfron.org/portfolio/dossieres-esf-no-30-miradas-criticas-y-transversales/
https://ecosfron.org/portfolio/ekonomia-sozial-eta-solidarioa-sustatzeko-jardunbideak-eta-tresnak-partekatutako-gogoeta-bat/
https://ecosfron.org/portfolio/ekonomia-sozial-eta-solidarioa-sustatzeko-jardunbideak-eta-tresnak-partekatutako-gogoeta-bat/


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

MgE dosierrak
32. zk., 2019ko negua

Laguntzailea:

Argitalpen honek Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) erakundearen 

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

mailto:ecosfron@ecosfron.org
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