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Gaur bizi dugun gizarte-egoeraren hondamen larri eta etengabea gero eta nahasmen 

handiagoa sortzen ari da, eta horrek bat egiten du gizatalde askok pairatzen duten 

ziurgabetasun-egoerarekin. Gizarteak bizi duen larritasun- eta kezka-egoera honen aurrean, eta 

unibertsitateak duen gizarte-erantzukizunaren argitan, komeni da iritzi bat zabaltzea. 

Horregatik, martxoaren 3an eta 4an Bilbon izango den Nazioarteko Ekonomia Foro 

garrantzitsuaren atarian, behean sinatzen dugunok, Euskal Herriko unibertsitate-ikastetxeetako 

Ekonomia eta Enpresa alorretako irakasleok, beste talde eta erakundeetako ekonomisten 

babesarekin, eta beste unibertsitate batzuetako irakasleen basesarekin orobat, ondorengo hau 

jakinarazi nahi diogu iritzi publikoari: 

 

Bizi dugun egoerak ez du parekorik izan azken hamarraldietan. Beste hainbat arazo aipagarriren 

artean, beharrezkoa da gure ustez ondorengo hauek azpimarratzea: 

 

- EPAren arabera, langabezia-tasa % 26,0 da: 1975etik hona, frankismoa amaitu zenetik alegia, 

inoiz izan den portzentaiarik handiena. Bestalde, gazteen langabezia-tasa % 55etik gorakoa da 

eta, hortaz, milaka gazte dago enplegu bila alde egitera behartuta. Datu horiek beroiek 

adierazten dute 1.900.000 familia zeudela 2013 urtean bere kide aktibo guztiak langabezian 

zituztenak, eta azken bost urteetan zenbateko hori 4 aldiz biderkatu da. 

 

- Espainiar Estatuan pobrezian eta gizarte-bazterketaren arriskuan dagoen pertsona kopurua  

12,7 miliora iritsi zen 2012 urtean, Pobreziaren Aurkako borrokarako Europako Sarearen 

arabera. Cáritas-en azken txostenak dio hiru milioi lagun direla dagoeneko pobrezia larrian 

(hilean  307 € baino gutxiago). Halaber, UNICEF-en arabera haur-biztanleriaren % 27 txirotasun 

mailatik behera bizi da. 

 

- EUROSTAT-en datuen arabera, Espainia da Europan gizarte-desberdintasun handienak dituen 

herrialdea, biztanleriaren aberatsenen % 20aren eta  pobreenen % 20aren arteko ratioa 

kontuan hartuz. Era berean,  Gini  koefizientea 0,34ra iritsi zen 2011 urtean; datuak daudenetik 

mailarik altuena da. 

 

- GESTHA (Ogasun Ministerioko Teknikarien Sindikatua) elkartearen datuen arabera, Estatuko 

urteroko zerga-iruzurra 70.000 milioi eurokoa da, eta zenbateko horren % 72 fortuna handiei 

eta enpresa handiei dagokie. Zenbateko horren parekoa da, gutxi gorabehera, osasun-sistema 

publikoaren aurrekontu osoa, eta zor publikoagatik ordaintzen diren urteroko interesak baino 

askoz handiagoa da. Bestalde, Tax Justice Network erakundearen aurreikuspenen arabera, 

550.000 milioi eurokoak dira Espainiatik zerga-paradisuetara ihes egindako gordailuak. 

 

 

1. Ekitateak bizitza ekonomikoa antolatzeko ezinbesteko erreferentzia behar du izan; 2. 

Lehiakortasuna ezin daiteke berezko azken helburu bilakatu, gizarte- eta ekologia-efizientzia alde 

batera utzirik; 3. Demokrazia eta gardentasuna ezinbestekoak dira ekonomia osasuntsu eta 

bideragarri batentzat; 4. Kontu publikoen orekatze handiagoa lortzeko metodoek eta erritmoek 

testuinguruaren araberakoak behar dute izan; 5. Krisia batik bat giza bizikidetzaren hondamenean 

gauzatu da, hazkundean izan daitezkeen aurrerakuntza txikietatik haratago; 6. Globalizazioa ezin 

daiteke aurkeztu aitzakia gisa, ez eta eztabaida ekonomikoa arazo tekniko soila bihurtzeko, 

kontestu, politika eta balore jakin batzuetatik at; 7. Beharrezkoa da gizarte- eta lurralde-ikuspegitik 

orekatutako Europa bat, munduaren aurrean demokrazia eta gizarte-kohesioa defendatzeko gai 

izango dena. 



Egoera honetan, bereziki garrantzitsua dela deritzogu ondoko auzi hauek azpimarratzea: 

 

Ekitateak izan behar du ekonomiaren funtzionamendurako ezinbesteko erreferentzia. Azken 

urteetan gertatutako desberdintasunaren areagotzea oso gaitz larria da, eta bateraezina da 

nazio-konstituzioetan eta Europako Batasunaren printzipioen aldarrikapenetan jasotzen diren 

idealekin eta giza justiziari buruzko baloreekin. Desberdintasunaren areagotze horrek bigarren 

mundu gerraren aurreko egoeretara garamatza. Halaber, etenik gabe handitzen ari den 

desberdintasuna eta gizarte-bizitzatik gero eta jende gehiago baztertzea, giza- eta demokrazia-

baloreekin bateragarriak ez izateaz gain, mehatxu larria dira ekonomia- eta gizarte-

egonkortasunerako, baita belaunaldi gazteak ekonomia-jarduerara gehitzeko eta gizartea bera 

berritzeko ere.    

 

Errentagarritasun ekonomikoa eta lehiakortasunaren kontzeptua ezin dira azken helburu 

berezko gisa ulertu, bizitza ekonomikoa bere osotasunean antolatzeko oinarriak balira bezala.  

Aitzitik, bata eta bestea gizarte-efizientziarekin —alegia, gizakien ongizatearekin— eta 

efizientzia ekolologikoarekin —etorkizuneko belaunaldien bizibidea bermatuko duen baliabide-

erabilpenarekin— lotu behar dira, eta bi efizientzia horien mesedetara jarri. Gehiegi erabiltzen 

da ikur gisa herrialdeen arteko lehiakortasun-borroka, eta lurralde “garaileen” ongizatea 

bermatuta dagoelako itxura zabaltzen da, herrialdeen baitan geroz eta handiagoak diren 

desberdintasunen errealitatea ezkutatuz. Testuinguru honetan, lehiakortasun-ideia horren 

neurriz gaineko erabilpenak  edo/eta erabilpen nahasiak ehun produktiboan eta ehun sozialean 

eragiten duen suntsipenak —elkartasunaren eta justizia sozialaren baloreen bazterketarekin 

batera—, mehatxatu egiten dute gizarte- eta ekonomia-egonkortasuna.   

 

Azpimarra dezagun benetako demokraziarik eta benetako gardentasunik ez bada, ez dela 

ekonomia osasuntsu eta bideragarririk. Ez da posible inposizio eta gardentasun-falta horretan 

oinarritutako ekonomia efiziente eta zuzenik izaterik. Ekonomia —Aristotelesen zentzuan 

ulerturik, hau da, giza beharrak asetzeko baliabideen administrazio justu eta egokia delakoan— 

ezin da herritarren desira eta iritziei muzin eginda kudeatu, ezta begi publikoen aurrean 

negozioak ezkutatuz ere. Gizarteari komeni zaizkion helburuak mantentzen jarraitzea ere ez da 

zilegi, ez badira gizarte horren kexak eta eskaerak aurrez aztertzen. Ezin dugu ekonomia-

gertaera eta -erabakien konplexutasunaren ezkutuaren atzean ezkutatzen jarraitu, beti ere 

nolabaiteko ospe tekniko bat emanez, hain zuzen ere erabaki politikoak adituei soilik dagozkien 

erabaki teknikoak direla justifikatzen duen ideiaren mesedetan. Bizitza ekonomikoa ezin da 

gehiengoaren iritziaren aurka berrezarri, ez eta beste aukera ezberdinen bilaketa etsian 

diharduten baina nola azaldu ez dakitenen gainetik ere.  

Finantza publikoak ez dira krisiaren jatorria, eta haien oreka tentuz zaindu beharra dago. 

Ekonomiaren historiak behin baino gehiagotan erakutsi du finantza publikoetan ezin dela 

aukera bakartzat hartu oreka berrezartzeko helburua —beste guztien aurretik, edonon eta 

ezein erritmotan lehenetsiz—, eta ez litzateke ekonomiaren funtzionamendu egokirako 

beharrezkoak diren oinarrien edo elkarbizitza sozialaren kalterako ere proposatu behar. Oreka 

hori, gainera, derrigor planteatu behar da ustelkeriaren eta zerga-ihesaren nahiz ezkutuko eta 

kontrolik gabeko finantza-merkatuen hazkunde ororen aurkako helburu bereizezin gisara. Bizi 

dugun larrialdi sozialaren aurrean, finantza publikoen orekak, funtsezkoak ez diren gastuak 

saihesteaz gainera, arreta jarri beharra du diru-sarreren hazkundean, egoera ekonomiko 

hobean aurkitzen daudenen errentak zergapetuz bereziki, oinarrizko zerbitzu publiko eta 

ekitate zein justizia sozialak bermatze aldera. 

Krisia, ororen gainetik, gizarte-krisi bat da, elkarbizitza-krisi bat, eta konponbiderako, hazkunde 

handiagoaz haratago –gizarte-krisi handiago batekin bateragarri izan daiteke, bide batez 

esanda–, lanpostu duinak sortzera zuzendutako hazkunde baten premia dago, gizarte-balioa 

eta pertsona ororentzako aukera-berdintasuna, teknologia-, gizarte- eta ekologia- efizientziak 



oinarri dituen hazkunde batena, hain justu. Ezin da, bada, begien bistatik galdu gizartea 

ondasunez eta zerbitzuez hornitzea dela, berez, jarduera ekonomikoaren betekizuna. Haatik, 

pertsonak erdigunean jarriko dituen beste ikuspegi bat beharrezkoa dela deritzogu, merkatuak 

eta erakundeak gizartearen zerbitzura jarriko dituena eta ez alderantziz. Krisia ez da gaindituko 

harik eta gizarte-kohesioari egin zaion kaltea berrosatzen den arte.  

 

Globalizazioaren garaian bizi garen arren, badira gauzak bestela egiteko bideak. Egia da, 

alafede, lurralde bakoitzaren maniobra-aukera txikiagoa dela orain mundu globalizatuan. 

Baina era berean, ekonomia global horren baitan egoera-aniztasuna zabala da. Zerga-presioa 

zein zerga-iruzurraren aurkako borrokak ez dira herrialde guztietan berdinak, ez eta gizarte-

babesa eta prestazioak, edota lan-eskubideak ere. Europa eta AEB-ko arduradun ekonomikoek 

bide desberdinak hartu dituzte. Gisa bertsuan, Nazioarteko Diru Funtsa bezalako nazioarteko 

erakundeetako zuzendariek onartu dute egindako aurreikuspen edo emandako gomendioekin 

nahastu egin zirela, ametitzen dira Alemanian eramandako politikak sortutako kalte sozial eta 

gehiegikeriak, edota modu irekian eztabaidatzen dituzte Ekonomia Nobel Saridun batzuk 

erakunde desberdinetan hartu diren erabakiak. Testuinguru honetan, gauzak egiteko beste 

modu batzuk ere badaudela azpimarratu nahi dugu; izan ere, hainbat gomendio, itxura guztien 

arabera bidegabeak, ez ziren saihestezinak, eta oinarri sendoa duten bestelako proposamenak 

ere proposa daitezke. Politikako aukeraz ari gara, eta aukera horiek, aldi berean, balio eta 

erreferentzia etikoekin daude lotuak.  

 

Europar Batasunari dagokionez, bestelako bide bat irudikatzeko moduan dagoela iruditzen 

zaigu, herrialdeek bakarka, agian, modu berean ezin egingo luketen gauza. Erakunde 

demokratikoak merkatuen gobernuaren izenean suntsitzen dituen globalizazio mota honen 

aurrean, Europa ezin daiteke sorgor geratu, eta gutxiago aipatu erakunde demokratiko 

horietatik kanpo inposatutako mugak saihestezin balira bezala hartuta. Etorkizunean ere 

Europak esperantzazko bidea edo nolabaiteko ideal bat izaten jarraitu nahi badu, indarrak batu 

beharko ditu elkarbizitza soziala eta demokrazia zaindu ahal izateko, eta alde batera utzi 

munduak demokrazia- eta gizarte-kohesioa baztertzera derrigortzen gaituelako ustea. Barne-

barneko kohesioa lortu nahi duen batasun honek Europar Batasuneko politika ekonomikoaren 

erreferentzia adierazgarri eta bakarra izan behar du. 

 

Horiek horrela, egungo egoeran lekuz kanpokoa eta mugatzailea dela deritzogu premisa eta 

erreferentzia murriztaileetatik abiatuz proposatzea gure etorkizun ekonomiko eta sozialaren 

eztabaida, premisa eta erreferentzia horiek nahasmendua eta arazoak areagotzea besterik ez 

dakarte-eta. Interes kolektiboa aintzakotzat hartzen duten joko-arauen baitan proposatu behar 

dira jarduera ekonomikotik eratorritako negozio eta errentagarritasunak, eta ez alderantziz. 

Azpimarratu nahi dugu ez garela gaurkotasun guztiz kezkagarri —eta biztanleriaren zati handi 

batentzat mingarri— baten kudeaketa arbitrario baten eztabaidaz soilik ari, gure seme-alabak 

duintasunez haziko diren mundu baten oinarriak onartzeaz edo baztertzeaz baizik.  

 

 


