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HITZA URREA

Ekonomi eta Enpresa-Zientzietako Fakultate batean "Europako Elkarteak" izeneko
ikasgaia ematen hastean berehala ohartu ahal izan nintzen ez zegoela, ez euskaraz baina
ezta gaztelaniaz ere, gai honi buruzko testu-liburu egokirik. Premia horri erantzun
beharrez, apunte xume batzuk gertatzen hasi nintzen, hurrengo urteetan osatuz eta
garatuz joango zirenak. Apunte horiek nolakoak izatea nahi nuen? Lehendabizi,
orokorrak eta aldi berean sintetikoak; hau da, EEEren politika guztiak, ahal den modurik
zehatzenean, ukituko zituztenak. Bigarrenik, ekonomi gaietan eta, bereziki, Espainia eta
Euskal Autonomi Elkartearen ekonomi problematikan arreta berezia jarriko zutenak, eta
ez hainbeste, ordea, zuzenbidezko arazoetan.
Liburu hau ekonomi ikuspegi batetik egina badago ere, horrek ez du esan nahi
zuzenbide alorra bazter uzten duenik. Irakurlea konturatuko denez, EEE, errealitate
ekonomikoa ez ezik, zuzenbidezko antolamendua da. Eta zientziaren inongo alorretan
hizkera aberatsa eta zehatza egotekotan, hori Zuzenbidean da. Horrek, ezpairik ez, zaildu
egiten du irakurketa Zuzenbidearen munduan sartuta ez gaudenontzat, eta areago baldin
eta, gertatu izan denez, mundu horretan sartu garenean erdararen bidez izan bada.
Zuzenbidearen alorra arrotz zaigu euskaldun gehienoi, eta haren hizkera ilun era
ulergaitz. Orobat, ekonomiaren alorra, neurri apalagoan bada ere, ezezaguna zaigu. Hala
ere, eremu horietara ere hedatu behar dugu euskara. Eta horretarako premiazko zaizkigun
hitzak, ahal izanez gero, euskararen harrobitik bertatik atera behar ditugu, beste inora
mailegu bila joan aurretik. Areago, hau bezala, unibertsital jendearentzat idatzita dagoen
liburu batean. Horrek, esan beharrik ez, hasiera batean idazketa eta irakurketa zailago
bihurtzen dizkigu. Dena den, zailtasuna gutxitzearren, euskal ekonomilarien azken
topaketan egindako proposamenari lotuz, liburuaren azken aldean hiztegi zabal bat jarri
dugu, testuan barrena erabilitako hitz ez hain ezagutuen gaztelaniazko ordainarekin.
Liburua hiru ataletan egituratua dago. Lehen atalean, lehenengo hiru kapituluak
barne dituenak, EEEri buruz sarrera bat egiten da, non, besteak beste, teoria
ekonomikoak hau bezalako integrazio ekonomikoko prozesuez zer dioen, EEEren eta
Espainiaren atxikimenduaren historia nolakoa izan den eta EEEren erakunde- eta
zuzenbide-antolamendua zein den azaltzen bait dira.
Laugarren kapitulutik hamabigarren kapituluraino hedatzen den bigarren atalean,
EEE merkatu amankomun bihurtzeko abian jarri diren politika eta ekintzak sartzen dira.
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Ekintza edo politika horiek denek honako helburu hau dute, funtsean: merkatuaren jokua
edo funtzionamendua galerazten duten oztopoak kentzea.
Hamairugarren kapitulutik hogeitairugarren kapitulura doazen atalean, ostera,
merkatuaren funtzionamendua osatzeko edo zuzentzeko EEEk antolaturiko politikak
azaltzen dira.
Azkenik, ezin dut sarrera honetan aipatzeke utzi liburu honen argitarapenak zenbat
zor dien Alfontso Mujikari eta Jose Felix Diaz de Tuestari. Alfontso izan zen, nire
apunteen berri zuela, liburu hau prestatzera bultzatu ninduena eta liburuaren
argitarapenak sorterazten duen makina bat eginbehar nekagarri bere gain hartu zuena.
Jose Felix-i eskertu behar zaio, liburu honek oraindik dituen akats ortografiko eta ezin
ulertuzkoen kopurua handiagoa ez izatea; liburuaren egilea naizen euskaldun trakets eta
garbizale amorratu honek ez zuen beti jarraitu –irakurlearen kalterako, noski– harek,
liburuaren lehen probak irakurritakoan, testua errazteko edo txukuntzeko eman zizkion
aukerako aholkuak.
Mikel Navarro
1990eko martxoa
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1. KAPITULUA
INTEGRAZIO EKONOMIKOAREN TEORIA

I. INTEGRAZIO EKONOMIKOA ZER DEN ETA HAREN MAILAK

"Nazioarteko integrazio ekonomikoa" kontzeptuaren bidez honako hau izendatu nahi
da: ekonomia bananduak multzo erregionaletan elkartzea Edo hobeki eta zehatzago
esanda: nazio elkartekideen arteko merkataritzaren behaztopoak modu diskriminatzaile
batez ezeztatzeko eta lankidetzako eta koordinazioko elementuak ezartzeko egiten diren
akordioak.
Beraz, integrazioa eskusarbide negatibo zein positiboa izan daiteke. Hau da,
merkataritzari behaztopoak kentzea (adib., arantzelak ezabatzea) edota ekonomiari era
aktibo batez eragiten dioten politika amankomunak ezartzea (adib., nekazal edo
teknologi politika amankomuna jartzea) izenda dezake integrazioak. Lehenengo kasuan
integrazio negatiboaz hitzegingo dugu; bigarrenean integrazio positiboaz.
Bat baino gehiago dira integrazio ekonomikoaren molde edo maila ezberdinak
sailkatzeko egindako ahaleginak. Maila apalenetik osatuenera joanez, ondoko sailkapen
hau egin liteke:
1) Aduana-lehentasunak.- Horrelako akordioa sinatzen duten herriek, elkarrengandik

egiten diren inportazioetarako aduanako eskubideen gutxipenak eskaintzen dituzte,
hirugarren herriengandiko inportazioetarako ematen ez direnak. Adibidez, Britaniar
Commonwealtheko herrien artean 1932an sortu zena.
2) Ganbio askeko zona.- Herri elkartekideek zona horretako merkantzien ibiltze askea

eragozten duten murriztapen kuantitatiboak eta aduanako eskubideak ezabatzen dituzte;
baina ez dute ezartzen kanpoari begira (ADAB) Aduanako Arantzel Bateraturik eta,
orohar, elkartekide ez diren herriekiko beren politika erabakitzeko askatasuna gordetzen
dute (hots, hirugarren herrialdeekiko nahi dituzten arantzelak, murriztapen
kuantitatiboak, etab. jar ditzakete). Adibiderik ezagunena (EGLE) Europako Ganbio
Librearen Elkartea da.
Zona hauetan kontrol-arazoak sortu ohi dira: munduaren gainerakotik datozen
inportazioak, arantzel garaiak dituen herri elkartekide batean sar daitezke, arantzel apalak

1 Elkartze hori prozesu bat edo egoera bat izan daiteke.
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dituen beste herri elkartekide baten bidez. Hori gerta ez dadin, "jatorrizko ziurtagiri"ko
sistema bat sortu beharra dago. Hau da, A elkartekidetik B elkartekidera merkantzia bat
iristean jatorrizko ziurtagiria eskatzen zaio eta, honen bitartez, merkantzia hori A herrian
bertan ekoitzia izan den ala ez ikusten da: bertan ekoitzia izatekotan ez zaio arantzelik
jartzen; baina kanpoan ekoitzia izatekotan bai. Beraz, aipatutako sistema honen bidez,
aduanako agintariek zehatz-mehatz jakin dezakete zein ondasuni kendu behar zaizkion
arantzelak eta zeini ez.
3) Aduana-batasuna.- Herri elkartekideek, bertako merkantzien ibiltze askea eragozten

duten murriztapen kuantitatiboak eta aduana-eskubideak ezabatzeaz gainera, hirugarren
herriekiko Aduanako Arantzel Bateratua ezartzen dute. Esan beharrik ez, beste Estatu
elkartekideetatik zetozen merkantziekin aurreko integrazio-mailan sortzen ziren kontrol-arazoak hemen desagertzen dira. Geroago ikusiko denez, EEE aduana-batasuna dela
agerian dago. Hala ere, ez da aduana-batasuna soilki. Zerbait gehiago ere bada 2.
4) Merkatu amankomuna.- Integrazio-maila honetan, aduana-batasunean ematen den

merkantzien ibiltze askea ez ezik, produkzio-faktoreen (hots, kapital eta langileen)
ibiltze askea ere ematen da. Mundu mailan dauden erakundeen artean EEE da "merkatu
amankomun" kontzeptura gehien hurbiltzen dena. Dena dela, ondorengo kapituluetan
ikusiko denez, merkantzien, kapitalen eta langileen ibiltzea ez da zeharo askea EEEn (ez
da, hortaz, merkatu amankomun biribila); baina, bestalde, merkatu amankomunez
harantzago doazen elementuak ere EEEn kausi daitezke.
5) Batasun ekonomikoa.- Integrazio-maila honek, merkatu amankomunaren
berezitasunei politika ekonomiko nazionalen harmonizazioa (adib., Benelux) edo,
aurrerago joanda, batzea (adib., Estatu Batuak) eransten die.

Integrazio ekonomikoa zenbat eta aurrerago joan, orduan eta beharrezkoago egiten da
integrazio politikoa ere aurrera joatea. Eta alderantziz, integrazio politikoan aurreratzeko,
integrazio ekonomikoan ere aurreratu behar da.
Bost integrazio-maila hauek lehen berezitutako integrazio negatibo eta
positiboarekin alderatzen baditugu, badirudi, lehenengo lau mailak funtsean integrazio
negatibokotzat jo daitezkeela, bostgarrenean integrazio positiboko elementuak ere
agertzen diren bitartean. Ondorengo kapituluetan ikusiko dugunez, EEE integrazio
negatiboan nahiko aurrera joan den bitartean, integrazio positiboan atzeratuta xamar
dabil.

2 Autore batzuek "aduana-batasuna" baino "arantzel-batasuna" kontzeptua gogokoago dute,
zeren eta arauteria ezberdinak, zergapen ezberdinak, etab. egotekotan, aduana-kontrolak ez
bait dira erabat deuseztatzen.
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Derragun, bukatzeko, maila orokorreko integrazio hauetaz gainera, integrazio
sektorial edo funtzionalez ere mintza gintezkeela, hots, iharduera mugatu bati (edo bakan
batzuei) bakarrik legokiokeenaz. Integrazio funtzionalen artean, esaterako, moneta-batasunak aipa litezke; eta integrazio sektorialen artean (EIAE) Europako Ikatz-Altzairuen Elkartea. Gainera, jakina denez, integrazio sektorial batzuk, geroago iritsi
nahi den integrazio orokor baterako lehen urrats gisa sortuak izan dira.

2. INTEGRAZIOAREN ONDORIOEN AZTERKETA EKONOMIKOA

Aztertzaile gehienen ustez, integrazio ekonomikoko prozesuak sorteraztera eraman
duten zioak funtsean politikoak izan dira. Baina zio politiko horiek izaera ekonomikoko
arrazoiek indartuak izan dira; bestela esanda, integrazio horretatik eratorriko ziren
abantaila ekonomikoek, arrazoi politikoengatik zertutako integrazioen alde jokatu izan
dute.
Integraziotik eratortzen diren abantaila ekonomikoei buruzko analisi teorikoa, ordea,
ez dago oso landurik. Egindako azterketek, eskuarki, barnerakuntza negatiboaz bakarrik
ihardun izan dute. Nazioarteko merkataritzaren barruan integrazioaz arduratu den adarrik
axolazkoena aduana-batasunaren teoria da. Integrazio positiboaren azterketa ekonomikoa
urria da; federalismo ekonomiko eta, batez ere, fiskala dira integrazio positiboaz pixka
bat aritu diren bakarrak. Horregatik, nahiz eta ezoso eta betegabea izan, hemen aduana-batasunaren teoriaz soilki mintzatuko gara.
Zer ondorio dakar bi herriren artean aduana-batasuna ezartzeak? Bi ondorio-mota
bereiztuko dugu: estatikoak eta dinamikoak.
2.1 Ondorio estatikoak
2.1.1 Aduana-batasuna: "second best"eko kasu bat

Aduana-batasunak ez ditu betetzen paretiar ezinobearen baldintza guztiak. Izan ere,
aduana-batasuneko elkartelcideen artean arantzelak kendu arren, hirugarren herrialdeekiko
elkartekideen arantzelak indarrean uzten dira, eta, hortaz, haiekiko merkataritza eragozten
da. Hau dela-eta, teoria ekonomikoak "second best" (hots, bigarren mailako ezinobea edo
azpiezinobea) deitzen duen kasu horietako bat dugu aduana-batasuna.
Garai batean aduana-batasunek munduaren ongizatea handitzen zutela uste izan zen.
Honela arrazoitzen zen eritzi hori: elkartekideen arteko arantzelak gutxitzen direnez gero,
aduana-batasuna merkataritza askearen aldeko urratsa da eta, beraz, munduko ongizatearen
emendatzailea. Baina Meadek (1955ean) eta Lipsey-k eta Lancaster-ek (1956ean)
matematikaren bidez hori gezurra zela frogatu zuten: "Oreka orokorreko sistema batean
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paretiar baldintzetariko bat burutzea eragozten duen murrizketa bat sartzen baldin bada,
beste baldintzen betetzea, egingarria izanagatik ere, ez da desiragarria. Bestela esanda,
paretiar ezinobearen baldintzetariko bat betetzerik ez badago, egoera ezinobea iritsi ahal
izateko beste paretiar baldintzak bertan behera utzi behar dira".
Beraz, bi egoera azpiezinobe ' (hots, paretiaŕ baldintzetako betetzen ez duten bi
egoera) alderatzen edo erkatzen direnean, ez dago arau orokorrik horietatik zein den hobe
epaitzeko. Hortaz, ezin esan daiteke, aldez aurretik eta kasu guztietarako, aduana-batasuneko elkartekideen arteko merkataritzaren gaineko arantzelak ezabatzeak ongizate
orokorra emendatuko duen ala ez. Kasu bakoitza, banan-bana, arakatu beharra dago.
Hemen, ondorengo lerroetan, kasu bakoitza nola azter litekeen aurkeztera mugatuko
gara.
2.1.2 Merkataritzaren sortze eta desbideratzea

Aduana-batasuna ezartzeak bi ondorio kontrajarri ekartzen du: bateko, merkataritza
sortzen du; besteko, merkataritza desbideratzen du. Has gaitezen ikusten nola sortzen
duen merkataritza.
Demagun hiru herri (A, B eta C) zeharo burujabe dugula. Demagun, halaber, herri
horietako bakoitzak X ekoizkina, besteena ez bezalako kostu aldaezin batez ekoizten
duela (ik. 1. taulako 2. zutabea). Eta, gainera, A herriak inportazio guztien gainean "ad
valorem" arantzel berdina ezarrita duela (ik. 1. taulako 3. zutabea). Eta demagun,
azkenik, bat-batean A eta B herriek aduana-batasuna eratzea erabakitzen dutela. Horren
ondorioz gertatuko litzatekeena 1 taulan ikus daiteke:
1. TAULA

Herria
A
B

C

Batezbesteko % 100eko ad valorem
ekoizte-kostua arantzela jasan ondoren,
A herriko kontsumi($etan)
tzaile,entzako kostua ($etan)
50
50
80
40
60
30

B-tik datozen inportazicen
gaineko arantzela kendu
ondoren, A herriko kontsumitzaileentzalco kostua ($etan)
50
40
60

A-ren eta B-ren arteko inportazioen gaineko arantzelak ezeztatzeak, A herriko
kontsumitzaileei beren hornikuntz iturriak aldaerazten dizkie: A herriko ekoizleei ez diete
gehiago erosiko (kostu handiagoz ekoizten dute-eta; ikus 1. taula), eta aurrerantzean B
herrikoei erosiko diete. Gainera, A herriko kontsumitzaileen X produktuaren eskaria
erabat ezelastikoa ez izatekotan, X produktuaren kontsumoa A herrian handituko da (bere
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salneurria jaitsi denez gero). Beraz, aduana-batasunaren eraketa dela-eta, merkataritza
sortu, ongizatea emendatu eta gizarteak irabazi garbia erdiesten du.
Merkataritzaren desbideratzea nola gertatzen den ikusteko, ikus 2. taula.
2. TAULA

Herria
A
B
C

Batezbesteko % 50eko ad valorem
ekoizte-kostua arantzela jasan ondoren,
A herriko kontsumi($etan)
tzaileentzako kostua ($etan)
50

50

40
30

60
45

B-tik datozen inportazioen
gaineko arantzela kendu
ondoren, A herriko kontsumitzaileentzako kostua ($etan)
50
40
45

Kasu honetan, hasieran, nahiz eta arantzela egon, A herriko kontsumitzaileak C
herriko produktuez hornitzen ziren. Baina, aduana-batasuna ipini bezain laster, C–ri
(hots, munduko ekoizleen artean batezbesteko ekoizte-kosturik apalenak dituenari) erosi
beharrean, B-ri erosiko diote. Merkataritza, beraz, desbideratzen da. Gainera, horrela,
nazioarteko baliabideen esleipena okerragotzen da eta gizartearen ongizate-maila jaisten
da 3
Hortaz, aduana-batasunak bi ondorio kontrajarri sorterazten du. Alde batetik,
merkataritzaren sorrera: A herrian ekoizten zena, B herritik datozen ekoizkinez ordezkatu
egiten da, eta gainera A herriko kontsumoa handituz. Beste aldetik, merkataritza
desbideratzen da: ekoizte-kostu apaleko iturri batetik kostu handiagoko batera igarotzen
da. Lehenengo ondorioa onuragarria da (ongizatea emendatzen du); bigarrena, kaltegarria
(ongizatea gutxitzen du). Bi ondorio hauen artean zein indartsuago izan, bada holakoa
izango da aduana-batasunaren azken ondorio garbia 4. Bi ondorio horien indarra, besteak
beste, ondoko gauzen funtzioan egongo da: zein den arantzelen maila aduana-batasuna
3 Baita A herriko biztanleena ere, zeren eta lehen haien Estatuak biltzen zituen arantzelez
zerbitzu publikoak finantz bait zitezkeen eta orain ez.
4 Hau honela, inori honako galdera hauxe burura lekioke: herrialde bat aduana-batasunera
sartu beharrean, zergatik ez jaitsi bere aldetik, aldebakarki, bere arantzelak?. Merkataritzaren
sorrera orduan ere gertatuko litzateke, eta ez luke, ostera, merkataritzaren desbiderapenik
sorteraziko. Bai, hori egia da, baina kasu horretan herrialde horrek ez lituzke erdietsiko
aduana-batasunean sartzetik eratortzen diren beste abantaila batzuk, hala nola, aduana-batasuneko herrialdeetara arantzelik gabe esportatu ahal izatea, edo ondoren (ik. 2.2
apartatua) aipatuko ditugun ondorio dinamikoak.
Hemen, berriz ere, teoriak zera erakusten digu: aldez aurretik ezin ziurta daitekeela batak
besteak baino abantaila handiago dakarrenik (hots, herrialde batek aldebakarki eta inongo
diskriminaziorik egin gabe bere arantzelak jaistea hobe dela aduana-batasunean sartzea baino).
Teoriak egin dezakeen gauza bakarra hauxe da: zerk jokatzen duen aukera bataren eta bestearen
alde aztertu eta argitzea (ikus honetaz Dombusch).

ezarri aurretik; zein den, batasuna egin ondoren, A-k eta B-k jartzen duten Aduanako
Arantzel Amankomuna; zein den A, B eta C-ren eskaintza eta eskariaren kurben
elastikotasuna; integratzen diren ekonomiak homogeneoak edo heterogeneoak diren;...
Orain arteko azterpidea, aduana-batasunak ondasun bakar baten gainean duen
eraginaz aritu da. Baina aduana-batasunak ez du eraginik ond2sun bakar baten gainean,
ondasun askotan baizik. Eta –esan gabe doa– ondasun horiek osagarriak edo
ordezkagarriak izan daitezke; A herriak bere inportazioen emendapena esportazioen
emendapenaz ere konpentsatu beharko du; Hau da, aduana-batasuneko kasuetan oreka
partzialeko azterpidea erabiltzea ez da aski edo gogobetegarri. Oreka orokorreko
azterpidea erabili beharko litzateke. Hori, ordea, gure oraingo helburuetatik at dago.
Hemen nahi genuena askoz apalagoa zen: aduana-batasunak sortzen dituen ondorio
kontrajarriak (merkataritzaren sortze eta desbideratzea, batipat) agerian uztea.
Arestian esandakotik ondoriozta daitekeenez, aduana-batasunen ondorio estatikoek ez
dute beti zeinu berdina (aduana-batasuna onuragarri zein kaltegarri izan daiteke) eta ez
dute neurbide erraza. Hala eta guztiz ere, EEEren eraketaren ondorioei buruz egindako
neurketek, merkataritzaren sortzea desbideratzea baino handiagoa izan dela erakusten dute.
2.2 Ondorio dinamikoak
Aduana-batasunaren eraketak ez ditu arestian agerturiko ondorio estatikoak bakarrik
sorterazten; horiek ez ezik ondorio dinamikoak ere sorterazten ditu, estatikoak baino
garrantzitsuagoak izan ohi direnak gainera. Ondorio dinamiko horiek ez dira sailkatzeko
edo sistematizatzeko errazak. Besteak beste, honako hauek aipatu ohi dira:
1) Aduana-batasuneko herrialdeek bere abantaila gonparatiboen arabera produkzioak
espezialtzea eta, ondorioz, bere ongizatea emendatzea ahalbidetzen du aduana-batasunaren eraketak.
2) Aduana-batasunaren eraketak ekonomi eskalen agerpena ahalbidetzen du. Bada, jakina
denez, industria batzuetan ekoiztearen batezbesteko kostua gutxitzen da lantegiaren
tamaina edo ekoizpena handitzen denean; eta bestalde, zenbait egitasmo burutzeko,
gutxieneko tamaina kritikoa iritsi behar izaten da (askotan, herrialde bakar batean
inguratzerik ez dagoena). Kasu hauetan, aduana-batasunaren eraketak aukera eman ohi
du merkatua, finantz ahalmena etab. handitzeko (eta, horrela, lantegien tamaina eta
ekoizpenak emendatzeko) eta gutxieneko tamaina galdatzen duten egitasmoei ekiteko.
3) Aduana-batasunak kontsumit7aileei onclasun-aukera handiagoa eskaintzea ahalbidetzen
du.
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4) Aduana-batasunak lehiaketa areagotzen du eta, ondorioz, baliabideen esleipen
egokiagoa dakar.

2.3 Zenbait ikuspegi kritiko
Zenbait ekonomilari kritikoren irudiz (adib., Destanne de Bernis, Perroux,
Holland...) Elkartearen eraketa enpresa erraldoien hedatze-premiei zor izan zaie eta EEE
monopolioen kapitalismoaren emaitza da. Haien eritziz, integrazioaz azterpide normatibo
bat burutu beharrean (hots, integrazio batek abantaila ekonomikoak nahitaez ekarri behar
duenentz aztertzen ibili beharrean), nazioarteko ekonomi integrazioa zergatik sortu den
kapitalismoaren eboluzioaren une honetan eta zein den haren egiazko eginkizun eta
funtzioa aztertu beharko lukete ekonomilariok.
Bestalde, ekonomilari guztiak bat datoz, aduana-batasunaren eraketatik eratortzen
diren abantailak arras bestelakoak izan daitezkeela herri batetik bestera. Horregatik,
aduana-batasunarekin batera, konpentsatze eta birbanatze-politikak antolatu beharra dago.
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2. KAPITULUA
EUROPAKO ELKARTEAREN HISTORIA ETA
ESPAINIAREKIN IZANDAKO HARREMANAK

I. EUROPAKO ELKARTEAREN HISTORIA

Bigarren Gerla Mundialaren ondorengo urteetan sozialismoa indartsu zegoen eta
Europan barrena hedatuz zihoan: SESBk bere lurraldea handitu zuen eta Polonian,
Txekoslobakian, Hungarian... erregimen edo eraentza antzekoak sortu ziren.
Mendebaleko herrialdeetan, orobat, alderdi komunistak eta ezkertiarrak erruz hazi ziren,
zenbait kasutan (Frantzian eta Italian, adib.) Gobernuan sartzera iritsi zirelarik.
Baina, bestalde, garai horretan bertan, EEBBek erabateko nagusigoa zuten
mendebaldean. Europako mendebaleko herriek galduak –edo galtzeko zorian– zituzten
bere koloniak, lur jota zuten beren ekonomia, ez zuten gainditurik haien arteko
etsaigoa,...
Hau honela, EEBBek aise lortu zuten, nazioarteko antolamendu ekonomiko berria
eratzeko zuten asmoa aurrera eramatea: Bretton Woods-eko akordioa, Moneta-Fondo
Intemazionala, Banku Mundiala, ordukoak dira. Baina nazioarteko antolamendu
ekonomiko berri horretan ez ezik, EEBBak Europaren berreraikuntzan ere interesatuak
zeuden: sozialismoaren hedapenari aurre egiteko, beren ekoizpenari irtenbide emateko eta
"alemaniar afera" nolabait ebazteko. Hori dela-eta, 1947an Marshall plana abian jarri
zuten, eta, berau aurrera eramateko, OECE (gerora 1961ean OCDE bihurtuko zena) sortu
zen. Erakunde horren barruan hasi ziren Europako aduana-batasunari buruzko eztabaidak
(emaitza handirik gabe) eta elkarganbioen jareiteari hasiera eman zitzaion.
Bitartean, Europako mendebaleko herriak jabetuz joan ziren, arrazoi politiko zein
ekonomikoengatik, elkarren arteko integrazioa sakonduz joatea beharrezkoa zitzaiela.
Alde batetik, Europan beste gerla bat pizteko arriskua gutxitzeko eta SESBren eta
EEBBen aurrean pisu gehiago edukitzeko; eta, bestetik, haien merkatuak handitzeko eta,
horrela, amerikar ekonomiaren lehiagarritasun-maila iristeko. Hau honela, Europako
mendebaldeko herrien artean lankidetzako zenbait erakunde jaiotzen joan ziren: maila
ekonomikoan OECE (lehen aipatua) 1948an, maila militarrean Bruselasgo Tratatuaren
Antolaera (gerora NATO bihurtuko zena) 1948an, maila politikoan Europako
Kontseilua 1949an,...

Europako herrien arteko beste lankidetzako saio bat Benelux izan zen. Erbestean
zeuden Belgikako, Holandako eta Luxemburgeko Gobernuek 1944ean izenpeturiko
aduana-batasuneko hitzarmena 1948an indarrean jarri zen. Alde horretatik, Benelux
EEErako entsegutegia izan zen, Benelux-en inongo naziozgaineko organurik ez egon
arren.
Hau honela zela, 1950ean R. Schuman-ek, kanpo-arazoetako frantses ministraria,
Frantziaren eta Alemaniaren arteko ikatz eta altzairuaren batasuna (gainerako europear
herrien eskuhartzeari irekia) eratzea salo egin zuen. Sei herrik (Alemaniak, Belgikak,
Holandak, Luxemburgek, Frantziak eta Italiak) baietz erantzun eta Parisen, 1951ean,
(EIAE) Europako Ikatz-Altzairuen Elkartearen Tratatua sinatu zuten. Garai hartan
Europako ekoizlerik handiena zen Erresuma Batuak uko egin zion eskuhartzeko
eskaintzari: ez zuen gogoko egitasmoaren naziozgaineko izaera eta nazionaldu berriak
zeuzkan ikatz eta altzairu industrien helburuak ez zituen arriskutan jarri nahi. Horrela,
Elkarte berriaren garapen-erritmu eta itxuraketa Frantziaren esku gelditu zen 1973 arte:
Alemaniak eta Italiak ez zuten indar moralik integrazioa zuzentzeko eta gainerako herri
elkartekideak txiki xamarrak ziren eginkizun horretarako.
1951tik 1955era artean EIAErekin hasitako integratzeko joera ahuldu eta moteltzen
da. Urte haietakoa da, esaterako, Europako Defentsaren Elkartea eratzeko saioaren
porrota. 1955ean, ordea, berriz ere pizten dira integrazio ekonomikoa aurrera eramateko
ahaleginak.
Bi ikuspegi ezberdin zegoen erabide edo ihardunbideaz. Frantzia, EIAErekin hasitako
integrabide sektoriala beste arlotan ere (adib., energia atomikokoan) erabiltzearen aldekoa
zen, zeren haren kontra jarkiera gutxiago egongo zela eta, hortaz, aiseago buru zitekeela
uste bait zuen; gainera, bazekien bere industria ez zela txit lehiagarria eta merkatu
amankomun batean Alemaniakoarekin lehiatu beharra ez zuen oso gogoko. Gainerako
herriak, aldiz, merkatu amankomun orokor baten alde zeuden. Alemaniak eta Holandak,
filosofia ekonomiko liberaleko agintariak zituztelarik, ez zuten atsegin izaera
eskusartzaileko egitasmorik; eta energia nuklearraren alorrean nahiago zuten EEBBekiko
eta Erresuma Batuarekiko lankidetza bultzatzea, politika beregaina abian jartzea baino.
1956an egin zen Spaak txostena bai arlo nuklearreko ekintza amankomuneko
egitasmoaren alde bai merkatu amankomun orokorraren sorreraren alde agertu zen. Hori
horrela, azkenean bi egitasmoei ekitea erabaki zen.
Bi tratatu berrien sinadura, hots, (EEE) Europako Elkarte Ekonomikoarena eta
(EURATOM) Europako Atomo-Encrgiaren Elkartearena, Erroman egin zen, 1957an. Bi
tratatu hauen indarrean sartzea 1958an gertatu zen.
Hiru Europako Elkarteak eratzen zituzten tratatuek lau erakunde nagusi arautzen
zuten: Batzordea (EIAEn Aginte Gorena deitua), Kontseilua, Biltzarra (gero, Parlamentua

EEEren historia eta Espainiarekiko harremanak

25

deitua) eta Justizi Auzitegia. Erromako Tratatuen sinatzearekin batera, hitzarmen baten
bidez Biltzarraren eta Justizi Auzitegiaren egitura eta antolamendua bat egin ziren hiru
Elkarteentzat. Beranduago, 1965eko Bruselasgo Tratatuak (Fusioaren Tratatua deitua eta
1967an indarrean sartua) Kontseilu bakar bat eta Batzorde bakar bat ezarri zituen hiru
Elkarteentzat. Baina erakundeen bategiteak ez zituen aldatu, horietako bakoitzarentzat
hiru tratatuetan aurrikusten ziren eskuduntza ezberdinak. Erabateko fusiora iristea
galerazi zuen zergatia politikoa izan zen: Estatu batzuek tratatuak naziozgaineko
ikuspegi batez benikusi nahi zituzten, eta beste batzuek ez. Beraz, erakundeak bategin
eta ihardunbide batzuk harmonizatu ziren, baina erakunde bakoitzaren lehengo
eskuduntzak gordeaz. Gaur egun ere, zuzenbidetik ikusita, hiru Elkarte daude, eta
horregatik askotan "Europako Elkarteak" esan ohi da; Europako Parlamentuak eta
Kontseiluak, ordea, zuzenbidezko egintzako izaera ez duten agiri ofizialetan "Europako
Elkartea" deitura erabiltzea nahiago dute.
Aurrera jarraitu baino lehen, EEE Tratatuaz bi hitz. Tratatu honek, aduana-batasunari buruz zituen betebehar zehatz batzuk kenduta, zera egiten zuen: helburu-aitorpen orokorra egin, erakunde batzuk sortu eta ihardunbide batzuk ezarri. Hau da,
Elkartearen legegintzak garatu behar duen konstituzio edo tratatu markotzat jo behar da.
Horregatik, EEE prozesu bezala ikusi behar da, eta ez zerbait bukatu bezala.
Erromako Tratatuen indarrean sartzeaz geroztik, hamar urtetan zehar, Elkartea
garatuz joan zen. Noizik behin, ordea, krisiak eta larriuneak gertatzen ziren, Elkartearen
jomugez zeuden bi ikusmolde ezberdinak elkarrekin topo egitean. Alde batetik, De
Gaullen ikuspegia zegoen: Europak, EEBBekiko burujabea, eredu federal edo
naziozgaineko orotik urrundua eta ekonomia integratu eta "gidatu" baten jabea izan behar
zuen. Bestetik, Alemaniaren eta Holandaren ikuspegia: EEBBekiko eta NATOrekiko
harremanak sendotu, Erresuma Batua Europako Elkartean barneratu, filosofia ekonomiko
liberala aplikatu eta integrazio politikoa eta naziozgaineko erakundeak indartzearen
aldekoa.
Elkarteak aro honetan bi arrakasta handi lortu zuen: Aduana-batasuna burutzea eta
(ENP) Elkartearen Nekazal Politika antolatzea. Baina arrakasta hauen ondoan, krisi
latzak ere igaro zituen: erakundeen krisia, batetik, eta Erresuma Batuaren atxikimenduari
buruzkoa, bestetik.
Erakundeen krisia.- 1965ean Batzordeak aurkezturiko egitasmo batek, Elkarteak

nekazal politika amankomuna osorik finantziatzea, bere finantz eraentza edo erregimena
aldatzea (Estatu elkartekideen "elcarpenak" "sarrera berekiek" ordezkatzea) eta Europako
Parlamentuari ahalmen gehiago esleitzea proposatu zuen. Frantziak, egitasmo horren
naziozgaineko izaeraren aurka zegoelarik, Kontseiluan 1966az geroztik erabili behar zen
gehiengoagatiko bozketa-sistema onartzeko prest ez zegoela eta bere eskeari erantzun
egokirik eman ez bitartean Kontseiluan azalduko ez zela adierazi zuen. Azkenean, zenbait
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hilabetez Frantziak burututako "aulki huts"eko politikaren ondoren, gainerako Estatu
elkartekideek amore eman zuten eta Luxemburgeko Konpromezua sinatu zen, "de facto"
Elkartean betoko eskubidea sarrerazi zuena.
Erresuma Batuaren barnerakuntza Elkartean.- Europako Elkartea sortu zenean
Erresuma Batuak ez zuen sartu nahi izan nola zio politikoengatik (ez zuen
subiranotasunik laga nahi) hala zio ekonomikoengatik (Commonwealthekin zeuzkan
harremanengatik, iparramerikako ekonomiarekin zuen abantailadun loturagatik, mundu-antolamenduan artean mantentzen zuen lekuagatik,...). Merkatu amankomunaren ordez,
industri ekoizkinentzako ganbio askeko zona zabal bat eraikitzea proposatu zuen. EEEn
beste egitasmoa gailentzen zela ikusiz, Suedia, Norvegia, Austria, Danimarka, Suitza
eta Portugalekin, (EGLE) Europako Ganbio Librearen Elkartea sortu zuen. Haatik,
1961ean atzera jo eta EEEn sartzea eskatu zuen (nahiz eta EEEren Tratatuaren zenbait
gauza –Elkartearen nekazal politika, adibidez– aldatzeko guraria oraindik eduki). De
Gaullek, ordea, atxikimenduari aitzi agertu zen eta betoa jarri zion (beste horrenbeste
egin zuen, berriro, 1967an). 1969an De Gaullek frantses errepublikaren buruzagitza utzi
arte, ez zuen Erresuma Batuak erdietsi, Frantziak bere sarrerari baiezko botua ematea.
1969tik 1973ra bitartean Elkartea berriz ere abiatu eta garatuko zela irudi izan zuen:
Elkartearen Nekazal Politika burutu zen, baliabide berekien sistema sortzea erabaki zen,
hamar urteren buruan iritsia egon beharreko "Ekonomi eta Moneta-Batasun"aren
oinarriak onartu ziren, Elkartearen lehenengo zabalkundea gertatu zen (Erresuma Batua,
Irlanda eta Danimarka atxiki zitzaizkion; Norvegiak, erreferendumez, ez barneratzea
erabaki zuen),
1973tik aurrera, aldiz, Elkarteak ez zuen asmatu, lehengo urteetan aurrikusitako
integrazio-jauzi kualitatiboak ematen. Zenbait eraldaketa, eta batzuk ez nolanahikoak
gainera, gertatu ziren: 1979an (EMS) Europako Moneta Sistema abian jarri zen, 1975ez
geroztik eskualde-politika amankomuna ezarri zen, garapena sustatzeko politika
ezohizkoa bultzatu zen, 1979an Europako Parlamentuko lehenengo hauteskunde
orokorrak egin ziren, 1981ean Grezia Europako Elkartean barneratu zen... Baina emaitza
on hauen ondoan, Elkartearen bizitzan makina bat sesio eta liskar ageri da,
aurrekontuaren eta ENPren inguruan batez ere.
1986an ostera ere aro berri bat ireki dela dirudi. Alde batetik, Elkartearen hirugarren
zabalkundea jazo da (Espainia eta Portugal); bestetik, 1987ko uztailean (EAB) Europako
Akta Bakarra indarrean sartu da, Elkartearen tratatu eratzaileak aldatzen dituena. EAB
honen bidez, besteak beste, ondoko berrikuntza eta helburuak iritsi nahi dira: 1) erabaki-prozesuetan gehiengo kualifikatuaren erabilera maizagotzea eta Parlamentuaren, Justizi
Auzitegiaren eta Batzordearen eskuduntzak handitzea; 2) Elkartea barne-merkatu egiazki
bihurtzea; 3) Elkarteko eskualdeen arteko garapen-ezberdintasunak gutxitzea, horrela
itsaspen ekonomiko eta soziala handitzeko; 4) europearren bizitzaren kalitatea eta

EEEren historia eta Espainiarekiko harremanak

27

ekonomiaren lehiagarritasuna hobetuko dituzten politika amankomunak sendotzea edo
abian jartzea. Esan beharrik ez, egitasmo horiek aurrera eramateak baliabide franko
galdatzen du; hortik dator, besteak beste, ENPren, egiturazko Fondoen eta finantz arauen
eraberritu beharra.

2. ESPAINIAREN BARNERABIDEA EUROPAKO ELKARTEAN
2.1 EEErekin egon daitezkeen lokerak

Alde batera uzten baditugu politika sektorial amankomunetatik eratorritako
akordioak (adib., arrantz akordioak, ingurugiroa babestekoak...), EEEren Tratatuan
aurrikusten diren lokerak hiru dira:
1) Atxikimendua: elkartekide bihurtzea, alegia (EEETren 237. art.). Atxiki ahal izateko,

elkartekide bilakatu nahi duenak baldintza batzuk bete behar bide ditu: europearra izan,
haren sistema ekonomikoak eta zuzenbidearen eta erakunde politikoen hastapenek
elkartekideenekin antza izan,...
2) Bazkidetza: "elkarrekiko eskubide eta betebeharrak, ekintza amankomunak eta

ihardunbide bereziak" sortzen dituzten akordioetatik jalgitzen da lokera hau (EEETren
238. art.). Ohar daitekeenez, artikulu hau ez da oso zehatza. Hori dela-eta, era askotako
akordioei deitu zaie horrela: ekonomi lankidetzakoei; geroko atxikitze gertagarri bati
begira, iragankorki aduana-batasun bat sortu dutenei (Turkiarekin eta, lehen,
Greziarekin); ganbio askeko zona bat erakarri dutenei; itsasandiko herri eta
lurraldeekikoei;...
3) Merkatal akordioak: (EEETren 110. eta hurrengo artikuluak).

Dena dela, EEEren eta hirugarren herrien arteko lokerak sailkatzeko, akordioaren
izenari baino izanari egin behar zaio kontu. Batzordeak berak aitortu duenez, deitura
berdina duten akordioak edukin-aldetik eredu desberdinekoak izan daitezke eta, alderantziz,
deitura desberdineko akordioek edukin antzekoa izan dezakete.
2.2 Espainiaren eta EEEren arteko lokarrien historia

1962an, egunen batean atxikimenduraino irits litekeen bazkidetza ezartzeko asmoz,
Espainiak negoziazioei ekitea eskatu zuen. EEErekin –eta ez EGLErekin– negoziatu
nahi izan zuen hiru funtsezko arrazoirengatik: EEEn nekazal politika amankomuna
ezartzeko asmoa zegoelako eta bestean ez; EEErekin merkatal harreman gehiago
zegoelako, bestearekin baino; eta jadanik 1961ean, Erresuma Batuak EEEn sartzeko
eskabidea egina zuelako. Elkarteak, alabaina, ez zion Espainiaren eskeari inongo

erantzunik eman. Urte batzuren buruan, 1964ean, Espainiak berriz ere bere eskaera
agertu zuen; eta hasi ziren negoziazio eta elkarrizketetatik, urte batzuk beranduago,
1970ean, lehentasunezko merkatal akordioa indarrean sartu zen.
Aipatutako akordio honetan bi ekitaldi aurrikusten ziren. Lehenengoan, gutxienez
sei urte irautekoa zena eta industri sektoreaz bakarrik ziharduena, elkarrenganako
arantzel-gutxitzeak eta kontingente-kentzeak egin behar ziren. Hartutako neurrien
ondorioak oso onuragarriak izan ziren Espainiarentzat: esportazioak inportazioak baino
bizkorrago igo ziren. Lehenengo ekitaldi honi buruzko akordioa, Elkartean egondako
zabalkundeak zirela-eta, egokitua izan zen; baina 1986 arte indarrean egon zen, hasieran
aurrikusitako bigarren ekitaldia ez bait zen sekula abian jarri (bigarren ekitaldi
honetarako, nekazaritzan zenbait abantaila ematearen truke, Elkarteak Espainiarekiko
ganbiolibre industriala ezarri nahi zuen).
Izan ere, Franco hiltzean eta Espainia Elkartean barneratzea galerazten zuten arrazoi
soziopolitikoak desagertzen hastean, Espainiako Gobernuak, bere eta Elkartearen arteko
negoziazioek atxikimenduaren inguruan ihardun behar zutela eta, hortaz, 1970eko
akordioa birnegoziatzeko premiarik ez zegoela adierazi zuen.
Hau honela, 1977an Espainiak atxikitzeko eskabidea era ofizial batean aurkeztu
zuen eta 1979an negoziazioei hasiera eman zitzaien. Negoziazio hauek uste baino
korapilatsuagoak izan ziren: alde batetik, Frantziaren jarreragatik; bestetik, bitartean
Elkarteak bere nekazal eta arrantz politikak eta geroko finantzabideak berrikusi behar
izateagatik. Nolanahi ere, 1985ean azken akordioa iritsi, 1985.7.6an Atxikimenduko
Tratatua sinatu eta 1986.1.1ean Elkartearen hirugarren zabalkuntza gertatu zen.
2.3 Herri elkartekideen jarrera Espainiaren atxikimenduaren aurrean
Ipar Europako herri txikien jarrera (Belgika, Luxemburg, Holanda, Danimarka eta
Irlanda).- Denak aldekoak ziren. Espainiaren industri esportazioak haietara ez ziren asko

handituko: atxiki baino lehen, Elkarteak arantzel txikiak bait zituen; eta gainera,
Espainiako esportazioko zergarinketa desagertuko bait zen. Espainiaren nekazal
ekoizpena haienarekiko osagarria zen, eta ez ordezkagarria (Holandako negutegienarekin
izan ezik). Hemengo arrantzaleek Irlandako itsasaldean sarbide izatean zegoen arazorik
latzena. Bestalde, herri hauen industri eta nekazal esportazioak Espainiara biziki
emendatuko ziren. Benelux zerbitzu-sektorean (banka eta aseguruak) onuradun irtengo
zen, eta Holanda petroleo-, tabako-, kimika- eta farmazia-sektoreetan.
Iparraldeko nekazal interes gutxiko bi herri handien jarrera (Alemania eta Erresuma
Batua).- Espainiaren atxikitzearen alde zeuden erabat, aurreko taldekoen antzera. Haien

industri ekoizkinentzako merkatu zabal bat irekiko zitzaien eta haien nekazal
inportazioak merkatuko zitzaizkien (haien nekazaritza Espainiarenarekiko osagarria zen
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eta ez lehiakidea). Langileen ibiltze askeak arazoak sor zitzakeen Alemaniaren kasuan,
baina Atxikimenduko Tratatuak ongi lotu zuen arlo hau. Gainera, Espainiaren
atxikimenduak interes politikoa zeukan: NATOrekiko Espainiaren jarrera erabakitzekoa
zen eta, Espainia eta Portugalen barneratzearekin, Elkartearen eragina Latinoamerikan eta
Afrikan handitu egingo zen.
Nekazal interes kontrakoa duten bi herri handien jarrera (Frantzia eta Bi herri

hauetako industria, ezpairik gabe, onuradun irtengo zen. Nekazaritzan, berriz, frantses eta
italiar ekoizkinei espainiar ekoizpenak egingo zien lehiaketak arazo latza sortzen zuen.
Ukituak izango ziren ekoizkinak hauek ziren: fruituak, barazkiak, ardoa eta olioa.
Aipaturiko ekoizkinek nekazal ekoizpen osoarekiko % 20 iristen zuten Frantziaren
kasuan eta % 35 Italiarenean. Bigarrenak, berriz, ez zion ia eragozpenik jarri atxikitzeari,
eta lehenengoak bai. Zergatik? Italiak, alde batetik, ez zuen jasaten espainiar nekazal
ekoizkinen lehiaketa bere‘ barne-merkatuan; eta, bestetik, epe luzeko ikuspegi batez,
Espainiaren atxikimenduak ENPren barruan —eta baita beste politika amankomunetan
ere, adibidez, eskualdekoan— hegoaldeko herrien pisua sendotzea ahalbidetuko zuela uste
bait zuen. Frantziaren kasuan, nahiz eta haren nekazal ekoizpenetik % 40 (esnegintza,
azukrea, artoa eta behitarrak) bere esportazioak Espainiara emendatu, fruitu, barazki eta
ardoari zegokien % 20 biziki ukitua izango zen eta hauek ziren, hain zuzen, Frantziako
herrialde atzeratuenetako ekoizpenak.
Mediterraneo aldeko nekazal herri txikia (Grezia).- Epe laburrera kaltetua izan arren,

epe luzera Espainiaren atxikimendua onuragarri jotzen zuen: mediterranear herriez talde
bat osa liteke, iparraldeko herriei aurre egiteko (Elkartearen nekazal politika aldatzeko,
Elkartearen egiturazko baliabide eta ekintzak sendotzeko...).

3. ATXIKIMENDUKO TRATATUA

Espainia eta Portugal EEEri eta EURATOMi atxikitzeko sinatu zen Tratatua
(EIAEri Espainia eta Portugal "erabaki" batez atxiki zitzaizkion eta ez "Tratatuz") oso
laburra zen: aitzinsolas bakarra eta hiru artikulu du, soil-soilik. Horietan, Espainia eta
Portugal elkartekide bihurtzen direla, Tratatuaren berretsi beharra, Tratatua noiz sartzen
den indarrean adierazten da. Artikulu horietan xedatzen da, orobat, "onartze-baldintzak eta
onartze horrek Tratatu eratzaileetan galdatzen dituen aldaketak, Tratatu honi erantsita
doan Aktan jasotzen dir(ela)".
Atxikimenduko Tratatuaren osagai erantsi honen izenburu osoa hauxe da:
"Atxikimenduaren baldintzei eta Tratatuen egokitzapenei dihoakien Akta". Akta horrek
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403 artikulu dauka, eta 36 eranskinez eta 25 protokoloz osatzen da 1 . Azkenean, gainera,
49 aitorpenek osatutako beste akta bat dago.
Atxikimenduko Aktaren 403 artikuluak bost ataletan sailkatzen dira:
1. Hastapenak (1-9 artikuluak).- Artikulu hauetan hitz batzuen esanahia mugatzen da
(adib., zer esan gura duten "jatorrizko Tratatu"k, "oraingo Estatu elkartekide"k,...),
atxikitzen diren herriek Elkartearen "acquis" delakoa bere egiten dutela berresten da,...
2. Tratatuen egokitzapenak (10-25 artikuluak).- Jatorrizko zuzenbidean egin beharreko
aldaketak aipatzen dira, batik-bat erakundeei buruzkoak.
3. Erakundeek hartutako egintzen egokitzapena (26-27 artikuluak).- Egokitu beharreko
egintzak anitz direnez gero, Aktaren artikuluek I. eta II. eranskinetara igortzen dute.
Kasu batzuetan eranskin horietan bertan egiten dira aldaketak; besteetan, aldaketa horiek
egiteko norabide batzuk ematen dira.
4. Neurri iragankorrak (28-389 artikuluak).- Artikulu-sailik luzeena da. Erakundeei (2829 art.), Espainiaren atxikimenduari (30-188 art.), Portugalen atxikimenduari (189-378
art.) eta beste zenbait arazori (378-380 art.) buruzko neurri iragankorrek osatzen dute atal
hau (aurreko ataletan aipaturikoak aldaketa iraunkorrak ziren). Artikulu hauen helburua
atxikimenduaren ondorioak samurtzea da.
5. Aktaren aplikazioari buruzko erabakiak (381-391 artikuluak).
Aktaren 27 eranskinetan zera dator: aldatzen edo aldatu behar diren egintza eta
arauak, zein kasutan geroratzen den aplikazioa,... Eta, gainera, ezarritako kontingenteak,
arrantzan aritzeko itsasuntzi baimenduak,...
Ondoren datozen 25 protokoloetan tratamendu beregaina eskatzen duten gai berezi
batzuen arauketa dator 2. Izan ere, arauketa hori Aktaren testu nagusian sartu izan balitz,
berau luzegi eta erabilgaitz bihurtuko zen. Horregatik, testu nagusitik at, protokolo
gisa, ematen dira.
Azkenean datozen 49 aitorpenek ez dute legez behartzen. Nolabait esan, erreserbako
klausulak, asmo-adierazpenak dira.
Alor edo gai bakoitzaz Atxikimenduko Tratatuak egiten duen arauketa, beronen
balorapena, ekarriko edo jadanik ekarri dituen ondorioak hurrengo kapituluetan banan

1 Akta tratatuaren zatia den bezala, eranskinak eta protokoloak Aktaren atalak dira.
2 Adibidez, 10. protokoloak Espainiako siderurgiaren birmoldaketaz dihardu.
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bana ikusten joango gara. Dena dela, laburtu beharrez, hauxe aurrera daiteke: Tratatuaren
edukina, orohar, onargarri jo zuten aztergile gehienek. Azken negoziazioetan egondako
presak, ordea, ondorio kaltegarriak izan dituzte zenbait alorretan. Alderatzen edo erkatzen
badugu Espainiaren Atxikimenduko Akta eta Elkartearen aurreko zabalkundeetan beste
herriek izandakoarekin, ezin esan daiteke Espainiaren barnerakuntza beste herriena baino
baldintza txarragotan egin denik.
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3. KAPITULUA
ELKARTE REN ERAKUNDEAK ETA ZUZENBIDEZKO
ANTOLAMENDUA

1. EUROPAKO LKARTEAREN ERAKUNDE-SISTEMA

Europako Elkart en antolabideen artean bi talde nagusi bereiz daitezke: erakundeak
eta organo soilak.
1.1 Erakundeak

Sistemaren orga o gorenak dira. Tratatuek botere berekiak ematen dizkiete,
Elkarteari egotzitako inkizunak burutu ahal izateko. Haien kideak Estatu elkartekideen
erakundeek zuzenean izendatzen dituzte, eta ez elkarte-erakundeek. Eta nolabaiteko
autonomia juridikoa, dministratiboa eta finantzarioa dute (bere barne-erregelamendua
onartzeko, aurrekont -egitasmoa gertatzeko, etab.). Dakusagun zein diren erakunde
hauek:
1.1.1 Kontseilua (EEE ► ren 145-154 art.)

Hamabi ministra ik (Estatu elkartekide bakoitzeko bat) osatzen dute. Eguneko
egitarauaren arabera inistrariak aldatzen dira: nekazal arazoez iharduteko, nekazal
ministrariak biltzen ira; enplegu-arazoez aritzeko, lan-ministrariak; etab. Kanpo-arazoetako kontseilua, arazo politikoez aritzeaz gainera, koordinatze-lanaz arduratzen da.
Beharrezko izatekotan, Kontseilu elkartuak egin daitezke edo Gobernu baten bi kidek edo
gehiagok eskuhar dez. e.
Kontseiluaren leh ndakaritza sei hilero aldatzen da, ordena alfabetikoari jarraituz.
Seihileko horretan Ko tseilu eta gobernuarteko organo guztietako zuzendaritza Estatu
beraren esku dago. Ko tseiluaren lehendakaritza edukitzea garrantzizkoa da, Elkartearen
lanen norabidean eragi a eta norberari komeni zaizkion gaiak eta eztabaidak bultzatzea
ahalbidetu ohi du eta.
Kontseiluaren bile ek ez dute aldizkakotasun jakinik. Kontseiluaren lehendakariak
(beraren, kontseilukide 1 aten edo Batzordearen ekimenez) dei egiten duenean biltzen da.
Kontseiluaren fun t ionamendua erraztu eta laguntzeko zerbitzu batzuk daude. Horien
artean azpimarratzeko dira Idazkaritza Orokorra eta Ordezkari Iraunkorren Komitea

(ORIKO). Azken honen eginkizuna hauxe da: Kontseiluaren lanak prestatu eta beronek
ematen dizkion aginduak beteraztea. Prestatze-lana honelakoa izaten da: ORIKOren
barruan Estatuak gai edo arazo bati buruz ados jartzekotan, gai hori A zerrendan ipintzen
da, eta Kontseiluak batzarrean horretaz eztabaidatu gabe erabakitzen du; adostasuna ez
iristekotan, B zerrendan jartzen da, eta zerrenda honetako gaiak gero Kontseilura
igarotzean, beronetan jorratu eta eztabaidatzen dira (akordiorik ez lortzekotan, ORIKOra
itzul daitezke).
Zein dira Kontseiluaren eskuduntzak?
EEETk hiru aipatzen du: 1) Kontseiluak Estatu elkartekideen politika ekonomiko
orokorren koordinazioa zihurtatzen du. 2) Erregelamenduak, artezarauak eta erabakiak
ateratzen ditu (gainera, artamendu eta erizpenak eman ditzake). 3) Berak onartutako
egintzen beterazte-eskuduntza Batzordearen eskuetan laga dezake (gehienetan baldintza
batzuen pean utzi ohi du beterazte-eskuduntza hori); oso kasu berezietan, bakarrik, gorde
dezake bere eskuetan beterazte-eskuduntza hori 1.
Aipaturiko eginkizunetan garrantzizkoena bigarrena da, inondik ere. Kontseilua
egiazko botere legegilea da. Hala ere, Kontseiluak eztabaidatzen dituen saloak,
salbuespenezko kasuetan izan ezik, Batzordetik datoz eta Kontseiluak salo horiek aldatu
ahal izateko, ahobatez izan behar du. Nolanahi ere, Kontseilua da Elkartearen egiazko
botere erabakitzailea; Kontseiluan erabakitzen dira Elkartearen ekintzen norabideak.
EEETk bestela ez esatekotan, Kontseiluan erabakiak gehiengoz onartu beharko
lirateke. Beharrezko gehiengoa, bestalde, bakuna (kontseilukideen gehiengo soila) edo
kualifikatua izan daiteke. Azken kasu honetan, dauden 76 botuetatik 54 edo gehiago
iritsi behar dira. Bozketa egiterakoan, Estatu elkartekide guztiek ez dute botu-kopuru
berdina, honako hau baizik:
- Alemaniak, Italiak, Frantziak eta Erresuma Batuak lOna botu
- Espainiak 8 botu
- Belgikak, Holandak, Greziak eta Portugalek 5na botu
- Danimarkak eta Irlandak 3na botu
- Luxemburgek 2 botu
Erromako Tratatuaren arabera, baldin eta sektore bati buruzko politika amankomuna
Tratatuan argiro mugatua bazetorren (adib., nekazal politika, garraio-politika, lehiaketa1 EABko 10. artikuluak agindutakoari jarraituz, 1987.7.13an Kontseiluak erabaki bat hartu du,
Batzordeari utzitako beterazte-lanak honek zer baldintzarekin burutu behar dituen zehazteko.
Batzordeak Kontseiluaren egintzak beteraz ditzan hiru ihardunbide ezarri dira erabaki horretan,
eta kasu bakoitzean horietako bat aukeratu beharko du Kontseiluak. Horrela, Batzordearen
beterazte-lana zuzentzeko eta bideratzeko Kontseiluak ordura arte zeukan zuhurtziarakotasuna
mugatu nahi izan da.
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-politika...), sektore horren legegintza Kontseiluak gehiengo kualifikatuaz onartuko
zuen. Elkartearen arauteria ez zen, bada, nazioarteko zuzenbide orokor klasikoarena
bezalakoa: azken honetan erabakiak ahobatez onartu behar dira Estatuetan behartzaile
izateko. Erromako Tratatuan ahobatezko erabakiak izaera eraikitzaile edo
konstituzionaleko eraldaketarako gordetzen ziren, batipat. Bestalde, denbora aurreratu
ahala, Elkartearen ihardueren eremua hedatuz joan zen, Tratatuan zehatz-mehatz
mugatuak ez zeuden politiketara (hala nola: legegintza eta araugintza nazionalen
harmonizaziora, ikerketa-politikara, ingurugiroko politikara, eskualde-politikara,
garapen-politikara, ...), eta horretarako, ahobatezko erabakia galdatzen zuten Tratatuaren
bi artikulutara (100 eta 125 artikuluetara, alegia) jo behar izan zen.
Hortaz, erabaki gehienak hartzeko EEETn gehiengoaren erregela aurrikusten zen;
oso kasu bakanetan bakarrik onartu behar ziren ahobatez erabakiak. Errealitatean, ordea,
ahobatezkotasuna nagusitu zen, are erabakiak gehiengoz onartu behar ziren kasuetan ere.
Izan ere, 1965ean, merkatu amankomuna burutzeko aurrikusiak zeuden aro
iragankorraren lehenengo bi ekitaldiak bukatzear zeudenean eta gehiengoz erabakitzera
igaro behar zenean, Gobernu frantsesa aurka azaldu zen eta Kontseilutik aldegin zuen
(honi "aulki huts"eko politika deitu zitzaion). Krisi hau Luxemburgeko
konpromezuarekin amaitu zen; honen arabera, gai baten ebazpideak bere funtsezko
interes batzuk ikutzen zituela Estatu elkartekide batek esatekotan, gai horri buruzko
eztabaidak jarraitu behar zuen Kontseiluan, Estatu guztien adostasuna erdietsi arte.
Hartutako irtenbide honek, Tratatuan agindutakoa kontraesateaz gainera (eta
Luxemburgeko kompromezuaren bitartez Tratatua ezin alda zitekeen), erakundeen arteko
oreka pikutara bidaltzen zuen, zeren eta edozein Estatu elkartekideren eskuetan betoko
eskubidea jartzen bait zuen. Alferrikakoa zen, adibidez, Batzordearen saloak aldatzeko
Kontseiluak bere erabakiak ahobatez onartu behar izatea agintzen zuen araua,
ahobatezkotasuna era orokor eta bakar bihurtua bazen. Izan ere, 1966az geroztik
Kontseiluaren erabaki gehienak (izaera administratiboko eta aurrekontuko erabakiak izan
ezik) ahobatez onartu ziren edo, behinik behin, iritsitako konpromezuaren aurka inor ez
agertu bitartean. Horrek, esan beharrik ez, dena geldierazten zuen: Estatu batek,
Elkartearentzat aurrerapausua izan zitekeen erabaki oro geraraz zezakeen.
Hain zuzen ere, erakundeen ibilezin horrek –EEEren elkartekideen kopurua
handitzean areagotu egin zena– bultzatu zuen azken urteetan, Kontseiluan gehiengozko
erabakietara gero eta gehiago jotzera eta 1992ko Europako Merkatu Bakarra lortzeko
arazo honen ebazpidea ezinbesteko baldintza zela sinistera. Hori dela-eta, (EAB)
Europako Akta Bakarrean gehiengo kualifikatuko erabakiak eremu berrietara hedatu dira
(ikerketa, gizarte, eskualde, eta ingurugiroko politiketara eta legegintzen
harmonizaziora), nahiz eta hauetako batzuetan beste modalitate eta derogabide batzuk
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aurrikusi; eta, bestalde, Gobernuek, Luxemburgeko konpromezuan erabakitakoa
"parentesi artean" uztea eta botu ematearen praktikara itzultzea erabaki zuten.
Europako Kontseilua.- 1974eko abenduan, Parisko gailurrean, Bederatzi herrien
Estatu eta Gobernu-buruek hauxe erabaki zuten: "urtean hiru aldiz eta beharrezko
litzatekeen bakoitzean biltzea, kanpo-arazoetako ministrariek lagunduak, Elkartearen
Kontseiluan eta kooperazio politikoaren izenean". Hau da, Elkartearen gai edo arazoez,
kanpo-politiken koordinazioez edo guztien ahalegina eskatzen zuten arazo garrantzitsu
eta konplexuez iharduteko. Jadanik zenbait "Estatu gailur" eginak ziren (1961, 1967,
1969, 1972, 1973 eta 1974ean), baina ez, 1975eaz geroztik bezala, era erregular eta
arautu batez.
Europako Kontseilua deitua izan zen figura berri hau ez zegoen aurrikusirik Tratatu
eraikitzaileetan eta, askoren eritziz, Elkartearen erakunde-orekaren kaltean zihoan:
batetik, beronetan gobernuarteko alderdiak Elkartekoen gainean jartzen zirelako; eta,
bestetik, erabaki-boterea hartan kokatzera joango zelako. Nahiz eta egintza juridikoen
zuzeneko produktugilerik ez izan (Europako Kontseiluan konponbide makroak adostu
ohi dira, erregelamenduen eta abarren onartzea Kontseiluaren bilera sektorialetarako
utziz), Europako Kontseiluak berebiziko boterea du Elkartean.
Oraindik orain, Europako Akta Bakarrean, Europako Kontseiluaren izatea onetsi eta
sinatu da. Haren eraketaz aipatutako akta horrek hauxe dio: "Europako Kontseiluak
Estatu elkartekideen Estatu edo Gobernu-buruak biltzen ditu eta halaber Europako
Elkarteen Batzordeko lehendakaria. Hauek, Kanpo-Arazoetako ministrariek eta
Batzordearen kide batek lagunduak dira". Akta horrek, berebat, Europako Kontseilua
"urtean bi bider, gutxienez" biltzen dela adierazten zuen (eta ez hiru, Parisko gailurrak
aurrikusten zuenez). Baina EABek ez du inongo argibiderik ematen Europako
Kontseiluaren eginkizunez edo eskuduntzez, eta ez du garbi uzten zein den haren
zuzenbidezko egoera Ministral Kontseiluarekiko.
1.1.2 Batzordea (EEETren 155-163 art.)
Herri elkartekide bakoitzeko hiritar batek (gutxienez) edo bik (gehienez) osatua
dago. Orain 17 batzordezkari dago:
- Alemaniak, Frantziak, Erresuma Batuak, Italiak eta Espainiak 2na
- Gainerako herriek lna.
Batzordezkariei burujabetza eta gaitasuna eskatzen zaie. Teorian, Elkartearen
interesen alde bakarrik jokatzen dute eta beren betebeharrak burutzeko ez dute eskatzen ez
onartzen inongo Gobernuk edo erakundek emandako agindurik. Gobernu guztien
adostasunez lau urterako izendatuak izan ohi dira. Behin izendatu eta gero, Gobernuek
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ezin dituzte kargutik kendu; Parlamentuak bakarrik ken dezake bere kargutik Batzordea
(ez da sekula gertatu) edo Justizi Auzitegiak (batzordezkariren batek hutsegite larri bat
izateagatik edo kargu horretako beharrezko baldintzak ez betetzeagatik).
Batzordearen ihardun-alorrak haren kideen artean banatuak daude. Batzordezkari
bakoitzak, esleitu zaizkion arloetan erabakiak prestatu eta beterazi egiten ditu. Erabakien
onarpena, ostera, denen artean egiten da; hots, herrien Ministraritzetan ez bezala,
batzordezkariari ez zaio erabakitzeko ahalmenik ematen. Dena dela, sistema hau
geldierazle gerta ez dadin, gai garrantzitsuenak edota politika aldetik zailtsuenak bakarrik
eraman ohi dira batzarrera; gainerako erabakiak idatz-bidez edo eskuordetzez hartzen dira,
beti ere taldearen erantzunkizuna guztiz gordeaz. Batzordearen erabakiak gehiengoz
onartuak izan badaitezke ere, maizenik ahobatez onartzen dira.
Ihardun ahal izateko, Batzordeak bere administrazioa du, Bruselasen kokatua
(1984ean 10.000 funtzionari baino gehiago, horietatik heren bat hizkuntz lanetan).
Zein dira Batzordearen eginkizunak?
1.- Tratatuaren zaintzailea da, hots, Tratatuen xedapenak eta erakundeek harturiko
erabakiak ongi bete daitezen begiratzen du. Batzordearen eritziz hauste edo urratzerik
egon denean (bere zerbitzuen ekimenez, Gobernu baten eskakizunez edo norbanako baten
salakuntzaz burututako ikerketa baten ondoren irits daiteke ondorio horretara Batzordea),
dihoakion Estatuari bere oharrak edo zuribideak erakus diezaizkion eskatzen dio. Estatuak
bere neurria mantentzen badin badu eta haren oharrak Batzordeari onargarri iruditzen ez
bazaizkio, honek jarraitu beharreko erizpen arrazoitua igorriko dio. Estatuak bere neurria
ez zuzentzekotan, Batzordeak kasu hori Justizi Auzitegira aurkeztuko du, honen epaia
betebeharrekoa delarik.
2.- Elkartea erakunde beterazlea da. Zenbait kasutan Tratatuak berak ematen dio
Batzordeari botere beterazlea; besteetan, aldiz, Kontseiluak (berak hartutako akordioen
aplikazioa bermatzeko). Ahalmen honi buruz EABk hauxe esan du: Batzordea
"Ellcartearen berezko organo beterazlea" da eta oso kasu berezietan bakarrik Kontseiluak
bere esku gorde dezake beterazpenaren zuzeneko iharduna.
Batzordearen kudeatze-eremua hedatu duen kasu anitzetan, Batzordearen kudeatze hori
Estatu elkartekideetako Gobernuekiko harreman estuan burutu zedin nahi izan du
Kontseiluak; hori dela-eta, beterazteko eskuduntza baldintza batzuen pean laga dio
Batzordeari. Hain zuzen ere, Batzordearen kudeatzea kontrolatzeko asmoz, honen aurrean,
Gobernu-ordezkariek osatutako Komiteak sortu dira (aholkuemaileak, kudeatzekoak,...).
Batzordearen botere beterazlearen barruan ondoko kategoria hauek bereiz litezke:

a) Tratatuaren xedapen batzuen eta Kontseiluak hartutako akordioen aplikazioko testuak
ezartzea (adib., aduana-batasunari, nekazal politikari, buruzko erregelamenduak
ateratzea).
b) Tratatuen arauak kasu bakoitzera aplikatzea (adib., lehiaketa-politikan). Kasu batzutan
neurri horiek Gobernuak ukituko dituzte; beste batzuetan gizabanakoak edo enpresak.
Gainera, Batzordearen ahalmen hau, Kontseiluak politika amankomunen alorrean
Batzordeari emandako eskuduntzek indartu dute.
c) Tratatuaren salbagoardako klausulen kudeamendua bermatzea.
d) Elkartearen baliabideak administratzea. Batzordeak administratzen ditu Elkartearen
eskusartze publikoetarako kredituak eta Elkartearen lau Fondo handienak: (EGAEF)
Europako Garapen Erregionalerako Fondoa, (EGIF) Europako Gizarte-Fondoa,
(ENOBEF) Europako Nekazal Orientabide eta Bermerako Fondoa eta (EGAF)
Europako Garapen-Fondoa.
3.- Batzordea Elkartearen politikaren abiarazle eta interesen adierazlea da.
Bigarren kapituluan azaldu zenez, EEEren Tratatua tratatu markoa da. Hots, alde
batera uzten badira arantzel eta kontingenteen kentzapenari buruzko klausula
automatikoak, iharduera ekonomikoaren sektore handietan (nekazaritzan, garraioan,..)
jarraitu behar diren politikei buruzko izaera orokorreko ohar batzuk egitera mugatzen da
Tratatua, Elkartearen erakundeei egotziz haiek xedatzeko boterea eta betebeharra. Gainera,
Estatu edo Gobernu-buruek emandako orientabidez, Elkartearen erakundeak, Tratatuetan
argi eta garbi aurrikusiak ez zeuden politika amankomunak burutzen jarraitu dira.
Batzordea da, hain zuzen, ekiteko boterea edukiz, politika amankomunak gertatzeko
arduraduna. Hau dela-eta, Elkartearen garapena irudikatu eta Estatuak politika
amankomun berrien bidetik gidatu behar dituenez gero, Batzordea europear
barnekuntzaren eragilea dela esan ohi da.
4.- Batzordeak Europako Elkartea kanpo-harremanetan ordezkatzen du, nazioarteko
erakundeekin harremanak ditu, nazioarteko akordioak negoziatzen ditu,...
1.1.3 Europako Parlamentua (EEETren 137-144 art.)

Erromako Tratatuak Europako parlamentariak sufragio orokor eta zuzenaren bitartez
aukeratuak izango zirela aurrikusi zuen arren, 1979 arte ez ziren Europako Parlamentuko
lehenengo hauteskundeak (bigarrenak 1984ean egin ziren eta hirugarrenak 1989an).
Ordura arte, Elkarteko parlamentariak, Parlamentu nazionalek beren kideen artean
aukeratzen zituzten. Gaur egun, 518 kidek osatzen dute Europako Parlamentua. Hona
hemen, herriz-herri, parlamentarien kopurua:
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- Alemaniak, Frantziak, Italiak eta Erresuma Batuak 81na
- Espainiak 60
- Holandak 25
- Belgikak, Greziak eta Portugalek 24na
- Irlandak 15
- Luxemburgek 6
Europako Parlamentuko kideak hautesterakoan Estatu elkartekide guztietan arau
berdinak egon beharko balukete ere, oraindik Kontseiluan adostasuna lortu ez denez gero,
hauteskundeak gauza batzuetan Elkartearen zuzenbideari lotzen zaizkio (botu bakarra,
hauteskunde-egutegia,...) eta besteetan herri bakoitzaren zuzenbideari (hauteskunde-mugapeak, hautagaien zerrenda,...). Jakina denez, Espainian honi buruzko arauteriak
indar abertzale eta beste zenbait indar politikoren artean haserre bizia sortu zuen.
Europako Parlamentuan kideak ez dira herrialdeka biltzen (ez daude toki batean
frantsesak, beste batean italiarrak,...), Elkarte mailan antolatutako talde politikoen
arabera baizik (talde sozialista, demokrazia kristaua, europear demokratak,
komunistak,...).
Legegintzaldia bost urtekoa izan ohi da. Parlamentua Estrasburgon biltzen da hilero
astebetez (batzarre gehiago egin daitezke, piskat laburragoak, aurrekontuaz edo
iharduteko). Beste bi astez Parlamentuaren batzordeak bildu ohi dira eta beste astebetez
talde politikoak.
Denbora aurreratu ahala, Europako Parlamentua bere eskuduntzak gehituz joan da.
Hala ere –eta hau haren funtsezko ezaugarria da–, Parlamentu honek ez dauka Parlamentu
nazionalek duten botere legegilea. Haren gaurko eskuduntza garrantzitsuenak ondoko
hauexek dira:
A.- Araugintzari dagokionez:
A.a: Elkartearen zuzenbide eratorriaren egintza.
EEETren arabera, Batzordeak Kontseiluari egiten dizkion salo batzuei buruz azken
honek erabakia hartu aurretik, Parlamentuari erizpena eskatu behar zaio. Erizpen-eskatze
hori derrigorrezko den kasuak biderkatu ditu EABk ; hala ere, erizpenen bitartez
Parlamentuak izan dezakeen eragina txikia da.
Ondorio finantziarioak dituzten saloen kasuetarako ere, 1975ean Parlamentuaren eta
Kontseiluaren arteko kontzerta-bide bat ezarri zen, baina haren funtzionamendua ez da
eraginkorra izan.
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Azkenik, EABk erabaki batzuetarako Kontseiluaren eta Parlamentuaren arteko
kooperazio-bide bat ezarri du berrikitan (geroxeago azalduko dugu nola funtzionatzen
duen).
A.b: Nazioarteko Tratatuak
EAB indarrean sartu zenez geroztik, bazkidetze-akordioetan Parlamentuaren erizpen
aldekoa beharrezkoa da; gainerako akordioetan erizpen-eskatzea aski da.
A.c: Tratatu eraikitzaileen eraberritzea
Tratatuen eraberritze arruntetan Parlamentuari eritzia eskatu behar zaio. Estatu
elkartekide berrien atxikitzeak, ordea, nahitaez Tratatuen eraldaketa eskatzen duena,
Parlamentuaren erizpen aldekoa galdatzen du.
B.- Aurrekontuari dagokionez
Parlamentuak ez du sarrerekiko inongo botererik. Eta gastuekiko duen kontrola
mugatua da: a) ez-eginbeharreko gastuetan erabaki-ahalmena du, beti ere "jokatze-ertz"
delakoaren mugen barruan; b) eginbeharreko gastuetan eraldaketak proposa ditzake; c)
aurrekontu osoa atzera botatzeko eta Kontseiluari egitasmo berria eskatzeko boterea du;
d) aurrekontuaren beterazpena kontrolatzeko boterea du (beterazpenaren egipidea onartzen
edo gaitzesten du).
C.- Kontrol eta zuzendaritza politikoari dagokionez
Batzorde eta Kontseiluaren egitarauak eta txostenak eztabaidatzen ditu, aipaturiko
erakundeen kudeamendua kontrolatzeko idatzizko eta ahozko jabeldura egin diezazkieke,
nolabaiteko eragin politikoa duten ebazpenak bozka ditzake eta, azken buruan, Batzordea
amil dezake parlamentarien bi hereneko gehiengoz.
1.1.4 Justizi Auzitegia (EEETren 164-188 art.)

Hamairu epailek –herri elkartekide bakoitzeko bat, gutxienez, eta beste bat
txandakakoa– eta sei abokatu orokorrek osatua da, denak sei urterako Estatu elkartekide
guztien abenikoz izendatuak. Haren eginkizunik behinenak honako hauek dira:
1.- Elkartearen erakunde batek, Estatu elkartekide batek edo zuzenean ukitutako
norbanako batek eskaturik, Tratatuekin bat ez datozen Batzordearen, Kontseiluaren
edo Gobemuen egintzak ezeztatzea.
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2.- Auzitegi nazionalek eskaturik, Elkartearen zuzenbidearen xedapenen balioaz edo
ulerkuntzaz epaia ematea.
Elkartearen zuzenbidearen alorrean Europako Justizi Auzitegiaren epaia Auzitegi
nazionalenari gailentzen zaio. Gainera, bere epai eta ulerkuntzen bidez, europear
zuzenbidearen jaiotza ahalbidetzen du Europako Justizi Auzitegiak.
1.2 Erakundeak ez diren organoak

Aipaturiko lau erakundeak Elkartearen egitura organikoaren muina badira ere, bai
Tratatuek berek beste organo batzuk egotea aurrikusi dutelako, bai, premiak eraginda,
Estatu elkartekideen ordezkariek, Kontseiluak edo Batzordeak organo batzuk sortu
dituztelako, lehen erakutsitako egitura organiko hura garatuz joan da.
1.2.1 Tratatuek aurrikusitako organoak

Batzuk sortuak izan dira erakunde-sisteman "interesen ordezkaritza" sartu ahal
izateko. Horixe da, esaterako, (KES) Komite Ekonomiko Sozialaren kasua, enpresarien,
langile-sindikatuen eta beste zenbait interes talderen (adib., nekazarien eta
kontsumitzaileen) ordezkariek osatzen dutena. Batzordeak egindako saloa Kontseiluak
eztabaidatu aurretik, organo honi bidali ohi zaio bere erizpena eman dezan.
Beste batzuk izaera teknikokoak dira, eta kudeatze-lana (adib., Europako Inbertsio-Bankua) edo kontrol-lana (Kontu-Auzitegia) burutzen dute. Kontu-Auzitegi hau
(1975.7.22ko Tratatuak sortua, ordura arte zegoen Kontrol-Batzordearen ordez) hamabi
kidek osatzen dute, sei urterako Kontseiluan guztien adostasunez izendatuak. Elkartearen
sarrera eta gastuen araupekotasun eta legeztasuna eta finantz kudeamendu ona
egiaztatzeko botere zabala du. Urtero, Egunkari Ofizialean bere txostena argitaratzen du.
Parlamentua, Kontu-Auzitegiaren ikerketa-ahalmenaz eta emandako erizpenaz baliatu ohi
da Elkartearen gastuen gainean duen kontrola indartzeko eta aurrekontuaren
beterazpenaren onarpenari axola gehiago emateko.
1.2.2 Tratatuen aurrikuspenetatik at erakundeek berek sorturiko organo sorosgarriak

Ugari dira. Haien artean lehen aipatutako arautze- eta kudeatze-Komiteak
nabarmentzen dira.
1.3 Erabakiak hartzeko bidea Elkartean

1.- Elkartearen funtzionari ez diren adituekin, ukituak izango diren sektore profesional,
ekonomiko eta sozialekin, Estatu elkartekideekin, eta abarrekin mintzatu ondoren,
Batzordeak bere saloa gertatu eta Kontseiluari aurkezten dio.
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2.- Kontseiluak, Parlamcntuari eta Komite Ekonomiko Soziali eskatu ohi zaien erizpena
jaso ondoren, bere eztabaidaren gertakuntza ORIKOren eskuetan uzten du. Makina
bat lan-taldek laguntzen dio honi (lan-talde horietan Batzordea ere ordezkatua egoten
da, horrela bere hasierako saloa aiseago aldatu ahal izateko). Azkenik, Kontseiluak
Batzordearen saloari buruz erabaki bat hartzen du: gehiengoz onetsi edo gaitzetsi.
Dagoeneko esan dugunez, Batzordearen saloa aldatu gura izatekotan, erabakia
ahobatez hartu behar du.
Lehenago ere adierazi dugunez, finantz eragin garrantzitsua duten saloen kasuan,
Kontseiluaren eta Parlamentuen arteko kontzertatze-bide bat dago, errealitatean ongi
funtzionatu ez duena.
EAB onartu arte hauxe zen ihardunbidea. Baina honek, erabakitze-bidean Europako
Parlamentuaren eskuhartzea handitzearren, zenbait gaitan Parlamentuaren eta
Kontseiluaren arteko ondoko kooperazio bide hau ezarri du: Kontseiluak bere jarrera
amankomuna Parlamentura igortzen du eta orduan
a) honek onartzen badu edo hiru hilabeteren buruan erantzuten ez badu, behin-betiko
onartua gelditzen da.
b) honek jarrera amankomuna arbuiatzen badu, Kontseiluak bigarren irakurketan
ahobatez erabaki beharko du, behin-betiko onartua gera dadin.
c) Parlamentuak emendakinarik jartzen badu (horretarako parlamentarien gehiengo
absolutoaren botua behar da), jarrera amankomuna eta emendakinax Batzordera
bidaltzen dira. Honek aztertzen ditu eta bere saloa berriz ere Kontseilura igortzen du.
Kontseiluak, lehen bezala, Batzordearen saloa onetsi edo gaitzesteko gehiengoa behar
du, eta aldatzeko erabateko adostasuna.
1.4 Gastu-aurrekontuaren onarpidea
1.- Abian edo aurrikusiak dauden ekintzetan, sarrera aurrikusgarrietan eta Parlamentuaren
eta Kontseiluaren argibideetan oin hartuz, Batzordeak aurrekontuaren aurregitasmoa
gertatu eta, irailaren bata baino lehen, Kontseiluari aurkezten dio.
2.- Kontseiluak gehiengo kualifikatuaren bidez, Batzordearen aurregitasmoa onartu edo
aldatu egiten du –horrela aurregitasmoa egitasmo bihurtuz–, eta urriaren bosta baino
lehen Parlamentura igortzen du.
3.- Parlamentarien gehiengoak horrela erabakitzekotan, Parlamentuak eginbeharreko
gastuetan (hots, Tratatuetatik edo zuzenbide eratorritik datozen eta hirugarrenekiko
betebeharrei aurre egitea ahalbidetzen duten gastuetan) aldaketak proposa ditzake. Ez-
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-eginbeharreko gastuetan, berriz, Parlamentuak emendakinak onar ditzake eta,
horrela, gastu hauen banaketa aldatu eta, puntu bateraino, haien izaria handitu.
Emendakinak eta aldaketa-proposamenak berekin dituela, aurrekontuaren egitasmoa
Kontseilura itzultzen da.
4.- Parlamentuak eginbeharreko gastuei buruz proposaturiko aldaketak Kontseiluak
aztertzen ditu eta, gehiengo kualifikatuaren bidez, onetsi edo gaitzetsi egiten ditu
(azken buruko erabakia).
Ez-eginbeharreko gastuen emendakinak aztertu ondoren, onetsi edo gaitzetsi egiten
ditu. Bigarren kasu honetan, ordea, Parlamentuak dauka azken hitza.
Ondoren, aurrekontuaren egitasmoa berriro ere Parlamentura itzultzen da.
5.- Parlamentuak aurrekontu osoa berretsi edo arbuia dezake. Arbuiatzekotan, prozesu
guztia berriz ere hasiko da.
1.5 Europako erakunde-sistemaren berezitasuna

Azaldu dugun sistema, kooperazioko nazioarteko antolamenduek eskuarki dutena
baino borobilagoa da. Hori gertatzen da, noski, hauen helburuen burutzapenak
horrenbesteko borobiltasunik eskatzen ez duelako.
Elkartearen erakunde egitura hau ez dator bat ohizko diren eredu separatistarekin:
Europako Parlamentua ez da, adibidez, organo legegilea eta Kontseilua ez dator bat,
nolabait ere eskuordetua den botere beterazlearekin. Izan ere, alde batera uzten badugu
Justizi Auzitegia (egiazki jurisdikziozko organoa dena), beste hiru erakundeek, neurri
handiagoan edo apalagoan, ahalmen arauemailea erkidatu edo partekatzen dute, eta
Kontseiluak eta Batzordeak ahalmen beterazlea ere bai.
Elkartearen erakunde-egitura argitzeko, hots zergatik dagoen lau erakunde
esplikatzeko, eredu separatista klasikora baino, "erakunde-laualderditasuna" deituriko
eredura jo izan da: legitimotasun bakar eta amankomuna duten botere estatalen kasuan ez
bezala, Elkartean erakunde bakoitzak legitimotasun berekia dauka eta interes bereziak
ordezkatzeko jaio da. Kontseiluak, adibidez, Estatu elkartekideen ordezkaritza dauka;
Parlamentua herri-indarren adierazlea da; Batzordeak Elkarteen interesen alde jokatzen du;
eta Justizi Auzitegia zuzenbidezko balioen babesaz arduratzen da. Legitimotasun
hauetako bakoitzaren adierazpena sistemaren eraikuntzarako ezinbesteko den neurrian,
laualderditasuna bidezkoa da.

Dena dela, zenbaiten ustez laualderditasunak Elkarteak bizi duen prozesuaren
abiapuntua argitzen du, baina ez iritsiko dena. Haien eritziz, Elkartearen eredua sistema
federal baterantz doa: Batzordeak Europako Gobernu (botere arauemaile eratorrien eta
beterazpeneko eskuduntza orokorraren jabe) bilakatu behar du. Kontseiluak eta Europako
Parlamentuak Europako Biltzarre Federala osatuko lukete, non Estatu elkartekideen
herria eta europear herria, hurrenez-hurren, ordezkaturik egongo bait lirateke
(Parlamentuaren boterea sendotuz eta Kontseiluarena ahulduz joango lirateke, Europako
Federakuntza indartuz joango litzatekeen heinean). Eta Justizi Auzitegia zuzenbidezko
balioen babeskuntzaz arduratuko litzateke. Oraingoz ezin esan daiteke, ordea, hori dela
Elkarteak erakusten duen bilakaera; ezin esan daiteke, ezta ere, teoria federalistaren
nahikunde hori egunen batean errealitate bihurtzerik ez duenik.

2. ELKARTEAREN ZUZENBIDEZKO ANTOLAMENDUA

Europako Elkarteen egiturak, eskuduntzak eta iharduera arautzen dituzten xedapenek
Elkartearen zuzenbidea osatzen dute. Eskuarki, jatorrizko (edo lehen) zuzenbidea eta
eratorririko (edo bigarren) zuzenbidea bereizi ohi dira.
Elkartearen Tratatu eraikitzaileek eta berauek biribildu edo aldatu dituzten Tratatuek
osatzen dute jatorrizko zuzenbidea. Hots, jatorrizko zuzenbidea osatzen duten tratatuak
hauexek dira, besteak beste:
- EIAEren Tratatua (Paris, 1951.4.18)
- EEEren Tratatua (Erroma, 1957.3.25)
- EURATOMen Tratatua (Erroma, 1957.3.25)
- Elkartearen zenbait erakunde amankomuni buruzko hitzarmena (Erroma, 1957.3.25)
- Erakunde beterazleak bategiteko Tratatua (Bruselas, 1965.4.8)
- Estatu elkartekide berrien Atxikimenduko Tratatuak: Danimarka, Irlanda eta Erresuma
Batua (1972.1.22), Grezia 1979.5.28), Portugal eta Espainia (1985.6.12)
- Zenbait finantz eta aurrekontu-xedapenen Tratatu aldatzaileak (Luxemburg, 1970.4.22
eta Bruselas 1975.6.22)
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Elkartearen erakundeek, Tratatuek emandako eskuduntzez baliatuz, ateratako arau-multzoak osatzen du eratorririko zuzenbidea.
Zein dira, EEETren arabera, beren eginkizunak burutzeko Elkartearen erakundeek har
ditzaketen xedapenak?
Erregelamendua.- Zuzenbidezko arau hau izaera orokorrekoa da (hots, zehaztugabeko

norbanako multzo bati zuzendua dago eta era abstraktu batez azaldutako egoera ugari
hartzen du bere azpian) 2 ; betebeharrekoa da bere alderdi guztietan (artezarauen kasuan ez
bezala, ez du bere helburuak bakarrik behartzen eta ez du, halabeharrez, Estatuaren
arauteriak osatu behar); eta Estatu elkartekide guztietan zuzenean aplikagarria da
(zuzenbidezko ondorioak sortzen ditu, Estatu elkartekideen inongo eskusartzerik gabe).
Beraz, lege nazionalen egitura eta edukin berdina du.
Artezaraua.- Erregelamenduaren antzera izaera orokorrekoa bada ere, iritsi nahi den

helburuari dagokionean soil-soilik behartzen ditu Estatu elkartekideak zuzenbidezko arau
honek. Hortaz, erakunde nazionalen esku uzten du jomuga hori iristeko era eta
bitartekoen zehaztapena. Hori dela-eta, ez dago hiritarrei eta enpresei zuzendurik, Estatuei
baizik. Gehienbat, legegintza harmonizatzeko erabili izan da 3.
Erabakia.- Zuzenbidezko arau honek bere alderdi guztietan behartzen du, banakako

helburukoa du (helburuko edo hartzaile hori Estatu elkartekide bat edo Estatu
elkartekideetako norbanako bat izan daiteke) 4, eta zuzeneko aplikazioa dauka. Zuzenbide
nazionalen egintza administratiboen parekoak dira.
Artamendua eta erizpena.- Egintza hauek ez dute behartzen eta, beraz, ez dute

zuzenbidezko betebeharrik sortzen beren helburukoentzat. Artamendua, berau ematen
duen erakundearen ekimenez atera ohi den bitartean, erizpena hirugarren batek aldez
aurretik eskatua eman ohi da. Behartzaile ez direnez gero, haien eragina politikoa edo
psikologikoa da.
Elkartearen zuzenbidezko antolamendu honetan hiru funtsezko ezaugarri azpimarra
genezake:

2 Adibidez, 2 49/84 erregelamenduak, lehiaketa murrizteagatik galerazita ez egoteko,
patente-lizentzt o kontratuek nolakoak izan behar duten esaten duenean, zeinnahi enpresari
eta lizentzi kontratu ukitzen du.
Derragun, bidenabar, EIAE Tratatuan erregelamenduari "erabaki orokorra" deitu ohi zaiola.
3 Adibidez, BEZa arautu zuen 67/227/CEE artezaraua. EIAE Tratatuan artezarauari "artamendua"
dei tzen zaio.
4 Adibidez, Windsurfing Internationalen banaketa-kontratu sail bat Batzordeak 83/400/CEE
erabakiaren bitartez lehiaketari buruzko arauteriaren kontrako eritzi zuen eta deusezta zedila
galdatu zuen.

1.- Elkartearen zuzenbidea zuzenean aplikagarria da Estatu elkartekide guztietan.
Honetan, bada, Elkartea erabat bereizten edo banantzen da ohizko nazioarteko
erakundeetatik; azken hauetan hartutako erabakiek Estatu kontratagileak bakarrik
behartzen dituzte eta ez dute sekula barne-zuzenbidean artezko ondoriorik
(zuzenbidezko arau nazionalen bitartez barneratuak egon ezik).
2.- Zuzenbidezko arau nazionalekin gatazkan egotekotan, Elkartearen zuzenbideak
lehentasuna dauka.
3.- Estatu elkartekide guztietan arau amankomunak era berdin batez aplikatzen dira. Hain
zuzen, horretarako eman diote Tratatuek Elkarteko Justizi Auzitegiari bakarrik
Elkartearen zuzenbidea ulerterazteko eskuduntza.

3. ATXIKIMENDUAREN ONDORIOAK
3.1 Elkartean

Espainia eta Portugalen Atxikimenduko Tratatua sinatzeak Elkartearen jatorrizko eta
eratorririlco zuzenbidean egokitzapenak egitera behartu du (ik. Atxikimenduko Akta 1027 art.).
Erakundeei dagokienez, Espainiari eman zaion estatutua herri handienetik hurbilago
dago txikienetik baino.
3.2 Espainian

Atxikimenduko Aktak zioenez, Elkartearen zuzenbidea, jatorrizkoa zein
eratorririkoa, 1986.1.1ean indarrean sartu zen. Dena dela, aro iragankorrak itunduak
zeuden kasuetan, indarrean sartze hori geroratu egin zen.
Zer gertatu zen Elkartearen arauekiko bateraezinak ziren espainiar arauekin? Barne-arauak isilbidez desemanak gelditu ziren. Honek, esan gabe doa, zuzenbidezko
segurtasun-ezako egoera sortu zuen, zeren eta Espainiako hiritarrek ez bait zuten
eskuarki Elkartearen zuzenbidea ezagutzen eta, ondorioz, ez bait zekiten barne-zuzenbideak zertan jarraitzen zuen indarrean eta zertan ez 5.
Nolanahi ere, arazorik larriena artezarauetatik etorri zen. Lehenago adierazi denez,
arau hauek ez dute beren alderdi guztietan behartzen eta Estatuek harturiko neurriez osatu
behar dira. Atxikimenduko Aktan xedatu zenez, Elkartean indarrean zeuden artezarauak
5 Elkartearen bigarren zuzenbidearen itzulpena gaztelaniara oso gaizki eta presaka egin zen,
eta hortik ere arazoak sortu dira (ik. Martinez Lange).
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osatzeko, espainiar Estatuak haiei zegozkien arauak 1986.1.1 baino lehen eman behar
zituen; bestela, Elkartearen aruateria hausteagatik, Justizi Auzitegiaren aurrean salatua
izan zitekeen eta , orobat, norbanakoek Auzitegien aurrean artezarau horien izatea inboka
zezaketen. Erronka handia zen, beraz. Errealitatean, egokitzapen hori atzerapenez,
partzialtasunez eta akatsez burutu zen.
Derragun, azkenik, zuzenbidean ez ezik, Administrazioan bertan ere aldaketa batzuk
egin zirela: Europako Elkarteetako Estatu-Idazkaritza berregituratu eta sendotu zen,
Kanpo-Politikako Idazkaritza Orokorra sortu zen, Europako Elkartearekiko Gai
Ekonomikoetako Ministraritzarteko Batzordea sortu zen, Gai Ekonomikoetako Gobernu-Batzorde Eskuordetuaren eraketa aldatu zen,...
3.3 Euskal Autonomi Elkartean

Espainia Europako Elkartean sartzeak, Autonomi Elkarteen eskuduntzekin zerikusia
duten hainbat arazo agerterazi du.
Lehenik, Konstituzioak eta Estatutuek kanpo-harremanei buruz ezarri zuten
ikuspegi erdirakoia gogoratzeko aukera eman du. Izan ere, zenbait herrialde federaletan ez
bezala (Alemania, Suitza, SESB,...), Espainian estatuazpiko erakundeek ez dute inongo
eskuduntzarik nazioarte-mailan tratatuak ituntzeko.
Bigarrenik, Espainiako Autonomi Elkarteek ez dute Gobernu Zentralak burutzen
dituen negoziazioetan eskuhartzeko eskubiderik (Alemanian, Belgikan, Danimarkan,
Portugalen nolabaiteko eskuhartzea ezagutzen bide zaie estatuazpiko erakundeei), edo
kontsultatuak eta adituak izateko modurik (adib., Txekoslobakian eta Suitzan bezala).
Espainian, informatuak egoteko eta Estatuari tratatuak eta akordioak negozia eta buru
ditzan eskatzeko beste eskubiderik ez dute. Egitez, gainera, Estatuak eman izan dien
informazioa urria izan da.
Hirugarrenik, Europako Elkartearen egintzen gertatze-lanetan Autonomi Elkarteek
ez dute, orain arte bederen, bertan egoteko eta eskuhartzeko modurik eduki, eztabaidatzen
den gaiaren eskuduntza estatutuetan berena dela agindu arren 6.

6 Alemaniaren kasuan, "lander"etako ministrari batzuk agintari federalen eta Elkartekoen
artean egiten ziren bileretan bertan egoten ziren, gero gainerako "lander"etakoei horren berri
ematearren ; baina fonnula horrek porrot egin bide du (ik. Diario Vasco, 1988.9.10)
Espainiaren kasuan Administrazio Zentralak antzeko formula bat proposatu zuen: Autonomi
Elkarteen ordezkari batek eskuhartuko luke Madrilgo eta Bruselasgo Administrazioen arteko
eztabaidetan; baina Autonomi Elkarte guztiak salo honekin ados ez zeudenez gero, ez zen
abian jarri. Bestalde, Administrazio Zentralak "onartu" —eta zenbait kasutan bultzatu ere— egin
ditu zenbait Gobernu Autonomoren lehendakari eta kontseilarien agertuak Bruselasa eta
zenbait Autonomi Elkartek "antena" gisa iharduteko hantxe jarritako bulegoak.

Laugarrenik, Elkartearen zuzenbidearen garapen eta beterazpenean ere arazoak daude,
artezarauen kasuan batez ere. Izan ere, azken hauen kasuan, Autonomi Elkarteak
eskuduntza esklusibo eta osoa duen alorretan, berak garatu eta aplikatu behar du
artezaraua. Europako Elkartearen zuzenbidearen arabera, ordea, Tratatuetatik eratortzen
diren betebeharrak Estatuei dagozkie eta zeinnahi delarik ere huts egiten duen Estatuaren
organoa, Estatua da Europako Elkartearen aurrean erantzule. Zer gertatzen da, baina,
Autonomi Elkarte batek bere betebeharra burutzen ez badu?
Estatuak badauzka bide batzuk, bai aldez aurretik bai ondotik, makurra zuzentzeko.
Bide horiek, ordea, ez dira beti gogobetegarri: batzuk, Autonomi Elkarteen eskuduntzak
murrizten dituztelako (harmonizazio-legeak, esaterako); beste batzuk oso motelak
direlako. (ik. Lopez Guerra).
Dena dela, arazoa orain arte Autonomi Elkarteen hutsegiteetatik baino, Estatuak
Autonomi Elkarteen eskuduntzak murrizteko daraman politikatik etorri dira. Izan ere,
Europako Elkartearekiko duen erantzunkizuna aitzakia hartuz, Euskal Autonomi
Elkarteak eskuduntza esklusiboa duen alorretan Estatuak lege mun-iztaile batzuk atera
ditu (adib., eskualde-pizgarrien legea, mendiko nekazaritzari buruzko arauteria,...).
Bosgarrenik, Europako Parlamentuko hauteskunde-mugapeak ez dira egokitu
autonomien esparrura. Horrek nazionalitateen ahotsa Europako Parlamentuan aditzea
eragotzi du.
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Merkantzien ibiltze askea

4. KAPITULUA
MERKANTZIEN IBILTZE ASKEA

Europako Elkartearen sortzaileen eritziz, garapen ekonomikoa, bizitz mailaren
hobekuntza, erdiesteko, merkatu amankomuna ezartzea guztiz beharrezkoa zen.
Lehenengo kapituluan ikusi genuenez, merkatu amankomuna bi alderdik osatzen dute:
barne-merkatu bakarrak eta kanpoarekiko harreman amankomunek. Ondorengo
kapituluetan (4-12 kapituluetan, alegia), Elkarteak zer-nolako aurrerapen egin duen bi
alderdi hauetan azaltzen saiatuko gara. Merkantzien ibiltze asketik hasiko gara, hauxe
izaten bait da merkatu amankomunen zutaberik behinena.
1. MERKANTZIEN IBILTZE ASKEA EEETn

Gai hau arautzen duen EEETren atalak (9-37 art.) ondoko arloak bereizten ditu: 1)
Estatu elkartekideen arteko aduanako eskubideen eta ondorio baliokideko ordainerazpenen
ezabapena; 2) hirugarren herrialdeetatik datozen inportazioei (ADAB) Aduanako Arantzel
Bateratua ipintzea; 3) Estatu elkartekideen arteko murriztapen kuantitatiboen edota
ondorio baliokideko neurrien ezabapena; eta 4) merkatal izaerako monopolio nazionalen
egokitzapenaz. Merkatal politika amankomunaz aritzean ADABen ezarkuntzaz ihardungo
dugunez gero, hemen beste hiru puntuez bakarrik ihardungo dugu.
1.1 Estatu elkartekideen arteko aduanako eskubideen eta ondorio
baliokideko ordainerazpenen ezabapena 1.

Helburu hau EEETren 12. eta hurrengo artikuluetan aurrikusia zegoen eta 1968.
urterako erdietsia izan zen.
1.2 Estatu elkartekideen arteko murriztapen kuantitatiboen eta ondorio
baliokideko neurrien ezabapena

Neurri hauek EEETren 30. eta hurrengo artikuluetan debekatzen ziren.
Elkartekideen arteko elkarganbioen murriztapen kuantitatiboak 1962.1.1erako jadanik
kenduak izan ziren.
1 Justizi Auzitegiak ondoko eran mugatu du "ondorio baliokideko ordainerazpen"
kontzeptuaren esangura: "aduanako eskubidea ez izanik, muga igarotzeagatik merkantzia
nazionalek edo atzerritarrek jasan behar duten diruzko zama, aldabakarki ezarria, eta zeinnahi
delarik ere haren izena, teknika eta tamaina".
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"Ondorio baliokideko neurri" kontzeptuak hauxe adierazten du: bera ez egotekotan
gertatuko liratekeen inportazio-esportazioak eragoz ditzakeen edozein neurri estatal (lege,
erregelamendu edo administrazio-xedapena; praktika administratiboa...). Hots, kontzeptu
hau guztiz zabala da eta haren barnean Estatuen gainerantzeko zeharkako babeskuntza
osoa sar daiteke (70/50 artezarauaren 2. artikuluan "ondorio baliolcideko neurri" izan
litezkeen adibide-zerrenda luzea agertzen da).
36. artikuluaren arau desemailea.- Ohizko bitarteko babestaileak (arantzelak eta
murriztapen kuantitatiboak, batez ere) bertan laga ondoren, Estatuak hasi dira, gero eta
gehiago, neurri babestaile izkutu eta sofistikatuak erabiltzen. Neurri horiek erabiltzeko
edo zuritzeko aipatu ohi diren helburu eta arrazoiak arras goresgarriak dira beti:
gizabanakoen osasunaren eta bizitzaren babesa, ingurugiroaren defentsa eta hobekuntza,
kontsumitzailearen babesa. Elkartearen irudiz, noski, helburu eta arrazoi horiek
aintzakotzat hartzekoak dira; baina elkartekideen arteko merkataritza eragozteko erabil ez
d2itezen saiatzen da.
Hau honela, EEETren 36. artikuluak hauxe dio: "inportazioak, esportazioak edo
iraganbidea debekatzea edo murriztea (zilegi da) baldin eta ordena publikoagatik,
moralitate eta segurtasun publikoengatik, gizabanakoen eta animalien osasun eta bizitza
babesteagatik, landareak jagoteagatik, ondare artistiko, historiko edo arkeologiko
nazionala babesteagatik, edo jabetza industrial eta merkantila babesteagatik bidezkotuak
badaude".
Aipaturiko artikuluaren hitzak bere esannahi hertsi eta mugatuan hartu behar dira
(Tratatuan agertzen diren oinarrizko askatasunen salbuespen guztiak bezala). Murriztapen
edo debekuak bidezkotuak edo zurituak egoteko, murriztapen eta debeku horiek nahikoak
(baina ez gehiegikoak) izan behar dute eta ez du egon behar helburu hori lortzeko
elkarganbioen eragozle txikiagoa den beste biderik.
Derragun, orobat, 36. artikulura jo nahi duen Estatuak, artikulu horretan aipatzen
diren interesak babesteko arauteria hori beharrezkoa zaiola frogatu behar duela.
Galdakizun inperatiboa eta 30. artikulua.- EEETren 36. artikuluan aipatzen diren
salbuespenaz gainera, 30. artikuluaz Justizi Auzitegiak egin duen irakurketaren ondorioz,
Estatu elkartekideei ahala ematen zaie elkartekideen arteko merkataritza eragozten duten
neurriak ezartzeko, baldin eta neurri horiek "galdalcizun inperatibo" bati erantzuteko
beharrezkoak badira. Kasu hauetan, Justizi Auzitegiaren arabera, Estatu elkartekideak
hartzen duen neurria ez da "ondorio baliokideko neurri"tzat jo behar. Galdakizun
inperatibo hauen adibide gisa Justizi Auzitegiak ondoko hauek aipatu ditu:
kontsumitzaileen babeskuntza, kontrol fiskalen eraginkortasuna, merkatal salerosketen
leialtasuna,...
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Estatu elkartekideek neurri horiek ezarri ahal izateko ondoko baldintzak bete behar
dira: gai edo arlo hori Elkarteak arauturik ez edukitzea; eta bereizketarik gabe, bertako
ekoizpenari eta inportazioei neurri horiek aplikatzea. Gainera, Justizi Auzitegiak oso
erizpide zorrotzak darabiltza horrelako neurriak Ellcartearen zuzenbidearekin bat datozen ala
ez erizteko: bilaturiko helburuaren eta harturiko neurriaren artean "zergati-ondorio"
erlazioa egon behar izateaz gainera (kausalitate-erizpidea), neurriaren ondorio murriztaileek
ez dute bilaturiko helburuarekiko neurriz gainekoak izan behar (proportzionaltasuneko
erizpidea) eta, batez ere, ez du helburu hori lortzeko, elkarganbioak gutxiago eragozten
dituen beste biderik egon behar (ordezketa-erizpidea).
Estatuek arauketen bitartez merkataritza eragoz ez dezaten ihardunbideak.- Hortaz,
Elkartearen arauteriarik ez egotekotan, Estatu elkartekideei dagokie osasunaren babesa,
ingurugiroaren hobekuntza eta antzeko funtsezko interesen jagoterako neurriak hartzea.
Neurri horiek merkantzien ibiltze askea eragoz dezakete. Ezer egin al daiteke hori gerta ez
dadin9
EEETren 100. artikuluaz baliaturik, Estatu elkartekideen legegintzak hurbil daitezke
(horrela, hain zuzen, egin zen hasieran). Aipaturiko artikuluak horrela dio: "Batzordeak
salo eginik, Kontseiluak ahobatez (EABk puntu hau aldatu eta gehiengo kualifikatua aski
zela adierazi zuen), merkatu amankomunaren funtzionamendu edo ezarkuntzan zuzeneko
eragina duten Estatu elkartekideen xedapen legal, erregelamenduzko eta administratiboak
hurbiltzeko artezarauak onartuko ditu". Hala ere, bide honek alderdi txar batzuk zituen:
erabakia Kontseiluari zegokion eta ahobatez onartu behar zen; atera behar ziren
artezarauen kopurua oso handia zen;... Dena dela, errealitatean arauteriak hurbiltzeko
artezarau anitz onartu ziren.
Nolanahi ere, aspaldian utzi zituen agerian bere mugapenak harmonizatzeko modu
horrek. Horregatik, gaur egun, harmonizazioarekin batera, erregela tekniko eta arau
nazionalen baliokidetasunaren elkarrekiko arrezagutzera jotzen da (gainera, hannonizazioa
azkarrago eta eraginkorragoa egitearren, harmonizabidean garrantzizko aldaketak sartu dira;
ik. Documentos Europeos 18/88).
Bestalde, eragozpide berririk sor ez dadin, 83/189/CEE artezarauak arautze edo arau
teknikoko egitasmo berriak aldez aurretik jakinerazteko betebeharra ezarri die Estatu
elkartekideei. Horrela, Batzordeak eta gainerako Estatu elkartekideek arazoa aztertzeko,
elkarganbioak eragoz ditzakeen ezer dagoen ikusteko eta, horrela balitz, EEETren 30. eta
100. artikuluen arabera neurriak hartzeko denbora izateko, Estatu elkartekide horren
arauaren onarpidea etenik gelditzen da.
1.3 Merkatal izaerako monopolio nazionalen ezabapen aitzinakorra
Estatu elkartekideak horretara behartuak daude EEETren 37. artikuluaren arabera.

2. ALDI BATEKO SALBUESPENAK2

Elkartearen zuzenbideak Estatu elkartekideei merkantzien ibiltze askearen kontrako
neurriak hartzea galerazten die, Tratatuek espresuki aurrikusitako eta Elkartearen egintza
batek baimendutako kasuetan izan ezik. Zein dira, baina, kasu horiek?
- EEETren 36. artikulua (lehen aipatua eta irazkindua).
- EEETren 103. artikulua (ia ez da erabili). Zenbait produkturen urritasun gorriaren
kasuan, merkantzien ibiltze askerako salbuespenak diren banakuntz neurriak onar ditzake
Kontseiluak (adib. horrela egin zen petrolio-hornikuntzarekin honen krisialdian).
- EEETren 108. eta 109. artikuluak (ia ez dira erabili). Estatu elkartekide baten
pagamendu-balantza biziki ukitzen duten krisien kasuan (adib., Frantzia 1968ko
maiatzean).
- EEETren 115. artikulua (gero eta gehiago erabilia). Batzordeak baimena eman diezaioke
Estatu elkartekide bati, hirugarren herriek beste Estatu elkartekide baten bidez Elkartean
sarturiko merkantzietatik babesteko. Oihalgintzan, batipat, eman dira baimen hauek,
horrela, kuota nazionalez banatuak zeuden Elkartearen inportazioetan trafiko
desbiderapenik gerta ez zedin.
- EEETren 223. eta 224. artikuluak. Segurtasun eta defentsa nazionaleko arrazoiengatik
(adib. armen salerosketen kasuan) Estatu elkartekideei merkataritza eragoztea baimentzen
zaie.
- EEETren 226. artikulua. Aro iragankorrean iharduera ekonomikoko sektore batean iraun
dezakeen kinka gorria eta egoera ekonomikoaren aldaketa larriak ekar ditzaketen
zailtasunak egotekotan, Estatu elkartekideek eska dezakete salbagoardako neurriak
hartzea. Merkatu amankomunaren eraikuntzak ekar zitzakeen egokitze-arazoak Estatu
elkartekideei ebaztera laguntzeko asmoz sartu zen artikulu hau EEETn. Antzeko
artikulua sartu zen, geroago elkartekide bihurtu ziren herrien atxikimenduko aktetan
(Espainiaren eta Portugalen atxikimenduko aktaren 379. artikuluan, adibidez;
Espainiaren kasuan klausula hori siderurgian, ongarrietan eta txerrikian erabili da, eta
Elkartearen kasuan marrubietan).

2 Irakurlea ohartuko denez, ondorengo salbuespenezko kasuen artean dira aipatzen
"galdakizun inperatibo" bati erantzunez, elkartekideen arteko merkataritzaren eragozle izanda
ere, Estatu elkartekideek harturiko neurriak. Izan ere, kasu honetan neurri horiek "murriztapen
kuantitatiboen ondorio baliokideko neurri"tzat ez ditu Elkarteak jotzen, eta beraz ez dira neurri
debekatuak.
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3. ERDIETSITAKOAREN BALANTZEA

Badaude oraindik ere elkartekideen arteko merkataritzaren garrantzizko murriztapen
batzuk:
- Prezio-arauketak eta xedapen tekniko-sanitarioak eta tekniko-industrialak.
- Ez dira zeharo desagertu merkatal monopolio nazionalek sortzen dituzten
diskriminazioak.
- Administrazio publikoen erosketek, ekoizkin nazionalen eta atzerritarren artean
bereizketak egiten dituzte.
- EEETren 115. artikulura maizegi jotzen da.
- Aduana-ihardukipenak motelak eta konplexuak dira.

Hala ere, salbuspenak salbuespen, arlo honetan egindako aurrerapena berebizikoa izan
da. Gainera, gelditzen diren atzerabideak kendu eta egiazko merkatu bakarra eskuratu nahi
du Elkarteak 1992 urterako, eta horretarako behar diren neurriak abian jartzen hasia da.

4. ATXIKIMENDUA
4.1 Atxikimenduko Aktaren arauketa (30-54 artikuluak)

Atxikitze-unetik, Espainiaren eta Elkartearen arteko esportazioak zergapetzen dituzten
aduanako eskubideak eta zerga baliokideak kendu behar dira.
Beste horrenbeste egin behar da inportazioak zergapetzen dituzten izaera fiskaleko
aduanako eskubideekin eta ondorio baliokideko zergekin.
Hamarren Elkartearen eta Espainiaren arteko inportazioen gaineko aduanako
eskubideak murriztuz joango dira era gehikor batean (%10; %12,5; %15; %12,5; %12,5;
%12,5; %12,5; eta %10) zazpi urtetan zehar (1986.3.1etik 1993.1.1 arte) 3.

3 Espainiak EEEko gainerako herrialdeetara eta EGLEra egiten zituen esportazioak zamapetzen
zituzten arantzelak erabat kenduak izan dira 1989ko uztailaren geroztik. Arantzelen
kentzapenaren bi urte t'erdiko aurreratze horri esker Espainiak 90.000 M. pta. aurreztuko du.
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Atxikitzeaz geroztik, inportazioen eta esportazioen gaineko murriztapen
kuantitatiboak eta ondorio baliokideko neurriak ezabatzen dira, ondoko kasuetan izan
ezik:
- Espainiarentzako kobrezko eta haren aleaziozko errauts, hondakin eta apurkinen
esportazioen murriztapen kuantitatiboekin hiru urtez, eta Espainiatiko oihalezko
ekoizkin batzuen inportazioen murriztapen kuantitatiboekin lau urtez, jarraitu ahal
izango du Elkarteak.
- Espainia, Elkartetiko telebista eta traktoreen (hiru urtez), kotoiezko oihal-ekoizkinen
(lau urtez) eta turismoko berebilen ekoizpeneko pieza eta akzesorioen (hiru urtez)
murriztapen kuantitatiboekin jarraitu ahal izango da. Gainera, atxikitzearen ondorengo
hiru urteetan, Elkartetiko berebilen kontingente batzuk (32.000, 36.000 eta 40.000 ale,
hurrenez-hurren), %17,4eko arantzel gutxitu bereziarekin, inportatzera konprometitzen
da Espainia (1988ko abenduaz geroztik kontingente hori desagertzen da).
- Kontingenteen ezabapena era mailakatu batean egiten da kasu guztietan.
Legegintzen harmonizazioari dagokionez, Atxikimenduko Aktaren XXXII
eranskinean gasolinaren berunari, kakao eta txokolateari eta giza-kontsumorako esneari
buruzko Elkartearen artezarauen aplikazioaz Espainiaren aldeko salbuespen batzuk datoz.
Espainiaren tabako eta petroleoaren gaineko monopolioak, 1991.12.31 baino lehen
egokitu behar dira.
4.2 Ondorioak

Lehen laukian ohar daitekeenez, EEEren aurrean Espainiak zuen arantzelen
batezbesteko babes nominala askoz garaiagoa zen, EEEk Espainiaren aurrean zuena
baino. Irudi horretan ohar daiteke, orobat, arantzel-sail batetik bestera babesaren maila
aldatzen dela; beraz, arantzelen kentzapena gehiago ukituko ditu sektore batzuk besteak
baino. Nolanahi ere, herri baten ekonomiak duen babesa ez datza arantzeletan soil-soilik;
zeharkako zergapenaren, dauden murriztapen kuantitatiboen, ganbio-tipoaren mailaren,
inflazioaren mendean dago, baita ere.
Zein izan den Espainiaren merkatal balantzaren eboluzioa atxikimenduaren ondoren
2, 3 eta 4. laukietan ikus daiteke: a) inportazio ez-energetikoak erruz hazi dira eta
energetikoen balioa 1986an gutxitu zen; b) esportazioen balioa pezetatan (baina ez
dolarretan) 1986an gutxitu zen eta 1987ez geroztik zuzpertzen hasi; c) Espainiaren
merkatal fluxuak EEEra doaz gero eta gehiago; Espainiak EEErekin merkatal superabita
izatetik defizit nabarmena izatera igaro da; EEE onuradun irten da, Espainia Elkartean
bameratzeagatik merkataritzak izan duen nolabaiteko "desbideratze"az (batez ere, nekazal
eta janari-produktuetan: artoa...).
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1. LAUKIA: EEEren ETA ESPAINIAREN ARANTZEL-SAILEN
BATEZBESTEKO BABES NOMINALA ATXIKIMENDUA
BAINO LEHEN.
Batezbesteko
babes
nominala

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

ArantzelVI

VII VIII

IX

X

XI

XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

XIX X',X

-sailak

Iturria: Euskadi en la Comunidad Ecomica Europea liburutik aterea.

Oharrak:
1. Espainia. Eskubide arruntak, hirugarren herriekiko abagadunezko beherapenarekin.
2. Espainia. Eskubide arruntak abagadunezko beherapenarekin eta EEErentzako
beherapenarekin.
3. EEE. Hirugarren herriekiko Elkartearen kanpo-tarifa.
4. EEE. Elkartearen kanpo-tarifa. Eskubide beheratuak Espainiarentzat.
5. len batezbesteko aritmetikoa.
6. 2ren batezbesteko aritmetikoa.
7. 3ren batezbesteko aritmetikoa.
8. 4ren batezbesteko aritmetikoa.

2. LAUKIA: ESPAINIAREN KANPO-MERKATARITZA EKOIZKIN-

-T A LDEK A
ESPORTAZIOAK
(M.m. Pta.)

INPORTAZIOAK
(M.m. Pta.)

SALDOA
(M.m. Pta.)

1985

1986

1988

1985

1986

1988

1985

1986

Kontsurno-ondasunak

1343

1440

1693

473

733

1411

870

707

Bitarteko
ondasunak

1938

1716

2178

2224

2517

3310

- 286

Kapital-ondasunak

465

428

565

582

772

1472

3746

3584

4449

3279

4021

362

235

211

1835

4109

3819

4659

5115

Ekoizkin ez-energetiko guztiak
Ekoizkin
energetikoak
Ekoizkin
guztiak

Esport. Inport.
(%)
(%)
1988

88/85

88/85

282

126

298

- 801

-1132

112

132

- 117

- 344

- 907

121

252

6199

467

- 437

-1750

119

189

933

790

-1473

- 698

- 579

58

43

4955

6989

-1006

-1336

-2330

113

137

Iturria: Espainiako Bankua

3. LAUKIA: ESPAINIAREN INPORTAZIO ETA ESPORTAZIOEN
HERRIALDEKAKO BANAKETA
INPORTAZIOAK
(guztiarekiko % )

ESPORTAZIOAK
(guztiarekiko % )

1980

1985

1986

1987

1988

1980

1985

1986

1987

1988

Erresuma Batua

4,7

6,5

7,7

7,0

7,1

7,0

8,6

8,8

9,5

9,7

Frantzia

8,3

9,2

11,7

12,8

12,8

16,5

15,5

17,9

18,7

18,5

Alemania

8,2

10,6

15,0

16,1

16,1

10,2

9,6

11,7

12,0

12,0

Italia

4,9

4,6

7,3

8,8

9,6

7,8

7,0

7,9

8,9

9,6

Elkarteko
gainerakoak

5,2

5,9

8,5

9,8

10,4

10,6

11,6

13,9

14,7

15,6

FFF. guztia

31,3

36,8

50,2

54,6

56,8

52,2

52,2

60,4

63,8

65,6

EEBB

13,0

10,9

9,9

8,3

9,0

5,3

10,0

9,2

8,2

7,9

Japonia

2,5

3,4

4,9

4,5

5,1

1,2

1,3

1,1

1,1

1,2

OECDeko
gainerakoak

5,3

5,7

6,5

6,6

6,6

5,5

6,6

6,7

6,4

6,3

OECD guztia

52,0

56,8

71,5

73,9

77,5

64,4

70,1

77,0

79,4

80,9

PLEE

27,8

20,1

11,2

9,5

6,7

12,9

7,3

5,7

4,6

4,5

FJ.EK

2,5

2,8

2,0

2,9

2,7

3,5

4,1

2,9

2,1

1,8

Amerikako
beste herriak

8,3

10,2

6,6

5,8

5,0

7,7

3,9

3,6

2,9

2,7

Munduko
gainerakoak

9,3

10,1

8,6

8,0

8,0

11,4

14,6

10,5

10,9

10,1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Mundu guztia

Iturria: Espainiako Bankua (neronek landuak)
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4. LAUKIA: ESPAINIAREN INPORTAZIO ETA ESPORTAZIOEN
HERRIALDEKAKO BANAKETA (m.M.pta.)

ESPORTAZIOAK

INPORTAZIOAK

SALDOA

1985

1986

1987

1988

1985

1986

1987

1988

1985

1986

1987

1988

330

378

423

498

351

335

398

455

21

- 43

25

- 43

Frantzia

471

571

774

942

635

681

786

864

164

110

12

-78

Alemania

537

736

970

1130

392

446

503

561

-145

-290

-467

-569

Italia

233

357

532

674

288

302

372

448

55

-5

160

-226

298

416

593

725

475

529

616

727

177

113

23

+2

EEE guztia

1868

2458

3292

3969

2142

2295

2675

3056

274

-163

-617

-913

EEBB

553

483

499

628

409

351

342

367

-144

-132

-157

-261

Japonia

173

241

270

359

53

42

46

55

-144

-199

-224

-304

OECDeko
g . erakoak

289

318

396

463

272

253

270

292

- 17

- 65

-126

-171

OECD guztia

2883

3500

4458

5418

2876

2926

3333

3770

-7

-574

-1125

-1648

PLEE

1021

552

570

466

300

216

193

210

-721

-336

-377

-256

ELEK

140

99

172

189

170

109

90

84

30

10

- 82

-105

Amerikako
beste herriak

518

322

350

356

159

137

123

124

-359

-185

-227

-232

510

418

480

560

598

398

456

472

88

- 20

- 24

- 88

5073

4891

6030

6989

4104

3800

4196

4660

- 969

-1091

-1834

-2329

Erresuma Batua

Elkarteko
g

• erakoak

Munduko
g

• „ akoak

Mundu guztia

Iturria: Espainiako Bankua (neronek landuak)

Orain dela gutxi arte Espainiako Gobernuak ez zuen hain gaizki jotzen merkatal
balantzaren eboluzioa. Izan ere, haren ustez: 1) nahiz eta esportazioko zergarinketa
desagertu, pezetaren kotizazioa igo, kreditu batzuk kendu, barne-eskaria biziki
emendatu,... esportazioak ere hazten ari ziren (Espainiako ekonomiaren
lehiagarritasunaren eta kemenaren adierazletzat jo zitekeena); 2) inportn7ioen hazkundean,
babeskuntzaren kentzapenak ez ezik, barne-eskariaren emendapenak ere zerikusi handia
zuen; 3) egindako inportazio asko bitarteko eta ekipamendu-ondasunenak ziren, espainiar
industria eraberritzeko eta prezioen egonkortasuna lortzeko laguntzen zutenak; 4)
EEErekiko defizita, kontu korrenteko balantzak superabit zuen garaian agertu zen. Hala
ere, aldian aurrera joan ahala merkatal balantzaren defizita gero eta handiagoa zela eta
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kontu korrenteko balantzan ere defizit nabaria agertzen hasia zela ohartuta, desoreka
horiek gutxitzearren 1989an barne-eskaria murrizteko neurriak hartu beharrean aurkitu
zen.
Euskal Autonomi Elkartearen merkatal balantzak Espainiakoaren antzera
eboluzionatu du (ik. 5. laukia) (azpimarratzekoa da siderurgi eta petroleo-produktuetan
egon den aldaketa).
5. LAUKIA: EUSKAL AUTONOMI ELKARTEAREN ESPORTAZIO
ETA INPORTAZIOEN SEKTORIZAZIOA (M. pta. eta %)

ESPORTAZIOAK

INPORTAZIOAK

1985
M.pta.

1988
M.pta.

88/85
(%)

1985
M.pta.

1988
M.pta.

88/85
(%)

Animalia bizirik eta prod.
4.831
Landare-saileko prod.
382
Koipe eta olioak
5.354
5.136
Jan-edariak
127.340
Prod. mineralak
21.111
Prod. kimikoak
56.272
Plastikoak
llelarruak, larruak eta manuf. 656
1.609
Egurra eta haren manuf.
Papera eta haren aplik.
11.698
Ehungintza eta jantzigintza 3.571
455
Oinetakoak
Eraikuntzgaiak eta zeramika 6.592
Bitxigintza
5.334
Metal arruntak eta manuf. 213.865
75.586
Makinak eta aparatuak
29.658
Garraio-materiala
2.620
Optika eta argazkigintza
4.156
Arrnak eta munizioa
6.585
Altzarialc eta jostailuak
44
Artegaiak
588.557
GUZTIRA
GUZTIRA,
461.218
energigairik gabe

11.118
607
3.604
5.968
68.740
16.476
60.291
471
1.466
14.965
3.756
242
8.866
298
161.732
96.751
59.135
4.682
6.242
7.261
1.530
534.204

230
159
67
116
54
78
107
72
91
128
105
53
134
6
76
128
199
179
150
110
35
91

14.579
17.056
2.724
5.166
343.890
20.063
23.152
1.021
3.763
13.366
5.769
309
3.944
5.702
99.196
35.445
5.256
6.207
388
702
52
606.822

29.943
13.404
1.843
6.319
130.722
28.799
39.875
2.072
8.353
19.433
8.051
1.715
7.014
1.862
129.692
75.999
27.610
10.148
760
3.149
160
546.923

205
79
68
122
38
144
172
203
222
145
140
555
178
33
131
214
525
163
196
449
307
90

465.464

101

262.932

416.202

158

Iturria: Direcci6n General de Aduanas (neronek landuak)
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5. KAPITULUA
LANGILE ALOKATUEN IBILTZE ASKEA

1. LANGILE ALOKATUEN IBILTZE ASKEA EEETn

EEETren 48. artikuluak zioenez, aro iraunkorra amaitu orduko, 1969. urterako,
alegia, Elkartearen barruko langileen ibiltze askeak bermatua egon behar zuen. Eta
horrelaxe izan zen: piskat lehenago, 1621/68 erregelamenduak behin-betiko eraentza edo
erregimena ezarri zuen. Aipaturiko erregelamenduaren 1. artikuluak ondoko eran azaltzen
du zertan datzan langileen ibiltze askea: "Estatu elkartekide baten hiritar orok, zeinnahi
delarik ere haren egoitza, beste Estatu elkartekide baten lurraldean alokairuko iharduera
iristeko eta egikaritu edo ejerzitzeko eskubidea du, beste Estatu elkartekide horretako
langile nazionalen enplegua arautzen duten legezko, erregelamenduzko eta
administraziozko xedapenen arabera".
Zer eskubide eratortzen dira, Elkarteko langileentzat, aipaturiko EEETren 48.
artikulutik eta 1612/68 erregelamendutik?
- Eskainitako enpleguei erantzuteko; lanpostua bilatzeko edo beronetaz jabetzeko asmoz
beste Estatu elkartekide batera lekuzaldatzeko; enplegua egikaritu edo ejerzitu ahal
izateko beste Estatu elkartekide batean egoitza edukitzeko; eta egikaritu ondoren hartan
irauteko eskubidea.
- Langile nazionalekiko tratu-berdintasuna bai enplegura iristeari (ez da "lan-baimen"ik
behar) eta bai enplegu lan-baldintzei (lansariak, eskubide sindikalak,...) dagokienean.
- Senitarteko eskubideak (senideak biltzeaz, langilearen senideak enplegura iristeaz, seme-alaben eginbeharreko eskolaratzeaz,...).
Hala ere, langileen ibiltze askeari bi garrantzizko murriztapen jartzen zaio EEETn:
. EEETren 48.3 artikuluan aipatzen dena: "ordena-publikoko, segurtasun publikoko eta
osasuneko arrazoiengatik" langile alokatuen ibiltze askea galeraz daiteke (dena dela, zio
hauek era murrizkor batean ulertu eta interesatuaren jokatze pertsonalean oinarrituz
inbokatu behar dira).
. EEETren 48.4 artikuluan aipatzen dena: "(langile alokatuen ibiltze askeari buruzko)
xedapenak ez dira Administrazio Publikoaren enpleguen kasuan aplikagarri". Dena dela,
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agindu hori ondoko eran ulertzekoa da: Estatuaren -edota beste norbanako publikoen-interes orokorren salbagoarda helburu duten funtzioetako botere publikoaren egikaritza
edo ejerzizioan eskuhartzea berekin daramaten enpleguak bakar-bakarrik gordetzen dira
herritarrentzat (hots, polizia, justizia, diplomazia...; baina ez osasungintza,
irakaskuntza, etab.).
Gizarte-Segurantza langileen ibiltze askearentzat aitzinbetebeharra da: arrisku
gehiegirik gabeko higikortasuna ahalbidetzen du. Honi buruz ari den EEETren 51.
artikuluak ez du eskubide edo laguntza berririk sortzen eta ez du helburutzat Estatu
elkartekideen sistema ezberdinak bateratzea ere. Oraingoz iritsi nahi den gauza bakarra
hauxe da: herri elkartekideen langile oro, dagoen herri elkartekide horretako langile
nazionalek dituzten laguntza guztiez baliatu ahal izan dadin ihardunbidezko arau
behinenak ezartzea. Horrela, Elkartearen arauteriak hiru funtsezko hastapen bermatzen du:
- Gizarte-Segurantzako eraentza edo erregimenari dagokionean, langile herritarren eta
atzerritarren artean tratu-berdintasunal .
- Aurreko lan eta kotizazioak non egin diren alde batera utziz, prestazioen kalkulurako
haiek denak kontutan hartze eta metatzea.
- Emigratzailea bere jaioterrira itzultzekotan edo beste herri batera joatekotan, prestazioen
lekuzaldagarritasuna.
Nola bila daiteke lanpostua beste herri elkartekide batean?
. Norbera beste herri elkartekide batera joan eta enplegu bila has daiteke. Hiru hilabete
igaro ondoren (aldi horretan emigrantea herri elkartekide horren sorospidetza
publikoaren babesean egon daiteke), lanik aurkitu ez duen langilea herri horretatik
aldegitera gonbidatua izan daiteke.
. Lekuzaldaketarik gabe, Elkarte mailan enpleguko eskaria eta eskaintza elkarri
egokitzeko dagoen sistemaren bidez, SEDOCen bidez, alegia. Honek europear enplegu-bulego baten antzera dihardu. Horrela, teoriaz, dauden lanpostuak eskuratzeko,
Elkartearen langileei lehentasuna ematen zaie.

1 Elkartearen arauteriak eritasuneko eta amatasuneko aseguruaren prestazio.ik (sendagileak,
ospitaleratzeak...) Elkartearen lurralde guztian bermatzen ditu. Hortaz, langileak eta bere
senideek, hark lan egiten duen herriaz kanpo egotekotan (hots, oporrengatik edo beste herri
elkartekide batean aurkitzen badira), une horretan dauden herri elkartekidean Gizarte-Segurantzako afiliatuek jasotzen dituzten prestazio berdinak jasotzeko eskubidea dute.
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ERDIETSITAKOAREN BALANTZEA

Langile alokatuen ibiltzearen jareitea ia osotara lortu da. Hala ere, oraindik ere
egoitza-baimenen ematean administrazio-zurruntasunak daude, mugazandiko langileen
zergapena ez da egokia, lanbide-koalifikazioen bateragarritasuna ez da guztizkoa,...
Gainera, SEDOC delakoa ez dabil ongi eta, beraz, Elkartearen langileek ez dute egiazko
lehentasunik hirugarren herrialdeen langileen aldean (herri elkartekideek hirugarren
herrialdetako laneskura jotzen dute, merkeago da eta).
Langileen ibiltzea Elkartean ez da gaur egun oso handia: langabezi egoerak ez du
laguntzen, hizkuntza eta ohitura ezberdinak oztopoak dira,...

3.

ATXIKIMENDUA

3.1 Atxikimenduko Aktaren arauketa (55-60 art.)

Espainiaren eta Elkarteko gainerako herrien arteko langile alokatuen inmigrazioa
1993 arte (1996 arte Luxemburgen) galeraz daiteke. Haatik, atxikimendutik bost urte
igaro ondoren egoeraren balantzea egingo da eta, baliteke, ahobatez, erregimen
iragankorrean egokitzapenak sartzea.
1985ez geroztik beste Estatu elkartekide batetik etorritako langileei ezin ezar dakieke
neurri murriztaile berririk egoitza edo enplegu-baldintzetan.
Estatu elkartekide batean erregularki bizi diren Elkartearen langile inmigratzaileei eta
haien senideei, langile nazionalek jasotzen duten tratu berdina emango zaie 1985ez
geroztik, ondoren aipatzen diren kasuetan izan ezik:
- 1985eko ekainean inmigrazio-herrian erregularki bizi ez ziren langilearen senideek,
atxikimenduaren ondorengo bost urteetan ez dute enplegu alokatu batera berehalako
irispiderik izango, lehenengo hiru urteetan hiru urteko egoitza eta laugarren eta
bostgarrenean hemezortziko hilekoa frogatu behar dutelarik.
- Atxikimendutik hiru urte igaro arte, langile inmigratzaileak ez du bere jaioterrian
bizilekua duten senideengatik senitarteko prestaziorik jasoko, lan egiten duen herrian.
- Nolanahi ere, eraentza edo erregimen iragankor hau baino onuragarriagoak diren
aldebiko hitzarmen eta arauteria nazionalak aplikatuko dira.
- SEDOC aro iragankorra (zazpi urte) amaitu baino lehen arituko da Espainian.

3.2 Ondorioak

Espainiarentzat onargarriak dira xedapen hauek, batez ere gai sozio-laboraletan eta
hauei loturikoetan jadanik inmigratua zegoen langilearen eta haren senideen parekotasunaz
ari direnak (Hamarren EEEn 700.000 espainiar inguru bizi ziren). Zazpi urtez ibiltze
askea murriztea ez da, zenbaiten irudiz, horren kaltegarria, zeren egungo egoeran
(Elkartean dagoen langabeziarekin eta) espainiar biztanleriak ez bait luke kanpoan
arriskatu nahi izango eta, aldiz, Elkartearen laneskuarentzat Espainian hamaika bizibide
erakargarri bait dago (batipat zerbitzuetan). Eta bestela eritziko balitz ere, gogoan izan
behar da Tratatuaren negozioazioetan Elkarteak arlo honetako aro iragankorraren luzera
(zazpi urte) arantzel ezabapenerako ipinitakoarekin lotu zuela eta, beraz, oso zaila zela
bata laburtzea bestearekin beste horrenbeste egin gabe.

!
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6. KAPITULUA
EZARTZE ETA ZERBITZUGINTZA ASKEA

1. EZARTZEKO ETA ZERBITZUGINTZAKO ASKATASUNA ZER
DEN
"Ezartzeko askatasuna" esamoldean "ezartze" hitzak duen esannahia honako hau da
EEETren 52. artikuluaren arabera: "iharduera ez-alokatu batera iristea eta beronetan
ihardutea, eta baita enpresak eraikitzea eta egipidetzea ere, batipat sozietateak". Hortaz,
ezartzeko askatasunetik zera ondoriozta daiteke: beste Estatu elkartekideko herritar batek,
berea ez den Estatu elkartekide batean, iharduera beregain batean ihardutearren, hango
herritarren baldintza berdinetan, kokatzeko duen eskubidea. Ezartzen dena sozietatearen
iharduera nagusia izan daiteke (ezarkuntza behinena) edo sozietatearen agentzia, sukurtsal
edo eskumenpeko bat (bigarren mailako ezarkuntza). Gogoan eduki, bestalde, Elkartearen
hizkeraren arabera "ezartze"ak ez duela esan nahi jabari edo ohizko egoitza erostea,
"lanbide-lokarria" sortzea baizik.
"Zerbitzu" hitzak hemen hauxe adierazten du: Tratatuaren beste xedapenek eraentzen
ez duten prestazioa, gehienetan ordaindua, Estatu elkartekide batean dagoen
establezimendu batetik beste Estatu elkartekide batean dagoen onuradun batera zuzendua.
Dela emailea onuradunarengana doalako (adib., atzerrira auzitan aritzera doan abokatua),
dela onuraduna emailearengana datorrelako (adib., turista), dela prestazioaren euskarria
bakarrik lekuzaldatzen delako (adib., atzerriko etxe batekin kontratatutako asegurua),
iharduera ez-alokatua mugaz gainetik egikaritzen da. Gogoan eduki, beraz, "zerbitzu"
hitzaren esannahia Elkartearen hizkeran eta ekonomia politikoarenean (azkeneko honetan
hirugarren sektoreko iharduerei deitzen zaie horrela) ez dela guztiz berdina edo ez datorrela
beti bat.
Derragun, azkenik, ezartzearen eta zerbitzugintzaren arteko ezberdintasuna ez datzala
buruturiko ihardueran, beronen baldintzetan baizik: iraupenean, maiztasunean eta
diharduen egilearen instalazio materialean, funtsean.
2.

ONURADUNAK

Estatu elkartekide baten naziotasuna duen gizabanakoa balia daiteke ezartzeko
eskubideaz. Ezarkuntza agentzia, sukurtsal edo eskumenpeko baten bidez egiten denean
(hots, bigarren mailako ezarkuntza denean), eta baita zerbitzugintzaren kasuan ere,
"Elkartearen herkideak" Elkartearen herrialde batean ezarrita ere egon behar du.
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Zuzenbidezko norbanakoak ere eskubide horretaz balia daitezke: zuzenbide zibil eta
merkantileko sozietateak, are sozietate kooperatiboak eta zuzenbide publiko edo pribatuko
gainerako zuzenbidezko norbanakoak, irabazizko helburua ez dutenak izan ezik (bizitza
ekonomikoan eskuhartzen ez duten neurrian). Sozietate hauek Estatu elkartekide baten
legegintzaren arabera eraikiak egon behar dute eta bere establezimendu nagusia edo bere
helbide soziala Elkartearen barruan eduki behar dute (aipatutako bigarren kasuan, bere
iharduerak Estatu elkartekide baten ekonomiarekiko lotura benetazko eta jarraitua erakutsi
behar du).
Tratatuak ez du ezartzeko eskubidea hirugarren Estatuetako herkideei hedatzea
aurrikusten; ez du baztertzen, ordea, zerbitzugintza askea haiei hedatzea.

3.

ERABILERAREN ESPARRUA ETA SALBUESPENAK

Ezartzeko eta zerbitzugintzako askatasuna funtsean iharduera ez-alokatu guztietara
hedatzen da: merkatal, industri eta artesau-ihardueretara eta lanbide liberaletara. Ez-alokatutzat joa izan ahal izateko, iharduerak hiru baldintza bete behar du: kudeamendu
beregaina (eta ez lan-harremanetan bereizgarri den menpekoa), izaera ekonomikoa eta
helburu interesatua izatea.
EEETren 55. artikuluak askatasun honetatik at uzten ditu agintaritza publikoaren
egikaritza edo ejerzizioan, noizik behinka bada ere, eskuhartzen duten iharduerak.
EEETren 56 artikuluak ordena, segurtasun eta osasun publikoko arrazoiak direla-eta,
beste Estatu elkartekide batean jatorria duen hiritarrari tratamendu berezia ematea
ahalbidetzen du.
Estatu bateko herkideentzat iharduera jakin batzuen egikaritza edo ejerzizioa trafiko
juridiko-ekonomiko pribatutik baztertua eta debekatua dagoenean, beste Estatu batean
jatorria dutenentzat ere –itxurazkoa denez– galerazita egongo da, nahiz eta haien jatorrizko
herrian egikaritza hori debekaturik ez egon.

4.

ERAGOZPIDEAK ETA EBAZPIDEAK

EEE sortu zenean, zein ziren ezartzeko eta zerbitzugintzako askatasunaren
eragozleak?
- Beste herrietakoei eskubide hauen egikaritza mugatzen zieten arau diskriminatzaileak.
Adibidez, lurraldean sartze eta irautea mugatzen zituztenak, iharduera batzuetara iriste eta
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berauetan ihardutea murrizten zituztenak, hauei loturiko alorretan mugapenak jartzen
zituztenak (kredituak eskuratzeko, esaterako), etab.
- Nahiz eta itxuraz diskriminatzaileak ez izan, ezartzeko eta zerbitzugintzako eskubidearen
egikaritzarako hesi eraginkorrak ziren arauak: erabiltzaileen edo kontsumitzaileen
babesean, trafiko juridiko-merkantilaren segurtasunean, iharduera jakin batzuen
bermean... oinarritutako arauak (adib., sozietate-zuzenbidea, erakunde nazional batek
emandako hezibide eta tituluen galdakizuna, etab.)
Eragozpide hauei aurre egiteko, ondoko eran jokatu da:
– Tratatuak indarrean sartu zirenetik, Estatuei askatasun hauetan murriztapen berriak
jartzea galerazi zitzaien ("standstill" klausula deitu ohi zaio honi) (EEETren 53 eta 62
art.).
– Arau diskriminatzaileei dagokienez, Egitarau Orokorrak ezarri eta artezarau jaregileak
onartu ziren. Baina jadanik 1974ean, Elkartearen herkideen artean bereizketarik ez
egiteko zioten EEETren arauek (7, 52, 59, eta 60. artikuluak) zuzeneko ondorioa zutela
eta, hortaz, haren beterazpena neurri orokorreko egitaraua abian jartzera baldintzapeturik
ez zegoela adierazi zuen Elkarteko Auzitegiaren epaiak. Hots, arau diskriminatzaileek
eraginkortasunik ez zutela.
– Azkenik, arau murriztaileei –eta, aldi berean, ez diskriminatzaileei– dagokienez,
legegintzak koordinatzeko eta harmonizatzeko premia aitortu da. Hain zuzen,
koordinatu edo harmonizatu beharreko arloen artean EEETk honako hauek aipatzen
ditu: tituluen elkarrekiko arrezagutzea (57. art.), iharduera ez-alokatuen irisbide eta
egikaritzari buruzko legegintza (57.2 art.) sozietate-zuzenbidea (54.3.g art.), ordena,
segurtasun eta osasun publikoari buruzko xedapenak (56.2 art.)

5. ERDIETSITAKOAREN BALANTZEA

Jadanik Erromako Tratatuan ezartzeko eta zerbitzugintzako askatasuna helburutzat
jartzen bazen ere, oraindik ere, gaur egun, askatasun horrekin bat ez datozen gauza asko
aipa daiteke:
- Tituluen arrezaguera oso atzeratuta dago. Horrek, esan beharrik ez, langile beregainen
ezartzeko askatasuna eragozten du.
- Ahaleginak ahalegin, iharduera ez alokatuetara iristeko eta berauetan iharduteko bete
beharreko baldintzak ez daude homogeneizaturik eta harmonizatzeko prozesua ezta
osaturik ere. Hutsunerik handienetako bat europear sozietatearen estatutu eza da.
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- Hirugarren sektorean aurrerapenak inon baino txikiagoak izan dira. Haietariko
garrantzitsuenak (garraioak, banka, aseguruak, informazio-sistemak eta komunikazioak
etab.) arras zorrotzak diren arauteria nazionalen azpian daude. Txit larria da, batipat,
enkante publikoetan bertakoen alde egoten den diskriminazioa.
Hala ere, 1992an barne-merkatu bakarra lortzeko 1986ez geroztik abian jarri den
jareiketak arlo honetan eragin handia izan du, eta prestatzen eta onartzen ari diren neurriak
lehen aipaturiko ia eragozpide guztiak deuseztatzen ari dira. Adibidez, irakaskuntza
goreneko tituluak elkarrekiko arrezagutzeko artezarau bat onartu da 1988an; urte horretan
bertan Kontseiluak hornikuntzako kontratu publikoei buruz artezarau berri bat onartu
zuen (kontratuen esleibidea gardenago egitearren) eta beste bat herrilaneko kontratu
publikoei buruz; banka eta aseguru sektoreak jareiteko 1987-89 urteetan artezarau
garrantzitsuak onartu dira; 1988an Batzordeak Kontseiluari "sozietate-estatutu" bati
buruzko egitasmoa aurkeztu dio;... Aipaturiko arau gehienek, indarrean sartu baino lehen,
aro iragankorra gainditu beharko dute (maiz, gainera, Espainiarentzat aro iragankor
luzeagoa onartu da); dena dela, 1992rako denak indarrean egongo dira eta arlo honetan
benetazko askatasuna erdietsiko bide da.

6. ATXIKIMENDUA

Atxikimendutik bertatik ezartzeko eta zerbitzugintzako askatasuna aplikagarria da
Espainian. Nolanahi ere, ondoko salbuespenak onartu dira:
- Banka.- Zazpi urteko aro iragankorrean Espainiako Gobemuak "ekonomi beharrizan"eko

erizpidea erabil dezake, iharduera honen irispide eta egikaritzarako beharrezko baimenak
emateko, eta ireki daitezkeen sukurtsalen kopurua eta Espainiako barne-merkatuan eskura
daitezkeen baliabide ekonomikoen ehunekoa mugatzeko.
- Aseguruak.- Espainian lekutuak dauden arriskuei dagokienez, sei urteko aro

iragankorrean zehar, bertan ezarrita dauden aseguruetxeentzat gorde daitekeen kontratuen
ehunekoa gero eta txikiagoa izango da. (Kaudimen-ertzei, berme-fondoei, berebilaren
erantzunkizun zibilari eta gutun berdeari buruz Elkartean indarrean dauden beste arauak
atxikimendutik bertatik aplikatzen dira)
- Lanbide liberalak.- Odontologoena da ezartzeko eta zerbitzugintzako askatasunaz dagoen
salbuespena (bost urtez beste herri elkartekideetakoak Espainian ezin ezar daitezke).
Elkartearen zuzenbidearen onartze honek Espainian arlo honetaz zegoen arauterian
aldaketa franko egitera behartu du: atzerri-inbertsioaren legean, atzerritarren eskubide eta
askatasunei buruzko legean, sozietateen zuzenbidean, kontratazio publikoen zuzenbidean,
Burtsari buruzko legean,...

n
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Bestalde, lehen esan dugunez, Espainiaren atxikimenduaren ondoren jareite-prozesua
azkartu da Elkartean eta, horren ondorioz, Estatu elkartekideek alor hauei buruz zuten
arauteria aldatu beharrean aurkitzen dira. Jarein behar diren kasu batzuetan, ordea,
Espainiari luzamendu batzuk eskaini zaizkio. Adibidez, herrilanen merkatua jareiteko
Espainiari hiru urteko luzamendua eskaini zaio (horrek, Bartzelona-92 eta Sevilla-92ko
esleipen-egitarauetan espainiar enpresei faborezko tratua ematea ahalbidetzen du);
1990etik aurrera Elkartean aseguruak jareinak uztea erabaki bada ere (bizitz asegurua
ezik), Espainia 1997. urtera arte salbuespenez baliatuko da; etab.
Askatasun hauen arrezagutzeak dakarren lehiaketaren biziagotzeari dagokionez, hauxe
erants daiteke: Bankak, jarritako epeen buruan lehiagarri izan nahi badu, hasitako
eraberritze-lana jarraitu eta bizkortu beharko du eta kobratzen dituen interesak (Europan
kobratzen direnetan handienak) beheratu. Aseguruetan etorkizuna ilunagoa da eta espainiar
enpresak lehiagarri izateko eraberritu eta kontzentratu beharko dute. Lanbide liberaletan ez
da uste lekuzaldatze handirik gertatuko denik (salbuespenezko sektore batzuetan izan ezik:
odontologoak, adib.).
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7. KAPITULUA
KAPITALEN IBILTZE ASKEA

1. SARRERA: TRANSAKZIOAK, TRANSFERENTZIAK ETA
GANBIO-KONTROLA
"Transakzio" eta "transferentzia" kontzeptuek ez dute gauza bera esan nahi.
"Transakzio" hitzaren bidez ondoko hau adierazten da: egoiliar baten eta ez-egoiliar
baten arteko egintza edo negozioa, kanpoko kobrantzak eta ordainketak sorteraz
ditzakeena. Kanpoarekiko transakzioen artean hiru talde bereizten dira: 1) merkatal
transakzioak: herri ezberdinen arteko merkantzien trafiko fisikoa sortzen dutenak , alegia;
2) transakzio ikustezinak: zerbitzuen kontratazioa eta aldebateko transferentziak; eta 3)
kapitalen transakzioak edo higidurak: azken kasu honetan zuzenbidezko negoziogaia dirua
bera da (maileguak edo inbertsioak). Hain zuzen ere, transalczioen artean egin daitekeen
bereizketa honi jarraituz, pagamendu-balantzaren barruan hiru azpibalantza bereiztu ohi
dira: merkatal balantza (baita balantza komertziala ere deitua, merkantzien inportazioesporta7ioek osatua), ikustezinen balantza (zerbitzuen eta transferentzien azpibalantzek
osatua) eta kapitalen balantza.
"Transferentzia" hitzaren bitartez, aldiz, transakzio batetik eratorritako kanpoko
kobrant7a edo ordainketa adierazten dai
Esan beharrik ez, kobrantza eta ordainketak jareinak ez daudenean ezin egon daiteke
egintza eta negozio kausalen egiazko jareiterik. Alferrikakoa litzaioke, esate baterako,
espainiar enpresariari Alemanian makina bat erostea debekaturik ez egotea, baldin eta
erosketa horrengatik alemaniar hornitzaileari egin beharko lioken diru-ordainketa ganbio-kontroleko arauteriak galeraziko balio.
Elkartearen eraikitzaileek, horretaz jabeturik, hauxe xedatu zuten EEETren 106.
artikuluan: merkantzien, kapitalen eta abarren ibiltzea jarein delako transakzio bat jareinda
dagoenean, Estatu elkartekideek ezin dute transakzio horretatik eratorritako ordainketa edo

1 Urrutirago joanez, transferentziak eta ordainketak bereiz genitzake: kontrakonturik ez
dagoenean (a.b., emigrante baten diru-bidalketa) "transferentzia" hitza erabili ohi da; balio
baten truke gertatzen denean (a.b., lehenago jasotako merkantzia baten truke), ostera,
"ordainketa".
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transferentzien gainean murriztapen edo mugapen kuantitatiborik ezarri 2 . Hots,
ordainketen eta transferentzien ibiltze askea merkantzien, pertsonen, zerbitzuen eta
kapitalen ibiltze askearen ezinbesteko osagarria da, eta, hortaz, bigarrena jareiten denean
lehenengoa ere jarein behar da.
Guzti honi lotuta ganbio-kontrola dugu. Ganbio-kontrola, zentzu zabalean, hauxe da:
edukin ekonomikoko ondasun edo eskubideen eskurapen edo lagapenak egoiliarren eta ez-egoiliarren artean ekarritako kobrantzak eta ordainketak (dibisetan edo moneta
nazionalean) erregulatzen dituen arau-multzoa.
Batzuetan ganbio-kontrolak ez ditu kobrantza eta ordainketak debekatzen eta, zaintze
eta ezagutze estatistikoari begira, izapide eta betebehar berezi batzuk ezartzera mugatzen
da3 ; kasu hauetan, "ganbio-kontrola, zentzu hertsian" dugu aurrean. Beste batzuetan,
berriz, kanpoko ordainketen eta kobrantzen gainean legezko mugapenak daude: debekatuak
daude edo aldez aurretiko baimena behar dute; kasu hauetan, "ganbio-murriztapenak"
daudela esan daiteke.
Eskuarki ganbio-kontrolaz mintzatzean "ganbio-murriztapenak" bakarrik eduki ohi
dira gogoan. Horrela, soilik, uler daiteke "Erresuma Batuan ganbio-kontrolik ez
dago(ela)" esatea. Baina hori ez da guztiz zuzena, zeren horrelako herrialdeetan ere
eragiketen egiaztasuna eta araupekotasuna ikusteko eta haietaz ezaguera estatistikoa
edukitzeko "ganbio-kontrolak, zentzu hertsian" ezartzen bait dira. Beraz, EEEn egunen
batean kapitalen ibiltze askea lortuko balitz, horrek ez du esan nahi "ganbio-kontrola,
zentzu hertsian" desagertuko litzatekeenik, "ganbio-kontrolaren murrizt.apenak"
desagertuko liratekeela baizik.

2. KAPITAL-HIGIDURAK JATORRIZKO ZUZENBIDEAN

Elkarteak aurrera eraman behar zituen ekintzen artean, EEETren 3.c. artikuluak
honako hauek aipatzen zituen: "Estatu elkartekideen artean, norbanakoen, zerbitzuen eta
kapitalen ibiltze askearen eragozpideen ezabapena". Haatik, merkantzien, zerbitzuen eta
norbanakoen higidurei buruz ari diren EEETren artikuluak kapital-higidurei buruz ari
direnekin alderatzen baditugu, ezberdintasun handiak agertzen dira: bigarrenak era askoz
zuhurrago batean formulatuak daude; eta kapitalen ibiltze askea ez da Elkartearen
helburutzat jotzen, beste arloetan erdiespen handiagoak iristeko bitartekotzat baizik.

2 Orobat, 63/74/CEE artezarauak, transakzio ikustezinei zihoakien —eta merkantzien,
zerbitzuen, pertsonen eta kapitalen ibiltzeari loturik ez zegoen— transferentzi sail bat jarein
zuen.
3 Izapide edo betebehar horiek honako hauek izan daitezke: egintza edo negozio kausalen
aldez aurretiko egiaztapena, aldez aurretiko aitorpena, ondotiko aitorpena, edo beste edozein
adminis trazio-kontrol.
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Hain zuzen ere, EEETren 67.1. artikuluak honela dio; "Estatu elkartekideek bere
artean gero eta gehiago ezabatuko dute, aro iragankorrean eta merkatu amankomunaren
funtzionamendu onerako beharrezko den neurrian, Estatu elkartekideetan egoitza duten
norbanakoen kapital-higiduren murriztapenak, eta orobat alderdien naziotasun edo
egoitzagatik edo kapitalen jarlekuagatik dauden tratu-diskriminazioak". Beraz, tratu-diskriminazioari dagokienean ezik, kapitalen ibiltze askea ez da zuzenean aplikagarria.
Askatasun hau garatzeko, Kontseiluak artezarauak atera behar ditu. EAB atera zen arte
artezarau hauek ahobatez onartu behar ziren; geroztik, ordea, gehiengoz onar daitezke.

3. KAPITAL-HIGIDURAK ZUZENBIDE ERATORRIAN
Ia 25 urtetan zehar, kapitalen ibiltzeko askatasunari buruz Elkartearen zuzenbide
eratorriak izandako aurrerapen edo ekarpen behinenak 1960.5.11ko 921/60/CEE artezaraua
eta 1962.12.12.ko 63/21/CEE artezaraua izan ziren. Bi artezarau hauen testu bateginak
kapital-higidurak lau zerrenda edo taldetan (A, B, C eta D deiturikoak) sailkatu zituen,
haien jareite-mailaren arabera. Baina, 1992ri begira, Batzordeak salo eginiko kapital-higiduren jareite-egitarauaren barruan, bi artezarau berri onartu dira: 1986.11.17ko
85/566/CEE artezaraua eta 1988.6.24eko 88/361/CEE artezaraua.
1986ko artezarauak zerrenden kopurua lauetik hirura jaitsi (aurreko A eta B taldeak A
talde berri batean bildu eta aurreko C eta D izenekoak B eta C deitzera igaro ziren) eta
transakzio jareinen kopurud gehitu zuen. Aipaturiko hiru zerrenda horien berezitasuna
ondoko honetan zetzan:
- A zerrendako kapital-higiduren jareitea baldintzagabea zen. Hau da, ganbio-kontroleko
murriztapenak haietan jartzea debekatua zegoen; baina zilegi ziren transakzio eta
transferentzien izaera egiaztatzeko, ezaguera estatistikoa ahalbidetzeko,... ezarritako
neurriak, edo, bestela esanda, ganbio-kontrola zentzu hertsian.
- B zerrendako kapital-higidurentzat jareitea baldintzapetua zen. Hots, haien politika
ekonomikoko helburuak iristeko beharrezkoa bazitzaien, artezaraua indarrean sartu zen
(edo Europako Elkartera herrialde hori atxiki zen) egunean eragiketa horiei buruz
zituzten murriztapenei eutsi (edo kenduak izanak baziren berriz ere ezarri) egin zezaketen
Estatu elkartekideek.
- C zerrendakoentzat, azkenik, ez zegoen inongo jareite-premiarik.
Zerrenda bakbitzean zeuden kapital-eragiketak, laburbilduz, honako hauek ziren:
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A zerrenda:
- Ibilgetuko inbertsioak
- Zuzeneko inbertsioak
- Balore higigarriko inbertsioak (jareinak ez dauden batzuk ezik)
- Egoiliarrak eskuhartzen duen merkatal kredituak
- Izaera pertsonaleko kapital-higidurak (dohaintzak, oinordetzak,...) 4 .
B zerrenda
- Balore higigarriko inbertsio jareingabeak
- Epe ertain eta luzeko kreditu eta mailegu jareingabeak
C zerrenda:
- Epe laburreko kapital-higidurak (epe laburreko aktibo-erosketak, kontu-korrenteen
irekitze eta erabilera, epe laburreko kreditu eta maileguak, ...)
Bestalde, 88/361/CEE artezarauak 1990.7.1ez geroztikako kapital-higidurak erabat
jarein ditu Elkartearen barruan (Espainia eta Irlandarentzat jareiteko epea bi urte t'erdi
geroratu da, eta Grezia eta Portugalentzat lau urte t'erdi) 5.
Orain arte azaldutakoa Elkartearen barruko kapital-higidurei soilik dihoakie. Izan ere,
hirugarren herrialdeekiko kapital-higidurei dagokienean Estatu elkartekideek askatasun
guztia dute beren gogoko eraentza edo erregimena ezartzeko. Dena den, Estatu
elkartekideak gainerako Estatu elkartekideetako egoiliarrekiko harremanetan iritsitako
jareite-maila hirugarren herrialdeetako egoiliarrekikoetan ere iristen saiatuko zirela esaten
zuen 1988ko artezarauak. Hala ere, artezarau honek berak adierazten duenez, epe laburreko
kapital-higidura ezordukoei aurpegi egiteko (batez ere Europako Moneta-Sistemak kanpo-erasoaldiak izatean), herri elkartekideek neurri hitzartuak har litzakete.

4. JAREITEAREN DESEMATE, MUGAPEN ETA ALDI
IRAGANKORRAK

EEETk ahalbide bat baino gehiago eskaintzen du aldi bateko desemateak eta
salbagoardako klausulak ezartzeko:

4 Nahiz eta hauek transakzio ikustezinak izan, artezarauean kapital-eragiketen ondoan
aipatzen ziren.
5 Berebat, aipatutako artezarauaren 4. artikuluak Estatu elkartekideei ondoko eskubideak
aintzatesten dizkie: beren lege eta erregelamenduen urratzeak galeraztearren halabeharrezko
neurriak hartzekoa, eta informazio administratibo eta estatistikoa eskuratzearren kapital-higidurei buruzko aitorbideak ezartzekoa.
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70.2 artikulua: Estatu elkartekideen ganbio-araugintza ezberdinek hirugarren
herrialdetaranzko kapital ihesak sor ez ditzaten (sekula ez erabilia).

- 73. artikulua: dela berealdiko kapital-sartzea egon delako, dela atzerriko jaulkitzaileek
merkatu nazionalera gehiegi jo dutelako, kapitalen merkatuan agerturiko nahasmenduak
geldierazteko (behin bakarrik erabilia, 1979an, Danimarkan).
- 107.2 artikulua: Estatu elkartekide batean gertaturiko ganbio-tipoaren ez-ohizko edo
ziogabeko aldaketek beste Estatu elkartekide batean okerrik ez sortzeko (inoiz ez
erabilia).
- 108. eta 109. artikuluak: pagamendu-balantzan zailtasun edo zailtasun-arrisku larria
(108. art.) edo bat-bateko krisia (109. art.) egotekotan, hauei aurre egiteko (Estatuek
gehien erabili duten klausula).
"Epe laburreko kapital-higidura neurrizgainekoek Estatu elkartekide bateko ganbio-merkatuetan atezu handiak eta moneta- eta ganbio-politikaren gidaritzan nahasmendu
larriak sorteraziko balituzte", salbagoardako neurri bereziak hartzea aurrikusten du 1988ko
artezarauak. Salbagoardako neurri horiek, ordea, ezin izango dute sei hilabete baino
gehiago iraun.
Aipaturiko artezarauak aukera ematen die, halaber, Estatu elkartekideetako moneta-agin tariei, beren lurraldeetan kokaturiko kreditu-establezimenduek ez-egoiliarrekin
egindako kapital-eragiketetan eragin berezia duten banku-likideziaren erregulazio-neurriak har ditzaten (batipat bankuen kanpo-posizio garbiaren arauketa edo kanpo-hartzeko eta kanpo-engaiamenduen gaineko erreserba-koefiziente bereziak).
Aipatutako artezarauak bide ematen die, orobat, agintari nazionalei, zuhurtziazko
kontrol-neurriak har ditzaten edota merkatuak antolatzeko xedapenak ezar ditzaten (adib.
bankuen ganbio-posizioa arau dezaten, horrela bankuek ganbio-arriskuak behar bezala
aintzat har ditzaten).
Aipa ditzagun, azkenik, Estatu elkartekide berrien Atxikimenduko Tratatuetan
jasotako aldi bateko desemateak, batetik, eta 1986ko eta 1988ko artezarauek Espainia,
Irlanda, Portugal eta Greziarentzat onartutako jareitearen indarrean sartzeko epe luzeagoak,
bestetik.

5. ERDIETSITAKOAREN BALANTZEA

Kapitalen higidurek eragin handia dute pagamendu-balantzan, moneta eta finantz
merkatuetan, eta abarretan; horregatik, Estatu batzuek beren eskuetan gorde nahi izaten
dute politika ekonomikoko tresna hau. Ez da harritzekoa, hortaz, EEETn gai honetaz
dagoen arauteria oso zuhurra eta salbagoardako klausulez betea izatea. Gainera, lehenago
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esan dugunez, kapital-higidurei buruz hogeitabost urtez indarrean egon ziren artezarauek
higidura asko jarein gabe uzten zuten eta salbagoardako neurrietara maiz jo zen. Hori dela-eta, larogeiko urteen hasieran ia aztergile guztiak bat zetozen, gutxien aurreratua zegoen
oinarrizko askatasuna hau zela esatearekin.
Azken urteetan, alabaina, 1992an merkatu amankomun bakarra lortzeko egiten arin
diren ahaleginen barruan, kapital-higiduren jareitearen aldeko mugimendu bizia sortu da.
Hor daude, lekuko, 1986ko a7aroan ateratako artezarauak, edo 1990.7.1ez geroztik (urte
batzuk beranduago Espainian, Irlandan, Portugalen eta Grezian) kapital-higidurak erabat
jareiteko 1988ko ekainean Kontseiluak hartutako erabakia.
Azpimarratzekoa da, bestalde, arlo honetan abian jarritako jareite-prozesuak,
Elkarteak beste zenbait alorretan abierazi (edo dagoeneko abian jarritako) prozesuekin
duen erlazio estua:
- Finantz zerbitzugintza askearekin: askatasun hau eman ahal izan dadin, nahitaezko
baldintza da kapital-higiduren jareitea.
Zerga-harmonizazioarekin: kapital-higiduren jareiteak zergazko iruzur, ihesi eta
bihurduren arriskua areagotu egiten du eta, beraz, zergei buruzko araugintzen
harmonizazioa edo hurbilketa galdatzen du 6.
- EMSren sendotzearekin: kapital-higidurak jareinda egotean, merkatuek handiago egin
dezakete, kanpo-nahasmenduek (adib. dolarraren eboluzioak sortuak) edota Estatu
elkartekideen ekonomi politiken arteko desberdintasunek ganbio-tipoetan izandako
eragina. Horregatik, kapital-higidurak jareitean inoiz baino beharrezkoago agertzen dira
estatuen ekonomi politiken koordinazioa eta moneta-lankidetzaren sendotzea. Hain
zuzen ere, 1988ko artezarauean salbagoardako ihardunbide berezi bat sartzeko arrazoia
hauxe izan zen: kapital-higiduren erabateko jareiteak EMSren arauak betetzea galeraziko
ez lukeela bermatzea, alegia.

6. ATXIKIMENDUA
Atxikimendu-unean gai honi buruz Espainiak zuen arauteria, Erresuma Batuak,
Alemaniak edo Holandak zutenaren parekoa ez bazen ere, ez zen beste zenbait Estatu
elkartekiderena baino murrizkorragoa. Zenbait aldaketa egin behar izan ziren, baina
egokitzapena eramangarria zen. Areago gogoan badaukagu Atxikimenduko Aktan
6 1988ko artezarauaren 6.5 artikuluak honi buruz hauxe xedatzen zuen: "Aurrezkiaren gainean
zergagintza nazional ezberdinak egoteak sorteraz ditzakeen zerga-bihurdura, ihesi eta iruzurren
arriskuak ezabatzeko edo gutxiagotzeko proposamenak (eta baita hauen aplikazioa
kontrolatzekoak ere), Batzordeak Kontseiluari aurkeztuko dizkio, beranduen jota, 1988ko
abenduaren 31n. Kontseiluak Batzordearen proposamenei buruz erabaki beharko du beranduen
jota 1989ko ekainaren 30n".
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salbuespen batzuk (61-64. art.) ezarri, eta 1986ko eta 1988ko artezarauetan
Espainiarentzat neurri iragankorrak onartu zirela.
Gainera, egokitze behar hori, pagamendu-balantzak eta erreserba-mailak egoera
bikaina erakusten zuten garaian gertatu zen eta horrek bide eman zion Espainiako
Gobernuari zenbait kapital-irteraren jareite-eguna, 2374/1986 errege-dekretuaren eta
1987.5.2ko eta 1988.12.19ko aginduen bitartez, aurreratzeko. Baina, hain zuzen, atzerri-kapitalen sarrerak moneta-politikaren erabileran sortzen ari ziren arazoei aurpegi egiteko,
atzerri-kapitaleko sartze batzuk murrizteko neurri iragankorrak hartu zituzten Espainiako
agintariek. Gaur egun, alde batera uzten baditugu 1988ko artezarauak sorterazitako
eginbehar berriak (zeinentzat Espainiak 1992ko bukaera arteko aldi iragankorra bait du),
gutxi dira jareiteko gelditzen diren kapital-higidurak Espainian.
Zer gertatu da kapital-higidurekin atxikimenduaren ondoren?
A) Kanpotik Espainiara.- 1) Atzerri-inbertsioak: ikaragarri hazi dira. Alde batetik,
pezetatan izendaturiko aktiboak errentagarritasun handia izan dutelako. Bestetik,
egiturazkoagoak diren arrazoiengatik (Espainiaren barneratzea EEEn,...). Hasieran sarrera
handienak zuzeneko inbertsioetatik baldin bazetozen, 1987an zorroko inbertsioetatik
etorri dira (Burtsaren eboluzioan zerikusia izan duena). 2) Kredituak: hasieran, dolarraren
beherakada eta egondako erreserben hazkunde bizia zirela-eta, Espainiaren kanpoarekiko
zorra amortizatzeari ekin zitzaion. Baina 1987an, barne-merkatuan mailegatzeko
baliabideek izandako garestitze erlatiboarengatik eta ganbio-tipoaren eboluzioaz zeuden
igurikapenengatik, aldez aurretik amortizatzeko zegoen joera moztu eta, areago, norabidez
aldatu zen (hau da, sektore pribatuak kanpoan zorpetzera jo zuen).
B) Espainiatik kanpora.- 1) Atzerri-inbertsioak; nahiz eta barne-likideziaren kontrola
laguntzearren espainiar Gobernuak kapitalen irteeren jareitea azkartu, espainiarrek
atzerrian egindako inbertsioak ez ziren ia handitu. Areago, barne-merkatuan erdiets
zitezkeen errentagarritasunak ikusiz, zorroko inbertsioak egitera ateratako kapital asko
1987ko apirilaz geroztik berriz ere Espainiara itzuli zen. 2) Kredituak: ez dute pisu edo
eboluzio nabarmengarririk.
Beraz, kanpotik Espainiara etorritako eta Espainiatik kanpora joandako kapital-higiduren artean asimetria handia dago.
Euskal Autonomi Elkarteari buruz ezin esan gauza handirik, zeren, jakina denez, ez
bait da daturik argitaratzen haren kapital-balantzaz. Ezagutzen diren datu bakarrak
zuzeneko atzerri-inbertsioei buruzkoak dira: 1986-88 urteetan Espainiara etorritako
kopurutik Euskal Autonomi Elkartera % 2,5 bakarrik iritsi zen, hau da, gure
ekonomiaren pisuagatik zegokigukeena baino askoz gutxiago.
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1. LAUKIA: ESPAINIAREN KAPITAL-BALANTZA (m.M.pta.)

1. Epe luzeko kapitala
A. Kapital pribatua
a) Kanpotik Espainiara
a.1 Inbertsioak
- Zuzenak
- Zorroan
- Ibilgetuan
- Besterik
a.2 Zuzeneko kredituak
b) Espainiatik kanpora
b.1 Inbertsioak
- Zuzenak
- Zorroan
- Ibilgetuan
- Besterik
b.2 Kredituak
B. Kapital publikoa
a) Kanpotik Espainiara
b) Espainiatik kanpora
2. Epe laburreko kapitala
A. Kapital pribatua
a) Kanpotik Espainiara
b) Espainiatik kanpora
B. Kapital publikoa
a) Kanpotik Espainiara
b) Espainiatik kanpora
3. Banka-erakunde pribatuak
4. Espainiako Bankua
A. Erreserben aldaketak
B. Besterik
5. Kontu ez-sailkatuak
GUZ I IRA (1-5)

1985

1986

1987

1988

-240
-234
-78
413
164
82
159
7
-491
-156
-86
-41
-43

1.174
1.147
1.217
997
321
435
221
19
220
-70
-86
-83
7
-3
-7
16
26
63
-37
93
37
40
-2
55
55

-305
371
371
0
-273

-216
80
164
717
284
235
190
7
-553
-84
-117
-45
-64
-0
-8
34
-296
-251
-45
-26
-1
1
-3
-24
-23
-1
-48
-313
-319
6
29

358
-1.573
1.593
20
-43

1.165
1.230
1.457
1.063
521
246
267
29
393
-227
-158
-141
-15
-2
-1
-69
-65
25
-89
85
4
6
-1
81
81
-0
440
-996
-962
-3
-291

467

574

9

404

0
-2
-71
-6
18
24
-20
-1
2
-1
-21
-21

0

Iturria: Espainiako Bankua, Informe anual (urte batzuk)

0
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8. KAPITULUA
LEHIAKETAKO POLITIKA

Europako Elkartearen eraikitzaileen irudiz, lehiaketaren bidez baliabideen esleipena
hobetu eta ekonomi edo teknologi hazkundea eta berrikuntza bultzatu egin zitezkeen.
Gainera, merkatu amankomuna iristeko, lehiaketaren funtzionamendu ona ezinbestekoa
zela oso ongi zekiten. Izan ere, ez da aski arantzelak, murrizte kuantitatiboak, ondorio
baliokideko neurriak eta abar ezabatzea; bada, enpresa pribatuen arteko akordioek, enpresa
publikoen jokaera batzuek edo Estatuek emandako laguntzek, merkantzien ibiltze askea
galerazten duten hesi berriak eraiki litzakete. Horregatik, EEETren 3.f artikuluak honako
helburu hau finkatu zuen: "merkatu amankomuneko lehiaketa askearen aizunketaren aurka
berme-sistemaren ezarkuntza". Gai honi buruz diharduten EEETren xedapenak 85-94
artikuluetan aurkitzen dira.

1. ENPRESEI APLIKAGARRIAK ZAIZKIEN XEDAPENAK
1.1 Enpresen arteko akordioak

EEETren 85.1 artikuluak honela dio: "Estatu elkartekideen arteko merkataritza uki
dezaketen, eta merkatu amankomunaren barruko lehiaketaren jokua galeraztea, murriztea
edo aizuntzea helburu edo ondorio duten enpresen arteko akordio, enpresa-bazkunen
erabaki eta praktika hitzartu guztiak merkatu amankomunarekin bateraezinak dira eta
debekatuak daude". Jarraian EEETk debekatuak dauden ekintzen adibide-saila eskaintzen
du: amankomunean ezarritako prezioak, merkatuak banatzeko edo ekoizpena
kontrolatzeko akordioak, baldintza diskriminatzaileak, menpekotasunezko klausulak,...
Hortaz, lau dira betebeharreko baldintzak 85.1 artikuluak iharduera bat debekatzeko:
- Akordioa, enpresa-bazkunen erabakia edo praktika hitzartua egotea.
- Bi enpresa, gutxienez, egotea.
- Lehiaketa murriztua izatea.
- Estatu elkartekideen arteko merkataritza ukitua edo ukitua ahal izatea (Estatu elkartekide
baten barruko merkataritza edo hirugarren herrialdeekiko merkataritza ukitzea ez dago
debekaturik).
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Derragun, bidenabar, 85.1 artikulua akordio horizontalei (hots, merkatal edo industri
iharduera berberean ari diren enpresen arteko akordioei), zein bertikalei (ekoizleen eta
berauen produktuen banat7aileen arteko akordioei, alegia) aplikagarria zaiela.
Akordio edo ekintza hit71rtu bat aipaturiko debeku horren azpian aurkitzen den ala ez
jakiteko, enpresek Batzordeari "ziurtagiri negatiboa" eska diezaiokete (ziurtagiri horren
bitartez Batzordeak bere eritzia edo jarrera agertzen du akordio horretaz). Baina banakako
ziurtatze negatibo horiez aparte, Batzordeak zenbait "jalcinerazpen" (hots, berriematea
helburu duten xedapen) argitaratu du, lehiaketako arauteria hausten ez duten ekinbideez
argitasun batzuk eskaintzearren. Ekinbide horien artean honako hauek daude:
- Garrantzi txikiko akordioak (akordioaren garrantzia neurtzeko, enpresek duten merkatu-zatiari eta negozio-kopuruari begiratu ohi zaie).
- Merkatal ordezkariekin egindako ordezkapen esklusiboko akordioak.
- Sozietate matrizearen eta eskumenpekoaren arteko akordioak.
- Lankidetzako akordioak (Batzordeak 18 kasu aipatzen du: esperientzi elkarganbioa,...).
- Azpikontratazioko akordioak.
EEETren 85.2 artikuluaren arabera, 85.1 artikuluak debekatutako akordio edo
erabakiak zuzenbidez deusezak dira. Gainera, Batzordeak alderdiei beren arau-haustea buka
dezaten agindu eta isuna jarri egin diezaieke.
Akordio murriztaile baten ondorio kaltegarriak beste ondorio onuragarri batzuek
berdin ditzakete. Horrela balitz, 85.1 artikuluaren debeku orokorra Batzordeak ez-aplikagarri aitor dezake. EEETren 85.3 artikuluaren arabera, lau dira bete beharreko
baldintzak, Batzordeak salbuespen bat erabakitzeko:
- Ekoizpena edo banakuntza hobetzen edo hazkunde ekonomikoa sustatzen lagundu behar
du akordioak; edo, bestela esanda, kostuak jaisten edo ekoizpen-ahalmena handitzen
lagundu behar du akordioak.
- Kontsumitzaileek bidezko eskuhartzea eduki behar dute sortutako onuran (adib.,
prezioen beherakadaz edo kalitatearen hobekuntzaz profitatu behar dute).
- Lehiaketaren murriztapenek ezinbestekoak izan behar dute helburuak iristeko.
- Lehiaketak ez du desagertu behar, ukitutako produktuen alde funtsezko batean.
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Akordio batek lau baldintza hauek betetzen baditu, Batzordeak salbuespen bat erabaki
dezake: orokorra (akordio-mota batentzat, alegia) edo banakakoa.
Akordio-mota batzuk, sailka, baimentzeko, Batzordeak erregelamendu batzuk onartu
ditu. Erregelamendu horietan aipatzen diren baldintzak betetzen badira, akordioa
baimenduta dago eta ez zaio Batzordeari haren berri eman behar. Honako hauek dira
akordio-mota horiek: espezialtze-akordioak; banakuntza esklusiboko akordioak; erosketa
esklusiboko akordioak; patente-baimeneko akordioak; ikerketa eta garapeneko akordioak;
berebilgintzaren banakuntzako eta saldu ondoko zerbitzuko akordioa; frankiziako
akordioak eta "know-how" lizentziako akordioak.
Lehen aipatutako kategoria baten azpian sartzen ez bada akordioa, Batzordeak
emandako banakako salbuespena beharko da. Banakako salbuespen hori erabaki ahal
izateko, alderdiek beren akordioa aldez aurretik jakinerazi behar diote Batzordeari,
formulari berezi baten bidez. Eskuarki, jakinerazten den egunetik Batzordeak erantzuten
duen artean ez da isunik jartzen.
Azkenik, egiturazko ekoizpen-ahalmen gehiegikoa izateagatik krisian dauden
sektoreetan Batzordeak baimendu du, batzuetan eta baldintza batzuk betetzekotan,
soberazko ahalmenak gutxitzeko akordioak ("krisi-kartelalc", alegia).
1.2 Lekugune meneratzailearen abusua
EEETren 86. artikuluak hauxe dio: "Merkatu amankomunean edo beronen alde
funtsezko batean enpresa batek edo gehiagok duten lekugune meneratzailearen abusuzko
ustiapena, Estatu elkartekideen arteko merkataritza uki dezakeen neurrian, merkatu
amankomunarekin baterezina da eta debekatua dago". Hortaz, besteak beste, ondoko
baldintza hauek bete behar dira:
1) Enpresa batek lekugune meneratzailea izatea. Noiz gertatzen da hori? Batzordearen
ustez, enpresa horrek bere lehiakideak, erosleak edo hornitzaileak aintzakotzat hartu gabe,
beregain jokatzeko ahalbidea duenean. Merkatuan duen eskuhartzeagatik edota ezaguera
tekniko, lehengai edo kapitalak edukitzeagatik, ekoizkin batzuen prezioak erabaki edo
ekoizpen edo banakunt7aren alde funtsezko bat kontrola ditzakeenean jazo ohi da hori.
2) Lekugune meneratzaile hori merkatu amankomunean edo beronen alde funtsezko
batean izatea. Eremu geografiko bat (adib., Estatu elkartekide bateko lurraldea) merkatu
amankomunaren alde funtsezko bat den ala ez erabakitzeko, faktore bat baino gehiago
hartu ohi dira kontutan (adib., ekoizkin horien merkatuen izaera).
3) Lekugune meneratzaile horretaz abusuzko ustiapena egitea. Abusu egon den ala ez
erabakitzeko Batzordeak ondoko erizpidea erabiltzen du: "Firma meneratzaileak, lehiaketa

egingarri eta nahiko eraginkorreko egoera batean baliatzerik izango ez lituzkeen abantaila
batzuk eskuratzearren bere menerapenetik eratorritako ahalbideak erabiltzen dituenean",
abusua egon dela erizten du.
Adibide gisa, 86. artikuluan iharduera debekatu batzuk aipatzen dira: bidezkoak ez
diren erosketako edo salmentako prezioen ezarpena, ekoizpeneko mugapenak, salmenta
baldintza diskriminatzailetan, menpekotasunezko klausulak,...
Baina, EEETk lekugune meneratzailearen abusua bakarrik debekatzen badu ere,
Batzordearen eritziz, merkatu baten monopolizazioa ekartzen duen enpresa-kontzentrazioa
ere lekugune meneratzailearen abusuzko ustiapentzat hartu behar zen. Justizi Auzitegiak
Continental Can kasuaz emaniko epaiak ulerkuntza hau berretsi zuen; epai horren arabera,
"jarrera meneratzailea duen enpresa batek (kontzentrazio baten bidez) bere jarrera sendotzen
badu eta horrela lortzen duen kontrol-mailak lehiaketa nabarmenki murrizten badu, abusua
dago. Ondorioz, 86. artikulua enpresen kontzentrazioa "a posteriori" kontrolatzeko erabil
daiteke.
Batzordeak, alabaina, enpresen kontzentrazioa aldez aurretik kontrolatu nahi zuen.
Horretarako, 1973an erregelamendu-egitasmoa aurkeztu zion Kontseiluari. Luzaroan aurka
egon ondoren, badirudi, azkenean, egitasmoan aldaketatxo batzuk sartu ondoren,
Kontseiluak bere onespena laster emango diola.
1.3 Enpresa publikoak

Gai honi buruz 90.1 artikuluak hauxe dio: "Estatu elkartekideek ez dute hartuko
edo mantenduko, enpresa publikoei eta eskubide bereziak edo esklusiboak emandako
enpresei dagokienean, Tratatu honen arauen –batez ere 7. eta 85.etik 94.era doazen
artikuluetan aurrikusitakoaren– kontrako neurririk". Hau da, Elkartearen arauteria berdina
da enpresa publiko eta pribatuentzat.
Haatik, 90.2 artikuluak tratu-berdintasuneko hastapenean bi salbuespen ezartzen du:
"Interes ekonomiko orokorreko zerbitzuen kudeamenduaz arduratzen diren enpresak edo
monopolio fiskaleko izaerakoak ez daude Tratatu honen arauen pean, bereziki lehiaketari
buruzkoen pean, aipatutako arauen aplikazioak haiei egotzitako eginkizunaren
burutzapena, egitez edo zuzenbidez, galerazten badie".
Interes ekonomiko orokorreko zerbitzuen kudeamenduaz arduratzen diren enpresek ez
dute gehienetan izaten irabazizko helbururik; ez dihardute enpresa pribatuekin lehian; eta
zerbitzu publiko bat (ura, gaza, elektrizitatea...) ematen dute eskuarki.
Izaera fiskaleko monopolioekin arazo bat jazo ohi da: monopolio hauek sarritan
merkatal izaerako monopolioak izaten dira aldi berean, eta azken hauek, 4. kapituluan

Lehiaketako politika

89

ikusi denez, Estatu elkartekideetako merkantzien eta hiritarren artean diskriminaziorik sor
ez dezaten egokitu behar dira.
Aipatutako bi salbuespenak (hau da, interes ekonomiko orokorreko zerbitzu baten
kudeamenduaz arduratzen diren enpresak eta izaera fiskaleko monopolioak) alde batera
utzirik, gainerako enpresa publikoek enpresa pribatuen eraentza berberaren pean ihardun
behar dute.
Esan dezagun, azkenik, tratu-berdintasun hori bermatu ahal izateko eta, bereziki,
enpresa publikoei eman dakizkiekeen laguntza publikoak kontrolatu ahal izateko, Estatu
elkartekideen eta enpresa publikoen arteko finantz harremanen gardentasunaz Batzordeak
bi artezarau atera duela: 80/723/CEE eta 85/412/CEE artezarauak, alegia.

2. ESTATUEN LAGUNTZAK

EEETren 92.1 artikuluak honela dio: "Tratatu honek bestela xedatu ezik, Estatuek
emandako edo baliabide publikoez finantziatutako laguntzak, Estatu elkartekideen arteko
merkatal elkarganbioak ukitzen dituzten neurrian, merkatu amankomunarekin
bateraezinak dira, zeinnahi delarik ere haien itxura, lehiaketa aizuntzen edo aizuntzea
badute, eta enpresa edo ekoizpen batzuk abantailatzen badituzte".
Ohar daitekeenez, laguntza-mota oro (subentzioak, maileguak, abalak,...) debekatuak
daude. Ez du axola, gainera, zein maila publikotatik (Administrazio Zentrala,
Autonomoa...) eman den; denak gelditzen dira debeku orokorraren pean. Bestalde,
galerazita dauden laguntzak enpresa edo ekoizpen bakar batzuei emandakoak dira;
ekonomia osoa ukitzen duten laguntzak ez daude debekaturik l .
92.1 artikuluko debeku orokorra ezartzean, Europako Elkartearen eraikitzaileek
lehiaketa aizundua ez izatea zuten helburu. Haien ustez, merkatuaren eta lehiaketaren joku
asketik abantail asko eratortzen ziren: aurrerapen ekonomikoa eta teknologikoa,
baliabideen esleipen egokia,... Hala ere, jakinaren gainean zeuden, orobat, merkatuaren
joku aske horrek ez duela batzuetan helburu ekonomiko batzuen eskurapena ahalbidetzen
(edo ez, behintzat, epe onargarri batean), edo, ahalbidetzekotan, gizarte-gatazka larriak
sortzen dituela. Horregatik, 92. artikuluan bertan, merkatu amankomunarekin bateragarri
ziren (bere eskubide osoz: 92. artikuluaren 2. apartatua) edo izan zitezkeen (baimenez: 3.
apartatua) laguntza batzuk aipatu zituzten.

1 Sozietate-zergaren tipoaren gutxitze orokorra, adibidez, ezin jo daiteke laguntzatzat. Beste
gauza bat izango litzateke, ordea, industri sektore batentzat onartutako zergarinketa. Izaera
orokorreko laguntzak direla argudiatuz, onartu ahal izan dira, adibidez, euskal Diputazioek
enpresei emandako zerga-eragingarriak.

EEETren 92.2 artikuluan, merkatu amankomunarekin bateragarri diren izaera
sozialeko laguntza batzuk aipatzen dira: "a) banakako kontsumitzaileei eskainitako izaera
sozialeko laguntzalc, baldin eta ekoizkinen jatorrian oinarritutako diskriminaziorik gabe
ematen badira; b) natur hondamenek edo beste gertakari ezohizko batzuek sortutako
kalteak ordaintzera edo berdintzera zuzendutako laguntzak; c) Alemaniako zatiketak
ukitutako eskualde batzuen ekonomia abantailatzearren emandako laguntzak".
Eta 92.3 artikuluan, merkatu amankomunarekin bateragarritzat jo izan daitezkeen
beste batzuk agertzen dira: "a) txit bizimaila apala duten eskualdeen garapen ekonomikoa
bultzatzera zuzendutako laguntzak; b) europear interes amankomuneko egitasmo
garrantzitsua burutzen bultzatzera edo Estatu elkartekide bateko ekonomiaren nahasmendu
larria konpontzera zuzendutako laguntzak; c) iharduera edo eskualde ekonomiko jakin
batzuen garapena erraztera zuzendutakoak, baldin eta elkarganbioen baldintzak interes
amankomunaren aurka aldatzen ez badituzte (...); d) Kontseiluak, Batzordeak salo eginak,
gehiengo kualifikatuaz erabakitako gainerako laguntza-motak".
Laguntza publikoen kontrola ahalbidetzearren, Estatu elkartekide batek laguntza-egitasmo bat onartu edo dagoena aldatu nahi duenean, Batzordeari jakinerazi behar diola
xedatzen du 93.3 artikuluak. Batzordearen esku gelditzen da, jalcinerazitako laguntz
egitasmoa debeku orokorraren pean aurki edo arau honen desemateren batez balia
daitekeen erabakitzea. Horrela, bada, 92. artikuluaren 1. eta 3. apartatuen ulerterazpena
Batzordearen eskuetan gelditzean, Batzordeak bere industri politika garatu edo, gutxienez,
herri elkartekideen industri politikak Elkartearen helburuetara egokitu egin dezake.
Ihardunbide honek, bestalde, malgutasun handia eskaintzen du, egoera bakoitzaren
berezitasunak kontutan hartzeko eta eman gura diren laguntzak onargarriak direnentz
erabakitzeko. Baina ihardunbide honek, era berean, nolabaiteko zehazgabetasuna agertzen
du, zeren eta kasu bakoitzean Batzordeak hartzen dituen erabakien erizpideak aldez aurretik
argi eta garbi, oso zehazki, ez ezagutzean, nolabaiteko segurtasun-eza sortzen bait da.
Bestela esanda, Batzordearen erabakiak, nolabait ere, zuhurtziarakoak dira.
Laguntza bati buruz baimentzeko edo debekatzeko erabakia hartzerakoan Batzordeak
"hastapen orokor" batzuetan oinarritzen da: bultzatu nahi den ekintza Elkartearen
interesekin bat datorrenentz; emandako laguntza premiazkoa, gardena eta helburuekiko
proportzionala denentz;... Eta "hastapen orokor" horietan oin hartuz, laguntzaren
bateragarritasuna kasu bakoitzean baloratzeko erizpide berezi batzuk garatu ditu
Batzordeak. Industri politikaren garapenean eragin zuzena dutenen artean ondoko hauek
nabarmentzen dira:
1. Eskualde-laguntzak.- Bere erabakia hartzerakoan, Batzordeak aintzakotzat hartzen du
laguntza horiek Elkarteko eskualdeen arteko ezberdintasunak zinez gutxitzen duten ala ez
(eta, hortaz, Elkarteak duen helburu honekin bat datozen ala ez). Hain zuzen ere, eskualde
bakoitzaren garapen-mailari lotuta, Batzordeak eskualde bakoitzeko laguntz sapai bat
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ezarri du, eta eskualdeei ematen zaizkien laguntz mota ezberdinei neurpide bateratu bat
aplikatzen die (horrela laguntza horiek elkarrekiko alderagarri edo konparagarri
bilakatzeko) 2 .
2. Laguntza sektorialak.- Hauen barruan hiru talde bereizi ohi dira:
a) Krisian dauden sektoreentzako laguntzak. Kasu hauetan laguntzek zenbait baldintza
bete behar dute: ekoizpen-ahalmenen gutxitzeak dakartzaten berregituraketa-planei
lotuak joan; bereizleak izan (hots, egiazki behar dituzten enpresetara bakarrik
zuzenduak) eta enpresen bidegarritasuna benetazko helburutzat eduki (ez dira onartzen
egiturazko arazoen ebazpena geroratzea bilatzen duten laguntzak); aldian mugatuak
egon eta zenbatekoz gutxikorrak izan;... Talde honen barruan sar litezke, berebat,
Batzordeak "ukibera"tzat jo dituen sektore batzuetan (siderurgian, untzigintzan,
ohialgintzan, zuntz sintetikoak eta ibilgailu eta berebilak) atera dituen araupide
zehatzak.
b) Etorkizuneko industriei eragiteko laguntzak. Gehienetan, Batzordeak laguntza hauek
bidezko jotzen ditu, batez ere Elkarte-mailako egitarauekin bat datozen egitarau
nazionaletan kokatzen badira. Dena dela, gero eta erizpide zorrotzagoak darabiltza
Batzordeak bateragarritasun hori egiazki ematen den ala ez ikusteko eta kontrolatzeko.
c) Beste sektoreetarako laguntzak.- Era honetako laguntzak oso zorrozki aztertzen dira eta
nekez ematen dira, batipat merkatuaren jokua eragozten dutenean edo Elkartearen
intereseko kontrapartidarik ez dakartenean.
3. Laguntza horizontalak.- Industri sektore eta eskualde guztiak ukitu ohi dituzten
laguntza hauek ez ditu Batzordeak gaizki ikusten (bereziki lehiaketan ondorio larririk ez
dutenean), zeren eta industriaren lehiagarritasuna igotzea eta beste Elkarte-interesak
(ingurugiroaren babesa, energi aurreztea, etab.) erdiestea ahalbidetzen bait dute. Neurri
hauen artean, enpresa txiki eta ertainentzako, enpleguko, ingurugiroaren babeserako,
energi iturrien mantentze eta berrien garapeneko, eta ikerketa eta garapeneko laguntzak
aurkitzen dira 3 . Aipatutako taldeetan Batzordeak bateragarritasuneko erizpide batzuk
ezarrita dauzka eta arlo hauetan Elkarteak dituen helburuekin bat datozen begiratzen du.

2 Batzordearen Lehiaketako Zuzendaritza Orokorraren eta Eskualde-Politikako Zuzendaritza
Orokorraren artean ez adostasun eta jokaera ezbateragarria franko dago. Lehenengoak
xedatutakoaren arabera, EAEri dagokionez, Nerbio ibarrean (% 40raino) eta Donostiaren
industri inguruan eta Ayala haranean (% 30eraino) bakarrik eman zitezkeen eskualde-laguntzak; bigarrengoak, ostera, ia EAEko lurralde guztia jo zuen ikeango industrialdetzat eta,
hortaz, EGAEFen eta Administazio publikoen laguntzak jasotzeko gauza.
3 Nahiz eta laguntza horizontalak izan, esportazioko laguntzak ez dira zilegi (lehiaketan eta
elkartebarruko merkataritzan eragin zuzena dutelako).

3. ERDIETSITAKOAREN BALANTZEA

Espainian gertatutakoan ez bezala, Europako Elkartean lehiaketari buruzko
zuzenbidea era jarraitu eta sistematikoan aplikatua izan da. Baina aurrerapenak aurrerapen,
oraindik ere hainbat alorretan errealitatea oso urruti dago helburuetatik:
- Batzordeak ez du ahalmenik enpresen kontzentrazioa aldez aurretik kontrolatzeko
- Enpresa publikoetan lehiaketari buruzko zuzenbidea ez da behar bezain ongi aplikatzen
- Laguntza publikoak ez daude ongi kontrolatuak
- Trust-kontrako politika oso atzeratua doa zerbitzuetan (bankuetan, aseguruetxeetan,
garraioan...)
Baina aurreko kapituluetan bezala, baita honetan ere, Batzordeak azken urte hauetan
bere ahaleginak areagotu ditu, lehiaketari buruzko arauteria arlo guztietara heda eta behar
bezala beteraz dadin.

4. A TXIKIMENDUA
Lehiaketari buruzko Elkartearen legegintza atxikimendutik bertatik Espainian
indarrean egongo zela xedatu zuen Atxikimenduko Tratatuak. Hala ere, 1986an baino
lehen onartutako birmoldaketa-laguntzak ematen jarraitzea baimendu zuen eta tabako eta
petroleoaren monopolioak era gehikor batean egokitzeko sei urteko epea ezarri zuen. Zein
izan dira guzti honen ondorioak?
1. Enpresei aplikagarriak zaizkien xedapenak.- Nahiz eta Espainian ere lehiaketari
buruzko lege bat egon, hau ez zen erabiltzen edo aplikatzen. Horregatik, Elicartearen
legegintza indarrean sartzean, Espainian eraentza edo erregimen berri bat ezarri dela esan
daiteke4 . Hau deLa-eta, enpresek betebehar berri batzuei aurre egin behar diete; baina hori,
bestalde, enpresa txiki eta ertainentzat eta kontsumitzaileentzat onuragarria bide da.
Betebehar berri hauei dagokienez, Espainiako enpresek ez diote akordio askoren berri
eman Batzordeari: alde batetik, Elkartearen arauteria ongi ezagutzen ez dutelako; eta,
bestetik, zuzenbidezko betebehar berriak hartzeko uzkur agertzen direlako. Baina
Batzordeak, dagoeneko, espainiar enpresak ukitzen dituzten ikerketa batzuk irekiak ditu
(banka eta kimika sektorean, altzairu berezietan...)

4 Espainiar legegintza Elkartearenera egokitzeko 1882/1986 errege-dekretua atera zen.
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Gogoerazi behar da, azkenik, Espainiaren barruko merkataritza eta Espainiaren eta
hirugarren herrialdeen artekoa ez direla Elkartearen araugintzaren pean gelditzen.
Hauetarako oraindik ere indarrean jarraitzen du lehiaketari buruzko espainiar legeriak 5 .
2. Laguntza publikoak.- Alor honetan Espainiako Administrazioak zuen burujabetza
desagertu da. Horrek eragin handia izan du 1986az geroztik burutu den industri eta
birmoldaketa-politikan: eman nahi izan diren laguntza berri guztiek (siderurgian,
ontzigintzan...) Batzordeari jakineraziak izan eta beronen baimena jaso behar izan dute
(onespen hori, birmoldaketaren kasuan, doikuntza gehigarri batzuei baldintzapetu zaie).
Lehenengo urtean, 1986an alegia, Elkarteak muturra asko sartu ez bazuen ere eta, beraz,
"egitez" nolabaiteko luzamendua egon bazen ere, 1987an Batzordeak bere kontrola
estutzen hasi zen eta, denboran aurrera joan heinean, are gehiago estutuz doa. Badaude,
adibidez, dagoeneko, ikerketa batzuk irekiak, Administrazio Zentralak (adib., Enasa)
eta Autonomoak (adib., Magefesa, Patricio Echeverria) emandako laguntzez.

5 1989an Espainiako legebiltzarrak lehiaketako lege berria onartu du.
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Zerga-harmonizazioa

9. KAPITULUA
ZERGA-HARMONIZAZIOA

Gaur egun ez dago –eta ez bide dago sortzeko asmorik ere– Elkarte mailan politika
fiskalik, edo ez behintzat Estatu elkartekideetan dagoenaren antzeko bat. Alde batetik,
Elkartearen aurrekontuaren ttipitasunak ez bait du horretarako aukera ematen; bestetik,
ekonomia eta gizarte-politiken helburuen zehaztapenean, eta baita bitartekoenean ere
(fiskalarenean batipat), Estatu elkartekideei bait dagokie eskuduntza osoa.
"Xedapen fiskalak" izenburuaren pean EEETn aurkitzen diren artikuluek (95-99 art.)1
bi helburu dute funtsean: bateko, epe laburrera, Estatu elkartekideen zergazko sistemek
enpresa edo ekoizkin nazionalen alde dituzten araubide diskriminatzaileak ezabatzea;
besteko, epe luzeago batera, Estatu elkartekideen zergazko sistemen harmonizazioa edo
bateratasuna bultzatzea. Horrela, oinarrizko askatasunen burutzapena eta lehiaketako
erregimenaren funtzionamendua errazten da eta, ondorioz, merkatu amankomunaren
eraikuntza galerazten duten eragozpideak ezabatzen dira. Nolanahi ere, Tratatuan zerga-harmoniza7ioa ez da helburutzat jotzen, EEEren beste helburuak iristeko bitartekotzat
baizik.

I. APLIKAZIO ZUZENEKO JATORRIZKO ZERGA-ZUZENBIDEA
Bi dira gai honi buruz EEETn agertzen diren aplikazio zuzeneko artikuluak:
95 artikulua: "Ezein Estatu elkartekidek ez ditu zamapetuko, zuzenean edo zeharka,
gainerako Estatu elkartekideetariko ekoizkinak, antzeko ekoizkin nazionalak zuzenean
edo zeharka zamapetzen dituzten baino barne-zerga handiagoz, zeinnahi delarik ere haien
izaera. Halaber, ezein Estatu elkartekidek ez ditu zamapetuko gainerako Estatu
elkartekideetariko ekoizkinak, beste ekoizpenak zeharka babes ditzaketen barne-zergen
bidez. Estatu elkartekideek desemango edo aldatuko dituzte, bigarren ekitaldiko hasiera
baino lehen, Tratatu hau indarrean sartzean jadaneko zeuden eta lehen aipaturiko arauen
kontrakoak diren xedapenak".
Eta 96. artikulua: "Beste Estatu elkartekide batera esportatutako ekoizkinek ezin har
dezakete, zuzenean edo zeharka haiek zamapetu dituzten baino barne-zerga gehiagoko
1 Zerga-harmonizazioarekin zerikusia dute, orobat, 17. artikuluak (izaera fiskaleko aduanako
eskubideez diharduena), 220.ak (zergapen bikoitzaz) eta are 100-102. artikuluek (legegintza
nazionalen harrnonizazioaz).
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itzulketarik". Edo, bestela esanda, esportaziogatiko itzulketek ez dute, egiazki
ordaindutako barne-zergak baino handiagoak izan behar.
Ikus daitekeenez, bada, aipaturiko bi artikuluek "non facere"ko betebeharrak jartzen
dizkiete Estatu elkartekideei.

2. ZERGA-ZUZENBIDE ERATORRIA

Tratatuaren 99. artikuluak honela dio: "Kontseiluak, ahobatez, Batzordeak proposatua
eta Europako Parlamentuari alde aurrez eritzia eskatua, negozio-kopuruaren gaineko
zergei, kontsumo berezien gaineko zergei eta beste zeharkako zergei buruzko
harmonizazioko xedapenak onartuko ditu, harmoni7azio hori 8A. artikuluan aurrikusitako
epean barne-merkatuaren ezarpena eta funtzionamendua bermatzeko ezinbestekoa den
neurrian".
Nahiz eta 99. artikuluan zuzeneko zergapena ez aipatu, hau ere harmoniza daiteke
EEETren 100. artikuluaren bidez. Dena dela, zuzeneko zergapenearen alorrean egundaino
erdietsitakoa ez da, inolaz ere, gogobetegarri. Hain zuzen ere, EABk 100. artikulua aldatu
badu ere, eta, ondorioz, legegintza nazionalak hurbiltzeko neurrien onarpena ahobatez
egin ordez gehiengo kualifikatuaz egin badaiteke ere, aldaketa horretatik at utzi ditu zerga-xedapenak. Hauek, hortaz, ahobatez onartzen jarraitu behar dira.
2.1 Indarrean dagoen zerga-zuzenbide eratorria

Zein da orain arte erdietsitako harmonizazioa?
1) BEZ. - Hau da, zalantzarik gabe, gehien aurreratu den alorra. 1967an ateratako
67/277/CEE eta 67/228/CEE artezarauek zenbait herri elkartekidetan artean zirauten
turrustako zergak ordeztera behartu zuten. Eta 1977an onartutako 77/388/CEE artezarauak
beste urrats bat eman zuen, BFZerako oinarri bateratua ezartzean 2 .
2) Akzisak.- Horrela deitzen zaie zenbait kontsumo berezi (alkoholezko edariak, tabakoak

eta olio mineralak) zamapetzen dituzten zerga bereziei. Batzordearen ahaleginak
gorabehera, zigarrotxoen gaineko tasaren egiturari buruz bakarrik onartu dira elkarte-arauak. Hauen bitartez, tabakoaren jatorrian (bertakoa edo inportaziokoa) edo moetan
(horia edo beltza) oinarritutako bereizketak kendu ziren.

2 Geroztik garrantzi txikiagoko beste zenbait artezarau onartu da: beste herri elkartekide
batean egoitza duten subjektu pasiboei BEZen itzulketa-erregimenaz; gorputzezko ondasun
higigarrien akurei BEZen ezarpenaz; aldi bateko edo behin-betiko inportazioei BEZen
ezarpenaz;
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3) Frankizia fiskalak.- Bidaiarien alde, postazko bidalpen txikien alde, zenbait
garraiobideren inportazioen alde eta lekuzaldatze, ezkontza edo oinordetzaren kasuan
norbanakoen ondasunen behin-betiko inportazioaren alde, BEZen eta akzisa-eskubideen
frankiziak ezarriak izan dira, balio edo kopuru mugatu bateko.
4) Kapital-biltzeak.- Badaude hiru artezarau, sozietateei egindako ekarpenak (hau da,
kapitalen eraketa: sozietate kapitalista baten eraikuntza, ondasun-ekarpenen bidez kapital
sozialaren gehikuntza) zamapetzen dituzten zergak harmonizatzen dituztenak.
5) Ihes eta iruzur fiskalaren aurkako borroka.- 1977an eta 1979an onartutako bi
artezarauk, Estatu elkartekideen agintari arduradunen elkarrekiko sorospidet7az dihardute,
zuzeneko zergen eta BEZen aloffean 3 .
2.2 Proposaturik dagoen zerga-zuzenbide eratorria

1) BEZ.- Oraindik bukatzeke dago zergazko oinarri amankomun baten ezarkuntza.
Batzordeak abaguneko onclasunei, artezko gaiei, autobusezko garraioei buruz aurkeztutako
saloei Kontseiluak ez die, orain arte, erantzunik eman.
Hurbilkizun daude, halaber, herri bakoitzean dagoen tasa-kopurua, hauen maila eta
hauetako bakoitzean dagoen ondasun eta zerbitzuen zerrenda. Desberdintasunak areago ez
zitezen Batzordeak hasieran "standstill"eko artezarau baten egitasmoa aurkeztu zuen
(Kontseiluak 1987an onartu zuena), non tasa-kopuruen eta indarrean daudenen
batezbestekoarekiko desbiderapenen izoztea proposatzen bait zen (hau da, hurbiltzeko
aldaketak soilik onartuko ziren). Berrikiago, ordea, 1987an, Batzordeak artezarau berri
baten saloa aurkeztu du. Salo horren arabera, bi tasa bakarrik egongo litzateke eta pivot-tasa edo "aldatze-ertz" batzuk ezarriko lirateke (Estatuek haietara doitu beharko lukete
1992 baino lehen) 4 .
2) Akzisak.- Alkoholezko edarien, tabakoaren eta olio mineralen gaineko eskubideen
egituraz salo bat aurkeztu du Batzordeak, eta beste ekoizkinetan akzisa berriak edo
daudenen gehitzeak ezar ez daitezela eskatu du.
Bestalde, berriki aurkeztutako artezarau-salo batean alkoholezko edarien, tabakoaren
eta olio mineralen gaineko zerga berezien tipoetarako banda amankomun batzuk ezartzea
3 Ondoren ikusiko denez, aurrezkiaren zergagintza harmonizatzeko dituen planen barruan,
1989ko otsailean Batzordeak herri elkartekideetako agintarien elkarrekiko sorospidetzari
buruzko artezarau-salo bat aurkeztu du, lehen aipaturiko 1977ko artezaraua aldatzen duena.
4 Artezarau honen onarbidea geldituta zegoela ikusiz, Batzordeak 1989ko maiatzean
harmonizatzeko egitarau berria proposatu du. Proiektu berriaren ezaugarririk nabarienak
ondoko hauek dira: Batzordearen helburura hurbilduz joateko, Gobernu bakoitzarentzat egutegi
berezi bat ezarriko da; eta BEZen tipo arrunterako proposatua zegoen urkila bertan behera
lagako da eta, horren ordez, gutxienezko tipo bat besterik ez da jarriko.
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proposatu du eta baita "standstill"eko klausulak ere (tasa nazionalak hurbiltzeko izan
ezik, aldatzerik ez edukitzeko).
3) Norbanako fisikoen errentaren gaineko zerga.- Zerga hau politika ekonomikoaren

tresna nazionaltzat hartzen denez gero, Batzordea ez da haren harmonizazioaz arduratzen.
Hala ere, bere egoitzarena ez den beste herri elkartekide batean diharduten norbanakoek
("mugaz handiko langileak" eskuarki deiturikoak) jasandako diskriminazio fiskala
ezabatzearren, Batzordeak 1979an salo bat aurkeztu zuen, oraindik ihardespenik jaso ez
duena5 .
4) Sozietateen gaineko zerga.- Bat baino gehiago dira alor honetan Batzordeak egindako

saloak, oraindik ere Kontseiluaren erantzunaren zai daudenak. Badaude, alde batetik, hiru
salo, Estatu elkartekide ezberdinetan kokaturiko enpresen arteko kooperazioa eragozten
duten zerga batzuk kendu nahi dituztenak: 1969ko salo bat enpresa horien bategiteez eta
zatiketez ari da; 1969ko beste bat, eskumenpekoek bere matrizeei ordaindutako korbonez•
eta 1976ko beste bat, elkarri loturiko enpresen arteko transferentzi prezioen zuzenketaz.
Badago, bestetik, 1975eko beste salo bat, korbonen zergapetze bikoitza ekidin nahi
duena. 1984ean galera-konpentsazioko eraentza edo erregimenari buruz beste bat aurkeztu
zen. Eta 1988an sozietate-zergaren oinarri zergagarria mugatzeko artezarau-saloaren
aurregitasmoa gertatu du Batzordeak.
5) Aurrezkiaren zergapena.- Behin kapital-higiduren askatasun osoa iritsita, aurrezkia asko

zergatzen duten Estatu elkartekideetatik (Espainia, Frantzia eta abarretik, alegia) gutxi
zergatzen dutenetara ihesi joan ez ledin edota zerga-iruzurra handiago ez ledin, Batzordeak
bi artezarau aurkeztu zion Kontseiluari 1989ko otsailean.
Lehenengo saloak, herri elkartekideetan zeuden interesen gaineko zerga-arredukitze
maila desberdinak hurbiltzea zuen helburu. Horretarako, interesen gainean gutxienez %
15eko zerga-arredukitzea egitea agintzen zien Estatu elkartekideei (hots, herri
elkartekideetan zeuden arredukitze-mailen batezbestekoa); zenbait kasutan (adib.
euroobligazioen interesen kasuan, "aurrezki herritarrean", Elkartekoak ez diren hiritarrei
ordaindutako interesetan) arredukitzeko eginbeharra jartzen ez bazuen ere.
Bigarren saloak, zergazko ihesari bideak ixtea zuen 'helburu. Horretarako, herri
elkartekideetako agintarien arteko zerga-sorospidetza arautzen zuen (salo honek helburu
bereko 1977ko artezarau bat aldatzen zuen).

5 Ondoren aipatzen den aurrezkiaren gaineko zergapenaren harmonizazioak zerga honetan ere
eragina edukiko luke.
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3. ERDIETSITAKOAREN BALANTZEA
Azaldutakotik ondoriozta daitekeenez, orain arte arlo honetan erdietsitakoa ez da asko.
Alde batera uzten badugu aplikazio zuzenekoak diren 95. eta 96. artikuluak, egindako
aurrerapenak zeharkako zergapenera mugatzen dira, eta honen barruan BEZera funtsean.
Atzerapen horren arrazoien artean ondoko hauek aipa daitezke:
- Zergagintza subiranotasun nazionalaren funtsezko osagaia da eta, horregatik, Estatuek ez
dute eskuduntza hori laga gura izaten.
- Egungo zergazko sistemak oso konplexu eta korapilatsuak dira, eta horrek zaildu egiten
du haien harmonizazioa.
- Jendea oso oharkor eta uzkur agertu ohi da zergen aldaketekiko.
- Zergen egitura eta are zergapenari buruzko ikuspegia bera arras bestelakoa da herrialde
batzuetatik besteetara (ik. 1., 2. eta 3. laukiak).
Batzordeak, barne-merkatuaren burutzapenaz egin zuen Liburu Zurian, Europako
Elkartea barne-mugarik gabeko espazio bihurtzea helburutzat jarri zuen (EABk
berretsitako helburua, bestalde). Horrek, besteak beste, herri elkartekideen elkarganbioen
zergazko eragozleak ezabatzea eta aurrezkiaren gaineko zergagintza nazionalak
harmonizatzea eskatzen zuen.
Baina jomuga hori erdiesteko Batzordeak aurkeztu dituen saloek jarkiera handiarekin
topo egin dute. Erresuma Batua eta Danimarka (eta neurri txikiagoan Frantzia ere),
adibidez, ez dira prest agertu Batzordeak BEZi buruz eta zerga bereziei buruz egindako
saloari bere onespena emateko; eta, Luxemburg eta Erresuma Batua (eta neurri apalago
batean beste herri elkartekide batzuk ere bai) ez daude ados aurrezkiaren zergapenari
buruzko saloarekin6 . Eta alor honetan erabakiak ahobatez onartu behar direnez gero,
zerga-harmonizazioa erabat geldituta dago. Areago, zenbait Estatu elkartekide esaten

6 BEZi buruz berriki Batzordeak aurkeztutako saloaren aurrean Erresuma Batua kontra azaldu da,
alde batetik, berak zergapetu gabe dituen haur-jantzietan eta elikagaietan aurrerantzean BEZa
ezarri beharko lukeelako, eta, bestetik, Batzordearen saloa onartzetik ondorioztatzen den
subiranotasunaren galerarekin ados ez dagoelako. Danimarka, ostera, Batzordearen saloaren
aurka dago, berau onartzekotan, bere zerga-bilketa (neurri handi batean BEZen eta zerga
berezietan oinarrituta) biziki beheratuko litzatekeelako. Frantzia ere, zeharo kontra ez agertu
arren, artezarauaren indarrean sartzea atzeratzearen alde bide dago (haren zerga-bilketa,
bestela, gutxituko litzatekeelako).
Aurrezkiaren zergagintzari dagokionez, Luxemburg eta Erresuma Batua kapital-errenten
gaineko arredukitze-tipoen harmonizatzeko saloaren aurka zeuden ondoko arrazoiengatik:
kapitalak trumilka beste finantz lekuetara (EEBB, Suitza.) ihesi joan litezkeelako; eta zergaharmonizazioa Estatuen arteko lehiaketa askearen bidez ere erdiets litekeela uste zutelako (eta
gainera, horrela iritsiko litzatekeen harmonizazioan zergapen maila apalagoa izango
litzatekeelako).
Derragun, azkenik, Estatu elkartekideetako zerga-administrazioen arteko lankidetza areagotzea
helburu zuen artezarau-saloaren aurka Luxemburg agertu zela, bere herrian zegoen banka-sekretuari buruzko arauteria aldatu beharrean aurkituko zelako.
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1. LAUKIA: ZERGAZKO SARREREN EBOLUZIOA ETA BANAKETA
(BPGd-ren aldean, %tan)

•••••

•

.;$

.
.

• •<,
+.

, "°.

:‹;.4.•

..4
» .»
.
;,› •

BEZ*

Akzisak

Errenta eta irabazien gainekoak

Iturria: (Le) Dossier de l'Europe 9/86 aletik aterea.
(*) : Grezia, Espainia eta Portugalen kasuan, kontsumoaren gaineko zerga orokorrak.
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2. LAUKIA: BEZen TIPOAK HERRI ELKARTEKIDEETAN (1986)

Belgika
Danimarka
Alemania
Espainia
Frantzia
Irlanda
Italia
Luxemburg
Holanda
Portugal
Erresuma Batua

Tipo
apala

Tipo
arrunta

Tipo
gorena

6 eta 17
7
6
5,5 eta 7
0 eta 10
2 eta 9
3 eta 6
5
8
0

19
22
14
12
18,6
23
18
12
19
16
15

25 eta 23
33
33,3
38
30
-

3. LAUKIA: ESTATU ELKARTEKIDEEN KONTSUMO BEREZIEN
GAINEKO ZENBAIT ZERGA (*) (1985 martxoa)

Hogei
zigarro

1 litro
garagardo

1 litro
ardo

0,75 litro
edari
hordigarri

1 litro
erregai
super

0,73
1,96
1,02
0,31
0,28
1,14
0,57
0,54
0,74
1,25

0,13
0,65
0,07
0,03
0,22
1,14
0,18
0,06
0,23
0,70

0,33
1,35
0,00
0,03
0,00
2,74
0,00
0,13
0,33
1,60

3,78
9,58
3,43
3,37
0,16
7,84
0,75
2,54
3,79
7,70

0,25
0,28
0,23
0,36
0,29
0,36
0,49
0,20
0,28
0,29

Belgika
Danimarka
Alemania
Frantzia
Grezia
Irlanda
Italia
Luxemburg
Holanda
Erresuma Batua

(*) Beherago aipatzen diren kopuruko ordaintzen diren ECUak.

hasiak dira Europako barne-merkatua zerga-harmonizaziorik gabe abian jar daitekeela eta
1992rako zerga-harmonizaziorik ez dela egongo.
4 ATXIKIMENDUA
Europako Elkartean sartzeagatik Espainiako zergapenean sartu behar izan den
aldaketarik handiena, atxikimendutik bertatik gainera7 , BEZen ezarpena eta honi loturiko
7 Espainiak ez bezala, Elkarteari atxiki zitzaizkionean Greziak eta Portugalek ez zuten
lehenengo momentutik bertatik BEZa ezarri behar izan, baizik eta urte batzuetako epea izan
zuten zerga hau ezartzeko.
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Enpresa-Trafikoaren gaineko Zerga Orokorraren, Barne-Zamak Konpentsatzeko Zergaren
eta Esporta7ioko Zergarinketaren ezabapena izan dira. Horrek, prezioetan, inportazio-esportazioetan, zerga-bilketan eta iruzurraren kontrako borrokan, inbertsioan, hainbat
enpresaren kontabilitatean eragin nabarmena izan zuen. Euskal Autonomi Elkartearen
Kontzertuan ere eragipen nabaria izan zuen: Eusko Jaurlaritzak BEZen negoziazioa
arrakasta handi bezala azaldu bazuen ere, euskal Administrazioaren kudeatze-ahalmena eta
Kupoaren mozkina gutxitu egin ziren.
Akzisei dagokienez, Atxikimenduko Tratatuak lau urteko epea eman zion Espainiari
tabako beltz eta horiaren gaineko zergak Elkartearen artezarauera egokitzeko. Horrek
tabako beltzaren salneurriaren igoera ekarri du.
Kapital-biltzei buruzko Elkarte-arauteriara egokitzearren, Ondare-Transmisioei eta
Zuzenbidezko Egintza Dokumentatuen gaineko Zergaren Legea eta Erregelamendua
aldatuak izan ziren. Atxikimendutik bertatik frankizia fiskalak aplikatzeko, BEZen legean
21. artikulua sartu zen. Eta elkarrekiko sorospidetza ere, atxikimendutik bertatik abian
jarri zen.
Aurreko atal batean adierazi denez, BEZen eta akzisen tipoak harmonizatzeko
egitasmo bat aurkeztu du orain dela gutxi Batzordeak. Zein da, hura onartua izatekotan,
Espainian izango lukeen eragina?
BEZen kasuan: 1) Espainiaren goiko tipoa desagertuko litzateke. Bera aplikatzen
zitzaien ekoizkinak erdiko tipoaren zerrendara igaroko lirateke. Horrek, besteak beste,
berebilen salneurrien jaistea ekarriko luke. 2) Espainiak duen erdiko tipoa (edo tipo
arrunta) Elkartean daudenen artean apalenetako bat da; horregatik, hurbiltzerakoan, igo
beharko luke. Hori, esan gabe doa, kontsumitzaileen kaltean lihoake, prezioak ere igo
egingo lirateke eta. 3) Espainiaren beheko tipoa orain dagoen mailan jarraituko litzateke,
noski, Batzordeak proposaturikoen artean erdialdean aurkitzen da eta.
Akzisen kasuan, alkoholezko edarien, tabakoaren eta olio mineralen gaineko zergak
igoko lirateke. Batzordearen ikerketa baten arabera, horrek ondoko salneurri-aldaketak
sortuko lituzke: ardoa % +67, garagardoa % +21, alkohola % +88, tabakoa % +120,
"super" gasolina % +21, fuel-oil astuna % +8, gasoila % +20 eta berogailuko gasoleoa
% -2.
Hau da, BEZen goiko tipoaren kentzapenak berdindu edo konpentsatu egingo luke
erdiko tipoan legokeen igoera. Baina zerga berezien harmoniza7iotik eratorriko litzatekeen
zerga-igoera ez luke ezerk konpentsatuko. Hori dela-eta, kontsumoaren gaineko zeharkako
zergen presioa % 2,5 edo 2,8 igoko litzateke eta espainiar Estatuak 800.000 miloi pezeta
gehiago bilduko luke.

7,erga-harmonizazioa
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Aurrezkiaren zergagintzaren kasuan, Espainia eta Frantzia dira gehien interesatuak
daudenak haren harmonizazioan. Izan ere, kapital-higidurak erabat aske izatean,
harmonizazio hori aurrera ez eramatekotan, Espainian aurrezkiaren gainean dagoen zerga-presio garaiagoak aurrezkia beste herrialdeetarantz uxatuko luke. Bestalde, aurrezki-fluxuen bideraketa hauetan Espainiako finantz bitartekariek beste herrialdeetakoek baino
ohitura eta eraginkortasun gutxiago izatean, azken hauek nagusituko lirateke noski. Hori
ikusita, baliteke Espainiako agintariek etorkizunean aurrezkiaren gaineko zergagintza
biguntzea (hots, kapital-errenten gaineko zergazko arredukitzeak jaistea eta plusbalio
higigarriei tratu berezia eta hobea ematea).
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10. KAPITULUA
EUROPAKO MONETA-SISTEMA

1. MONETA-BATASUNA EEETn EPA HAREN GARAPEN
HISTORIKOA

Erromako Tratatuan moneta-batasun4z ziharduten artikuluak bakanak eta
zehazgabeak ziien. Elkartearen eratzaileen o1narrizko jomugen artean ez zen moneta-batasuna aurkitzen. Ezpairik gabe, horretan Zerikusi handia izan zuten, besteak beste,
eskuduntza hau lagatzeko Estatu elkartekideenorondaterik ezak eta jarkierak, garai hartan
Bretton Woods-en parekotasun finkoko sistem agertzen zuen tajuzko funtzionamenduak
eta Elkartearen eratzaileek "aduana-batasun"ekO helburuari eman nahi zioten lehentasunak.
Baina urteen igarotzearekin batera egoera aldatuz joan zen. Alde batetik, Estatu
elkartekideen moneta-erabakiek elkartebarrukO elkarganbioetan eragin handia zutela, eta,
hortaz, arantzelak eta murriztapen kuantitadboak kentzea aski ez zela ohartu ziren
Elkartean. Bestetik, barruko zein kanpoko moneta ez-egonkortasuna gero baino gero
handiagoa zen: inflazioa goratuz zihoan, Elkarte-monetak desbalioztatu eta birbalioztatu
beharrean aurkitzen ziren, Bretton Woods-eko sistemaren porrota nabaria zen. Ez da
harritzekoa, bada, 1969ko abenduan, jadanik adUana-batasuna nahiko sendotua zegoenean,
Brandt-ek, alemaniar kantzelaria, La Haya-ko gailurrean, "ekonomi eta moneta-batasuna"
sortu behar zela aldarrikatzea. Moneta-batasunaren azken jomugak 1970ean argitaratutako
Werner txostenak zehaztu zituen:
- Moneta-bihurgarritasun osoa eta atzeraezinezkoa, kotizazio-gorabeherarik gabe eta
parekotasuneko erlazio aldaezinez. Edo, are hobeki, Elkartearen moneta bakar batek
moneta nazionalak ordezkatzea.
- Moneta eta kreditu-politikako eskuduntza nazional batzuk Elkartearen erakundeei
transferitzea.
Elkarteko moneten artean ganbio finkoko sistema bat ezartzearen alde, besteak beste,
ondoko arrazoiak aipatu izan dira l :
1 Egia esan, ondoren aipatzen diren arrazoiak eztabaidagarriak dira (ikus, adibidez, Frenkel eta
Goldstein 13-22 orr.) eta gaur egun, teori ganbio-tipo finkoak flotatzaileak baino
hobeak direnik ezin froga daiteke. Ekonomilari batzuk ganbio-tipo finkoen aldekoak dira eta
beste batzuek, aldiz, flotatzaileak nahiago dituztea Hala ere, ia denek onartzen dute "shock"
monetario eta finantzarioei aurpegi egiteko g4thio-tipo finkoak egokiagoak direla eta
"shock" errealen aurrean, ostera, flotatzaileak.
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Ganbio-tipoek gorabeherak dituztenean ez-ziurtasunak sortzen dira enpresarien artean,
eta horrek eragin gaiztoa du inbertsioetan, inportazio-esportazioetan,...

- Ganbio-tipo finkoek Estatuak beren politika ekonomikoak disziplinatzera behartzen
dituzte. Izan ere, ganbio-tipo nominalak finkoak direnean, inflazioaren igoerak ganbio-tipo errealaren igoera ere ekartzen du eta, ondorioz, herri horren ekonomiak
lehiagarritasuna galtzen du: inportazioak handitzen hasiko dira, esportazioak gutxitzen,
langabezi tasa igotzen,... Hori ez gertatzeko, inflazioa menderatuta edukitzeko,
Estatuek politika ekonomiko "disziplinatua" erabili behar dute.
Hauxe da, hain zuzen, "monetarista" deiturikoen arrazoiketa: Estatu elkartekideetan
ganbio-tipo nominal finkoak ezartzen badira, horrek Estatu elkartekideen politika
ekonomikoak bateratzera bultzatuko du. Badaude, alabaina, alderantzizko sekuentzia
logikoa aldezten dutenak, "ekonomistak" deiturikoak, alegia. Hauen ustez, alferrik da
ganbio-tipo nominal finkoak ezarri nahi izatea, zeren eta baterakuntzarik ezak azkenean
ganbio-tipo nominalak aldatzera behartuko bait ditu; beraz, has gaitezen politika
ekonomikoak bateratzen –diote–, eta horrela, gero, ganbio-tipoak egonkortuko dira.
Zeinek du, baina, arrazoia bi jarrera hauen artean? Bada, biok dute beren arrazoi-puska:
ganbio-tipo egonkor batek galdatzen duen politika ekonomikoaren disziplinak aldagai eta
politika ekonomikoen baterakuntzara bultzatzen du; eta, bestalde, aldagai eta politika
ekonomikoen baterakuntza ematen bada bakarrik, ganbio-tipo finkoko eraentza edo
erregimena bideragarri gertatzen da.
- Ganbio-tipo flotatzaileak hegakorregiak dira (hots, epe laburrean gehiegi aldatzen dira),
epe luzean ez-doikuntza (hau da, beren orekazko mailatik desbideratze) handi eta
iraunkorrak sortzeko joera dute, eta monetak balio galdu duen herrietan "itzulinguru
okererazle"ak ernarazten dituzte 2 . Guzti horri lotuta daude, besteak beste, ganbio-tipo
flotatzaileen aldian egon diren espekulazioko. higidura bortitzak eta pagamendubalantzen doitzerik eza.
- Europako Elkartearen kasuan ganbio-tipo flotatzaileen aurka ondoko arrazoiak gehi
litezke: Elkartean hain funtsezko den ENP delakoarekin ganbio-tipo flotatzaileak
bateragaitzak izatea eta ganbio-tipo hauek ahalbidetzen dituzten politika ekonomiko
nazionalistak Elkarte-filosofiaren kontra joatea.
Moneta-batasuna erdiestearren Elkarteak egindako lehenengo saioa "europear
monetazko sugea" izan zen, 1972an. Suge horretan eskuhartzen zuten Estatuen moneten
2 "Itzulinguru okerrerazle" baten azalpena hauxe litzateke: monetaren baliogaltzeak
inportazioak garestitzen ditu, honek inflazioa sorterazten du, honek ekonomiari
lehiagarritasuna kentzen dio, honek inportazioak handitu eta esportazioak gutxitzen ditu,
horrek monetaren baliogaltzea dakar, (eta dena berriz ere hasten da).
Gainera, ganbio-tipo finkoen aldekoek, monetak baliogaltzea izan duen herrialdeetan
"itzulinguru onerazle"rik sortu ez dela eransten dute.
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balioak elkarri lotuak zeuden eta ertz estu batzuetatik ezin irten zitezkeen. Baina saio
honek arras kontrako giro batekin topo egin zuen (Bretton Woods-en erabateko amiltzea,
krisi ekonomikoa,...) eta porrot egin zuen. Bigarren saioa, 1978an Estatu eta Gobernu-buruek onartutako (EMS) Europako Moneta-Sistema izenekoa, 1979an indarrean sartu
zen eta arrakasta handiago izan zuen.
Dena dela, moneta-gaien garapen hau EEETtik at egina zen. Hori nolabait
zuzentzeko, berriki onartu den EABn monetari buruzko aipamen batzuk egin ziren.
Aitzinsolasean, adibidez, ekonomi eta moneta-batasunaren burutze edo osatze gehikorra
Elkartearen helburutzat jartzen da eta EMS eratzeko 1978an hartutako erabakien aipamena
egiten da. Halaber, EABren bitartez EEETn sartu berri den 102.A artikuluaren lehenengo
lerroaldean, helburutzat jartzen den ekonomi eta moneta-politiken bateratasuna
bermatzerakoan EMSn eta ECUaren garapenean harturiko esperientziaz Estatuak
lankidetzan arituko direla esaten da3 . Eta aipatutako artikuluaren bigarren lerroaldean
Elkartearen moneta-ahalmena, nolabait ere, arrezagutzen da eta hura garatzeko
erakundeetan aldaketak egin beharko balira, jarraitu beharko litzatekeen ihardunbidea
erakusten da.
Oraindik orain, 1989ko ekainean, Madrilen ospatutako Europako Kontseiluan,
Elkartearen etorkizuneko moneta-batasunari buruz akordio bat iritsi zen. Honen arabera,
Delors txostenak zehaztutako lehen ekitaldia (non proposatzen bait zen Estatu
elkartekideen ekonomi eta moneta-politiken koordinazioa handitzea eta moneta guztiak
EMSren araupean jartzea) 1990.7.1ean abiaraziko da, eta ekitaldi horren barruan,
prestatze-lan oso eta egoki baten ondoren, gobernuarteko bilkura bat antolatuko da,
ondorengo ekitaldiak ezartzearren.

2. EMSren HELBURUAK, OSAGAIAK ETA FUNTZIONAMENDUA

EMSren helburuak bi ziren: Elkartearen moneta-egonkortasuna (Elkarteko dibisen
ganbio-harremanena, bereziki) eta arlo ekonomiko-monetarioan lankidetasuna. Bestalde,
epe luzeagora begira, EMS Elkartean ernarazi nahi zen ekonomi eta moneta-batasunaren
lehenengo ekitalditzat ikus zitekeen.
EMSk hiru funtsezko osagai dauka: ECUa, ganbio-mekanismoa eta finantz
lagunkidetasuneko mekanismoak.
2.1 ECU (European Currency Unit)

ECUa, herri elkartekideen moneten "zenbateko" jakin batzuez eratutako saski gisako
moneta-batasuna da. 1989ko ekainean egin zen saskiaren berrikuspenaz geroztik,
ECUaren saskia osatzen duten moneten "zenbatekoak" hauek dira:
3 Horrela, alde batetik, EMS eta ECUa EEETn sartzen dira; eta, bestetik, Estatu elkartekideen
ekonomi eta moneta-politiken bateratasuna (105. artikuluan aipatzen den "koordinazio"az
edota 103. artikuluko "lankidetasun"az baino harantzago doana) helburutzat jartzen da.
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0,6242
0,2198
1,3320
151,8000
3,4310
0,08784
0,008552
0,1976
1,4400
6,8850
1,3930

marko aleman
florin holandar
franko frantses
lira italiar
franko bel/lux.
libera esterlina
libera irlandar
koroa daniar
drakma greziar
pezeta espainiar
eskudo portugaldar

Saskiaren osagaiak behin finkatuta edukiz gero, oso erraza da ECUak une jakin
batean duen balioa ondorioztatzea: bai dolarrarekiko ganbio-tipoa, bai herri elkartekide
bakoitzeko monetarekiko. Izan ere, jakin nahi badugu, esate baterako, ECU batek zenbat
dolar balio duen, ganbio-merkatura joan gaitezke eta ikus dezakegu 0,6242 marko aleman
horiek zenbat dolar balio duten, eta beste horrenbeste egin dezakegu 0,2198 florin
holandarrekin, 1,3329 franko frantsesekin, 151,8 lira italiarrekin. Eta ECUaren saskian
sartzen diren moneta guztien "zenbatekoak" dolarretan adierazita izan ondoren, denen
batuketa egiten da eta ECU baten balioa dolarretan adierazita ateratzen zaigu.
Esan beharrik ez, moneta batek ECUaren barruan daukan pisua jakiteko, ECUaren
saskian moneta horrek duen "zenbateko"ari eta moneta horrek ECUarekiko duen ganbio-tipoari begiratu behar zaio. 1989ko ekainean ECUaren saskiaren berrikuspena egin
zenean moneta bakoit7aren azMiceta ofiziala eta ECUarekiko ganbio-tipoak honako hauek
izan ziren:

Marko alemana
Florin holandarra
Franko frantsesa
Lira italiarra
Franko bel/lux
Libera esterlina
Libera irlandarra
Koroa daniarra
Drakma greziarra
Pezeta espainiarra
Eskudo portugaldarra

Moneta
Moneta
bakoitzaren
bakoitzarelciko
ECUaren
zenbatekoa
ECU batean
ganbio-tipoa
(2)
(1)
2,07
0,6242
2,34
0,2198
7,01
1,3320
151,8000
1,50
43,43
3,4310
0,68
0,08784
0,008552
0,78
0,1976
8,07
1,4400
180,00
129,90
6,8850
1,74
1,3930

Berrikuspenaren
pisu
ofiziala
(1)
(2)

x 100

30,10
9,40
19,00
10,15
7,90
13,00
1,10
2,45
0,80
5,30
0,80
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(Oharra: 1989ko berrikuspenean errealitatean alderantziz jokatu zen. Lehendabizi egin zen
moneta bakoitzaren aztaketa ofiziala eta, moneta horren ganbio-tipoa ezaguturik, ondoren
haren "zenbatekoa" lortu zen)
Baina, kontuz! Ez nahastu "zenbatekoak" eta "eskuhartze-ehunekoak": herri
elkartekide baten monetak gainerako herri elkartekideen monetekiko balio irabazi (edo
balio galdu) egiten duenean, ECUan duen "eskuhartze-ehunekoa" handitu (edo gutxitu)
egiten da; "zenbatekoak", ordea, ez dira aldatzen.
Hain zuzen ere, saskiaren eraketaren aldaketa (zenbatekoena, alegia) oso kasu
bakanetan egin daiteke: bost urtero egiten den berrikuspenean; edo, moneta baten pisua %
25 edo gehiago aldatu delarik, horrela eskatzen denean. Orain arte, saskiaren erakuntza
birritan bakarrik berrikusi da: 1984ean eta 1989an. Bost urteroko berrikuspen horietaz
baliatuz, 1984ean drakma greziarra ECUaren saskian sartu zen eta 1989an pezeta eta
eskudoa4 .
(ECUaren eginkizunez eta erabileraren esparruez aurreraxeago ariko gara)
2.2 Ganbio-mekanismoa

Herri elkartekide batzuen moneten artean ganbio-erlazio egonkorrak baina doikorrak
ezartzea helburutzat duten xedapen edo arauek osatzen dute ganbio-mekanismoa. Ganbio-mekanismoan eskuhartzen ez duten herriak hauek dira: Erresuma Batua, Grezia eta
Portugal.
Nola funtzionatzen du ganbio-mekanismo honek?
EMSn eskuhartzen duten moneta guztiek "erdiguneko ganbio-tipo" bat daukate.
Herri elkartekideen banku zentralen arteko akordioz ezartzen den erdiguneko ganbio-tipo
hau, ECU bati dagokion moneta nazionalaren kopuru batez adierazten da. EMSren
barruan erdiguneko tipo hauek indarrean daude, herri eskuhartzaile guztien adostasunez,
"birlerrotze" bat egin arte. 1989.6.19an indarrean zeuden erdiguneko ganbio-tipoak,
adibidez, honako hauek ziren:

4 ECUaren saskiaren eraketaren berrikuspena dela-eta, moneta bakoitzaren pisua
erabakitzerakoan erizpide ekonomiko eta finantzarioak erabili ohi dira. Orain arte erabilitako
erizpide ekonomikoak hauek dira: BPGd nazionalek Elkartearen BPGd-n duten eskuhartzea;
herri bakoitzak elkartebarruko merkataritzan duen eskuhartzea; eta herri bakoitzak Elkartearen
epe laburreko finantz lagunkidetasuneko mekanismoan duen eskuhartzea. Finantz erizpideei
dagokienez, haien helburu nagusia ECUa moneta sendo eta egonkorra izatea da; horregatik,
Elkarteko moneta sendoei erizpide ekonomikoetatik legokiekeena baino pisu gehiago ematen
zaie, eta EMSko ganbio mekanismoan ez daudenei edo, egonda ere, gorabeheratze xingola
zabalago dutenei, aldiz, pisu gutxiago.
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1 ECU =

42,45820
7,85212
2,05853
6,90403
0,768411
1483,58000
2,31943
133,80400

franko bel/lux
koroa daniar
marko aleman
franko frantses
libera irlandar
lira italiar
florin holandar
pezeta espainiar

Aurreko erlazioak izatez gero, oso erraza da ganbio-mekanismoan eskuhartzen duten
moneten erdiguneko ganbio-tipoen arteko erlazioak ateratzea. Bestela esanda, sistemaren
moneta bakoitzeko erdiguneko aldebiko tipo-sail bat lor daiteke, "parekotasun-sare" deitu
izan dena. Hona hemen 1989.6.19an indarrean zegoen parekotasun-sarea:
BEC
100
BEC 100
D kr 100
DM 100
Fr fr 100
IEP1
LIT 1000
Fl 100
PTA 100

18
5
16
2
3494
5
315

D kr
100

DM
100

Fr fr
100

IEP
1

LIT
1000

Fl
100

PTA
100

541
2063
381
26
88
335
10
37
18894 72070
30
113
1704 6500

615
114
30

55
10
3
9

29
5
1
5
1
2
90

1831
339
89
298
33
63963

32
6
2
5
1
1109
2

11
21489
34
1938

1931
3
174

5768

Sistema honek erdiguneko aldebiko parekotasunarekiko gorabeheratze-ertz bat
ahalbidetzen die monetei: % 2,25 alde banatara (% 6, liraren eta pezetaren kasuan). Hau
da, erdiguneko aldebiko tipoei ± % 2,25eko ertza (±6koa, liraren eta pezetaren kasuan)
ezarriz gero, aldebiko eskusartzearen mugak irteten zaizkigu. Lehen agertu den
parekotasun-sarea aldebiko eskusartzearen muga hauekin osatzen baldin badugu, 1.
laukian azaltzen zaigun sarea ateratzen da.
Moneta baten ganbio-tipoa beste moneta batenarekiko aldebiko mugara heltzen
denean, haien banku zentralek ganbio merkatuan eskusartu behar dute, moneta horien
tipoak aldebiko mugen barruan gera daitezen. Adibidez, markoak eta franko frantsesak
beren goiko eta beheko mugak, hurrenez-hurren, iritsi badituzte, Alemaniako banku
zentralak dibisa-merkatuan frankoak erosiko ditu eta Frantziako banku zentralak markoak
salduko ditu.

1. LAUKIA: ELKARTEKO MONETEN PAREKOTASUNEZKO SAREA (1989 abendua)
ECU
Belg-Luxemburg

FrIr 100

553.000
540.723
528.700

2109.50
2062.55
2016.55

628.970 56.5115
614.977 55.2545
601.295 54.0250

30.3870
28.6187
26.9530

1872.15
1830.54
1798.85

33.6930
31.7316 57.4058
29.8850

28.1568

390.160
381.443
373.000

116.320
113.732
111.200

10.4511
10.2186
9.9913

5.62000 346.240
5.29268 338.537
4.98500 331.020

6.23100
5.86837 10.6165
5.52600

5.20725

30.4950 2.74000
29.8164 2.67894
29.1500 2.61900

1.47350 90.7700
1.38754 88.7526
1.30650 86.7800

1.63300
1.53847 2.78325
1.44900

1.36515

9.18900
8.98480
8.78500

4.94100 304.440
4.65362 297.661
4.38300 291.040

5.47850
5.15981 9.33463
4.85950

4.57851

IEP 1 LIT 1000

FI 100 PTA 100

Sal
Erd
Eros

7.85212

Sal
Eid
Eros

18.9143
18.4938
18.0831

2.05853

Sal
Etd
Eros

4.95900
4.84837
4.74000

26.8100
26.2162
25.6300

6.90403

Sal
Erd
Eros

16.6310
16.2608
15.8990

89.9250
87.9257
85.9700

343.050
335.386
327.920

0.768411

Sal
Erd
Eros

1.85100 10.00870
1.80981 9.78604
1.76950 9.56830

38.1825
37.3281
36.4964

11.3830
11.1299
10.8825

1483.58

Sal
Erd
Eros

3710.20
3494.21
3290.90

20062.0
18894.0
17794.0

76540.0
72069.9
67865.0

22817.0 2050.03
21488.6 1930.71
20238.0 1818.34

2.31943

Sal
Erd
Eros

5.58700
5.46286
5.34150

30.2100 115.2350
29.5389 112.6730
28.8825 110.1675

34.3600 3.08700
33.5953 3.01848
32.8475 2.95100

1.66000
1.56340
1.47250

133.804

Sal
Eid
Eros

334.619 1809.40
315.143 1704.05
296.802 . 1604.90

6901.70
6500.00
8121.70

2057.80
1938.06
1825.30

95.7600 6125.30
90.1899 5768.83
84.9400 5433.10

0.739615

Eid

1.74198

9.41930

35.9293

10.7128 0.962525 0.498534

31.8878 0.552760

150.792

Erd

355.154

1920.40

7325.23

2184.12

65.0125

Danimarka
D kr
Alemania
DM
Frantzia
FrIr
Irlanda
IEP
Italia
LIT
Holanda
Fl
Espainia
PTA
Erresuma Batua
UKL
Grezia
DRA

DM 100

42.4582
BEC

UKL 1 DRA 100

BEC100 D kr 100

0.549952
0.517943
0.487799

184.892
174.131
163.997

196.239

33.8868 0.609772
33.1293 0.574281
32.3939 0.540858
67912.0
63963.1
60241.0

101.641

1.03893

0.50958

1177.30
1108.77 2005.88
1044.20

983.859

1.84050
1.73345 3.13600
1.63250

1.53817

180.910

88.7342

112.698 203.789

0.490487
-
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Eskusartzeak, ordea, ez dira beti egiten parekotasuneko aldebiko mugetara heltzean;
muga horietara iritsi aurretik ere egin daitezke. Hau da, "ertz-barrulco" eskusartzeak
egingarriak dira. Ertz-barruko eskusartze hauek bi motatakoak dira:
1) Monetaren baliobeheratze azkarregi baten kasuan gerta daitezkeen espekulazioko
higidurak ekiditearren, banku zentralek, bere ekimenez, burututako eragiketak. Eskusartze
hauek maiz egin dira eta eskuarki horietan dolarra (eta ez herri elkartekide bateko moneta)
erabili izan da.
2) Aldentze-adierazleari dagozkion arauei jarraituz burutu diren ertz-barruko eskusartzeak.
Nola jokatzen du aldentze-adierazle honek? Moneta bakoitzak ECUtan adierazita dituen
balio ofizialaren eta merkatu-balioaren artean izan dezakeen gehienezko aldentzea ezartzen
da; edo, bestela esanda, ECUarekiko moneta bakoitzaren ganbio-tipoak izan dezakeen
balioirabazte edo baliogaltzearen gehienezko portzentaia finkatzen da. Moneta bat bere
gehienezko aldentzearen % 75era heltzen denean, moneta horrek bere "aldentze-ataria"
iritsi duela esaten da eta herri horretako agintariek moneta hori bere atariaren azpitik
berriz ere jartzeko behar diren neurriak hartzen dituztela suposatzen da. Zer neurri?
Ganbio-merkatuan eskusartzeak, ekonomi edo moneta-politikako neurriak edo erdiguneko
ganbio-tipoaren aldaketak.
Zer dela-eta gainjarri zitzaion aldentze-adierazlean oinarritutako eskusarbide hau,
lehen a7aldutako aldebiko eskusarbideari?
Aldebiko eskusarbidea bere alderdi on eta txarrak ditu. Alderdi onak: 1) argi eta garbi
dago beti zein monetatan eskusartu behar den; 2) nahiz eta ECUan pisu desberdina eduki,
moneta guztiek tratu berdina hartzen dute; eta 3) ECUaren saskian dauden eta ganbio-mekanismoan eskuhartzerik ez edo tratu berezia duten moneten eboluzioak (adib., libera
esterlinarena) ez du eskusarbide honen funtzionamenduan arazorik sortzen. Alderdi txarrak:
doikuntzaren pisurik larriena erreserbak galtzen dituen Estatuaren gainean erortzen da,
zeren eta diru-kopurua gutxitu eta, beraz, deflazio-politikak hartu beharrean aurkitzen bait
da, are sistema honi egozgarriak ez diren arrazoi edo gorabeherengatik atezuak sortzen
direnean ere5 . Hau dela-eta, moneta ahuleko herriak eskusarbide honen aurkakoak ziren.
Aldentze-adierazlean oinarritutako eskusarbideak ere bere alderdi on eta txarrak ditu.
Alderdi onak: sistema honekin oso garbi gelditzen da zein den urruntzen den moneta eta,
beraz, eskusartu behar duen Estatua. Alderdi txarrak: 1) ECUaren saskian dauden eta
ganbio-mekanismoan eskuhartzerik ez edo tratu berezia duten moneten eboluzioak beste

5 Adibidez, dolarraren beherakadagatik kapitalak markora, babes bila, joan daitezke.
Ondorioa: markoak balio irabazten du eta franko frantsesak balio galdu, nahiz eta Frantziako
agintariek deus ere ez egin frankoaren kotizazioa jaits dadin.
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monetak "aldentze-atari"rantz bultza ditzake 6 ; 2) eskusarbide honek ez ditu moneta
guztiak berdin tratatzen, berauek ECUan pisu desberdina bait dute 7 ; 3) zein dibisatan
eskusartu behar duten zehaztuta ez dagoelarik, beste Estatu batek egindako eskusartze
batengatik, Estatu bat nahigabeko harduru edo zorduru bihur daiteke; 4) ECUaren
saskiaren barruan moneta ahulak (edo bestela esanda, inflazio handiko Estatuak)
nagusituko balira, moneta sendoko herriak beren ekonomietan inflazio-tasa handiagoa
onartu beharrean aurkituko lirateke, eta Elkartean inflazioaren aurkako politika gezalduko
litzateke. Esan beharrik ez, lehengo eskusarbidearen aurka moneta ahuleko Estatuak
baldin baziren (Frantzia, Belgika...), eskusarbide honen aurka moneta sendoko Estatuak
zeuden (Alemania eta Holanda, batez ere). Azkenean, ez-adostasunak gainditzeko, ganbio-mekanismorako bi eskusarbideak onartu ziren 8 .
Errealitatean, gehienezko gorabeheratze-mugak iritsi baino lehen nahiago izan dute
banku zentralek beren ganbio-eskusartzeak burutu (eskusartze hauek banku zentralek
aldebakarki erabakiak eta aukeratutako monetaz eginak izaten ziren). Aldentze-adierazlearen garrantzia ere hutsaren hurrengoa izan da errealitatean.
2.3 Finantz lagunkidetasuneko mekanismoak

Ganbio egonkorreko sistema guztiek ganbio-mekanismoen kudeamendua eta
pagamandu-balantzen mentsen finantzapena errazteko baliabideak eduki behar dituzte.
EMSn hiru finantz edo kreditu-mekanismo jarri ziren hasieran:
1) 0 so epe laburreko finantzapena.- Haren hasierako helburua hauxe zen; aldebiko mugara
iristeagatik moneta batek egin behar zituen eskusartzeetarako finantzapena eskaintzea.
Berriki, 1987an onartu den azken aldaketen ondoren, ertz-barruko eskusartzeak ere finantza
daitezke, baldintza batzuk betetzez gero.
Horretarako, ganbio-mekanismoan eskuhartzen duten banku zentralek beren
monetetan kopuru mugagabeko kreditu-lerroak irekitzen dizkiote elkarri. Haren
izenburuak adierazten duenez oso epe laburrean itzuli behar dira kreditu horiek:
eskusartzea egiten den hiletik bi hile t'erdi igaro baino lehen; hala ere, baldintza batzuen
pean eta zenbait mugapenez, epe hori luzatua izan daiteke.

6 ECUan hain pisu handia daukan eta ganbio-mekanismoaren araupean aurkitzen ez den libera
esterlinak balio galtzen badu, zalantzarik gabe, ECUaren merkatu-balioan eragina edukiko du
eta, hortaz, ganbio-mekanismoan eskuhartzen duten moneten aldentze-adierazlean ere bai.
7 Aldentze-adierazlea ECUaren eraketari lotuta egotean, nahiz eta bi moneta hein berdinean
aldatu, bata eta bestearen aldentzea (edota bataren eta bestearen hurbiltzea aldentze atarirantz)
desberdina izango da.
8 Aldentze-ataria % 75ean jarria egoteak ez du bermatzen moneta bat bere "aldentze-atari"
horretara lehenago helduko dela % +2,25eko gehienezko gorabeheratze-mugara baino.
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Finantzabide honek eskaintzen duen aukeraz baliatuz, "A" banku zentralak, bere
monetaren ganbio-tipoari eustearren, beste Estatu elkartekide baten moneta eskuratzen
duenean, eragiketa hori (MOLEF) Moneta-Lagunkidetasuneko Europear Fondoaren
liburuetan kontabilizatzen da: "A" banku zentrala zorduru agertzen da eta "B" banku
zentrala harduru.
Herri zorduruak mailegua hartu zuen monetaz ordain dezake bere zorra; baina, baita
ECUaren bitartez (zorraren portzentaia bateraino, bederen) edo beste erreserbaz ere. Nondik
ateratzen ditu, ordea, aipaturiko ECUak? EMSren kideek urretan eta dolarretan duten
erreserbetatik % 20 Fondoan, "swap" kreditu gisa, gordailatu behar dute eta, horren truke,
MOLEFek sortzen dituen ECUak eskuratzen dituzte.
2) Epe laburreko laguntasuna.- Abagadune edo kinka larri batek pagamendu-balantzan
sortarazitako aldi bateko ments edo defizitei aurre egiteko, Elkarteko banku zentralek
elkarri kreditua ematen diote. Banku zentral bakoitzak zortze- eta hartze-kuota bat ezarrita
dauka, beste banku zentralei eman edo haietatik hartu egin dezakeen gehienezko kreditua
baldintzatzen duena. Kreditu hauek hiru hilabetekoak dira, baina luzamenduren bidez
bederatzi hilabetetara irits daitezke.
3) Erdi-epeko finantz laguntza.- Pagamendu-balantza kinka larrian duten Estatu
elkartekideei Kontseiluak emandako erdi-epeko (2 edo 5 urteko) kredituek osatzen dute
finantz laguntza hau. Kreditu hauek baldintzapetuak izan ohi dira: Estatu elkartekide
onuradunak ekonomi eta moneta-politikako engaiamenduak onartu behar ditu. Bestalde,
ematea eska dakiokeen kreditu-sapaia ezarrita dauka herri bakoitzak.
Alde batera uzten badugu ertzeetango eskusartzeetarako oso epe laburreko
finantzapena, EMSn aurrikusitako gainerako finantz-bideak erabiltzeke gelditu dira: alde
batetik, horien erabileraren truke ekonomi eta moneta-politikaren alorrean jartzen ziren
baldintzengatik; bestetik, euromerkatuetan aurki zitekeen finantzapen erosoagatik; eta,
azkenik, lehen esan bezala, maizenik gehienetan egin diren eskusarbideetarako (hots, ertz-barruko eskusarbideetarako) finantzapen hau ematea aurrikusia ez egoteagatik.
Huts hauek zuzentzearren, azken urteetan neurri batzuk hartu dira: 1985ean, banku
zentralek MOLEFen dituzten ECUak aldi batean mugiarazteko mekanismo bat sortu
zen9; 1987ko irailean, beste aldaketen artean, oso epe laburreko finantzapena birrantolatu
zen ertz-barruko eskusartzeak, zenbait baldintzaren pean, finantziatu ahal izateko eta haren
epeak luzarazteko. Baina, hala ere, egindako aldaketak ez bide dira aski izan egoera hau
aldatzeko.
9 ECUak mugierazteko mekanismoari esker, Elkarteko banku zentralek, MOLEFen dituzten
ECUzko erreserba-kontuen gain, dolarrak edo Elkarteko dibisa bat eskura ditzakete, edozein
ganbio-eskusarbidetarako. Mugierazpen hauen mugaeguneko epea hiru hilabetekoa da, beste
hiru hilabetez luzagarri.
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3. EMSren FUNTZIONAMENDUAREN BALANTZEA
3.1 Helburuen burutzapena

EMS ren funtzionamenduaren arrakastari edo porrotari buruzko balorapena
egiterakoan, aukerakoena dirudi, hura sortzera bultzatu zuten helburuak zenbateraino iritsi
diren ikusten hasteak. Edo, bestela esanda: EMSko herrietan moneta-egonkortasunik eta
ekonomi eta moneta-politiken bateratasun eta lankidetasunik egon den ala ez egiaztatzeak.
Alde honetatik, EMSren ondorio positiboenetariko bat Elkarteko moneten ganbio-tipoek erakutsi duten egonkortasuna da. EMSren barruan hainbat birlerrotze egin da:
batzuk kanpoko gertakariengatik (adib., dolarraren eboluzioagatik): beste batzuk arlo
fiskal eta monetarioan behar adinako koordinaziorik ez egoteagatik. Birlerrotze horietatik
gehienak, ordea, EMSren bizitzaldiaren lehenengo urteetan egin ziren; bada, 1987ko
urtarrilez geroztik, adibidez, ez da birlerrotze batere gehiago egin. Agerian dago, hortaz,
europear moneten artean egondako aldakortasuna askoz txikiagoa izan dela beste
monetekiko egondakoa baino.
Moneta-egonkortasunaren beste isuralde bat barne-prezioena da. Arlo honetan ere
aurrerapena galanta izan da: 1980an EMSn eskuhartzen zuten herrien inflazioa % 11
baldin bazen, 1987an % 2,5 ingurukoa zen. Eta gainera, Estatu batzuetatik besteetara
zeuden alde edo diferentziak gutxituak ziren osol°
Ekonomi eta moneta-politikei dagokienez, bai sistemaren kudeatze-organuetatik
(banku zentralen gobernarien Komitetik, moneta-Komitetik...) egin den koordinazio-lanarengatik, bai parekotasunen birlerrotzeak eta aldentze-ertzen gainditzeak direla medio,
hartu behar izan diren doikuntz neurriengatik, bai Estatu batzuetan (Frantzia, Italia...)
inflazioa menderatze-premiaz sortu zen etsipenarengatik, Estatu-elkartekideen moneta-politiketan nola edo halako bateratasuna lortu da. Derragun, alabaina, politika fiskalaren
alorrean bateratasuna ez dela hain nabarmena izan; Estatu elkartekide guztietan 1982tik
aurrera ments publikoa gutxitzeko politikak abian jartzen badira ere, egindako ahaleginak
eta izandako lorpenak erruz aldatzen dira herri batetik bestera.
3.2 EMSren asimetria eta etorkizuneko bilakaera

Azken urteetan zenbait herri elkartelcidetan EMSren asimetriaren aurka abots batzuk
altxatu dira. Baina, zer esan nahi da EMS asimetrikoa dela esatean? Sistemaren
helburuak, orain arte, Alemaniak aldebakarki ezarri dituela. Alemaniak bere

10 Inflazioaren gutxitze hori EMSri zor izan zaiola zenbait jendek zalantzan jartzen du. Hor
daude, adibidez, ganbio-mekanismoan eskuhartzen ez zuten Espainiaren, Suediaren edo
Portugalen inflazio-tasen beherapenak, inflazioa gutxitzeko EMS beharrezkoa ez zela
frogatzeko.
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ekonomiarentzat lortu gura zuen inflazio-tasa bere aldetik finkatzen zuen, eta gainerako
herriek, markoarekiko bere ganbio-tipoei eutsi behar izatean, inflazio-helburu hori
inportatu beharrean aurkitzen ziren, haien ekonomiak lehiagarritasuna gal ez zezan.
Hau garai batean ez zen honen gaizki ikusi: Estatu elkartekideek beren herrialdeetan
zeuden inflazio-tasak neurriz gainekoak zirela eta haiek gutxitu beharra zegoela oharturik,
ez zioten baina handirik jartzen Alemaniatik inposatzen zitzaien inflazio-helburuari.
Bestela esanda, Alemaniaren inflazio-helburua ez zegoen kontrajarririk gainerako
herrialdeen politika ekonomikoko helburuekin. Areago, haietan inflazio-tasaren
gutxitzeak lortzeko akuilua eta, nolabait ere, lagunbidea zen 1 1
Baina Estatu elkartekideek hartutako neurriengatik inflazioa menderatu bazen ere,
horrekin batera hazkunde ekonomikoa moteldu zen eta langabezi tasak igo ziren.
Horregatik, azken urte hauetan zenbait Estatu elkartekide, sistemaren asimetriaren bidez
ezartzen zaien Alemaniaren "lehentasunen gizarte-funtzio"aren aurka azaldu da. Estatu
elkartekide hauen eritziz, inflazioa menderatuta xamar dagoenez gero, orain arte
erabilitako deflazio-politika bigundu beharko litzateke eta politika hedakorrago bat abian
jarri beharko litzateke. Eta horrela egin ahal izateko, Alemaniak lagundu beharko luke:
politika fiskal hedakorrago bati ekiten edota markoak balio irabaz lezan uzten (besteak
beste, gainerako herri elkartekideekiko Alemaniak duen merkatal balantzaren superabita
gutxitzen lagunduko lukeena).
Europako Elkartean birrabiarazi den kapital-higiduren jareiteak, bestalde, EMSren
bilakaeran eragin itzela izan dezake. Izan ere, zenbait herri elkartekidek, Alemaniak baino
inflazio-tasa handiago izanik ere, bere moneten ganbio-tipo nominalak uirlerrotzeke
mantendu ahal izan dituzte, harako ganbio-kontroleko eraentza edo erregimena ezarrita
zutelako. Edo zehatzago esanda, Frantzian, Italian... zeuden ganbio-kontroleko eraentzei
esker, herri hauek ez dute jasanezinezko atezurik izan beren ganbio-tipoen, kanpo-erreserben eta interes-tasa nazionalen gainean. Orain, aldiz, kapital-higiduren jareite
erabatekoa erabaki ondoren, bi gauza gerta daitezke: edo Estatu elkartekideek beren
politika ekonomikoa egiazki koordinatzen dute (dela orain arte bezala Alemaniak beste
Estatu elkartekideei bere politika ekonomikoko helburuak inposatzen dizkielako, dela
politika ekonomiko bateratu horretaz Alemaniaren eta beste Estatu elkartekideen artean
adostasuna lortzen delako); edo lehen aipaturiko alorretan jasanezinezko atezuak agertuko
dira eta moneten ganbio-tipoak behin eta berriz lerrotu beharko dira (azken hau EMSren
sorrerarekin lortu nahi zen jomugarekin kontraesanean legoke).

11 Akuilua zeren, inflazioaren kontrako tajuzko neurririk hartzen ez bazuten, Estatu
elkartekide horiek beren ganbio-tipoetan "birlerrotzeak" egin beharrean aurkitzen bait ziren
(horrek zuen kostu politikoarekin), edo haien monetek balioirabazte erreala izaten bait zuten
(pagamendu-balantzan ondorio negatiboak sorterazten), edo beren moneta-helburuak ezin bete
bait zitzaketen,... Lagunbidea zeren guzti horrek haien inflazio-politikari sinesgarritasuna
ematen bait zion.
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Hortaz, kapital-higidurak jareiten badira, Elkarteko moneten ganbio-tipoak
elkarrekiko egonkor irauteak zera eskatzen du: Estatu elkartekideen ekonomi eta moneta-politiken alorrean lankidetasuna areagotzea. Lankidetasun edo koordinazio hori funtsezko
betebeharra da, ekonomi eta moneta-batasunaren eraikuntzaren hurrengo ekitaldirantz
joateko.
3.3 Egungo sistemaren hutsak

EMSk ez du funtzionatu arlo guztietan aurrikusita zegoen bezalaxe:
1) Estatu elkartekideen moneta guztiek ez dute ganbio-mekanismoan eskuhartzen: libera
esterlina, drakma greziarra, eta eskudo portugaldarra falta dira. Drakmak eta eskudoak
eskuhartzerik ez izatea ez da hain larria (moneta hauen pisua arras txikia bait da) eta
ulergarria da (herri hauen inflazio-tasa beste herri elkartekideena baino garaiagoa da eta
haien finantz merkatuak ez daude oso garaturik). Zalantzarik gabe, ez-egoterik
ardurazkoena libera esterlinarena da, moneta honek nazioarteko finantz merkatuetan
daukan lekuagatik. Libera esterlinak ganbio-mekanismoan eskuhartuko balu, honek
agertzen duen Alemaniaren aldeko asimetria nolabait ere gutxituko litzateke, aldentze-adierazleak ez luke hainbeste arazorik agertuko eta ECUa erakargarriago izango litzateke
nazioarteko finantz merkatuetan.
Honi lotuta dago, berebat, liraren eta pezetaren gorabeheratze-ertza. Ertz hori
zabalagoa izanik, EMStik eratortzen diren doitze-beharrak liraren eta pezetaren kasuan
ahulagoak dira. Honek, liberaren kasuan bezala, aldentze-adierazlearen funtzionamenduan
arazoak sor ditzake. Derragun, alabaina, Italiako eta EMSren gainerako herrietako
inflazio-tasen artean zegoen alde edo diferentziak izan duen gutxitzeari esker, azkeneko
urteetan moneta italiarra, salbuespenezko kasuetan izan ezik, % ±2,25eko ertzen barruan
higitu ahal izan dela; eta, pezetaren kasuan ere, hura ganbio-mekanismoan sartzea
aurrerapen galanta izan da, lehenago zeukan egoeraren aldean (eta areago, Espainiako
ekonomiaren egoera eta jareitea ikusita).
2) Hasieran uste baino gutxiago erabili da aldentze-adierazlearen mekanismoa, bai EMSn
Alemaniako markoak izan duen nagusigoagatik, bai politika ekonomikoko ekintzak
automatikoki burutzera behartzen zuen adierazlearen aurrean banku zentralek zuten
uzkurtasunagatik, bai adierazle honek zituen akats edo desabantail teknikoengatik
(lehenago aipatuak).
Halaber, hasiera batean EMSren barruan egin beharreko eskusartzeak mugetako
parekotasunetan egingo zirela uste bazen ere, errealitatean bestela izan da: eskusartzeak
eskuarki muga horien barruan egin dira (aukerako eskusartzeak izan dira, batipat).
Eskusarbide horietarako ez zegoen aurrikusirik, ordea, Elkartearen monetetara jotzea, oso
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epe laburreko finantzapena eskuratzea, ECUz baliatzea... hots, sistema indartuko luketen
mekanismo edo moneten erabilera.
3) EMSn aurrikusitako finantz lagunbideen erabilera arras ttipia izan da, aurreko apartatu
batean ikusi ahal izan dugunez.
4) Ganbio-politikaren bitartekoak oso era desorekatuan erabili dira eta Estatu
elkartekideen arteko koordinazio edo lankidetasunik gabe.
Ganbio-politikaren bitartekorik garrantzizkoenak hauexek dira: ganbio-eskusartzeak,
interes-diferentzialak eta flotazio-ertzen arteko ganbio-tipoaren gorabeheratzea (edo, azken
buruan, parekotasunen birdoikuntza). Bitarteko hauek erabiltzen moneta bati euts
dakioke, edo, behinik-behin, politika ekonomikoko beste neurri batzuk hartu arte denbora
irabaz daiteke. Aipaturiko bitartekoetarik EMSren barruan ganbio-eskusartzeak, ia soil-soilik, erabili dira. Besteak maizago erabili izan balira, dibisa-merkatuetan agertutako
atezuei aiseago eta eraginkorkiago aurre egin zit7niekeen 12 .
5) EMS oso menpeko agertu da Elkarteaz kanpoko gertakariekiko, batez ere dolarraren
eboluzioarekiko: hau indartsu edota egonkor zegoenean, EMS ere egonkor azaltzen zen;
baina dolarra ahultzen zenean, kapitalak markora jo ohi zuten, berau balio irabazten
hasten zen eta EMSren barruan atezuak agertzen ziren. Neurri handi batean, Estatu
elkartekideen artean hirugarren herrialdeekiko ganbio-politikaren alorrean egon den
koordinaziorik ezari zor izan zaio hori; eta, baita ere, zenbaiten ustez, Alemanian ez
bezala, EMSn pisu handia zuten Frantziak, Italiak,... ganbio-kontrolak edukitzearil3

4. ECUaren ERABILERA OFIZIAL ETA PRIBATUA

ECUa, EMSren funtsezko osagai izateko eta esparru ofizialean funtzionatzeko jaio
zen. Baina EMS sendotuz eta ECU bezalako saski-moneta batek eskaintzen zituen
abantailak agerian geldituz joan ziren neurrian, ihardule pribatuek ECU ofizialaren
adimugapen edo definizioa eta balioa hartu zituzten eta merkatu pribatuko eragiketetan
erabiltzen hasi ziren: ganbio-merkatuan, monetakoan, kapitalekoan, salerosketakoan. Hau
da, merkatuaren indarrek ECUaren zenbait erabilbide garatu zuten esparru pribatuan
(EMSren barruan aurkitzen ez diren erabilbideak, noski).
12 Nyborg-en 1987an lortutako akordioaz geroztik, banku zentralak maizago baliatu dira
beren moneten ganbio-tipoetarako jarritako gorabeheratze-xingolaz. Horrek, eta baita herri
elkartekideen interes-tipoei buruzko politiken koordinazio handiago batek eta banku
zentralek dibisa-merkatuetan eskusartzeko emandako aukera zabalagoak g2nbio-merkatuko
iharduleen artean sorterazitako sinesgarritasun handiagoak ere, EMSko moneten aldeko edo
kontrako eraso espekulatzaileak geldierazten lagundu du.
eritzia. Ekonomilari honen ustez, dolarraren eboluzioak
13 Hau da, esaterako,
sortzen dituen atezu hauek kapital-higidurak jareitean neurri handi batean desagertuko dira.
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Edozein moduz ere, ECU ofizialak eta pribatuak adimugapen eta balio berbera
dutenez gero, egokiago, dirudi ECUaren esparru ofizial eta pribatua esateak, ECU ofizial
eta pribatua baino. Eta gorago, kapitulu honen 2.1 apartatuan, ECUaren adimugapenaz
eta balioaz aritu garenez gero, hemen, jarraian, ECUak esparru batean eta bestean duen
erabilera ezberdina azaltzera mugatuko gara.
4.1 ECUaren erabilera ofiziala

EMSren funtzionamendua azaltzerakoan, zeharka bada ere, sistema horretan ECUak
dituen eginkizunak agertuz joan zaizkigu. Gogora ditzagun:
– Erdiguneko ganbio-tipoak finkatzeko zenbakitzailea da.
– Aldentze adierazlearentzako oinarri edo erreferentzi unitatea da.
– Elkartearen monetetan eginbeharreko eskusartzeei loturiko kreditu eta zorren kontu-unitatea (edo zenbakitzailea) da.
– Ordain-bidea eta erreserba-bidea da EMSko banku zentralen artean.
Horiez gainera, 1981ez geroztik, ECUa Elkarteak ofizialki darabilen kontu-unitate
bakarra da: nekazal prezioak, aurrekontua, Elkartearen erakundeen artean (edota
erakundeekin) egiten den hainbat transakzio ECUtan izendatzen dira.
Hasieran, EMSk biziki baldintzapetu zuen ECUa ordain-bidetzat eta erreserba-bidetzat erabili ahal izatea: MOLEFi, ECUaren truke, "swap" kreditu gisa, urretan eta
dolarretan egindako ekarpenen gaineko jabariak banku zentralen eskuetan jarraitzen zuen;
ECUa ezin bihur zitekeen eta erabiltzaileen kopurua txit urria zen (EMSren banku
zentralak bakarrik); ECUak ezin mugieraz zitezkeen ertz-barruko eskusartzeak egiteko;
oso epe laburreko finantzapenetik eratorritako zorrak muga bateraino bakarrik kita
zitezkeen ECUz; etab.
Baina 1985ean eta 1987an onartutako erabaki batzuek egoera hau pixka bat hobetu
dute; ECUaren bidez zorrak kitatzeko ahalbidea zabaldu da; ECUak aldi batean
mugierazteko bide bat ezarri da; ECUaren erabil-esparrua Elkartearen banku zentralez
baino harantzago ireki da; ECUarengatiko ordainsaria hobetu da; oso epe laburreko
finantzapenetik eratorritako zorrak ECUz kitatzeko zegoen mugapena laxatu da; ertz-barruko eskusarbideetarako oso epe laburreko finantzapena eman daiteke;... Nolanahi ere,
esparru ofizialean ECUa ez da oraindik egiazko ordain-bide eta erreserba-bide bihurtu.
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4.2 ECUaren erabilera pribatua
Bai Europan eta bai Europaz kanpo, bankuek eta ihardule pribatuek gero eta gehiago
jotzen dute ECUra: finantz alorrari dagokionez, ECUtan izendaturiko bonu-jaulkipenak,
banku-gordailu eta kredituak... erruz hazi dira; merkataritzari dagokionez, gero eta gehiago
dira ECUtan egindako fakturaketa eta ordainketak; dibisa-merkatuetan ere ECUa axolazko
moneta bilakatu da. Labur esanda, ECUa esparru pribatuan (nazioarteko transakzioetan,
bederen) egiazko moneta baten ezaugarriak (kontu-unitatea, ordain-bidea eta balio-gordailua) gero eta nabarmenkiago erakusten dituen bitarteko bihurtuz joan da. Hain
zuzen ere, horri zor zaio Estatu elkartekideetako eta hainbat hirugarren herrialdetako
moneta-agintariek, zuzenbidez edo egitez, ECUari dibisa-estatutua esleitzea.
Zerk bultzatu du ECUaren erabilera gehikor horretara esparru pribatuan?
- Lehenengo eta behin, haren egonkortasuna. Egonkortasun hori saski-moneta izatetik
datorkio. Saski horretan, gainera, ez dago dolarra. Eta dauden beste moneta batzuek
ganbio-mekanismoan eskuhartzen dute.
- Interes-tipo erakargarria. ECUaren osagaiak diren moneta sendoena (markoarena eta
florin holandarrarena) baino garaiagoa, eta moneta ahulena (franko frantsesarena,
lirarena, franko belgiarrarena...) baino apalagoa.
- Arriskuen barreiadura, transakzio-kostu txikiez.
Zerk eragozten du ECUaren erabilera pribatua?
- Konpentsazioaz eta ECUaren injekzio-drenaiaz arduratuko litzatekeen banku zentralik ez
egotea. Konpentsazioaren arazoa nolabait ebazteko, 1986an sistema berri bat eratu da.
Likideziaren arazoa, bestalde, Estatu elkartekideen kapital-merkatuak jarein ahala,
aienatuz joango bide da.
- ECUa dibisatzat jotzeko zenbait herrik erakutsi duen jarkiera (adib., Alemania).
- Libera esterlinak ganbio-mekanismoan eskuhartzerik ez izateak. Izan ere, libera
esterlinak flotazio askea izatean, ECUaren egonkortasuna gutxitzen du. Eta arrazoi
berdinagatik, ganbio-mekanismoaren betebeharren azpian drakma ez egoteak eta liraren
eta pezetaren gorabeheratze-ertza zabalagoa izateak, ECUaren egonkortasuna gutxitzean,
haren erabilera pribatua eragozten dute.
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5. EMS ETA ESPAINIA
5.1 Pezetaren barneratzea ECUaren saskian

Pezeta ECUan sartu aurretik bi baldintza bete behar ziren: Espainiak hori eskatzea
eta Moneta-Komiteak txosten bat ontzea. Bi baldintza horiek bete ondoren, 1989ko
irailean (hots, egin beharra zegoen bosturteroko berrikuspenean), pezeta ECUaren saskian
barneratu zen14
5.2 Espainiaren eskuhartzea ganbio-mekanismoan

Eskuhartze hori noiz gertatu, Espainiak, aldebakarki, erabaki behar zuen.
Eskuhartzea erabakitzeaz batera, Espainiak oso epe laburreko finantz laguntzetara jotzea
izango zuen.
Espainiak ganbio-mekanismoan eskuhartzea Batzordeak oso ongi ikusten zuen.
Baina, komeni ahal zitzaion hori Espainiari? Espainiako ekonomilarien artean ez zen ia
inor agertu ganbio-mekanismotik at gelditzearen alde. Ganbio-mekanismoan noiz eta nola
sartu beharko zenentz, ordea, ekonomilarien eritziak ez zetozen bat.
Lehenbaitlehen sartzearen alde zeuden ekonomilariek honela arrazoitzen zuten:
- Ganbio-mekanismoan eskuhartuko balitz, horrek politika ekonomikoa disziplinatzera
lagundu eta doikuntz politikak ezartzera behartuko luke. Horrek garrantzi handia du gaur
egun Espainian, doikuntza amaitutzat jo dadin eta politika hedakorrak ezar daitezen
hainbat talde indar handia egiten ari denean. Ganbio-mekanismoan eskuhartzeak, bestalde,
Gobernuaren inflazioaren aurkako politika sinesgarri egin eta, ondorioz, bere
eraginkortasuna handituko luke. Gainera, espainiar politika ekonomikoa ezin urrun
daiteke beste herri elkartekideetan eramaten denetik; hemengo errenta eta enplegua
igotzeko politika beregaina ezarriko balitz, inflazioaren diferentziala handituko litzateke
eta, epe laburrera, atzera egin beharko litzateke.
Areago, ekonomilari hauen ustez, Espainian gertatutakoaz egindako azterketa
batzuek hauxe erakutsi zuten: ganbio-tipoen aldaketek ekonomiaren lehiagarritasunean
sortarazitako hobekuntzak ez zuela hamabost hilabete baino gehiago irauten; eta,
azkenean, inflazioa okerragotu eta lehiagarritasuna galerazi besterik ez zutela egiten.
Gainera, berehala sartzearen alde zeudenak zera eransten zuten: 1990ez geroztik EMSn
egongo den sendotzean Espainiak eskuhartzeko moduan egon nahi baldin badu, espainiar
14 Hasiera-hasieratik Espainia pezeta ECUan sartzearen aldekoa zen, baina Elkartea ez. Izan
ere, Batzordeak egiaztaturik zuen, ganbio-mekanismoaren araupean egon gabe ECUaren
saskian sartutako monetek (libera esterlina eta drakma), are gehiago ahulak izanez gero,
ECUaren eta EMSren ez-eraginkortasuna handitzen zutela.
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ekonomiaren eta gainerako herri elkartekideen ekonomien baterakuntza azkartu egin behar
zela.
- Nahiz eta azken urteetan Espainiak doikuntza errealeko prozesu bati aurpegi egin behar,
pezeta beste moneten ganbio-tipoekiko % ±6ko xingola baten barruan higitu da. Hortaz,
EMSren barruan pezetarentzat horrelako gorabeheratze-xingola ezarri denez gero, espainiar
ekonomiarentzat eramangarria izango bide da (are gehiago, azken urteetan Espainiaren
erreserbek iritsi duten maila ikusirik).
- Egia da EMS asimetrikoa dela eta Espainiari ez zaiola komeni bere barruan nagusi den
politika ekonomikoa. Horren aurrean, ordea, bi jarrera har daitezke: edo kanpoan gelditu
EMS aldatu arte; edo barrura sartu eta barrutik hura aldatzen saiatu. Ekonomilari
hauentzat egokiena –eta europearrena– bigarren jarrera zen. Gainera, 1988ez geroztik
Alemanian egondako politika hedakorrak leundu ditu sistemaren asimetriatik eratortzen
ziren ondorioen larritasuna.
Beste ekonomilari batzuek, barneratzearen komenigarritasuna ukatu gabe, nahiago zuten
barneraldia bi edo hiru urte atzeratzea. Hona haien arrazoibideak:
- Kanpoan gelditzez gero, Espainiako Gobernuak askatasuna leukake berari on litzaiokeen
politika jartzeko. Ezin uka daiteke Espainiak politika ekonomiko bere-beregaina
burutzerik ez duela; baina orain bizi den hazialdia bi edo hiru urte irauneraz liteke,
gainerako herri elkartekideetan birrabiarazpena azaldu arte. Bestalde, politika ekonomiko
disziplinatua izateko ez da, ezinbestez, EMSren barruan egon behar, aurreko urteetan
gertatutakoak ederki asko erakusten duenez. Areago, EMSren barruan hainbat funtsezko
alorretan (aurrekontu-politikan eta errenta-politikan, adib.) egiazki disziplina egon den ala
ez, eztabaida liteke.
- Teoria ekonomikoak argi eta garbi dio, doikuntza errealei aurpegi egin behar izatekotan,
ganbio-tipo flotatzaileak egokiagoak direla finkoak baino. Orain espainiar ekonomia
jotzen duten "shock" errealek ez dute ikusten uzten zein litzatekeen pagamendu-balantza
epe luzera orekatuko lukeen ganbio-tipoa. Horregatik, hobe da alferrikako arriskurik ez
hartzea eta puska batean itxoitea.
- EMS arras da asimetrikoa eta haren barrura sartzekotan, Frantziari eta Italiari
gertatutakoa gerta lekiguke: pezetak balio irabaztea, inportazioak handitu eta esportazioak
gutxitzea, eta, ondorioz, errenta eta enplegua emendatzeko beharko litzatekeen ekoizpena
ezin inguratzea.
Jakina denez, 1989ko ekainean, ustegabean, Espainiako Gobernuak pezeta ganbio-mekanismoan barneratzeko hartu zuen erabakiak eztabaida honi bukaera eman zion.
Pezetarentzat jarri zen gorabeheratze-ertza % ±6koa izan zen. Pezetarentzat, orobat,
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133.804 pta. = 1 ECU erdiguneko ganbio-tipo ezarri zen. Pezetarentzat jarritako ganbio-tipo hau larbaloratua zegoela eta, hortaz, espainiar merkatal balantzaren defizita
areagotuko zela salatu zuten enpresariek. Administrazioak eta Espainiako Bankuak, ordea,
ondorengo arrazoiak azaldu zituzten pezetarentzat aukeratutako ganbio-tipo horren alde: a)
aukeratutako erdiguneko ganbio-tipoak ez zuen barneratzeko unean merkatuan pezetak
zuen tipotik aldendua egon behar, bai pezetak azken urteetan balio irabazteko erakutsitako
joerak hurrengo urteetan ere iraungo bide zuelako (gure monetaren alde jokatzen zuen
interes-diferentzial garaiagatik, batez ere), bai kapital-higidurak erabat jareinik egotean
nora joko zuten aurrikustea zaila izatean, hasiera-hasieratik EMSren gorabeheratzeko
xingolan balio irabazteko eta galtzeko ertz simetrikoak edukitzea komeni zelako; b)
ganbio-mekanismoari atxikitzean pezetaren baliogaltze izun edo artifiziala ez zela bilatu
behar, zeren eta merkatuak ez bait zuen berretsiko eta Espainian 1989an egondako
eskariaren hedapenerako eta prezioen goratze-joeretarako berogarri edo akuilugarria izango
bait zen.
5.3 Beste zenbait rnoneta-gai

Ganbio-mekanismoan sartu baino lehen, Espainiak epe laburreko eta ertaineko
kredituetara jo ahal izatea xedatu zuen Atxikimenduko Aktak.
1987an Espainiako banku zentralak Basileako Akordioa izenp etu zuen eta, ondorioz,
bere urrezko edukitzetatik eta dolarrezko erreserba gordinetatik % 20 MOLEFen eskuetan
jarri beharrean aurkitu zen, horren truke, lagatze horiei zegozkien ECUak jaso zituelarik.
Urte horretan bertan, ECUa ofizialki kotizatzen hastea onartu zen Espainian. Beraz,
egun espainiar iharduleek transakzio batzuk ECUtan izenda ditzakete eta horretatik
eratortzen diren abantailez baliatu (ganbio-arrisku txikiagoa eta dolarretan egin izan balira
baino zorpetze-kostu apalagoa).
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11. KAPITULUA
BARNE-MERKATU BAKARRA

Oraindik ere Europako Elkartea ez da barne-merkatu bakar bihurtu, edo ez behintzat
osoki: ondasunen, zerbitzuen, norbanakoen eta kapitalen ibiltze askeak hamaika
eragozpiderekin topo egiten du. Elkartearen bizitzaren lehenengo urteetan berealdiko
aurrerapenak egin baziren ere (adib., elkartebarruko arantzelen ezabapena eta aduanako
arantzel amankomunaren ezarpena, Tratatuan aurrikusitako epean baino hemezortzi
hilabete lehenago egin zen), 70koen hamarkadan azaldutako krisi ekonomikoak Europako
barne-merkatua sortzeko egiten ari ziren ahaleginak ahuldu zituen. Haatik, azken urteetan
elkarte-izpiritua ostera ere berpiztu da. Mugarik gabeko eremu ekonomiko europearra
eratzeko zegoen aitzinako egitasmoa berriz ere agerira irten da, Batzordeak 1985ean
Merkatu bakarraren burutzapena izeneko agiria (eskuarki Liburu Zuria soilik deitua)
Kontseiluari aurkeztu zionean. Agiri horretan, EEETn aipatzen diren oinarrizko
askatasunak osotara gara daitezen, 1993 baino lehen hartu beharko liratekeen neurrien
egutegi zehatz bat eskaintzen da.

1. BARNE-MERKATUA ETA EUROPAKO AKTA BAKARRA

Arestian aipatutako helburua hamabi Estatu elkartekideen Gobemuek onartu zuten
eta (EAB) Europako Akta Bakarrean barruratu zen. Akta hau, Gobernu- eta Estatu-buruek
1986an sinatua eta Parlamentu nazionalek 1986-87an berretsia, 1987ko uztailean
indarrean sartu zen. Haren bidez erdietsi nahi diren xedeen artean oildoko .hauek
nabarmentzen dira:
- Egiazko merkatu bakarra Elkartean.
- Kontseiluan erabakiak hartzerakoan gehiengo kualifikatura maizago jotzea, eta
Parlamentuaren, Justizi Auzitegiaren eta Batzordearen ahalmenak indartzea.
- Itsaspen ekonomiko eta sozial handiago erdiestearren, Europako eskualdeen artean
dauden garapen-ezberdintasunak gutxitzea.
- Europearren bizitz nolakotasuna hobetzea eta ekonomi lehiagarritasuna handitzea
helburu duten politika amankomun batzuk sendotze edo abian jartzea.
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Europako merkatu bakarrari dagokionez, Europako Akta Bakarrak EF.F.Tn artikulu
berri bat sartu du (8.A artikulua), non, besteak beste: a) merkatu bakarraren adimugapen
edo definizioa egiten bait da: "Merkatu bakarrak berekin ekarriko du, merkantzien,
norbanakoen, zerbitzuen eta kapitalen ibiltze askea bermatua edukiko duen barne-mugarik
gabeko eremua"; eta b) hura iristeko epea jartzen bait da: "1992ko abenduaren 31n
amaituko den aroan, Elkarteak barne-merkatua gero eta gehiago ezartzeko behar diren
neurriak hartuko ditu".

2. BARNE-MERKATUA ETA LIBURU ZURIA

Helburu hori lortzeko behar ziren neurriak, lehenago aipatutako Liburu Zurian
zehazten ziren. Liburu honen xedea, hain zuzen, horixe zen: egiazko barne-merkatua
iristeko gelditzen ziren oztopoak eta hauek gainditzeko hartu beharko liratekeen neurriak
arakatu eta zehaztea.
Hartu beharreko neurriak hiru taldetan sailkatu zituen Liburu Zuriak, gainditu nahi
ziren oztopoen izaeraren arabera. Lehenengo taldea muga fisikoez ari zen. Bigarrena,
muga teknikoez. Eta hirugarrena muga fiskalez. (ikus 1. laukian, taldeka tajutuak,
gelditzen ziren eragozpideen laburpena). Batzordearen eritziz, hirurehun xedapen, gutxi
gorabehera, onartu beharra zegoen 1 , aipatutako oztopoak gainditzeko. Eta horietako
bakoitzeko, Liburu Zurian zehazten zen Batzordeak noizko aurkeztu beharko lukeen bere
saloa eta Kontseiluak noizko onartu beharko lukeen salo hori.
Batzordeak 1989.6.20an argitaraturiko Liburu Zuriari buruzko laugarren txostenean
adierazten denez, erakunde honek jadanik aurkeztuak ditu Liburu Zuriak aurrikusten zituen
saloetatik % 90, eta 1989 bukatu orduko egitarau osoa Kontseiluari aurkeztua izango du
(beraz, hasieran jarritako erritmoan baino azkarrago burutu du Batzordeak bere lana).
Kontseiluak 127 artezarau, erregelamendu, erabaki eta artamendu behin-betiko onartu du,
eta horiei 5 onartze partzial eta 6 jarrera amankomun erantsi beharko genizkieke (beraz,
egitarauean aurrikusitako 279 neurrietatik % 50 baino gehiago onartu ditu). Batzordearen
ustez, erabaki-hartzean egondako azkartzea bi arrazoiri zor zaio: barne-merkatuari
dihoazkion erabaki gehienak hartzerakoan gehiengo kualifikatuaren erregela eskuarki
erabiltzeari; eta harmonizazioa eta elkarrekiko arrezagutza konbinatzera jotzeari (horrela,
ibiltze askearentzat zeharo beharrezkoak diren neurrietara soilki muga daiteke Elkartearen
araug intza).

1 Jatorrizko egitaraua behin baino gehiagotan gaurkotu egin du Batzordeak. Hori horrela,
Batzordeak Liburu Zuriari buruz egindako laugarren txostenean onartu beharreko 279 neurri
bakarrik aipatzen zen.
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1. LAUKIA: BARNE-MERKATUAREN BURUTZAPENARI BURUZKO
LIBURU ZURIA (*)
MUGA FISIKOAK.- Liburu Zuriaren helburua Elkarteko barne-mugetako kontrolak ezabatzea
da. Hori lortzeko, batzuetan kontrol horien zergatiak ezabatuko dira; eta, besteetan, oraingo
kontrolen ordez beste babespide batzuk jarri. Lehenengo ekitaldian, egun mugetan egikaritzen
diren kontrol eta betebeharrak Estatuen barnealdean kokaturiko bulegoetara eramango dira;
eta, bigarren ekitaldian, politikak koordinatu eta legegintzak hurbildu, 1992 urteko barne-mugak eta kontrolak ezaba daitezen.

Ezabatu beharko diren merkantzien gaineko kontrolak:
- Tekniko eta fiskalalc (ik. beherago "muga teknilcoak" eta "zergazko mugak").
- Merkatal eta ekonomi politikatik eratorriak: EEETren 115 artikuluaren erabilera (herri eta
eskualdeen kuoten kentzapena), EEETren 108 artikuluaren salbagoardako klausulak (beste
babespide bat erabili), nekazal elkarganbioen eragozpideak (nekazal politikaren garapena:
prezioen lerrotze automatikoak), siderurgia eta ingurugiroko politikatik eratorritakoak
(beste neurriak erabili).
- Osasun-politikatik eratorriak: kontrol albaitaritzazko eta fitosanitarioak (funtsezko
galdakizunen harmonizazioa, herri esportatzaileek merkantzien kontrola onartzea,
ziurtagirien kontrola helburuko herrian...).
- Garraio-politikatik eratorriak: garraio-kontingenteak (kentzapen aitzinakorra).
- Beharrizan estatistikoak (hasieran, agiri administratibo bakarraren ezarkuntza; gero, datu-bilketaren hobekuntza: datuak enpresetatik eskuratutko dira, eta ez merkantziei laguntzen
dieten agirietatik).

Ezabatu beharko diren norbanakoen gaineko kontrolak:
- Zerga-kontrolak (ik. beherago "zergazko mugak").
- Terrorismo, droga, kriminalitate eta abarren polizi eta seguritate-kontrolak (kanpo-mugak
indartu; herrien arteko lankidetasuna hobetu; armei, bisatuei, asilo-eskubideari eta abarri
buruzko legeria hurbildu).
MUGA TEKNIKOAK.- Liburu Zuriaren helburua oztopo teknikoak kentzea da, orain mugetan
dauden atzerabide eta kontrolen lekuan, oztopo tekniko horiek jar ez daitezen. Egun dauden eta
ezabatu beharko diren muga teknikoek ondorengo lerroekin zerikusia dute:
- Herrien arauketa ezberdinak (harmonizazioa, haien baliokidetasunaren elkarrekiko
arrezaguera, oztopo berrien aitzinarreta).
- Kontratazio publikoa (enkantei buruz informazio eta gardentasun handiagoa galdatu,
jareindako sektoreen kopurua emendatu, Elkartearen arauteriaren aplikazioa jagon).
- Langile alokatuen ibiltzea (gelditzen diren oztopo teknikoak kendu: administrazio-zurruntasunak etab.), langile beregainen ezarkuntza (tituluen arrezagubide orokorra), ez-langileen ibiltzea (ikastetxeen arteko lankidetasuna eta ikasleen elkartrukea...).
- Zerbitzugintza (bai ohizko sektoreak: banka, seguroak eta garraioa; eta bai sektore berriak:
audiobisualak, informazioaren merkatua... jarein).
- Kapitalen ibiltzea (salbagordako klausulen erabilerarekiko jarrera murrizkorra izan, kapital-higidura jareinak gehitu, ganbio-kontroleko neurriak jagon).
- Enpresarteko lankidetasunaren zuzenbidezko, zergazko eta administraziozko eragozpideak
(sozietateen zuzenbideari, jabetza intelektual eta industrialari, sozietateen zergapenari eta
abarri buruzko araualc).
- Elkartearen zuzenbidearen aplikazio-arazoak (arau-hausteei buruzko ihardunbidea, Elkartearen
zuzenbidearen gardentasuna, lehiaketako politikaren aplikazioa hobetu).
ZERGAZKO MUGAK.- Estatu elkartekideen BEZi eta akzisei buruzko zergapena hurbiltzea da
Liburu Zuriaren helburua, horrela, mugetako kontrolak ezabatu eta barne-merkatua osatu ahal
izateko (hasieran BEZerako eta akzisetarako "standstill" klausula bat ezarri, eta gero hurbiltze
aitzinakorrak egin: BEZen oinarria eta tipoen kopurua bateratu eta tipoen mailak hurbildu;
akzisen egiturak harmonizatu; alkoholezko edarien, tabakoaren eta olio mineralen tasak
hurbildu eta gainerakoenak ezabatu edo gutxitu).
(*) Parentesi artean jarri ditut, barne-merkatuaren eragozpideak ezabatzeko Liburu Zuriak
proposaturiko neurriak.
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Derragun, alabaina, Kontseiluaren ahobatezkotasuna galdatzen duten gaietan
erabakien hartzea arrunt atzeratua doala (adib. kontsumoaren eta aurrezkiaren gaineko
zergapenean edota norbanakoen ibiltze askean), eta baita Kontseiluak onarturiko egintzen
egokitzapenaz Administrazio nazionalek burutu behar duten lana ere 2 . Batzordea kexu
dago, halaber, onarturiko egintzetatik eratorritako lanak tajuz kudeatzeko beharrezko diren
beterazte-ahalmenak Kontseiluak berari eskuordetzeko erakusten duen jarkieragatik.
Laburbilduz, muga teknikoen alorrean egondako aurrerapena gorabehera, oraindik
dena egiteko da muga fisiko eta fiskalen kentzapenari dagokionean (batez ere hiritarren
Europari, zergapenari, kontrol albaitaritzazko eta fitosanitaroei eta industri jabetzari
dihoakienean).

3. BARNE-MERKATUA EZ IZATEAREN KOSTU EKONOMIKOA

1986an Batzordeak Cecchini-k zuzendutako talde bati barne-merkatuaren abantailak
neurtzeko azterlan bat eskatu zion. Talde horrek egindako lana 1988an argitara atera zen
eta, 2. laukian ohar daitekeenez, txosten horretan barne-merkatuaren alde jalkitzen diren
ondorioak txit esanguratsuak dira. Urte horretan bertan aurkeztutako beste hainbat
txostenek ere –esate baterako, Fred Catherwood europear parlamentariarena–, barne-merkatu bakarraren eraikuntzak Elkartearentzat berebiziko abantailak ekarriko zituela
ondorioztatu zuten 3 .
Azterlan horiek, ordea, ez zuten kuantifikaziorik eskaintzen, irabazi horiek herri
elkartekideen artean izango zuten banakuntzaz. Areago, irabazirik handienak eskuratuko
zituzten herri elkartekideak zein izan litezkeen erizten hasten zirenean aztergile guztiak ez
zetozen bat.
Cecchini txostenak, adibidez, Estatu elkartekide berrien irabaziak gainerako Estatu
elkartekideenak baina handiagoak izango zirela adierazten zuen. Eritzi honen alde zera esan
izan da: Grezia, Portugal eta Espainia dira beste herri elkartekideetara esportatzeko muga-kopuru handiena zeharkatu behar duten herri elkartekideak; eta, berebat, haien kostu
apalagoengatik (dela haien alokairu txikiagoengatik, dela haien ingurugiroko kontrol
ezagatik...) herri haiek dira inbertsiorako erakargarrienak.

2 Batzordearen laugarren txostenak honako hau zekarren gai honetaz: "Ez da aski Kontseiluak
egintzak onartzea; horrez gainera administrazio nazionalek aurrikusitako epeetan eta bere
elementu guztietan aplikatu behar dituzte. Joan den abenduaz geroztik, Estatu elkartekideetan
aplikagarriak diren neurrien kopurua emendatuz doa eta baita haien inkorporazioen
atzeramenduak ere. Mugaeguneko epea gaindituta duten 68 neurrietatik 2 bakarrik izan dira
egiazki inkorporatuak Estatu elkartekide guztietan" (4. or.)
3 Catherwood txostenaren arabera, esate baterako, Estatu elkartekideen artean zirauten
ekonomi hesiek urteko 120.000 M. ECUko kostua zuten eta 1992an merkatu bakarra iristeak
Elkartearen industri ekoizpena % 5 handitzea ekarriko zuen.

Bame-merkatu bakarra

131

2. LAUKIA: EUROPAKO BARNE-MERKATUAREN
BURUTZAPENETIK ERATOR DAITEZKEEN ONURAK
ESTIMAZIO MIKROEKONOMIKOAK
Mila Milioi
ECU
- Lehiaketaren biziagotzearen ondorioak barne-inefikazian eta monopolioen
errentagarritasunean
- Eskala-ekonomien ustiapen handiagoaren ondorioak
- Elkarganbioak oztopatzen dituzten hesien kentzapenaren ondorioak
- Ekoizpena oro har ukitzen duten ondorioak
GUZ"FIRA

49
64
11
86
210

ESTIMAZIO MAKROEKONOMIKOAK

- BPGd-ren hazkundea (%)
- Kontsumo prezioen jaitsiera (%)
- Enpleguaren hazkundea (milioak)
- Finantz publikoen saldoa (BPGd-ren aldean; %)
- Kanpo-balantzaren saldoa (BPGd-ren aldean; %)

(A)

03)

4,5
6
2
+2
+1

7
4,5
5
0,5
-0,25

Iturria: Europako Elkarteen Batzordea, Documentos Europeos 14/88 aletik aterea).
Oharrak: (A) Politika ekonomikoak lagundu gabe.
(B) Politika ekonomikoak lagunduta: aurrekontu- eta kanpo-saldoak hazkundearen
eta enpleguaren alde erabiliz (inbertsio publikoa handitzen, zuzeneko zergak
gutxitzen, etab.).

Beste batzuek, aldiz, jareiteaz gehien abantailatuko direnak Benelux, Frantziako
iparraldea eta Rhur direla diote, bada erdigunean daude eta azpiegitura eta zerbitzu egokiak
dituzte. Inguraldean dauden herriak, ostera, ez dute azpiegitura edo zerbitzu egokirik eta
eskari-eskaintzako lekuetatik urruti daude.
Espainiari dagokionez, Solbes-ek zenbait datu eskaini du: barne-merkatuaren
eraikuntzagatik herri honek 230.000 M. pezetako irabazi garbia eta 200.000-500.000
lanpostu berrien sorrera lortuko luke. Ez genuke ahantzi behar, ordea, barne-merkatu
bakar horri lotuta dihoan muga-aduanen desagerpenak Irun bezalako lekuetan (non
biztanleriaren hein handi batek aduana-zerbitzuen inguruan lan egiten bait du) izan
lezakeen eragin gaiztoa.

1.3 2
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12. KAPITULUA
ELKARTEAREN MERKATAL POLITIKA ETA ADUANAKO
ARANTZEL BATERATUA

I. ELKARTEAREN MERKATAL POLITIKA EEETn

Merkatu amankomunak bi isuralde dauzka: barne-merkatua eta kanpoarekiko
harreman amankomunak. Laugarren kapitulutik hamaikagarrenera bitartean lehenengo
isuraldeaz ihardun dugu; kapitulu honetan bigarren isuraldeaz ariko gara.
Elkarteak, bere helburualc iristearren, zertu behar dituen ekintzen artean, EEETren
3.b artikuluan "aduanako arantzel bateratuaren eta hirugarren Estatuekiko merkatal
politika amankomunaren ezarkuntza" aipatzen da. Aduanako arantzel bateratu horren
ezarkuntzaz EEEren Tratatua, 18-29 artikuluek osatutako sailean arduratzen da. Eta
Elkartearen merkatal politikaren ezarkuntzaz, 110-116 artikuluek osatutako kapituluan.
Ez genuke, ordea, 238 artikulua ere ahantzi behar: artikulu horrek baimendu egiten du
Batzordea, bazkidetzako akordioak burutzeko.
Ez da erraza merkatal politika eta kanpo-politika bereiztea. Eta hori arazo-sorburua
da ezen, lehen aipatutako artikuluen arabera, merkatal politika ELkartearen eskuduntza
esklusiboa den bitartean, kanpo-politikak Estatuen esku jarraitzen du l . Horregatik,
besteak beste, Elkartearen politika amankomunaren ondoan oraindik ere Estatu
elkartekideen merkatal politiken kondarrak kausi daitezke. Hala eta guztiz ere, merkatal
politika hau –nekazal politikarekin batera– gehien garatua izan den politika amankomuna
dela baiezta daiteke.
Merkatal politika amankomuna azaltzerakoan bi multzo bereiztuko dugu: Elkarteak
aldebakarki harturiko neurriek osatutakoa (merkatal politika beregaina, alegia); eta
hirugarren herriekin izenpetutako merkatal akordioek osatutakoa (hitzarmenezko merkatal
politika, alegia).

2. MERKATAL POLITIKA BEREGAINA

Multzo honen barruan ondoko neurriak aipa daitezke:
1 Justizi Auzitegiaren jurisprudentziak argi eta garbi utzi du, Tratatuen xedapenek Elkarteari
barne-eskuduntza ematen dioten arlo guztietan (a.b., lehiaketa-politikan, nekazal politikan,
eta abarretan), isilbidez, kanpo-eskuduntza ere ematen diotela.
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(ADAB) Aduanako Arantzel Bateratua.- Arantzel hau 1968.7.1ean sartu zen
indarrean. Harrez gero, GATTen burututako hiru aldeaskotako negoziazioaldi nagusietan,
Elkartearen arantzelak maila txatxar bateraino jaitsiak izan dira: Elkartearen batezbesteko
arantzel haztatua gaur egun % 5az azpitik aurkitzen da.
Inportazio-esportazioei buruzko elkarte-eraentza.- Arlo honetako oinarrizko
hastapena inportazio-esportazioen askatasuna da, hots, murriztapen kuantitatiborik ez
egotea. Ekoizkin gutxi batzuetan bakarrik (adib., ehunkien inportazioetan eta txatarraren
esportazioetan) hausten da hastapen hau. Hala ere, ekoizkin baten inportazioek axolazko
kaltea sortzen badiete –edo sor badiezaiekete– antzeko edo lehiagarri zuzenak diren
ekoizkinen elkarte-produktugileei, Elkartearen erakundeek zaintze eta salbagoardako
neurriak ezartzeko ahalmena dute.
Dumping-aurkako eta konpentsazioko eraentza.- Hirugarren herrien dumping-iharduerei aurpegi egiteko eta hirugarren herriek ekoizkinen ekoizpenei edo esportazioei
emandako subentzioak konpentsatzeko, Elkarteak legeria bat gertatu du, inportazioek
Elkarteko industriari kalte larria sortzekotan erabil daitekeena.
Merkatal politikaren tresna berria.- Gorago aipaturiko sistemen barnean ez dagoen
merkatal egite ez-zilegi orori aurre egiteko, Kontseiluak 1984ean erregelamendu bat
onartu zuen. Hortaz, merkatal politikaren tresna berri hau aurrekoen osagarria da. Estatu
elkartekide batek eskatzen duelako edo ukituak izan diren Elkarteko sektore edo enpresa
ekoizleak arranguratzen direlako ireki daiteke ihardunbidea. Eta merkatal egite ez-zilegi
horri aurpegi emateko, Kontseiluak zeinnahi neurri onar dezake, nazioarteko betebehar eta
ihardunbideekin bateragarria izanez gero.
Esportazioko kredituak.- Esportazioko kredituan lehiaketa burusuntsitzailerik edota
munduko esportatzaile handienen artean subentzio-gerlarik gerta ez zedin, Europako
Elkarteak eta beste hamabi herri industrialduk "Esportazioko kreditu ofizialetarako
erizpideei buruzko akordioa" dute izenpetua.
Esportazioaren eragintza.- Iharduera hau (merkatal misioak, azokak,...antolatzea)
Estatu elkartekideek burutu ohi dute. Elkartearen politika, alor honetan, oso gutxi garatua
dago.
Estatu-merkataritzako herriak.- Herri hauekin, hirugarren herriekin erabilitako
merkatal politikako tresna berdintsuak erabili ohi dira, ondorengo salbuespenekin:
haietariko inportazioei murriztapen kuantitatibo gehiago ezartzen zaie; eta, dumping
egiten dutenentz erabakitzeko, erizpide bereziak erabiltzen dira.
Lehentasun orokortuko sistema.- Garabidetango herri guztiei, haietan bereizketarik
egiteke, era burujabe batean eta elkarrekikotasunik gabe, Elkarteak honako abantaila
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eskaintzen die: industri ekoizkin bukatuei edo erdi bukatuei eta zenbait nekazal ekoizkin
landuei aduanako eskubiderik gabeko sarbidea (muga batzuen barruan).
3. HITZARMENEZKO MERKATAL POLITIKA
Elkarteak hirugarren herriekin sinaturiko akordioak bi taldetan sail litezke:
aldeaskotakoak eta aldebikoak. Azken hauen barruan, lehentasunezkoak eta ez-lehentasunezkoak bereiz litezke. Lehentasunezkoak, bestalde, oinarrituak egon daitezke
ganbio askeko zonei edo aduana-batasunei buruzko GATTen XXIV. artikuluaren
salbuespenean (GAZLA eta ABLA deituko diegu, hurrenez hurren) edo garapen-laguntzari
buruzko hastapenean (GLA deituko diegu).
3.1 Aldebiko akordioak
Mediterranear herriekin.- Herri hauek interes ezberdinak dituzte eta EEErekin
izenpetu dituzten akordioak, orobat, zio ezberdinei zor izan zaizkie. Hala ere, 70koen
hamarkadaren erdialdetik Elkartea hain estrategikoa den eremu honetarako politika orokor
bat ezartzen saiatu da, nahiz eta herriekin akordio ezberdinak sinatzen jarraitu. Akordio
hauek, orohar, herri hauen ekoizkin manufakturatuei elkarte-merkatuetara sarbide askea
eta nekazal ekoizkinei (zitrikoak, fruitu eta landareak, ardoa eta olibazko olioa) arantzel
gutxitze mardulak eskaintzen dizkiete. Horrez gainera, bere garapen ekonomikoa
sustatzeko, Elkarteak finantz laguntza (mailegu eta subentzioak) eskaintzen die. Herri
hauekin izenpeturiko akordioen artean honako hauek aipa daitezke: Malta, Txipre eta
Turkiarekin sinaturiko bazkidetzako akordioak, mailaz-maila aduana-batasunera (Malta eta
Txiprerekin) edo are atxikimendura ere (Turkiarekin) eraman beharko luketenak. Israelekin
hitzarturiko ABLA. Magrebarekin (Marokko, Tunisia eta Algeria) eta Machrekarekin
(Egipto, Jordania eta Siria) sinaturiko GLAk. Eta Jugoslabiarekin egindako lankidetza
ekonomikoko akordio berezia.
(AKP) Afrika, Karibe eta Pazifikoko herriekin.- Lomeko hitzarmena (GLA
izaerakoa), hirurogei herrik baino gehiagok, gehienak Elkartearen jatorrizko Estatu
eratzaileen eta Erresuma Batuaren kolonia-ohiak, izenpetu dute. Hitzarmena hiru
zutaberen gainean eraikia dago: 1) finantz laguntza; 2) merkataritza: AKP herrien
esportazioek elkarte-merkatuetara lehentasunezko sarbidea dute (elkarrekikotasuneko
eginbeharrik gabe) eta, gainera, mekanismo berezi bat dago oinarrizko ekoizkin ugarien
esportazioengatiko sarrerak egonkortzeko, eta beste bat, mearen ekoizpeneko edo
esportazioko ahalmena jagoteko; eta 3) elkarte-lankidetzako era berezia (politikoki
neutrala eta erabaki adostu eta ez aldebakarrekoen bidez egiteratua).
Garabidetango herri ez bazkidetuekiko ekonomi lankidetzako akordioak.Aurrekoetatik bereizten dira lehentasunezkoak ez izateagatik eta finantz protokolorik ez
edukitzeagatik (Ertamerikako herriekin izenpeturikoak ezik). Talde honetan sar litezke
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indiar azpikontinentearekin (India, Pakistan, Skri Lanka eta Bangladesh), (HATE) Hego-Eki-Asialco Tratatuaren Erakundean eskuhartzen duten herriekin (Indonesia, Malasia,
Filipinas, Singapur, Thailandia, eta Bruneiko Sultanerria) Iparreko Yemenekin,
Brasilekin, Mexikorekin. Andeetako Paktuko herriekin (Kolonbia, Benezuela, Ekuador,
Peru eta Bolibia) eta Ertamerikako herriekin sinaturiko akordioak.
EGLEko herriekin (Austria, Finlandia, Islandia, Norvegia, Suedia eta Suitza).Industri ekoizkinetarako eta zenbait nekazal ekoizkin eraldatutarako, ganbio askeko zona
bat ezartzen duten lehentasunezko akordioak (GAZLA izaerakoak) izenpetu dira.
Estatu-merkataritzako herriekin.- Orain dela gutxi arte, bi Estaturekin bakarrik
(Txina eta Errumania) izenpetuak zeuden merkatal akordiak. Beste zenbait herrirekin
(Hungaria, Polonia, Bulgaria, Txekoslobakia eta Alemania Errepublika Demokratikoa)
akordio sektorialak zeuden 2 . Eta gainerako elkarganbioak, Elkartearen merkatal politika
beregainak eraentzen zituen. Baina 1988an garrantzizko aldaketa gertatu da: Europako
Elkarteak eta (ELEK) Elkarren Laguntza Ekonomikorako Kontseiluak aitorpen bateratu
bat izenpetu dute, Txekoslobakiarekin merkatal akordio bat zertu da eta, itxura denez,
aurki beste merkatal akordioak izenpetuko dira.
Herri industrialdu behinenekin.- EGLEko herriekiko akordioak eta Kanadarekiko
merkatal eta ekonomi lankidetzako –baina ez lehentasunezko– akordioa alde batera uzten
baditugu, Elkarteak ez dauka herri hauekin, izaera orokorreko aldebiko akordiorik
(badaude, ordea, akordio sektorial batzuk). Nolanahi ere, interes amankomuneko gaiak
jorratzeko, "maila goren"eko harremanak erakundetuak daude EEBBekin eta Japoniarekin.
3.2 Aldeaskotako akordioak
GATTen barruko akordioak.- Elkartearen merkatal politika beregainaren tresna eta
ekintza gehienen oinarria osatzen duten hainbat akordio sinatu dira.
Horiez gainera, lehengai mugatu batzuei buruz (azukrea, olibazko olioa, kakaoa,
kafea...) eta oinarrizko ekoizkinei buruz Elkarteak izenpeturiko nazioarteko akordioak
aipa daitezke.3
4. ERDIETSITAKOAREN BALANTZEA
Elkartearen merkatal politika hedatuz eta sakonduz joan da eta, gaur egun, hau
dateke, eskierki, EEEren lorpen handienetako bat.
2 Nekazal, siderurgi eta oihal-ekoizkinen merkataritzaz.
3 Elkarteak sinatu du, orobat, merkatal hutsak ez diren zenbait iharduerari edo ekoizkini
buruzko akordio batzuk: arrantzaz, ikerketa eta zientziaz, ingurugiroaz, krisiango industri
sektorez (siderurgia eta oihalgintza) eta garraioaz.
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Elkarteak politika honen izaera jareinkorra eta hirugarren munduarentzat eskaintzen
dituen abantailak nabarerazi ohi ditu. Eta, egia esan, ezin uka daiteke industri alorrean
Elkartearen batezbesteko arantzel haztatua apala dela, herri azpigaratuak lehentasun
orokortuko eraent7a7 balia daitezkeela, Lomeko hitzarmenean jasotako mekanismo batzuk
ohizbestekoak eta AKP herrientzat onuragarriak direla,... Baina ezin uka daiteke, horien
ondoan, Elkartearen merkatal politikan puntu ilun batzuk ere agertzen direla. Hor daude,
puntu ilun horien lekuko, Elkarteak zenbait herrirekin dituen merkatal liskarrak:
- EEBBekin, Elkarteak altzairugintzari edo nekazal esportazioei emandako laguntzengatik
eta nekazal inportazioei ipinitako murriztapenengatik.
- Japoniarekin eta berriki industrialdutako herriekin, beren inportazioak automurriz
ditzaten aplikatzen duen eraentza edo erregimenagatik.
- Ohizko nekazal esportatzaileekin (Zelanda Berria, Australia eta Kanada).
- Garabidetango herriekin, haien oihalezko eta nekazal ekoizkinen esportazioei ezartzen
dizkien murriztapenengatik.
Laburbilduz, doikuntza edo arazo larriak sortzeko lehiagarritasun aski ez duten herri
eta ekoizkinei bakarrik eman ohi zaizkie arantzelen lehentasunezko gutxitzeak edo
inportazio-askatasuna. Gogoan izan behar da, gainera, merkatu amankomunak, bere
barruan ez dauden herrien kontra diskriminatzen duela. Eta kanpoan gelditzen diren herrien
artean bereizketak egitean, diskriminazio hori areagotu egiten da: batzuekin
lehentasunezko merkatal akordioak izenpetu dira eta besteekin ez. Argi dago, esaterako,
Hegoamerikako herriei tratu txarragoa ematen zaiela, mediterranear edo AKP herriei
baino.

5. ATXIKIMENDUA

Zer dio Atxikimenduko Aktak gai honetaz?
- ADAB: beronetatik eta espainiar arantzelera dagoen aldea % 15 baino txikiagoa bada,

Aduanako Arantzel Bateratua aplikatzen da; % 15 baino handiagoa bada, berriz, bien
arteko aldea gutxituz joango da zazpi urtetan zehar (1992an desagertu arte).
- Inportazioen eraentza edo erregimena: atxikimendutik bertatik indarrean dago. Hala ere,

GATTeko herrialdeetatik etorritako 32 ekoizkinen kasuan, Elkarteak Espainia baimendu
du, sei urtetan zehar gutxituz joango diren murriztapen kuantitatiboak jartzera (Japoniaren
eta Estatu-merkataritzako herrien kasuan, murriztapen kuantitatiboak ekoizkin gehiagori
aplikatzen zaizkio).
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- Elkarteak GATTeko herriekin sinaturiko aldeaskotako akordioak: Espainiak sinatuak ez
edukitzekotan, atxikitze-unean sinatu behar zituen; eta beste horrenbeste oinarrizko
ekoizkinei buruzkoak. Gainera, atxikimendutik bertatik aplikatu behar zituen Elkartearen
eta hirugarren munduko herrien arteko lehentasunezko akordioak eta EGLErekikoak
("ulcibera"tzat joak izan ziren ekoizkin batzuetan, ordea, desemate iragankorrak onartu
ziren).
- Espainiak hirugarren herriekin sinaturiko merkatal eta lankidetzako akordioak:
atxikimenduaren ondoren egokitu edo desagertu behar zuten. Dena dela, Iberoamerikako
herrientzat eraentza berezi bat onartu zen zenbait ekoizkinetan (tabako, kafe eta kakaoan).
Zein dira Atxikimenduaren ondorioak arlo honetan?
Espainiaren kanpo-sektorearen jareitea indartu zen. Hala ere, hirugarren herriekiko
irekidurak Elkartearekikoak baino arazo gutxiago sortu du. Horrela gertatu da, besteak
beste, negoziatutako eraentza iragankorra babestaileagoa bait da (adib., murriztapen
kuantitatiboen kopuruan edo iraupenean); Elkartetiko inportazioek, hirugarren
herrietarikoek baino tratu txarragoa ezin eduki bait dezakete ("butoir"aren erregela);
hirugarren herriak urrutiago bait daude eta esportatze-erasokortasun gutxiago bait dute; eta
desoreka latzei aurre egiteko, Elkartearen arauteriak salbagoardako klausula ugari
aurrikusten bait du.
Espainiarentzat eta Elkartearentzat buruhausterik handienak Mediterraneoko herrielcin
izenpetutako akordietatik etor zitezkeen. Hauen esportazioak Elkartearen hegoaldeko
herrien eta, zer esanik ez, Espainiaren nekazal interesen kontra zihoazen 4 Kontutan hartu
behar da, gainera, Espainiaren atxikimendua dela-eta, aro iragankorra amaitzean Elkartea
ekoizpen horietan buruaski edo soberaegile bihurtuko dela. Hau honela, Espainiaren
atxikimendua herri hauekiko akordioak berrikustera behartu du; eta, esan gabe doa,
berrikuste horietan eskuhartu ahal izatea oso onuragarria izan zaio Espainiari.
Derragun, azkenik, Espainiaren atxikimenduak ez duela egundaino ahalbidetu,
Mediterraneoko edo AKP herriei ematen zaien tratua Iberoamerikakoei ere ematea.

4 Iparraldeko herrientzat mediterranear politika onuragarria zen: Mediterraneoko herrietatik
inportatzen zituzten nekazal ekoizkinei esker produktu hauen prezioek behereak jarraitzen
dute; eta, gainera, herri horiei beren industri ekoizkinak sal ziezaizkieketen. Mediterraneoko
herriekiko politikak interes-gatazkak pizten zituen Elkartearen iparraldeko eta hegoaldeko
Estatu elkartekideen artean. Azken hauek nahiago zuten nekazal merkataritza jarein baino
(haien ekonomian kalte sortzen zuena), finantz laguntza gehiago eman (iparreko Estatu
elkartekide aberatsek finantzatu beharko luketena).
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6. KANPO-MERKATARITZA EEEn, ESPAINIAN ETA EAEn

Estatu elkartekideen kanpo-merkataritza haien BPGd-ren % 23ra, gutxi gorabehera,
heltzen da (ik. lehen laukia). Ehunekorik garaienak Luxemburgek, Belgikak, Irlandak eta
Holandak dituzte (hots, herririk txikienak); eta apalenak Frantziak eta Italiak. Edozein
moduz ere, Espainiarena da denetan txikiena (azken urteetan beste herri elkartekideen
irekitze mailarantz hurbiltzen ari bada ere)
(EAE) Euskal Autonomi Elkarteak Espainiako gainerako eskualdeekin eta Espainiaz
kanpoko lurraldeekin duen merkataritzari begiratzen bazaio (edo bestela esanda, EAE
Estatu burujabe bezala hartzen badugu), haren irekitze maila Europako Elkarteko herririk
txikienena baino garaiagoa da. Eta Espainiaz kanpoko lurraldeekin duen merkataritzari
bakarrik begiratzen bazaio, orduan haren ehunekoa biziki beheratzen da, baina, hala ere,
Espainiarenaren gainetik gelditzen da (aldera lehen eta bigarren laukiak). Eta, azkenik,
EAE beste Estatuekin alderatu beharrean, beste eskualde edo Autonomi Elkarteekin
alderatzen badugu, ondoko ondorioak ateratzen dira: Espainiaz kanpoko lurraldeei begira
arras irekia da, Espainiarekiko gainerako eskualdeei begira pixka bat itxia da, eta
Espainiaz kanpoko gehi Espainiako gainerako lurraldeei begira irekia da (ik. hirugarren
laukia).
1. LAUKIA: HERRI ELKARTEKIDEEN, EEBBen ETA JAPONIAREN
IREKITZE-MAILA. KANPO-MERKATARITZA BPGd-ren
ALDEAN (%) (1987)

16
48
25
19
23

+X
2
59,0
27,0
24,0
21,0
13,0
17,0
49,0
16,5
46,5
29,0
21,0
23,0

10
5
11

9,5
7,0
8,5

INPORTAZIOAK ESPORTAZIOAK
(M)

Belgika+Luxemburg
Danimarka
Alemania
Grezia
Espainia
Frantzia
Irlanda
Italia
Holanda
Portugal
Erresuma Batua
EFF,

EEEren elkartekanpoko
merkataritza soilik
EEBB
Japonia

59
28
21
28
14
18
47
17
45
33
23
23
9
9
6

Iturria: Eurostat, Revista 1977-86 (neronek landuak)

(X)
59
26
27
14
12
16
51
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2. LAUKIA: EUSKA • AUTONOMI ELKARTEAREN IREKITZE-MAILA. KANPO-MERKATARITZA BPGd-ren ALDEAN

(%) (1985)
INPORTAZOAK ESPORTAZIOAK M +X

Atzerriarekiko
Estatuaren enparatuarekiko
Guztira

(M)

(X)

2

28
56
84

27
60
87

27,5
58,0
85,5

Iturria: 1985eko Euskal Autonomi Elkartearen Input-Output tauletatik ateratako datuak,
neronek landuak.

3. LAUKIA: ESPAINIAKO AUTONOMI ELKARTEEEN IREKITZE-MAILA ALDERATU EDO ERKATUA

Guztizko
irekitzea
Andaluzia
Aragoa
Asturias
Kantabria
Estremadura
Galizia
Katalunia
Kanariak
Madrid
Errioxa
Nafarroa
EAE

-3,671
0,740
0,336
-0,697
-3,602
-1,524
-0,960
-1,204
-1,307
4,888
5,401
1,602

Estatuaren
enparatuarekiko
irekitzea
-3,487
1,491
0,012
0,479
-1,586
-2,178
-0,709
-3,385
-0,045
5,177
4,883
-0,655

Atzerriarekiko
irekitzea
0,772
-2,071
0,436
-2,308
-3,701
1,358
-0,195
4,082
-0,429
-2,487
-0,373
4,925

Iturria: F. del Castillo eta J.M. Martinez: "VisiOn global y sectorial de la dependencia exterior
vasca en el marco del Estado", Ekonomiaz 4 zb., 1986 udazkena (Autonomi Elkarteen
Input-Output Taulen datuetan oinarrituz).

Elkartearen merkatal politika eta aduanako arantzel bateratua
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Baina Europako Elkartea "batasun" gisa hartu nahi badugu, lehen agerturiko "kanpo-merkataritza" zenbateraino den egiazki "kanpokoa" argitu beharrean aurkitzen gara.
Bestela esanda, lehen ikusitako "kanpo-merkataritza"ren barruan banandu beharra dago
zein alde dagokion hirugarren herriekiko merkataritzari eta zein elkartebarrukoari.
Laugarren laukian ohar daitekeenez, elkartebarruko inportazio-esportazioak "kanpo-merkataritza" guztiaren % 59ra, gutxi gorabehera, iristen ziren 1988ean. Kasu honetan
ere, atxikimenduaren ondoren hurbiltze galanta egon da Espainiaren eta EEEren egoeren
artean eta gaur egun ez dago alde nabarmenik Elkartearen batezbestekoaren adierazletik
Espainiarenera. Bestela esanda, Espaniaren kanpo-merkataritzaren alderdirik funtsezkoena
EEEri begira dago. Hurbiltze horretan, eskierki, bi faktorek jokatu dute: batetik,
petroleoaren prezioaren jaitsiera (horri zor zaio, hein handi batean, Espainiak 1985ean
bere inportazioen % 62 hirugarren herrietatik egitetik, 1988an % 43,5 egitera igarotzea);
eta, bestetik, herri elkartekideekiko egondako irekitzea bera.
EEEn egondako eboluzioari dagokionez, 1958-72 aroan elkartebarruko merkataritzari
zegokion ehunekoa azkarrago hazi zen elkartezkanpokoarena baino (merkatu
amankomunaren eraketaren ondorioz, nonbait). Gero ordea, ehuneko horren igoera gelditu
zen, beste arrazoiren artean, europear eskariaren hazkundea balaztatu, petroleoaren
salneurria goratu eta Elkarteko merkatuen jareitea gelditu egin zelako. Baina, 1985
ondoren, 1992ri begira hartutako neurri berriak direla-eta, berriz ere, elkartebarruko
merkataritzari dagokion ehunekoa (nolabait ere europear integrazio-mailaren adierazlea
dena) igotzen hasia da (ik. laugarren laukia). Nolanahi ere, BPGd-rekiko elkartezkanpoko
merkataritzaren ehunekoa garaiagoa da Europan, EEBBetan eta Japonian baino (ik. lehen
laukia).
Bostgarren laukian ikus daitekeenez, Europako Elkartearen merkatal balantza 1988an
mentsduna zen, Japoniarekiko bereziki. Nabarmena da, orobat, 1985etik 1988ra egon den
aldaketa: PLEE herriekiko zegoen mentsaren gutxitzea (petroleoaren prezioaren
jaitsieragatik, batik bat) eta EEBBekiko superabitaren txikiagotzea (dolarraren
beherakadarekin zerikusia duena). Lauki horrek erakusten du, berebat, elkartezkanpoko
elkarganbioetatik % 60 baino gehiago gainerako herri industrialduekin egiten dela eta %
31, soilik, Hirugarren Munduarekin (azken honetan PLEE barne dagoela).
Seigarren laukian antzeman daitekeenez, Europako Elkartea, heintsuka, ekoizkin
gordinen (lehengaiak, energia eta nekazal ekoizkinak) inportatzailea da, eta ekoizkin
manufakturatuen esportatzailea. Eta iragana eta oraina alderatzen baditugu, hauxe
nabarmentzen da: nekazal inportazioen gutxipena (ENPren ezarkuntzaren ondorioz), energi
inportazioen gorabehera bortitzak (petroleoaren salneurriaren igo-jaitsieren ondorioz) eta
industri ekoizkinen saldo garbiaren okerragotzea (Europako industria lehiagarritasuna
galtzen ari ote delako?).
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4. LAUKIA: ELKARTEKANPOKO ELKARGANBIOEN
ESKUHARTZEA MERKATAL ELKARGANBIO GUZTIEN
BARRUAN (%)
B+L

DK

D

GR

E

F

IRL

I

HOL

P

UK

EEE

INPORTAZIOAK
1958 44,5 40,0
1972 27,8 52,3
1985 30,8 49,3
1988 29,4 46,2

63,7 46,3
43,9 44,1
46,9 51,0
46,6 37,4

68,3 71,7
56,8 41,4
62,1 40,5
43,5 34,7

31,1
29,3
27,6
28,3

69,8
49,0
52,6
42,3

49,3
36,4
44,0
38,3

46,6
49,1
53,4
33,5

78,2
65,9
52,3
50,2

64,8
46,2
46,4
41,6

ESPORTAZIOAK
1958 44,6 40,7
1972 24,2 55,0
1985 28,8 54,9
1988 25,1 50,2

62,1
49,4
49,9
45,7

53,2 69,1
51,3 39,6
46,4 46,2
38,6 38,4

17,6
20,6
30,0
24,9

65,5
45,3
50,8
42,5

41,7
24,0
23,8
24,6

61,0
50,7
36,2
27,1

78,2
66,2
51,1
49,2

62,8
44,6
44,5
40,0

49,1
45,9
45,9
35,2

Iturria: Eurostat-en datuak, neronek landuak.

5. LAUKIA: EEEren KANPO-MERKATARITZAREN
HERRIALDEKAKO BANAKETA (M. ECU)
ESPORTA7JOAK

SALDOA

INPORTAZIOAK

1986

1988

+777

+2.871

+5.926

71.794

-1.526

+16.590

+3.464

1986

1988

4.241

84.710

96.395

68.330

2.726

85.524

1985

1986

1988

EGLE

3.464

81.839

90.469

EEBB

4.252

68.934

1985

1985

258

28.577

41.572

211

10.474

17.019

-47

-18.103

-24.553

Beste herri
industrialduak

3.708

32.437

38.280

3.363

37.130

36.755

-345

+4.693

-1.525

Ekialdeko
herriak

1.410

38.466

32.371

1.504

31.795

27.251

+94

-6.671

-5.120

Hirugarren
Mundua

10.984

155.929

116.535

9.496

128.910

113.597

-1.487

-27.019

2.938

GUZTIRA

24.126

405.696

387.556

21.762

378.484

221.963

-2.364

- 27.212

24.746

AKP

2.302

29.185

17.327

2.067

18.256

15.233

-235

-10.929

-2.094

Mediterraneoko
herriak

1.729

44.301

30.193

2.705

44.115

35.441

+976

-186

+5.248

PLEE

4.023

72.208

31.850

2.651

48.600

31.222

-1.372

-23.608

-628

708

10.376

11.995

602

9.916

10.430

-106

-460

-1.565

2.483

29.872

23.031

1.925

14.627

13.222

-558

-15.245

-9.809

Japonia

HATE
1beroamerika

Iturria: Eurostat-en datuak, neronek landuak.

6. LAUKIA: EEEren KANPO-MERKATARITZAREN BANAKETA EKOIZKIN-TALDEKA (M. ECU eta %)
ESPORTAZIOAK

INPORTAZIOAK
M ECU

1962 1985 1988

1962

1985

1988

9

2.290

29.214

25.781

9

8

7

30

11

978

18.575

8.231

4

5

2

26

10

10

992

8.931

8.753

4

2

2

26.217

4

6

7

2.563

42.077

44.443

10

11

12

3.062

76.513 106.598

10

19

28

9.869

138.624

141.238

38

37

39

5.324

83.832 109.000

17

21

28

8.797

119.178

114.105

34

32

31

2

6

7

764

21.885

20.259

3

6

6

1985 1988

1962

1985

1988

1962

Elikagai, edari eta tabakoak

8.083

37.824

34.358

26

9

Ekoizkin energetikoak

4.954 120.815

43.371

16

Lehengaiak

8.296

41.623

37.234

Kimikazko ekoizkinak

1.159

22.300

Makineria eta garraio-ekaiak
Beste manufakturak
Beste zenbait

%

M ECU

%

621

23.419

Iturria: Eurostat-en datuak, neronek landuak.

27.937

144

7. LAUKIA: HERRI ELKARTEKIDEEN MERKATAL BALANTZAK

(M. ECU eta %) (1988)
ELKARTEKANPOKO

MERKATARITZA

ELKARTEBARRUKO

MERICATARITZA

OROKORRA

MERKATARI1ZA

(X-M)

XiM

(X-M)

Belgika + Luxemburg -4.214
Danimarka
+1.348
Alemania
+25.997
-2.299
Grezia
Espainia
-6.944
-1.084
Frantzia
+261
Irlanda
-3.309
Italia
-11.877
Holanda
-2.330
Portugal
-22.459
Erresuma Batua

82
113
126
41
67
102
107
93
65
51
73

-2.884
+926
+60.497
-5.857
-11.938
-12.205
+2.717
-8.366
+1.156
-5.186
-42.453

X/M

(X-M)

96
104
129
44
75
92
121
93
101
63
74

+926
-427
+34.648
-3.576
-5.276
-13.053
+2.401
-5.295
+12.443
-2.978
-20.136

X/M
102
99
131
45
81
87
126
92
123
68
75

Iturria: Eurostat-en datuak, neronek landuak.
(*) : X/M adierazleari "estaldurako adierazle" deitu ohi zaio.

Zazpigarren laukiak erakusten duenez, Estatu elkartekide askoren merkatal balantza
orokorrak mentsdunak ziren 1988an (Alemaniak eta Irlandak bakarrik zuten superabit
nabarmena). Zenbait Estatu elkartekideren kasuan ments hori bai elkartebarruko
merkataritzan eta bai elkartezkanpokoan agertzen zen; baina beste zenbaiten kasuan ez.
Oso nabariak ziren, adibidez, Frantziaren kasua (elkartezkanpoko merkataritzan superabit
txiki bat izan, eta elkartebarrukoan, berriz, ments galanta) eta Holandarena (petroleoari eta
Rotterdamgo portuari zor zitzaion, neurri handi batean, elkartezkanpokoen eta
elkartebarrukoen arteko ezberdintasuna).
Espainiaren kasua berezia da. 1985ean haren elkartezkanpoko merkatal balantzak
ments handia agertzen zuen eta elkartebarrukoak, berriz, superabita. 1985ez geroztik,
ordea, gauzak aldatu ziren: petroleoaren salneurriaren beherakada zela-eta, elkartezkanpoko
merkataritzaren balantzaren mentsa gutxitu zen; baina, aldi berean, elkartebarruko
merkataritzaren saldoa positibo izatetik mentsduna izatera igaro zen, laugarren kapituluan
agertutako zioengatik.

Elkartearen merkatal politika eta aduanako arantzel bateratua
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13. KAPITULUA
ELKARTEAREN AURREKONTUA

1.

ELKARTEAREN AURREKONTUAREN EZAUGARRI OROKORRAK

Europako Elkarteetan bi aurrekontu egiten dira: 1) Elkartearen aurrekontu orokorra,
non EEErena, EURATOMena eta EIAEren funtzionamendu-gastuak sartzen diren; eta 2)
EIAEren eragiketa-aurrekontua. Bestela adierazi ezean, ondoko lerroetan lehenengoaz
bakarrik ihardungo dugu.
Elkartearen aurrekontu orokorraren tamaina txikia da: Elkartearen BPGd-rekiko % 1
eta Hamabien aurrekontu nazionalekiko % 3,5 gutxi gorabehera. Batzordeak, 1978an,
aurrekontu honetaz honako hau adierazi zuen: "Elkartearen aurrekontua, garrantzitsua
termino absolututan baina hutsaren hurrengoa erlatibotan eta erabat desorekatua politika
bakar baten alde, oso finantz integrazio partzial eta puntualaren ispilua da. Gaur egun ez
da hainbat politikaren finantz tresna eraginkorra, ez birbanaketa-tresna tajuzkoa eta ez
egonkortze ekonomikoko tresna".
Edozein moduz ere, Elkarteak ez dio ekonomiari aurrekontuaren bidez bakarrik
eragiten. Hortaz, oker genbiltzake Elkartearen eragin ekonomikoa neurtzeko aurrekontuari
bakarrik so egingo bagenio. Gogoan izan aurrekontuak barne ez dituela, Batzordeak eta
EIBek emandako mailegu- eta jesapen-eragiketalc. Eta, era berean, eralkipena ia ez
sortzeagatik, arras erabakiorrak diren elkarte-politika edo ekintza batzuek ere (lau
askatasunen ezarkuntza, adibidez) ez dutela aurrekontuan isladapenik.
Azpimarratzekoa da, azkenik, Elkartearen eta ohizko nazioarteko erakundeen
finantzabideen artean dagoen ezberdintasuna: azken hauek gobernu-ekarpenez finantziatzen
diren bitartean eta baliabide horiek haien funtzionamendu-gastuak finantziatzera zuzentzen
dituzten bitartean, Elkartea baliabide berekiez finantziatzen da eta haren gastu gehienak
eragiketazkoak dira, eta ez funtzionamendukoak.

2.

AURREKONTUAREN SARRERAK

Ellcartearen finantz moldea aldatuz joan da denboran zehar, ondoko aroak bereiz
daitezkeelarik:
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1958tik 1971era arteko aroa.- Elkartearen finantzapena Estatu elkartekideen finantz
ekarpenetan sustraitzen zen.
1971etik 1986ra arteko aroa.- Elkarteari baliabide bereki l batzuk esleitu zitzaizkion:
1971ez geroztik nekazal ordainerazpenak; 1975ez geroztik "aduanako eskubideak"; eta
1980ez geroztik BEZa.
1986tik 1988ra arteko aroa.- 1984ean, Fontainebleau-n ospatutako Europako
Kontseiluak, Estatu elkartekide baten eta Elkartearen artean egon litezkeen aurrekontu-desorekak berdintzeko neurri batzuk onartu zituen (1986an abian jarri zirenak). Neurri
horiek, alabaina, BEZek Elkartearentzat zeukan baliabide berekiko izaera ahuldu zuten.
1988tik aurrerakoa.- 1988ko otsailean Bruselasen ospatutako Europako Kontseiluak
onartu zituen neurriek (laugarren baliabidearen sorrera, etab.; ik. aurrerago), aro berri bati
hasiera eman diote.
Zein dira, gaur egun, Elkartearen aurrekontu orokorraren finantz iturririk behinenak?
1) Aduanako eskubideak.- Hirugarren herrietatik datozen inportazioek ordaintzen dituzte.
Beren izaeragatik dira Elkartearen baliabide berekiak. Baliabide hau Elkartearen eskuetara
joatea bidezkoa da; bestela, itsasportu hoberenak dituzten herrien eskuetan geldituko
lirateke, beste herri elkartekide batera doazen inportazioek ordaindutako aduanako
eskubideak.
2) Nekazal ordainerazpenak eta azukre eta isoglukosarengatiko kotizazioak.- Hauek ere,
aurrekoen antzera, Elkartearen baliabide berekiak dira beren izaeragatik. Lehenengoak,
hirugarren herrietatik datozen nekazal ekoizkinen inportazioei ezartzen .zaizkien
gainkarguak dira, haien kostua igo eta Elkarteko prezioen parean uztea helburu dutenak.
Bigarrenek, sektore horietan agerturiko soberakinak gutxitzea dute helburu; haien bitartez,
ekoizleak soberakinen finanizapenean erantzulekidetu nahi da.
3) BEZ.- Baliabide bereki hau, Estatu elkartekideetan era amankomun edo bateratuan
zehaztuak dauden BEZen oinarri zergagarriei tipo , bat aplikatuz lortzen da. 1988an
lortutako akordioaren arabera, Estatu elkartekide bakoitzeko BEZen oinarri zergagarri
bateratuari aplika dakiokeen gehieneko tipoa % 1,4. da. Akordio horretan xedatzen da,
1 Baliabide berekiaren adimugapena honela egin "izaera fiskaleko sarrera, bere
aurrekontua finantz dezan behin betiko Elkarteari esleitua, eta agintari nazionalen ondorengo
erabaki gehiagorik gabe zuzenbidez Elkartearena dena". Ondoko hauek dira, hortaz, baliabide
berekien ezaugarriak: a) Elkarteko norbanako fisiko edo juridikoek zuzenean jasatea; b)
baliabide horiek Estatu elkartekideen erabakien azpian •inola ere ez egotea; c) Estatu
elkartekideen sarrerak ez izatea; d) Elkartearen eta baliabideen sorburuaren artean lokarri
automatikoa egotea (eta, hortaz, biltzen denaren eta Elkarteak jasotzen duenaren artean
zuzeneko erlazioa egotea) (Ik. Rufi(m 141 eta 147 orr.).
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orobat, Estatu elkartekide bakoitzaren BEZen oinarria ezin izan daitekeela NPGd-ren % 55
baino handiagoa.
4) NPGd-n oin hartu duen baliabide osagarria.- 1988ko akordioetan, baliabide berekiei
gehienezko "sapai" bat jarri zitzaien, zeinaren ondorioz orciainketa-lcredituek Elkartearen
NPGd-ren ehuneko jakin bat ezin bait zuten gainditu: % 1,15 1988an; % 1,17 1989an; %
1,18 1990ean; % 1,19 1991ean eta % 1,20 1992an 2 . Lehen aipaturiko hiru
baliabideengatik biltzea zenbatetsi denetik urte bakoitzeko finkatu den sapaira doan aldea,
Estatu elkartekideen NPGd-ri tipo bat aplikatuz eskuratzen da. Hain zuzen, NPGd-ri tipo
hori aplikatuz eskuratzen denari "laugarren baliabide" deitu ohi zaio.
Lehen laukian ohar daitekeenez, BEZa da elkarte-baliabideetan garrantzizkoena, eta,
jarraian, aduanako eskubideak eta laugarren baliabidea.
1. LAUKIA: ELKARTEAREN AURREKONTU OROKORRA

Aduana-eskubideak
Nekazal ordainerazp.
BF7,
NPGd-ren baliabideak
Besterik
GUZTIRA.

M.ECU

%

9.954
2.462
26.219
3.907
2.299
44.841

22
5
59
9
5
100

Nekazaritza-arrantza
Eskualde-politika
Gizarte-politika
ficerketa, energia,
industria, ingurugiro
eta garraioa
Garapeneko lankidetza
Besterik
Funtzionatze-gastua
GUZTIRA

(1989)

M.ECU

%

30.032
4.294
3.232

67
10
7

1.536
1.032
2.562
2.153
44.841

3
2
6
5
100

3. AURREKONTUAREN GASTUAK

Aurrekontuaren gastu-banaketa funtzionala 2. laukian azaltzen da. Haren
irakurketatik hauxe nabarmentzen da:
- Eragiketa-gastuen hein garaia funtzionamendu-gastuen aldean (ohizko nazioarteko
erakundeetan ez bezala).
- ENPren gastua (nekazal merkatuen berme-politikarena, batez ere) neurrizgainekoa da
besteen aldean.

2 Engaiamendu-icredituetarako sapaia NPGd-ren % 1,3 an jarri zen.
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2. LAUKIA: ELKARTEAREN AURREKONTU OROKORRA:
GASTUAK
1988

%

1992
1988

29.600

56,1

107,6

17,2

13.450

25,5

172,7

Urteanitzeko zuzkidurako pol. 1.210
(144)
- Mediterraneoko plan integr.
- Ikerkuntza
(1.075)

2,7

2.400

4,5

198,3

Beste politikak
- Garraioa
- Ingurugiroa
- Arrantza
- Energia
- Berrikuntza eta bame-merk.
- Garapena
- Besterik

2.103
(71)
(33)
(337)
(130)
(155)
(1.073)
(304)

4,6

2.800

5,3

133,1

Itzulketak eta Administrazioa 5.700
(1.240)
- Izakinen gutxipena
(1.272)
- Administrazioa
- Beste erakundeak
(696)
- Elkartekideei itzulketak
(2.493)

12,6

3.550

6,7

62,3

1.000

2,2

1.000

1,9

100,0

45.303

100,0

52.800

100,0

116,5

MEcu

%

ENOBEF-Bermea

27.500

60,7

Egiturazko ekintzak
- Egiturazko fondoak
- PEDIP (Portugal)

7.790
(7.681)
(100)

Moneta-erreserba
ENGAIAMENDUKO
KREDITUAK
ORDAINKETAKO
KREDITUAK

43.779

1992
MEcu

50.100
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4. AURREKONTUAREN KRISIA

Elkartearen historian aurrekontu-krisiak ugari izan dira, hamarkada honetako urteetan
batipat3 . B i izan dira Elkartearen aurrekontuak gainditu behar zituen arazoak: bateko,
gastuen eta sarreren arteko desoreka; besteko, gastu eta sarreren ondorio
diskriminatzaileak. Azal ditzagun, labur-labur, bi arazo horiek eta 1988ko otsailean,
Bruselasen ospatutako Europako Kontseiluak eman zien erantzuna.
4.1 Gastu eta sarreren arteko desoreka
Elkartearen gastuak gero eta handiagoak suertatu ziren: nekazal gastua kontrolatu
ezinezko agertu zen 4 eta, bestalde, bai elkartebarruko itsaspen ekonomiko soziala
handitzea, bai bizitz kalitatea eta europear industriaren lehiagarritasuna hobetzea eta bai
hirugarren munduko herrien garapena sustatzea helburu duten politika amankomunak
sendotu edo abian jarri nahi izan ziren.
Elkartearen sarrerak, ordea, ez ziren emendatzen gastuak bezain azkar: arantzelak
beheratuz joatean, aduanako eskubideek ere gero eta garrantzi txikiago zuten; Elkartea
nekazal alorrean buruaski bihurtuz joan den heinean, "prvements" direlakoak ere
gutxituz joan dira; eta BEZen oinarriaren hazkundea Elkartearen iharduera
ekonomikoarena baino txikiagoa zen (kontsumoari dagokion atala, errentaren aldean,
gutxituz joaten delako errenta igo ahala).
Gastua disziplinatzeko 1988 baino lehen egindako ahaleginek5 ez zuten emaitza
handirik izan: nekazal gastuek metatzen jarraitu zuten, egiturazko Fondoak itobeharrean
3 Hona hemen aurrekontuaren onarpidean azken urteetan egondako arazorik latzenak:
- 1979: EGAEFen kredituen gehienezko tipoa gainezkatu zelako, Kontseilua aurka azaldu zen.
- 1980: Nekazal gastuaren kontrol-ezagatik eta Ez-Eginbeharreko Gastuen urritasunagatik,
Parlamentuak aurrekontua ezetsi zuen.
- 1981: EGIFen aurrekontuaren urtekotasuneko hastapena hautsi zelako, Kontseilua aurka
azaldu zen.
- 1982: Aurrekontu zuzendua Parlamentuak ezetsi zuen.
- 1985: Parlamentuak aurrekontua ezetsi zuen.
- 1986: Parlamentuak onartutako aurrekontua Kontseiluak proposatutakoa baino handiagoa
izateagatik eta Batzordeak ezarritako gastu-emendioko sapaia gainditzeagatik, Kontseiluak
Parlamentua Justizi Auzitegira eraman zuen eta honek 1986ko aurrekontua geldierazi zuen.
- 1987: Parlamentuaren eta Kontseiluaren arteko ezadostasunagatik, 1987ko otsail arte ez zen
aurrekontua onartu.
- 1988: Kontseiluak ezin izan zuen aurrekontua epearen barruan aurkeztu, eta aurrekontuaren
onarpena 1988ko maiatzera arte atzeratu zen.
4 Nekazal stocken baliogaltzeari eta nekazal ekoizkinen esportazioetarako eman ohi diren
"itzulketetan" dolarraren beherakadak sorterazitako puzteari zor izan zaie azken urteetako
nekazal gastuaren emendioa.
5 Adibidez, aurrekontua egiteko ihardunbidearen hasieran gastuen guztizkoari gehienezko
muga bat jartzea, Ez-Eginbeharreko gastuen guztizkoari gehienezko hazkundea ezartzea,
nekazal bermeko gastu garbien mugapena,...
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aurkitu ziren eta politika berriei ekiteko ez zegoen baliabiderik. Gastuen eta sarreren
arteko desoreka hori izkutatzeko, kontabilitate-iruzur eta itzurbidetara jo zen: nekazal
stocken balioa larbaloratzen zen, egiturazko Fondoek gero eta zulo handiago zuten
hartutako zuzenbidezko engaiamenduen eta egiazki ordaindutakoaren artean,... Baina
horrek ez zuen problema konpontzen; atzeratu besterik ez zuen egiten.
4.2 Gastuen eta sarreren ondorio diskriminatzaileak
Lehenago ikusi ahal izan dugunez, aurrekontuaren gastu guztietatik bi heren, gutxi
gorabehera, ENPri (ENOBEF-Bermeari, batez ere) zor zaizkio. Eta, jakina denez, ENPk
orain arte iparraldeko nekazal ekoizpenen alde jokatzen zuen, batipat. Gainerako
politiketarako (hain zuzen, herri elkartekide atzeratuak gehien fabora zitzaketeen
politiketarako) gelditzen ziren baliabideak txit urriak ziren; eta, gainera, politika horiek
arazo ekonomiko latzenak edota atzerapen ekonomiko handiena zituzten lurraldeetara
bakarrik zuzenduak ez egotean, haien ondorio birbanatzailea are gehiago ahultzen zen 6 .
BEZen ondorioak ere ez ziren gogobetegarriak. Kontsumoaren gaineko zerga denez
gero, BEZek "Kontsumo/Nazio-Ekoizpen Gordina" erlazio handia duten herrien kontra
diskriminatzen zuen. Zein ziren herri horiek? Teorian, buruko errenta apalago, turismo
asko eta zerbitzu publiko gutxi zutenak 7 . Eta nekazal ordainerazpenek ere ("prlvement"
direlakoek, alegia) ondorio diskriminatzaileak zituzten: nekazal ekoizkinen inportatzaileen
kontra diskriminatzen zuten.
Esandakotik ez da ondorioztatu behar hegoaldeko herriek gehiago ordaintzen zutela
jasotzen zutena baino, eta iparraldekoek alderantziz. Argitaratuak dauden aaLuen arabera,
Alemania eta Erresuma Batua ziren Elkartean "emaile" garbiak eta gainerako guztiak,
batzuk gehiago (adib., Irlanda edo Grezia) beste batzuk gutxiago (adib., Frantzia),
"hartzaileak" ziren. Baina Elkartearen aurrekontutik eratortzen zen birbariaketa (besteak
6 Nekazal gastua, bateko, eta egiturazko Fondoen eta politika berrien gastua, besteko,
bereiztu behar dira. Lehenengoa Eginbeharreko Gastua den bitartean, bigarrena Ez-Eginbeharreko Gastua da. Ondorioa? Lehenengoan ez dira engaiamendu-kreditua eta
ordainketa-kreditua bereizten; bigarrenean, aldiz, bai. Horrela agertu ahal izan da bigarrenean
"iraganaren pisua": baliabide aski ez zegoenez gero, bigarrengoen ordainketa-kredituak
aurrekontu batetik hurrengora igaroz joan dira. Alde honetatik, Ez-Eginbeharreko Gastuetan
bakarrik zegoen aurrekontu-disziplina; Eginbeharreko Gastuetan engaiamenduak jartzen zuen
muga, eta ez esleitutako baliabideek.
Bestalde, nekazal gastua Elkartearen aurrekontuko baliabideek bakarrik finantziatzen zuten
bitartean, egiturazko Fondoen kasuan, ukitutako herri elkartekideek ere egitasmoaren
finantzapenean eskuhartzen zuten.
7 Jakina denez, zenbat eta errenta handiagoa eduki, hainbat eta txikiagoa izaten da errenta
horretatik kontsumora zuzentzen den portzentaia. Turismo egotekotan, kontsumoa igo egiten
da. Eta zerbitzu publikoek BEZik ordaintzen ez dutenez gero, zerbitzu publiko asko duten
herriek (a.b., osasun zerbitzu guztiak publikoak dituztenak) BEZen oinarri txikiago dute.
Errealitatean, BEZen oinarria NPGd-ren % 55az gainetik zuten herriak ondoko hauek ziren
1988an: Irlanda, Luxemburg, Portugal eta Erresuma Batua.
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beste, lehen aipaturiko arrazoiengatik) nahiko txikia zen eta ez du ahalbidetzen Elkarteen
eskualdeen artean zeuden ekonomi ezberdintasunak ezabatuz joatea.
Diskriminazioari buruzko apartatu hau amaitu baino lehen Erresuma Batuaren kasua
aipatu beharra dago. Nahiz eta herri elkartekide honen buruko errenta Hamarren
Elkartearena baino apalagoa izan, herri hau "emaile" handia zen. Hori gertatzen zen,
besteak beste, nekazaritzak Erresuma Batuan zuen pisu txikiagatik (oso gutxi onuratzen
edo abantailatzen zen, hortaz, ENPren gastuaz) eta hirugarren herrietatik inportazio
handiak egiteagatik 8 . Desoreka hori nolabait berdintzeko, Elkartea "bidezko itzulketa"ren
hastapena aplikatzen hasi zen. Hastapen horren arabera, Estatu elkartekide batek
aurrekontu-zama gehiegikoa jasaten baldin bazuen bere oparotasun-mailari
zegokiokeenaren aldean, "zuzenketa"ren bat ezarri beharko zen haren alde. Adibidez,
Erresuma Batuaren aldeko zuzenketa herri honen BEZengatiko ekarpena gutxituz zertzen
da; zuzenketa horretatik eratortzen den finantz zama, beste Estatu elkartekideen artean
banatzen da.
4.3 Aurrekontu-erreforma
Aurreko bi arazoei aurpegi egiteko, Elkarteak 1988an aurrekontu-erreforma handi
bati hasiera eman dio. Zertan datza erreforma hori?
Lehen esan bezala, 1992 urteko Elkartearen NPGd-ren % 1,2an jarri da, ordainketa-kredituetarako baliabide berekien "sapai" orokorra; horrek esan nahi du datozen urteetan
Elkartearen sarrerak handituz joango direla. Bestalde, NPGd-n oin hartzen duen laugarren
baliabide berekia sortu da; horrek sarreren hazkundea ahalbidetuko du eta sisteman
nolabaiteko gehikortasuna barneratzen du. Azkenik, Estatu bakoitzeko BEZen oinarriak
NPGd-ren % 55 ezin gaindi dezakeela erabaki da; horrela NPGd-ren aldean BEZen oinarria
oso handia duten herriei gehiegi ez ordaintze,a ahalbidetzen zaie.
Gastuei dagokienez, Kontseilua, Batzordea eta Parlamentua ados jarri dira eta
"Aurrekontu-disziplinari eta aurrekontu-ihardunbidearen hobekuntzari buruzko
erakundearteko akordioa" izenpetu dute 1988ko uztailean. Akordio horrek 1988-92
urteetarako jasotzen dituen finantz aurrikuspenak (gastuen urteko gehienezko muga
adierazten dutenak), 2. laukian azaltzen dira 9 . Hartutako engaiamenduen arabera,
ENOBEF-Bermearen gastuaren urteko hazkunde-tasa ezin izan daiteke NPGd-renaren % 80
baino handiagoa, eta, besteak beste, nekazal gastuaren kontrola ahalbidetzeko,

8 Erresuma Batuak "elkarte-lehentasun"eko hastapena beteko balu, eta hirugarren herrietatik
(bere koloniaohietatik, batez ere) hornitu beharrean Elkartearen merkatuetatik hornituko
balitz, ez luke horrenbeste "prerevement" ordaindu beharko.
9 Finantz aurrikustapen horiek urtero egokitu behar dira.
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"egonkortzaileak" eta lurra uzteko pizgarri-erregimena ("set aside" deitua) ezarri diraM;
egiturazko Fondoen baliabideak 1987tik 1993ra bikoiztu egingo dira eta, Fondo hauetan
abian jarritako erreformari esker, lurralde behartsu eta onbeharrenetara zuzendu eta era
eraginkorrago batez eralkiko dira; eta ikerkuntza eta politika berrietarako baliabideak
nabarmenki handituko dira.

5. EUROPAKO IKATZ ETA ALTZAIRUAREN ELKARTEAREN
AURREKONTUA

Lehen esan dugunez, EIAEren aurrekontua Europako Elkartearen aurrekontu
orokorretik berezi dago. Zein dira haren finantzabideak?
- Funtsean, Batzordeak ikatz eta altzairuko ekoizpenaren gainean enpresei ezarritako
ordainerazpena.
- Eta axola gutxiagoko beste sarrera batzuk: aurrekontu orokorraren ekarpena, altxorraren
etekinak,...
Zertan eralkitzen dira baliabide horiek?
- Ikatz eta altzairugintzako langileen berregokitzapeneko laguntzetan.
- Etxebizitza sozialen eraikuntzako subentzioetan.
- Birmoldaketerako, baliabide berekien kargura emandako oso interes-tipo apaleko
mailegutan.
- EIAEren ikerketa-politikaren finantzapenean.
- Kokezko ikatzaren eta koke siderurgikoaren salmentako laguntzetan.

6. A URREKONTUKOAK EZ DIREN FINANTZ TRESNAK

1) EIAE maileguak.- Ikatz eta altzairuko sektoreetako inbertsioak finantziatzen dituzte eta
baita haiekin harremanetan dauden beste sektore batzuetakoak ere (lehengaien

10 Egonkortzaileen helburua soberakinen sorrera galeraztea da. Produktu batzuetan ekoizpena
maila batetik gora joatekotan, Elkarteak nekazal prezio bermatuak beheratzen ditu.
Orobat, nekazal gastua kontrolatzearren, stock berrien baliogaltzeko kredituak eta ECU/dolar
erlazioaren garrantzizko aldaketei aurre egiteko sortutako moneta-erreserba urteko
aurrekontuaren gastu-zerrendan sartuko dira.
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hornitzaileen inbertsioak eta eraldatzaileenak, alegia). Bestalde, EIAE enpresetatik
ateratako langileentzako enplegu berriak sortzen dituzten birmoldaketa-inbertsioak,
berebat, finantziatzen dituzte.
2) EURATOM maileguak.- Sorburu nuklearreko elektrizitatearen ekoizpen industrialeko
inbertsioak eta erregaien zikloko instalazio industrialak finantziatzen dituzte.
3) (EIB) Europako I nbertsio-Bankua.- Banku honek Elkartearen garapen egoki eta
harmoniatsua du helburu. Horretarako, zera finantziatzen du: a) eskualdeen garapena
(atzeratuenena, bereziki); b) merkatu amankomunaren burutzapenetik eratorritako
egokitze-premiei aurre egiteko egindako modernizatze- eta moldatze-inbertsioak; c)
Elkartearen integrazio ekonomikoa sendotu (adibidez, garraio-azpiegitura garatuz) edo
lehentasundun helburua zertzen dituzten egitasmoak; d) AKP eta mediterranear herrietako
egitasmoak.
4) (ETB) Elkartearen Tresna Berria.- Tresna honek, Estatu elkartekideen politika
ekonomikoen integrazio eta hurbilkuntza handitzea eta Elkartearen lehiagarritasuna
sendotzea dakartzaten inbertsio-egitasmoak finantziatzea du helburutzat. Hori dela-eta,
ETBk ondoko eragiketak finantziatzen ditu: a) industrian eta beroni loturiko zerbitzuetan
teknologia berriak zabaltzeko eta enplegua sortzeko egindako inbertsioak (enpresa txiki
eta ertainenak batez ere); b) energia tajuz erabiltzeko egindako inbertsioak; c) eskualdegarapena bultzatzen duten edo Elkartearentzat interesgarriak diren azpiegiturak.
5) Elkarte-jesapeneko mekanismoa.- Pagamendu-balantza kinka larrian duten Estatuei
laguntzeko erabiltzen da.
6) EMSren finantz lagunkidetasuneko mekanismoak.- (10. kapituluan ikusiak).
7) (EGAF) Europako Garapen-Fondoa.- AKP herrientzako finantz tresna berezia da.
Nondik jalgitzen dira finantz tresna hauetarako baliabideak?
Lehenengo bostenak, kapital-merkatutik; baliabideen eskurapena dela Elkartearen
aurrekontu orokorraren, dela EIAErenaren, dela EIBren kapitalen bermearekin egiten da.
Seigarrenarenak, Estatu elkartekideen finantz lagunkidetasunetik. Eta zazpigarrenarenak,
Estatu elkartekideetatik.

7. ATXIKIMENDUA

Espainiaren eta Elkartearen arteko finantz fluxuei buruzko azterketek argi utzi dute,
behin barnerakuntza amaituta, Espainiak saldo positiboa edukiko duela. Aro
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iragankorrean, ordea, neurri zuzentzaileak ez hartzekotan, Espainia "emaile" garbia izan
zitekeen. Izan ere, atxikimendutik bertatik Espainiak, gainerako Estatu elkartekideen
antzera ondaindu beharko bazuen ere, Elkartearen eskusartze guztiez baliatzerik ez zuenez
gero, haiek baino gutxiago jasoko zuen. Hori gerta ez zedin, hots, aro iragankorrean
Espainia emaile garbia izan ez zedin, Atxikimenduko Aktaren 187. artikuluak, Espainiak
ordaindutako BEZen ehuneko jakin bat itzuli egin behar zitzaiola xedatu zuen: 1986an %
87, 1987an % 70, 1988an % 55, 1989an % 40, 1990ean % 15 eta 1991ean % 5. Eta
berriki antzeko itzulketa onartu da sortu berria den laugarren baliabidearen kasuan.
Zer gertatu da, egiazki, atxiki ondoren? Espainiako Gobernuak aditzera eman duenez,
Espainiaren eta Elkartearen arteko finantz fluxuak lehenengoari aldeko izan zaizkio (ik. 3.
eta 4. laukiak).
3. LAUKIA: ESPAINIAREN ETA ELKARTEAREN ARTEKO
FINANTZ SALDOA (1989, aurrekontua)
Espainiaren ekarpena

Ohizko baliabide berekiak
BEZ: ekarpena.
Espainiari itzulketa
saldo garbia
NPGd:ekarpena.
Espainiari itzulketa
saldo garbia
GUZTIRA

4.

Elkartearen ordainketak

100.400
295.681
121.791
173.890
78.049
28.835
49.214
323.503

ENOBEF-Bermea
EGAEF
EGIF
ENOBEF-Orientabidea
Besterik
GUZTIRA

226.821
85.000
65.000
23.000
9.400
409.221

LAUKIA: ESPAINIAK ELKARTEARI ORDAINDUTAKOAREN
ETA BRUSELAStik JASOTAKOAREN ARTEKO
DIFERENTZIA (m.M.pta.)

1986
1987
1988
1989

13.653
65.948
144.683
85.178 (aurrik.)

Euskal Autonomi Elkartearen eta Europako Elkartearen arteko finantz fluxuei buruz
ez da azterketa zehatzik argitaratu, eta ulertzekoa da: politika askoren emaitzak ez bait dira
eskualdeka argitaratzen. Dena dela, nabari da fluxu horiek oso negatiboak izan direla
EAErentzat. Izan ere, EAEk Espainiako gainerako lurraldeek bezala ordaintzen badu ere,
Elkartetik hona itzultzen diren diruak askoz txikiagoak dira: 1) ENOBEF-Bermetik ia ez
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da ezer etorri, EAEk ez du nekazal soberakinik sortzen eta; 2) EGAEFek 1986-87an
Espainiari emandakotik % 1 bakarrik etorri da hona eta, 1988an egoera hobetu bada ere,
etorkizuna ez da baikorra, Fondo honen baliabide gehienak eskualde atzeratuetara
zuzenduko bait dira (EAE nahiz eta krisiak gogorki jo, ez da herrialde atzeratuen taldean
sartua izan); 3) EGIFetik 1988an EAErentzat esleitu den zenbatekoa Espainiarentzat
esleitutakotik % 5,84 izan da, hots, EAEk Espainiako ekonomian edo desenpleguan duen
pisuagatik zegokiokeena baino gutxiago.
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14. KAPITULUA
ELKARTEAREN NEKAZAL POLITIKA

I. ELKARTEAREN NEKAZAL POLITIKA: ZERGATIK

Estatu guztiek, zeinnahi delarik ere haien izaera, nekazal sektoreaz politika berezia
ezarrita dute. Zergatik?
- Sektore honek garrantzi estrategikoa dauka. Izan ere, kontsumitzaileen beharrizan
oinarrizko eta iraunkor bati erantzuten dio, ekonomi ihardueraren beste sektore batzuen
garapenean berealdiko eragina du eta kanpo-hornikuntzaren mendean egotea arriskutsua
da.
- Sektore honetako eskaintzak gorabehera franko izan dezake urtealdi batetik bestera, eta
horrek ez-egonkortasun handia sor dezake (prezioetan, errentetan, eta abarretan).
- Sektore honek ingurugiroaren babesean eta gizarte-arloan zeregin garrantzitsua bete
dezake: lurra basamortu bilakatzen ez uztea, kultura eta bizibide batzuk gordetzea, beste
enplegu-aukerarik ez dagoen eskualdeetan enpleguari eustea,...
Badaude, gainera, beste arrazoi batzuk nekazal politika hori Elkarteak –eta ez Estatu
elkartekideek– buru dezan:
- Europako herri guztiek Merkatu Amankomunean eskuhartzea nahi bada, abantaila
berdinak eskaini behar zaizkie nekazaritz aldera eta industri aldera isuritakoei.
- Nekazaritza merkatu amankomunean ez sartzeak beste sektore ekonomikoen
lehiagarritasunean eta ihardueran eragingo luke: bai zuzenean (sektore horiek haren
hornitzaile edo bezeroak izateagatik) bai zeharka (laneskuaren kostuan eragiteagatik).
Elkartearen beste politika batzuetan ere eragin lezake: eskualde-politikan, gizarte-politikan, merkatal-politikan,... Eta miloika europear gizabanako Elkartearen
eraikuntzatik at utziko luke.
- Merkatuaren izaria handitzea onuragarria zaie nola nekazariei (espezialtzeko egokiera
ematen bait die) hala kontsumitzaileei (ekoizkin-aukera gehiago dute, prezioak
egonkorragoak dira,...).
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2. ENPren HELBURUAK

Erromako Tratatuan bost oinarrizko helburu ezarri zitzaizkion ENPri:
1.- Nekazaritzaren ekoizkortasuna handitzea.
2.- Nekazariei bidezko bizimaila bermatzea.
3.- Merkatuak egonkortzea.
4.- Hornikuntzak bermatzea.
5.- Kontsumitzaileei tajuzko prezioak segurtatzea.
Lehenengo hiru helburuek ekoizleak ukitzen dituzte: ekoizleak, ekoizkortasunaren
hazkundeari esker (1. helburua) eta merkatuen egonkortasunari esker (3. helburua), errenta
handiagoak eskuratu beharko lituzkete (2. helburua). Azkeneko hiru helburuek, aldiz,
kontsumitzaileak ukitzen dituzte: hornikuntza segurtatuko litzaieke (4. helburua), prezio
tajuzko (5. helburua) eta egonkorretan (3. helburua). Dena dela, ongi so eginez gero,
helburu hauetako batzuk elkarrekiko kontrajarriak daudela ohar gintezke (adib., bigarrena
eta bostgarrena).
Bost helburu hauetaz gainera, Elkartearen agiri eta ida7kietan beste zenbait jomuga
ere aipatu ohi dira: ingurugiroaren babesa, kontsumitzailearen babesa, eskualde atzeratuen
garapena, munduari irekiak egotea eta hirugarren munduarekiko lankidetzan aritzea,...
agian, ENPren bigarren mailako helburutzat jo litezkeenak.
3. ENPren HASTAPENAK

Arestian aipaturiko helburuak lortzearren Elkarteak harturiko neurriak hiru
hastapenetan oinarritzen dira: merkatu-batasuna, elkarte-lehentasuna eta Elkartearen
finantz lagunkidetasuna.
Merkatuaren batasuneko hastapenak hauxe esan nahi du: Elkartearen barruan

elkarganbioak eragozpenik gabe, askatasun osoz, egin ahal izatea. Horretarako:
- Aduanako eskubideak eta ondorio baliokideko tasak ezabatu behar dira, herrien arauteriak
harmonizatu,...
- Subentzioek eta lehiaketa aizuntzen duten beste neurriek desagertu behar dute.
- Moneten parekotasunek egonkorrak izan behar dute edo, bestela, moneten parekotasunen
aldaketek nekazal ekoizkinen ibiltze askea galcraz ez dezaten mekanismoren bat sortu
beharra dago (Moneta-Konpentsazio Zenbatekoak).
- Elkartearen kanpo-mugetan babes bateratua ezarri behar da.
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Elkarte-lehentasuneko hastapenak hauxe esan nahi du: Elkartearen merkatuango

bertako ekoizpenaren komertzialpenari lehentasuna ematen zaio. Horretarako, aduanako
eskubideek eta nekazal ordainerazpen erregulatmileek Elkartearen merkatua babestu egiten
dute munduko merkatuaren gorabeheretatik eta prezio behereko inportazioetatik.
Ihardunbidea hauxe da: inportaturiko ekoizkinen prezioak Elkartekoen azpitik baldin
badaude, inportazioei "pr&vement" bat ezartzen zaie, prezio batetik bestera dagoen aldea
kentzeko; mundu-merkatuko prezioak Elkartekoen gainetik baldin badaude (oso gutxitan
jazo ohi dena), esportañoei ordainerazpen bat ezartzen zaie, ekoizkin horiek munduko
merkatuan sal ez daitezen (europear kontsumitzaileen kaltean lihoakeena) 1 .
Finantz lagunkidetasuneko hastapenak, azkenik, hauxe esan nahi du: politika

amankomunen kostuei era amankomunean egin behar zaie aurpegi, hots, Estatu
elkartekide guztiek finantziatu behar dituzte, zeinnahi delarik ere haietatik ateratzen duten
onura. Lagunkidetasun hori gauzatzeko (ENOBEF) Europako Nekazal Orientabide eta
Bermeko Fondoa sortu zen. Izenburuak berak dioenez, Fondo horrek bi sail du: ENOBEF-Bermea, Elkartearen merkatuko antolakundeen ezartzetik eratorritako gastu publikoak
finantziatzen dituena (adib., ekoizpen-soberakinen erosketa, esportazioko subentzioak...);
eta ENOBEF-Orientabidea, nekazal egiturazko politika amankomuna finantziatzen duena.

4. NEKAZAL MERKATUKO ANTOLAKUNDEAK

Lehen azaldutako helburuak iristearren, Elkartearen Merkatuko Antolakundeak2
sortuz joan ziren. Antolakunde hauek ekoizkin batetik bestera alda daitezke; baina nekazal
ekoizkin bakoitzeko antolabide bakarra dago Elkarte guztian. Elkartearen merkatuko
antolakundeak lau taldetan sailkatu izan dira, ematen zuten lagunbidearen arabera.
1) Euste- eta eskusartze-prezioak.- Elkartearen nekazal ekoizpen guztitik % 70ri baino
gehiagori gutxienezko prezioa (euste-prezioa) bermatzen zitzaion; merkatuko prezioa
gutxienezko prezio bermatuaren azpitik jartzen bazen, eskusarbideak abian jartzen ziren.
Ekoizkin batzuetan (zitu gehienak, azukrea, esnea, behikia eta ardikia) eskusartze-organuek, ezarrita zegoen gutxienezko prezioan eskaintzen zitzaien guztia erosten zuten.
Beste batzuetan (txerrikia, zenbait fruitu eta barazki eta mahaiko ardoa), aldiz, neurri
malguagoak hartzen ziren: biltegiratzeko edo destilatzeko laguntzak ematen ziren.
Gainera, nola batzuetan hala besteetan, barne-merkatuaren eustea, inportazio-esportazioekiko babes-neurriekin osatzen zen.
1 Lehenago esan denez, esportazioei oso kasu bakanetan ezarri ohi zaie ordainerazpenik.
Aitzitik, Elkartearen prezioak munduko prezioak baino garaiagoak izaten direnez gero,
hirugarren herrialdeetara esportatu ahal izateko eta Elkartean nekazal soberakinak ez
metatzeko, nekazari esportatzaileei "itzulketa" izeneko laguntzak ematen zaizkie, Elkartearen
preziotik munduko preziora dagoen aldea berdintzen dutenak.
2 Elkartearen Merkatuko Antolakundeen adimugapen edo definizioa hauxe Iitzateke:
ekoizkinak, banaka, ukitzen dituzten eskusartzeko eta erregulazioko arauteria eta tresnak.
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2) Kanpotiko babesa.- Elkartearen nekazal ekoizpen guztitik % 25era, gutxi gorabehera,

iristen ziren ekoizkin batzuetan (mahaikoa ez den ardoan, beste fruitu eta barazkitan,
loreetan, arraultzetan eta tegiko hegaztietan) merkatuko antolakundeak kanpoarekiko
neurri babestailez (aduanako eskubidez edota ordainerazpen erregulatzailez) osatuak
zeuden.
3) Laguntza osagarria.- Elkarteak mentsa zuen ekoizkin batzuetan (gari gogorrean,
olibazko olioan, zenbait ekoizkin oliotsutan eta tabakoan) merkatuko antolakundeek
zuzeneko laguntzak ematen zituzten, haien kontsumo-prezioak apalak izateko eta
ekoizleei gutxienezko sarrerak bermatzeko.
4) Laguntza orokorrak.- Axola gutxiko zenbait ekoizkinetan (kotoiezko hazietan, lihoan,

kalamuan, lupuluan, zetarretan, hazietan eta zuhain urgabetuetan) hektareako edo kopuru
ekoitziko laguntza orokorrak ematen ziren.
Hortaz, nekazal ekoizpen gehientsuetan Elkartearen Merkatuko Antolakundeak
zeuden. Salbuespen gisa, patata, nekazal jatorriko alkohola, fruitu tropikal batzuk, fruitu
lehorrak eta kortxoa aipa litezke.

5. NEKAZAL GIZARTE-EGITURAZKO POLITIKA

Elkartearen nekazal politikaren helburuak merkatuko antolakundeen bitartez bakarrik
ezin erdiets daitezke. Nola segurta daiteke, adibidez, prezio amankomun berdin batez,
bizimaila bidezko bat iparraldeko nekazari moderno eta eraginkorrari eta hegoaldeko
ustiategi txiki eta zahar batean lan egiten duenari?
Hirurogeikoen hamarkadako bukaera arte Elkartea Estatu elkartekideen egiturazko
ekintzak koordinatzera mugatu zen. 1972an, ordea, urte batzuk lehenago egindako
"Mansholt" planean oin hartuz, Elkartea gizarte-egiturazko ekintzak burutzen hasi zen.
1985ean, ordura arte jarraitutako egiturazko politikaren balantzea egin zen eta politika
berri bat onartu eta abian jarri zen. Politika hori osatzen zuten neurrien artean honako
hauek aipa daitezke:
- Nekazal ustiategien hobekuntz planetarako laguntzak.
- Nekazariak gaztetze1co eta nekazarientzako zerbitzuak emateko laguntzak.
- Lanbide-hezkuntzako laguntzak.
- Lurralde desfaboratuentzako (adib., mendialdeak) eta zenbait eskualderentzako laguntzak.
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- Ohiartzantzaren eragintza.
- Nekazal ekoizkinen merkatal eta eraldatze-egituren hobekuntzako laguntzak.
- Mediterraneoko Egitarau Integratuak 3 .
- Portugalgo nekazal egituren hobekuntzako egitaraua.
Gainera, berriki, ondoko neurri hauek onartu dira:
- Esne-kuoten berresleipeneko egitaraua.
- Aldi bateko lurrak bertan behera uzteko laguntzak ("set aside" deitua).
- Nekazal iharduera uzteko laguntzak (aldez aurretiko jubilazioa).
Gorago adierazi denez, ENOBEF-Orientabideak gizarte-egiturazko ekintza hauen
finantzapenean eskuhartzen du (haren laguntzak Estatu elkartekideen subentzioz osatu
egiten dira). EIBk, ETBk eta EGAEFek ematen dituzten laguntzek ere (maileguak,
lehenengoenak; subentzioak, azkenekoenak) nekazal egiturako politikari eragiten diote.
Eta Estatu elkartekideek ere bere nekazaritzari laguntzak eman diezazkiokete, prezio eta
merkatuei buruzkoak izan ezik.

6. MONETA-KONPENTSAZIO ZENBATEKOAK
Arestian ikusi dugunez, nekazal ekoizkin gehienen prezioak ECUtan adierazten dira
Elkarte guztirako. Baina, ganbio-tipoak egonkorrak ez direnean, prezio amankomunak
kostu-unitate berean ezartzeak arazoak sor ditzake. Dakusagun hau argibide batez.
Demagun tonelada bat garik 100 ECU balio duela, eta 1 ECU = 4 FF (franko
frantses) = 3 DM (marko alemaniar) dela. Hortaz, tonelada bat garik, moneta nazionaletan
adierazita, 400 FF eta 300 DM balio du.
Demagun, orain, frankoa desbalioztatzen dela eta markoa, berriz, birbalioztatzen dela,
adib. 1 ECU = 5 FF = 2 DM dela. ECUtan adierazitako gariaren prezioa aldatzen ez bada,
prezio hori, moneta nazionaletan adierazita, 500 FF eta 200 DM izatera igarotzen da. Hau
da, Frantzian, epe laburrean, nekazarien errentak biziki igotzen dira eta
kontsumitzaileenak, berriz, jaisten dira. Eta Alemanian alderantziz jazotzen da: nekazal
3 Egitarau hauen helburua hauxe da: Frantziaren hegoaldeko, Italiaren eskualde batzuetako eta
Greziako nekazal lurraldeetako ekonomiaren berregituraketari laguntzea, Espainiako
nekazaritzaren lehiaketari aurre egin ahal izan diezaioten.
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salneurrien beherakadak ustiategi batzuk ez-errentagarri bilakatzen ditu (ekoizpena jaisten
da, baita enplegua ere,...), eta kontsumo-prezioak jaistean kontsumitzaileak onuratzen
dira.
Tupusteko aldaketa bortitz hauek gerta ez zitezen, moneta nazionaletan adierazitako
lehengo prezioei eustea erabaki zen. Baina, orduan, frantses ekoizleek beren nekazal
ekoizkinak Alemaniara esporta zitzaketen, han eskuratutako markoak franko bihurtu eta,
horrela, frantses merkatuan saltzen lortuko zutena baino gehiago irabazi. Hots, nekazal
merkantziekin espekulaziozko higidurak egin zitezkeen.
Hau gerta ez zedin, (MOKZE) Moneta-Konpentsazio Zenbatekoak sortu ziren.
Moneta birbalioztatzen edo baliogoratzen den herrian (Alemanian), inportazioak zergapetu
eta esportazioak subentzionatu egiten dira (herri horrek MOKZE positiboak edukiko
ditu); moneta desbalioztatzen edo baliobcheratzen den herrian (Frantzian) inportazioak
subentzionatu eta esportazioak zergapetu egiten dira (herri horrek MOKZE negatiboak
izango ditu).
Ustez aldi bateko bakarrik sortua zen sistema hau, moneta-ezegonkortasuna
biziagotzearekin erakundetu egin zen eta iraunkor bilakatu. Nahiz eta Frantziako eta
Alemaniako ekonomiek irentsia izan parekotasunen aldaketek ekarritako shocka, hor
zirauten subentzioek eta zergapetzeek, merkantzien ibiltze askea galerazten. Ugari ziren
hortik eratorritako kalteak: lehiaketa aizuntzen zen, nekazaritzaren egiturazko
egokitzapenak galerazten ziren, Elkartearen aurrekontuaren gainean zama astuna jartzen
zen (aipatutako subentzioak Elkartearen baliabidez ordaintzen bait ziren),... Sistema
honen onuradun handienak eta, hortaz, haren desagerpenaren kontra gehien saiatzen
zirenak, moneta indartsuko herriak ziren (Alemania eta Holanda).
Azken urte hauetan MOKZEak kentzeko ahaleginak egiten ari dira. Ez dirudi, ordea,
hori lortuko denik, lehenago moneta-batasunerantz urrats gehiago ematen ez bada.

7. ERDIETSITAKOAREN BALANTZEA
7.1 Helburuen burutzapena

Has gaitezen ikusten nola bete diren Erromako Tratatuaren 39. artikuluan ENPri
esleitzen zitzaizkien bost helburuak:
1) Ekoizkortasuna biziki igo da, baina, hala ere, Elkarteko nekazaritzaren ekoizpen-egitura urruti dago ezinobetik (ustiategien tamaina ez da egokia,...) eta nekazarien
kopurua gehiegikoa da. EEBBetako nekazaritzaren ekoizkortasuna (eta beste hainbat
herrialdetakoarena) handiagoa da Europakoarena baino; horregatik, hain zuzen, honek,
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haien lehiaketatik babesteko, kanpoan hainbeste gaitzespen sorterazten duten nekazal
ordainerazpen erregulatzaileetara jotzen du4 .
2) Nekazarien errentak igo dira, baina oraindik ere urruti daude beste sektoreetako
langileek dituztenetik. Bestalde, errenta-ezberdintasun handiak daude ustiategi eta
eskualde batzuetatik besteetara. Ezberdintasun horiek gutxitzen lagundu ordez, ENPk
iparreko eskualdeetako ustiategi handien alde jokatu du.
3) Buruhornikuntz maila emendatu bada ere, urin eta landare-olioetan eta abereentzako
jangai batzutan kanpoarekiko menpekotasuna arrunt handia da.
4) Elkarteko merkatuak egonkortu egin dira eta munduko merkatuan egon diren
gorabeheretatik at gelditu dira. Baina, era berean, nekazal ekoizkin batzutan izugarrizko
soberakinak sortu dira eta Europako Elkartearen isolatze horrek beste herrietako
gorabeherak biziagotu egin ditu.
5) Batzordeak dioenez, nekazariei ordaindutako prezioak arrazoizko eta egonkorrak dira
beste herri industrialduenen aldean, eta bizikostua baino gutxiago hazi dira. Beste
ekonomilari anitzek, ordea, Elkartearen prezioak munduko (eta Espainiako) prezioen
gainetik daudela azpimarratzen dute.
Nahiz eta EEETren 39. artikuluan aipatua ez izan, Elkartearen aurrekontuarentzat
–eta, hortaz, zergaduruentzat– zama astunegi ez bilakatzea ENPren beste helburu bat da.
Baina, 13. kapituluan ikusi genuenez, ENPk aurrekontuaren gastu guztitik bi heren,
gutxi gorabehera, irensten du. Hori zuritzearren, Elkarteak osoki beretu duen politika
bakarra nekazal politika dela, ENOBEFen eralkipen frankok beste politika amankomun
batzuren helburuak (adib., ingurugiroaren babesa, eskualde-garapena,...) lortzea
ahalbidetzen dutela eta "eskusartze,en gastuainekazaritzatik sortutako balioa" erlazioa beste
zenbait herri industrialdurena (Norvegia, Suitza, Japonia...) baino handiagoa dela
nabarerazten dute batzuek. Gaur egun, ordea, inork ezin du ukatu nekazal politikaren
gastuaren kontrol-ezak Elkartearen gainerako politiken garapena galerazi duela eta ENPren
gastua, nola haren izariagatik hala haren banaketagatik 5 , txit kezkagarrta dela.

4 EEBBek Elkarteak zituetan ezarritako babeskuntza kritikatzen badute ere (bere soia- eta arto-esportazioak eragozteagatik), ez dute, aldiz, gaitzesten Elkarteak abeltzantzari ematen dion
babesa. Zergatik? Elkartearen abeltzantzaren garapena EEBBen soiaren esportazioetarako ona
delako (ik. Bonete).
5 ENPren gastutik % 90 baino gehiago nekazal merkatuen bermeari dagokio eta gastu
horretatik ekoizkin gutxi batzuk bakarrik onuratzen dira.
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7.2 ENPren funtzionamendu okerraren zergatiak

ENPren funtzionamendu okerraren zergatiak azaltzerakoan bi sail egingo dugu: alde
batetik, politika honen hastapenak hausteagatik etorritako kalteak agertuko ditugu; eta,
bestetik, politika honen tresnen desegokitasuna erakutsiko dugu.
7.2.1 ENPren hastapenen urratzea
1) Merkatu eta prezioen batasuna.- Bai osasunketa-neurri zorrotzegiez, arauketa tekniko

murrizkorrez, praktika burokratikoez eta abarrez Estatuek egiten duten erabilerak eta bai
MOKZEek aipatutako merkatu eta prezioen batasuna hausten dute.
2) Elkarte-lehentasuna.- Hastapen hau ez da betetzen, adibidez, abereentzako jangai bezala

erabiltzen diren laboreen ekoizkin ordezkagarrietan, eta gurinaren ordezkagarri diren urin-ekaietan. Aipatutako ekoizkinetan Elkarteak ez du kanpo-babesik ezarri, EEBBekiko
istiluen bildur bait da. Kanpo-babesik jarri izan balu, ordea, askoz txikiagoa izango
litzateke ekoizpen horiei emandako finantz laguntzen kostua (besteak beste, haien
soberakinak txikiagoak izango bait lirateke).
Erresuma Batuak hausten du, berebat, "elkarte-lehentasun"eko hastapen hau. Herri
honek Elkartearen merkatuetatik hornitu beharrean, kanpo-merkatuetatik hornitzen da,
Commonwealth-eko herriekiko lehentasunezko harremanak mantentzeagatik.
3) Finantz lagunkidetasuna.- Erresuma Batua hastapen honen aurka dago, ENPren

gastutik onura gutxi ateratzen bait du. Haren ordez, "bidezko itzulketa"ko hastapena
aldezten du.
Hastapen honen kontrako jo daitezke, orobat, neka721 sektoreari Estatu elkartekideek
gero eta gehiago eta maizago ematen dizkioten laguntza nazionalak 6 .
7.2.2 ENPren tresneriaren desegokitasuna

Prezioen bermean sustraitutako eskusarbideak egiturazko soberakin eskergak
sorterazi ditu. Eta gizarte-egiturazko politika ez da, nekazal ustiategi ahulenek eta

6 Gizarte-egiturazko neurri berriek, arlo batzutan, nekazal politika birnazionaldu egin dute.
Zenbait kasutan Estatu elkartekidearen esku uzten da neurria aplikatzea edo ez, edota
zenbaiteraino aplikatu erabakitzea (a.b., aurrejubilazioei buruzko erregelamenduan). Estatu
elkartekideek, beren aurrekontuetatik, laguntzak ematea baimendu da; hauxe da, antza,
prezioen beheratze edo izozteak agerreraziko duen hainbat nekazariren ezbidegarritasunari eta
badaezpadako iraupenari eman nahi zaien irtenbidea, baliabide ugari duten herrien presiopean.
Eta ekoizpen-kuotak herrialdeka ezartzen hasi dira (kasu honetan birnazionaltzearekin batera
"merkatu batasun"eko hastapena urratzen da eta ekoizpen-espezializazioa eta modernizazioa
eragozten da).
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eskualde desfaboratuenek dituzten desabantailak konpentsatu edo berdintzeko eta Elkarteak
mentsa duen ekoizpenetara ustiategiak norabidetzeko gauza izan (besteak beste, eginkizun
horretarako baliabide gutxi esleiturik bait zeukan).
Elkartearen nekazal politikaren tresnen desegokitasun hauei aurpegi egiteko neurri
batzuk hartu dira azken aldi honetan. Eskaintza eta eskariaren arteko desoreka hauek
ezabatzeko erdi-epera dagoen funtsezko bide bakarra eskusartze-prezioak merkatu-prezioetara hurbiltzea dela oharturik, Elkartearen prezio-politika zorrozten hasi da
(nekazal prezioak gutxitzen edo izozten hasi dira, alegia). Eta horrekin batera, "berme-atariak", "erantzulekidetasuneko tasak", "egonkortzaileak", "iharduera bertan behera
uzteko pizgarriak"... 7 ezarri dira hainbat ekoizkinetan. Horrela, ENOBEF-Bermearen
gastua hurrengo urteetan Elkarteko NPGd-ren % 80 baino gutxiago emendatzea eta
Elkartearen gastu-aurrekontuan aipaturiko Fondoari dagokion ehunekoa 60,8tik (1988an)
56,lera (1992an) beheratzea lortu nahi da.
Bestalde, gizarte-egiturazko politika baliabide gehiagorekin hornitu nahi da,
selektiboago egin (mendialde eta lurralde desfaboratuei zuzendu, ingurugiroari arreta
gehiago eman, oihartzantza bultzatu, erreformak ukitutako nekazarien errentei
lagundu,...), eta, horrez gainera, arestian adierazi denez, nekazal soberakinen arazoaren
ebazpenean eskusar dezan.
Haatik, zenbait azterlariren irudiz (ikus, adibidez, Sumpsi eta Ti6 361-363 orr., edo
Larrea 29-33 orr.), neurri hauetako asko eztabaidagarriak dira edota behar den bezala
egiazki burutuko direnentz zalantzazkoa da. Nekazal erreformaren zenbait neurri (e.b.
egonkortzaileak edota nekazal gastuaren hazkundeari buruzko hastapena) ez ziren guztiz
berriak ENPn eta lehenago gertatutakoak erakusten zuen zail zirela betetzen. Beste neurri
batzuk (adib. "set aside" delako eraentza edo erregimena, zituak pentsu bezala erabil
zitezen saria,...) bai zirela berriak; baina azterlariak goganbehartsu ageri ziren haien
egokitasunaz (besteak beste, neurri horiek hartuak bait ziren berme-prezioak jaits ez
zitezen). Soberakinen arazoa arintzeko gizarte-egiturazko politika erabiltzea, badaezpadako
eraginkortasuna izateaz gainera, politika horretan bertan barne-kontraesan handiak sortu,
egiturazko politikaren esannahi klasikoa desitxuratu eta ENPren birnazionaltzeari bidea
ireki egiten zuen. Laburbilduz, ENPren oraingo erreforman gauza asko nahasten dira,
batzuk onak (adib. nekazal prezioekiko neurriak) eta beste batzuk ez hain onak; badirudi
gainera, Elkartearen nekazaritzak dituen gaitzei baino, gaitz horien ezagubideei aurre egin
nahi dutela neurri gehienek, eta beraz, sakoneko arazoak ebazteko gai ez direla izango.

7 Berme-atariek, prezioen eustea ekoizpen-kopuru jakin bateraino mugatzen dute;
erantzulekidetasuneko tasek ekoizleei eskuharrerazten diete, ekoizpen-soberakinen kostuaren
finantzapenean; egonkortzaileek ekoizpenari gehienezko sapaia jartzen diote, eta, hura
gainditzekotan, eskusartze-neurriak (a.b., euste-prezioak) gutxitzen hasten dira; aldi bateko
lurrak uzteko sari batzuk onartu dira ("set aside" deituriko eraentza); nekazal iharduera uztea
(aldez aurretiko jubilazioa, alegia) sustatzeko laguntza batzuk onartu dira;...
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8. ATXIKIMENDUA
8.1 Atxikimenduko Aktaren arauketa
Atxikimenduko Aktan bi eraentza edo erregimen iragankor ezarri ziren: klasikoa eta
berezia.
Eraentza iragankor klasikoa.- Fruitu eta barazkiei ez beste nekazal ekoizkin guztiei,
zazpi edo hamar urtetan zehar aplikatuko zaie. Eraentzak ondoko alorrak ukitzen ditu:
prezioen hurbilketa, laguntzen hurbilketa, Atxikimenduko Konpentsazio-Zenbatekoak 8 ,
arantzelen kentzapena, ADABera lerrotzea, EEEren kanpo-merkataritzaren sistemaren
ezarpena eta Elkarganbioen Mekanismo Osagarria 9 .
Dena den, xedapen orokor hauetaz gainera, zenbait ekoizkinetan Elkartearen
Merkatuko Antolakundeak ezartzeak arazo larriak sor zitzakeenez gero, hemeretzi
merkatuko antolakunderi buruz xedapen bereziak (prezioez, laguntzen hurbilketaz...)
onartu ziren.
Eraentza iragankor berezia.- Fruitu eta barazkiei dagokie. Ekoizkin hauetan,
lehenengo lau urteetan Espainiaren egoera atxikimenduaren aurretik dagoenaren antzekoa
da. Hau da, Espainiako ekoizkinek hirugarren herrietako ekoizkinek jasotzen duten tratu
berdina jasoko dute (aduana-batasunari dagokionean ezik) eta aldi horretan Espainiaren
merkatuko antolakundeak Elkartearen merkatuko antolakundeetara egokituz joango dira.
Eta harrez gero, hurrengo sei urteetan zehar, fruitu eta barazkiei eraentza iragankor
klasikoaren antzeko erregimena aplikatuko zaie.
Bestalde, gizarte-egiturazko politika 1986az geroztik Espainiari aplikagarria zaio,
zenbait egokitzapen txikirekin l ° .
Nekazal atalari buruzko akordioa oso berandu erdietsi zen. Nonbait negoziazioa
ixteko egondako larritasun eta presagatik eta negoziazioa sailka –eta ez orohar– egina
izateagatik, akordioaren emaitza ez zen hain onuragarria izan Espainiarentzat. Hainbat
sektoretan (ardoa, txerrikia, fruitu eta barazki freskoak, zitrikoak, esnekiak...) negoziatua
negatiboa zen. Epe luzera atxikimendua Espainiako nekazaritzarentzako onuragarria
izango bada ere, aro iragankorrean espainiar ekoizpen lehiagarrienen esportazioen
8 Atxikimenduko Konpentsazio-Zenbateko hauek, Espainiaren eta Elkartearen prezio
erakundetuen arteko ezberdintasunek trafiko-bihurdurarik ez sortzea dute helburu.
9 Elkartearentzat eta Espainiarentzat ukibera jo ziren ekoizkinetan (lehenaren kasuan fruitu eta
barazkiak, ardoa eta patata goiztiarra; eta bigarrenaren kasuan ardoa, behikia, esne eta
esnekiak, fruitu eta barazki batzuk, gari bigun ogigarria eta eraiteko patata) "Elkarganbio-Mekanismo Osagarria" izeneko kontrol-sistema ezarri zen, merkatuen irekipena poliki
egiteko eta erruzko inportaziorik ez gertatzeko.
10 Egokitzapen hori 2224/86 Erregelamenduaz eta 466/86 artezarauaz egin zen.
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hazkundea mugatua dago eta espainiar ekoizpen ukiberei eskaintzen zaien babesa ez da
hain handia.

8.2 Ondorioak
Elkartearen barruan bi herri-talde bereiz litezke: 1) Iparraldekoak abeltzantzara
emanagoak dira lurgintzara baino; eta azken honetan azukrea, erremolatxa, giza
elikadurako zituak (arroza ez beste) eta abereentzako pentsu eta zuhainak ekoizten dira. 2)
Hegoaldekoak lurgintzara emanagoak dira abeltzantzara baino; eta lurgintzako ekoizpenen
artean, zituak eta en-emolatxa ez ezik, ardoa, fruituak, barazkiak, arroza, tabakoa, ekilorea,
kotoia, olibazko olioa... aipa daitezke.
Nekazaritzaren pisua handiagoa da Espainian Elkartean baino. Espainiako
nekazaritzak Elkartearen hegoaldeko herrien nekazaritzarekin antz handia du; lurgintzak
abeltzantzak baino garrantzi gehiago dauka; lurgintzaren barruan zituak ez ezik, ardoa,
olibazko olioa, fruitu eta barazkiak, arroza, lore eta landare apaingarriak eta ekilorea
laboratzen dira; Elkartean ia lantzen ez diren batzuk (lekadunak, almendra eta fruitu
garratzak) Espainian lantzen dira, eta, alderantziz, Elkartean lantzen diren batzuk (koltza)
Espainian ez dira lantzen; abeltzantzari dagokionez, ardi-ahunztarrak eta txerritarrak
Espainian Elkartean hainako pisua badute ere, behitarraren garrantzia txikia da Espainian.
Nolanahi ere, Espainiako nekazaritzaren ezaugarriak erruz aldatzen dira eskualde
batetik bestera. Batzuen eritziz, Espainiako nekazal eskualdeen artean sei talde handi egin
litezke: eskualde hezea, iparreko sapalda edo meseta, Mediterraneoaldea, La Mantxa,
olibarraldea eta Guadalkibir haranaldea (ik. Sumpsi eta Ti6).
Euskal Autonomi Elkartearei dagokionez, beronen ekoizpenen e.ta Hamabien
Elkartearenen artean antz handiak daude, lehen laukian ikus daitekeenez. Ez da gauza bera
gertatzen, ordea, ustiategien egitura edo maila teknikoarekin: EAEkoak desegokiagoak
dira Elkartekoak baino.
Ekoizpen batean nork abantaila gonparatibo gehiago eduki, hura onuratuko da
atxikimenduagatik. Hori gertatzen da, Elkarteari dagokioriez, giza elikadurako zituetan
(gari gogorrean eta arrozean izan ezik), azukrean, behitarrean eta esnekietan; eta,
Espainiari dagokionez, fruitu eta barazkietan, olibazko olioan eta ardoan.
Espainiako Autonomi Elkarteek duten ekoizpen espezializazioa aintzakotzat hartzen
badugu, atxikimenduak haietan izan lezakeen eragina ondoriozta daiteke (ik. 2. laukia).
Espainiako nekazal eskualdeetan, aipaturiko eragipen horrez gainera, Elkartearen gizarte-egiturazko politikaren ondorioak nabaritu ahal izango dira (ik. 2. laukia).
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1. LAUKIA: EKOIZKIN BATZUEN ESKUHARTZEA
NEKAZARITZAREN AZKEN EKOIZPENEAN (1985 urtea)

Garia
Garagarra
Azukre-Erremolatxa
Patata
Barazkiak
Ardoa
Lurgintzako ekoizkinak: Guztira
Esnea
Behitarra: haragia eta ganadua
Txerritarra: haragia eta ganadua
Ardi-ahunztarra: haragia eta ganadua
Arraultzak
Abeltzantzako ekoizkinak: Guztira
GUZTIRA

EAE

F.F.E-10

5,1
3,2
2,1
5,6
9,7
7,1
36,3
27,6
17,1
4,9
3,2
8,4
63,7
100

7
2,8
2,5
1,5
7,9
4,7
44,5
19,2
14,1
1,7
3
55,5
100

Iturria: Macias eta Barrena, "Las politicas agraria y pesquera de la CEE: una aproximaciOn al
impacto en el sector primario de la CAV", Ekonomiaz 7-8 zb., 1987.
Euskal Autonomi Elkarteko nekazaritzan atxikimenduak izango duen eragin orokorra
2. laukian ere ohar daiteke. Ekoizkinez-ekoizkin aztertzekotan hauxe esan liteke: eragina
negatiboa izango da esnean, behikian, txerrikian, patatan eta erremolatxan; eragina
positiboa izango da ardoan, ardikian eta oihartzantzan.
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2. LAUKIA: ELKARTEAREN NEKAZAL POLITIKAREN ERAGINA

ESPAINIAKO AUTONOMI ELKARTEETAN

GIZARTE-EGITURAZKO POLITIKA*

MERKATUA

Merkataritza
Mendialde
eta
eta
eraldaketako
eskualde
desfaboratuak laguntzak

Madril
Nafarroa
+
EAE
Katalunia
+
Aragoa
Kantabria
Errioxa
+++
–
Asturias
Balentzia
+++
Gaztela eta Leon –
+
Balearak
+++
Murtzia
Kanariak
Galizia

---

Gaztela-La Mantxa+
Estremadura
Andaluzia
++
Iturria: Sumpsi eta

XX
XX
X
X
XXX
XX
X
X>0(
X
XXX
XXX
XX
XXX
XXX

X
XX
XX
X
XXX
XX
XX
XX
XX
XXX
XX
XX
XXX
XXX
XXX
X)0(
XX

Nekazal
azpiegiturako
eskualde-laguntzak
(EGAEF)

Nekazal
garapeneko
eskualde-neurri
bereziak

Guztira

X
XX
XX
XX

XX

X
)00C

XX

X
XXX

XXX

XXX

X

X
X

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XX

XXX

XX
XXX

XXX

>0.CX

XXX

XXX

X)C‹

"La politica agricola comn y su impacto regional en Espaiia",

Papeles de Economia Española 34 zb., 1988.
Oharrak: X-en kopuruak adierazten du zenbat onuratuko diren nekazal politika
sozioestrukturalaz. (+) eta (-) ikurrek adierazten dute Autonomi Elkarteen nekazal
ekoizpenek merkatuko lehiaketagatik onura (+) edo kalte (-) aterako duten.
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15. KAPITULUA
ELKARTEAREN ARRANTZ POLITIKA

ZERGATIK ETA HAREN GARAPEN HISTORIKOA

Agintari publikoak iharduera honetaz kezkatzera eta hari zuzendutako neurriak
hartzera eraman dituzten arrazoiak bat baino gehiago dira. Arrantz politika antolatzearen
alde jokatzen duten zioen artean ondorengo hauek aipa litezke:
- Biztanleriaren oinarrizko elikagaia da arraina.
- Herri baten enplegu guztiaren aldean arrantzan aritzen dena nahiko txikia bada ere,
iharduera honek, eskuarki desfaboratuak diren itsasertz batzuetan garrantzi ekonomiko
eta sozial nabaria du (gogoan eduki itsasoan diharduen langile bakoitzeko, lehorrean
beste bost langilek dihardutela, bai itsasontzien konponketa eta eraikuntzan bai
arrainaren eraldaketa eta merkataritzan).
- Itsas uretan arrantzan dihardutenak gero eta gehiago dira, erabiltzen diren teknologiak
gero eta garatuagoak,... Horregatik, itsas baliabideen gehiegiko ustiapenaren eta
agorpenaren arriskua ikusirik, agintari publikoek baliabideen gordetze eta kudeatze-neurriak hartzeari ekin behar izan diote.
- Sektore honen ezaugarriek (hala nola, ekoizpenaren gorabehera handiek, ekoizkinen
galkortasunak, eskariaren zurruntasunak eta abarrek) eta herrien arrantz barrutien
zabalkuntzek (e-ta, ondorioz, beste herrien itsasontziei haien uretan arrantza egiteko
jartzen zaizkien mugapenek) ez egonkortasun handia sortzen dute (prezioetan,
errentetan...) eta sektore honen berregituraketa sakona egitera eta ikututako herrien
arteko negoziazio orokorrak burutzera behartzen dute. Horrek guztiak, sektore honen
merkatuak antolatzeko, egituraketa urgazteko eta nazioarteko akordioak izenpetzeko
neurriak hartzera bultzatzen ditu agintari publikoak.
Halaber, badaude axolazko arrazoiak agintari publikoen neurri horiek, Estatu mailan
hartu ordez, Elkarte mailan hartzeko. Adibidez:
- Izakinen gordetze eta babestea bermatzeko, Elkartearen arauteriak eta iharduketek
eraginkorrago dirudite, herri ezberdinenak baino. Izan ere, arraina leku batzuetatik
besteetara higitzen den ondasuna izaki, herri batek hartutako neurrien eraginkortasuna
beste herriek hartutakoek baldintzatzen dute; neurrien benetako eta diskriminaziorik
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gabeko aplikazio eta kontrola bermatzeko, Elkarteak egiaztatze-ahalmena eduki behar
du;...
- Herri elkartekideen arrantz barruti esklusiboak ez zetozen bat EEETn jasorik zegoen
tratu-berdintasuneko hastapenarekin i . Arrantz barruti esklusiboak 200 miliatara hedatu
zirenean are premiazko bihurtu zen arrantz politikari buruzko ahalmenak Elkarteari
ematea: itsas eremu zabal hori, denen onerako, aiseago eta inpartzialkiago kudeatzeko;
eta hirugarren herriekin uretarako irispidea hobeki negoziatzeko.
Erromako Tratatuen aurrikustapenen arabera, Elkartearen arrantz politika ENPren
barruan antolatu behar zen. EEETren 38 artikuluak, adibidez, honela zioen: "Nekazal
produktutzat jotzen dira lurgintzaren, abeltzantzaren eta arrantzaren produktuak eta baita
haiei zuzenean loturiko lehen mailako eraldaketaren ekoizkinak". Baina 1983 arte itxoin
behar izan zen, arrantz politikaren funtsezko alor guztiak arautuko zuen legeria
Kontseiluak onar zezan 2 .
Elkarteak arrantz politika berezi bat –ENPtik banandua– jartzeko erabakiarekin bi
funtsezko gertakarik izan zuten zerikusia: 1973an, arrantz sektorean interes handiak
zituzten hiru herrietara (Erresuma Batura, Danimarkara eta Irlandara) hedatu zen Elkartea;
eta 1977an, Atlantiko beste herri batzuek (Islandiak, Norvegiak eta Kanadak) urte batzuk
lehenago egin antzera, Elkarteak bere arrantz barruti esklusiboa 200 miliatara zabaldu
zuen.
Dena dela, lehen esan bezala, politika hau abian jartzeko erabakia ez zen egiazki
zertu 1983 arte. Ordura arte ez zen erdietsi, kontrajarriak aurkitzen ziren bi alderdien
arteko abenikoa. Izan ere, alde batetik, Erresuma Batuak, Irlandak eta Danimarkak, beren
arrantz eremuak beren arrantzaleentzako erreserbatzea ahalbidetuko zuen lehentasunezko
eraentza edo erregimena ezartzea nahi zuten; bestetik, Elkarteak, oro har, herritartasunean
oinarritutako bereizketak ezabatu eta tratu-berdintasuneko hastapena beterazi nahi zuen.
Hiru herri horiek atxikitzerakoan interes-kontrajartze hori aldi bateko gainditu zen:
Atxikimenduko Tratatuak xedatutako hamar urteko desemateari esker, Erresuma Batuaren,
Irlandaren eta Danimarkaren ur-eremuak (garai hartan sei, edota are hamabi, miliatara
1 Tratu-berdintasuneko hastapena honako honetan datza: herri elkartekide bateko norbanako
bat beste herri elkartekide batera doanean, bertakoek dituzten eskubideak berari ere,
herritartasunean oinarritutako inongo bereizketarik gabe, aintzatestean.
2 Horrek ez du esan nahi, lehenago arrantz sektoreari buruzko neurririk hartu ez zenik.
Kontseiluak arrantzari buruz harturiko lehenengo neurriak 1970koak ziren. Neurri horiek hiru
jomuga zuten: Elkartearen arrantz uretarako sarbide askearen ezarkuntza; arrantz ekoizkinen
merkaturako antolamendu amankomun baten sorrera; eta herri elkartekideen egiturazko
politiken koordinazioa eta eta sektorearen modernizazioa bultzatzeko finantz laguntzen
ezarkuntza.
Haatik, 1983ko urtarrilera arte Elkartearen arrantz politika ez zen iritsi sektore honen alor
guztiak behar bezala arautzera.
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hedatzen zirenak) herri horien arrantzaleentzat eta antzinatik ur horietan aritzen ziren beste
Estatu elkartekideetako arrantzaleentzat erreserbatu ziren. Baina, 200 miliatako ekonomi
barrutia ezarri zenean, are bortizkiago azaleratu zen interes-gatazka hori. Arrantz
lekuetarako sarbideaz ezin izan zen alderdi guztien arteko akordiorik iritsi —eta, beraz, ezin
izan zen Elkartean arrantz politika orokorrik abian jarri— 1983ko urtarrilera arte.
Espainia eta Portugal Elkarteari atxikitzea erronka handia zen "politika
urdin"arentzat. Bi herri hauetan arrantz sektoreak berealdiko garrantzia zeukan (bereziki
Espainian). Atxikimendua zela-eta, Elkartearen arrantzaleen kopurua bikoiztu, arrantzatze-ahalmena hiru laurdenetan emendatu, giza kontsumorako ekoizpena 45 hazi eta arrain-kontsumoa % 43 handitu egin ziren. Hori horrela, bi herri hauek Elkartearen arauteria
guztia eta aldi iragankor luze bat onartzera behartuak izan ziren, 1983ko urtarrilean
Kontseiluak nekez ezarritako arrantz politikaren oinarriak eztabaidan berriz jarri gabe 3 .

2. IHARDUN-ESPARRUAK

Elkartearen arrantz politikak lau oinarrizko alorretan dihardu: 1) baliabideen irispide,
gordetze eta kudeamenduan; 2) merkatuen antolamenduan; 3) egiturazko arazoetan; 4)
nazioarteko harremanetan. Dakusagun, banan bana, Elkartearen iharduketa lau alor
hauetan.
2.1 Irispide, gordetze eta kudeamendua

Erromako Tratatuaren hastapen funtsezkoenetako bat, Estatu elkartekideek
herritartasunean oinarritutako diskriminazio edo bereizketarik ez jartzean zetzan.
Arrantzari zegokionez, horrek esan nahi zuen edozein Estatu elkartekidetako arrantzaleek
Elkartearen ur guztietan sartu eta aritu ahal izateko eskubidea zutela. Baina, Erresuma
Batua, Irlanda eta Danimarkaren, bateko, eta Elkartearen enparatuaren, besteko, uzi edo
gurarien artean agertutako gatazka —gorago azaldua— nolabait ere gainditzeko, azkenean
hauxe erabaki zen: arrantzale elkartekide guztientzako irekia zegoen Elkartearen 2i00
miliatako eremuaren barruan, Estatu elkartekideek 12 miliatako zerrenda bat erreserba
zezaketen bertako portuetako arrantzaleentzat eta ur horietan aspalditik arrantzan ari ziren
gainerako Estatu elkartekideetako itsasontzientzat ("eskubide historikoak" zituztenentzat,
alegia).
Bestalde, 12 miliaz harantzago, Erresuma Batuaren iparraldean kokaturiko Shetland
eta Orcadas uharteen ondoko eremu batean, biologi aldetik "ukibera"tzat jotzen ziren
espezien arrantzarako, Elkarteak lizentzi edo haizugo-eraentza sortu zuen. Aipaturiko

3 1983an iritsitako akordioak —arrantz barrutietarako sarbideei buruzkoa, bederen1992.12.31 arte ez ziren berrikusi behar.
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tokian, haizugoaren tituludunak diren britaniar, frantses, alernaniar eta belgiar itsasontzi-kopuru mugatu batek bakarrik egin dezake espezien ukibera horien arrantza.
Gainera, Elkartea Espainiara eta Portugalera zabaldu zenean, bi herri hauen
itsasontziteriaren arrantzatze-ahalmena baliabide erabilgarriak baino handiagoa zenez gero
eta ahalmen hori arautzen edo mugatzen ez bazen desoreka eta nahasmendu larriak sort
zitekeenez gero, 12 miliaz harantzagoko itsas eremu horr -etarako sarbide-eskubidean
Estatu elkartekide berriei mugapen diskriminatzaile batzuk ezarri zitzaizkien, beren
Atxikimenduko Tratatuaren eraentza iragankorrean.
Itsas eremu batzuetarako irispidea mugatu den bezalaxe, baliabideetarako irispidea ere
mugatua izan da, haien babes iraunkorra eta arrazoizko ustiapena bermatzeko asmoz.
Kontseiluak urtero, espezie garrantzitsu ukitu bakoitzeko, harrapa daitekeen guztizko
kopurua (TAC delakoa) finkatzen du, eta kopuru hori Estatu elkartekideen artean banatzen
da, herri-kuotako sistema baten bidez4 .
Elkarteak, era berean, baliabideak gorde eta babesteko asmoz, arrantza egiterakoan
aintzat eduki beharreko neurri tekniko batzuk ezarri ditu: zilegi diren arrantzako tresneriaz,
espezie batzuen harrapaketen gutxienezko tamainaz, harrapaketa gehigarriez,...
Ezarritako neurrien kontrol eta betetzeaz Estatu elkartekideak arduratzen dira,
Batzordearen gainbegiradapean. Batzordeak, horretarako, bere ikuskatzaileak dauzka.
2.2 Merkatuen antolamendua

Elkartearen nekazal politikaren antzerako hastapenetan oinarritzen da arrantz
politikaren merkatuen antolaera. Beronen funtsezko jomugak hauxek dira: neurriz eta
kalitateko ekoizkinez egindako merkatu-hornikuntza ahalbidetzea eta ekoizleei errenta
egonkor eta bidezkoa bermatzea. Lau garrantzizko alor bereizten dira merkatuaren
antolaeraren barruan:
1)Merkaturatzeko arauak.- Prezio-eraentza ezarrita duten espezien kasuan, arraien kalitate,
tamaina, pisu eta abarri buruzko arauak eman ditu Elkarteak.
2) Ekoizleen antolakundeak.- Ekoizleen ekimenak sortuak diren antolakunde hauek,
arrantza arrazoizko metodoaz egiten dela begiratzeaz eta ekoizkinen salmenta-baldintzak
hobetzeaz arduratzen dira.

4 Mediterraneoko uretan ez da ez TAC (hots, harrapa daitezkeen guztizkoak) eta ez kuotarik
ezarri, zeren itsas horretan ez bait da eratu 200 miliatako barrutia.
Merkatuko antolaerak, egiturazko politika eta Elkartearen arrantz politikaren beste osagaiak,
alabaina, Mediterraneoko eskualdeetan ezarrita daude.
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3) Prezio-sistema.- Arrantz ekinaldia hasi baino lehen, Kontseiluak, garrantzizko

espezietarako, "prezio orientagarriak" ezartzen ditu.
Prezio orientagarri horiek aintzakotzat harturik, Batzordeak Elkartearen "ateratze-prezioak" finkatzen ditu; azken hauek, prezio orientagarrien % 70en eta 90en artean egon
ohi dira.
Lehen aipaturiko ekoizleen antolakundeek ere "ateratze-prezioak" ezar ditzakete eta,
merkatuko prezioak haien azpitik jartzean, beren kideek hornitutako arraina saltzeari uko
egin. Ekoizleen antolakundeek ezarritako ateratze-prezio hauek alda daitezke –batez ere,
merkatuko prezioen sasoiko gorabeherak aintzakotzat edukitzeko– eta Elkartearen ateratze-prezioen aldean % 10eraino behetik eta % 5eraino goitik finka.
Merkatuko prezioa ateratze-prezioaren azpitik jartzen denean, arraina ateratzeagatik
ekoizle-antolakundeen kideek konpentsazio bat hartzen dute. Elkartearen finantz laguntza
jaso ahal izateko, baldintza batzuk bete behar dira, ordea. Adibidez, merkatutik ateratzen
den harrapaketaren heinaren arabera kalteordaina gutxituz doa: harrapaketaren % 5 baino
gutxiago ateratzen bada, ateratze-preziotik % 85 birboltsatu egiten zaio ekoizleari;
harrapaketaren % 5etik % 10era ateratzen bada, % 70; eta harrapaketaren % 20 baino
gehiago ateratzen bada, ez zaio inongo konpentsaziorik ematen. Horrela ekoizleak eta
haien antolakundeak erantzuletu nahi dira5 eta harrapaketak merkatuaren eskarira doitzera
bultzatu.
Zenbait ekoizpenentzat lagunbide bereziak daude: arrain-mota batzuentzat eraldaketa
edo biltegiratzeko laguntzak (adib. zigala eta karramarroa); otarrain eta izokiaren
ekoizleentzat kalteordainak; atunen ekoizle batzuentzat neurri bereziak; etab.
4) Kanpo-merkataritzako politika.- Soberakinak egotekotan –ohizkoa ez dena– hirugarren

herrietarako salmentak sustatzeko, esportazioengatiko "itzulketak" eman daitezke
(itzulket.a horiek, Elkarteko prezioetatik munduko prezioetara dagoen aldea berdintzen
dute). Aurrekoa baino ohizkoagoa da, Elkartearen erreferentziako prezioen azpitik
egondako arrain-inportazioak mugatzeko asmoz, tasa konpentsatzaileak bezalako neurriak
jartzea. Bestalde, Elkartearen ekoizpena nahikoa ez denean, inportazioak zamapetzen
dituzten aduanako eskubideak aldi bateko ken daitezke (adib. atunari edo makailaoari).
Derragun, azkenik, Elkartearen nekazal ekoizkinen merkatuko antolakundeetan ez
bezala, arrantz ekoizkinen merkatuko antolakundeek Elkartearen aurrekontutik jaso ohi
duten dirua ez dela oso handia eta arrantz soberakinik ez dela sortzen.

5 Ekoizleen antolakundeek ere konpentsaziorako ekarpen bat egin behar dute.
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2.3 Egiturazko politika
1986an, Espainia eta Portugal Elkarteari atxiki ondoren, (CEE) 4028/86

erregelamenduaren bidez politika hau berrikusi eta aldatu egin zen. Egiturazko politikaren
helburua hauxe da: ekoizpen-ahalmenen arrazoizko garapena, arrantz baliabideen gordetze
eta berriztearen arabera. Horretarako, Estatu elkartekideek aurkeztutako urteanitzeko
egitarauetan jasoak dauden egitasmoen % 50eraino finantzia dezake Elkarteak, baldin eta
egitasmoek ondoko helburuetako bat badute:
- Itsasontzien eraikitze eta modernizatzea.
- Urlan ("acuicultura") eta ugarri artifizialen garapena.
- Saiozko arrantz ekinaldiak.
- Arrantz sektoreko enpresen elkartze iragankorrak.
- Arrantz ahalmenak doitzeko asmoz egindako ihardueraren aldi bateko edo betiko
gelditzeak.
- Arrantz portuen ekipamendua.
- Arrantz ekoizkinen kontsumoaren sustapena.
2.4

Nazioarteko harremanak

Estatu elkartekideek, arrantzaren kontuan, nazioarteko harremanak ezartzeko
eskuduntza esklusiboa aintzatetsi zioten Elkarteari 1976an. Horrez geroztik, itsasontzien
aspaldiko iharduerak mantentzeko edo baliabide berriak bilatzeko, hirugarren herriekiko
aldebiko akordio ugari izenpetu; eta nazioarteko uretako baliabideen gordetze eta
kudeatzeko, nazioarteko antolakundeetan eskuhartu egin du Elkarteak.
Batzordeak negoziatu eta Kontseiluak onartutako aldebiko akordioak eredu
ezberdinekoak dira. Akordio batzuk elkarrekikotasunean oinarritzen dira: Elkarteak
hirugarren herrietako itsasontziei emandako arrantz baimenen truke, Elkartearen
itsasontziei hirugarren herri horien uretan arrantza egiteko baimen ematen zaie (adib.
Norvegia, Suedia eta Finlandia). Beste kasu batean, hirugarren herriak bere soberazko
stocken arrantza egiteko baimen ematen dio Elkarteari (adib. EEBB). Beste akordio
batzuetan, Elkartearen itsasontziek hirugarren herriaren uretarako sarbidea izatearen truke,
hirugarren herriaren arrantz ekoizkinei Elkartearen merkatuan sartzeko merkatal abantailak
ematen zaizkie (adib. Kanada). Akordio gehienetan, bereziki garabidean dauden herriekin
izenpeturikoetan, herri horien uretan arrantza egiteko baimenaren truke, Elkarteak herri
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horien arrantzagintzarako finantz laguntzak, egitarau zientifikoetarako ekarpenak, hango
arrantzaleen ikasketa eta heziketarako bekak, etab. ematen ditu.
Ugari dira, orobat, Elkartearen aldeaskotako harremanak: Iparmendebaleko
Atlantikoko Arrantz Antolakundea, Iparrekialdeko Atlantikoko Arrantz Antolakundea,
Ipar Atlantikoko izokia zaintzeko Hitzarmena, Antartikoko baliabide bizidunak
gordetzeko Hitzarmena,...

3. ATXIKIMENDUA
Espainia da, bai kopuru aldetik eta bai kalitate aldetik, arrantzako itsasontziteriarik
garrantzitsuena duen herri elkartekidea. Espainia Elkartean sartzeak zera ekarriko zuen:
Elkartearen itsasontzien kopurua % 32 gehitzea eta haien erregistro gordineko tonelaia %
70 (hortik ondoriozta daitekeenez, Espainiaren itsasontziak Elkartearenak baino
handiagoak ziren); Elkartearen ontzietatik lurreratutako arrainen tonelaia % 25 emendatzea
eta haren balioa % 45 (hortik ondoriozta daitekeenez, itsasontzien harrapaketen
batezbesteko balioa handiagoa zen Espainian Elkartean baino); Elkartearen urrutirako
arrantz itsasontziteria biziki handitzea (Elkarteko herri elkartekide gehienen arrantza bere
barruti ekonomiko esklusiboetan egiten zen bitartean, Espainiarena ia erdia nazioarteko
kalalekuetan egiten zen); marinel itsasontziratuen kopurua % 65 inguru gehitzea
(Elkartearen gainerako herri elkartekideetan, berriz, tripulaziorik ezak itsasontziterien
jarraitasunerako arazoak sortzen zituen); Laburbilduz, arrantzari zegokionez, Espainia
zen Elkarteko herririk ahaltsuena: bere arrantz sektorea Elkartekoaren % 50 adinakoa zen,
eta bere ezaugarri kualitatiboek are handiagotzen zuten itsasontziteria batetik bestera
zegoen aldea. Horri zor izan zitzaion, hein handi batean, Elkartean erabat barneratzeko
Espainiaren arrantz sektoreari ezarritako aro iragankor luzea.
Nola arautu zuen Atxikimenduko Tratatuak Espainiaren arrantz sektore ahaltsuaren
barnerakuntza Elkartearen arrantz politikan, beronetan funtsezko aldaketarik egin gabe?6.
Hori hobeki azaltzeko, Elkartearen arrantz politikan lehen bereiztutako lau alorren arabera
tajutuko dugu Atxikimenduko Tratatuak xedatutakoa.
1) Baliabideen irispidea, gordetzea eta kudeatzea
Atxikimendua gertatu aurretik Espainiaren eta Elkartearen artean egondako
akordioak, Elkarteak ezarritako "atzerakortasuneko hastapen"aren arabera eratuak ziren.
Elkarteak galdaturik, espainiar itsasontziteriaren arrantza gutxituz zihoan urtetik urtera
EEEren uretan: harrapaketako kuotak eta lizentzia edo haizugoen kopurua gero eta
6 Arrazoi politikoek galerazten zuten Elkartearen arrantz politikan funtsezko aldaketarik
egitea. Izan ere, pikutara joango zen, bestela, 1983ko urtarrilean Elkartearen arrantz
politikaren funtsezko alorrei buruz Estatu elkartekideen artean nekez iritsitako abenikoa.
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txikiagoak ziren eta gure arrantzaleen ihardueraren kontrol-baldintzak gero eta
zorrotzagoak.
Baxurako arrantzari dagokionez, Elkarteari atxikitzeak ez zuen arrantz lekuen
erabilerari buruzko aldaketa handirik sortu Espainiarentzat (alde batera uzten bada,
Hondarribiko kainaberadunek Eskota kalalekuan arrantzan aritzeko azkenean lortutako
baimena).
Elkartearen uretan (l2tik 200 miliatara) egiten den goialdeko arrantzari dagokionez,
modalitateen arabera tajututako itsasontzien oinarrizko zerrenda bat ezarri (zentsu moduko
bat, alegia) eta kalalekuetan aldi berean egon zitekeen itsasontziteria (aldizkako zerrenda,
alegia) finkatu zen 7 . Irlandako "box"erako sarrera, hala ere, 1996 arte galerazi zen.
Atxikimendutik bertatik Espainiak beretu behar zuen neurri teknikoei eta stocken
gordetzei buruzko elkarte-arauteria. Honi loturik, Elkarteak TAC delakoa (hots, harrapa
daitekeen guztizkoa) ezarrita zuen espezien kasuan Espainiari guztizko horren kuota bat
esleitu zitzaion (espainiar arrantzale-elkarte batzuen irudiko, txikiegia eta zurrunegia zena)
eta kontrol eta jagolaritzako oso bide zorrotzak jarri ziren.
Esan beharrik ez, lehen aipaturiko puntu batzuetan Espainiako arrantz sektoreari
emandako tratua beste herri elkartekideetakoei emandakoa baino txarragoa zen. Hala ere,
tratu diskriminatzailea izan arren, ordura arte Espainiari ezarritako "atzerakortasuneko
hastapena" bertan behera uzten zuen, ezen Atxikimenduko Tratatuak Espainiari
esleitutako haizugoen kopurua eta kuoten zenbatekoa askoz handiagoak ziren 1985ean
espainiar itsasontziteriak izandakoak baino.
Espainiak, bestaide, eskuduntza guztia zuen bere 12 miliatako itsasertzean arrantzan
iharduteko edota honi buruzko arauak emateko. Espainiak, gainera, Frantzia eta
7 Atxikimenduko Tratatuak aukera ematen zuen zaharkituak zeuden itsasontziak 1994 baino
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lehen ordezteko. Itsasontzi berriek, alabaina, itsasontzi zaharren baporezko zaldien erdia
baino gehiago ezingo zuten eduki. Horrek –esan gabe doa– berekin ekarriko zuen espainiar
itsasontziteriaren birmoldaketa.
Elkartearen arauteriatik eratorritako murriztapenak ekiditeko asmoz, 102 itsasontzi
espainiarrek –horien artean hamabi bat EAEkoak zirela–, britaniar pabiliopean, Erresuma
Batuaren uretan arrantza egin ohi zuten. Horretarako, espainiar ontzijabeek itsas konpainia
ingles bat erosi eta, haren bidez, beren itsasontziak britaniar erregistroan inskribatzen
zituzten. Horrela, britaniar uretara sartu ahal izateaz gainera, Elkarteak Erresuma Batuari
esleitutako haizugo eta kuoten gain arrantza egin zezaketen (Gobernu britaniarraren esanen
arabera, jokaera horrek 3.400 M. pezetako kuota-desbiderapena sortu zuen 1987an). Hori gerta
ez zedin, Parlamendu britaniarrak lege berri bat onartu zuen: Merchant Shipping Act delakoa.
Luxemburgeko Justizi Auzitegiak 1989an lege horren puntu batzuk Elkartearen zuzenbidearen
aurkakoak zirela iritzi bazuen ere (tripulazioaren herritartasunaz ari ziren xedapenak, batez
ere), beste puntu batzuk Elkartearen zuzenbidearekin bateragarritzat jo zituen. Hori dela-eta,
espainiar eta euskal ontzidunek orain arte erabiltzen zuten itzurpide hau aurrerantzean eragotzia
aurkituko da.
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Portugalekin akordio batzuk izenpetu zituen, haien itsasontziek aspalditik arrantza egin
ohi zuten uretarako sarbideaz.
2) Merkatuen antolaera
Elkartearen merkatuei buruzko arauteria Espainiak bere egin behar zuen osotara;
sardina eta antxoari buruz, alabaina, salbuespenezko neurri batzuk ezarri ziren (bereziki,
haien prezioak aldi mugatu batean hurbil zitezen). Bestalde, Espainiaren atxikimenduaren
ondoren, merkatu-antolamenduetan ekoizkin berriak (itsasapoa, itsasoilarra...) sartu ziren.
Merkatal elkarganbioei buruzko eraentza edo erregimena ere hemen aipa liteke.
Atxikimenduko Tratauak horri buruz zera xedatzen zuen: merkataritzaren gaineko
arantzelak zazpi urtetan zehar, mailaz maila, ezabatuz joatea 8 ; Elkartetik eta hirugarren
herrietatik etorritako arrantz ekoizkinei Espainiak ezarritako eskubide konpentsatzaile
aldakorrak atxikimendutik bertatik kentzea; elkartebarruko merkataritzaren gaineko
murriztapen kuantitatiboak zazpi urtetan zehar ezabatzea; elkarganbioen jagolaritzako
mekanismo osagarria ezartzea (Espainiak hasieran eskaturiko murriztapen kuantitatiboen
ordez); ADABa, Elkarteak hirugarren herri batzuei eskainitako lehentasunezko sistema eta
Elkarteak inportazioen gainean jarritako murriztapen kuantitatiboak Espainiak bere eginez
joatea9 .
Elkartearen merkatu-antolaerako politika honen ondorioei dagokienez hauxe esan
genezake: merkatal ibilbideetatik ateratzeen bitartez eta arrantz ekoizkinen biltegiratze eta
eraldaketen bitartez burutzen den arrantz merkatuen euste-politikak ia ez du euskal eta
espainiar sektoreetan eraginik izan, ezen merkatuaren egoeratik oso urruti zeuden
prezioetan atera behar izaten zen arraina, aurrikusitako laguntzak eskuratzeko; bestalde,
Elkartearen arauteria beretu behar izateagatik, Espainiaren arrain-inportazioak erruz
handitu dira eta horrek espainiar arrantzaleen salmenten prezioetan eragin gaiztoa izan du.
3) Egiturazko politika
Espainiaren eta Elkartearen egiturazko politikak antzekoak zirenez gero,
atxikimenduak ez zuen arlo honetan arazo larririk sortu. Gainera, epe laburrera Elkartearen
egiturazko politika berrikusi beharra zegoen eta, orduko elkartekide berria izatean,
berrikuste horretan Espainiak bere interesak ongi zaindu ahal izango zituen. Eta horrelaxe
izan zen: (CEE) 4028/86 erregelamenduaren bidez egindako aldaketak Espainiaren arrantz
sektorearentzako onuragarriak izan ziren.

8 Sardinazko kontserba eta apailatuen gaineko arantzelak harnar urtetan kenduko dira, zazpi
urtetan kendu ordez.
9 Kanarias, Zeuta eta Melilarentzat eraentza berezia ezarri zen (ikus Atxikimenduko Tratatuaren
155 artikulua eta 2. Protokoloaren 3. artikulua).
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Euskal Autonomi Elkarteari dagokionez, egiturazko politikak badu puntu negatibo
bat: ENOBEF-Orientabidearen laguntzei dihoakienean (CEE) 4028/86 erregelamenduak
Euskal Autonomi Elkartea eskualde ukiberatzat ez jotzea, eta haren lehiakideak diren
beste batzuk, ostera, bai (adib. Bretainia edo Galizia). Hori dela-eta, azken eskualde
hauetako itsasontziek inbertsiorako laguntza handiagoak jasoko dituzte, EAEko
itsasontziek baino. Esan beharrik ez, hori erdi epera EAEko arrantz sektorearen
lehiagarritasunerako desabantaila da.
4) Nazioarteko harremanak
Atxikimenduaren ondorioz, Espainiak izenpeturik zeuzkan aldeaskotako eta aldebiko
hitzarmenak Elkartea kudeatzera igaro zen, hauen amaiera edo berriztapena arte. Espainia,
bestalde, Elkarteak lehenago izenpetutakoez onura zitekeen.
Espainiaren kasuan hain garrantzitsu ziren arrantz enpresa bateratuei dagokienez i ° ,
Elkarteak ez zuen sistema hau ontzat jo eta zazpi urteko epea finkatu zen Espainiako
Gobernuak enpresa horiei eskainitako abantailak (arantzelik gabeko inportazio-kupoak,
bereziki) mailaz-maila gutxituz joateko.

10 Espainiar ontzidunaren eta hirugarren herri bateko enpresaren artean sortzen zen enpresa
bateratu horretan espainiarrak itsasontzia, marinelak eta teknologia jartzen zuen. Arrantzako
enpresa bateratu horren kapitalean % 40 edo gehiago espainiarra izatekotan, legeak uzten
zuen, hirugarren herri horren uretan enpresa bateratu horrek harrapatutako arraina Espainian,
kupo batzuen barruan, arantzelik gabe saltzea.
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16. KAPITULUA
ELKARTEAREN ESKUALDE-POLITIKA

I. ZERGATIK ETA HAREN GARAPEN HISTORIKOA

Herri elkartekide guztietan garapen- eta errenta-maila oso ezberdinak dira eskualde
batzuetatik besteetara. Eta ezberdintasun horiek are handiagoak dira alderatzen edo erkatzen
diren eskualdeak herri ezberdinetan egotekotan. Arazoak dituzten eskualdeak bi multzotan
sailka daitezke:
1) Gutxien garatutako eskualdeak.- Multzo honetako eskualdeek ondoko ezaugarriak
dituzte: buruko errenta apala dute eta langabezi tasa garaia; haien ekonomia nekazaritzan
oinarrituta dago eta haien industri egituran enpresa txikiak eta ohizko sektoreak nagusi
dira; Elkartearen inguraldean daude (Grezian, Portugalen, Italiako hegoaldean, Itsasosteko
frantses Lurraldeetan, Espainian, Irlandan...); biztanle gutxi dute eta azpiegiturako ments
galanta.
2) Ikeango industrialdeak.- Multzo honetako eskualdeek ondoko ezaugarriak dituzte:
langabezi tasa garaia dute; haien ekonomia krisian dauden industri sektoreetan
(altzairugintza, ontzigintza, ikatza...) oinarrituta dago; Erresuma Batuan, Frantzian eta
Belgikan ugari dira, baina beste herrialdeetan ere badaude (Espainian, adibidez).
Estatu elkartekideak aspalditxoan hasi ziren, nor bere aldetik, haien eskualdeen
arazoei erantzun nahian; berehala gelditu zen agerian, ordea, nor bere aldetik ibiltzen
arazoa ez zela ebatziko eta Elkarteak ere gai honi ekin behar ziola. Hona hemen
Elkartearen eskusartzearen aldeko arrazoi batzuk:
- Eskualde batzuetatik besteetara errentan, langabezian,... dagoen aldea handiagoa da
elkarte-mailan, herri-mailan baino. Beraz, desberdintasun horiek desagerarazteko
politika nazionalak ez dira aski.
- Elkartearen politika askok eragin desberdina dute eskualde batetik bestera. Hori horrela,
Elkarteak berak hartu beharko lituzke ondorio horiek zuzentzeko edo konpentsatzeko
neurriak.
- Mugez bi aldeetara dauden eskualdeetan azpiegiturei, inbertsioko laguntzei eta abarri
buruzko politikak koordinatu beharra dago.
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Erromako Tratatuak, alabaina, ez zuen aurrikusi eskualde-politika amankomunik
eratzea, nahiz eta bere aitzinsolasean Elkartearen eskualdeen arteko desberdintasunak
gutxitzeko bere guraria adierazi. Hori, bestalde, ez zen harritzekoa: garai hartan jatorrizko
Estatu elkartekideen eskualdeen arteko ezberdintasunak ez ziren hain nabariak; EEEren
eratzaileek merkatuaren joku askearen onbideetan sinesmen itsua zuten eta ager zitezkeen
desorekak merkatuak berak zuzenduko zituela uste zuten; artean, aldi hartan, eskualde-politikak Estatu elkartekideetan ongi garatu gabe zeuden; Estatu elkartekideek ez zuten
oso gogoko haien eskuduntzak Elkarteari transferitzea, are gutxiago horren premia oso
agerikoa ez ikustekotan.
Baina urteetan aurreratu ahala, Elkartearen ondorengo zabalkuntzek eskualdeen arteko
desberdintasunak handitzen zituztela, merkatuaren jokuak ekonomi ezberdintasunak
gutxitzen ez zituela, eta Estatu elkartekideek nork bere aldetik eskualde-politikak garatzea
ez-eranginkorra ez ezik merkatu amankomuna lortzeko eragozpidea izan zitekeela agerian
geldituz joan zen. Horren aurrean, Elkartearen agintariek 1975ean (EGAEF) Europako
Garapen Erregionalerako Fondoa eta Eskualde-Politikako Komitea sortu eta eskualde-politika amankomun hasberri eta herabetia abian jarri zuten, geroztik hainbat aldaketa eta
eraberritze izan duena.
Berriki, Europako Akta Bakarra zela bide. "Itsaspen ekonomiko sozial" izeneko atal
bat (130A-130E apartatuek osatua) sartu da EEETn, eskualde-politikarekin zerikusi
handia duena. Aipatutako atalean:
- "Itsaspen ekonomiko eta sozial" horretaz ematen diren zehaztasunek eskualde-politikaren
edukinarekin zerikusi handia dute. Honela dio, hain zuzen, EEETren 130A apartatuak:
"Elkartea saiatuko da, bereziki, eskualdeen arteko desberdintasunak eta gutxien
faboratutako eskualdeen atzerapena gutxitzen".
- Itsaspen ekonomiko eta soziala sendotzeko zer egin behar den zehazten da: Estatu
elkartekideen politika ekonomikoek –haien artean koordinaturik– eta barne-merkatuaren
eta politika amankomunen aplikazioak helburu hori aintzat eduki eta lagundu; eta
egiturazko Fondoek (ENOBEF-Orientabidea, EGIF eta EGAEF), EIBk eta gainerako
finantz tresnek horren alde jokatu (130B apartatua).
- EGAEF (arestian aipatutako tresnetatik Tratatuan artean agertzen ez zen bakarra) EEETn
barneratzen da. Horrekin batera Fondo honen jomugak zehazten dira (hots, eskualde
atzeratuen garapenari eta ikeango eskualde industrialduen birmoldaketari laguntzea); eta
hari dihoazkion aplikaziozko erabakiak gehiengo kualifikatuz onartu behar direla
xedatzen da (130C eta 130E apartatuak).
- Egiturazko Fondoen egitura eta funtzionamendua aldatzeko premia aitortu ondoren,
aldaketa hori egiteko epea ipintzen da.
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Azken puntuan aipatutako betebeharrari erantzunez, Elkarteak, egiturazko Fondoen
baliabideak bikoizteaz gainera (ikus lehen laukia), haien erreformaren erregelamenduak
onartu zituen 1988an. Erregelamenduen erreforma horrekin bi gauza lortu nahi ziren: alde
batetik, lehentasunezko helburu batzutan haien ekintzak kontzentratzea; bestetik, jokabide
berri bat ezartzea.
1. LAUKIA: EGITURAZKO FONDOEN ENGAIAMENDU-KREDITUAK
HELBURUEN ARABERA (m. M. ECU) (*)

1. helburua
2. helburua
3. eta 4. helburuak
5a. helburua
5b. helburua
Helburu guztiak
Behin-behineko neurriak eta
ekintza berritzaileak (1989-93)
Fondoak guztira

1987
7,2

1988 1989 1990
- 5,4 6,4
- 1,0
1,1
- 1,3
1,4
- 0,7 0,7
- 0,3 0,4
- 8,7 10,0
7,7

9,0

10,3

1991 1992 1993
8,2 9,2
7,3
1,3
1,4
1,5
1,5
1,6
1,8
0,7
0,7 0,7
0,5
0,7 0,9
11,3 12,6 14,1
1,6
11,6

12,6

14,5

(*) Ez daude sarturik nekazarien errentei laguntzeko eta lurra lantzeke uzteko aurrikusia dagoen
urteko 450 MECUko laguntza. Era berean ez dago sarturik Mediterraneoko Egitarau
Integratuetarako aurrikusia dagoen 1.600 MECUko gastua (1986-92 urteetan).
Iturria: Ginderachter "La re.forme des Fonds structurels", Revue du Marche Commun 327 zb.,
1989 maiatza (Ginderachter 1989ko EEEren aurrekontuaren aurregitasmotik atera ditu
datuak).

Lehenengo puntuari dagokionez, erregelamenduek ezarritako helbururak zein diren eta
helburu bakoitzaren burutzapenean zein egiturazko Fondok eskuhartzen duen ondoko
eskeman ikus daiteke:
HELBURUAK

1. Gutxien garatutako eskualdeen
garapen eta egiturazko doikuntza sustatzea
2. Industri ikeak larriki jotako eskualdeak,
mugaldeko eskualdeak edo eskualde-zatiak
(enplegu-arroak eta hiriguneak barne)
birmoldatzea
3. Iraupen luzeko lanezari aurpegi ematea
4. Gazteen lanbideraketa erraztea
5. Nekazal politikaren erreformaren ikuskeratik
a) nekazal egituren egokitzapena azkartzea
b) nekazal aldeen garapena sustatzea

BITARTEKOAK*

EGAEF, EGIF, ENOBEF-Orient.
EGAEF, EGIF

EGIF
EGIF
ENOBEF-Orient.
ENOBEF-Orient., EGIF, EGAEF

(*) EIBk eta gainerako finantz tresnek ere helburu hauen burutzapenean eskuhar dezakete
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Hortaz, helburu hauen ezarkuntzak Fondoen ekintzak kontzentratzea du helburu: bai
geografikoki (1, 2 eta 5b helburuak) bai funtzionalki (3 eta 4 helburuak).
Elkartearen eskusartzeen eragin ekonomikoa handitzeko ezarri den jokabide berriari
dagokionez, ondoko hastapenak eduki dira kontuan: koordinazioa, egitaraugintza,
osagarritasuna eta lankidetza.
- Koordinazioa: egiturazko eskusartzeen lagungarri diren finantz tresna guztien

koordinazioa premiazkoa zelarik, zehaztu behar izan da zein tresnak –eta zer neurritan eta
baldintzatan– lagunduko lukeen helburu horietako bakoitza burutzen. Zenbait kasutan
eragiketazko egitaraua ihardunbide integratu bati erantzun behar ziola eskatu izan da.
- Egitaraugintza: Elkarteak, Estatu elkartekideek eta eskualdeek batera abian jarritako

ekintzak urteanitzeko egitarauketa baten barruan garatu behar dira. Egitaraugintza hiru
mailatan burutzen da: planak, Elkartearen urgazte-markoak eta eragiketazko egitarauak.
- Osagarritasuna: Elkartearen eskusartzeak Estatu elkartekideena osatu behar du, hau da,
Estatuenari gehitu behar zaio. Elkartearen finantz eskusartzeek ez dute izan behar, jadanik
burutuak dauden gastuengatik Estatu elkartekideei itzulketa egiteko modu bat.

- Lankidetza ("partenariat"): Batzordearen, estatu-, eskualde- eta toki-agintarien, eta
interes-talde ukituen kontzertazio eta eskuhartzea ahalbidetu behar da, ekintzen prestatze
eta beterazpenean.

2. EKINBIDEAK

Elkartearen eskualde-politikak hiru ekintz ardatz dauka: eskualde-politika nazionalen
koordinazioa, Elkartearen politiken eskualde-eragina aintzat edukitzea eta finantz
eskusartzeak.
2.1 Eskualde-politika nazionalen koordinazioa

Elkartearen eskualde-politika, Estatu elkartekideen eta eskualdeko eta tokiko
erakundeen ahaleginen osagarria da. 1982an, esaterako, EGAEFek enpresen inbertsio
produktiboetarako emandako laguntzak % 10 besterik ez ziren izan laguntza nazionalen
aldean; eta EGAEFen laguntzen pisu erlatiboa eskualde horietan egindako azpiegiturako
inbertsioetan % 3 edo 4. Agerian dago, hortaz, funtsezkoa dela, horrenbeste baliabide
erabiltzen duten eskualde-politika nazionalak elkarrekiko, eta baita Elkartearen
helburuekiko ere, koherenteak izatea. Nola gauzatzen da, ordea, koordinazio hori?
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Alde batetik, inbertsioko laguntza publikoak ematerakoan Estatu elkartekideak eta
eskualdeko eta tokiko erakundeak nor gehiagoka kaltegarri batean has ez daitezen,
Batzordeak, lurralde bakoitzaren arazoen larritasuna aintzat edukiz, mugatu egiten du zein
eskualdetan onartzen diren laguntza publikoak eta baita laguntza publiko horien sapaia
ere1 .
Bestalde, Elkarteak finkatutako ereduari jarraituz Estatu elkartekideek egin behar
dituzten planak daude: "Eskualde-Garapeneko Planak", "Eskualde- eta Gizarte-Binnoldaketako Planak",... Plan hauek leku guztietan eredu berari jarraituz egiten direnez
gero eta eskualde horietan egiten diren finantz eskusartzeetarako erreferentzi markoa
direnez gero, eskusartze nazionalen alderapena eta koordinazioa ahalbidetzen dute.
2.2 Elkartearen beste politikek izan dezaketen eskualde-eragina

Elkarteak beste arlotan burutzen dituen politikek (nekazal politika, teknologi
politika,...), eskualde-politikaren zuzeneko laguntza edo eskusartzeek berek baino eragin
handiago izan dezakete batzuetan eskualdeen arteko ezberditasunetan. Elkarteak egindako
azterlanek, adibidez, argi eta garbi utzi dute ENPk iparreko nekazaritzaren (eta, hortaz,
iparreko eskualdeen) alde jokatzen duela, eta jakina da Elkartearen nekazal politikak gastu-aurrekontuan duen pisua.
Elkartearen politiken koordinazio eta koherentziari buruzko kezka sortu berri honek,
Elkartearen politikek eskualdeetan duten eragina aztertzera bultzatu du, eta, zenbait
kasutan, neurri zuzentzaileak hartzera ere bai; adibidez, ENPn, energi alorrean (Valoren
egitaraua), teknologian (Star egitaraua), krisian dauden industri sektore batzuetan (Resider
eta Renaval egitarauak),...
1 Eskualdeen arazoen larritasuna neurtzeko, Elkarteak "adierazle sintetikoa" erabiltzen du.
Hona hemen aldaturik CASTILLO eta RIVASek adierazle horri egiten dioten kritika: "En cuanto
al indice sint&ico, que pretende reflejar la situaci6n relativa de las diferentes regiones en el
seno de la Comunidad, se calcula en base a las tasas de paro, el crecimiento previsto de la fuerza
de trabajo y los niveles de PIB por habitante y persona ocupada (...) A nuestro entender, tanto
la definici6n como la confecci6n del indice arrastran un problema comn que, al menos en el
caso espaitol, les hace falsear de manera apreciable la percepci6n de la realidad.
"Las definiciones y conceptos comunitarios se basan todos ellos, con la excepci6n de los
mercados de trabajo, en datos est&icos, de manera que el resultado que reflejan s6lo puede ser
una fotografia de la situaci6n y nunca una pelicula de su evoluci6n. Y esto tiene particular
importancia cuando se trata de aprehender conceptos como es el de declive, donde si se quiere
realizar una politica eficaz, es imprescindible poder detectarlo cuando sus efectos no han
llegado todavia a ser irreversibles. Igualmente, otro criterio de eficacia de la politica regional
es la capacidad de discriminar en sus actuaciones, de manera que, sin dejarse equivocar por
posibles similitudes estadisticas, se puedan aplicar los instrumentos adecuados para cada
realidad en funci6n de sus caracteristicas estructurales. (Lo que reconoce el Informe cuando
recuerda que la misma tasa de industrializaci6n en Grecia y Dinamarca oculta realidades muy
diferentes, o que Gales tiene un porcentaje de empleo industrial inferior a la media de su pais.
Sin embargo, en vez de sacar de ello criterios que por ser definidos de manera analitica y
no puramente estadistica, podrian ser rris operativos,...)".
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2.3 Elkartearen finantz eskusartzeak

Elkartearen eskualde-politikaren ekinbiderik agerikoena finantz eskusartzeak dira.
Eskualde-politikari begira Elkartearen finantz tresnarik behinena EGAEF da, baina beste
egiturazko Fondoak (EGIF eta ENOBEF-Orientabidea) edota gainerako finantz tresnak
(EIAE aurrekontua eta maileguak, EIB eta ETB) erabil daitezke orobat.
Aipaturiko finantz tresnen bitartez burututako eskusartzeak elkarrekiko koordinatu
beharraz jabeturik, Elkarteak saio batzuk egin ditu ikuspegi orokor batekin jokatzeko
(a.b., Mediterraneoko Egitarau Integratuak). Baina, zalantzarik gabe, kezka honen
gauzatze edo zertzerik garrantzitsuena, 1988an onartutako koordinazioari buruzko (CEE)
4253/88 erregelamendua da.
Edozein moduz ere, ez genuke uste behar Elkartearen eskualde-politikaren hiru
ekinbide hauek elkarrekiko lokarririk gabe edo ibiltzen direnik. Estatuen eskualde-politiken koordinazioa errazten duen egitarauketa, adibidez, egiturazko Fondoei buruzko
arauteriatik eratorritako betebeharra da; Elkartearen politika batzuek zenbait eskualdetan
duten eragin gaiztoa zuzentzen laguntzen duten Valoren, Star, Resider, Renaval bezalako
egitarauak, EGAEFek finantziatuak dira;...
Eta hau are nabariagoa da egiturazko Fondoen erreforma egin ondoren (zeinaren bidez,
haien baliabideak bikoiztu eta haien ekintzak kontzentratu ez ezik, koordinazioan,
egitaraugintzan, osagarritasunean eta lankidetzan oinarritutako jokabide berri bat ezarri
bait da). Erreforma honek indartu egin ditu, eskualde-politikaren ekinbideen artean zeuden
lokarriak. Horregatik, Elkartearen eskualde-politika egiturazko Fondoen eskusartzeetara
mugatzen ez bada ere, ezin uka daiteke hauen inguruan –batez ere EGAEFen inguruanaurkitzen dela politika horren muina. Hori dela-eta, hurrengo atalean EGAEFen antolaera
eta jokamoldeaz arituko gara.

3. EUROPAKO GARAPEN ERREGIONALERAKO FONDOA
3.1 EGAEFen funtzionamendua 1988ko erreforma arte

Fondo honen funtzionamendua, 1989 arte, 1781/84 (CEE) erregelamenduak arautzen
zuen. Erregelamendu honen arabera Fondoak zera finantzia zezakeen:
1) Elkarte-egitarauak.- Egitarau hauen bidez, eskualde- politikaren helburuen eta
Elkartearen gainerako politiken artean lotura bat ezarri nahi zen. Bestela esanda, egitarau
hauen bitartez, eskualde-politikaren helburuak burutzea ez ezik, Elkartearen beste
helburuen burutzapena eta politiken aplikazioa erraztu nahi ziren. Egitarau hauek herri
elkartekide batera baino gehiagotara hedatzen ziren eskuarki eta urteanitzeko ekintz
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multzo koherenteek osatuak zeuden. Ihardunbidea: Batzordeak proposatutako marko
orokorra Kontseiluak onartuz gero, Estatu elkartekideek, Batzordearen adostasunez,
aplikazioko egitarau zehatzak aurkezten zituzten; egitarau hauek Batzordeak onestekotan
haien finantzapenean eskuhartzen zuen. EGAEFi buruz argitaratutako azken txostenean
aipatzen diren elkarte-egitarauak hauek dira: Star (telekomunikazioen zerbitzu aurreratuak
Elkartearen eskualde desfaboratuetara helerazteko), Valoren (tokiko energi ahalmenak
hobeki ustiatzeko), Resider eta Renaval (siderurgiaren eta ontzigintzaren berregituraketek
jotako lurraldeen ekonomi birmoldaketari laguntzeko), Stride eta Envireg (ikerketa eta
garapen teknologikoko politika eta ingurugiroko politika koordinatzeko).
2) (EIEN) Elkartearen intereseko egitarau nazionalak.- Egitarau hauek, helburu
nazionalekin ez ezik, Elkartearen helburu eta politikekin bat etorri behar zuten eta
urteanitzeko ekintz multzo koherenteek osatuak egon behar zuten. Kasu honetan, ordea,
Estatu elkartekideen ekimenez sortzen ziren, eta Batzordearen adostasunez eginak
egotekotan, honek haien finantzapenean eskuhartzen zuen.
3) Inbertsio-egitasmo zehatzak azpiegituran edo industri, artisautz eta zerbitzu-ihardueretan.
4) Garapen endogenoko ahalmenaren ustiatze-ekintzak.- Horrela deitzen zaie, eskualde
hauetako garapena bultzatzerakoan, kanpo-inbertsioetan oinarritu ordez, bertako
baliabideetan oinarritzen saiatzen diren egitasmo zehatz eta koherenteko multzoei.
Egitasmo edo ekintza hauek eskualde bakoitzaren garabide berekiak zein diren bilatzen,
bertako enpresa txiki eta ertainei sorosten, edota EGAEFen eskusartzeen egitarautze,
prestatze tekniko eta aplikazioko lanetatik eratorritako gastuen finantzapenean laguntzen
ahalegintzen dira.
5)Azterketak.- Fondoaren eragiketez edo baliabideen erabileraren hobekuntzaz egindako
azterlanak, alegia.
Aipaturiko egitarau, egitasmo edo azterketei zihoakien gastutik % 50-55 EGAEFek
finantziatzen zuen; gainerakoa erakunde nazionalek finantziatu behar zuten.
Gorago aipatutakoez gainera, oraindik ere abian daude 1878/84 (CEE) erregelamendua
indarrean sartu baino lehen onartutako "eskualde-garapeneko ekintza berezi" batzuk.
Hauen artean aipagarrienak "Mediterraneoko Egitarau Integratuak" dira.
1984eko erregelamenduaren arabera, EGAEFen baliabide-banaketa Estatu
elkartekideen artean goiko-beheko muga-sistema bati (hots, "urkila"ko sistema bati)
jarraituz egiten zen. Urkilaren beheko mugak aditzera ematen zuen Fondoaren baliabide
guztietatik Estatu elkartekide batek jasoko zuen gutxienezko ehunekoa (baldin eta Estatu
elkartekide horrek Batzordeari behar bezalako eta behar hainbat eske edo proposamen
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egiten bazion); eta goiko mugak, jaso zezakeen gehienezko ehunekoa. Zenbat eta
Elkartearen intereseko ekintza gehiago aurkeztu Fondoari, hainbat eta bere goiko mugatik
hurbilago geldituko zen Estatu elkartekidea. 1986tik 1989ra arte egondako urkilak 2.
laukian ikus daitezke.
2. LAUKIA: EGAEFen FINANTZ LAGUNTZEN BANAKETA (1986-88)
Ehunekoa

Ehunekoa
Belgika
Danimarka
Alemania
Grezia
Espainia
Frantzia

0,61etik
0,34
2,55
8,36
17,97
7,48

0,82ra
0,46
3,40
10,64
23,93
9,96

Irlanda
3,82tik
21,62
Italia
Luxemburg
0,04
0,68
Holanda
Portugal.
10,66
Erresuma Batua 14,50

4,61ra
28,79
0,06
0,91
14,20
19,31

3.2 EGAEFen funtzionamendua 1988ko erreformaren ondoren
1988an onartu den egiturazko Fondoen erreformak oso aldatu du arestian agertutako
EGAEFen funtzionamendua.
3.2.1 Funtsezko eginkizunak
2052/88 (CEE) erregelamenduaren 3. artikuluak dioenez, EGAEFen funtsezko
eginkizunak hauexek dira:
- Lehen adierazitako 1. eta 2. helburuen alde egitea
- 5.b) helburuaren ekintzan eskuhartzea
Hauetatik lehenengoa da, ezpairik gabe, Fondo honen jomugarik behinena. Honelaxe
dio, adibidez, aipatutako erregelamenduaren aitzinsolasak: "Hiru egiturazko Fondoetatik
EGAEF, gutxien garatutako eskualdeen garapen eta egiturazko doikuntzako helburua
burutzeko tresnarik behinena da, eta ike industrialak larriki jotako eskualdeen,
mugaondoko eskualdeen edo eskualde-zatien (enplegu-arroak eta hiriguneak barne)
birmoldaketetan funtsezko zeregina dauka".
3.2.2 Urgazten dituen lurraldeak
Zer-nolako baldintzak bete behar dituzte aipatutako lurraldeek?
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Lehenengo helburuak ukitutako eskualdeek NUTS II lurralde unitateak 2 izan behar
dute, eta haien biztanleko BPGd-k, azken hiru urteetako datuetan, Elkartearen
batezbestekoaren %75aren azpitik egon behar du. Talde honetan sartzen dira, orobat,
Iparreko Irlanda, Itsasosteko frantses Lurraldeak eta lehen aipatutako eskualdeen buruko
BPGd-tik hurbil dauden, eta lehen helburuaren barnean jartzeko arrazoi bereziak dituzten
eskualdeak. Talde honetako eskualdeetan Elkartearen biztanleriatik %20, gutxi
gorabehera, bizi da. (Ikus 3. laukia)
3. LAUKIA: 1, 2 ETA 5b HELBURUKO ESKUALDEETAKO
BIZTANLERIA (milak)

Belgika

Danimarka
Alemania*
Espainia
Frantzia
Italia
Luxemburg
Holanda
Erresuma Batua
Irlanda
Grezia
Portugal
Guztira
EEE guztiaren aldean

,

1.
helburua

2.
helburua

5.b
helburua

-

2.178

266

22.284
1.498
20.465
1.558
3.541
9.943
10.157
69.626
% 21,6

252
5.122
8.577
10.084
3.764
140
1.444
19.868
51.429
% 15,85

107
4.516
962
5.517
2.857
3
435
1.472
16.316
% 5,1

(*) Mendebaleko Berlin ez dago sarturik (1.870.000 bizilagun).
Iturria: Ginderachter (lehen aipatua).

Bigarren helburuak ukitutako ikeango industrialdeek NUTS III lurralde-unitateak3
izan behar dute eta gainera:
a) Langabeziaren batezbesteko tasa Elkartearen batezbestekoaren gainetik eduki behar izan
dute azken hiru urteetan
b) 1975ez geroztiko urteren batean, enplegu guztiaren aldean haien enplegu industrialak
iritsitako ehunekoak Elkartearen batezbestekoarena baino handiagoa izan behar zuen5.

2 Elkartearen NUTS II' lurralde-unitateak Espainiako Autonomi Elkarteen baliokideak dira.
3 Elkartearen NUTS III lurralde-unitateak Espainiako probintzien baliokideak dira.

c) Enplegu industriala galdu behar izan dute, aurreko lerroaldean aipaturiko urtekoaren
aldean.
Dena den, Elkartearen eskusartzea ondoko lurraldeetara ere heda daiteke:
- Arestian aipatutako a), b) eta c) baldintzak betetzen dituzten lurraldeen ondoko aldeetara.
- Elkartearen batezbesteko desenplegu-tasa baino % 50 (gutxienez) handiago duten, eta
industri enpleguaren gutxipen nabarmena izan duten hirikidegoetara
- Haien garapen ekonomikoan erabakiorrak diren industri sektoreetan lanpostu-galera
nabarmenak izan (azken hiru urteetan), izaten (orain) edo izateko arriskua duten, eta
ondorioz desenplegu larria daukaten lurraldeetara.
Ikeango industrialde hauetan, gutxien garatutako eskualdeetan ez dagoen Elkartearen
biztanleriatik % 15 baino gehiago ez da egongo. Arau honen xedea hauxe da: eskusartzeak
ike industrialak larrikien jotako lurraldeetan biltzea. (Ikus 3. laukia)
3.2.3 Finantzagaiak eta eskusarbideak
EGAEFen finantziagaiak hauexek izan daitezke: inbertsioak enpresetan, azpiegiturak,
eskualdeen ahalmen endogenoaren garapena, Elkarteko eskualde-garapenari buruzko
azterlanak eta eredu-esperientziak.
Finantz eskusarbideak ondoko hauek izan daitezke: a) eragiketazko egitarauen
finantziakidetza; b) laguntza nazionaleko erregimen edo eraentzen finantziakidetza; c)
subentzio orokorrak ematea (Batzordearen adostasunez, Estatu elkartekideak aukeratutako
erakunde tartejarri bati emango litzaioke eskuarki subentzio orokorra, gero erakunde hori
azken onuradunen artean banakako subentzioen banaketaz ardura ledin); d) tajuzko
egitasmoen finantziakidetza; e) ekintzen prestatze-azterlanei eta laguntza teknikoei
urgaztea.
DeLa finantziagaietan dela eskusarbideetan, orain arte izandako jokaera aldatu nahi da.
Eskusarbideei dagokienez, Elkarteak eskualde-politika berriaren "osagarritasuna",
"lankidetza" eta "egitaraugintza" bilatzen du.
- Osagarritasuna: Elkartearen eskusartzeak, helburu bera bilatzen duten erakunde
nazionalen eskusartzeen osagarriak izan behar dute; horregatik, "finantziakidetza" izango
da eskusarbide nagusia.
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- Lankidetza: eskusartzearen ekitaldi guztietan (prestatzea, finantziatzea, jarraitzea eta

ebaluatzea) Batzordearen, Estatu elkartekideen eta eskualdeko eta tokiko agintarien artean
kontzertazioa bilatuko da.
- Egitaraugintza: lehenengo helburuko eskualdeentzat Estatuek "Eskualde-Garapeneko

Planak" aurkeztu behar dituzte; bigarren helburukoentzat, berriz, "Eskualde- eta Gizarte-Birmoldaketako Planak". Plan hauek baloratu ondoren eta kontzertazio baten barruan,
Batzordeak "Elkartearen Urgazte-Markoak" onartzen ditu eremu geografiko bakoitzeko.
Behin urgazte-marko hori finkatuz gero, laguntz eskaera bakoitza aztertzera igarotzen da,
laguntzak gehienbat "eragiketazko egitarau"etara bideratuko direlarik (hots, "urteanitzeko
neurrien multzo koherente"etara) 4 .
Finantziagaiei dagokienez, garapen endogenoko ahalmena mugierazi nahi duten
ekintzak gehituko dira; inbertsio produktiboei esleitutako baliabideak handituko dira;
azpiegituren finantziaketa aukerakorragoa izango da (iharduera ekonomikoarekin zuzenean
loturikoei lehentasuna emango zaie);..:
3.2.4 EGAEFen baliabideen banaketa

Jadanik 13. kapituluan adierazi zenez, egiturazko Fondoen engaiamendu-kredituak
1993an (1992an gutxien garatutako eskualdeetan) bi aldiz handiagoak izango dira 1987an
baino (ik. 1. laukia). EGAEFi dagokionez, haren kredituetatik %80, gutxi gorabehera,
gutxien garatutako eskualdeetara bideratuko da, % 15 ikeango industrialdeetara eta
gainontzeko %5 nekazalaldeetara (ik. 4. laukian EGAEFen baliabideen banaketa
herrialdeka eta helburuka).
Gorago esan dugunez, egiturazko Fondoek hainbat ekintzaren finantzapenean
eskuhartzen dute. Zer heinetan, baina? Hein hori erabakitzerakoan ondoko gauzak
edukitzen dira aintzat: eskualde- edo gizarte-arazoen larritasuna, herri elkartekideen finantz
ahalmen eta oparotasun erlatiboa, Elkartearentzat ekintza horrek duen interesa, eskualde-ikuspegitik ekintza horrek duen interesa eta ekintzen berezitasuna.

4 Batzordearen hasierako saloaren arabera, lurralde bat "ikeango industrialde"tzat joa izan ahal
izateko, haren langabezi tasak Elkartearena baino % 15 handiagoa izan behar zuen, aurreko
hiru urteetatik bitan gutxienez. Salo hori onartu izan balitz, Espainia eta EAE gehiago
onuratuko ziren, zeren eta gainerako herri elkartekideetako lurralde gehiago baztertuko bait
ziren eta haientzat baliabide gehiago geldituko bait zen. Baina Alemaniak eta beste zenbait
herri aurreratuk, haiek ere EGAEFen baliabideak eskuratu nahi zituztelarik, salo hori aldatzea
lortu zuten. Erregelamenduan 2. helburuko eskualdeak aukeratzeko agertzen ziren erizpideak
era mekaniko batean aplikatu izan balira, Elkartearen biztanleriatik 25 baino gehiago
eskualde horietan biziko zen. Horrela gerta ez zedin, ikeango industrialdeen zerrenda
egiterakoan, Batzordea –erregelamenduan bertan agertzen zen adierazpen bati lotuaz–,
eskualde horietan Elkartearen biztanleriatik % 16 inguru bakarrik bizi zedin saiatu zen, eta
larrikien jotako eskualdeak bakarrik aukeratzen ahalegindu zen.

4. LAUKIA: EGAEFen %85en BANAKETA (*)

Belgika
Danimarka
Alemania
Grezia
Espainia
Frantzia
Irlanda
Italia
Luxemburg
Holanda
Portugal
Erresuma Batua
EEE

1.
helburuko
eskualdeak
16,2
32,6
2,1
5,4
24,5
17,5
1,7

(14,3)
(32,0)
( 2,2)
( 5,1)
(29,7)
(14,6)
( 2,4)
% 100

2.
helburuko
eskualdeak
4,3 ( 4,2)
0,4 ( 0,5)
8,9 (10,0)
20,7 (16,7)
18,3 (19,6)
6,3 ( 7,3)
0,2 ( 0,3)
2,6 ( 2,8)
38,3 (38,6)
% 100

5b
helburuko
eskualdeak
1,2 ( 1,6)
0,7 ( 0,7)
27,5 (28,0)
7,2
37,2
16,4
0,1
2,2
7,5
%

Guztira

0,7
0,1
2,7
13,0
29,5
( 6,0)
(34,2)
6,3
4,3
21,4
(17,7)
0,03
(0,01)
0,5
( 2,7)
14,0
7,5
( 1,8)
% 100
100

(*) Parentesi arteko zenbatekoak, helburuko horretako eskualde guztien aldean eskualde horri
dagokion ehunekoa adierazten du.
Hiru eskualde-moten artean baliabideak 80-15-5 banatzen direla suposatzen da.
Iturria: Ginderachter (lehen aipatua).
Nolanahi ere, hein horrek 2052/88 (CEE) erregelamenduaren 13. artik ,il uak ipinitako
mugen barruan egon behar du. Lehen helburuko eskualdeetan eskuhartze-tasa gastu
publikoaren %50etik %7Ora bitartean ibiliko da; gainerako eskualdeetan, ostera, %25etik
%50era bitartean.
4. ERDIETSITAKOAREN BALANTZEA
Elkartearen eskualde-politika nahiko berria da: 1975ean jaio zen. Hala ere, bere
bizitza laburrean, behin baino gehiagotan aldatua izan da, azaleratuz zihoazen akatsak
zuzentzeko asmoz. Azken erreforma 1988an onartu da. Zein ziren erreforma honen bidez
zuzendu nahi izan diren akatsak?
1) Elkartearen gainerako politikek eskualde-garapenean zuten eraginez egondako kezka eta
ardura txikia zen.
2) Urriak ziren politika honetarako esleitutako baliabideak. Gainera, haien
eraginkortasuna txikiagotzen zen, baliabide horiek eskualderik behardunenetan ez
kontzentratzean. EGAEFen laguntzak eskuratzen zituzten lurraldeetan, esate baterako,
Elkartearen biztanleriatik %50 baino gehiago bizi zen.
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3) Elkartearen, Estatu-elkartekideen eta eskualdeko eta tokiko erakundeen artean egondako
lankidetasuna txikia zen. Elkartearen eta eskualdeko eta tokiko erakundeen artean,
bereziki, ia ez zegoen harremanik. Horrek ondorio txarrak zituen burututako ekintzen
egokitasunean eta kontrolean.
4) Banakako egitasmo asko aurkeztu ohi ziren, tamaina gutxikoak eskuarki, elkarrekiko
zerikusi eta koherentziarik gabe, eta inongo plangintza barik (behintzat erdi-epera). Hori
zela-eta, egitasmoek eraginkortasuna galtzen zuten eta haien kudeamendu eta kontrola
zailagoa zen. Bestalde, egitasmo gehienak azpiegiturakoak ziren; industri, artesautz eta
zerbitzu-inbertsioari loturikoak, berriz, bakan batzuk besterik ez ziren.
5) Egiturazko Fondoen ekintzen koordinazioa murritza zen: bai elkarrekikoa eta bai
gainerako finantz tresnekikoa, eta, ondorioz, arazoei buruzko ikuspegi orokorrik ez
zegoen.
6) EGAEFen administrazioa "kuota nazional"etan oinarritzen zen funtsean. Horrek,
egitasmoak aukeratzeko tajuzko erizpideak erabiltzea galerazten zuen. Zehatzago esan,
EGAEF eta EGIF, erreforma arte, Estatu elkartekideen politiken gastuak birfinantzatzen
ibili ohi ziren, horrela, Estatu horiek Elkartearen aurrekontuari egindako ekarpenen
"bidezko itzulketa" jaso zezaten5 .
Eskualde-politikaren funtzionamendu txarraren adierazlerik garbiena Elkarteko
eskualdeen arteko desberdintasunen eboluzioa da: desberdintasun horiek gutxitu ordez
handitu egin ziren. Esan beharra dago, hala ere, Elkartean egin diren zabalkuntzek
desberdintasunen gutxitze ez horretan zerikusi handia izan dutela, zeren eta azken
zabalkuntzetan eskualde-garapeneko arazo larriak zituzten herriak barneratu bait dira
Elkartera.
Aipatutako akatsak zuzentzeko asmoz, 1988an egiturazko Fondoen erreformari ekin
zitzaion. Erreforma horren barruan, Fondoen baliabideak bikoizteaz gainera, haien
ekintzak kontzentratuko dira eta egitaraugintzan, koordinazioan, osagarritasunean eta
lankidetzan oinarritutako jokabide berria ezarriko da. Halaber, EABk EEETri 130B
artikulua erantsi dio, non politika amankomunek eta barne-merkatuko politikek
Elkartearen itsaspen ekonomiko eta sozialaren sendotzea aintzat eduki eta lagundu egingo
dutela xedatzen bait da.
Zer neurritan beteko den hori eta, beraz, zenbateraino lortuko den Elkarteko eskualde-desberdintasunak gutxitzea, denborak esango du. Honi dagokionez, aztertzaileen iritziak
ez datoz bat. Ginderachter, adibidez, baikorra da; haren ustez, erreforma egin ondoren,
egiturazko Fondoen eragin ekonomikoa Marshall 'plan delakoaren adinakoa –edo
5 Egitasmoen beste finantziakide bat izan beharrean (hots, egitasmoak finantziakidetu
beharrean), maiz jadanik eginak zeuden gastuen itzulketa egitera mugatzen zen EGAEF.

handiagoa– izango da 6 , eta kontuan eduki behar dugu, gainera, haien eskusartzeak giza
kapitaleko eta kapital fisikoko inbertsioei bereziki eragingo dietela, inbertsio horiek
emendatu egingo dituztela (hots, gastu nazionalei gehituko zaizkiela, haien itzulketa
hutsa izan beharrean), eta haien jokabidean egindako aldaketak direla medio
eraginkorragoak izango direla. Confebask lantaldea ez da hain baikorra, ordea; lantalde
honen irudiz, erreformak ez du tajuzko eragintz politikarik ekarri, kritikagarria da era
berean erabakialdietan Batzordearen solaskide bakarra Gobernu Zentrala izaten jarraitzea
(eskualdeko eta tokiko erakundeak edota enpresak bazter utzita), ikeango
industrialdeentzako baliabideak arrunt urriak dira haien premien aldean,... hots, erreforma
ez da guztiz gogobetegarria.
Azpimarratu beharra dago, azkenik, garapen-ezberdintasunak egotea sistema
kapitalistari berezkoa zaiola; hau da, merkatuaren jokua etengabe ari dela desberdintasun
horiek sorterazten. Horregatik, eskualde-politika egoki batek ezberdintasun horiek
leunduko lituzkeela egia bada ere, ez dirudi osotara ezabatuko lituzkeenik (areago oraingo
ezberdintasunek dituzten erro sakonak aintzakotzat hartzen baditugu).

5. A TXIKIMENDUA

Elkartearen eskualde-politika atxikimendutik bertatik, inongo aro iragankorrik gabe,
aplikatzen da Espainian. Zer ekarri du horrek?
Alde batetik, Espainiaren eskualde-politika egokitu beharra. Egokitzapen hori oso
onuragarria izan da. Lehenik, Espainian zegoen eskualde-pizgarrien sistema nahasi, ilun,
eta ez-eraginkorra aldatzera behartu du. Bigarrenik, eskualde-plangintza berpiztu egin du.
Eta, azkenik, eskualde-inbertsioetan urteanitzeko egitaraugintza erabiltzera bultzatu du 7 .

6 Eskusartzeen eragin ekonomikoa neurtzeko, EGAEFek eskualde batera bideratutako
baliabideen kopurua hartzen du aztertzaile honek eta begiratzen du zenbat den eskualde
horretako BPGd-rekiko. Ondoren, kalkulu horren emaitza (% 2,5 - 3,5 ateratzen zaio) Marshall
planak bere garaian izandako eragin ekonomikoarekin alderatzen du. Alderapenaren ondorioa
hau da: EGAEFen finantz eskusartzeen eragin ekonomikoa Marshall planarena bezain handia
-edota handiagoa- dela.
7 Eskualde-pizgarrien sistemaren ordeztea 50/85 legearen, eta beronen garapenerako ateratako
1535/87 errege-dekretuaren bidez egin zen.
Eskualde-plangintzari dagokionez, 1988ko ekainean aurkeztu zuen Espainiak "Eskualde-Garapeneko Plana" Elkartean, hots, bi urte t'erdiko atzerapenez; bitartean, 1985eko uztailean
aurkeztutako behin-behineko egitarauarekin funtzionatu zuen. Derragun, orobat, EIEN
(Elkartearen Intereseko Egitarau Nazional) batzuk prestatu baziren ere, Batzordeak Asturiaskoa
bakarrik onetsi zuela (gainerako egitarauak ez zituen Gobemu zentralak aurkeztu behar zen
epean).
Egiturazko Fondoen erreformaren ondoren Estatu elkartekideek plan berriak aurkeztu behar
izan dituzte: Espainiak 1. helburuko eskualdeei dagokien 1989-93 bosturteko "Eskualde-Garapeneko Plana" 1989ko martxoan aurkeztu zuen, eta 2. helburuko lurraldeentzako
"Eskualde- eta Gizarte-Birmoldaketako Plana" ekainean. (jarraitzen du)
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Bestetik, Espainiak EGAEFen baliabideetara jo ahal izatea. Espainiako eskualdeen
egoera (buruko errenta, langabezi tasa,...) Elkartearen batezbestekoarena baino okerragoa
zenez gero (ik. 5. laukian Elkarteko eskualdeen adierazle sintetikoa), EGAEFen
baliabideetatik Espainiari esleitutako goiko-beheko mugak % 23,93 eta 17,97 izan
ziren 1986-88 urteetan. Espainiako lurralde guztiek ez zuten baliabide horietara jotzerik,
ordea. Faboratutako lurraldeen esparrua aldatuz joan da aldian zehar. Hasieran, adibidez,
sei Autonomi Elkartek bakarrik jaso zezaketen laguntza (EAE ez zegoen horien artean);
1988an laguntza jasotzen zuten eskualdeen mapa pixka bat zabaldu zen (a.b. EAEren
1urralde batzuk mapa horretan sartu ziren: Nerbioi ibarra, Enkarterriak, Durangoaldea,
Gipuzkoa eta Arabako pirinioaldea); eta egiturazko Fondoen erreformaren ondoren ere
beste aldaketatxo batzuk eman dira (EAEren kasuan, babesturiko lurraldea zabaldu da eta
eskualde guztia, Arabako Mendialdea eta Aranak izan ezik, 2. helburukotzat joa izan da)
(ik. 6. laukia).
6. LAUKIA: LEHEN ETA BIGARREN HELBURUKO ESPAINIAKO
LURRALDEAK

LEHEN HELBURUKOAK

BIG ARREN HELBURUKOAK

Andaluzia
Asturias
Gaztela-Leon
Gaztela-La Mantxa
Elkarte Balentziarra
Estremadura

Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba *
Nafarroa**
Kantabria**
Errioxa**
Zaragoza**
Bartzelona, Girona, Tarragona**
Madril**

Gali7ia

Murtzia
Kanariak
Zeuta eta Melila
(*) Arabako Mendia eta Aranak eskualdeak izan ezik.
(**) Ez osoki.

Bere lurralde batzuk 1988an ikeango industrialdetzat joak izan arte ezin izan zuen EAEk bere
EIEN gertatu. Gainera, Gobernu Zentralak egitarau hau Elkartera behar zen epean ez
aurkezteagatik, Batzordeak ez zuen onartu. Fondoen erreformaren ondoren, Eusko Jaurlaritzak
bere Eskualde-Birmoldaketako Plana prestatu –eta 1989ko apirilean onartu– zuen eta Gobernu
Zentralera bidali; honek, plan horrekin eta ikeango industrialdeak zituzten gainerako sei
Autonomi Elkarteek bidalitakoekin (Katalunia, Aragoa, Kantabria, Nafarroa, Errioxa eta
Madril), Espainiak Elkartean 1989ko ekainean aurkeztutako "Eskualde- eta Gizarte-Birmoldaketako Plana" gertatu zuen.

5. LAUKIA: ELKARTEKO ESKUALDEEN ARAZOEN LARRITASUNARI BURUZKO ADIERAZLE
SINTETIKOA (1981-83-85)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Eskualdea
Basilicata
Cantabria
Andalucfa
Extremadura
Canarias
Ireland
Sardegna
Castilla-La Mancha
Thrakis
Molise
Murcia
Galicia
Ipirou
Com. Valenciana
Sicilia
Castilla-LeOn
Campania
Pelop. & Dit. Ster. Ell.
Puglia
Thes sallas
Cataluña
Pais Vasco
Asturias
Portugal
Kritis
Anatolikis Makedonias
Arag6n
Cantabria
Madrid
Navarra

Herria Balioa
36,9
(I)
38,0
(I)
38,8
(ESP)
(ESP)
39,2
46,1
(ESP)
(IRL)
47,6
(I)
49,4
50,0
(ESP)
50,5
(GR)
50,6
(I)
(ESP)
51,3
(ESP)
53,8
(GR)
54,4
(ESP)
54,6
54,9
(ESP)
55,0
55,7
(I)
56,9
(GR)
57,2
(I )
57,2
(GR)
57,7
(ESP)
(ESP)
58,3
58,4
(ESP)
58,4
(POR)
58,4
(GR)
(GR)
59,0
59,5
(ESP)
59,7
(ESP)
(ESP)
59,8
(ESP)
59,9

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

55
56

57
58
59
61

Eskualdea
Anat. Stereas ke Nison
Kent. ke Dit. Makedonias
Northem Ireland
Rioja
Baleares
Nison Anatolikou Egeou
West Midianda County
Merseyside
Abruzzi
Dum. & Gal. Strathclyde
Limburg
Halnaut
Salop. Staffordshire
Humberside
South Yorkshire
West Yorkshire
Corse
Heref. & Worc., Warw. sh.
Languedoc-Roussillon
Cleveland, Durham
Namur prov.
Northumber, Tyne & Wear
Poitou-Charentes
Limburg (N)
Lige prov.
Weser-Ems
Friesland
Grester Manchester
Bor, Cen, Flf, Lot, Tay
Basse-Normandie

Herria Balioa
61,9
(GR)
(GR)
63,0
64,4
(UK)
(ESP)
65,9
66,0
(ESP)
67,1
(GR)
67,0
(UK)
74,8
(UK)
75,7
(I)
76,2
(UK)
78,1
(B)
81,2
(B)
82,1
(UK)
82,4
(UK)
83,2
(UK)
84,0
(UK)
84,2
(F)
85,7
(UK)
(F)
97,2
88,1
(UK)
89,2
(R)
89,8
(UK)
90,7
(F)
91,4
(NL)
(B)
91,6
92,2
(D)
92,3
(NL)
93,0
(UK)
93,0
(UK)
(F)
95,3

rri

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Eskualdea
Lancashire
Overljssel
Gwent, M.S .W. Giamorg.
Gelderland
Kent
Nord-Pas-de-Calais
Naord-Brabant
Cornwall, Devon
Oberplalz
Bretagne
Luxembourg
Leicus.sh.,Northamp.sh.
Pays de La Loire
Derbysh, Nottinghamsh
Highlands, Islands
Oost-Vlaanderen
West for S torebaelt
Umbria
Groningen
East Anglla
Trentino-Alio Adige
Ont for Storebanit
Saarland
Picardie
Marche
Clwy, Dyle, Gwytt, Powy
Niederbayern
Haute-Normandie
Trier
West-Vlaandasen

Herria
(UK)
(RL)
(UK)
(NL)
(UK)
(F)
(NL)
(UK)
(D)
(F)
(B)
(UK)
(F)
(UK)
(UK)
(B)
(DK)
(I)
(NL)
(UK)
(I)
(IK)
(D)
(F)
(I)
(I)
(D)
(F)
(D)
(B)

B alioa
95,8
96,0
96,3
96,4
96,5
96,6
96,7
96,8
96,9
98,0
98,5
98,9
100,6
100,7
101,2
101,3
101,4
101,7
102,0
102,2
102,4
102,9
103,6
103,7
104,1
104,1
104,3
104,5
105,3
106,1

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

Eskualdea
Lazio
Hampshire, Isle of Wight
Bremen
Essex
Brabant
Auvergne
Aquitania
Limousin
North Yorkshire
Veneto
Avon, Glou.sh., Wiltsh.
Hidi-Pyrftl'ees
Berk.sh., Buck.sh., Oxf.sh.
Provence-Alpes; C.d'Azur
Lorraine
Lueneburg
Bourgogne
Huensfer
Champagne-Ardennes
Utrecht
Arnsberg
Dorset, Somerset
Fruili-Venezia Giulia
Bedfordsh., Hertfordsh.
Franche-Comte
Braunschwelg
Kassel
Koblenz
Drenthe
Toscana

Herria
(I)
(UK)
(D)
(UK)
(B)
(F)
(F)
(F)
(UK)
(I)
(UK)
(F)
(UK)
(F)
(F)
(D)
(F)
(D)
(F)
(NL)
(D)
(UK)
(I)
(UK)
(F)
(D)
(D)
(D)
(HL)
(I)

B alioa
106,3
106,4
106,8
108,3
108,4
108,5
109,0
109,2
109,2
109,5
109,8
109,8
109,8
110,5
110,5
110,5
110,9
110,9
112,2
112,4
113,0
113,4
113,9
114,0
115,0
115,4
115,7
115,8
115,9
116,0

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Eskualdea
Cheshire
Delmold
Centre
Unterfranken
Obenfranken
E.Sus., Surrey .W.Sus.
Zeeland
Cumbria
Antwerpen prov.
Noord-Holland
Plemonie
Schleswig-Holstein
Hannover
Glessen
Zuld-Holland
Emillia-Romagna
Koeln
Rhone-Alpes
Schwaben
Liguria
Gramplan
Lombardia
Tuebingen
Freiburg
Greater London
Duesseldorf
Alsace
Hittelfranken
Hovedsiadoregionen
Berlin (West)

Herria B alio a
116,1
(UK)
116,7
(D)
(F)
117,0
117,1
(D)
(D)
117,6
117,6
(UK)
118,5
(1•11-,)
118,7
(1-1K)
119,8
(B)
120,1
(NL)
120,1
(I)
120,4
(D)
120,8
(D)
120,9
(D)
121,8
(NI-)
128,1
(I)
129,8
(D)
130,1
(F)
130,6
(D)
130,8
(I)
132,6
(UK)
132,8
(I)
134,8
(D)
134,9
(D)
135,0
(UK)
136,3
(D)
(F)
136,4
136,6
(D)
(DK)
141,4
141,7
(D)

152
153
154
155
156
157
158
159
160

Eskualdea
Valle d'Aosta
Aheinhesen-Plaltz
Luxembourg (G.D.)
Karlsruhe
Ile de France
Hamburg
S tuttg art
Oberbayern
Darmstadt

Herria
(I)
(D)
(L)
(D)
(F)
(D)
(D)
(D)
(D)

Balioa
142,4
143,4
144,2
151,3
151,5
158,7
160,5
165,7
71,8

Oharra: Zenbat eta garaiagoa izan eskualdearen adierazlea,
hainbat eta larriagoa da eskualdearen arazoen
larritasuna.
Iturria: Documentos, Tercer informe peri6dico sobre la
situaci6n y la evoluci6n socioecon6mica de las
regiones de la Comunidad, 1987.
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Orohar, Espainiak Fondo honen baliabideez egindako erabilera ona izan da. Denbora
aurrera joan den ahala, erabilera hori hobetu da. Hasieran, adibidez, Fondoari aurkeztutako
eskabideak Administrazio Zentralarenak ziren, gehienbat jadanik egindako gastuen
itzulketa zuten helburu eta banakako egitasmoei zegozkien; 1988an, aldiz, erakunde
gehiagoren eskabideak aurkeztu dira, finantzakidetzako eraentza edo erregimen gehiago
erabili da, eskusarbide guztietara jo da eta ez banakako egitasmoetara bakarrik,... 8 .
Espainiako Autonomi Elkarteek 1986-88 urteetan jasotako laguntzak 7. laukian ikus
daitezke. Ohar daitekeenez, EAEra urte horietan etorritako laguntzak hutsalak izan dira.
Zergatik? 1986-87 urteetan, EGAEFen laguntza jaso zezaketen eskualdeen zerrendan EAE
sarturik ez zegoelako. Lehen esan bezala, 1988an EAEren lurralde batzuk zerrenda
horretan sartu ziren eta, ondorioz, laguntzen hazkundea galanta izan zen (hala eta guztiz
ere, EAEk beste Autonomi Elkarteek baino baliabide gutxiago jaso zuen).

7. LAUKIA: EGAEFen ESKUSARTZEAK ESPAINIAN

Engaiamenduak
1988
1986-88
Andaluzia
Aragoa
Asturias
Kanariak
Kantabria
Gaztela eta Leon
Gaztela-La Mantxa
Elkarte Balentziarra
Katalunia
Estremadura
Galizia
Madril
Murtzia
Nafarroa
EAE
Eskualdeaskotakoak
GUZTIRA

17.587
4.926
4.244
5.243
4.426
9.603
18.877
10.568
5.239
4.559
6.337
3.412
893
335
3.342
156
99.748

86.727
5.663
14.161
8.946
4.478
36.368
41.243
10.626
5.336
17.924
18.496
3.476
9.495
370
3.427
156
266.892

(M. pta.)

Ordainketak
1988
1986-88
19.602
1.683
3.094
4.132
3.090
7.259
15.365
3.777
2.335
4.018
4.110
467
665
69.597

53.872
1.840
8.527
6.847
3.090
20.552
25.108
3.777
2.335
12.329
11.516
467
6.784
1.288
158.332

8 Hutsegiteak ez ziren desagertu, ordea. Adibidez, Administrazio Zentralaren oker jokatze
batengatik (behar zen epean izapidatu ez zituelako), Batzordeak ez zituen onartu hainbat
Autonomi Elkartek gertutako Elkartearen Intereseko Egitarau Nazionalak.

Etorkizunari begira, egiturazko Fondoen erreforma arras onuragarria izango zaio
Espainiari, zeren eta elkarte-baliabide gehiago eskuratu ahal izango bait du. Hurrengo
bost urteei hegira EGAEFen engaiamendu-kredituez Batzordeak egin duen gutxi
gorabeherako banaketaren arabera, Espainiak baliabide horietatik % 30 inguru jasoko luke
(ik. 4. laukia)9 . EAEren egoera ere hobetu egingo da aurreko urteetakoaren aldean, zeren
1989an ia bere lurralde guztia ikeango industrialdetzat joa izan bait da; dena dela,
Autonomi Elkarte honek jasoko dituen baliabideak txikiagoak izango dira, garapen
atzeratuko eskualdetzat joak izan diren Espainiako gainerako lurraldeek jasoko dituztenak
baino 1 °. Izan ere, alde batetik, EGAEFen baliabide guztietatik % 80 1. helburuko
eskualdeetara bideratuko da eta % 15 bakarrik 2. helburuko lurraldeetara (banaketa hau
gogor kritikatu dute aztertzaile batzuek, ezen ikeango industrialdeentzat ez du uzten behar
hainbat baliabide); eta bestetik, herrialde aurreratuenek galdaturik, 2. helburuko
eskualdetzat joa izan ahal izateko Batzordeak ezarri nahi zituen baldintzak laxatu ziren eta,
ondorioz, haien kopurua handitu zen eta baliabideen banaketan lurralde bakoitzari
gutxiago iritsi zitzaion (ik. 4. oharra).

9 Oraindik orain, 1989ko irailean, gutxien garatutako eskualdeentzat Batzordeak erabakitako
egiturazko Fondoen baliabide-banaketaren arabera, EGAEFek helburu honetarako Espainiara
1.218.867 M. pta. bideratuko du, EGIFek 122.124 M. eta ENOBEF-Orientabideak 292.267
M., hots, guztira 1.633.267 M. pta. (Elkartean 4,76 biloi banatuko dira guztira). Kopuru honi
erantsi behar zaio, Batzordeak bere ekimenez abian jarriko dituen 273.000 M. pezetako
elkarte-intereseko egitarauetatik Espainiara etorriko dena.
10 Hurrengo hiru urteetan EGAEFetik EAEra etorriko den kopurua 17.000 M. pezetakoa izango
bide da.
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17. KAPITULUA
ELKARTEAREN GIZARTE-POLITIKA

I. ZERGATIK ETA HAREN GARAPEN HISTORIKOA

Erromako Tratatuaren aitzinsolasak "herrien bizitz eta lan-baldintzen etengabeko
hobetzea" aipatzen du Elkartearen helburutzat. EEEren eratzaileek liberalismo
ekonomikoan zuten sinesmenak uste erazi zien gizarte-ongizate hori Europako merkatu
amankomunaren eraikuntzak berekin ekarriko zuela, ordea. Horregatik, Elkartearen
gizarte-politikak, haien irudiz, ekoizpen-faktoreen higikortasun betea iristeko eta enpresen
arteko lehiaketa askearen eragozpideak kentzeko lagunbidea besterik ez zuen izan behar.
Ikuspegi horretan oin hartzen dute, gai honetaz Tratatuan diharduten bi arau-multzo
garrantzizkoenak, hots:
- Langileen ibiltze askeaz ari diren 48-51 artikuluak (5. kapituluan azalduak).
- "Gizarte-xedapenak" kapitulua (117-122 artikuluak) eta "Europako Gizarte-Fondoa"
kapitulua (123-128 artikuluak) barne dauzkan EEETren hirugarren ataleko III. titulua.
Erromako Tratatuan, hortaz, Elkartearen helburu nagusia merkatu amankomunaren
burutzapena zen, eta gizarte-politika helburu horren zerbitzura jartzen zen. Bestela esanda,
Erromako Tratatuan gizarte-politika politika laguntzailea baizik ez zen. Eta, egitez,
horrela jokatu zuen gizarte-politikak 70koen hamarkada arte.
Hirurogeitamarreko urteen hasieran, alabaina, nabaria zen biztanle-talde eta eskualde
guztiak ez zirela era berean onuratzen aurreko hamarkadan egondako hazkunde
ekonomikoaz eta ekonomi desberdintasunek deuseztatu gabe zirautela. Bestalde, Elkarteak
ematen zuen irudi merkantilista hutsa askok ez zuen gogoko. Guzti horrek eraman zuen,
1972an Parisen ospatutako Estatu- eta Gobernu-buruen gailurrean, Elkartearen gizarte-politilcari buruzko ikuspegia aldatzera. Ikuspegi-aldaketa horren ondorioz, politika honen
beregaintasun eta garrantzia handitzen zuten bi axolazko erabaki hartu ziren: (EGIF)
Europako Gizarte-Fondoaren helburuak eta iharduera birrantolatzea eta Gizarte-Ekintzako
Egitaraua abian jartzea. Harrez gero, ekonomi eta moneta-batasunak eta gizarte-politikak
batera joan beharko zuten aurrera.
Baina 70koen hamarkadaren bigarren erdian egitasmo horrek porrot egin zuen
(besteak beste, krisi ekonomikoagatik): EGIFek funtzionamendu txarra izaten jarraitu

zuen (hura zuzentzeko 1983an erreforma bat burutu zen, baina ez behar bezala) eta Ekintz
Egitarauean aurrikusitako neurrietatik banaka batzuk baizik ez ziren abian jarri.
Beste hainbat alorretan bezalaxe, 1992an iritsi nahi den barne-merkatu bakarrari so
eginik, 1986 inguruan hasi ziren gizarte-politika berri bat eratzeko lehenengo ahaleginak.
Izan ere, ordura arte egondako gizarte-politika egokitzat ez jotzeaz gainera, uste izan zen,
alde batetik, barne-merkatuak ekarriko lukeen ekonomi integrazio handiagoak hainbat
taldetan, sektoretan, eskualdetan... gizarte-arazoak sort litzakeela epe laburrera, gizarte-politika aukerako batek berdindu beharko lituzkeenak; eta bestetik, zenbait herri eta talde
bildurrak zeuden, lehiagarritasuna handitzeko eta horrela iharduera ekonomiko batzuk
eskuratu edo mantentzeko asmoz, beste herri elkartekide batzuk "gizarte-dumping"eko
politika batez baliatuko zirela. Hau honela, EABren bidez gizarte-politikari buruzko
EEETren artikulu batzuk aldatu ziren eta, jadanik 1986an, Belgikaren buruzagitzaren
azpian, gizarte-arauen gutxienezko oinarri ("socle") bat Elkartean ezartzeko
komenigarritasunaz eztabaidatzeari ekin zitzaion.
EABren bidez EEETn barneratutako artikuluei dagokienez, lan-ingurua hobetzeko
(bereziki langileen segurtasun eta osasuna babesteko) gutxienezko xedapen sozialak
gehiengo kualifikatuz (eta ez ahobatez, ordura arte bezala) har dezan bide eman dio
Kontseiluari 118A artikuluak; gizarte-alderdien arteko elkarrizketa bultzatzeko baimen
eman dio Batzordeari 118B artikuluak; berebat, aurreko kapituluan ikusitako egiturazko
Fondoen erreformari buruzko artikuluak aipa daitezke.
Bigarren puntuari dagokionez, agian gertakaririk aipagarriena, 1989an "Europako
Gizarte-Gutuna" onartzeko egin den saioa da. Gutun horretan, gizarte-eskubiderik
funtsezkoenak jasoko lirateke, hots, lan-zuzenbideko eredu europearraren funtsezko
hastapenak. Gutun horri lagunduz, Ekintz Egitaraua onartu behar da, hots, Gutunean
jasotako oinarrizko hastapenak garatzeko legegintz plana.

2. EKINTZ EGITARAUAK ETA BITARTEKOAK

Lehen adierazi dugun bezala, Elkartearen gizarte-politika beregaina 1974ean,
Kontseiluak Gizarte-Ekintzako Egitaraua onartu zuenean, jaio zen. Egitarau horren
arabera, hiru ziren Elkartearen gizarte-politikaren funtsezko helburuak:
- Enplegu bete eta ezinobea.
- Bizitz eta lan-baldintzen hobekuntza.
- Elkartearen erabaki ekonomiko eta sozialetan gizarte-mintzaideen eskuhartze gehikorra
eta enpresaren bizitzan langileena.
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Helburu hauei lotuta, 1974eko egitarauean hainbat ekintz mota aipatzen zen (ikus 1.
laukia). Horietako batzuk hurrengo urteetan egiteratuz joan ziren; baina beste asko burutu
gabe gelditu ziren. Hau honela, aurreko hamarkadaren bukaeran nabaria zen Egitarauaren
garapena galgatua edo gelditua zegoela.
1. LAUKIA: 1974eko GIZARTE-EKINTZAKO EGITARAUA

1. HELBURUA: ENPLEGU BETE ETA EZINOBEA
- Enplegu-politika nazionalen hitzartzea
- Lanezaren aurkako elkarte-ekintzak
- Gazte-enpleguaren sustapena
- Lanaldiaren antolaera (lanegunaren laburtzea eta birrantolabide berriak: aldi
bateko lana, denbora partzialeko lana...)
- Elkartearen politika lanbide-heziketaren alorrean
- Minusbaliodunen eta emigranteen enplegua erraztea
- Kinka larriko adarretako langileen berregokitzapena
2. HELBURUA: BIZITZ ETA LAN-BALDINTZEN HOBEKUNTZA
- Emakume landunen berdinkatze soziolaborala
- Langileen interesen babeskuntza (langile-taldeen iraizpena, enpresen
transferentziak...)
- Lan-baldintzen hobekuntza
- Gizarte-Segurantzako politiken hitzartzea
- Lan-istripuei aurrea hartzea eta osasunaren babeskuntza
- Minusbaliodunen, emigranteen eta abarren lanbide- eta gizarte-integrazioa
- Txirotasunaren aurkako borroka
3. HELBURUA: GIZARTE-MINTZAIDEEN ETA LANGILEEN
ESKUHARTZEAREN GARAPENA
- Gizarte-mintzaideen eskuhartzea Elkartearen erabakietan
Langileen eskuhartzea enpresen bizitzan
Gizarte-politikan aurrera jotzearen alde lehenengo abotsak 1986an entzun baziren
ere, 1988 arte Batzordeak ez zuen gizarte-politika garatzeko egitasmorik aurkeztu. Horrez
geroztik, delako "Gizarte-Gutuna" onartzearen aldeko saio eta ahaleginak areagotu egin
ziren. Batzordeak 1988ko irailean onartutako saloan jaso diren funtsezko gizarte-eskubideak 2. laukian ikus daitezke. Salo hori, abenduan, Strasburg-eko Kontseilu
Europearrean aurkeztuko da. Era berean, Gutun horretan jasotako funtsezko hastapenak
garatzen dituen Ekintz Egitaraua azaroan eman du argitara Batzordeak.
Nola joka dezake Elkarteak helburu hauek iristeko?
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1) Zuzenbidearen bitartez.- Gutxitan (langileen ibiltze askeaz eta bizitz eta lan-baldintzez
aritzean, gehienbat) jo izan du Elkarteak erregelamendu eta artezarauetara l ; maizago,
aldiz, ebazpen, erizpen eta artamenduetara.
2) Finantz eskusartzeen bitartez.- Eskusartze hauek EGIFen bidez burutu dira nagusiki
(ik. honen funtzionamendua aurrerago).
3) Herrien eta gizarte-alderdien ordezkarien topaketak antolatzen, gai honi buruzko
ikerketa eta azterlanak egiten, informazioa zabaltzen... harako "osmosi" bat eman dadin
(Estatu elkartekide batean aplikatzen den neurria beste Estatu elkartekideetan ere
aplikatzen has dadin).
2. LAUKIA: GIZARTE-GUTUNAREN FUNTSEZKO GIZARTE-ESKUBIDEAK

- Bizitz eta lan-baldintzen hobekuntza
- Langile alokatu eta beregainen ibiltze askea
- Enplegu eta ordainsariak
- Gizarte-babeskuntza
- Elkartzeko eta negoziazio kolektiboa egiteko askatasuna
- Lanbide-heziketako eskubidea
- Gizonezko eta emakumezkoen arteko tratu-berdintasuna
- Jakinaren gainean egoteko, galde eginak izateko eta eskuhartzeko langile-eskubidea
- Osasunaren babeskuntza eta lan-inguruaren segurtasuna
- Haurren eta neraben babeskuntza
- Adinekoak
- Norbanako gutxituak

3. EUROPAKO GIZARTE-FONDOA (EGIF)
Fondo honek aldaketa handiak izan ditu bere bizitzan zehar. Azkenekoa, 1988an
onartutako egiturazko Fondoen erreformak ekarria. Apartatu honetan, 1990ean
(erreforman onartutako arauteriaren arabera egindako planek hartzen duten lehenengo

1 1973-88 urteetan hamabost bat artezarau onartuak izan dira: hiru, gizonezko eta
emakumezkoen arteko tratu berdintansunaz lan-merkatuan; beste hiru alokatuen babeskuntzaz
(hots, edozein iraizpen kolektibo egin aurretik, langileei galdebidea izateko; enpresen
aldaketetan alokatuen eskubideak mantentzeko; eta alokatzailea kaudimengabea izatekotan
langilea babesteko), eta beste hamar bat lan-baldintzez (funtsean, segurtasun eta
osasunbideaz).
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urtean, alegia) ireki den aro berri honetan EGIFek daukan antolamendua labur-labur
azaltzen saiatuko gara2.
Aurreko kapituluaren 1. apartatuan ikusi ahal izan zenez, (CEE) 2052/88
erregelamenduak egindako helburu-esleiketaren arabera, EGIFek bost helburuak iristera
lagundu behar zuen: 3 eta 4. helburuetan (iraupen luzeko lanezaren kontrako borroka eta
gazteen lanbideraketaren erraztea) berak bakarrik jokatuz; 1, 2 eta 5b helburuetan
(eskualde atzeratuen garapena, ikeango industrialdeen birmoldaketa eta nekazaldeen
garapena) gainerako Fondoekin batera 3 .
EGIFek finantziatzen dituen ekintzak ondoko hauek dira, funtsean:
- Lanbide-heziketa eta, behar izatekotan, lanbide-norabidetzea.
- Iraupen luzeko lanpostu berrietako kontratazio-laguntzak eta iharduera beregainak
sortzeko laguntzak 4 .
Hau honela, lanbide-heziketa hartzen ari diren norbanakoen sarrerak, heziketa honen
gastuak, kontratazioen laguntzak, etab. finantziakidetzen ditu.

2 Luze joko luke eta nekagarri gerta, egiturazko Fondoen funtzioei buruzko (CEE) 2052/88
erregelamenduak, Fondoen eskusartzeen koordinazioari buruzko (CEE) 4253/88
erregelamenduak, EGIFi buruzko (CEE) 4255/88 erregelamenduak eta 1989ko otsailean
B atzordeak EGIFen eskuartzeei buruz onartutako Orientabideek (ik. 89/C 45/04) Fondo honen
xedeez, finantziatuak izan daitezkeen ekintzez, ihardun-esparruez, finantzia daitezkeen
eralkipenez, eskusarbideez... esandako guzti-guztia hona aldatzea. Horregatik, jarraian,
arauketa horretatik funtsezkoen jo duguna aurkeztera mugatuko gara. Honetaz argibide gehiago
nahi duena, jo beza aipatutako arauetara.
3 1, 2 eta 5b. helburuko lurraldeetan aritzen denean, EGIFen ihardun-esparrua zabaltzen da:
Elkartearen lurralde guztian "hamabi hilabete baino gehiago langabezian daramaten 25 urte
baino gehiagokoen lan-bideraketaren bitartez iraupen luzeko desenpleguaren aurka
borrokatzeko" edo "enplegu bila dabiltzan 25 urte edo gutxiago duten eta denbora beteko
eginbeharreko eskolaratzea amaitu duten gizabanakoen lan-bideraketa errazteko" ematen
dituen laguntzak ez ezik, Fondo honek, "lanpostuen egonkortasuna bultzatzeko eta enpresa
txiki eta ertaineko langileentzako, langabeziak mehatxatutako norbanakoentzako edo
langabeentzako enplegubide berriak sortzeko" eta "egitarau integratu baten garapeneko eta
birmoldaketako helburuen irispenerako funtsezko den iharduera batean eskuhartzen duen
norbanako ororen lanbide-heziketa errazteko" ekintzak ere finantziakidetzen ditu. Gainera 1.
helburuko eskualdeetan, "ikaste-kontratua" duten edo "bigarren mailako lanbide-irakaskuntzako sistema nazionaletan heziak" izan diren norbanakoentzat ere laguntzak
ematen ditu.
4 EGIFek ondoko hauen finantzapenean ere eskuhartzen du: a) lanbide-heziketaren edukinari,
metodologiari eta antolaerari buruzko hipotesi berriak egiaztatu nahi duten ekintza
berritzaileak; b) erregelamenduaren aplikaziorako beharrezko diren prestatze-, laguntze- eta
kudeatze-ekintzak (azterketak, laguntza teknikoa, ikasien elkartrukatzeak, jarraitzea eta
ebaluaketa); c) ekoizpen-aparatua modernizatzerakoan, bi Estatu elkartekide edo gehiagoko
enpresetako langileen heziketa; d) iraupen luzeko langabeak lanbideratzeko diren norabidetze-ekintzak.
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Lehengo kapituluan adierazi zenez, jarrita dauden bost helburuei begira Estatu
elkartekideek, laguntzak eskuratu ahal izateko, Batzordeari aurkeztu behar dizkioten plan
guztietan (hots, eskualde-garapeneko planetan, eskualde- eta gizarte-birmoldaketako
planetan, iraupen luzeko lanezaren kontrako planetan, gazteen lanbideraketako planetan
eta nekazaldeen garapen-planetan) EGIFekin zerikusia duten hainbat puntu jaso behar dira:
lanaren eskaintza eta eskariaren arteko desoreka, erantzun gabeko lan-eskaintzen
nolakotasuna, heziketa- eta enplegu-alorrean aurrikusiak dauden edo burutzen ari diren
ekintzak, ekintza horien onuradunen kopurua, botere publikoen finantz eginahala ekintza
horietan... Plan horiek aintzat edukiz, Batzordeak "Elkartearen Urgazte-Markoak" ezartzen
ditu, non Elkartearen eskusartzeen lehentasunezko ardatzak, eskusartzeen finantz plan
adierazlea, eskusarbideak... finkatzen bait dira. Markoa ezarri eta gero, Estatu
elkartekideek beren laguntz eskaerak aurkezten dizkiote EGIFi: bai eragiketazko egitarau
gisa bai subentzio orokor gisa (azken kasu honetan, subentzio erakunde tartejarri bati
ematen zaio eta gero erakunde hori banakako subentzioen banaketaz arduratzen da).
Laguntz eskaerak jaso ondoren, Batzordeak erabaki behar du –beti ere ekintza hasi baino
lehen– zein finantziakidetu eta zein ez, eta zer neurritan.
Erabakia hartzerakoan, Batzordeak aintzakotzat hartzen ditu, berak helburu
bakoitzean ezarri dituen xedeak ekintza proposatuek kontutan hartzen dituzten ala ez (4),
edota 3 eta 4. helburuen kasuan berak jarri dituen berarizko orientabide edo betebeharretara
ekintza horiek doitzen diren ala ez5 ; baita ere herrien eginahal gehigarria; lan-merkatuaren egoera;...
Gastu publikoetan egiturazko Fondoek duten eskuhartzea 1. helburuko eskualdeetan
% 50aren eta 75aren artean ibiltzen da; gainerako eskualdetan, aldiz, % 25aren eta 50aren
artean.

4. ERDIETSITAKOAREN BALANTZEA
Erromako Tratatuak ezartzen zizkion muga estuak gaindituz, 70koen hamarkadan
Elkarteak gizarte-politikako ekintza positibo eta egiturazkoak burutzen hasi zen. Baina
hamarkada horren bigarren erdian Europako Batasunak izandako porrotaren ondoren,
gizarte-politikak hasierako indarra galdu zuen eta, garatzen jarraitu bazuen ere, aurrerapena
Ekintz Egitarauaren arlo batzutzan besterik ez zen egon, hasieran uste baino astiroagoa
eta oro har koherentzia handirik gabe.
Alde batera uzten baditugu langileen ibiltze askearen alorrean eta langile
emigranteen aldeko Gizarte-Segurantzako arauterian harturiko neurriak, gainerako
lorpenak urriak izan dira. Ekintz Egitaraua 1984ean abian jarri zenez geroztik hamabost

5 Ikus 3. oharra.
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bat artezarau eta erregelamendu besterik ez ziren onartuak izan: lan-merkatuko
gizonezkoen eta emakumezkoen tratu-berdintasunaz, alokairuen babeskuntzaz eta lan-baldintzez (segurtasun eta osasunbideari buruz, batipat). Beste arlo garrantzitsuetan —hala
nola, harreman kolektiboak (adib. nazioz gaindiko edo egitura konplexuko enpresetan
langileek enpresaren ibileraren berri izateko edo hari buruz galdetuak izateko duten
eskubidea), lan-antolaera (adib. lanaldiaren laburtzea edo lan-merkatuaren malgutasuna),
etab.— Batzordeak aurkezturiko saloak —eskuarki aurrerakorrak— beti topo egin zuten
Estatu elkartekideren baten jarkierarekin eta galgatuak izan ziren. Horregatik, artamendu
edo gomendioak egitera, zenbait Estatu elkartekidetan eraginkor eta arrakastatsu
agerturiko neurri eta saioen berri gainerako Estatu elkartekideei jakineraztera, ikerketak
egitera, harremanak bultzatera... mugatu zen azkenean Batzordearen lana.
Oraindik orain, funtsezko gizarte-eskubideei buruzko Europako Gizarte-Gutunaren
onarpena eztabaidatzen hasi da eta, honekin batera, Gizarte-Ekintzako Egitarau berri
batena. Nahiz eta, sindikatuek galdatutakoaren aurka, Batzordeak proposaturiko Gutunak
ez zehaztu eta izaera behartzailerik ez izan, Erresuma Batuaren aurkatasunak haren
onarpena arras zaildu du. Ez dirudi, hortaz, hurrengo urteetan alor honetan aurrerapen
handirik egongo denik.
EGIFi dagokionez, 1988an onartutako erreformak Fondo honek ordura arte
erakutsitako bi akats nagusi zuzendu nahi zuen: alde batetik, zeuden beharrizanei
erantzuteko baliabide aski ez edukitzea; eta bestetik, kudeamenduaren hutsegiteak. Izan
ere, EGIFi egiten zitzaizkion laguntz eskeak azkarrago handitzen ziren, Fondoaren
baliabideak baino; horrek, engaiamendu-kredituak ordainketa-kredituak baino bizkorrago
emendatzea ekarri zuen eta, ondorioz, Fondoaren garapena eragozten zuen "iraganaren
pisua" gehitzea. Eta Fondo honen laguntzek izaten zuten barreidurak are kaltegarriagoa
egiten zuen baliabideen urritasun hori (ondorioz, egitasmo bakoitzeko ematen ziren
laguntzak oso txikiak izaten ziren).
Aipatutako akatsa zuzentzeko asmoz, 1983ez geroztik Batzordeak bere laguntzak
kontzentratzeari ekin zion, nola ikuspuntu geografiko aldetik hala talde onuradunen
aldetik. Laguntza guztietatik %40, adibidez, "superlehentasunezko" jotzen ziren
eskualdeetarako gordetzen zen eta gainerakoa langabezia garaiko edota industri eta sektore-birmoldaketako eskualdeetarako; halaber, kreditu erabilgarrien %75 hogeitabost urte
baino gutxiagoko gazteentzako iharduketetarako gordetzen zen eta gainerako %25 talde
mugatu batzuentzako iharduketetarako (iraupen luzeko langabeak, emakumeak,
minusbaliodunak, emigranteak...). Baina laguntzen biltze bikoitz horren nahasketak
(eskualde eta talde desfaboratuen gainean, alegia), laguntz eskaeren kopuruaren hazkundea
ez mozteaz eta kinka larria bizi zuten eskualde batzuk bazter uzteaz gainera, talde
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bakoitzaren arazoak eskualde guztietan modu berean tratatzea ekartzen zuen, eta hori
okerra zen 6 .
Besteak beste, egiturazko Fondoen erreformak bi arazo hauei aurpegi eman nahi izan
die. Egiturazko Fondoen baliabideak bikoizteko hartu den erabakiak gorago aipaturiko
baliabideen urritasun hori berdintzea du helburutzat. Dena dela, EGIFen aurrekontuaren
hazkundea EGAEFena baino txikiagoa izango bide da eta EGIFen ekintz esparrua nahiko
zabala (oroituko denez, bost helburuak iristera lagunduko duen Fondo bakarra EGIF da);
hori dela-eta, hainbat aztertzaileren ustez EGIFen finantz baliabideak oraingoan ere
makina bat egitasmo txikiren artean barreia daitezke. Orobat, Fondoen ekintzak eskualde
atzeratuenetan biltzeko dagoen borondateari lotzen bazaio EGAEFen eta EGIFen artean
aurrera eraman nahi den ekintz koordinazioa, gerta daiteke –zenbaiten irudiz– EGAEFek
EGIF atoian eramatea; honek EGIFen oraintabideen zehaztapena (adib. bultzatuko
litzatekeen heziketa-mota), iraupen luzeko lanezaren aurka burrukatzeko eta gazteen
lanbideraketa errazteko geldituko liratekeen baliabideak, etab. baldintzatuko lituzke.

5. ATXIKIMENDUA
Langileen ibiltze askeari buruzko salbuespenezko neurri batzuk izan ezik,
Elkartearen gizarte-politika atxikimendutik bertatik aplikagarria da Espainian. Hala ere,
bai Elkartearen gizarte-politikaren garapen-maila txikia zelako bai 70eko azken urteez
geroztik Espainian egindako lege-aldaketak Elkartearen legegintza aintzakotzat hartuz egin
direlako, atxikimenduak ez zuen aldaketa handirik sorterazi Espainiako Zuzenbidean. Esan
gabe doa, alabaina, atxikimenduaren ondoren Espainiako sistema (lan-merkatua, lan-baldintzak...) antolatzerakoan Elkarteko herri auneratuenena eredutzat hartzea ohizko
bihurtuko zela, eta, beraz, harako "osmosi" batek jokatuko zuela.
Elkartean egindako azterketa guztiek behin eta berriz erakutsi dute, Espainiaren
gizarte-prestazioen maila Elkartean dauden apalenetako bat dela, eta Espainiak horrekin
ere jokatzen duela beste herri elkartekideekiko lehiaketan. Hau honela, gutxienezko
eskubideak eta izaera behartzailea edukiko lituzkeen Europako Gizarte-Gutuna onartuko
balitz, esan beharrik ez, Elkartearen hegoaldeko herrialde batzuek lan-kostuari dagokionez
duten abantaila gonparatiboak gutxituko lirateke, epe laburrera bederen. Horregatik,
Espainia eta Portugal bezalako herriek ahaleginak egin dituzte Gutunaren idazketa
"leuntzeko", abantaila gonparatiboak ez galtzearren.

6 3 eta 4. helburuetan EGIFek egin behar dituen eskusartzeei buruz Batzordeak 1989ko
otsailean onartutako Orientabideak (ik. 89/C 45/04, 1989.2.24eko Europako Elkarteen
Egunkari Ofizialean) aditzera ematen dituzte, esate baterako, Fondo honek lehentasunezko
urgaztea ematen dien ekintzak: teknologia aurretatuetako heziketa, nazioz handiko ekintzak,
lan-merkatuan eragozpide berezirekin topo egiten duten taldeen aldeko ekintzak,...
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EGIFen finantz eskusartzeei dagokienez, Fondo hau Espainiari oso onuragarria izan
zaio: 1986-89 urteetan Espainiaren sei Autonomi Elkarte "superlehentasunezko" joak
izan ziren (Andaluzia, Estremadura, Gaztela-Leon, Gaztela-La Mantxa, Galizia, Murtzia,
Kanariak eta Zeuta eta Melila), eta gainerakoak "lehentasunezko". Horri esker, 1986an
EGIFen laguntza jaso zuten herrien artean Espainia laugarrena izan zen, 1987an
hirugarren lekura igaro zen eta 1989an bigarrena zen, Fondo honen aurrekontutik %17
eskuratu zuelarik. Azken urte honetan Espainiari emandako 78.600 M. pezetekin 300.000
lagunen heziketa eta beste 112.500en kontratazioa finantziakidetzea aurrikusten zen.
Aipatutako laguntza guztietatik %80 joango ziren Estatuaren Administrazioak eragindako
egitarauetara, beste %13 Autonomi Elkarteek eragindakoetara eta gainerako %2 bestek
eragindakoetara.7
3. LAUKIA: EGIFen LAGUNTZEN BANAKETA HERRIALDE ETA

HELBURUEN ARTEAN (M. ECU eta %)

Helduak

Gazteak
Lehentasun

Beste

Lehentasun Beste

Neurri

absolutuko

eskualdeak

absolutuko eskualdeak

bereziak

eskualdeak

eskualdeak
M.Ecu

% M.Ecu

Belgika
Danimarka
Alemania
124
Grezia
167
Espainia
43
Frantzia
219
Italia
168
Irlanda
Luxemburg
Holanda
275
Portugal
Erresuma Batua68
Guztira
1.063

39
106
20
12
155
16
4
201
21
280
16
2
45
26
6 451
100 1.298

Guztira

% M.Ecu

3
8
2
12
15
22
0
3
35
100

57
71
5
56
37
71
11
308

%M.Ecu

%M.Ecu

4
- 13
- 31 10
9
2
19
23 52 14
1 126 33
18 75 19
12
0
0
- 17
4
23
4 53 14
100 384 100

4
17
7
2
9
13
19
4
8
7
10
97

% M.Ecu

%

4
56
17 162
7
36
2 183
9 453
13 378
19 649
4 209
2
8
69
7 353
10 593
100 3.150

2
5
1
6
14
13
21
7
0
2
11
19
100

Iturria: XVI Informe de Actividades del Fondo Social Europeo. Ejercicio 1987, COM(88) 701
final.
Oharra: 1 ECU = 144,8 pta.

7 Ekoizpen-egitura zaharreko lurraldeetako gazte langabeen arazoak eta lurralde
atzeratuetakoenak oso bestelakoak dira. Lehenengoen kasuan, adibidez, arazoen ebazpide
nagusienetako bat ekoizpen-egituraren aldaketara egokitzeko lanbide-heziketa gazteei
ematean datza; bigarrengoen kasuan, aldiz, hori ez da aski, zeren eta, eskualde horietan
ekoizpen-egiturarik ez egotean, heziketa hori jaso dutenek ez bait dute gero irteera.rik
aurkitzen.
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Euskal Autonomi Elkartea ere onuradun atera da EGIFen finantz eskusartzeetatik,
baina "superlehentasunezko" joak izan diren Autonomi Elkarteak baino gutxiago (ik.
Espainiako Autonomi Elkarteei 1989an emandako laguntzak 4. laukian). Gainera,
EGIFra jotzea zela-eta, Administrazio Zentral eta Autonomaren artean liskarrak eta
elkarrekiko salaketak egon dira, eta bi Administrazioek arlo honetan ematen dituzten
zerbitzuetan bikoizketak eta disfuntzionalitateak ugari dira.
4. LAUKIA: EGIFen LAGUNTZEN BANAKETA ESPAINIAKO
AUTONOMI ELKARTEEN ARTEAN (1989)

Heziketa

Andaluzia
Kanariak
Gaztela-La Mantxa
Estremadura
Galizia
Murtzia
Zeuta eta Melila
Aragoa
Asturias
Balearak
Kantabria
Katalunia
Madril
Nafarroa
EAE
Errioxa
Balentzia
Besteak
Guztira

Norbanakoak

M. pta.

63.151
14.442
12.023
9.753
14.092
7.431
758
7.324
7.765
2.720
4.240
53.069
28.710
2.875
23.721
1.495
2.288
279
299.177

13.804
2.877
2.771
2.305
2.985
1.574
199
1.407
1.367
505
763
9.400
5.719
545
3.560
324
3.693
138
59.515

Kontratazioa

Guztira

NorbaNorbanakoak M. pta. nakoak

33.001
7.045
7.172
5.542
6.212
3.420
238
4.572
1.739
1.023
738
13.734
8.510
1.171
3.680
656
7.142

6.129
1.504
706
1.178
1.084
589
46
637
327
138
142
1.921
1.221
142
760
73
1.030

112.463

19.087

96.152
21.487
19.195
15.295
20.304
10.851
996
11.896
9.504
3.743
4.978
66.803
37.220
4.046
27.401
2.151
28.430
.279
411.640

Pezeta
M. pta. guztiekiko
19.933
4.381
3.531
3.483
4.069
2.162
244
2.044
1.695
643
906
11.322
6.940
687
4.320
397
4.724
138
78.602

25,4
5,6
4,5
4,4
5,2
2,8
0,3
2,6
2,2
0,8
1,2
14,4
8,8
0,9
5,5
0,5
6,0
0,2
100,0

Iturria: 5 Dias 1989.6.9

Etorkizunari begira, egiturazko Fondoen erreformak ekarriko duen baliabideen
gehikuntza Espainiari eta EAEri oso onuragarria izango zaie, bada lurralde hauek,
ekonomi krisiak gogor jo dituenez gero eta Elkarteko langabezi tasarik garaiena dutenez
gero, EGIFen baliabideak eskuratzeko erraztasun gehiago ematen zaie. Ikus dezagun,
astiro, Elkartean eta Espainian dagoen langabezi egoera (EAErena eta Espainiarena oso
antzekoak dira).
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- Elkartearen

langabe erregistratu guztien kopurua handituz joan da 70koen hasieratik
1988 arte (urte honetan agertzen da lehenengo gutxipena). Gizonezko langabeen
gutxipenak ekarri du guztizkoaren gutxipena, bada emakumezko langabeak oraindik ere
handituz doaz. Espainian ere antzeko joera agertzen da. Hala ere, langabe erregistratu
guztien hazkundea azkoz handiagoa izan da Espainian Hamabien Elkartean baino, ezen
1974ean Espainiako langabeak Elkartekoen %3 besterik ez ziren, 1988an %18 ziren
bitartean.

- Bestalde, Espainiako emakumezko langabeen eboluzioa askoz txarragoa da gizonezko
langabeena baino: azken hauek zenbaki absolutuetan gutxituz hasi dira 1985ez geroztik,
eta Elkarteko gizonezko langabeen aldean 1980ez geroztik; Espainiako emakumezko
langabeen kopuruak, ostera, oraindik ere emendatzen jarraitzen du, bai zenbaki
absolutuetan bai Elkarteko emakumezko langabeen aldean.
- Elkartearen batezbesteko langabezi tasa %10 inguru dago. Estatu elkartekideen langabezi
tasen artean handienak Espainiakoa (Elkartekoa baino bi aldiz handiagoa) eta Irlandakoa
dira. Langabezi tasarik apalena dutenen artean garapen-maila ezberdineko herriak daude:
alde batetik, Alemania, Luxemburg eta Danimarka; eta bestetik, Portugal eta Grezia.
Bestalde, 1985ez geroztik, langabezi tasa gutxitzen hasten dela ikus daiteke.
- Elkartearen langabezi tasa langile-taldeka aztertzen badugu, 25 urte baino gutxiago
duten gazteena 25 urte edo gehiago dutenena baino hiru aldiz handiagoa dela eta
emakumezkoena gizonezkoena baino garaiagoa dela ohar gaitezke. Espainiaren kasuen
hiru talde hauen egoeren artean antzeko erlazioa aurkitzen da (hala ere, emakumezkoen
langabezi tasatik gizonezkoenera dagoen aldea askoz handiagoa da Espainian, Elkartean
baino). Haien eboluzioari dagokionez, gazteen langabezi tasa azken urteetan gutxituz
joan da (gehienbat, arrazoi demografikoengatik), baita gizonezkoena ere,
emakumezkoenak emendatzen segitzen duen bitartean.
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5. LAUKIA: LANGABEEN KOPURUA HERRI ELKARTEKIDEETAN (1.000) (*)
EUR
12

Bel- Dani- Alema- Gregika marka nia
zia

Espai- Frannia tzia

Irlan- Italia Ltucen- Herri Portu- Erresum~nig
da
burg
Beheak gal
Batua EUR12

Gizonez.ko eta emakurnezkoak
146
262
59
888
190
338
57 1.038
191
384
67 1.048
395
150
62 1.005
150
598
67
997
257
840
96 1.107
373
933 108 1.182
540 1.072 106 1.145
818 1.167
99 1.306
1.037 1.350
90 1.452
1.277 1.451 101 1.580
1.566 1.773 128 1.790
1.873 2.008 157 2.163
2.207 2.068 193 2.475
2.475 2.340 214 2.720
2.642 2.458 231 2.959
2.759 2.517 236 3.180
2.924 2.622 247 3.317
2.858 2.563 241 3.841

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
.1988

2.287
2.772
3.058
2.771
3.297
5.018
5.791
6.239
6.812
7.150
8.093
10.430
12.587
14.237
15.241
15.856
16.122
16.130
15.909

80
80
102
108
120
201
257
297
322
341
369
454
535
589
595
557
517
501
459

25
30
30
19
51
122
129
161
186
152
176
235
253
277
272
242
212
216
240

148
189
247
282
602
1.086
1.055
1.030
989
870
899
1.296
1.855
2.263
2.265
2.305
2.223
2.233
2.237

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

1.659
1.982
2.167
1.864
2.128
3.233
3.627
3.765
4.020
4.072
4.583
6.114
7.445
8.348
8.909
9.153
9.100
8.847
8.357

51
51
61
57
57
98
114
123
131
130
142
196
243
274
274
245
218
209
188

20
23
23
14
35
80
74
85
93
70
88
128
134
140
126
104
87
94
106

92
103
141
156
336
628
561
517
486
414
433
668
1.035
1.276
1.276
1.288
1.196
1.210
1.196

Gizonezkoak
31
122
146
20
159
188
15
157
208
13
121
193
17
118
235
23
207
428
18
301
443
17
418
499
19
612
551
19
738
632
22
889
658
26 1.074
859
31 1.274 1.005
37 1.400 1.055
42 1.529 1.227
50 1.599 1.272
59 1.572 1.275
60 1.525 1.298
56 1.360 1.225

49
46
54
51
54
77
87
85
79
69
77
98
119
144
159
170
172
176
170

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

628
790
891
907
1.169
1.785
2.164
2.474
2.792
3.078
3.511
4.316
5.142
5.840
6.332
6.703
7.022
7.282
7.552

29
29
41
50
62
103
144
174
191
210
227
259
292
316
322
312
299
292
272

6
7
7
5
16
42
55
76
93
82
88
108
118
138
145
138
126
122
134

57
86
106
127
266
458
493
513
503
457
466
628
820
988
989
1.017
1.026
1.023
1.041

17
10
9
9
10
12
11
11
12
13
15
17
20
24
29
36
49
51
53

Emakumezkoak
24
116
150
31
34
176
201
28
32
263
412
50
72
490
122
573
207
615
299
717
388
792
492
914
626 1.003
807 1.012
946 1.114
1.043 1.186
1.187 1.242
1.399 1.324
1.499 1.338

10
11
12
11
13
19
21
22
21
21
24
30
38
48
55
60
64
71
72

49
30
24
21
27
35
28
28
31
32
37
43
51
62
71
85
108
110
109

0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,3
0,5
0,8
1,2
1,1
1,1
1,6
2,0
2,5
2,7
2,6
2,3
2,7
2,5

59
83
144
147
180
260
278
271
273
281
325
480
655
801
822
761
711
685
682

13
19
24
26
37
107
183
228
283
304
285
250
245
253
300
342
368
319
306

558
717
798
558
568
909
1.265
1.361
1.227
1.241
1.591
2.415
2.792
3.047
3.160
3.271
3.289
2.953
2.370

6,3
6,8
6,2
4,5
3,0
4,4
6,0
8,6
12,0
14,5
15,8
15,0
14,9
15,5
16,2
16,6
17,1
18,1
18,0

620
706
706
663
639
700
741
697
759
805
841
924
1.100
1.273
1.401
1.522
1.644
1.663
1.874

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,3
0,5
0,7
0,5
0,5
0,8
1,1
1,3
1,4
1,3
1,2
1,5
1,5

49
68
122
119
143
197
205
189
181
178
209
320
446
550
555
498
453
429
420

9
12
15
16
22
69
120
139
152
146
116
84
76
85
119
150
170
138
112

472
6CI6
666
461
471
726
963
996
956
870
1.107
1.738
2.009
2.161
2.197
2.252
2.253
2.046
1.651

7,3
8,0
7,2
6,5
5,5
6,4
8,3
11,1
15,2
18,1
19,4
17,6
17,1
16,7
17,2
17,4
17,2
17,2
16,2

268
333
342
342
239
407
441
449
546
647
739
866
1.063
1.202
1.319
1.437
1.537
1.655
1.967

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,3
0,5
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1
1,3
1,2
1,1
1,1
1,0

10
15
23
28
37
63
72
81
92
102
117
160
209
251
267
263
257
257
262

5
7
9
10
15
38
63
89
130
158
169
166
169
168
181
192
197
181
194

86
111
132
97
96
183
303
365
380
371
484
677
784
886
962
1.020
1.037
908
720

3,2
3,9
3,8
3,0
2,7
2,8
3,3
4,9
7,4
9,7
11,0
11,4
12,2
13,8
14,9
15,6
16,9
19,2
19,8

Iturria: Eurostat
(*) : Herrien legegintzaren arabera; urteko batezbestekoa.
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6. LAUKIA: LANGABEZI TASAK HERRI ELKARTEKIDEETAN (*) (%)
EUR
12

Bel- Dani- Alema- Gregika marka nia
zia

Espai- Frannia tzia

Irlan- Italia Luxen- Herri Portu- Erresuma
da
burg
Beheak gal
Batua

Gizonezko eta ernakumezkoak
1985.04
1986.04
1987.04
1988.04

10,9
10,8
10,6
10,4

11,9
11,8
11,8
10,9

8,2
5,7
5,9
6,2

7,4
6,6
6,3
6,5

7,8
7,4
7,4
:

21,9
21,5
20,8
19,9

10,3
10,4
10,7
10,2

18,2
18,3
18,2
17,6

9,1
10,4
10,4
12,6

3,1
2,7
2,7
2,5

10,5
10,3
10,0
10,0

8,6
8,6
7,1
5,9

11,5
11,6
11,1
9,2

31,4
33,2
34,9
35,6

7,0
6,6
6,5
5,3

18,4
16,5
14,9
14,4

20,3
20,0
16,8
14,2

18,7
19,0
16,5
13,4

4,4
5,5
5,1
7,6

2,0
1,7
1,8
1,9

8,5
8,6
8,7
8,8

5,1
5,3
4,3
3,7

9,4
9,3
9,5
8,0

6,1
7,0
7,3
8,2

2,3
2,0
1,9
1,9

9,4
8,9
8,4
8,2

6,0
6,7
5,4
4,2

11,8
11,9
11,4
9,5

25,6
26,9
29,3
29,5

6,7
5,8
5,0
4,7

19,1
16,6
14,8
14,4

15,1
16,7
13,1
10,0

19,9
20,1
17,4
14,2

2,7
3,5
3,4
4,4

1,4
1,2
1,3
1,4

7,6
7,4
7,1
7,0

3,5
4,0
3,3
2,7

9,6
9,7
9,8
8,3

14,9
16,8
16,2
20,2

4,5
4,2
4,2
3,6

12,7
12,9
13,0
13,3

12,1
11,2
9,4
8,4

11,1
11,0
10,5
8,8

38,5
40,3
41,4
42,6

7,3
7,4
8,1
5,9

17,8
16,4
14,9
14,4

26,5
24,4
21,5
19,4

17,2
17,7
15,5
12,4

7,8
9,6
8,5
13,6

3,3
2,8
2,9
2,9

10,6
11,3
12,1
12,8

7,4
7,2
5,8
5,2

9,1
8,8
8,9
7,6

25 urte baino gutziago
1985.04
1986.04
1987.04
1988.04

23,6
22,9
22,0
20,6

26,2 12,4
23,5 7,7
24,0 8,7
20,6 9,1

11,3 23,9
8,1 24,1
7,1 24,4
6,7
:

48,4
47,1
44,0
41,3

26,6 26,0
25,3 27,0
24,2 26,5
22,2 24,5

25 urte edo gehiago
1985.04
1986.04
1987.04
1988.04

7,7
7,9
7,9
8,0

9,1
9,5
9,5
9,1

7,1
5,2
5,1
5,4

6,4
6,3
6,2
6,4

5,2
4,8
4,8

14,7
14,4
13,9
13,7

7,0
7,4
8,1
8,0

15,3
15,2
15,4
15,3

GIZONEZKOAK
1985.04
1986.04
1987.04
1988.04

9,6
9,4
9,0
8,4

7,7
7,5
7,6
7,0

6,8
4,0
4,8
5,2

6,5
5,5
5,3
5,3

5,6
5,1
5,1

20,6
19,8
17,5
15,6

8,4
8,6
8,4
7,8

17,6
17,6
17,6
16,8

25 urte baino gutziago
1985.04
1986.04
1987.04
1988.04

22,0 20,0 10,9
21,1 17,7 6,2
19,8 16,8 7,4
8,1
18,0 13,9

10,7
6,9
6,5
6,2

17,5
15,9
15,5
:

46,5
44,9
39,3
35,3

23,3 27,2
22,3 29,8
20,0 28,8
17,7 26,3

25 urte edo gehiago
1985.04
1986.04
1987.04
1988.04

7,0
7,0
6,8
6,5

5,8
5,9
6,2
5,9

5,7
3,4
4,1
4,4

5,6
5,3
5,1
5,2

4,1
3,7
3,8

15,1
14,3
12,4
11,2

5,8
6,3
6,5
6,2

14,9
14,3
14,7
14,5

EMAKUMEZKOAK
1985.04
1986.04
1987.04
1988.04

13,0
13,1
13,2
13,5

18,7
18,7
18,4
17,2

9,8
7,6
7,1
7,4

8,8
8,3
7,9
8,2

11,7
11,6
11,5
:

25,0
25,2
27,6
28,1

12,8
12,6
13,6
13,4

19,7
19,8
19,4
19,1

25 urte baino gmxiago
1985.04
1986.04
1987.04
1988.04

25,4
24,8
24,5
23,5

32,6 14,1
29,7
9,4
31,5 10,1
27,8 10,3

11,9 31,7
9,4 34,1
7,7 35,1
7,2
:

51,0
50,3
49,8
48,7

30,0 24,6
28,3 23,6
28,5 23,7
26,8 22,4

25 urte edo gehiago
1985.04
1986.04
1987.04
1988.04

9,1
9,5
9,7
10,6

14,9
15,8
15,1
14,7

8,6
7,2
6,3
6,6

7,9
8,0
7,9
8,5

7,5
7,0
6,7
:

13,8
14,8
17,4
19,4

8,7
9,0
10,4
10,5

16,5
17,6
17,1
17,5

Iturria: Eurostat
(*) : Elkarteak egiten duen inkestaren emaitzak (1988ko datuak zenbatetsiak izan dira, herrien
langabezi adierazleetan oinarrituz).

7. LAUKIA: ELKARTEKO ESKUALDEEN BURUKO ERRENTA ETA
LANGABEZI TASA
ESKUALDEA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Thrakis
Hison Anatolikou Egeou
Extremadura
Igirou
Clabria
Portugal
Kritis
Thessalias
Kent. ke Dit. Makedonias
Anatolikis Makedonias
Andalucia
Pelop. & Dit. Ster. Ell.
Anat. Stereas ke Hison
Castilla Mancha
Sicilia
Capania
Puglia
Basilicate
Galicia
Molise
Sardegna
Ireland
Castilla Leon
Murcia
Corse
Canarias
Abruzzi
Com. Valenciana
Cantabria
Luxembourg (B)
Asturias
Lueneburg
Hainaut
Hamur prov.
Linousin
Aragon
Friesland
Lanquedoc-Roussillon
Poitou-Charentes
Salop, Staffordshire
Umbria
Auvergne
Gelderland
Bretagne
Linburg (H)
Hanberside
Heref. & Worc. Warx.sh.
Navarra
Northem Ireland
Kent

Buruko Errenta Langabezi
tasa
1985
HERRIA
EUR12=100 1986
3,6
43,2
(GR)
(GR)
46,0
6,0
23, 6
(ESP)
46,6
47,1
5,0
(GR)
14,4
54,4
(I)
8,7
(POR)
54,6
4,0
(GR)
54,7
(GR)
55,4
8,4
5,8
(GR)
56,3
57,3
5,6
(GR)
58,3
(ESP)
30,2
58,8
(GR)
5,5
61,4
10,2
(GR)
15,7
(ESP)
62,2
13,7
63,0
0)
63,4
15,4
(I)
64,7
13,3
(1)
18,5
64,7
(I)
14,0
65,4
(ESP)
67,8
7,7
68,1
19,3
(I)
18,7
(Ifd)
69,5
70,7
18,2
(ESP)
(ESP)
18,4
70,9
12,5
73,0
(F)
(ESP)
27,3
73,5
74,3
10,5
(I)
76,3
19,8
(ESP)
17,9
(ESP)
78,2
9,8
78,9
(B)
18,9
78,9
(ESP)
79,3
8,0
03)
80,9
14,2
(3)
80,9
11,5
(13)
81,4
8,9
(F)
81,8
16,7
(ESP)
10,7
(HL)
82,4
83,6
13,9
(F)
11,9
84,8
(F)
85,7
11,2
(LK)
11,3
87,3
88,1
9,6
(F)
88,2
10,2
041-)
11,0
88,7
(F)
11,2
(HL)
88,9
14,1
(UK)
89,0
10,2
(UK)
89,3
17,9
(ESP)
89,5
(UK)
18,7
89,7
9,6
(UK)
89,8
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ESKUALDEA
HERRIA
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Oost-Vlaanderen
Trier
Marche
Overijssei
Linburg (B)
Madrid
Cornall. Beyon
Oberpfalz
Rioja
South Yorkshire
Rasse-Normandie
Koblenz
Cataluña
Nord-Pas-cle-Calais
West Yorkshire
Essex
Midi-Pyrenees
Hiederbayem
Lincolnshire
Giessen
Veneto
Cleveland. Burha
Weser-Ess
Euskal Herria
Pays de la L,oire
Horthnber.. Tyne & Wear
Unterfranken
Picardie
Bourgogne
North Yorkshire
Noord-Brabant
Hanshire. Isle of Wight
Schleswig-Holstein
I azio
Baleares
Dum. & Gal. Strathelyde
Vorset. Sonerset
Franche-Conte
Liege prov.
Centre
Merseyside
Lorraine
Lest-Vlaanderen
East Anglia
E. Ses. Surrey. W. Sus.
Trentino-Alto Adige
Muenster
Kidlands Country
M. S. U. Glamorg.
Lancashire

(B)
(13)
(I)

(HL)
03)
(ESP)
(UK)
B)
(ESP)
(UK)
(F)
03)
(ESP)
(F)
(UK)
(UK)
(F)
03)
(UK)
03)

(I)
(UK)
03)
(ESP)
(F)
(UK)
(B)
(F)
(F)
(UK)
0(1-)
(UK)
03)
(ESP)
(UK)
(UK)
(F)
(B)
(F)
(UK)
(F)
03)
0-fK
0-11()
(I)
(UK)
(UK)

Buruko Errenta Langabezi
1985
tasa
EUR12=100 1986
89.8
8.1
90.3
7.5
90.5
6.5
90.8
9.9
90.9
13.0
91.1
20.5
91.3
11.8
91.9
6.9
92.0
16.6
92.1
16.5
92.1
10.2
92.3
6.7
93.9
21.6
93.0
12.9
93.1
12.3
93.3
8.7
93.4
9.0
93.7
5.5
94.0
11.5
94.5
5.5
94.6
7.1
17.6
94.6
10.1
95.2
95.6
24.6
95.6
11.1
96.3
17.4
96.6
5.0
10.4
96.6
96.7
10.3
96.7
8.6
96.8
9.4
97.0
8.3
97.0
8.4
97.4
9.9
13.6
97.5
97.6
16.7
97.7
8.8
98.0
9.6
98.8
12.7
98.9
9.4
99.2
19.1
99.5
11.1
99.7
7.2
99.7
9.0
100.1
6.2
100.3
6.4
101.4
10.1
101.5
16.3
101.6
14.7
102.2
12.3
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ESKUALDEA
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Atuitaine
Berk.Sh. Buck. sh. Oxf.sh.
Clwy, Byfe, Gwyn, Pony
Friuli-Venezia Giulia
Utrecht
Toscana
Kaseet
Provence-Alpes-C d'Azur
Bor, Cen, Fif, Lot, Tay
Zeeland
Ost for Storebeselt
Leices.sh., Horthan.sh.
Derbysh., Hottinghansh
Chanoagne-Ardennes
Oberfranken
Schwaben
Avon, Glou.sh., Wiltsh.
Detaold
Saarland
Arnsberg
Bedfordsh., Hertfordsh.
Braunschweig
Greater Manchester
Freiburg
Drenthe
Taebingen
Fiemonte
Cuabria
West for Storebaelt
Highlands, Islands
Hannover
Emilia-Romagna
Koeln
Rhone-Alpes
Haute-Horrnandie
Cheshire
Liguria
Alsace
Rheinhessen-Ffal7
Zuid-Holland
Lombardia
Brabant
Hoord-Hoiland
Hittelfranken
Karlsruhe
Grampian
Duesseldorf
Anterpen prob.
Luxembourg (G.B.)
Stuttgart

HERRIA
(F)
(UK)
(UK)
(I)
(HL)
(I)

(B)
(F
(UK)
(HL)
(UK)
(UK)
(UK)
(F)
(3

(B)
(UK)
(B
(B)
(D
(UK)
(B)
(UK

(B)
(KL
(3)
(I)
(UK
(UK)
(UK
(B)
(I)
(B)
(F)
(F)
(UK)
(I)
(F)
(B)
(KL)
(I)
(B)
(KL)
(13

(B)

(UK)
(B)
(B)
(L)
(B)

Buruko Errenta Langabezi
1985
tasa
EUR12=100 1986
102.3
10.8
102.7
6.1
102.8
14.0
102.8
8.2
103.0
8.0
103.1
8.6
103.1
7.2
103.4
12.9
103.8
13.0
104.2
6.5
104.3
7.8
104.4
9.2
104.5
11.7
104.9
12.6
105.2
6.0
4.6
106.5
106.6
8.9
106.7
8.1
107.2
10.7
107.4
9.9
108.2
6.9
108.4
8.7
108.5
14.0
4.5
109.0
109.0
9.1
109.1
3.8
110.6
8.3
111.4
10.5
111.6
6.8
112.3
13.8
112.4
8.9
115.7
7.2
116.6
8.3
116.6
8.2
117.0
12.8
117.1
11.8
117.6
7.9
118.0
7.1
6.4
118.5
119.0
8.8
6.7
119.0
121.3
9.2
121.4
10.6
125.4
5.1
127.9
4.9
128.6
8.2
129.6
9.1
9.5
130.8
131.4
2.5
3.3
135.1
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ESKUALDEA
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

Valle d'Aosta
Oberbayern
Havedstagsregionen
Berlin (West)
Bremen
Darmstadt
Greater London
Ile de France
Hanburg
Graningen

HERRIA
(I)
(B)
(LK)
(3)
0B)

B)
(UK)
(F)
B)
0U-)

Buruko Errenta Langabezi.
1985
tasa
EUR12=100 1986
137.0
4.6
142.7
4.6
142.9
5.5
144.4
8.5
148.7
13.2
150.4
4.7
155.1
11.6
159.4
8.1
195.5
11.4
237.4
13.2

Oharra: Portugal osorik sartu da, eskualdez-eskualde banatu gabe, alegia.
Iturria: Documentos, Tercer informe peri6dico sobre la situaci6n y la evoluciÓn de
las regiones de la Comunidad, 1987.
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18. KAPITULUA
ELKARTEAREN GARRAIO-POLITIKA

1. ZERGATIK ETA HAREN GARAPEN HISTORIKOA

Erromako Tratatuak hiru alorretan bakarrik xedatzen zuen, politika amankomunak
eraiki beharko zirela: kanpoarekiko merkatal harremanetan, nekazaritzan eta garraioan.
Zergatik uste izan zuten EEEren eratzaileek Europaren integrazioa aurrera eramateko
sektore funtsezkoenetariko bat garraioa zela eta alor honetan Elkarteak politika berezi bat
sortu behar zuela? Alde batetik, berez garrantzi edo pisu ez nolanahikoa l duen sektore
honen eraginkortasuna, errentagarritasuna eta ekoizkortasuna oso gutxitzen bait dira,
garraio-politika nazionalen artean dauden ezberdintasunengatik. Bestetik, garraioak
gainerako sektore ekonomikoetan, eta ekonomian oro har, duen eragina berebizikoa bait
da, eta alde horretatik Elkartearen beste hainbat politikaren arrakasta (eskualde-politikarena, energiakoarena, ingurugirokoarena...) eta merkatu amankomunaren
burutzapena bera baldintzatzen bait ditu. Esan beharrik ez, zenbat eta handiagoak izan
Estatu elkartekideen arteko garraio-kostuak, hainbat eta eragozpen handiagorekin topo
egiten du merkantzien eta norbanakoen ibiltze askeak.
Elkartearen garraio-politikaren beharraz jabeturik, Erromako Tratatuaren IV. titulua
(74 - 84 artikuluek osatua) politika honetaz aritu zen. Haatik, aipaturiko artikuluak
xedapen orokor batzuk besterik ez ziren (geroko araugintza zedarrituko zutenak); artikulu
horiek Elkartearen erakundeen esku uzten zuten garraio-politikaren antolatze eta
burutzapena. Baina, hirurogeikoen bukaeran Elkartearen nekazal eta merkatal politikak
ezartzeko helburua ongi xamar iritsia baldin bazegoen, larogeikoen erdialdean garraio-politika oraindik burutu gabe zegoen. Hori are harrigarriagoa zen kontuan hartzen
badugu, Erromalco Tratatuan aurrikusiak ez zeuden beste politika batzuk bitartean sortu
eta garatuz joan zirela, hala nola eskualde-politika, ingurugirokoa, etab. Egia esan,
garraioari buruz hainbat arau onarturik zegoen orduko; baina, garrantzizkoak izanda ere,
bakanak eta partzialak ziren eta ez zuten inondik ere politika amankomunik osatzen. Hain
zuzen ere, Elkartearen garraio-politikarik ez zegoelako, Elkartearen Justizi Auzitegiak
1985ean ezegiteagatiko gaitzespenezko epaitza eman zuen Kontseiluaren aurka, Europako
Parlamentuak honi buruz aurkeztutako helegiteari erantzunez.
Larogeikoen erdialdean gertaturiko zenbait aldaketak politika hau birrabiarazi eta bere
herbalduratik atera egin du. Izan ere, aipaturiko gaitzespenezko epaitzari gehitu behar
1 Elkartearen BPGd-ren barruan garraioari dagokion heina (%7, alegia) nekazaritzari
dagokiona baino handiagoa da.
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zaizkio EABren onarpena (honi esker, Kontseiluak ordura arte lurraldeko garraioan
gehiengo kualifikatuaz erabakiak hartzeko zuen ahalmena, itsasoko eta aideko garraioetara
hedatu zen) eta barne-merkatu bakarraren burutzapenari buruzko Batzordearen Liburu
Zuriaren onarpena (agiri honen 108-112 apartuetan garraio-sektorearen merkatuaren
jareitea lehentasun handikoa dela eta 1993 baino lehen erabat lortu behar dela aitortzen da,
eta horretarako hartu beharreko neurriak zehazten dira).

2. GARRAIO-POLITIKAREN IHARDUN-ESPARRUAK GARRAIO-MOLDE BAKOITZEAN

Hasieran Elkartearen garraio-politikaren funtsezko helburua, merkatu-ekonomiaren
hastapenetan oinarritutako garraio-merkatu amankomuna antolatzea zen. Hau da, herrien
politika eta arauteriak gero baino gero ordeztuko zuen egiazko garraio-merkatua Elkartean
ezartzea, non garraio-molde ezberdinen artean -eta baita garraio-molde bakoitzaren barruan
ere- lehiaketa leiala egongo bait zen.
1961eko memorandum batean Batzordeak jarritako helburu hau geroko agirietan
epeldu edo gutxitua izan zen. Adibidez, 1973an Batzordeak Kontseiluari egindako
jakinerazpen baten bidez, Elkarteko erakundeek harmonizatzeko hastapenak ipintzea eta
hastapen horiek herrien egoera edo inguramen berezietan zehazteko erantzunkizuna Estatu
elkartekideen esku uztea eskuarki nahikoa zela adierazi zen. Eta 1983ko beste
jakinerazpen batek areago murriztu zuen harmonizazioaren edukina honako hau esatean:
"Garraio-politika amankomuna eta garraio-politika uniformea ez dira halabeharrez gauza
bera (...) Elkartearen garraio-politikak malgua izan behar du eta herrien egoera ezberdinak
aintzakotzat hartzeko gauza". Bestela esanda, Kontseiluarekiko harremanak hobetzeko eta
Elkartearen garraio-politikaren burutzapena errazteko asmoz, Batzordeak garraio-merkatu
amankomuna sortzeko hasieran zuen helburua bazter utzi bide du eta, Kontseiluak esan
bezala, garraioaren ekoizkortasun eta eraginkortasuna handitzea jarri du helburutzat.
Elkartearen garraio-politikaren helburuak iristeko, ondoko alor edo esparru hauetan
ihardun behar da
- Merkaturako sarbideari buruzko eta garraio-zerbitzugintzaren igarotze askeari buruzko
araugintzan
- Garraioaren merkatuaren antolakuntzan
- Lehiaketako baldintzen harmonizazioan
- Azpiegituraren gaineko ekintzetan
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Aipaturiko alorretan egondako aurrerapenak ikusteko, EEETn bereizten diren garraio-molde bakoitzean hartu diren xedapenak azalduko ditugu, hots: lurraldeko garraioan
(errepidekoa, burnibidekoa eta ontzibidekoa), itsas garraioan eta aireko garraioan.
2.1 Lurraldeko garraioa2
Merkaturako sarbidea.- I arogeikoen erdialdean errepideko garraioa, bai merkantziakoa

bai norbanakoena, ez zegoen inola ere jareinik. Merkantzien garraioari dagokionez, nahiz
eta Elkarteak artezarau batzuen bidez garraio-mota batzuk jareinik izan (mugaz handikoa,
postazkoa, norberaren kabuzkoa, burni-errepideko garraioak elkartuz egindakoa...), artean
garraio gehienek baimena behar zuten eta kuotez mugatuak zeuden. Estatu elkartekide
guztietan barrena garraioan aritu ahal izateko Elkarteak baimen-kopuru bat ematen bazuen
ere, baimen edo kuota gehienak aldebikoak (bi herri elkartekideren arteko garraioari
buruzkoak, alegia) ziren 3 . Bestalde, eragozpide ugari zegoen, egoiliar ez ziren
garraiolariak herri elkartekide baten barruko garraioan ("kabotaia" delakoan) aritzeko.
Baina 1988ko ekainean Kontseiluak erabaki zuen errepideko garraioaren aldebiko
kuotak kenduz joatea eta, horien ordez, baldintza batzuk beteko zituzten garraiolarientzako
elkarte-baimenak ezartzea: 1988an Batzordeak emandako garraio-baimenen kopurua %40
handitu zen, eta beste horrenbeste gertatu zen 1989an; eta aurrerakoan garraio-baimen
guztien aldean Elkartearen baimenek iristen duten ehunekoa emendatuz joango da, 1993an
%100 iritsi arte.
Bidaiari-garraioari dagokionez, Batzordeak horietako zenbait klase jareiteko neurri
batzuk hartu ditu (adibidez, langileen garraioa norberaren kabuz egiten denean, noizik
behineko garraioak, etab.); baina zerbitzu erregularrek eta erregular bereziek oraindik ere
baimena behar dute, eta herrien barruko garraioan ("kabotaian" alegia) zerbitzugintza
askea murriztuta dago.
Azkenik, merkantzien zein norbanakoen garraiolari bihurtzeko dauden baldintzak aipa
daitezke. Elkarteak artezarau batzuen bidez garraiolari izateko gutxienezko ukanbehar
batzuk eskatzen ditu: ohoregarritasuna, finantz gaitasuna eta lanbidezko gaitasuna
2 Bame-nabigazioa Espainian eta EAEn inongo pisurik ez duenez gero, lurraldeko garraioari
buruzko atal honetan ez dugu hartaz ihardungo.
3 Herri elkartekide batetik beste herri elkartekide batera egin behar den garraioa herri
horietako bizilagunentzat erreserbatzeko asmoz, Gobernuek, akordioen bidez, aldebiko
garraio-kontingenteak sortu ohi zituzten. Urtero, aldebiko negoziaketa neketsu eta
konplexuak burutu behar izaten ziren herri bakoitzaren garraio-baimenen kopurua finkatzeko.
Hau honela, Espainiatik Alemaniarako joanetorria egiteko baimena zeukan espainiar
garraiolari batek, Frantzian barrena igarotzean, itzultzeko pleit bat aurkitzen bazuen, ezin har
zezakeen eta hutsik etorri behar zuen. Hain zuzen, beste herri elkartekideetan garraiogintzan
aritzeko zeuden horrelako mugapenek Elkarteko garraiagailuetatik heren bat joanetorrietan
hutsik ibiltzea ekartzen zuten (eta, esan beharrik ez, denbora galtze, energia zarrasteltze eta
trafiko gehitze galanta).

(ulcanbehar hauen zehaztapena herri elkartekideen agintarien esku uzten da); eta bestalde
herriek ematen dituzten gidatzeko baimenen elkarrekiko arrezagutza eragin du.
Merkatuaren antolaera.- Iraganean lurraldeko garraio-molde gehienetan ezarrita zeuden
betebeharreko tarifa-sistemak ez zetozen bat, Elkartearen garraio-politikari erantsi nahi
zitzaion ikuspegi liberalarekin. Alor honetan, tarifa-diskriminazioak ezabatzeko eta
garraioen prezio eta baldintzen gardentasuna ziurtatzeko harturiko neurriak ez ezik,
Batzordeak erreferentzi tarifen erabilera nagusitu du (izenak berak dioenez, erreferentzi
tarifak prezioei buruzko artamendu edo adierazpen hutsak besterik ez dira),
gorabeheratzeko xingolako (hots, "urkilako") betebeharreko tarifen erabilera ere uzten
badu ere.
Lehiaketako baldintzen harmonizazioa.- Herri elkartekideek dituzten araugintza
sozial, fiskal eta tekniko ezberdinek edo ematen dituzten laguntzek eragin handia dute
garraio-sektorearen lehiaketako baldintzetan. Horregatik, herrien araugintza eta jokamolde
ezberdinak harmonizatzeko asmoz Elkarteak hainbat ahalegin egin du.
Gizarte araugintzari dihoakionez, gidatzen ibil daitekeen gehienezko denbora eta
errepideko garraioaren lanaldiaren iraupena mugatu ditu Elkarteak; eta arau hauek betetzen
direla kontrolatu ahal izateko, ibilgailuetan "takografo" izeneko tresna ezartzera behartu
du.
Zergei dagokienez, Kontseiluak ez ditu onartu Batzordeak proposaturiko ibilgailuei,
erregaiei eta azpiegituraren erabilerari buruzko tasa edo zergak; hau horrela, alor honetan
dagoen neurri azpimarragarri bakarra, merkatal ibilgailuen gordailuan dagoen erregaia
frankizian sartzea ahalbidetzen duena da.
Araugintza teknikoaren alorrean ere aurrerapena oso txikia izan da. Oraindik ez dira
onartu, adibidez, merkatal ibilgailuen pisu eta izariei buruzko Batzordearen saloak
(garraiolariek nahi dute neurri horiek ahalik eta handienak izatea; gizarteari, ostera, neurri
horiek mugatzea interesatzen zaio, azpiegiturak lorrin ez daitezen); eta herrien arauteria
telenikoen artean dauden ezberdintasunek garraiogintzari eragozpidea franko jartzen diote 4 .
Laguntza publikoen kontuan, burnibideko enpresak eta beren ments edo defizitak
aintzat edukiz, Elkarteak hasiera-hasieratik ezarri zuen garraioko enpresen
erantzunkizuneko eta finantz beregaintasuneko hastapena. Izan ere, lehiaketa hutsaldu edo
itxuragabetua gelditzen da prezio batzuk faktoreen kostuen arabera jartzen badira eta

4 Adibidez, garraiagailu eta beronen zamaren pisu baimendua Holandan 50 toneladakoa da,
Erresuma Batuan 32koa eta Suitzan (Italiara joateko igarobide nagusia) 28koa; ardatzeko
gehienezko zama Alemanian, Holandan eta Danimarkan 10 toneladakoa den bitartean,
Frantzian, Grezian, Luxemburgen eta Espainian 13koa da. Harmonizaziorik ez horrek
nazioarteko garraiogintza biziki eragozten zuen eta kamioi-ekoizleen lana nahaspildu.
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besteak, aldiz, eskusartze publikoen arabera. Elkartearen ustez, bidezko zioak egon ezik
(adibidez, eskualde atzeratu baten egoera ez okerragotzea izan liteke zio bat, eskualde
horretara doan burnibidea ez kentzeko), eskusartze publikorik ez da egon behar. Eta
eskusartze publikoak egotekotan, eskusartzeek zeharo gardenak izan behar dute (hots,
haien kostua zehatz-mehatz ezagutu behar da), eta Administrazioak garraio-molde horri
bizkarreratu dion zerbitzu publikoagatik bakar-bakarrik konpentsatu behar dio. Ikuskera
honekin, burnibideko enpresen kontuak nola eraman behar diren, eta zerbitzu publiko bat
ematera behartzen dituztenean Estatu elkartekideek zernolako betebeharrak dituzten
zehazteko, Kontseiluak arau batzuk onartu zituen. Horien ondorioz Estatuen eta haien
burnibideko enpresen arteko finantz harremanak gardenago egin badira ere, burnibideen
mentsen ezabapena ez da lortu; horregatik, zerbitzu publikoa egiteari loturik ez dauden
laguntza publikoak oraindik ere ematen dira eta beste garraio-moldeei buruzko politikan
oso eragin gaiztoa duten neurri babestaileak hartzen jarraitzen da 5 .
Azpiegituraren gaineko ekintzak.- Alde batetik, azpiegiturazko eralkipenen
kontabilizazioaren harmonizazio eta arauketaz aritu da Elkartea; horrekin, azpiegituraren
erabileraren gaineko zerga bat ezartzeko oinarria sortu (oraindik ez da zerga hori ezarri) eta
Estatuen finantz eskusartzeen harmonizazioa lortu (ikus aurreko apartatua) nahi zituen.
Eta bestetik, azpiegiturazko inbertsioen koordinazioa bultzatzen ihardun du Elkarteak;
horretarako, herrien azpiegiturazko inbertsio-planak elkarrekiko koordinatzeko eta herriek
elkarri iritzia eskatzeko mekanismoak eratu zituen.
Azpiegituraren alorrean hauxe litzateke egiazki funtsezkoa, ordea: Elkartearentzako
interesgarriak diren egitasmoak sustatzeaz arduratuko litzatekeen finantz tresna berezi bat
sortzea 6 . Batzordeak 1986an garraio-azpiegiturari buruzko erdi eperako egitaraua (eta

5 Errepideko garraioaren kontingenteen ezabapenak garraio-molde honen kostu eta prezioak
beheratuko lituzkeela eta, ondorioz, burnibideen galerak edo mentsa handiagotuko liratekeela
oharturik, zenbait Estatu elkartekide kontingenteen ezabapen horren aurka zeuden (haien
burnibideen egoera okerrago ez zedin).
6 Garraio-azpiegiturako egitasmo nazionalak Europako Inbertsio-Bankuaren, Elkartearen
Tresna Berriaren eta EGAEFen bidez finantziakidetu egiten ditu Elkarteak. Baina Batzordeak
aurrerago joan nahi zuen eta Elkartearen intereseko garraio-egitasmoei finantzapena emateko
tresna berezi bat sortzen saiatu zen. Kontuan eduki, Elkartearentzat arrunt interesgarria den
komunikabide bat, komunikabide horrek zeharkatzen duen herriarentzat agian ez dela hain
interesgarria eta, beraz, inbertsio egiteko edo ez egiteko erabaki-hartzea honen eskuetan uzten
bada, herri horren interes partikularrak nagusi litezke, Elkartearenen kaltean. Bestela esanda,
nazioarteko lagunkidetasuna egiazki egoteko, nazioarteko izaerako finantzapena beharbeharrezkoa da.
Parlamentuak bultzaturik, 1982an lehenengo aldiz (eta horrez geroztik hurrengo urteetan ere)
Elkartearen aurrekontuaren kreditu txiki batzuk azpiegiturazko egitasmo batzuk finantziatzeko
esleitu ziren; baina finantzapen hori urria izateaz gainera, urtero-urtero diskutitu beharra
zegoen eta ez zuen bide ematen inongo plangintzarako. Hori horrela, 1986an Batzordeak
garraio-azpiegiturako erdi epeko egitarau bat finantziatzeko saloa aurkeztu zion Kontseiluari,
baina honek ez zuen onartu.
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honi zihoakiokeen finantzapenekoa) proposatu zuen; baina Kontseiluak, Elkarteko herri
aberatsenak kontra zeudelarik, ezetza eman zion 1988an.
2.2 Itsasoko eta aireko garraioa
Garraioaz ziharduen Erromako Tratatuaren IV tituluaren 84. artikuluak, titulu horren
xedapenak lurraldeko garraioari zegozkiola azpimarratu ondoren, hauxe eransten zuen:
"Kontseiluak, aho batez (geroago EABk gehiengo kualifikatua nahikoa zela xedatu du),
erabaki ahal izango du itsas eta aire-bideei buruz berarizko xedapenak har daitezkeen, zer
neurritan eta nola". Hau da, Elkartearen garraio-politika lurraldeko garraioei begira jarri
zen hasieran, eta itsasoko eta aireko garraioak bazter utzi ziren. Eta Elkarteak ukan zituen
ondorengo zabalkuntzetan barneraturiko herri elkartekide berriek garraio-politikaren
esparrua hedatzera bultzatu bazuten ere (gogoan eduki Erresuma Batua, Danimarka eta
Grezia, adibidez, itsasoari begira jarritako herrialdeak direla), bi garraio-molde hauei buruz
Elkarteak harturiko erabakiak oso urriak ziren artean, larogeikoen erdialdean. Itsas
garraioari dagokionez, hirugarren herriek (Ekialdeko herriek, batez ere) maiz egin ohi
zuten lehiaketa desleialatik babesteko eta segurtasuna handitzeko eta itsas kutsadurarik ez
gertatzeko neurri batzuk hartu ziren; eta aireko garraioari dagokionez, eskualdearteko
aireko zerbitzu erregularrei buruzko artezarau hutsaldua bakarrik nabareraz daiteke.
Beraz, larogeikoen erdialdean ia ez zegoen itsasoko eta aireko garraio-politikaren
aztarrenik eta sektore hauetan herri elkartekideen artean ez zegoen ez egiazko lehiaketarik
ez zerbitzugintza askerik (herri bakoitzeko ontziteriak bandera-erreserba zuen, herrien
arteko aireko joanetorri erregularra aldebiko hitzarmenen bitartez banatuta zegoen,...).
Baina garraio-molde hauetan ere jareiteak eta Elkartearen politikaren eraikuntzak bultzada
nabari bat izan zuten 1986ez geroztik.
Itsas garraioan, adibidez, "kanpoko" lehiaketari aurpegi egin baino lehen barne-eragozpideak kenduz joan behar zirelako ustean, Elkarteak 1986ko abenduan neurri-sail
bat onartu zuen, herri elkartekide bateko garraiolariek beste herri elkartekideetan aurkitzen
dituzten oztopo gehienak ezabatzeko 7 .
Aireko garraioei dihoakienez, sektorearen malgutasun eta lehiaketa handitzeko,
1987an jareitearen lehen ekitaldia abian jarri zuen 8 . Elkartebarruko bidaiarien aireko

7 Kontseiluak 1986ko abenduan itsas garraioari buruz onartutako neurri-multzoan honako
hauek aurkitzen ziren: itsas trafikorako irisbide askearen salbagoardako ekintzak;
zerbitzugintza askearen hastapenaren aplikazioa itsas garraioan; EEETren lehiaketari buruzko
arauen egokitzapena garraio-molde honetara; hirugarren itsasontzidunek prezioak jartzerakoan
izandako iharduketa desleiali aurpegi egiteko dumping aurkako neurriak.
8 "Charter" hegalaldien joanetorriak jareinik daude Elkartean. EEBBetan erabilitako politika
desarautzailea ez da Europako Elkartearentzat egokia. Iparamerikako Gobernuari, esate
baterako, ez lioke axola izango hango hogei aire-konpainia handietatik batek (jarraitzen du)
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garraio erregularrari buruzko jareite honek zera ahalbidetu du: tarifak erabakitzean, garraio-ahalmenak banatzean eta merkaturako sarbidean Gobernuek egin ohi zituzten
eskusartzeak gutxitzea eta EEETren lehiaketari buruzko artikuluak aireko konpainiei
aplikatzeko erregela batzuk ezartzea.

3. ATXIKIMENDUA
Lehenago azaldu denez, Espainia Elkarteari atxiki zitzaionean garraio-politika
amankomuna artean garatu gabe zegoen. Gainera, lehenagotik ere Espainiako agintariek
Elkartearen arauteria aintzakotzat hartua zuten bere garraio-politika antolatzerakoan.
Horiek horrela, Espainiak ez zuen arazo handirik izan garraioari buruzko elkarte-zuzenbidea bere egiteko. Atxikimenduko Tratatuan aldi bateko desemate gutxi aurrikusi
ziren: bat, lurraldeko garraioan zerbitzu publiko egitetik eratorritako betebeharrei
buruzkoa; eta beste bat "takografo"aren ezarkuntzari buruzkoa. Elkartearen garraio-politikak zuen atzerapena aukera seman zion Espainiari bere antolakuntzan eskuhartzeko
eta, horrela, bere interesak hobeki defendatzeko.
EEEn sartzeak sektore honi ekarri dion lehiaketaren areagotzeak eta azken aldi
honetan Elkartearen garrioari buruzko arauterian gertatzen ari diren aldaketek zer-nolako
eragina izango dute Espainiako garraiobide bakoitzean?
Errepideko garraioan abian jarritako jareiteak Espainiaren alde jokatzen du zeren eta
herri hau inguraldean kokatua bait dago (eta, hortaz, beste herri elkartekideen merkatuetara
iristeko oztopo gehiagorekin topo egiten dute bere garraiolariek) eta Elkartean dauden
kamioi-talde handienetako baten jabe bait da.
Espainiako burnibideetan azpimarratzekoa da sarearen zaharkitzapena, bere bideen
zabalera berezia eta muga-iraganleku gutxi egotea. Arazo horien ebazpenak eta abiadura
handiko burnibide batzuen eraikuntzak erruzko inbertsioak eskatzen dituzte. Inbertsio
hauek zalantzan jar daitezke edota gutxituak izan daitezke oraingo Gobernuak doikuntzako
politika jarraitzen badu eta, orain arte gertatu bezala, Elkarteak azpiegiturak finantzatzeko
tresna berezi bat sortzen ez badu.
Merkatal itsasontziteriari dagokionez, Elkartearen garraio-politikak ekiniko jareiteak
eragin handia izan dezake Espainian, zeren eta espainiar merkatal itsasontziteria, Elkartean
daudenetan handienetako bat delarik, lehiagarritasun edo konpetitibitate apalagokoa bait
da. Horregatik, trafiko erreserben kentzapenak Espainiako itsasontziteriaren desagerpena
ekar lezakeela jakinik, Espainiako Gobernuak oraindik orain sektore honen binnoldaketa-plana abian jarri du.
molokot egiteak; Europan, aldiz, ez dirudi Estatu elkartekide batek bere aire-konpainia
"nazionala" merkatutik desagertzen utziko zuenik.
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Aireko garraioan, Espainiako bidaiari-zerbitzuen hiru laurdenak "charter" erara egiten
dira. "Charter" hegalaldi hauen gainean Gobernuek ez dute horrenbesteko kontrolik, eta
Espainiaren kasuan eskuarki atzerri-konpainien eskuetan daude. Hau honela, aireko
garraioaren jareitetik eratorriko den hegalaldi erregularraren tarifa-jaitsierak nazioarteko
hegalaldi erregularren gehikuntza eta "charter" direlakoen gutxipena ekar lezake. Hori, eta
baita merkatura sartzeko eta ahalmenak banatzeko egondako jareitea ere, Iberia
konpainiarentzako onuragarria izan daiteke, aztertzaile batzuen ustez.
Azkenik, gutxien garatutako edota inguraldeko herrialdeentzako azpiegiturek eta
komunikabideek duten garrantzia gogoan badaukagu, aise ulertzen da Espainiari arras
onuragarria gertatuko litzaiokeela Elkarteak "Garraio-azpiegiturei buruzko erdi epeko
egitaraua" onartzea. Baina 1986an Batzordeak aurkeztutako plan hau, Kontseiluak 1988an
ezetsi zuen; ezetsitako egitarau honetan lehentasunezkotzat joak zeuden egitasmoak 1.
laukian ikus daitezke.
Euskal Autonomiari dagokionez, garrantzi handikoak dira burnibidearen taiuketaz
hartuko diren azken erabakiak (bai abiadura handiko lerroa EAEtik igarotzearena, bai "Y"
delako hori ezartzearena, bai Europaren bumibideen zabalera zenbait lerrotan jartzearena),
euskal errepideei buruzko planak lehenbaitlehen burutzea eta, orobat, hurrengo urteetan
egin beharreko inbertsioen finantzapenean Elkarteak eskuhartuko duela egiaztatzea 9 . Izan
ere, euskal garraiobideen azpiegitura garatzeak, Europako garapen-ardatzetatik urruti
egoteak geure ekonomiari dakarkion desabantaila gutxitzen lagunduko luke.

9 Hurrengo urteetan EAEn burutu nahi diren azpiegiturako inbertsioetarako finantz laguntzak
jasotzeko asmoz, euskal Gobernuak Elkarteari "Gizarteko eta Eskualdeko Birmoldaketa-Egitaraua" aurkeztu dio (ik. eskualde-politikaren kapitulua). Honek, hasiera batean, ikeango
industrialdeetako azpiegiturako inbertsioak lehentasunezko jotzen ez bazituen ere (eta, beraz,
xede horretarako baliabideak emateko asmorik ez bazuen ere), berriki bere iritzia aldatu du eta
EAEk burutuko dituen azpiegiturako inbertsioak finantziakidetuko dituela adierazi du.
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19. KAPITULUA
ELKARTEAREN INDUSTRI POLITIKA

1. ZERTAZ ARI DEN

Batzuen ustez, enpresa eta merkatuentzako ingurune egokia sortzen duten ekintza
orokorrek (ondasun eta zerbitzuen eta kapital eta langileen ibiltze askearen eragozpideak
deuseztatu eta lehiaketaren jokua ziurtatu nahi dituzten ekintzek, bereziki), eta industriari
zuzenean eragin nahi dioten ekintza berariazko eta positiboek (adib. sektore baten
birmoldaketa errazteko ematen diren laguntzek) osatzen dute industri politika. Beste
batzuen ustez, ordea, "industri politika" hitza zorrozkiago erabili beharko litzateke eta
aipaturiko bigarren ekintz multzoari soilik deitu beharko genioke horrela.
Merkantzien, zerbitzuen, norbanakoen eta kapitalen ibiltze askea, egiazko lehiaketa
eta kanpoarekiko merkatal politika amankomuna ezartzeko Elkarteak harturiko neurriez
lehengo zenbait kapitulutan ihardun dugunez gero, oraingo kapitulu honetan gorago
aipaturiko bigarren ekintz multzoaz ariko gara gehienbat (izaera positiboko industri
politikaz, alegia).
Elkartearen izaera positiboko industri politikaren barruan zer sartzen den
azaltzerakoan ez dira aztertzaile guztiak bat etortzen. Gehienek, Elkartearen industri
politikaz ihardutean, krisian dauden sektoreetan edo teknologia aurreratuko sektoreetan
jarraitutako politikak besterik ez dute aipatzen. Zenbait aztertzailek, ordea, PYMEei
buruzko politika ere sartzen dute industri politikaren barruan. Eta beste batzuek,
urrutirago joanez, baita energi eta ingurugiroko politikak ere.
Gu, haatik, krisian dauden sektoreei buruzko politikaz bakarrik arituko gara kapitulu
honetan. Izan ere, teknologi politikaren garrantzia aintzat edukiz (bai izaera
horizontalekoarena bai puntako sektore batzuk bultzatzeko denarena) eta, EABren
onarpenaren ondorioz, EEETren titulu berezi batek politika horretaz diharduela ikusiz,
tekonologi politikaz beste kapitulu batean aritu nahiago izan dugu.
PYMEei dihoakienez, enpresa-mota hau ez da izaera industrialekoa bakarrik (zerbitzu-sektorean, adibidez, enplegu guztiaren %75ek PYMEetan dihardu), eta, hortaz, ez da
guztiz zuzena industri politikaren barruan uztea. Gainera, aurrerago ikusiko dugunez,
80koen hamarkadaren erdialdean Elkarteak politika amankomun berezitzat jo du PYMEei
buruzko politika hau.
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Ingurugiroko politikaz beste horrenbeste esan genezake. Eta, azkenik, bai energi
sektorearen berezitasunengatik (sailkapen batzuek sektore energetikoa industriaren barruan
jartzen badute ere, agerian dago energiak eta manufakturazko industriek problematika
guztiz bestelakoa dutela), bai Elkartean energi politikak duen tratamendu bereziagatik,
energi politikaren azalpena ere kapitulu berezi baterako gorde nahiago izan dugu.

2. ZERGATIK ETA HAREN GARAPEN HISTORIKOA

Elkartearen eratzaileek ez zuten Erromako Tratatuan barneratu, izaera positiboko
industri politikari buruzko inongo aipamenik. Filosofia liberalekoak izanik, industri
garapena lortzeko ekinbiderik behinena merkatu amankomuna burutzea zela uste izan
zuten. Hasieran, beraz, industri garapenaren marko orokorraz bakarrik arduratu zen
Elkartea (hots, egiazko merkatu amankomuna sortzeko beharrezko ziren ekintzak abian
jartzeaz); industri politikaren zuzeneko ekintzak, aldiz, herrien erakundeen esku laga ziren.
Krisi ekonomikoa agertzearekin batera industriaren gaineko eskusartze estatalak erruz
ugaldu ziren. Pixkanaka Elkartea jabetuz joan zen, horrek zekartzan arrisku eta kalteez:
merkantzien ibiltze askea eta lehiaketiren jokua galerazteaz gainera, Estatu elkartekideen
eskusartze horiek bikoizketak eta ezeraginkortasunak sortzen zituzten, ekonomi eskalez
baliatzea eragozten zuten eta nazioarte-mailan Elkarteak izan lezakeen itzal edo jokatze-ahalmen handiagoa ez zuten erabiltzen uzten.
Horrek bultzatu zuen Elkartea arlo honi gehiago lotzera. Horrela, adibidez, nahiz eta
1973an Batzordeak aurkezturiko industri politikako lehenengo Ekintz Egitarauak artean
ere merkatu amankomunaren burutzapenarekiko ekintzei (hots, elkarganbioen
eragozpideen kentzapenari, merkatu publikoen irekitzeari eta abarri) berealdiko garrantzia
eman, izaera sektorialeko neurriak –bai teknologia aurreratuko bai krisiango industriei
buruzkoak– hartzeko premia ere azpimarratzen zuen.
Hala eta guztiz ere, politika honen garapenak zenbait atzerabiderekin topo egin zuen:
- Herrietan egitura industrial eta ekonomiko ezberdinak zeudelarik, Estatu elkartekideen
interesak ez ziren maiz bat etortzen.
- Europako Gobernuen ikuspegi estrategiko eta ideologikoak oso bestelakoak izan ohi
ziren.
- Herri elkartekide guztietan joera babeszaleak eta presio-taldeak zeuden.
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- Elkartearen baliabideak urriak ziren eta izaera industrialeko neurriak hartzeko
ihardunbidea oso korapilatsua (gai honi buruzko erabaki-hartzea EEETren 235
artikuluan oinarritzen zen eta, beraz, ahobatezkotasuna beharrezkoa zen).

3. INDUSTRI POLITIKAREN BITARTEKOAK
Zer bitarteko erabil lezake Elkarteak izaera positiboko industri politika aurrera
eramateko?
- Elkartearen aurrekontuaren, Europako Inbertsio-Bankuaren, Elkartearen Tresna Berriaren
eta abarren bidez finantz laguntzak ematea eta, lehiaketako zuzenbidean oinarrituz,
Estatu elkartekideek zenbait jomuga eta sektoretarako emandakoak baimentzea eta
kontrolatzea.
- Kanpo-harremanak antolatzea (esate baterako, berregituratzen ari diren sektoreetan
inportazioak murriztea).
- Informazio ekonomiko eta teknikoa eskaintzea (memorandum sektorialak egitea,
txosten zientifiko eta teknikoak zabaltzeko bideak eratzea, etab.).
- Merkatu publikoen erabilera Elkarteak zuzentzea, edo kontrolatzea bederen (izan ere,
erosketa publikoak erabil daitezke Elkarteko ekoizpen batzuk garatzeko;
telekomunikazioak, adibidez).

4. KRISIAN DAUDEN SEKTOREEI BURUZKO POLITIKA

Hiru izan dira krisiango sektoreei buruz Elkarteak eratutako politikaz gehienbat
abantailatu diren sektoreak: altzairugintza, itsasontzigintza eta oihalgintza.
Altzairugintzan, merkatal iznerako neurri batzuk ez ezik (ekoizpen-kuoten ezarkuntza,
inportazioen mugapena eta prezio-neurriak), Elkarteak laguntzei buruzko arausorta bat
atera zuen (non, laguntzak jaso ahal izateko, ekoizpen-ahalmenak gutxitu behar zirela eta
enpresek bideragarriak izan behar zutela esaten bait zen) eta ukitutako eskualdeen
birmoldaketako eta gizarte-berregokitzapeneko neurriak ere bai.
Oihalgintzaren berregituraketa Zuntzanitzeko Akordioaren barruan burutzen ari da.
Akordio horren helburu nagusia hauxe da: Hirugarren Mundutik datozen ekoizkin horien
inportazioak mugatzea, Europan birmoldatzen ari diren enpresek kalte handiegirik jaso ez
dezaten.
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Itsasontzigintzari dagokionez, sektoreari eman dakizkiokeen laguntzei buruz
Elkarteak artezarau zorrotz bat atera du eta sektore horren krisiak jo dituen lurraldeen
birmoldaketarako plan berezi bat (Renaval izenekoa) onartu da.
Beste zenbait industri sektoretan (papera, petrolioaren iragazketa, makina erreminta,
etab.) Elkarteak merkatal izaerako neurri batzuk hartu ditu (adib. kanpo-tarifaren gelditze
edo aldatzea).

5. ATXIKIMENDUA
Elkarteari atxikitzean, Espainiako Gobernuak galdu egin zuen industri politika
eratzeko beregaintasuna. Atxikimenduaz geroztik bere industri politika Elkartearen
lehiaketako politika eta zuzenbideari menpetua dago (ik. honetaz 8. kapitulua).
Krisian dauden sektoreen birmoldaketari dagokionez, Atxikimenduko Tratatuak
baimen eman zion Espainiari 1986.1.1 baino lehen onartuak zeuzkan laguntzak ematen
jarraitzeko; baina aipaturiko egunez geroztik Espainiako agintari publikoek onartu nahiko
zituzten plan eta laguntzek Elkartearen baimena behar zuten. Hori aitzakia harturik,
Espainiako Gobernuak jarki egin zuen zenbait, taldek laguntza publikoak jasotzeko
egindako presioa, eta laguntza gehigarriak eman zituen kasuetan (funtsean, altzairugintza
eta itsasontzigintza) doikuntza gogortu eta sakondu egin zuen.
Dagoeneko hiru azpisektore siderurgikoen birmoldaketa (hots, siderurgia osatuarena,
altzairu bereziena eta altzairu arruntarena) ofizialki bukatutzat jo da eta, aurrerantzean,
Espainiako sektore hauen eta Elkartekoen lehiaketa-baldintzak berdinak izango dira.
Itsasontzigintzaren birmoldaketa Espainian eta Portugalen beranduago hasi zenez
gero, Elkarteak baimen egin du bi herrialde hauetan itsasontzigintzari tratu berezia
ematea. Hau dela-eta, beste Estatu elkartekideetan sektore honetarako laguntzek dituzten
mugapen orokorrak ez dira Espainian aplikagarriak. Hots, Espainiako agintariek
itsasontzien eraikuntza eta eraldakuntzarako laguntzak eman ditzakete, eta laguntza horiek
merkatu amankomunarekin bateragarriak direla jotzen da, baldin eta laguntza horiek aldian
baino aldian txikiagoak badira eta "Estatu elkartekide horren itsasontzigintzak
(Espainiarena, alegia) berariazko egitarau bati ekiten badio, zeinek ekoizpen-ahalmenen
gutxipena ekarri eta sektorea lau urteren buruan lehian aritu ahal izateko moduan jarri
behar bait du". Esan beharra dago, hala ere, Espainiak aurkeztutako egitaraua Elkarteko
agintariek ez dutela gogoko izan eta, ondorioz, prozedura bati hasiera eman (hori dela-eta,
laguntza ofizial aurrikusiak geldieraziak izan dira) eta Espainiako Gobernuari informazio
eta xehetasun gehiago eskatu diotela.
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Oihalgintzaren kontuan, Atxikimenduaren Aktaren 183 artikuluak xedatua zuen
bezala, Espainia Zuntzanitzeko Akordioari menpetua gelditu da. Bestalde, bai Elkarteak
eta bai Espainiak, ekoizkin hauen elkarretariko inportazioei murriztapen kuantitatiboak
ezarri dizkiete, atxikimendutik lau urte igaro eta gero desagertuko direnak (ik. 4.
kapitulua).

240

BIBLIOGRAFIA
BUESA, M. eta MOLERO, J. : Estructura industrial de España, Fondo de Cultura
Econ6mica, Madrid, 1988.
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DE
BARCELONA : Los sectores industriales ante la integraci6n de España en las
Comunidades Europeas, Barcelona, 1979.
CROISSIER, L.C. : "La politica industrial de la CEE", Economia Industrial 180 zb.,
1978 abendua.
DEFRAIGNE, P.R. : "La politica industriar, Informaci6n Comercial Española 627-628
zb., 1985 azaroa-abendua.
DOCUMENTOS 3/86 : Una estrategia industrial para Europa, Oficina de Publicaciones
Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxembourg, 1986.
DOCUMENTATION EUROPEENNE 5/1982 : La stratie industrielle de la
Communautē Europ&nne, Office des Publications Officielles des Communauts
Europ&nnes, Luxembourg, 1982.
ESADE : La industria española ante la Comunidad Econ6mica Europea, Barcelona, 1978.
IÑARRA, E. eta USATEGUI, J.M. : "Politica industrial y otras politicas comunitarias
conexas", in Euskadi en la Comunidad Econ6mica Europea, Eusko Jaurlaritza,
Gasteiz, 1984.
ISSAC GASSOL, J.M. eta PEREZ SIMARRO, R. : "La politica industriar, Papeles de
Economia Española 25 zb., 1987.
MARCHIPONT,
: "La estrategia industrial de la Comunidad", Ekonomiaz 3 zb.,
1986 udara.
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA : España en Europa: un futuro industrial,
Madrid, 1987.
MYRO, R. : "La industria: expansh5n, crisis y reconversi6n", in España. Economia,
Espasa Calpe, Madrid, 1988.
NAVARRO, M. : La reconversi6n en Esparia: un balance critico, Eudema, Madrid, 1989.
ORTUN, P. : "La politica industrial comunitaria", Revista del Instituto de Estudios
Econ6micos 1/1984.
ORTUN, P. eta SANCHEZ-JUNCO, J.F. : "La polftica de reconversh5n industrial en
Espafia hasta 1983", Economia Industrial 229 zb., 1983 urtarrila-otsaila.
RAMBLA JOVANI, A. eta DE LAS HERAS SANZ, C. : "Derecho y politica
industrial", in Aspectos econ6mico-financieros de las Comunidades Europeas,
Câmara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1985.
SAENZ DE BURUAGA, G. : "Efe,ctos de la adhesi6n comunitaria sobre los sectores
industriales y las regiones de Espafia y Portugal", Papeles de Economia Española
34 zb., 1988.
SEGURA, J. eta beste : La industria española en la crisis 1978/1984, Alianza Editorial,
Madrid, 1989.

Ikerketa eta garapen teknologikoko politika

241

20. KAPITULUA
IKERKETA ETA GARAPEN TEKNOLOGIKOKO POLITIKA

1. ZERGATIK ETA HAREN GARAPEN HISTORIKOA

Gaur egun I+G iharduerek gero eta garrantzi gehiago dute gure gizarteen garapen-mailan eta, horren jakinaren gainean daudela, herri aurreratuenek gero eta baliabide
gehiago eralkitzen dute iharduera horien eragintzan.
Europako Elkarteak, nahiz eta EEBBek eta Japoniak adina ahalmen zientifiko eta
tekniko eduki eta herri horiek adina finantz baliabide eralki iharduera horietan, haiek
baino ezaguera tekniko gutxiago sortzen edo erabiltzen du. Aztertzaile gehienen irudiz,
Europaren eraginkortasun apalago hori "I+G egitarau europearren arteko koordinazio
ezari, informazio zientifiko eta teknikoaren elkarretaratze geldi eta eskasari eta herrialdeen
arteko lankidetza urriari" zor zaio. Bestela esanda, ikerketa eta garapen teknologikoko
ahaleginen zatikatze gehiegikoari.
Izan ere, badaude arrazoi batzuk, zenbait kasutan iharduera hau Elkarte mailan
antolatzea beharrezko egiten dutenak:
- I+G ekintza handi batzuk aurrera eramateko Estatu elkartekideek, nork bere aldetik, ez
dute behar hainbat baliabiderik.
- I+G ekintza batzuk denak batera aurrera eramatekotan, finantz abantaila ugari lortzen da,
ezen, adibidez, lanak eta ahaleginak ez dira bikoizten.
- I+G ekintza batzuk Elkarte mailan burutzekoak dira, haien atzean dauden arazoak
naziozgaindikoak dira eta (adib. itsas kutsaduraren arazoen ebazpenak eremu geografiko
zabaletan ikerketak egitea eskatzen du).
- Europako itsaspen ekonomiko-sozialaren sendotzeak (besteak beste, Estatu elkartekideen
artean dauden ezberdintasun zientifikoen gutxipena eskatzen duena) edo "araueman
aurretiko" ikerketak (hots, Elkartearen arau edo standarrak ezartzeko burutzen den
ikerketa) Elkarte mailako I+G ekintzak galdatzen ditu.
Haatik, EURATOM edo EIAE Tratuetan ez bezala (lehenengoan energia nuklearrari
buruzko ikerketaz zortzi artikuluk ziharduen, eta bigarrenean ikatz-altzairugintzari
buruzko ikerketaren sustapena aurrikusia zegoen), 1957an Erroman sinaturiko EEEren
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Tratatuak ez zekarren ikerketari buruzko artikulurik (nekazal ikerketaz ziharduen 41
artikulua ezik). Horregatik, hasiera batean, energia nuklearraren, ikatzaren eta altzairuaren
inguruan aritu ziren Elkartearen ikerketak.
Baina 70koen hamarkadaren hasieran, Tratatuan aurrikusiak ez zeuden politikak
aurrera eramateko EEETren 235 artikuluak eskaintzen zuen aukeraz baliatuaz i , Elkarteak
urteanitzeko egitarau handi batzuk abian jarri zituen gai mugatu batzuei buruz: energiari,
ingurugiroari eta lehengaiei buruz, alegia. Eta 80koen hamarkadan "bigarren
belaunaldiko" egitarau-multzo bat abian jarri zen beste hainbat alorretan: informazioko
teknologian, bioteknologian, ekaien teknologian...
Hainbeste eta hain ezberdin ziren alorretan ikerketak egiten aritzeak bultzatu zuen
Elkartea, 80koen hamarkadaren lehen erdialdean, beste urrats berri bat ematera: ikerketa
eta garapen teknologikoari buruzko lehenengo egitarau markoa onartzera 1984ean.
Egitarau marko horrek arlo honetan Elkarteak burutzen zituen ekintza guztiak koordinatu
eta era orokor eta sintetiko batean aurkezten zituen.
Azkenik, 80koen hamarkadaren bigarren erdialdean garrantzizko bi gertakari
nabarmentzen dira politika honetan: 1) Europako Akta Bakarraren onarpenaren bidez
EEETn titulu berri bat sartu zen (VI.a alegia, Tratatuaren hirugarren atalean), non,
hamaika apartatutan zehar, "politika berri" honen helburuak, markoa eta ekinbideak era
nahiko zehatz batean mugatzen bait ziren; 2) Elkartearen 1987/1991 urteetako I+G
egitarau markoa Kontseiluak 1987ko irailean onartu zuen.

2. HELBURUAK, EKINTZAK, EGITARAUAK ETA FINANTZAPENA

EEE Tratatuaren 130 F artikuluak adierazten duenez, honako hau da Elkartearen
politika honen helburua: "Europako industriaren oinarri zientifiko eta teknologikoak
indartzea eta haren lehiagarritasun intemazionalaren garapenaren alde egitea".
Elkartearen beste politiketan egin gura denaren antzera, ikerketa eta garapen
teknologikoan barne-merkatuaren ezarkuntzak eta Elkartearen beste politikek duten

1 EEETren 235 artikuluak honela dio: "Merkatu amankomunaren funtzionamenduan,
Elkartearen helburuetariko bat lortzeko Elkartearen ekintza bat beharrezkoa denean eta
Tratatuak horri buruzko ekintz ahalmen beharrezkoak aurrikusi ez dituenean, Kontseiluak
ahobatez, Batzordeak proposatua eta Biltzarreari erizpena eskatua, dihoazkion xedapenak
onartuko ditu".
Bestalde, 1974eko urtarrilean Kontseiluak onarturiko ebazpen batek, herrien politiken
koordinazioaren beharra xedatzeaz gainera, Elkartearen intereseko ekintzen zehaztapena
aurrikusten zuen. Hain zuzen, aipaturiko ebazpen horren inguramenean garatu ziren 1984 arte
Elkartearen ikerketa-egitarauak.

Ikerketa eta garapen teknologikoko politika

243

eragina aintzakotzat eduki 2 eta Estatu elkartekideen politika eta egitarauen koordinazioa
bultzatu nahi ditu Elkarteak. Esan beharra dago, azken puntu honi dagokionez,
Elkartearen ikerketa eta garapen teknologikoko politikak ez duela helburutzat herriek gai
honi buruz dituzten politikak ordeztea, haiek osatzea baizik. Bestela esanda, eginahalen
bikoizketa ez gertatzea eta Elkarte mailan burutzea komenigarri diren ekintzetan bakarrik
ihard utea.
Elkartearen ikerketa eta garapen teknologikoko ekintza guztiek, Kontseiluak
ahobatez onarturiko urteanitzeko egitarau markoaren barruan egon behar dute. Hortaz,
egitarau markoa, ikerketa eta teknologiaren alorrean Elkarteak bost urtetan burutuko
dituen ekintzen egitarautze-tresna da: helburu orokorrak eta lehentasunak, aurrekontuaren
partida orokorra eta beronen banakuntza ekintz lerro ezberdinen artean finkatzen ditu
egitarau markoak. Honi esker, beraz, Elkartearen ekintzen koherentzia estrategikoa
ziurtatzen da eta arlo honetan erdi-epera Elkarteak eskaintzen dituen ahalbideak enpresei,
ikerketa-zentruei eta Estatu elkartekideei argi eta garbi adierazten zaizkie (ik. 1987/1991
urteei dagokien egitarau markoa 1. laukian).
Egitarau markoa I+G ekintza aurrikusien lerro nagusiak azaltzera mugatzen da. Baina
gero, ekintz lerro nagusi horien barruan, egitarau zehatzak garatzen dira. Egitarau zehatz
hauek onartzeko ez da ahobatezkotasunik behar; gehiengo kualifikatuaz onar daitezke.
Ikerketa-ahalmen handia zuten herriek (Alemania, Erresuma Batua, Frantzia...) bestela
nahi zuten, hots, ahobatez onartu beharreko egitarau markoan egitarau zehatzen edukinari
buruz ahalik eta xehetasun gehienak barneratu nahi zituzten; baina Batzordea eta ikerketa-ahalmen gutxiko herriak haien aurka jarri ziren. Izan ere, bestela, herri handien "bidezko
itzulketa"ri buruzko kezkak egitarau markoaren negoziaketa geldieraz zezakeen 3 eta
ikerketako egitarau zehatzei buruzko erabaki-hartzea eragotz zitekeen 4 .

2 Merkatu publikoen irekidurak, lankidetzarako zergazko eta zuzenbidezko eragozpideen
ezabapenak... (Elkartearen barne-merkatuaren burutzapenarekin zerikusi duten gertakariak,
alegia) Elkartearen ikerketa eta garapen teknologikoaren aurrerapenean eragin handia dute.
Elkartearen lehiaketa-politikak (adib. herriek I+G ekintzei ematen dizkieten laguntzen
kontrola, edota I+G ekintzak koordinatzeko enpresek egindako akordioen kontrola), merkatal
politikak (adib. lankidetza teknologikoa barne duten hirugarren herriekiko akordioak) edo
Elkartearen beste politikek ere Elkarteko ikerketa eta garapen teknologikoaren aurrerapenean
eragin nabaria dute.
3 Herri batzuek "bidezko itzulketa" gogoan dutela esatean zera adierazi nahi da: herri batzuk
saiatzen direla, Elkartearen egitasmoetatik haien laborategi edo ikerketa-zentruetara itzultzen
den aldea, haiek Elkartearen aurrekontuari ekarritakoaren araberakoa izan dadin. Erizpide
horrek bultzatzen zituen herri handiak "sortako politika"ri ekitera: nik onartzen dut egitarau
hau, neri komeni zaidan beste hau onartzen bada. Horrela, Elkartearen ikerketako ekintzen
onarpena moteldu egiten zen eta, egitasmoak lehetasunezko plan egoki baten arabera onartzen
ez zirenez gero, baliabideak nolabait ere xahutu egiten ziren.
4 EEETren 130 L artikuluak bide ematen du, era berean, "egitarau osagarriak" onartzeko.
Egitarau osagarrietan, haiek finantziakidetzen dituzten Estatuek bakarrik eskuhartzen dute
(Elkarteak ere haietan eskuhar dezake). Egitarau-mota hau sortu zen, Kontseiluan adostasun
aski ez zuten iharduera batzuk aurrera eraman ahal izateko.

244
1. LAUKIA: EUROPAKO ELKARTEAREN IKERKETA ETA
GARAPEN TEKNOLOGIKOKO EGITARAU MARKOA

(1987-1991) (aurrekontu aurrikusia; M. ECU)
EKINTZ LERROAK

EGITARAU BEREZIAK

479 BraTZ KAUTATEA
80 Osasuna
65 Irratibabesa
334 Ingurugiroa
2.465 INFORMA710 ETA KOMUNIKAZIOAREN
MERKATU HANDI ETA GIZARTEA
1.790 Informazioaren teknologia
550 Telekomunikazioak
125 Garraio eta zerbitzu berriak
989 INDUSTRI SEKTOREEN MODERNYZAZIOA
460 Manufakturazko industriaren zientzia
eta teknologiak
240 Ekai aurreratuak
72 Leheng aiak eta birziklapena
217 Arau teknikoak, neurtze-metodoak eta
erreferentzi ekaiak
310

BRITE
EURAM

BALIABIDE BIOLOGIKOAK
140 Bioteknologia
105 Nekazalindustriako teknologiak
65 Nekazaritzaren lehiagarritasuna eta
nekazal baliabideen kudeamendua

1.752 ENERGIA
542 Fisioa: seguritate nuklearra
1.000 Fusio termonuklear kontrolatua
210 Energia ez-nuklearrak eta energiaren
arrazoizko erabilera
80

ESPRIT
RACE
DELTA, AIM, DIME, DRIVE

JET, NET

HIRUGARREN MUNDUKO GARAPENA

80 1TSAS BALIABIDEAK
50 Itsas zientzia eta teknologiak
30 Arrantza
325

6.480

EUROPAKO LANKIDETASUN ZIENTIFIKO
ETA TEKNIKOAREN HOBEKUNTZA
205 Sustaketa
30 Instalazio handien erabilera
25 Aurrikuspena, ebaluaketa, etab.
65 Emaitzen zabalkunde eta ustiapena
GUL I IRA

BRAIN
FAST
EUROTRA
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Luze joko luke Elkarteak onarturiko egitarau zehatzak banan bana hemen azaltzeak;
horren ordez, Elkartearen ikerketa eta garapen teknologikoko egitarau markoa jasotzen
duen 1. laukian egitarau zehatz garrantzitsuenen izen batzuk (haiei dagozkien ekintz
lerroen ondoan) jarri nahiago izan dut. Gogoan eduki, lehen adierazi bezala, jatorrizko
egitarau markoan ez dela egitarau zehatz horiei buruzko aipamenik egiten, ordea.
EEETk dioenez, egitarau zehatz bakoitzak argi adierazi behar du nola burutuko den,
zein izango den haren iraupena eta zer baliabide esleituko zaizkion. Gainera, egitarau
zehatzen kostu zenbatetsia egitarau markoan aurrikusitako finantzapena baino handiagoa
ezin izan daitekeela xedatzen du EEEren Tratatuak.
Ikerketa eta teknologiako ekintzak burutzeko, hiru dira Elkarteak dituen funtsezko
aukerak:
- Ikerketako ekintza zuzenak: Elkartearen pertsonal zientifiko eta teknikoak burutuak dira,
Elkartearen ikerketa-zentru edo antzekoetan, eta Elkarteak gehienbat finantziatuak 5 .
- Ikerketako zeharkako ekintza kontratatuak (kostuak banatuak): ikerketa-zentruekin,
unibertsitateekin edo enpresekin kontratatuko gastuen %50 Batzordeak bere gain hartzen
du. Egitarau zehatzik gehienak (ESPRIT, RACE, BRITE, EURAM...) era honen bidez
burutzen eta finantziatzen dira.
- Ekintza hitzartuak: talde honetako ikerketetan (adib. ikerketa medikoaren egitarauaren
kasuan) Elkarteak ez ditu ikerlanak finantziatzen, baina bere gain hartzen ditu haien
koordinazio-lana eta honetatik eratorritako gastua.
Oinarrizko ikerketatik ikerketa aplikatuenera dihoan "continuum" delako horretan
egitarau markoa erdialdean aurkitzen da. Hau da, azken oinarrizko ikerketaren eta garapen
tekonologiko "aurrekonpetitibo"aren alorretara hedatzen da. Elkartearen egitarauek,
funtsezko ikerketaren eta industrian zuzenean aplikagarria den ikerketaren arteko zuloa
gainditu nahi dute, eta baita erabaki politiko eta legegintzazkoak hartzen dituzten
arduradunen beharrezko ezaguerak hobetu ere (adib. ingurugiroaren babesaz edo seguritate
nuklearraz erabakiak hartzen dituztenei informazioa eman nahi diete).
Hau honela, ikerketaren aurretik eta atzetik dauden alorrei buruz Elkartearen beste
egitarau eta ekintzak aritzen dira: ERASMUS (ikasleen higikortasunaz), COMETT
(unibertsitateen eta enpresen arteko elkarganbioez), NETT, STAR eta VALOREN
5 Elkartearen Ikerketa Zentrua lau zentruk osatzen dute: Ispra-koa (Italian), Karlsruhe-koa
(Alemanian), Petten-goa (Holandan) eta Geel-goa (Belgikan). Zentru horrek 2.000 langile
baino gehiago du, horietatik 700 bat ikerlari. Burutzen duen ikerketa neurri handi batean
seguritate nuklearrari buruzkoa da; baina, Estatu elkartekideenak ez diren zentruetan ikerketa
bat egin behar den kasuetan ere ihardun ohi du (ekaiei buruz arauak eman baino lehen egin
behar diren ikerketetan, adibidez).
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(ingurugiroaren babeserako, telekomunikazioetarako eta energiarako teknologi
transferentziez, hurrenez-hurren), energi alorreko erakuste-egitasmoak, etab. Esan beharrik
ez, aipaturiko egitarau eta ekintzek hemen agertzen ari garen egitarau markoaren barruan
burututako ekintzak osatu edo egiten dituzte.
Ezin buka daiteke Elkartearen ikerketa-politikaren helburu, egitura eta ihardunbideen
aurkezpenaz ari den kapitulu hau, I+G alorrean Elkarteak daraman nazioarteko lankidetzari
buruz aipamen bat edo beste egin gabe. Nazioarteko lankidetza horren barruan, alde
batetik, COST izeneko ekintzak daude 6 ; eta bestetik, nazioarteko erakundeekin (adib.
Europako Ikerketa Nuklearreko Zentruarekin, Europako Agentzia Espazialarekin,
ONUrekin...) eta hainbat hirugarren herrirekin (adib. Mediterraneoko herriekin) sortu
diren aldeaskotako (lehenengoen kasuan) edo aldebiko (bigarrengoen kasuan) lankidetzako
harremanak.
Nahiz eta Elkartearena ez izan (gobernuartekoa baizik), ezin utz dezakegu aipatzeke
EUREKA egitaraua. Frantziareñ ekimenez sortu zen egitarau honen bitartez Europak
erantzun nahi dio, goiko teknologiaren alorrean eta esparru zibilean, EEBBek abian
jarritako "Defentsa estrategikoko ekimena" izeneko egitarauari. Elkartearen egitarau
markoari lotua dagoen egitasmo-multzoaren osagarria da EUREKA egitaraua: Elkartearen
egitarau markoak baino ikuspegi aplikatuagoa dauka EUREKA egitarauak, eta merkatuak
eskatzen dituen ondasun eta zerbitzuen garapena du helburutzat.

3. ERDIETSITAKOAREN BALANTZEA
Elkartean ikerketako politika eratzearen alde Estatu elkartekideek egindako lehenengo
adierazpen zehatza 1974eko urtarrilekoa izan arren (ik. lehenengo oharra), Elkartearen
ikerketako politika ez zen egiazki egituratu 80koen hamarkadaren lehen erdialdera arte,
hots, Kontseiluak, 1983ko uztailean, lehenengo egitarau markoa onartu zuen arte.
1984/1987 urteetara hedatzen zen eta izaera behartzailerik ez zuen egitarau marko
horretan ikerketako politikaren helburuak, ekintzak aukeratzeko erabiliko ziren
erizpideak,... finkatzen ziren, baina finantziatze-baldintzak zehaztu gabe. Hain zuzen,
1984ez geroztik Elkartearen aurrekontuak izandako estuasunekin topo egin zuten egitarau
markoaren beterazpen eta garapenak; hala. ere, Kontseiluak egitasmo zehatz garrantzitsu
batzuk onartu zituen urte horietan.

6 Horrela deitzen zaie, 70koen hamarkadaren hasieran Elkartearen ekimenez sortutako eta
Europako beste hainbat hirugarren herrirekin hitzarturiko lankidetza zientifiko eta teknikoko
ekintzei. Ekintza hitzartu hauetan Batzordea koordinazioaz eta kudeamenduaz arduratzen da, eta
eskuhartzea aukerakoa da Estatuentzat.
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Europako Akta Bakarrak ekarritako politika honen arauketa berriak (adib. egitarau
zehatzak ordura arte ahobatez onartu beharra zegoen, eta EAB indarrean sartu ondoren
gehiengo kualifikatuaz onar daitezke) politika honen erabilera azkartzea eta malgutzea
ahalbidetu zuen.
Politika honen garapena baldintzatzen zuen beste puntu funtsezkoa zera zen: hari
esleitutako baliabideen kopurua eta baliabide horien banaketa ekintz lerro nagusien artean.
Honi dagokionez, 1987/1991 urteetarako onarturiko egitarau marko berriari esleitutako
kopurua (6.480 MEcu), lehengo egitarau markoari esleitutakoa (3.750 MEcu) baino ia bi
aldiz handiagoa bazen ere, oraindik urruti gelditu zen Batzordeak, hasieran, beharrezko jo
eta eskaturiko kopurutik (12.000 MEcu, alegia). Zergatik izan zen txikiagoa onartutako
kopurua Batzordeak hasieran eskaturikoa baino? Bada, Alemaniak, Erresuma Batuak,
Frantziak eta Holandak Elkartearen gastua hainbeste emendatzea nahi ez zutelako.
Aipatutiko herriek uste zuten beren ekarpen handiekin herri txiki eta atzeratuen ikerketa
subentzionatzen zutela, eta beren industrien beharrizanei lotuagoak egongo ziren
ikerketako egitarau nazionalak sustatu nahiago zuten.
1987/1991eko egitarau markoaren beste ezaugarri bat bere izaera behartzailea da.
Gainera, bere ekintz lerroen artean finkatutako lehentasunak oso bestelakoak ziren aurreko
egitarau markoan finkatutakoen aldean: egitarau marko berrian enpresen lehiagarritasuna
handitzera zuzendutako egitasmoek eskuhartze handiagoa zuten, eta energiari loturikoak,
ostera, garrantzi txikiagoa zuten (ik. 2. laukia).

2. LAUKIA: ELKARTEAREN IKERKETA ETA GARAPEN TEKNOLO-

GIKOKO EGITARAUEN LEHENTASUNEN EBOLUZIOA

Egoera
1982
Industriaren lehiagarritasuna
Energia
Osasuna, ingurugiroa
Nekazaritza, arrantza, lehengaiak
Garapeneko laguntza
Euste-ekintzak
Guztira

17,0
65,5
9,5
3,0
1,0
4,0
100,0

Egitarau
Markoa
1984/87
28,0
47,0
10,5
5,5
4,0
5,0
100,0

Egitarau
Markoa
1987/91
56,0
24,5
7,5
4,5
1,5
6,0
100,0

Iturria: C. Urdangarin, "Los programas tecnol6gicos europeos y el tardio despertar espariol",
Eurel 3 zb., 1987 uztaila-urria.
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Elkartearen egitarauak gehienbat ikerketaren fase "aurrekonpetitibo"koalc direnez
gero, oso zaila da haien emaitzen ebaluaketa kuantitatiboa edo estatistikoa. Nolanahi ere,
emaitza horiek nahiko onak dirudite, ekintza hauentzat esleitutako baliabide-kopuruaren
aldean. Hala ere, politika honen onuradunik handienak enpresa handiak dira, zeren eta,
enpresa txiki eta ertainei, bai informazio-arazoengatik bai egitarauetan eskuhartzeko
galdatu ohi ziren baldintza eta betebeharrengatik (besteak beste, beste herri
elkartekideetako enpresekin lankidetzako akordioak sortzea), nahiko zaila egiten bait zaie
horietaz baliatzea.

4. ATXIKIMENDUA
Espainiaren ekonomiaren ezaugarri nabarmenetako bat, kanpoarekiko teknologi
menpekotasuna da. Horra horren lekuko Espainiaren balantza teknologikoaren ments
galanta (aspaldiko urteetan handituz datorrena, gainera), menpekotasun-adierazle garaia
(transferentzia teknologikoko ordainketen eta I+G gastuen arteko erlazioaren bidez
neurtzen dena), Espainian erregistratutako patente guztien aldean atzerriko enpresek
erregistratukoen ehuneko garaia,...
Ahalmen teknologikoaren kontuan, Espainiaren ekonomiak ondoko desabantaila
gonparatiboak erakusten zituen:
- I+G gastuaren heina BPGd-ren aldean 1988an Espainian %0,85 besterik ez zen, herri
industrialdu aurreratuenetan hein hori %2,5ez gainetik zegoen bitartean.
- Espainian ez zegoen gaitasunik, egindako I+G gastu apal horri etekina ateratzeko. Izan
ere, enpresa eta erakundeetan I+G arlora esleitutako baliabideak (gizakor eta materialak)
urriak ziren, eta enpresen kudeamendua desegokia.
- Espainiaren ikerketa eta garapen teknologikoko sistema ez zen batere eraginkorra 7 . I+G
ihardueretara zuzendutako sektore publikoaren finantz eta giza baliabideen kudeamendua
taiugabea zen eta ez zegoen politika teknologikoaren artezlerroak finkatuko zituen
markorik.
- Txit urria zen finantzapen pribatuaren eskuhartzea I+G gastu guztian. Gainera,
Espainiaren I+G iharduera enpresa handietan eta sektore batzuetan (bereziki industria
erauzletan, kimikan eta metalezko manufakturetan) kontzentratua egotean, berrikuntza
tekniko eta produktiboen hedapena murrizten zen.

7 Adibidez, Espainian hasitako ikerketa guztietatik %2, bakarrik, arrakasta tekniko lortu eta,
nola edo hala, komertzialtzen ziren merkatuan.
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- Espainiaren ekonomiak, ekoizkin- eta prozesu-teknologia ez ezik, ekoizpena antolatzeko

eta planifikatzeko teknologiak ere beretu behar zituen.
Elkarteari atxiki baino lehen Espainiaren teknologi egoera hori bazen ere, azken
urteetan halako zuzperraldi bat nabari daiteke arlo honetan (adib. gastua emendatu
egin da azken urteetan). Agian egondako aldaketa garrantzitsuenetako bat (I+G iharduerei
oldar handiagoz ekiteko Gobernuak duen borondatearen erakusgarri) 1986ko Ikerketa
Zientifiko eta Teknikoaren Sustapen eta Koordinazioko Legearen onarpena izan da. Lege
honen bitartez, I+G baliabide publikoen kudeamendu taiugabeari aurpegi egin eta arlo
honetako lehentasundun ekintz lerroak mugatzeko oinarrizko tresnak ezarri nahi ziren.
Honi begira arras funtsezkoa da 1988an onartutako Ikerketa Zientifiko eta Garapen
Teknologikoko Plan Nazionala. Urteanitzeko iraupena duen (eta urtero berrikusgarria den)
plan honek sektore publikoarentzako I+G ekintzen helburuak eta lehentasunak finkatzen
ditu eta aurrekontuaren esleipena mugatzen du.
Espainia Elkarteari atxiki zitzaionean, nola batean hala bestean, I+G politikan
aldaketa batzuk sartzeko saioak egiten ari ziren. Saio horien ondorioz Elkartearen
politikan egondako aldaketak Espainiari on zaizkio. Espainia, Elkartearen gainerako herri
txiki edo atzeratuak bezalaxe, Elkartearen egitarau markoari esleitutako baliabideak
emendatzearen alde zegoen eta, oro har, Elkartearen ikerketa eta garapen teknologikoko
politika indartzearen alde. Izan ere, horrela eskuhartu ahal izango luke, bestela bere
ahalmenetatik at gelditzen ziren ikerketetan. Hauxe da, hain zuzen, Espainiako Industri
Ministraritzak teknologi politika berriarentzat jarritako helburu nagusienetariko bat:
"Espainiako enpresek 1987/1991 Egitarau Markoan eta beste nazioarteko egitarau
industrial eta teknologikoetan (EUREKA, Europako Agentzia Espaziala, AIRBUS , eta
abarretan) eskuhartze eraginkorraren bidez, Espainiaren eginahal teknologikoa eta
Europaren eginahal teknologikoa koordinatzea".
Patentei buruzko legegintzak ere ikerketa-politikarekin zerikusi handia dauka, eta
ikerketaren eragingarria edo eragozgarria izan daiteke. Patentei buruzko espainiar
legegintza, adibidez, Elkartearen zuzenbidearen aurkakoa izateaz gainera, oso zaharkitua
zegoen eta ez zen inola ere ikerketaren eragingarri (alderantziz, baizik). Espainiar
legegintza hori, Atxikimenduko Tratatuak galdaturik, aldatu behar izan zen, ordea.
Atxikimenduko Tratatuaren 8. protokoloak honi buruz zera xedatzen zuen: alde batetik,
Espainian aplikatzen zen "ihardunbideko patente"ko sistemaren ordez, europear patenteari
buruz Munich-eko Hitzarmenaren arabera, "ekoizkineko patente"ko sistema ezarri behar
zela 8 ; eta bestetik, 1992ko urria baino lehen, Elkartearen patenteari buruzko

8 Ekoizkin kimiko eta farmazeutikoetan "ekoizkineko patente"ko sistemaren ezarkuntza
1992ko urrira arte geroratu da.
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Luxemburg-eko Hitzarmenari atxikirik, Espainiak "frogaren zamaren alderanzpen"eko
hastapena aplikatzeko sei urteko aldi iragankorra zuela 9 .
EAEren arazoak, alor honetan, Espainiak zeuzkanen antzeko xamar ziren. Eta,
Espainian gertatutakoaren antzera, azken urteetan EAEko ikerketa eta garapen
teknologikoan ere hobekuntza nabarmena egon da. Eusko Jaurlaritzaren teknologi
politikak bi helburu izan du. Alde batetik, azpiegitura teknologikoa sendotu nahi izan du;
horrela, adibidez, bost ikerketa-zentru babestu dira l ° . Eta bestetik, enpresek burutzen
dituzten I+G iharduerak sustatu nahi izan dira l 1 . Hau honela, I+G arlora zuzendutako
giza eta finantz baliabideen eboluzioa oso positiboa izan da (Espainiakoa baino zerbait
hobea), oraindik EAEren maila urruti badago ere herri aurreratuenarenetik.
Gainera, Eusko Jaurlaritzaren oraingo politika teknologikoan aldaketa batzuk egin
beharra dago. Bertan behera utzi behar da orain jarraitzen den "ereite" erizpidea (hau da,
laguntzak denei banatzea) eta, horren ordez, lehentasunak, epe ertain eta luzeko planak eta
euskal Administrazioen ekintzen koordinazioa ezarri behar dira. Horretarako, zenbaiten
ustez, Teknologiako Euskal Entea abian jarri beharko litzateke; baina, 1986an ente
horren geroko antolaera itxuratua bazegoen ere, oraindik ere ez da abian jarri.

9 "Frogaren zamaren alderanzpen"eko hastapenaren arabera usurpazio edo plagiogatik salatua
izan denak erakutsi behar du patentedun ihardunbidea ez duela erabili. (Espainian lehen ez zen
hastapen hau aplikatzen)
Atxikimenduez geroztik gordailatutako ihardunbideen kasuan, sei urteko aldi iragankorra ez
zen aplikagarria.
10 Ikerketa-zentru babestuak honako hauek dira: CEIT (Donostia), IKERLAN (Arrasate),
INASMET (Donostia), LABEIN (Bilbo) eta TEKNIKER (Eibar).
Haiei erantsi beharko litzaizkieke beste ikerketa-zentru espezialdu batzuk –Bizkaiko Foru
Aldundiaren mendean– eta izaera sektorialeko beste batzuk makina erremintan –Ideko eta
Fatronik– eta etxeko zurezko altzarigintzan.
11 Leheneredu berriei, enpresen eta zentru teknologikoen edo unibertsitatearen arteko garapen
bateratuari, kalitatea hobetzea helburu duten egitarauei, arrisku handiko egitarauei eta erakustelanei eman ohi zaie laguntza.
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21. KAPITULUA
ELKARTEAREN ENPRESA-POLITIKA ETA PYME

1. ZERGATIK ETA HAREN GARAPEN HISTORIKOA

Europan langabezia oso garaia eta iraunkorra zela ikusiaz, 80koen hamarkadan
Elkartearen eta Estatu elkartekideen politika ekonomikoko arduradunak gero eta kontu
gehiago egiten hasi zitzaizkien enpresen —bereziki PYMEen— ihardute-baldintzei. Enpresa
bat PYMEtzat jotzeko hauek dira Batzordeak eta EIBek erabiltzen dituzten erizpideak: 500
langile baino gehiago ez izatea; enpresa horren aktibo fmko garbiak 75 MECU (10.500
M. pta. gutxi gorabehera) baino gehiago balio ez izatea; eta handiagoa den enpresa batek
haren kapitalaren heren bat baino gehiago ez izatea. Elkartean dauden enpresetatik %95ek
baino gehiagok baldintza horiek betetzen dituzte eta, beraz, PYMEtzat jo daitezke;
enpresa horietan, bestalde, Elkarteko enplegatu guztietatik bi heren aritzen dira.1
Azken aldi honetan PYMEei buruzko interesa berpiztu edo biziagotu da ekonomilari
eta gobernarien artean. Hauek ohartu ahal izan direnez, PYMEek dinamismo,
malgutasun, berrikuntzarako joera, enplegu sortzeko ahalmen handiagoa dute, eta, hortaz,
merkatuaren baldintzetara aiseago egokitzen dira. Baina azterlariek erakutsi dutenez,
abantaila horien ondoan PYMEek alderdi txar batzuk ere badauzkate: haien tamaina txikia
dela bide, PYMEek nekez ezagutu ohi dituzte legeriak, administraziozko eta zergazko
betebeharrak, aduanako trabak, arauketa teknikoak etab.; eta, bestalde, esportaziora,
teknologia berrietara, kudeamendua modemizatzera, I+G egitarau handietara eta abarretara
ez dute behar hainbat jotzen.
PYMEek erakutsitako arazo eta ezaskitasunak gainditzera laguntzeko neurri batzuk
lehenago hartuak egonagatik ere, Elkartea ez zen egiazki jabetu enpresa hauen garrantziaz
eta haiei buruzko politika amankomuna ezartzeko premiaz 80koen hamarkada arte.
Haientzako eratutako politika 1989an enpresa guztientzako politika bilakatu zen,
Elkartearen enpresa-politika horrek PYMEei begira batipat jarraitu bazuen ere.
Elkartearen enpresa-politika horren garapenean ondoko ekitaldiak nabarmentzen dira:
1 Europako Parlamenduak 1983 "PYMEen urte europearra" aldarrikatu zuen. Horrek, PYMEei
buruzko kezka eta adimendua zuzpertu zuen Elkartean. Hori horrela, handik gutxira,
Parlamentuak, Batzordeak eta Komite Ekonomiko eta Sozialak batera agiri bat izenpetu zuten,
non, 1984.5.22ko Batzordearen jakinerazpenean eta 1984.5.24eko Parlamenduaren
ebazpenean isladatu ziren oinarrizko hastapen batzuk finkatu bait ziren. Europako Kontseilua,
bestalde, 1985eko bilkuretan, enpresen –bereziki PYMEen– ingurunearen hobekuntzarako
elkarte-antolaera baten alde agertu zen.
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- PYMEen arazoez aurreko urteetan egondako ausnarketaren ondorioz, Espainia eta
Portugal 1986an Elkarteari atxiki zitzaizkionean, PYMEentzako politika, Batzordearen
eginkizun-multzotik bereiztu eta berariazko ihardun-eremutzat joa izan zen. Alor honi
buruzko eskuduntza, A. Matutes-i, batzordezkari berri espainiarrari, esleitu zitzaion.
- 1986ko ekainean, Batzordearen barruan, PYMEentzako Ekin-Talde (Task Force) berezi
bat eratu zen. Haren eginkizuna hauxe da: Batzordearen beste egitarau edo ihardueretan
PYMEen interesak aintzat har daitezen zaintzea, eta enpresa hauen arazoak gainditzera
laguntzen duten iharduketak garatzea 2 .
- 1986ko azaroan Kontseiluak, ebazpen baten bidez, Batzordeak gertatutako
PYMEentzako Ekintz Egitaraua onartu zuen (Egitarau horretan aurrikusitako neurri
asko hurrengo urteetan burutuz joan ziren).
- Elkartearen politika hau aurrera jarraitzeko eta zabaltzeko legezko oinarri egoki bat
behar zelako ustean, 1989ko ekainean Kontseiluak, erabaki baten bidez, Elkarteko
enpresa-ingurunearen hobetzeari eta enpresen, eta bereziki PYMEen, garapenaren
sustatzeari buruz Batzordeak egindako saloa onartu zuen.

2. HELBURUAK ETA EKINTZ LERROAK

Aurreko puntuan ikusi dugunez, 1986ko PYMEentzako Ekintz Egitarauak egituratu
zuen lehenengo aldiz Elkartearen enpresako politika 3 ; eta 1989ko ekainean Kontseiluak
onartutako "Elkarteko enpresa-ingurunearen hobetzeari eta enpresen –bereziki PYMEengarapenaren sustatzeari buruzko erabakiak" sendotu eta zabaldu egin zuen politika hori 4 .
Dakusagun nolakoak ziren bata eta bestea.
2.1 Elkartearen PYMEentzako Ekintz Egitaraua

Egitarau honen helburu nagusiak bi ziren: 1) Europako barne-merkatu handiaren
ikuspegitik, PYMEen aldeko ingurunea sortzera laguntzea; 2) PYMEen malgutze- eta
kapitaltze-premiei era aktibo edo eginkor batez laguntzea.

2 "Task Force"rentzat ezarritako helburuak honako hauek dira, zehatz esanda: a) PYMEei
buruzko Batzordearen iharduketa guztiak koordinatzea; b) Elkartearen eta herrien politika
guztien hurbilkuntza bultzatzea; c) PYMEen ordezkariak diren erakundeekiko lotbide edo
elkarbideak sortzea; d) PYMEen arazo praktikoak konpontzeko eta, batipat, haientzako
komunikazio eta heziketako estrategia bat garatzeko, beharrezkoa den azpiegitura Elkartean
sortzera laguntzea.
3 Ikus Egitarau honi buruz COM (86) 445 agiria. Ikusi beharrekoak dira, halaber, Egitarau
horren helburuen burutzapenari buruz Batzordeak ondutako txostenak: COM (87) 238, COM
(88) 64 eta COM (89) 102.
4 Ikus COM (89) 102.
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Hori lortzeko, sei ekintz lerro aipatzen ziren lehenengo helburuaren kasuan, eta
zazpi bigarrenarenean. Lehen helburuaren ekintz lerroak eta hauei dagozkien neurri
zehatzak honako hauek ziren:
A.1 Enpresa-izpiritua sustatzea eta enpresarien eginkizun soziala aintzatestea.
A.2 Aparatu administratiboa hobetzea eta zuzenbidezko eta administraziozko arauak
PYMEei egokitzea. Ekintz lerro honen barruan azpimarratzekoak dira, alde batetik,
Batzordeak Kontseiluari aurkeztutako lege edo erregelamenduzko ekintza berri orok
enpresetan eta enpleguan izango duen eragina ikertzeko sistema baten garapena; eta,
bestetik, Elkarteak indarrean duen arauteriatik enpresentzat eratortzen diren betebeharrak
arakatzeko plana.
A.3 Barne-merkatua erdiestea. Enpresentzat (bereziki PYMEentzat) oso mesedegarriak
dira, horrek ekartzen dituen errazte eta jareiteak (adib., orain dela gutxi arte merkantziak
aduana-mugetatik igarotzeko bete behar ziren 70ren bat formularioen ordez, aduanako,
agiri bakarraren ezarkuntza; sektore publikoaren kontratazioak irekitzea; etab.).
A.4 Sozietateen zuzenbidea egokitzea. Ekintz lerro honen barruan Elkarteak, adibidez,
bazkide bakarreko erantzukizun mugatuko sozietateei buruz salo bat aurkeztu du;
nazioarteko lankidetzako era berri bat ahalbidetu du: "Elkartearen Intereseko Biltze
Europearra", alegia5 ; PYMEek urtero egin eta aditzera eman behar dituzten kontuak
errazteko artezarau-salo bat egin du; etab.
A.5 Lehiaketako arauak beteraztea eta PYMEen izanari egokitzea (ik. 8. kapitulua).
A.6 Zergapen sustagarri eta PYMEentzako mesedegarria ezartzea. Horretarako, zeharkako
zergapena harmonizatzeko eta, BEZen kasuan, PYMEentzat eraentza berri bat ezartzeko
saloak aurkeztu ditu Batzordeak.
A.7 Gizarte-ingurunea hobetzea. Horretarako, gizarte-elkarrizketetan PYMEen eta berauen
erakunde ordezkarien eskuhartzea bultzatu eta kooperatiben ardura izan nahi du Elkarteak.
Horrela, adibidez, enpresen erakunde ordezkariak bitartekari gisa aritzen dira BC-Net
(Business Cooperation Network; Enpresen Lankidetzako Sarea) izeneko egitasmoaren
kudeamenduan; enpresen erakunde ordezkariei iritzia galdetzen zaie egitarau honen barruan
hartutako ekimenei buruz edota (A.1 puntuan aipaturiko) "Enpresetalco eragina ikertzeko
sistema"ri buruz; etab.

5 Elkarte Intereseko Biltze Europearrak bide ematen die enpresei, bereziki PYMEei, bere
iharduera ekonomikoaren zati bat zuzenbidezko ahalmen osoa duen egitura batean biltzeko,
egitura horrekiko erabateko independentzia gordez.
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Lehen aipaturiko bigarren helburuaren ekintz lerroak eta berauei dagozkien neurriak
ondoko hauek dira:
B.1 Heziketa. Horretarako EGIFen iharduketez eta hainbat egitarauez (COMETT,
DELTA, Gazte Langileen Elkarganbioa,...) baliatu ohi da Elkartea.
B.2 Informazioa. Azpimarratzekoa da, ekintz lerro honetan, Enpresen Informazioko
Zentru Europearren sorrera (hots, "eurolehiatila" direlakoena). Zentru hauek Elkartearen
berri ematen dute (haren legegintzaz, laguntzez, maileguez, ikerketa-egitarauez eta
abarrez), batzutan aholkularitzan dihardute (adib. Elkarteak dei egindako lehiaketetarako
hautagaitasuneko orriak nola betetzen diren azalduz), eta barne-merkatuarekiko arazoez
ohartzen dute (merkatal hesiei buruzko murtziloak, lehiaketa-arazoak, etab.). Aipatzekoak
dira, orobat, Elkarteak enpresen esku jartzen dituen argitalpen eta datu-bankuak, enpresei
buruzko estatistikak hobetzeko egiten ari den ahalegina,...
B.3 Esportazioa. Elkartearen merkatal politikaren bidez enpresei, bereziki PYMEei,
hirugarren herrialdeen merkatuetan sartzera laguntzen zaie. Horretarako, adibidez,
esportazioak sustatzeko egitarau bat dauka Elkarteak; eta Japoniarako esportazioak
emendarazteko beste bat,...
B.4 Enpresen sorrera eta berrikuntza. Elkartearen ikerketa eta garapeneko egitarauetara
(ESPRIT, BRITE, RACE, SPRINT eta abarretara) PYMEek jo dezaten erraztasunak
ematen dira; Enpresako eta Berrikuntzako Zentruak zabaldu eta zatibanatuko dira;...
B.5 Enpresarteko eta eskualdearteko lankidetza. Alor honetan, aspaldian sortua den
Enpresak Hurbiltzeko Bulegoak (Bureau de Rapprochement des Entreprises; BRE),
arrunki "ezkontzeko agentzia" deitua, antolabide berri bat abian jarri du: Enpresen
Lankidetzako Sare Europearra (Business Cooperation Network; BC-Net). Antolabide berri
honek, Elkartean barreiaturik dauden ehunetik gora enpresa-aholkulariak elkarrekiko lotu
edo harremanetan jarri ditu; horrela, aholkulari horiekin tratuan ari diren milaka enpresek
egindako lankidetzako eskari-eskaintzak automatikoki alderatzen dira. BRE delako horrek
nazioz handiko azpikontratazioa ere bultzatzen du (azpikontratazioaren zuzenbidezko
arazoez gidalibum praktikoa argitaratu du; terminologiak sektorialak ondu eta argitaratu
ditu; azpikontratazioari buruzko ihardunaldiak antolatu ditu;...). Elkartearen Intereseko
Biltze Europearrek (A.4 puntuan aipatuak) nazioz handiko lankidetza butzatzen dute,
berebat. 1988an abian jarritako EUROPARTENARIAT egitarauak, garapen-arazoak
dituzten eskualdeen eta Elkarteko beste eskualdeen arteko lankidetza sustatu asmo du.
B.6 Kapitaltzea. EIBren eta ETBren bitartez, Elkarteak PYMEentzako baldintza oneko
maileguak ematen ditu. PYMEek eskura ditzakete, berebat, egiturazko Fondoek haientzat
antolaturiko itzuli beharrik gabeko laguntzak. PYMEek kapital-merkatuetara aiseago jo
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ahal izan dezan, Elkarteak "Venture consort" egitarauaren abiaraztean eskuhartu du 6 ,
"EUROTECH CAPITAL" planari ekin dio 7 eta Elkartean "jaurtiketako kapital"eko
merkatuak sustatzeko plan bat onartu du 8 .
2.2 Elkarteko enpresen ingurunea hobetzeko eta enpresen, bereziki
PYMEen, garapena sustatzeko erabakia
1989ko ekainean Kontseiluak onartu zuen erabaki honi esker, Elkartearen enpresako
politika aurrera jarraitzeko eta zabaltzeko zuzenbidezko oinarri aukerakoa ezarri zen.
Kontseiluaren erdi-eperako engaiamendua adierazten zuen erabaki horrek, ondorengo
urteetan Elkartearen aurrekontuak politika hau finantziatuko zuela bermatzen zuen; eta
ordura arte izaera esperimentaleko edo pilotuko neurriek osatutako politika Elkartearen
ekintza koherente eta esanguratsuen esparru bilakatzea ahalbidetzen zuen. Gainera,
1986ko egitarauean PYMEei bakarrik kontu egitetik, 1989ko erabakian enpresa guztiei
kontu egitera igaro zen politika hau (1989ko erabakian ere politika honen ardurarik
biziena PYMEetan jartzen jarraitzen bazen ere).
1989ko erabaki honen jomugak iristeko, zera egin asmoa dago: a) PYMEen sorrera
eta garapena galerazten duten legezko, administraziozko eta finantzazko atzerabideak
kentzea; b) enpresei, PYMEei bereziki, berri eman eta sorostea herrien eta Elkartearen
politiken kontuan eta interesatzen —edo interesa lekizkiekeen— iharduera eta arauterien
kontuan; c) Elkartearen eskualde ezberdineko enpresen —batez ere PYMEen— arteko
lankidetza sustatzea.
Horretarako, ekintza batzuk burutu beharko dira. Estatu elkartekideek haiek
burutzeko edota Elkartearen gainerako politiken barruan haiek aintzakotzat hartzeko
eragozpenik egotekotan bakarrik arduratuko da Batzordea beharrezko ekintza horietaz
proposamenak egiteaz.
Batzordeak Kontseiluari aurkeztutako erabaki horren saloan aditzera eman dira,
Batzordeak beharrezko jo eta burutu asmo dituen hainbat ekintza edo neurri (goragoko
lerroalde batean aipaturiko hiru sailen arabera tajuturik). Horietatik gehienak 1986ko
PYMEentzako Ekintz Egitarauarelcin abian jarriak zeuden (oraiñ haiek garatu edo sakondu

6 "Venture consort" egitarauak herri ezberdineko "arriskuko kapital"en lankidetza bultzatzen
du egitasmo berritzaileentzat.
7 "EUROTECH CAPTTAL" planak nazioz handiko teknologiako sustatzaileen, eta egitasmo
horietan eskuhartzen duten PYMEen, finantz beharrizanei erantzuten dieten inbertsio-bideak
ihardule pribatuek sor ditzaten bultzatzen du.
8 "Jaurtiketako kapitala" zera da: enpresa berrietan edo eratzeko bidean dauden enpresetan
inbertitzen den kapitala, enpresa horiek, "arriskuko kapital" (venture capital) delakora edo
ohizkoagoak diren beste finantzbideetara jotzerik ez duten bitartean, estrategia bat edo
leheneredua den ekoizkina garatzea ahalbidetzen duena.
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egingo lirateke); beraz, dagoeneko azalduak ditugunez gero, ez ditugu hemen berriro ere
errepikatuko9 .

3. A TXIKIMENDUA
Orain arte, enpresa handiak izan dira merkatu amankomunaren sorrerak eta
Elkartearen politikek eskaintzen zituzten aukerez gehien baliatu direnak. Lehenago
erakutsi denez, hori zor zaio, neurri handi batean, PYMEen ingurune eta antolatze-egiturei. Zailtasun edo atzerabide horietaz jabeturik eta horiek gainditzera lagundu
nahirik, Elkarteak enpresako –eta bereziki PYMEko– politika bat abian jarri du 80koen
hamarkadan.
Elkartearen enpresa-politika hau biziki interesgarria da euskal eta espainiar
enpresentzat, zeren eta haiek ere –Elkartean inork baino gehiago, noski– eragozpide
horiekin topo egiten bait dute. Izan ere, enpresen-tamainari buruz egindako azterketek
hauxe erakusten dute: enpresa guztiak hiru taldetan sailkatzen baditugu (handiak, ertainak
eta txikiak), guztizkoaren aldean ertainei dagokien ehuneko edo ginoa oso antzekoa da
Espainia eta EAEn eta Elkarteko herrialdeen batezbestekoan; ez da, ordea, berdin gertatzen
beste bi multzoekin: enpresa handiei dagokien ehunekoa askoz ere txikiagoa da EAE eta
Espainian, Elkartearen batezbestekoan baino, eta, aitzitik, enpresa txikiei dagokiena
askoz ere handiagoa.
Tamaina txikiago izateagatik euskal eta espainiar enpresek duten desabantailari
gehitu beharko genizkioke ondorengo hauek ere: kanpora gutxiago irekiak egoteagatik eta
Elkartearen esparruan iharduten hasiberriak eta ezjakinak izateagatik; ekonomi ahalmen
gutxiago eta finantzatze-arazo gehiago edukitzeagatik; kualifikazio eta heziketa apalagoko
enplegatuak izateagatik; eta enpresen artean lankidetzako eta erkidetasuneko lokarriak
sortzeko duten ohitura eza edo are jarkieragatik eratorritako desabantailak.
Derragun, bestalde, EAEn eta Espainian aplikaturiko politikei dagokienez,
Espainiako Administrazioaren ekonomi politikak ez duela PYMEen arazoen ardura
izan l °; eta EAEko Administrazioaren politikaren hartzaile edo helburukorik behinena
PYMEak izan badira ere, politika hori ez dela behar hainbat eraginkorra izan. Izan ere,
euskal erakundeek funtsezko alor batzuetan eskuduntzarik ez dute (adib. kanpo-harremanei
9 Hona adibide bat: lehenengo egitasmo pilotuetatik ikasitakoa aintzat edukiz, Batzordeak
Enpresen Informazioko Zentru Europear ("Eurolehiatilak", alegia) gehiago sortu nahi du;
horrela, lehenengo ekitaldian eratutako 39 zentrutatik oraingo ekitaldian ehun baino gehiago
zentrutara igarotzeko asmoa du. Horrekin batera, zentru horietan hobekuntzak egin gura ditu:
pertsonalaren heziketa hobetu, zentruek Elkarteari buruz jasotzen duten informazioa handitu
eta zabaldu,...
10 Hori adierazi zuen, adibidez, Lanbide Heziketaren Garapeneko Zentru Europearrak ondutako
txosten batek (ik. 1989.5.13ko El Diario Vasco).
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dagokienean); euskal erakundeek burututako ekintzetan plangintzarik eta koordinazio
gutxi dago (batez ere, Eusko Jaurlaritzaren eta Foru-Aldundien artean); eta enpresen arteko
lankidetza eta erkidetasuna gutxi bultzatu da.
EAEko eta Espainiako Administrazioen enpresa-politiken huts edo ezaskitasunak eta
euskal eta espainiar PYMEen arazoen ezohizko larritasuna ikusirik, Elkartearen enpresa-politika gure enpresentzat arrunt onuragarria izan daiteke.
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22. KAPITULUA
ELKARTEAREN INGURUGIROKO POLITIKA

1. ZERGATIK ETA HAREN GARAPEN HISTORIKOA

Hirigintzaren, industriagintzaren eta nekazaritzaren garapena bortitzegia eta sarri
anarkikoa izan da, eta horrek baliabide urriak zarrasteldu edo parraztatzera eta giza osasuna
eta izadia mehatxatzen dituzten kutsadura, gaitz eta arrisku teknologikoak metatzera
eraman du. Horregatik, 60koen hamarkadaren bukaeraz geroztik, Europako herrialde
guztietan ingurugiroa babesteko politikak abian jarri ziren. Elkarteak arazo hau bazter utz
ez dezan eta ingurugiroko politika era dezan hainbat arrazoi dago, ordea:
- Bertako hiritarren bizitz eta lan-baldintzen hobekuntza da, EEETk Elkarteari ezarri
dizkion helburuetariko bat (ik. EEETren aitzinsolasa); eta horrek berekin dakar
ingurugiroaren hobekuntza. Halaber, EEEko herrialdeek, denek batera, iharduera
ekonomikoen neurrizko garapena eta hedapen jarraitu eta orekatua lortzen saiatu behar
dutela xedatzen du EEETk (ik. 2. art.); eta horrek berekin dakar ingurugiroaren
baliabideen tajuzko kudeamendua.
- Herrien ingurugiroko politiken arteko ezberdintasunek, lehiaketaren jokuan bihurdurak
eta Elkarte barruko elkarganbioetan hesi teknikoak sort ditzaketenez gero, merkatu
amankomunaren ibiltze ona galeraz dezakete.
- Mugak ez dira kutsadura geldierazteko gai eta, horregatik, zenbait arazori aurpegi
egiteko Elkartearen iharduera aukerakoagoa da Estatuena baino. Gainera, ikerketaren
lankidetza eta koordinazioa, adituen elkartrukea, etab. Elkarte-mailan hobeki antola
daitezke, Estatu-mailan baino.
Hala eta guztiz ere, 1957an izenpetu zen Erromako Tratatuan ez zen ingurugiroko
politika barneratu l . Ez da harritzekoa: garai hartan gizartea ez zegoen ia kezkatua gai
honetaz eta herrien ingurugiroko politiken garrantzia hutsaren hurrengoa zen. Dena dela,
Tratatu eratzaileak (aitzinsolasak eta 2. artikuluak, batik bat) EEErentzat jarritako helburu

1 EIAE Tratatuaren 54. eta 55. artikuluetan eta EURATOM Tratatuaren 30.etik 39.era bitarteko
artikuluetan ingurunearekiko xedapen batzuk agertzen dira (ikatz-altzairugintzako langileen
bizitz kalitatea hobetzera doazen inbertsioez, sektore hauetako industrietako lan-seguritateari
buruzko ikerketez, irradiapen ionizagarriek sortutako kutsaduraren aurkako borrokaz...);
baina, haiek denak sektore gutxi eta jakin batzuetara mugatuak.
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batzuen irakurketatik ondoriozta zitekeenez, europearrak ahalik eta ingururik hoberenean
bizi zitezen eta lan egin zezaten arduratu behar zuen Elkarteak 2 .
Urteak aurrera joan ahala, Europa jabetuz joan zen Elkarteak ingurugiroari buruzko
politikarik ez edukitzeak zekartzan ondorio gaiztoez. Azkenean, 1972an, Parisko
gailurrean, Elkartek6 Estatu- eta Gobernu-buruek era ofizial batean aitortu zuten,
E1kartearen hazkundearekin batera, bizitzaren maila eta kalitatea hobetu eta ingurugiroa
eta izadiaren baliabideak babestu behar zirela. Aitorpen horretan bertan Elkarteko
erakundeei dei egin zitzaien, ingurugiroari buruzko ekintz egitarau bat ezar zezaten. Hori
horrela, 1973an, ingurugiroari buruzko lehenengo ekintz egitaraua onartu zen; haren
atzean, urte batzuk geroago (1977an, 1983an eta 1987an, alegia) beste egitarau batzuk
jarri ziren abian. Ekintz egitarau hauek ez ziren behartzaileak; Elkartearen erakundeek
onartu beharko zituzten egintzak (artezarauak, erabakiak, etab.) bideratzeko edota
zuzentzeko markoak baizik ez ziren.
Ondoren aipatzen diren hiru gertakariengatik, 1987 urtea funtsezkoa izan da politika
honen garapenaren historian: 1) 1987ko martxotik 1988ko martxora zihoan denboraldia
"Ingurugiroko urte europearra" aldarrikatuko zuen Elkarteak, eta, horrekin batera,
ingurugiroko ekintza franko burutu zuen (jendea arazo horretaz jaberazteko, egitasmo
pilotu asko abian jartzeko, etab.). 2) EAB indarrean sartu zen eta, hori zela medio,
EEETren hirugarren atalean titulu berri bat barneratu zen (zazpigarrena); 130 R
artikulutik 130 T artikulura zihoan titulu honek Elkartearen ingurugiroko politika
arautzen zuen eta politika honi oinarri "konstituzional" bat ematen zion. 3) Elkarteak
1987/1992 urteetako ingurugiroari buruzko laugarren ekintz egitaraua abian jarri zuen.

2. HELBURUAK, HASTAPENAK, ESKUDUNTZAK, BITARTEKOAK
ETA IHARDUN-ESPARRUAK
2.1 Helburuak

EEETren 130.R.1 artikuluak politika honetarako hiru helburu orokor ezartzen du:
- Ingurugiroaren kalitatea zaindu, babestu eta hobetzea.
- Gizabanakoen osasuna babestera laguntzea.
- Izadiaren baliabideen erabilera zuhur eta arrazoizkoa bermatzea.

2 "Bizitz kalitate" edo –Elkartearen hizkeraz baliatuz– "bizitz eta lan-baldintza" adigaiak hiru
azpimultzo barne edukiko luke: ingurugiro edo kanpo-ingurua deitu ohi dena; etxe-ingurua
(alor honetaz kontsumitzaileentzako babes eta informazioko politikak dihardu); eta lan-ingurua (alor honetaz, aldiz, Gizarte-Ekintzako Egitarauaren barruan kokatzen den Segurtasun
eta. Osasuneko Ekintz Egitaraua ari da).
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Hasieran, Batzordeak proposatu zuen EABren lehen egitasmoan, ingurugiroko
politikaren helburuak zehazkiago finkatu nahi ziren (eguratsaren babesa, uren kalitatearen
hobekuntza, zarataren aurkako borroka, etab.); baina laster bertan behera utzi zen asmo
hori. Izan ere, alde batetik, oso zaila izango zen helburu-zerrenda horretaz Estatu
elkartekide guztien adostasuna lortzea; eta, bestetik, txit zehatza ez zen idazkera orokor
batek aukera eman lezake geroan Elkartearen ekintzak sektore berrietara zabaltzeko,
zuzenbidezko arazorekin topo egin gabe. Derragun, gainera, EABren bidez EEETn
barneratu ziren hiru helburu horiek ez zirela guztiz berriak; aitzitik, bada jadanik jasoak
zeuden, era pixkat zehatzago batean, ordura arte onartutako Ekintz Egitarauetan.
2.2 Hastapenak

EEETren 130.R.2 artikuluak zehazten dizkigu, Elkartearen ekintzak oinarritzen diren
lau funtsezko hastapenak:
- Aitzinarreta hartzea. Hots, kutsadura eta zarata eraso baino, ekidin egin behar dira.
Garrantzi handikoa da, honi dihoakionez, egitasmo batzuek, publikoak zein pribatuak,
ingurugiroan duten eragina ebaluatzeko beharra ezartzen duen 85/337/CEE artezaraua.
- Ingurugiroari egindako erasoak zuzentzea, ahal izanez gero jatorrian bertan.
- Nork kutsatu, hark ordaindu. Hau da, kutsatzailea, berak egindako ondorioen erantzule
ekonomiko bihurtzea. Hastapen garrantzitsu horrek ez du, ordea, Elkarteak hertsiki
aplikatzen: zenbait sektoretan egiazki ezarri da (adib. hondakin toxiko eta arriskutsuei
buruzko 78/319/CEE artezaraua); baina gainerako sektoreekiko artamendu gisa bakarrik
emana dago, behartzailea izan gabe 3 .
- Ingurugiroaren babeserako galdakizunak Elkartearen gainerako politikek aintzakotzat
hartzea eta bere egitea.
Horiez gainera, 130.R.3 artikuluak, Elkartearen ingurugiroko politika egiterakoan
aintzat eduki behar diren ondoko puntu hauek ere aipatzen ditu:
- Erabilgarriak diren datu zientifiko eta teknikoak.- Erresuma Batuak eskaturik barneratu
zen xedapen hau Tratatuan. Izan ere, herri honen irudiz, euri azidoan berari egozten
zitzaion erantzukizunak ez zuen inongo oinarri zientifikorik.

3 Martin Mateo-k adierazten duenez, hastapen hauen aplikazio zuzenean harako "samurkeria"
edo bigunkeria dago. Kutsaduraren aurkako instalazioak enpresek jar ditzaten Estatu
elkartekideek ematen dituzten laguntza ekonomiko mugatuak Batzordeak baimendu egiten ditu.
Kutsaduraren aurkako neurri-hartzea sustatzeko EGAEFek subentzioak ematen ditu. Eskualde
atzeratuetan edo, Elkarteak ez du hain zorrotz jokatzen iharduera kutsagarrien aurrean...

-

Elkartearen eskualde ezberdineko ingurugiroaren baldintzak.- Hau da, arazo bat eskualde
batean bakarrik agertzen bada, ez dago Elkarte guztian arau berberak ezarri beharrik.

- Ekintzagatik edo ekintzarik ezagatik eratortzen diren irabazi-galerak.- Xedapen hau ere
Erresuma Batuak eskaturik sartu zen Tratatuan. Kasu honetan, herri elkartekide hau
beldur zen, euri azidoa ezabatzeko beharko zen kostua industriarentzat neurrizgainekoa
izan zedin. Horregatik, ingurugiroari buruzko ekintza bakoitzak industriari ekarriko
zion kostu ekonomikoa aztertzea galdatzen zuen.
- Elkartearen garapen ekonomiko eta soziala, oro har, eta haren eskualdeen garapen
orekatua.- Gutxien garatutako Estatu elkartekideak kezkatuak zeuden, ingurugiroari
buruzko arau zorrotzegiak jartzekotan, haien garapen ekonomiko eta soziala ez ote zen
galeraziko. Hori horrela, haiek eskaturik, Tratatuan puntu hau barneratu zen.
2.3 Elkartearen eskuduntzak

Ingurugiroko politikaz ari den EEETren tituluaren beste xedapen batzuek, Elkarteak
alor honetan dituen eskuduntza edo eskusartzeen ezaugarriak mugatzen dituzte. Ikus
ditzagun:
- Elkartearen iharduera subsidiarioa da. Izan ere, 130.R.4 artikuluak dioenez: "Elkarteak
bakar-bakarrik ihardungo du, lehen apartatuan aipaturiko helburuak Estatu elkartekide
banakatan baino hobeki Elkarte-mailan erdiets daitezkeen neurrian".
- Ingurugiroko ekintzak Estatu elkartekideek bereziki finantziatuko dituzle, "elkarte-izaerako neurri jakin batzuen kalte gabe" (130.R.4 art.).
- Elkarteak ez du hirugarren herriekiko eta nazioarteko erakundeekiko eskuduntza
esklusiborik; Estatu elkartekideek ere horretan ihardun dezakete.
- Elkarteak gutxienezko neurriak ezartzen ditu. Estatu elkartekideek babes handiagoko
neurri bat har dezakete, neurri hori Tratatuarekin bateragarria den bitartean (hau da,
neurri hori diskriminatzeko modu arbitrario bat edo Estatu elkartekideen arteko
merkataritzan murriztapen mozorroztu bat ez den bitartean) (130.T art.).
2.4 Erabaki-hartzeak

Ingurugiroaz Elkarteak erabakiak hartzeko duen ohizko bidea EEETren 130.S
artikuluaren lehen lerroaldean azalduta dator: Batzordeak salo eginik eta Parlamenduari eta
Komite Ekonomiko Sozialari erizpena alde aurrez eskaturik, Kontseiluak, ahobatez,
burutuko diren ingurugiroko ekintzak erabakiko ditu. Aipaturiko artikuluaren bigarren
lerroaldeak, haatik, erabakiak hartzeko "hertsitasun" hori laxatu egiten du pixka bat, zeren
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eta Kontseiluari bide ematen bait dio, zein erabaki har daitezkeen gehiengo kualifikatuaz
mugatzeko.
Edozein moduz ere, barne-merkatuaren burutzapenari lotutako ingurugiroko arazoetan
salbuespenezko ihardunbide batera jotzen da. Izan ere, 100.A.1 artikuluak hauxe eransten
du: "Kontseiluak, gehiengo kualifikatuaz, Batzordeak salo eginik, Europako
Parlamenduarekin lankidetzan eta Komite Ekonomiko Sozialari erizpena alde aurrez
eskaturik, Estatu elkartekideen legezko, erregelamenduzko eta administraziozko xedapenen
hurbilkuntzari buruzko neurriak hartuko ditu, barne-merkatuaren ezarkuntza eta
funtzionamendua helburu dituelarik".
EEETren 100.A artikuluaren hirugarren lerroaldeak, bestalde, barne-merkatuaren
burutzapenari loturiko ingurugiroko saloetan Batzordea "babes-maila garai batean
oinarrituko dela" aurrikusten du. Xedapen zehazgabe hau 4 Tratatuan barneratu zen zeren
eta Alemania eta Danimarka beldur bait ziren, barne-merkatuaren burutzapenaren aurrean
ingurugiroko politika aski zorrotza ez zen mantentzerik egongo.
EEETren 100.A.4 artikuluak Estatu elkartekideei aukera ematen die, behin Elkarteak
neurri harmonizatzailea hartuz gero, "EEETren 36 artikuluan aurrikusitako galdakizun
garrantzitsu batek bidezkotutako edo lan-inguruari edo ingurugiroari buruzko xedapen
nazionalak aplikatzeko", baldintza batzuen pean (Batzordeak berretsiak eta epaileek
kontrolatuak). Aurreko kasuan bezalaxe, Alemaniak eta Danimarkak eskaturik onartu zen
xedapen hau; bada, herri elkartekide hauek bildur ziren, bestela, babes-maila garaia zuten
haien arauak, barne-merkatuan bihurdurak sortzeagatik, heleginak izan zitezen.
Azkenik, 100.A artikuluaren 5. lerroaldean, arau harmonizatzaileetan, behinbehineko eta Elkarteak kontrolatutako, salbagoardako klausulak sartzeko ahalbidea
aurrikusten da.
2.5 Bitartekoak

Politika honi buruz ari den EEETren tituluak ez du zehazten zein bitarteko edo tresna
erabiliko duen Elkarteak bere helburuak iristeko. Dena dela, honako hauek aipa litezke:
- Legezko neurriak. Hots, ingurugiroari buruzko arauak ematea. Horretarako, gehienetan
artezarauetara jo izan da, baina erabakiak eta, neurri txikiagoan, erregelamenduak ere
onartu dira. Dagoeneko, Elkarteak ingurugiroaren bebeserako ehun eta gehiago
zuzenbidezko egintza onartu du.

4 Xedapen honetan ez da esaten, adibidez, babeseko maila honek gutxienez Estatu
elkartekideren batean iritsitakoa izan behar duela; eta xedapen honek Batzordea behartzen du,
ez Kontseilua.

- Ingurugiroaren hobekuntzarako inbertsioei laguntzeko finantz neurriak. Aipatzekoak
dira, honi dagokionez, egitasmo zehatz batzuk (teknologia garbiak, biotipo
mehatxatuak, etab.) bultzatzen dituzten Elkarte-Ekintzak 5 ; egiturazko Fondo eta finantz
tresnek (EGAEF, ENOBEF-Orientabidea, EGIF, EIB eta ETB) finantziatzen dituzten
ingurugiroko inbertsioak; ingurua hobetzeko asmoz enpresek egindako inbertsioei
herrien agintari publikoek emandako laguntzak Batzordeak baimentzeko duen ahalmena
(eskuarki baimendu egiten ditu, muga batzuen barruan).
- Elkartearen ikerketako, garapeneko eta erakuspeneko egitarauak eta ingurugiroari buruz
ematen dituen informazio eta heziketa.
- Azkenik, ingurugiroari buruzko Elkartearen nazioarteko ekintza eta politika honen
barneratzea Elkartearen gainerako politiketan.
2.6 Ihardun-esparruak
Elkartearen ingurugiroaren babeseko politika bi ihardun-ardatz nagusi dauka:
kutsaduraren eta nekabideen aurkako borroka, batetik; eta espazioaren kudeamenduaren,
ingurunearen eta izadiaren baliabideen hobekuntza, bestetik.
Kutsaduraren eta nekabideen aurkako ekintzak, jarraitzen dituzten helburuen arabera
sailka daitezke:
- Ur garbiagoak (adib. isurketei buruzko arauak).
- Aire garbiagoa (adib. ibilgailu motordunen aire-kutsadura mugatzen duten artezarauak).
- Zarata gutxiago.
- Kimikazko ekoizkinen kontrola (adib. garbikarien biodegrabilitateari buruzko arauak).
- Bioteknologiak izan litzakeen arriskuen kontrako babesa.
- Seguritate nuklear handiagoa.
Espazioaren kudeamenduaren, ingurunearen eta izadiaren baliabideen hobekuntzari
dagokionez, ekintzak ondoko helburuen arabera sailka daitezke:
- Espazioaren erabilera arrazoizkoagoa (adib. iharketak, garastaketak, itsasertzak,...).

5 Kontseiluaren (CEE) 1872/84 erregelamenduak arautzen zituen Elkarte-Ekintza horiek.
Berrikiago, ordea, (CEE) 2248/87 erregelamendua onartu da, aurrekoaren ordez.
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- Flora eta faunaren iraunerazpena.

- Hondakinen erabilera eta teknologia garbien sustapena.
Lehenago adierazi denez, gai honi buruz onartuak dauden zuzenbidezko egintzen
kopurua ehunetik gorakoa da. Horregatik, azalpen labur honetan, alor hauetako
bakoitzean Elkarteak burutu dituen egintzen banakako azterketa ez dago egiterik.

3. ERDIETSITAKOAREN BALANTZEA

Elkartearen ingurugiroko politika hobetuz eta sakonduz joan da, 70koen
hamarkadaren lehen erdialdean abiarazi zenez geroztik. Lehenengo bi ekintz egitarauen
jomuga neurri zuzentzaile edo, hobeki esan, "sendatzaile"ak ezartzea baldin bazen (hau da,
kutsadurak sorterazitako arazo larriei berehalako erantzuna ematea); hirugarren egitarauak
ingurugiroaren eta beronen baliabideei buruz estrategia orokor eta aitzinarretazkoa ekarri
zuen; eta laugarren egitarauak, oraindik indarrean dagoena, estrategia orokor eta
aitzinarretazko hori bertan behera utzi gabe, urrutirago joan nahirik, ingurugiroaren
babesa politika ekonomiko eta sozial ororen funtsezko osagai bihurtu gura du.
Aipaturiko denboraldian egindako aurrerapena ez da, bada, edonolakoa; hala ere,
oraindik ez da nahikoa, ezen Europako ingurugiroak endekatzen jarraitu du 6 . Politika
honen tajuzko erabilera galerazi duten arrazoien artean ondoko bi hauek nabari dira:
Elkarteak politika honen burutzapenerako ez dauka giza eta finantz baliabide aski; eta,
Estatu elkartekideen sentikortasuna eta arazoen larritasuna txit ezberdinak direlarik 7 ,
ingurugiroari buruzko erabakiak hartzeko dagoen ihardunbidea atzerabide larri bilakatzen
da.
Ingurugiroko politikaren egiazko garapen eta egikaritmren aurrean azaltzen diren
jarkierak ez dute, ordea, egiazko oinarririk, ezen, Elkarteak 80koen hamarkadan behin
baino gehiagotan ongi azaldu duenez, ingurugiroko politika egoki batek ekonomiaren eta
enpleguaren hazkundea galerazi ordez, sustatu egiten du. Areago, politika honen
egikaritzaren onura ez da gizarte-mailan bakarrik agertzen; abantaila ekonomikoak
ingurugiroaren babeseko inbertsioa egiten duen enpresan bertan ere agertu ohi dira maiz
asko.

6 Gainera, azterketa batzuek erakusten dutenez, barne-merkatuaren burutzapenak Elkartearen
ingurugiroaren okerragotzea ekarriko du berekin.
7 Alemania eta Danimarka, esate baterako, arazo hauekiko guztiz sentiberak dira; beste
herrialde batzuk –horien artean Espainia dagoelarik– uzkur agertzen dira, ostera, epe laburrean
haien hazkunde ekonomikoa eragotz lezaketen neurriak hartzera.
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Honi buruz Panizo-k idatzitakoa on da honera aldatzea: "Espainian eta Elkarteko
beste herrialdeetan egindako azterketatik ondoriozta daitekeenez, enpresen ingurugiro-egokitzapeneko egitasmoetatik %70ek, gutxi gorabehera, cash-flow positiboa sort
dezakete eta, hortaz, errentagarriak dira". Ekonomilari honen ustez, lau dira, "ingurugiro"
aldagaia aintzat edukitzetik enpresentzat eratortzen diren funtsezko abantailak: 1)
prozesuaren errendimenduen hobekuntza (energetikoa eta industriala); 2) azkeneko
ekoizkinaren kalitatearen hobekuntza; 3) hondakinen berrerabilera (adib. lehengai eta
birziklapeneko iharduerak bezala); 4) I+G ihardueraren eragintza8.
Laburbilduz, azken urte hauetan –bereziki 1987ez geroztik– ingurugiroko politika
birrabiarazi egin bada ere (politika hau EABren onartzeari esker "kostituzionaldu" egin da;
1987an laugarren Ekintz Egitaraua abian jarri da; 1989an ebaluaketak, kontrolak eta
aurrikustapenak egiteko Ingurugiroko Agentzia Europearra sortu da; ...), egindako
ahaleginak ez dira aski, eta Elkartea eraikitzeko beste arloetan egiten ari direnak baino
askoz ere ahulagoak dira.

4. ATXIKIMENDUA
Atxikimenduko Tratatuan ez ziren negoziatu, Elkartearen ingurugiroari buruzko
arauteria Espainian ezartzeko epe edo aro iragankorrik (kasu bakan batzuetan izan ezik;
adib. gasolinaren berunaren kontuan). Horregatik, EEEn sartzean, Espainiak behartu zuen
bere burua, Elkartean honi buruz indarrean zegoen arauteria bertan ere ezartzera.
Atxikimenduaren ondoren Elkarteak emandako arauei dagokienez, Espainiak lortu du,
garrantzizko alor batzuetan, berarentzako luzamendu batzuk Elkarteak onartzea (adib.
instalazio erretzaile handiek –bereziki zentrale termikoek– edo zilindraia txikiko
ibilgailuek jaurtikitzen dituzten elementu kutsagarriei buruzko arauetan).
Ingurugiroko politikan Espainian zegoen atzerapen larriak eta Elkartearen arauteriak
1987ez geroztik izandako garapen azkarrak agintari espainiarrak behartu dituzte arlo
honetan makina bat arau ematera. Zuzenbidezko egokitzapen horrek, alabaina,
atzeramendu eta ezbetetze asko eta koherentzia gutxi izan du, egokitzapen txar horretan
ingurugiroari buruzko eskuduntzak barreiaturik egoteak zerikusia izan duelarik.

8 J.M. Vizcaino-k, CONFEBASK enpresari-elkarteburuak, 1989an emandako hitzaldi batean
(ik. bibliografia) antzeko gauza bat aintzatesten zuen. Vizcaino-ren iritziz, ingurugiroa
aintzakotzat hartzeagatik kostuak gehitzen direla enpresek uste izatea, ulergarria bada ere,
enpresen estrategia begilaburraren ondorioa da. Egun ingurugiroa eta garapen ekonomikoa ez
daude kontrajarriak, elkarri lotuak baizik. Lehen kostu-gehitzearen ikuspegitik soilki
begiratzen zena, gaur egun horrek berekin dakartzan abantaila gonparatiboetatik begiratzera
igaro da. Izan ere, ekintzarik berritzaileenek eta garapen-ahalmenik handiena dutenek bizitz
kalitateko maila garaia eta ingurugiroa aukerakoa eskatzen dute.
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Industri Ministraritzak aditzera eman duenez, Espainiako industriak 1,2 biloi pezeta
eralki beharko du Elkartearen ingurugiroko arauteriara egokitzeko. Eginahalik handiena
sektore kimiko eta energetikoek egin beharko dute; haien atzean –urruti xamarautomozioa, meagintza, oinarrizko industria, eraikuntza eta oihalgintza datoz.
Ekipamenduen ekoizleek, eraikitzaileek eta zerbitzugintzako enpresek (haizugogintza eta
garapen tekonologikoan dihardutenak, injeniaritza, etab.), ostera, zuzeneko onura aterako
dute egokitu behar horretatik. Doikuntza hau errazteko, Industri Ministraritzak 1990/1994
urteetako plana aditzera eman du; plan horren arabera, Industri Ministraritzak bere
aurrekontutik 38.000 M. pta. esleituko du helburu horretarako, eta Elkartearen egiturazko
Fondo eta egitarauetatik ustez 70.000 M. pta. eskuratuko dira.
EAEren ingurugiroko politikari dagokionez, bertako Administrazioek berriki neurri
batzuk onartu badituzte ere9 , oraindik ez dute honi buruzko politika orokorrik eta
ingurugiroari buruzko eskuduntza banatuta duten Administrazio-maila ezberdinen artean
koordinaziorik eza nabari da.
Etorkizunean, ingurugiroarekiko eginbeharrak beteko ez dituzten euskal eta espainiar
enpresak, Elkarteko gainerako enpresekin lehiaketa desleialean ari izateagatik, Elkartearen
agintarien aurrean salatuak izan litezke. J. M. Vizcaino-k, CONFEBASK izeneko
enpresari-elkarteburuak, jakitera eman duenez: "Dagoeneko salaketa horiek egiten hasiak
dira eta ez da nolanahikoa euskal enpresen kontra bere Elkarteko lehiakideek
aurkeztutakoen kopurua. Gainera, argi eta garbi aurrikusten da egoera hau okerragotuko
dela 1993ko urtarrilaren lez geroztik".

9 Adibidez, beren jaurtiketa kutsagarriak zuzentzeko neurriak hartzen dituzten enpresei
subentzioak, eta lurralde endekatuak berreskuratzea eta gutxiago kutsatzen duten erregaiak
erabiltzea helburu duten iharduerei finantzapena emateko, Eusko Jaurlaritzak 1989an dekretu
bat onartu du, Batzordearen baimenez.
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23. KAPITULUA
ELKARTEAREN ENERGI POLITIKA

1. ZERGATIK ETA HAREN GARAPEN HISTORIKOA

Energia arras erabakiorra da ekonomia moderno baten funtzionamendu eta
garapenean. Eraginkortasun energetikoak, buruhornikuntzaren edo kanpo-menpekotasunaren mailak, ekoizpenaren egiturak, energi iturrien banakuntza edo
barreiadurak eta abarrek, honen oinarrizko den inputaren kostuari (energiarenari, alegia)
eragiten diotelarik, herrien ekonomiaren lehiagarritasuna baldintzatzen dute. Ez da
harritzekoa, bada, agintari publikoek input horren eboluzioan eragin nahi izatea politika
ekonomiko berezi batez: energi politikaz, alegia.
Hala ere, ez da nahikoa energi politika Estatu mailan egikaritzea; hainbat
arrazoirengatik, politika hau Elkarte mailan ere antolatu beharko litzateke. Horrela
egitekotan, Elkartearen energi politikak zera ahalbidetuko luke:
- Energiaren barne-merkatuaren eraketaren bidez, energi sektorearen ekoizpen-kostuen
gutxipena (eskala ekonomiez hobeki baliatzeagatik, lehiaketa biziago batek ekarriko
lukeen eraginkortasun-handitzeagatik,...) eta energia erabiltzen duten herri elkartekide
ezberdinetako enpresak baldintza berdinen azpian lehian aritzea (Estatuek, energi
prezioetan eskusartu barik, enpresa batzuen eta besteen lehiagarritasunean bihurdurarik
sortu gabe).
- Elkartearen ekintzen bitartez, ahaleginen barreiadura eta bikoizketa ekiditea (adib.
ikerketaren alorrean); neurri itzeleko ekintzen kostua zatibanatzea (eta horrela, banakako
Estatuen ahalmenez kanpo dauden egitasmoak burutu ahal izatea); Estatu elkartekideak
ukitzen dituzten abagadunezko gorabeheren mendean egon gabe, ekintzen jarraitasuna
bermatzea (adib. inbertsioei dagokienean); eta herri esportatzaileen --edo inportatzaileenaurrean pisu handiagoa edukitzea eta Hirugarren Munduko ekoizleekin lankidetzan
hobeki ihardun ahal izatea.
Haatik, EIAE Tratatua ikatzaren merkatu eta ekoizpenaren antolaeraz arduratu bazen
ere eta EURATOM Tratatuaren helbururik behinena energia nuklearraren garapena bazen
ere, EEETn ez zen inongo aipamenik egin energi politika amankomun batez edota
gainerako energi iturriez.
Hirurogeiko urteen hamarkadan, Elkartearen energi politika zirriborratzen zuten agiri
eta memorandum batzuk ondu ziren; baina, petroleoaren prezioa jaistean, haietan
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egindako proposamenei (hots, petroleoaren inportazioekiko menpekotasuna gutxitzekoari,
beste energiak garatzekoari, eta abarrekoei) ez zitzaizkien Estatu elkartekideak lotu eta
agiri eta txosten horietako saloak zertu edo gauzatu gabe gelditu ziren.
1973an gertaturiko petroleoaren lehenengo krisiak politika energetikoko neurriak
hartzeko premiaz jaberazi egin zuen Elkartea: 1974ean Energi Komitea sortu zen;
Batzordeak jakinerazpen bat aurkeztu ondoren, 1974eko abenduan Kontseiluak Elkartearen
epe luzeko helburu energetikoak onartu zituen; Estatu elkartekideek bere balantze
energetikoen berri Elkarteari eman beharraz, baliabide energetikozko seguritateko stockak
eduki beharraz eta abarrez xedapen batzuk onartu ziren... 1979an gertaturiko petroleoaren
bigarren krisiak eraginda, berriz ere ekin zion Elkarteak energi politikari: 1980an helburu
energetiko berriak onartu ziren; 1981ean "Elkartearentzako Energi Estrategia" gertatu
zuen; 1983an eta 1984ean estrategia horri loturiko zenbait neurri ezartzeko erregelamendu
batzuk onartu ziren... Baina Batzordearen ahaleginak gorabehera, garrantzizko aurrerapenik
ez zen egon eta Elkartearen energi politikak sortu edo hezurmamitu gabe jarraitu zuen.
Aurreko kapituluetan agerian gelditu denez, 80koen hamarkadaren erdialdean
Elkartearen integrazioa berriro ere abiarazteko ahalegin eta saio kementsuak hasi ziren.
Eginahal horien artean bi ekintza nabarmentzen dira: 1992 urteko barne-merkatu bakarra
iristeko plana eta EABren bitartez EEETn egindako aldaketa. Zer neurritan ikutu du
Elkartearen energi politika abian berjartze horrek?
Nolabait ere 70koen hamarkadan abian jarri eta, EABren onarpenak ekarritako
erreforma konstituzionalaren bidez, EEETn barneratu ziren beste politika batzuetan ez
bezala (ikerketa eta garapenekoan, ingurugirokoan eta itsaspen ekonomiko eta
sozialekoan ez bezala, batez ere), Europako Akta Bakarrak ez zuen energi politikaz deus
ere xedatu (nahiz eta Danimarka kontrakoan saiatu) eta, hortaz, politika hau EEE
Tratatutik kanpo gelditu da.
1992 urteari begira dauden planei dagokienez, esan beharrik ez, barne-merkatu bakarra
hankamotz geldituko litzateke, energia bezain funtsezko den arloa kanpoan utziko balitz.
Beste arloetan egin nahi denaren antzera, energiaren barne-merkatua iritsiko bada, arau
teknikoak harmonizatu beharko lirateke, merkatu publikoak ireki, zergazko mugak
ezabatu, etab. Aipatzekoa da, honi dagokionez, COM (88) 238 agiria, non energiaren
barne-merkatuaren tajuzko funtzionamendua eragozten duten atzerabideen inbentarioa egin
eta ekintz lehentasunak iradokitzen bait dira. Abiapuntutzat jo daitekeen agiri honetan
(haren atzean beste lan osagarriak agertuz joan dira) oin harturik, Batzordeak areagotu egin
ditu bere ekinaldiak arlo honetan i .

1 Batzordeak, adibidez, 1989ko abuztuan Kontseiluari salo bat aurkeztu dio, Estatu
elkartekideek elektrizitatearen iraganbideko eskubidea berma dezaten (horrela, energi iturri
honen barne-merkatua sortzera laguntzeko).
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Derragun, azkenik, 1986ko irailean eta 1995ri begira, Elkarteak energi politikaren
helburu berriak onartu zituela (lehenago ere, birritan —1974ean eta 1980an-, Elkarteak
erdi-epeko energi politikako helburuak onartu zituen) 2 .

2. HELBURU ETA BITARTEKOAK
2.1 Helburuak

Arestian aditzera eman denez, 1986an Elkarteak 1995 urterako energi politikaren
helburu berriak onartu zituen (oraindik indarrean daudenak, berrikusi ez direnez gero).
Helburu horietako batzuk sektorialak dira eta, beraz, energi iturri berezi edo mugatu
batzuei dagozkie; beste helburu batzuk, aldiz, horizontalak dira, eta energi iturri guztiei
dagozkie. Ikus ditzagun, labur-labur, batzuak eta besteak.
Helburu sektorialak
- Energiaren arrazoizko erabilera: 1987tik 1995era azkeneko energiaren eskariaren
errendimendua %20, gutxienez, hobetzea; hau da, 1973-82 urteetan egon den hobetze-erritmoari eustea 3 .
- Petroleoa: aurrezte- eta ordezte-politika aurrera jarraitzea eta barnean bilatze eta
ustiapena sustatzea. Horrela, energiaren kontsumo orokorraren barruan petroleoari
dagokion aldea %40era mugatzea eta energi kontsumo guztiaren aldean inportazio
garbia heren bat baino gutxiago izatea.
- Gas naturala: bere merkatu-kuotari (%19 inguru) eustea eta homitze-egitura ziurtatu eta
barreiatua izatea.
- Erregai solidoak: ikatzaren, lignitoaren eta turbaren merkatu-kuota handitzea (kuota hori
1985ean %23 zen), bereziki inportazioen bidez.
- Elektrizitate-ekoizpena: erregai solidoetan eta uranioan gehiago sustraitzea eta
hidrokarburoetan gutxiago (azken hauen heinak, 1983an zeukan %25etik 1995erako
% 15era jaitsi beharko luke).

2 Helburu hauen burutzapena kontrolatzearren, Batzordeak aldizka herri elkartekideen energi
politikak aztertu eta haiei buruzko txostenak argitaratu ohi ditu (ikus adibidez COM (88) 174
agiria).
3 Derragun, bestalde, 1987-1995 urteetako aurrikusitako hobetze-erritmoa handiagoa dela
1982-86 urteetan egondakoa baino.
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energia hauek ohizko erregaien ordeztean eskuhartze
handiagoa izatea, mende honen bukaera-aldean kontsumoaren %5era, agian, iritsi arte.

- Energia berriak eta berriztagarriak:

Helburu horizontalak
- Energiaren barne-merkatuaren burutzapena.
- Prezioak finkatzeko hastapen amankomunak (haien gardentasunean eta egiazkotasunean

oinarrituak).
- Hornikuntzaren seguritate handiagoa: horretarako, europear ekoizpena garatu,
inportazioak barreiatu, kontsumoaren malgutasuna handitu eta krisien aurkako neurri
eraginkorrak (adib. seguritateko stockak edukitzea) ezarri behar dira.
- Kanpo - harremanen garapena: horrela, Elkarteak eta Estatu elkartekideek energi merkatu
mundiatean duten pisua handitu eta alderdi guztiekiko 4 lankidetza zabaldu ahal izateko.
- Ingurugiroaren babesa: energiaren arrazoizko erabilera eta, ikuspegi ekonomiko batetik,
egingarriak diren kutsaduraren aurkako neurriak bultzatuz (adib. fueil eta diesel
karburagaietan sufrea gutxituz).
- Eskualde - garapena: energi ekoizpenaren gutxipenak ukitutako eskualdeen
birmoldaketari (adib. ikatz-arroenari) eta, energi sektoreko inbertsioen bidez, ikean edo
gutxi garaturik dauden eskualdeetako ekonomiaren eta enpleguaren hazkundeari urgatziz.
- Berrikuntza teknologikoaren sustapena: Elkartearen ikerketako, garapeneko eta
erakustapeneko egitarauen bitartez, batik bat.
2.2

Energiaren barne-merkatua

Hauxe da Elkartearen energi politikaren izaera horizontaleko helburuetako bat (ikus
2.1 puntua). Energiaren barne-merkatuaren bidez zera lortu nahi da: kostua gutxitu,
hornikuntzen seguritatea handitu, enpresen arteko lehiaketazko giroa biziagotu, industria
kontsumitzaileen lehiagarritasun ekonomikoa sendotu eta, hornikuntzaren baldintza
bestelakoek industri kontsumitzaileen arteko lehiaketan bihurdurarik ez sortzea 5 .

4 Herri industrialdu eta kontsumitzaile handiekikoa, Hirugarren Munduko herri
inportatzaileekikoa eta herri ekoizleekikoa.
5 Batzordeak aditzera eman duenez, ez-Europaren kostua energi sektorean Elkartearen BPGd
orokorraren %0,5 inguru da.
Zenbait sektorek edo alderdik zalantzan jartzen du energiaren barne-merkatuaren burutzapenak
hornikuntzaren seguritatearen handitzea eta prezioen gutxipena, besterik gabe, ekarriko
dituela (ikus, esate baterako, Maravall-en artikulua).
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Zergatik ihardun energiaren barne-merkatuaz apartatu berezi batean eta ez egin beste
horrenbeste politika honen gainerako helburuez? Bada, energiaren barne-merkatuaren
burutzapena Elkartearen energi politikaren ardatzik behinena delako. Adibidez, COM (88)
238 agiria honela mintzo zen honetaz: "Elkartearen energi politika, funtsean, bi osagairen
konbinaketa egokian datza: bata, barne-merkatuaren funtzionamenduko erregelek
ziurtatutako merkatuaren indarren jokua; bestea, Elkartearen homilcuntza bermatzen eta
antolatzen duten neurri politikoak". Eta egitez, 1988ez geroztik, energiaren barne-merkaturantz joatea ahalbidetzen duten neurrietan jarrita egon da Batzordearen arreta,
energi politikaren kontuan.
Batzordearen ustez, energiaren barne-merkatuaren burutzapenak ondoko arlo hauetan
ihardutea eskatzen du:
- Arau eta erregela teknikoen harmonizazioan (adib. petroleozko ekoizkinen zehazpen
ezberdinek iragaztegiei ekartzen dizkieten kostu gehigarriak ezaba daitezke zehazpen
horiek harmonizatuz).
- Energi sektoreko merkatu publikoen irekiduran.
- Zergazko mugen kentzapenean (batez ere, BEZ eta akzisei dagokiena).
- Inportazio, garraio eta banakuntzan oraindik dirauten merkatal monopolioen
egokitzapenean.
- Estatuen laguntzen kontrolean.
- Ingurugiroaren babesean 6 .
- Prezio eta tarifa energetikoen gardentasun eta egiazkotasunean (gaur egun,
kontabilitateko arauterietan, konpainia energetikoen jabetzako eraentzetan, norberaren
eta inoren baliabideetara jotze-baldintzetan, eta abarretan dauden ezberdintasunek
eragotzia).
- Azpiegituran (elektrizitatearen ibiltze eta elkarganbioak errazteko, Estatu elkartekideen
sare elektrikoak lotu egin behar dira; eta beste horrenbeste gasbideak).

6 Garrantzizkoa da Estatu elkartekideek babes-maila horretaz dituzten iritzi ezberdinak eta
merkantzien ibiltzeko askatasuna adosten saiatzea. Hots, ingurugiroaren babes-mailaz herri
elkartekideek dituzten iritzi ezberdinek ez diote merkantzien ibiltze askeari erruzko oztoporik
sortu behar; eta horrela izan ez dadin, Elkarteak ingurugiroari buruzko arauteria garatu behar du
eta Estatu elkartekideena begiratu.
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Aipaturiko arloetan zein den energi ekoizkin handi bakoitzaren egoera aztertu
ondoren, Batzordeak lehentasunezko ekintzak ezarri ditu (ik. hauen laburpena 1. laukian)
eta Kontseiluari proposamen zehatzak aurkezten hasia da: "iraganbidea" eta energi
elkarganbioak jareiteko artezarau bat aurkeztu du; beste bat sektore energetikoko merkatu
publikoen irekiduraz;
2.3 Bitartekoak
Estatu elkartekide guztiei dei egin zaie, lehenago azaldutako energi helburuak
burutzera lagun dezaten. Baina, horrez gainera, Elkarteak badu zenbait bitarteko edo tresna
burutzapen hori errazteko:
- Energiaren merkatuaren ezaguera eta plangintza ahalbidetzen edo errazten dituzten
ikerketak, jakinerazpenak, etab. egiten ditu.
- Legezko neurriak hartzen ditu hainbat alorretan (prezioei buruzko oinarrizko hastapenak
harmonizatzen ditu; petroleoaren hornikuntzaren krisiaren ondorioak ekiditeko,
gutxienezko stockei buruzko babes-neurriak ezarri ditu; etab.).
- Energi sektoreko ekoizpeneko eta modernizazioko inbertsioetarako finantz laguntzak
ematen ditu (Elkartearen aurrekontu orokorraren eta EIAEren aurrekontuaren gain,
EURATOM edo EIAE maileguen bidez, EIB edo ETBren bitartez). Horiei, gainera,
erantsi beharko genizkieke, sektore energetikoaz ari diren ikerketako, garapeneko eta
erakuspeneko elkarte-egitarauen bidez egiten dituen eskusartzeak.
- Kanpo-harremanak garatzen ditu (adib. homikuntzen egonkortasuna bermatzeko asmoz,
uraniozko hornitzailerik nagusienekin –Australia, Kanada eta EEBBekin– akordio bat
izenpetu du Elkarteak).

3. ERDIETSITAKOAREN BALANTZEA
Energi politika abian jarri zenetik, Elkartea hurbilduz joan da hartan ezarritako energi
helburuetarantz: energi eskariaren guztizkoa gutxitu da krisiaren hasieran zegoenaren
aldean; buruhornikuntzaren maila igo da eta inportazioena –petroleoarena, batez erebeheratu; beste energi iturrien kontsumoak petroleoarena ordeztu egin du neurri handi
batean;... Baina Elkartearen energi egoera ez da oraindik gogobetegarria. Elkartea, esate
baterako, askoz erasogarriagoa da EEBB baino: Elkartean kanpo-hornikuntza
kontsumoaren %45 inguru den bitartean, EEBBetan menpekotasun hori %12 ingurukoa
da.

1. LAUKIA: ENERGIAREN BARNE-MERKATUA BURUTZEKO, BATZORDEAK IRADOKITAKO
LEHENTASUNAK
Erregai
solidoak
Muga teknikoen
kentzapena

Petroleozko ekoizkinei buruzko arau
telailko eta errealen arteko ezberdintasunak gutxitu
XX
Merkatal monopopolioen egokitzapena arnaitu

Zerza-harmonizazioa
Estatu-monopolioak

Lehiaketako arauteria

Estatuen laguntzak

Ingurugiroaren babesa
Kostu, prezio eta
tarifak

Azpiegitura

Petroleoa

Gas naturala

Elektrizitatea

Nuldear

Arauteriak
hurbildu

Ekipamendu eta
osag aien merkatuak ireki

X
Carrier
amankomuna

X
–banakuntzako
monopolioak
gutxitu
–Carrier
amankomuna

Tarifaz kanpoko salmentako prezioen
g ardentasuna
Gasbide-sare
europearrak

–Tarifa-egiturak
harmonizatu
–Gardentasuna
areagotu (UK, Danirn.)
Tentsio garaiko
sareen elkarlotze hobeak (Irl, Grez.)

Barne-garraiolari
nazionalen pribilegioak ezabatu
(Alemania)
Elkartearen
arauak
aplikatu

Iturria: Maillet, "A la recherche de l'introuvable politique nergtique euro enne", Revue du Marchē Cornmun 321 zb., 1988 azaroa.
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Dena den, ikustekoa litzateke gorago aipaturiko emaitza horiek zenbaiteraino zor
zaizkion Elkartearen politikari. Izan ere, Elkarteak politika energetikoko hainbat neurri
onartu duela ezin uka badaiteke ere, ia azterlari guztiak bat datoz Elkartean energi politika
–hitz hau hertsiki ulertua– ez dagoela esatearekin. Elkartean, axola ezberdineko hainbat
neurri partzialen multzo osagabea baizik ez dago, eta energiari buruzko eskuduntza
oraindik ere Estatuen esku jarraitzen da, funtsean.
Energi politikari buruzko eskuduntza hori Estatu elkartekideetatik Elkartearen
eskuetara ez igarotzeko eman diren arrazoi edo zioak ugari dira:
- Energi sektoreak, alor korapilatsua izateaz gainera, herrien lehiagarritasuna
baldintzatzen du. Horregatik, Gobernuak ez dira gertu egoten hari buruzko eskuduntza
lagatzeko.
- Energi egoera txit bestelakoa da Estatu batzuetatik besteetara: bai herrien baliabide
geologiko eta egoera orografiko ezberdinengatik bai haietako bakoitzean egondako
energi politika ezberdinagatik (adib. herrialde batzuek energia nuklearra garatu duten
bitartean, beste batzuek energi mota hori arbuiatu egin dute; herrialde batzuetan enpresa
elektrikoak publikoak diren bitartean, beste batzuetan pribatuak dira; etab.).
- Kanpo-inguruabarrak oso azkar aldatzen diren bitartean, erantzun-ahalmen geldia duela
egozten zaio Elkarteari (derragun, alabaina, Estatu elkartekideak ere Elkartearen balizko
gelditasun edo moteltasun horren erantzuleak direla).

Beraz, Elkarteak ez du energi politikarik eta EEEko energi sektorearen eboluzioa ez
zaio politika honi egotzi behar. Hor daude, horren lekuko, energiaren barne-m.erkatuaren
burutzapenik eza eta herri elkartekide batzuetatik besteetara sektore energetikoak izandako
eboluzio ezberdina. Adibidez, Elkarteak 1973tik 1986ra izandako barne-ekoizpen
energetikoaren hazkundearen atzean begiratuz gero, herri bakoitzean oso eboluzio
bestelakoak aurkituko genituzke: Erresuma Batuan eta Frantzian barne-ekoizpena biziki
emendatu zen (petroleoari esker, lehenengoaren kasuan; .energia nuklearrari esker,
bigarrenarenean), baina beste herri batzutan (hala nola Danimarkan, Italian, Luxemburgen
edo Holandan) ekoizpenak bere hartan jarraitu zuen. Beste horrenbeste gertatzen da kanpo-menpekotasunarekin: Erresuma Batua energi esportatzaile bihurtzen den bitartean,
Alemanian kanpo-menpekotasuna bere hartan jarraitzen da eta Holandan handitzen da
(ikus herrialde bakoitzeko datuak 2. laukian).

2. LAUKIA: HERRI ELKARTEKIDEEN ENERGI EGOERA ETA EBOLUZIOARI BURUZ ZENBAIT DATU
Cd
B
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6
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Iturria: Maillet (lehen aipatua)
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4. A TXIKIMENDUA
Espainiako energi sektoreak, EEEkoaren aldean, ondoko ezaugarri bereziak agertzen
zituen bere atxikimendua baino lehen:
- Kanpo-hornikuntzaren menpekotasun handiagoa (1986an Elkartearen menpekotasuneko
adierazlea %45 zen bitartean, Espainiarena %61 zen).
- Lehen eta azken kontsumoaren egituran petroleoaren pisua handiagoa zen eta gasarena,
aldiz, txikiagoa.
- Kontsumitzaileen artean, industri sektorearen pisu erlatiboa handiagoa zen eta etxeko
ekonomiena, berriz, txikiagoa.
- Buruko kontsumoa txikiagoa zen (Espainiaren errenta-maila apalagoarengatik), baina
BPGd-ren unitate bakoitzeko lehen mailako energiaren kontsumoa zerbait handiagoa
(energiaren erabilera ez-eraginkorragatik eta espainiar ekonomiaren ekoizpen-espeziali72zioagatik).
- Merkatuen arautze edo erregulatzea handiagoa zen eta prezioen eraketan eskusartze
publikoak ugariagoak.
Dena dela, atzeramendu galantarekin izanda ere, azkenean Espainian abian jarritako
doikuntzako politika zela bide, 80koen hamarkadan zehar ezberdintasun horiek gutxitzen
hasi ziren. Espainiaren doikuntzako politikaren helburuak eta Elkartearen energi
politikarenak antzekoak ziren eta, horregatik, EEEri atxikitzeak –eta Elkartearen
helburuak beretu beharrak- ez zion aldaketa handirik eragin Espainian egikaritzen ari zen
politikari (areago Elkartearen energi politikaren garapen ttipia ikusita).
Hortaz, aztertzaile gehienen irudiko, EEEn Espainia barneratzeak ez zuen arazo
larririk sortu behar bere energi sektorean, eta, azken buruan, onuragarria gerta zitekeen.
Izan ere, energi sektorean burutzen ari zen doikuntz eta jareite-abiada azkartu 7 , eta
inbertsio handiak galdatzen zuen ingurugiroari buruzko arauteria egokitu, beharko baziren
ere, horren truke, Espainiak, Elkartearen barruan egoteagatik, doikuntza erraztuko zuten
abantaila batzuk izango zituen. Adibidez:

7 Campsa eta Butanoren monopolioak kendu beharrak —eta sektore horretan beste enpresak

sartu ahal izateak— lehiaketa biziagotuko zuela, kostuak jaistera behartu zuela... uste izan zen.
Derragun, bestalde, sektore publikoak petroleoan zuen monopolioa nahiko azkar eta ongi
kendu dela, REPSOL enpresa berrian lehengo enpresa publikoak barneratuz.
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- Ekoizpeneko

eta modernizazioko inbertsioak egiteko Elkartean aurrikusiak zeuden
finantz baliabideetara jo ahal izango zuen Espainiak, eta baita ikerketako, garapeneko
eta erakuspeneko egitarauetara ere.

- Hornikuntza energetikoaren ahalbideak gehituko ziren, bai EEEren ateak
Espainiarentzat irekiko zirelako (eta gogoan eduki Elkartearen buruhornikuntzaren
maila garaiagoa zela) bai hirugarren herriekiko negoziazio-ahalmena handituko zelako.
Euskal Autonomi Elkartearen energi politikari dagokionez, euskal Administrazioaren
eskuduntza oso mugatua da: bere politika sostengukoa da bakarrik, eta Estatuaren
politikaren markoan kokatu beharra dauka. Oro har, EAEren energi politikaren helburuak
eta Espainiaren (PEN) Plan Energetiko Nazionalarenak antzeko edo bateragarriak dira; eta,
dagoeneko adierazi denez, azken honenak eta Elkartearenak ere irudikoak dira. Hortaz,
EEEn sartzeak Euskal Autonomi Elkartean Espainian bezalako ondorioak sortuko direla
uste izateak arrazoizko dirudi.
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SIGLAK
ADAB/AAC
AKP/ACP
BC-Net
BEZ/IVA
BPGd/PLB
EAB/AUE
EAE/CAV
F,F.BB/F.F,UU
EEE/CEE
EEET/CEET
EGAF/FED
EGIF/FSE
EGLE/EFTA
EIAE/CECA
EIB/BEI
EIEN/PNIC
ELEK/COMECON
EG AEF/PEDER
EMS/S ME
ENOBEF/FEOGA*
ENP/PAC
ETB/NIC
EURATOM
GATT
HATE/ASEAN
KES/CES *
MOLEF/FECOM
MOKZE/MCM
NATO
NPGd/PNB
OECE
OCDE
ORIKO/COREPER*
PLEE/OPEP
PYME
SESB/URSS

Aduanako Arantzel Bateratua
Afrika, Karibe eta Pazifiko herriak
Enpresen Lankidetzako Sarea (Business Cooperation Network)
Balio Erantsiaren gaineko Zerga
Barne-Produktu Gordina
Europako Akta Bakarra
Euskal Autonomi Elkartea
Estatu Batuak
Europako Ekonomi Elkartea
Europako Ekonomi Elkartearen Tratatua
Europako Garapen-Fondoa
Europako Gizarte-Fondoa
Europako Ganbio Librearen Elkartea
Europako Ikatz eta Altzairuaren Elkartea
Europako Inbertsio-Bankua
Elkartearen Intereseko Egitarau Nazionala
Elkarren Laguntza Ekonomikorako Kontseilua
Europako Garapen Erregionalerako Fondoa
Europako Moneta-Sistema
Europako Nekazal Orientabide eta Bermerako Fondoa
Elkartearen Nekazal Politika
Elkartearen Tresna Berria
Europako Atomo-Energiaren Erakundea
Arantzel eta Merkataritzari buruzko Akordio Orokorra
Hego-Eki-Asiako Tratatuaren Erakundea
Komite Ekonomiko Soziala
Moneta-Lagunkidetasuneko Europear Fondoa
Moneta-Konpentsa7io Zenbatekoa
Ipar Atlantikoko Tratatuaren Erakundea
Nazio-Produktu Gordina
Kooperazio Ekonomikorako Europako Erakundea
Ekonomi Lankidetza eta Garapenerako Erakundea
Ordezkari Iraunkorren Komitea
Lurralde petrolio-Esportatmileen Erakundea
Enpresa Txiki eta Ertaina
Sobietar Errepublika Sozialisten Batasuna

(*) Sigla gehienak, UZEIren "Laburtzapenen gidaliburua"tik atereak daude. Kasu bakan
batzuetan, alabaina, UZEIk proposatutakoa bertan behera utzi dut, edo aldaketa ttipi batekin
erabili dut. Aldatu ditudan siglak EEEren hizkerari dagozkio, eta aldatua dagoela adierazteko
izartxo bat erantsi diet. Adibidez, EEEren erakundeen munduan "ComisiOn" eta "Comite"
hitzak bi izan desberdinei dagozkie; hortaz, "ComisiOn" esateko "Batzordea" aukeratzen
badugu, "Comite" esateko beste bat bilatu beharko dugu (nik, besterik ezean, "Komite"
erabiltzen dut).
UZEIk, EEEren alorraz kanpo, proposatutako beste zenbait sigla ere —liburu honetan
erabiltzen direnak—, nik neuk agian beste era batera emango nituzke; baina batasuna iritsi
beharrez, nahiago izan dut UZEIrena erabili, ekonomilari-talde esanguratsu batek bestela
erabaki arte.
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HIZTEGIA *

Abagadune = coyuntura, ocasi6n
Abagune = ocaskin
Abantaila = ventaja
Abantailatu = beneficiar
Abeltzantza = ganadeda
Abeniko = acuerdo, avenencia
Abian jarri = poner en marcha
Abiarazi = poner en marcha, relanzar
Abiarazle = iniciador
Aburu = opini6n
Adierazle = indicador, indicativo
Adierazpen = martifestacicin
Adigai = concepto
Adimugapen = defmici6n
Aditu = experto
Adostasun = acuerdo, conformidad
Adostu = acordar
Agindu = orden
Agintaritza = autoridad
Aginte Gorena = Alta Autoridad
Agiri = documento
Ahalbide = posibilidad
Ahalbidetu = posibilitar
Ahalmen = capacidad, poder
Ahaltsu = poderoso
Ahobatez = por unanimidad
Ahobatezkotasun = unanimidad
Aholkulari = asesor
Aholkularitza = asesoda
Ahunztar = caprino
Aienatu = desaparecer
Aintzakotzat hartu = tomar en consideracicin
*

Aintzatespen = reconocimiento
Aintzatetsi = reconocer
Aintzat hartu = tomar en considerackin
Aitortu = declarar
Aitzinbetebehar = requisito previo
Aitzinakor = progresivo
Aitzinarreta hartu = prevenir
Aitzinarretazko = preventivo
Aitzineredu = prototipo
Aitzinsolas = prefacio
Aizundu = falsear
Aizunketa = falseamiento
Akuilu = acicate
Akura = renta
Albaitaritza = veterinaria
Aldaezin = constante
Aldagai = variable
Aldakortasun = variabilidad
Aldarrikapen = proclamaci6n
Aldarrikatu = proclamar
Aldeaskotako = multilateral
Alde aurrez = previamente, anticipadamente
Aldebakarki = unilateralmente
Aldebakarreko = unilateral
Aldebateko = unilateral
Aldebiko = bilateral
Aldentze = divergencia
Alderagarri = comparable
Alderanzpen = inversi6n
Alderapen = comparaci6n
Alderatu = comparar
Alderdi = parte

nn dut aipatzeke utzi, UZEIk ateratako hiztegiek (bereziki, Zuzenbidea izenekoak) eman
E.
didaten laguntza. Dena dela, agerian dago liburu honen hiztegigintzan dauden hutsegiteen
erantzulea ni naizela, eta ez beste inor.
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Aldez aurretik = previamente, anticipadamente
Aldeztu = defender
Aldibateratasun = sincronizaci6n
Aldi bateko = temporal
Aldi berean = simultneamente
Aldizka = peri6dicamente
Aldizlcako = peri6dico
Aldizkakotasun = periodicidad
Alor = campo, materia
Altxortegi = tesorerfa
Altzairu = acero
Altzairugintza = industria del acero
Altzarigintza = industria del mueble
Amankomun = comn
Amiltze = deffumbe
Antolaera = organiz.acicin
Antolakunde = organizaci6n
Antolamendu = organizaci6n
Antolatu = organizar
Arakatu = analizar
Arau = norma
Arauemaile = normativo
Araueman aurretiko = prenormativo
Araugintza = normativa
Arauketa = regulación
Araupekotasun = regularidad
Arausorta = c6digo
Arauteria = normativa
Arbuiatu = rechazar
Arclatz = eje
Ardiki = carne de ovino
Arditar = ovino
Arduradun = encargado
Arduratu = encargarse
Areagotu = acentuar
Arlo = campo, materia
Aro = periodo
Arrakasta =
Arranguratu = quejarse
Arrazoizko = racional
Arreduki = retener
Arredukitze = retenci6n

Arrezagutu = reconocer
Arrisku = riesgo
Arro = cuenca
Arrunki = corrientemente, vulgarmente
Arrunt = 1) muy, totalmente; 2) corriente
Artamendu = recomendackin
Artez = directo
Artezarau = directiva
Artezlerro = directriz
Artisautza = artesania
Aske = libre
Atari = umbral
Atezu = tensi6n
Atoian = a remolque
Atxeki = adherir
Atzerabide = obstkulo
Atzeraezinezko = irreversible
Atzerakortasun = regresividad
Atzeramendu = atraso
Atzerri- = extranjero
Aukerako = 1)opcional, optativo;
2)apropiado, oportuno
Aukerakor = selectivo
Aurkatasun = oposiciÓn

Aurregitasmo = anteproyecto
Aurrekontu = presupuesto
Aurrerakoan = en adelante
Aurrerantzean = en adelante
Aurrerapen = avance
Aurreztu = ahorrar
Aurrikusi = prever
Ausnarketa = reflexi6n
Auzitegi = tribunal
Azkartu = acelerar
Azpibalantza = sub-balanza
Azpiegitura = infraestructura
Azpikontratazio = subcontrataci6n
Aztaketa = ponderaci6n
Aztarren = resto
Badaezpadako = dudoso, inseguro
Baimen = autorizackin
Baimendu = autorizar

Hiztegia
Bakan = raro, escaso
Bakun = simple
Balazratu = frenar
Baldintza = condici6n
Baldintzagabe = incondicional
Baldintzapetu = condicionar/conclicional
Baliabide = recurso
Baliobeheratu = depreciar(se)
Balioespen = apreciaci6n
Balio galdu = depreciarse
Baliogaltze = depreciaci6n
Baliogoratu = apreciar(se)
Balio irabazi = apreciarse
Balioirabazte = apreciaci6n
Baliokide = equivalente
Baliokidetasun = equivalencia
Balizko = supuesto
Banakako = individual, particular
Banakuntza = distribuci6n
Banandu = separar, diferenciar
Banatzaile = distribuidor
Barazki = hortaliza
Bame- = interior
Barnerakuntza = integrackin, incorporaci6n
Barneratu = integrar, incorporar
Barreiadura = dispersi6n, diversificacicin
Basamortu = desierto
Batasun = unidad
Bat-bateko = repentino, sbito
Bategin = fusionar, refundir
Bategite = fusi6n
Bateraezin = incompatible
Bateragarri = compatible
Bateragarritasun = compatibilidad
Baterakuntza = unificaci6n
Bateratu = unificado, conjunto
Batezbesteko = 1) medio; 2) media
Batzarre = sesi6n
Batzorde = comisi6n
Batzordezkari = comisario
Bazkidetu = asociarse
Bazkun = asociaci6n

287

Begilabur = miope
Begirune = respeto, miramiento
Behardun = necesitado
Beharrizan = necesidad
Behartzaile = vinculante
Behaztopo = obstŠculo
Beherakada = bajada
Behiki = carne de vacuno
Behin-betiko = defmitivo
Behinen = principal
Behitar = vacuno
Belaunaldi = generackin
Berariaz = expresamente, especificamente
Berariazko = expreso, especifico
Berealdiko = excepcional, extraordinario
Berebat = asimismo
Berebiziko = excepc\ional, extraordinario
Bere egin = hacer suyo, asumir
Beregain = aut6nomo
Beregaintasun = autonomia
Bereizkatzaile = discriminador
Bereizketa = discriminaci6n
Bereki = propio
Beretu = hacer suyo, asumir
Berezitasun = particularidad
Berezko = natural
Bermatu = garantizar
Berme = garantia
Berregituraketa = reestxucturaci6n
Berregituratu = reestructurar
Berregokitzapen = readaptaci6n
Berretsi = ratificar
Berriki = recientemente
Berrikuntza = innovaci6n
Berrikusi = revisar
Berritzaile = innovador
Berriztagarri = renovable
Berrizte = renovaci6n
Berriztapen = renovaciön
Berun = plomo
Bestelako = diferente
Bete = pleno
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Betebehar = obligacidn
Beterazgarri = ejecutivo
Beterazi = ejecutar
Beterazle = ejecutivo
Bidaiari = viajero
Bidalpen = envio
Bidenabar = de paso
Bideragarri = viable
Bideragarritasun = viabilidad
Bideratu = canalizar
Bidezko = justo, adecuado, legftimo
Bidezkotu = justificar
Bihurdura = distorsiÓn
Bihurgarri = convertible
Bihurgarritasun = convertibilidad
Bikain = excelente
Bikoitz = doble
Bikoiztu = duplicar
Bikoizketa = duplicidad
Bilakaera = transformacidn, conversidn
Bilakatu = transformar, convertir
Bilatze = hisqueda
Bilketa = recaudacidn
Bilkura = sesidn, reuniÓn
Biltegi = almacb
Biltegiratu = almacenar
Biltzarre = asamblea
Biltze = concentracidn, agrupacidn
Birbalioztatu = revaluar
Birbanatu = redistribuir
Birboltsatu = reembolsar
Birdoitu = reajustar
Birlerrotze = realineamiento
Birmoldaketa = reeonversidn
Birrabiarazi = relanzar
Birziklapen = reciclaje
Bitartekari = intermediario
Bitarteko = 1) medio ; 2) intermedio
Bizibide = 1) medio de vida; 2) oficio
Bizimaila = nivel de vida
Biztanle = habitante
Biztanleria = poblaciÓn

Bonu = bono
Bortitz = fuerte, violento
Bosturteko = quinquenal
Botere = poder
Bumibide = ferrocarril
Burtsa = bolsa
Buruaski = autosuficiente
Burujabe = autdnomo, independiente
Burujabetza = independencia
Buruhornikuntza = autoabastecimiento
Buruko = per cäpita
Burusuntsitu = autodestruir
Burutu = llevar a cabo, realizar
Burutzapena = realizacidn
Debeku = prohibicidn
Desarautu = desregularizar
Desbalioztatu = devaluar
Desbideratze = desviacidn
Deseman = derogar
Desemate = derogacidn
Deusez = nulo
Deuseztatu = eliminar, anular
Dohaintza = donacidn
Doikor = ajustable
Doikuntza = ajuste
Doitu = ajustar
Ebatzi = resolver
Ebazpen = resolucidn
Ebazpide =medio de resolucidn
Edukin = contenido
Egiatasun = veracidad
Egiaztatu = verificar
Egikaritu = 1) ejercitar, desempeñar;
2)ejecutar, llevar a cabo
Egikaritza = ejercicio, ejecuci6n, realizaci6n
Eginahal = esfuerzo
Eginbeharreko = obligatorio
Egingarri = 1) efectivo; 2) posible, factible
Eginkizun = cometido
Eginkor = activo
Egintza = acto
Egipide = gestidn

Hiztegia
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Elkarganbio = intercambio
Egitarau = programa
Elkargo = sociedad
Egitaraugintza = programacidn
Egitaraukako ikuspegi = enfoque por programas Elkarrekiko = reciproco
Elkarrekikotasun = reciprocidad
Egitarauketa = programacidn
Elkarte = Comunidad
Egitasmo = proyecto
Elkartebarruko = intracomunitario
Egiteratu = llevar a cabo, realizar
Elkartekide = miembro de la Comunidad
Egitez = de hecho
Elkartezkanpoko = extracomunitario
Egitura = estructura
Elkartruke = intercambio
Egituratu = estructurar
Emaitza = fruto, resultado
Egiturazko = estructural
Emendakin = enmienda
Egoiliar = residente
Emendatu = 1) aumentar, crecer; 2) enmendar
Egoitza = residencia
Endekatu = deteriorarse
Egokiera = ocasidn
Engaiamendu = compromiso
Egokitzapen = adaptacidn
Enkante = licitacián
Egonkortasun = estabilidad
Enplegubide = mecanismo de empleo
Egonkortu = estabilizar
Enparatu = resto
Egonkortzaile = estabilizador
Entsegutegi = lugar de ensayo
Egonkortze = estabilizacidn
Epai = sentencia, fallo
Egotzi = atribuir
Epaitza = fallo
Egozgarri = atribuible, imputable
Epaile = juez
Egunkari = diario
Erabaki = decisidn
Egurats = atmdsfera
Erabakior = decisivo
Egutegi = calendario
Eraberritu = renovar, reformar
Ehunki = producto textil
Eraendu = regir
Ekai = materia(1)
Eraentza = rdgimen
Ekarpen = aportacidn
Eragiketa = operacidn
Ekidin = evitar
Eragiketazko = operativo
Ekilore = girasol
Eragin = 1) ocasionar; 2) promover; 3) inducir
Ekimen = iniciativa
Eraginkor = eficaz
Ekin = acometer, abordar
Eraginkortasun = eficacia
Ekinaldi = campafta
Eragintza = promocidn
Ekinbide = modo de actuacidn
Eragotzi = obstaculizar
Ekintsu = activo
Eragozle = obstaculizador
Elcintza = actuacidn
Eragozpide = obstkulo
Ekitaldi = fase
Eraiki = construir
Ekoitzi = fabricar, producir
Eraikitzaile = constructor, constituyente
Ekoizkin = producto
Eraikuntza = construccidn
Ekoizkortasun = productividad
Erakargarri = atractivo
Ekoizle = productor, fabricante
Erakarri = comportar
Ekoizpen = produccidn
Erakunde = institucidn
Elastikotasun = elasticidad
Elikagai = alimento
Erakundetu = institucionalizar
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Erakundeztatu = institucionalizar
Erakuntza = formaci6n
Eraldaketa = transformaci6n
Eraldakuntza = transformaci6n
Eraldatu = transformar
Eraidatzaile = transformador
Eralki = gastar
Eralkipen = gasto
Eramangarri = soportable, llevadero
Eranskin = anexo
Erantsi = agregar, adjuntar
Erantzule = responsable
Erantzulekidetu = corresponsabilizar(se)
Erantzuletu = responsabilizar
Erantzunkizun = responsabilidad
Erasogarri = vulnerable
Erasokortasun = agresividad
Eratorri = derivar, derivado
Eratu = conformar
Eratzaile = fundador
Erauzle = extractivo
Erdiespen = logro
Erdietsi = conseguir
Erdiguneko = central
Eredu = modelo
Eredu-esperientzia = experiencia piloto
Erizpen = dictamen
Erizpide = criterio
Erkatu = comparar
Erkidetasun = asociaci6n
Erraldoi = gigante
Erregai = combustible
Erregelamendua = reglamento
Errentagarritasun = rentabilidad
Errepide = carretera
Erreserba-bidea = medio de reserva
Erret = real
Erronka = desafio
Erruz = en cantidad
Erruzko = enorme
Ertain = mediano
Ertz = margen

Ertz-barruko = intramarginal
Esanbidez = explicitamente
Esanguratsu = significativo
Eskaintza = oferta
Eskaria = demanda
Eskerga = enorme
Eslcierki = sin duda
Eskualde = regiÓn
Eskualde- = regional
Eskuarki = comunmente, generalmente
Eskubide = derecho
Eskuduntza = competencia
Eskuhartu = participar
Eskumenezko = jurisdiccional
Eskumenpeko = filial
Eskuordetu = delegar
Eskuordetze = delegaci6n
Eskurapen = adquisiciÓn
Eskusarbide = mecanismo de intervenckin
Eskusartu = intervenir
Esleipen = asignaci6n
Esleitu = asignar
Esparru = knbito
Espresuki = expresamente
Estatuazpiko = infraestatal
Estuasun = estrechez, apuro
Etekin = producto, rendimiento.
Etsipen = convencimiento
Eurolehiatila = euroventanilla
Euskarri = soporte
Euste = mantenimiento
Ezabatu = suprimir
Ezaguera = conocimiento
Ezarkuntza = establecimiento
Ezarri = 1) establecer; 2) instalar
Ezaskitasun = insuficiencia
Ezaugarri = caracteristica, rasgo
Ezbetetze = incumplimiento
Ezbideragarritasun = inviabilidad
Ez-doikuntza = desajuste
Ezegite = inacciÓn
Ezetsi = rechazar
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Ezeztatu = eliminar, anular
Ezinbesteko = imprescindible
Ezinobe = 6ptimo
Ezohizko = extraordinario
Ezorduko = intempestivo
Ezoso = parcial
Ezpai = duda
Ez-zihurtasun = incertidumbre
Faboratu = favorecer
Finantziakide = cofmanciador
Finantziakidetu = cofinanciar
Finantziakidetza = cofinanciaci6n
Finkatu = fijar
Finko = fijo
Funtsezko = fundamental, esencial
Gailur = cumbre
Gailendu = prevalecer, dominar
Gainbegiratu = supervisar
Gainditu = superar
Gainezkatu = sobrepasar
Gainjarri = superponer
Gainkargu = recargo
Gaitasun = competencia, capacidad
Gaitzespenezko = condenatorio
Gaitzetsi = rechazar
Galdakizun = exigencia
Galdatu = exigir
Galdabide = mecanismo de consulta
Galgatu = frenar
Galkortasun = naturaleza perecedera
Garabidetan(go) = en vias de desarrollo
Garai = alto
Garapen = desarrollo
Garastatu = regar
Garastaketa = regaclio
Garatu = desarrollar
Garbi = neto
Garbikari = detergente
Gardentasun = transparencia
Garestitu = encarecer
Gari = trigo
Garraiagailu = vehiculo de transporte

Garraio = transporte
Garraiobide = medio de transporte
Gatazka = conflicto
Gawatu = materializar
Gehienezko = m&cimo
Gehiengo = mayoria
Gehigarri = adicional
Gehikor = progresivo
Gehikortasun = progresividad
Gehikuntza = aumento
Gehitu = aumentar, añadir
Geldi = lento
Geldierazle = paralizante
Geroratu = aplazar
Gertakari = acontecimiento
Gertatu = 1) preparar, 2) quedar
Gezaldu = desvirtuarse)
Gizakor = humano
Gino = proporci6n
Gizabanako = individuo
Gizarte- = social
Gobernuarteko = intergubernamental
Gogobetegarri = satisfactorio
Gorabehera = fluctuackin
Gorabeheratu = fluctuar
Gordailu = dep6sito
Gordailatu = depositar
Goren = superior, alto
Goresgarri = laudable
Gorputzezko = corporal
Gurari = deseo, voluntad
Gurin = mantequilla
Gutxienezko = minimo
Gutxikor = decreciente
Gutun = carta
Guztira = total
Guztizko = total
Haizugo = licencia
Haizugogintza = licenciamiento
Harduru = acreedor
Harrapaketa = captura
Harreman = relackin

292

Hartzaile = destinatario
Hasberri = incipiente
Hastapen = principio
Hautagai = candidato
Hautagaitasun = candidatura
Hautarki = sufragio
Hazi = crecer
Hazialdi = fase de crecimiento
Hazkunde = crecimiento
Haztatu = ponderar
Hedakor = extensivo, expansivo
Hedatu = extender, expander
Hegalaldi = vuelo
Hegakor = volkil
Hegazti = ave
Hein = proporciôn, medida
Heintsuka = proporcionalmente
Helbide = domicilio
Helburu = objetivo
Helburuko = destinatario
Helegin = recurrir
Helegite = recurso
Helerazi = hacer llegar
Herabeti = tirnido
Herbaldura = paralizackin
Herbehereak = Pafses Bajos
Herrilan = obra
Herritartasun = nacionalidad
Hertsi = estaicto
Hertsiki = estrictamente
Hesi = barrera
Heziketa = formaci6n
Higidura = movimiento
Higigarri = mobiliario, muebles
Higikortasun = movilidad
Hirigune = nticle,o urbano
Hirikidego = comunidad urbana
Hiritar = ciudadano
Hitzarmen = convenio
Hitzarmenezko = convencional
Hitzartu = concertar, convenir
Hobekuntza = mejora

Hondakin = residuo
Hondamen = desastre
Hornikuntza = suministro
Hornitmilea = suministrador
Hurbilkizun = pendiente de aproximaci6n
Hurrenez-hurren = respectivamente
Hutsal = nimio
Hutsaldu = desvirtuar
Hutsaren hurrengo = insignificante
Ibilgailu = vehiculo
Ibilgetu = inmovilizado
Ibiltze = circulaci6n
Idazkaritza = secretaria
Idazkera = redacci6n
Idazki = escrito
Idizko = vacuno
Igarotze = tränsito
Igorri = enviar
Igurikapen = espectativa
Ihardespen = respuesta
Iharduera = actividad
Ihardu keta = actuaci6n
Ihardukipen = despacho
Ihardule = operador
Ihardunbide = procedimiento
Ihardunbidezko = procedimental
Ihartu = desecar
Iharketa = desecaci6n
Pnes = fuga
Ike = declive
Ikeango industrialde = zona industrial
en declive
Ikerketa = investigaciÓn
Ikertu = investigar
Ikuskatzaile = inspector
Ikuspegi = perspectiva
licustezin = invisible
Indarrean = en vigor
Inguralde = periferia
Inguramen = contexto
Inguratu = conseguir
Inguru = 1) medio; 2) alrededor de
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Inguruabar = circunstancia
Ingurugiro = medio ambiente
Ingurune = entorno
Injeniaritza = ingenieria
Irabazizko = lucrativo
Iradoki = sugerir
Iragan = pasado
Iraganbide = transito
Iragankor = transitorio
Iragankorki = transitoriamente
Iraganleku = paso
Iragazketa = refino
Iragaztegi = refinadora
Iraizpen = despido
Iraunkor = permanente, duradero
Iraupen = duraci6n
Irazkindu = comentar
Irentsi = absorber, tragar
Irispide = acceso
Iriste = 1) llegada; 2) consecuci6n
Irradiapen = radiaci6n
Irtenbide = salida
Irudikatu = imaginar
Iruzur = fraude
Isilbidez = implicitamente
Isladapen = reflejo
Isladatu = reflejar
Isolatu = aislar(se)
Isun = multa
Isuralde = vertiente
Isurketa = vertido
Itaundu = interrogar
Itundu = pactar
Itsasapo = rape
Itsasertz = zona costera
Itsasoilar = gallo
Itsasontzi = buque
Itsasontziteria = flota
Itsasosteko = ultramar
Itsaspen = cohesi6n
Itsasozandiko = de ultramar
Itxuragabetu = desfigurar
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Itundu = pactar
Itzulinguru onerazle = circulo virtuoso
Itzulinguru okerrerazle = circulo vicioso
Itzulketa = retorno, restituci6n
Itzurpide = medio de evasi6n
Izaera = naturaleza, caracter
Izakin = existencia
Izapide = tramite
Izapidatu = tramitar
Izari = dimensi6n, magnitud
Izenburu = titulo
Izendatu = nombrar, nominar
Izoki = salmcin
Izoztu = congelar
Jabari = dominio
Jabeldura = interpelackin
Jabetu (...z) = tomar conciencia (de...)
Jabetza = propiedad
Jadaneko = vigente
Jagolaritza = vigilancia
Jagon = preservar
Jakinerazpen = comunicaci6n
Jalgi = surgir, salir
Jaregile = liberalizador
Jarein = liberalizar
Jareinkor = liberalizador
Jareite = liberalizaci6n
Jarki = resistir
Jarkiera = resistencia
Jarleku = lugar de asentamiento
Jarraian = a continuaci6n
Jarraitasun = continuidad
Jarrera = postura
Jasan = sufrir, padecer
Jasanezin = insoportable
Jatorrizko = originario, de origen
Jaulki = emitir
Jaulkitzaile = emisor
Jaurtiketa = lanzamiento
Jauzi = salto
Jazo = suceder
Jesapen = emprstito

Joera = tendencia
Jokaera = comportamiento
Jokatu = actuar
Jokatze-ertz = margen de actuaci6n
Joku = juego
Jomuga = objetivo
Kabotaia = cabotaje
Kainaberadun = cañero
Kalaleku = caladero
Kalamu = cdfiamo
Kaltegarri = perjudicial
Kalteordain = indemnizaci6n
Kantzelari = canciller
Karburagai = carburante
Karramarro = cangrejo
Kaudimen = solvencia
Kaudimengabe = insolvente
Kausitu = encontrar
Kentzapen = supresi6n
Kinka = situaci6n
Kitatu = liquidar, cancelar
Koerlazio = correlaci6n
Kokatu = localizar, ubicar
Kondar = resto
Kontrajarri = contraponer
Kontrakontu = contrapartida
Kontseilu = Consejo
Kopuru = cantidad
Korbona = dividendo
Kotoi = algoffin
Kudeamendu = gestiÓn
Kudeatu = gestionar
Kutsadura = contaminaci6n
Kutsagarri = contaminante
Labore = cereal
Lagapen = cesidn
Lagunkidetasun = solidaridad
Lanaldi = tiempo de trabajo
Lanbide = profesidn
Lanbide- = profesional
Lanbideraketa = insercidn profesional
Landare = vegetal, planta

Lanesku = mano de obra
Lanez = paro
Langabe = parado
Lankidetasun = cooperaci6n
Lankidetza = colaboraci6n, cooperaci6n
Lansari = jornal
Larbaloratu = sobrevalorar
Larri = grave
Laualderditasun = cuatripartidismo
Lauki = cuadro
Legebiltzar = cdrnara legislativa
Legegile = legislativo
Legegintza = legislaci6n
Legegintzaldi = legislatura
Legeria = legislaci6n
Leheneredu = prototipo
Lehengai = materia prima
Lehentasun = preferencia
Lehentasunezko = preferencial
Lehentasundun = preferencial
Lehiaketa = 1) competencia; 2) concurso
Lehiagarri = competitivo
Lehiagarritasun = competitividad
Leialtasun = lealtad
Lekadun = legumbre
Lekugune = posicidn
Lekuko = testigo
Lekutu = localizar
Lekuzaldagarritastut = desplazabilidad
Lekuzaldatu = despla7ar
Lerro = linea
Lerroalde = pdrrafo
Lerrotu = alinear(se)
Liho = lino
Likidezia = liquidez
Liskar = disputa, contencioso, conflicto
Lokarri = lazo
Lokera = ligazdn (tipo de)
Lorpen = logro
Lorrindu = estropear
Lotbide = mecanismo de enlace
Lupulu = ldpulo

Hiztegia
Murriztapen = restricci6n
Lurgintza = agricultura
Murrizte = restricciÓn
Lurralde = territorio
Murtzilo = reclamaci6n
Lurralde- = territorial
Nahasmendu = perturbaci6n
Luzamendu = moratoria, prörroga
Nahiera = voluntad, deseo
Mailakatu = escalonar
Nazioarteko = intemacional
Mailegu = prstamo
Naziotasun = nacionalidad
Maiztasun = frecuencia
Naziozgaineko = supranacional
Makailao = bacalao
Nazioz handiko = transnacional
Malgu = flexible
Malgutasun = flexibilidad
Negutegi = invemadero
Mea = mineral
Nekabide = molestia
Meagintza = mineria
Neurri = medida
Neurrizko = proporcionado, arm6nico
Mehatxatu = amenazar
Neurrizgaineko = desproporcionado
Menderatu = dominar
Menerapen = dominio
Noizik behineko = ocasional
Nolakotasun = cualidad
Meneratzaile = dominante
Norabide = orientaci6n
Menpeko = sbdito
Norabidetu = orientar
Menpekotasun = dependencia, subordinaci6n
Menpetua egon (gelditu..) = estar(quedar..)suje toNoraezeko = necesario
Norbanako = persona
Ments = ffificit
Norberaren kabuz = por cuenta propia
Mentsduna = deficitario
Ogigarri = panificable
Merkatal = comercial
Ohar = nota, observaci6n
Merkataritza = comercio
Oharkor = sensible
Metatu = acumular
Ohizbesteko = excepcional
Mintzaide = interlocutor
Ohizko = tradicional
Molokot egin = quebrar
Ohoregarritasun = honorabilidad
Moteldu = hacerse lento
Oihalgintza = textil
Mozkin = beneficio
Oihartzantza = silvicultura
Mozorroztu = enmascarado
Oinarri = base
Muga = frontera, limite
Oinarrizko = bsico
Mugaegun = vencimiento
Oinordetza = sucesi6n
Mugagabe = ilimitadoOkerragotu = empeorar
Mugaldeko = fronterizo
Oldar = impetu, impulso
Mugaondoko = fronterizo
Oldartze = impulsi6n
Mugape = demarcaci6n, circunscripci6n
Onargarri = aceptable
Mugapen = limitaci6n
Onbide = virtud
Mugaz handiko = transfronterizo
Ondare = patrimonio
Mugierazi = movilizar
Ondasun = bien
Mugimendu = movimientn
Ondorio = 1) consecuencia; 2) efecto
Multzo = conjunto
Ondorioztatu = concluir, deducir
Murrizkor = restrictivo
Ondu = elaborar
Murriztaile = restrictivo
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Onetsi = aprobar
Ongarri = fertilizante
Ongizate = bienestar
Ontzidun = armador
Ontzigintza = construccidn naval
Ontzijabe = armador
Ontziteria = flota
Onura = beneficio
Onuradun = beneficiario
Onuragarri = beneficioso
Onuratu = beneficiar(se)
Oparotasun = prosperidad
Ordain-bide = medio de pago
Ordainerazpen = exaccidn
Ordainsari = remuneracidn
Ordezgarri = sustitutivo
Ordezkagarri = representativo, sustitutivo
Ordezkapen = representacidn
Ordezkari = representante
Ordezkaritza = representacidn
Ordezkatu = representar, sustituir
Ordeztu = sustituir
Oreka = equilibrio
Orobat = asimismo
Orokortu = generalizar
Oro har = en conjunto •
Osagai = componente
Osagarri = 1) complementario; 2) complemento
Osagarritasun = complementariedad
Osasunbide = higiene
Osotara = totalmente
Otarrain = langosta
Pabilio = pabellÓn
Parekotasun = paridad
Parekotasun-sare = parrilla de paridades
Parraztatu = despilfarrar
Pilotu = piloto
Pleit = flete
Pizgarri = incentivo
Porrot = fracaso
Prestakuntza = 1) preparacin; 2) prestaciÓn
Sail = 1) departamento; 2) grupo

I

Sailkapen = clasificacidn
Sailkatu = clasificar
Saio = intento
Saiozko = experimental
Sakapen = presidn
Salbuespen = excepcidn
Salbuespenezko = excepcional
Salerosketa = transaccidn comercial
Salneurri = precio (de venta)
Salo = propuesta
Sapai = techo
Sapalda = meseta
Sarbide = acceso
Sasoiko = estacional
Sendotu = fortalecer
Senitarteko = familiar
Sentikortasun = sensibilidad
Siderurgia osatu = siderurgia integral
Sinesgarritasun credibilidad
Soberagile = productor de excedentes
Soberakin = excedente
Soberazko = excedentario
Soia = soja
Solaskide = interlocutor
Sorburu = origen, fuente
Sorosgarri = auxiliar
Sorospidetza = asistencia
Sorostu = asistir
Sorta-politika = politica de paquete
Subiranotasun = soberania
Sufre = azufre
Sustagarri = estimulante
Sustatu = promocionar, fomentar
Sustatzaile = promotor
Taiuketa = ordenaciÓn
Taiugabe = desordenado
Tajutu = ordenar
Tartejarri = interponer
Tegi = corral
Tokiko = local
Tresna = instrumento
Tresneria = instrumental

Hiztegia

Tupusteko = brusco, repentino
Turrusta = cascada
Txatxar = insignificante
Txerriki = carne porcina
Territar = porcino
Txosten = informe
Ugarri = arrefice
Ukanbehar = requisito
Ukibera = sensible
Ukitu = afectar
Urgabetu = deshidratar
Urgatzi = ayudar
Urgazte = apoyo, ayuda
Urin = grasa
Urkila = horquilla
Urratu = 1) desgarrar; 2) infringir (normas)
Urritasun = escasez
Urtealdi = ejercicio
Urteanitzeko = plurianual
Urtekotasun = anualidad
Ustegabeko = imprevisto
Ustiapen = explotaci6n
Ustiategi = explotaci6n
Uzkur = reacio
Uzkurtasun = reticencia
Uzi = pretensi6n
Uzterazpen = cese
Xahutu = dilapidar
Xedapen = disposici6n
Xedatu = disponer
Xede = objetivo, misiÓn
Xingola = banda
Zabaldu = ampliar
Zabalkuntza = ampliaci6n
Zailtasun = dificultad
Zaint7aile = guardiana
Zama = carga
Zamapetu = 1) gravar; 2) cargar
Zarrasteldu = despilfarrar
Zatikatu = fragmentar
Zatiketa = divisi6n
Zedarritu = delimitar
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Z,eharkako = indirecto
Zeharkatu = atravesar
Zehazgabetasun = impreciside
Zehaztapen = determinaci6n, especificaci6n
Zehaztasun = precisi6n
Zeinu = signo
Zenbakit7aile = numerador
Zenbateko = cuantia, montante
Zenbatetsi = estimar
Zentzu = sentido
Zerbitzu-emate = prestaci6n de servicios
Zerbitzugintza = prestaci6n de servicios
Zeregin = papel
Zergagarri = imponible
Zergapen = tributaciÓn
Zergapetu = gravar, imponer
Zergarinketa = desgravaci6n fiscal
Zerrenda = 1) lista; 2) franja
Zenendatu = enumerar
Zertu = efectuar, llevar a cabo
Zetar = gusano de seda
Zilegi = lfcito
Zio = motivo
Ziogabe(ko) = injustificado
Zirriborratu = esbozar
Zitu = cereal
Ziurtagiri = certificado
Ziurtatu = asegurar
Zor = deuda
Zorduru = deudor
Zor izan = deber(se)
Zorpetu = endeudarse
Zon.o = cartera
Zorrozki = estrictamente
Zuhain = forraje
Zuhur = prudente
Zuhurtziarako = discrecional
Zuhurtziazko = prudencial
Zunanitzeko = multifibra
Zuribide = justificaci6n
Zuritu = justificar
Zurruntasun = rigidez

Zutabe = columna
Zuzenbide = derecho
Zuzenbidez = 1) juridicamente; 2) de derecho
Zuzenbidezko = juridico
Zuzentzaile = corrector
Zuzperraldi = recuperaciÓn
Zuzpertu = recuperar

