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Z
errendaezina da
Frantziako Esta-
tuaren ahalmen
industriala. Oso
ohikoa du hon-
doa jotzear dau-

den enpresetan muturra sartzea.
Nazionalizazioen zakua puzten
segitzeko erreparorik ez du seku-
la izan Parisek: enpresen jarduna-
ri ahalik eta duinen eusteko, ba-
tzuetan; interes ekonomikoenga-
tik, beste batzuetan. Motiboa bat
edo beste izanda ere, Frantziak
parte hartze aktiboa dauka indus-
trian, EHUko irakasle eta ekono-
mian aditu Endika Alaborten hi-
tzetan (Plentzia, Bizkaia, 1984). 

Pentsamolde horrek II. Mundu
Gerraren hondarretan dauka ja-
torria, eta, Alabortek kontatu
duenez, ideologia keynesiarrare-
kin dator bat: «Estatuak dirua
gastatu behar duela eta zuzenean
ekonomian parte hartu behar
duela». Frantzia, hain justu ere,
eredu da horretan —onerako eta
txarrerako—, hark hartu baitzuen
II. Mundu Gerraren ostean nazio-
nalizazio prozesuen aitzindaritza.

Baina gerra aurretik ere enpre-
sen monopolio handiak zeuden
Frantzian. Logika planifikatzaile
eskasarekin, haatik, Alaborten
esanetan: «Depresioa eta krisia
eragin zuen horrek, besteak bes-
te». Sektore estrategikoek plan-
gintza bat behar baitzuten, eko-
nomiarako mesedegarri izan zite-
zen. «Demagun, trenbide sarea
erabat pribatua bada, enpresa ba-
koitzak bere kabuz jardungo du,
eta ez du logikarik izango herrial-
dearen garapenarekin». Bada,
elektrizitate eta gasarekin berdin.  

Frantzia izan da betidanik na-
zionalizazio prozesuen sehaska
eta ikur. Baina ez soilik tabakoa-

ren, fosforoaren, nitrogenoaren
eta potasaren monopolio tradi-
zionalengatik. Gaur egun, hamai-
ka bide daude erakundeek enpre-
setan parte hartzeko, baina garai
horretan ez zen beste aukerarik.
Nazionalizatu ala hil leloa aplika
ziezaiokeen lasai asko zenbait en-
presari, estatuaren esku hartzea
aintzat hartuta. Kapitalismoaren
behar bati erantzun zitzaion hala.
«Trenbide sarea handitzea, gas
eta elektrizitate zerbitzuak edo-
nora zabaltzea, telefono zerbitzua
hobetzea...», dio Alabortek.  

XX. mendeko ekonomian se-
kulako goraldia izan zuten enpre-
sen nazionalizazioek. Kapitalista
liberalen eta ekonomia soziala al-
darrikatzen dutenen arteko ideo-
logia talka baten iturri dira sarri
askotan estatuen parte hartzeak.
Esku hartze hori, dena dela, gaur-
gaurko kontua ere bada. Ez dago
urrutira joan beharrik Frantziako
Estatuak herrialdeko industrian
eduki duen parte hartze zuzenaz
jabetzeko. Renaulten eta Nissa-
nen arteko botere lehiak berpiztu
ditu sugarrak berriki. Auto ekoiz-
le horien arteko fusioaren aukera
bolo-bolo dabil azken boladan,
bat egitearen alde agertu baita go-
bernua; Renaulten akziodun na-
gusia da Frantziako Estatua.

Ildo horretan, urte aski adieraz-
garria izan zen 2014a, estatuaren
kudeaketa aktiboaren erakusle
argi eta garbia: PSA Peugeot Ci-
troenen akziodun nagusia bilaka-
tu zen Paris, akzioen %14 eskura-
tuta. Noiz, eta porrot egiteko zo-
rian zegoenean. Urtea inoizko
galera mingarrienekin bukatu
zuen auto ekoizleak. Gobernua-
ren bi erreskate jaso ondoren,
gainbehera betean zen, eta Fran-
tziak, azkenean, bere egitea era-

HARIEN GATIBU
Uste baino industria enpresa gehiagok dute Frantziako

Estatuaren itzala: onerako eta txarrerako. II. Mundu
Gerraz geroztik, dozenaka hartu ditu kontrolpean
Parisek: sugarrak itzaltzeko batzuetan; trikimailu
politiko gisa besteetan. Erreparorik ez du inoiz
eduki nazionalizazioen zakua puzten jarraitzeko.  
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