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baki zuen iazko apirilean, Peuge-
ot sendiarekin eta Txinako Dong-
feng etxearekin ituna izenpetuta;
kopuru beraren jabe izatea ados-
tu zuten hiru akziodunek: %14.
Ausartegi jo zuten zenbaitek go-
bernuaren apustua, baina emai-
tzak ez ziren gehiegi gibelatu. 

Mendebaldeko herrialdeetan,
batez ere, zabaldua dago azpiegi-
tura industrial, militar eta sozia-
lak nazionalizatzeko ohitura. Es-
tualdi batean egon arren, sektore
ekonomikoarentzat estrategiko-
ak izan daitezkeen enpresak be-
reganatu ohi dituzte estatuek: ga-
rraioak, finantza erakundeak, te-
lekomunikazioak edota energia.
Alabortek ohartarazi du, hala ere,
estatuen parte hartzea enpresak
salbatzea bakarrik dela maiz.
«Esku hartzeak luzerako behar
du izan: ez du balio momentu ba-
tean kostuak sozializatzea eta ira-
baziak izatean berriz saltzea».

Renaulten argi-ilunak
Pribatizazio olde handiak izana-
gatik, Frantziako Estatuak parte
hartze industrial indartsua dauka
aspalditik. Autogintzan, esate ba-
terako, berezkoak ditu kasik na-
zionalizazioak: Charles de Gaulle
buru zuen gobernuak 1945. urte-
an Renault bereganatu zuenekoa
da ziurrenik sona gehien erdietsi
duen kasua. Eta ez da gutxiagora-
ko, agerikoa zelako erabakiaren

kutsu politikoa. Renault familiak
larrutik ordaindu zuen II. Mundu
Gerran arerioen eskutik joan iza-
na: besteak beste, Vichyko erregi-
menarekin eta naziekin lankide-
tza estuan jardun zen, alemania-
rrek Frantzia hartua zutenean. 

Eta autoak soilik ez: kamioiak,
tankeak, lehergailuak eta etsaien
hegazkinentzako motorrak erai-
kitzeko ere agindu zuen Louis Re-

naultek, eta kolaborazionistatzat
jo zuten, enpresa Adolf Hitlerren
zerbitzura ipintzea egotzita. Pari-
sek enpresa bereganatu aurretik
zendu zen Renault; horrek, baina,
ez zuen desjabetzea eten. Eta oi-
nordekoen kexuak kexu, estatua
izan zen 1996. urtera arte autogile
frantziarraren akziodun bakarra.

Ordutik aurrera ekin zion pau-
soz pausoko pribatizazioari, bai-

na sekula ez zen erabat gauzatu.
Alegia, ez zen inoiz esku pribatue-
tara igaro, Renaultek ez baitzuen
lortu gobernuaren itzala uxatzea.
Akzioen zati bat (%15) gorde zuen
Parisek haren kontrola ez galtze-
ko, eta ezin hobeto irten zitzaion
jokaldia. Areago, iragan apirilean
eginiko jauziari erreparatuz gero:
mila milioi euro gehiago ezarrita,
Renaulten daukan parte hartzea
%19,7ra igo du estatuak, boto bi-
koitza ziurtatzen dion Florange
legea betetzen dela ziurtatzeko.

Dena ez dira erosketak izan, al-
diz. Aeronautikan eta astronauti-
kan diharduen Safranen kapita-
laren %3,96 saldu egin zuen mar-
txoan Frantziako Estatuak, milioi
bat euroren truke. Hartara, parte
hartze hori %18,03tik %27,35era
igo zuen. Nazionalizatutako mar-
ken zuzeneko pribatizaziorik ez
da gertatu urteotan, baina zenbait
enpresaren kudeaketan nabari-
tzen hasia da kutsu pribatua. «In-
teres pribatuak alboratzeko eta
guztion ongizatea lortzeko balio
du nazionalizazioaren bideak». 

Krisi garaian, dena dela, argi eta
garbi ikusten da marka pribatuen
xedeak ez datozela bat gizarteko
beharrekin. «Agerikoa da irabazi
eta premien arteko talka». Ho-
rrela, nazionalizazioaren beraren
jatorri eta izaerari traizio egitea
dakarrela deritzo Alabortek. Ho-
rren isla da estatuak Almstonen
akzio batzuk saltzeari ekin ziola
2006an, bereganatu eta berehala.

(Aurreko orrialdetik dator)

O. Vitoria

Enpresa estrategikoak kontrola-
tzeko boterea ematen dio Floran-
ge legeak Frantziako Estatuari.
Eta ez edonolakoa, gainera. Paris
industria enpresa entzutetsuene-
takoen akziodun nagusi den hei-
nean, ez du ahalmenik egunero-
ko kudeaketan eragiteko; bai, or-
dea, administrazio kontseiluetan
erabakiak hartzeko. Orain arte,
akziodun bakoitzak boto bat bai-
no ezin zezakeen eman. Horrekin
hausten du, hain zuzen ere, Flo-
range legeak, antzinatasun jakin
bat daukaten akziodunei boto es-
kubide bikoitza ematen baitie.
Lege horri iazko martxoan eman

zion Parisek onespena, Florange
udalerriko labe garaien inguruan
ArcelorMittal multinazionalare-
kin izaniko ika-mikaren karieta-
ra, eta orduz geroztik hainbat al-
ditan baliatu du jada: Air France
eta Renaulten, besteak beste. 

Zehazki, legearen helburua da
enpresetako akziodun historiko-
ek —bi urte baino gehiago dara-
matzatenek— zeresan handiagoa
izatea enpresaren erabakimene-
tan eta negozioaren geroan. Neu-
rri horrekin, enpresa baten bidez
espekulazioa egin nahi duten in-
bertitzaileei oztopoak jarriko diz-
kiete. Atzerriko funtsei ere ateak
itxiko dizkiete horrela, bakarrik
Frantziako edo EBko herritarta-

suna duten herritarrek baitute
botoa emateko aukera neurri hori
baliatzen duten enpresetan.

Frantziako legegileek zilegitzat
jotzen dute Florange legea, zuze-
nean inplikatutako enpresen na-
zionalizazioa ez dakarren arren,
kontrol hori onuragarria izan dai-
tekeelakoan ekonomiarentzat. 

Frantziako Ekonomia ministro
Emmanuel Macronek berak azal-
dua du, orain aste batzuk, kapita-
lismo mota horrek beharginei la-
gundu eta enpresei hazten uzten
diela. «Tratu honek erakusten du
estatuak inbertitzaile gisa dituen
ahal guztiak baliatuko dituela lu-
zera begirako kapitalismo aurre-
rakoia bultzatzeko», adierazi du.

Parisen boterea bikoizteko
erreminta: ‘Florange legea’
Enpresa estrategikoak kontrolatzeko ahalak ematen dizkio Frantziari
b Boto eskubide bikoitzarekin, atzerriko funtsei atea ixteko baliatu du

Renault eta Air Francen baliatu du legea Hollanderen gobernuak. I. LANGSDON / EFE
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AEBetan ere era bertsuan nazio-
nalizatzen dituzte enpresak; Ge-
neral Motors da horren adibide.

Eta autogintzan nola, aeronau-
tikan hala. Parisko eta Marseilla-
ko aireportuen kudeatzaile nagu-
si izateaz gain, Air France konpai-

niako akzioen %17,6 ditu Parisek
kontrolpean maiatzetik. Lehengo
akzioei beste 5 milioi batu dizkio,
45 milioi euro inguru kostatu den
operazioan. Estatuaren parte har-
tzea, baina, apalduz joan da pix-
kanaka —%54,4tik %17,6ra—, eta
esku pribatuetatik gertu da orain:
kapitalaren %61,2 enpresa priba-
tuetan banatuta dago. Eta horrek
ahalbidetu du, neurri batean, Air
France eta KLMren arteko fusioa.

«Estatalizazioaren
arazoa zera da: segun
eta zein den boterean,
era batean edo bestean
kudeatuko du enpresa»

«Enpresari izatea
dagokio estatuari
nazionalizazioetan,
enpresaren iraupena
ziurtatu eta babesteko»
Endika Alabort
Ekonomista eta EHUko irakaslea
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Frantziaren parte 
hartzea industrian


