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Electricite de France da herrial-
deko argindar enpresarik botere-
tsuena, eta estatuak kontrolatzen
du. 2005ean, pribatizatzeko pro-
zesuari ekin zion gobernuak, bai-
na akzioen %84,8 ditu oraindik.
Kapitala estatuarena izateak, bai-
na, berez ez du enpresaren kude-
aketa baldintzatzen, Alaborten
irudiko: «Europako Batasunak
mugatzen du parte hartze hori».

«Arnasa apur bat Frantziari»
Baina ahuldadeak azaleratu or-
dez, estatuaren esku hartzeak he-
rrialdeko ekonomiari «arnasa
apur bat» eman diola, azpimarra
hori egin du Alabortek: «Horrela-
ko nazionalizazio prozesurik eze-
an, Frantziako ekonomiaren ego-
era askoz okerragoa izango litza-
teke». Nolanahi ere, zuhurtziaz
mintzatu da, erreminta onuraga-
rria izan badaiteke ere tentuz jo
behar delakoan harengana. «Na-
zionalizazioa tresna lagungarria
da, baina ezin da estatuen premi-
sa izan. Kontrara: helburu zehatz
batzuk erdiesteko erreminta da». 

Dena dela, asmoak ekonomi-
koak besterik ez badira, estatali-
zazioaren bidea hautatzeak zen-
tzurik ez duela dio EHUko irakas-
leak. «Dena merkatuaren menpe
geratzen baita». Argi du Alabor-
tek: «Eskubide sozialak lehenetsi
beharko lirateke, errentagarrita-
sunaren gainetik». Horri lotuta,
estatuaren rola errotik aldatu be-
har delakoan dago. «Nazionaliza-
zio kasuetan, estatuak enpresari
izan behar du». Betiere, adminis-
trazio, langile eta erabiltzaileen
arteko hirukia orekatuta. «Nazio-
nalizazioari enpresaren iraupena
ziurtatzea eta babestea dagokio».

Pribatizazioen olatua, gora
Eragozpenak ere ikusten dizkio,
alabaina: «Estatalizazioaren ara-
zoa zera da: segun eta zein dagoen
boterean, eta zein elitek kontrola-
tzen duen estatua, modu batean
edo bestean kudeatuko du enpre-
sa». Horregatik uste du langileek
ere parte aktibo izan behar dutela.
«Erabat baztertuta daude orain». 

Oro har, zenbait nazionalizazio
prozesu mota egon dira. Guztiak,
hori bai, une historikoaren arabe-
rakoak. Urteotan estatuen parte
hartzeak apaltzera jo du Europan.
«Murriztuz joan da, baina ez lege
ekonomiko bat dagoelako, eraba-
ki politikoengatik baizik». Joera
aldaketa bat igartzen da. Latinoa-
merikan egin dira nazionalizazio
gehientsuenak: Bolivia, Argenti-
na eta Venezuelan, bereziki. Es-
painia eta Portugalen, aldiz, kon-
trako bidea hartu dute, pribatiza-
zioena, nazionalizazioen aurkako
olatuarena, krisiak baldintzatuta.

O. V.

Bordeleko Unibertsitatean dihar-
du irakasle Vincent Frigantek
(Bordele, Okzitania, 1968). Bide
oparoa egin du ekonomia gaie-
tan, eta azken urteotan, batik bat,
industrian jarria du arreta. Gerpi-

sa eta Gretha ikerketa taldeetako
kidea ere bada, eta gertutik azter-
tu du Frantziako Estatuaren parte
hartzea herrialdeko industrian.
Azpiegitura industrialak, milita-

rrak, sozialak eta, oro har, eko-

nomiarentzat estrategikoak di-

ren sektoreak nazionalizatzeko

joera dago mendebaldeko esta-

tuetan: garraioak, telekomuni-

kazioak, aurrezki kutxak... Fran-

tzia aitzindaria da. Zerk desber-

dintzen du gainerakoengandik? 

Industria estrategiko jakinak na-
zionalizatzea ez dagokio zuzene-
an Frantziari, garai historiko bati
baizik. II. Mundu Gerraren harira,
nazionalizazioen aldeko apustua
egin zuten herrialde ugarik, bere-
ziki sektore pribatuarekiko mes-
fidantzagatik. Gerrak gogor jo zi-
tuen enpresak, eta egitura sendo-
rik gabe, ahots kritikoak gailendu
ziren: sektore pribatua ez zela gai
bere kabuz herrialdea berregitu-
ratzeko, enpresek soilik ezingo li-

tuzketela berreskuratu industria
estrategikoenak... Eta testuingu-
ru horretan, nazionalizazioa bes-
te biderik ez zen ia Europan.
Frantzian, baina, gerran murgil-

du aurretik ekin zieten naziona-

lizazio prozesuei. Zer dela eta?  

1936. urte inguruan antzeman zi-
ren lehen nazionalizazio arrasto-
ak, Fronte Popular alderdi ezker-
tiarra agintera iristearekin batera:
trenbide sarearen antolaketa ho-
betzeko, independenteki jardu-
ten ziren enpresa pribatuei eutsi
ordez, sektorea monopolizatzea
proposatu zuen gobernuak. Ge-
rra mehatxuaren aurrean, gaine-
ra, nahitaezkoa zen industria mo-
dernizatzea eta indartzea; hortaz,
pribatizazioak ere egin zituen.
Eta joera hori areagotu egin zen

gerora, gatazka urteen ondoren.

II. Mundu Gerra amaitu berritan,
nazionalizazio prozesuek indarra
hartu zuten Europan. Zer esanik
ez Frantzian; han egin zituzten
garrantzitsuenak. Batetik, esta-
tua suspertzeko tresnatzat ikus-
ten zituzten. Bestalde, naziekin
kolaboratu zuten enpresak zigor-
tzeko baliatu zituzten; Renault
izan zen neurria nozitu zueneta-
ko bat. Ezin ahantzi Luis XIV.ak
agintzen zuen sasoietatik dituela
Frantziak ohiturok: 1660an, esta-
tu lantegiak sortzeko plan aitzin-
dari bat abiarazi zuen Colbertek.
Ingalaterrarekiko desorekak ore-
katzeko hazia ezarri zuen, eta
oraindik ere sarri oroitzen dugu.
Frantzian ohikoa bihurtu da larri

dauden enpresen akzioak eros-

tea. Nondik dator usadio hori?

Frantziarrok nerabezarotik jaso-

tzen dugun kultura partekatua-
rekin lotuko nuke. Baliteke beste
herrialde batzuetan baino ausar-
tagoak izatea irtenbideak aurki-
tzen. Hemen ez dugu izurik esta-
tu eraginkor bat sortzeko; bestela
ez ginateke nazionalizazio inpor-
tanteenen topaleku izango. Egun,
aldiz, estatuaren esku hartzea sal-
buespena da: enpresa estrategiko
gehienak pribatuak dira edo esta-
tuak ez du parte hartze handirik.
Kontrola handia da oraindik ere.

Bakanak dira urteotako kasuak:
Almston eta Peugeot enpresen gi-
sako auziak ez dira batere ohiko-
ak. Egitura osasuntsudun enpre-
sak estualdietatik irteten lagun-

tzean datza Parisen esku
hartzea, betiere luze
gabe posible izan dadin
berriz pribatu bilakatzea.
Renault, PSA, Air Fran-

ce, France Telecom, Air-

bus... Puntako enprese-

tara ailegatzen da parte

hartzea. Beheraldi eko-

nomikoaren erakusga-

rri edo boterearen isla?

Egia esan, ez bata, ez bestea. En-
presa handi horien erabaki estra-
tegikoetan gutxieneko kontrolak
ezartzeko desioa islatzen du, ba-
tik bat. Eta erabaki estrategikoak
diot, Frantziako Estatuak apenas
duelako parte hartzerik enpresen
eguneroko kudeaketan; presen-
tzia ñimiñoa du kasik. Estatuaren
ordezkariak, esate baterako, oso-
oso diskretuak dira administrazio
kontseiluetan, baita sindikatuen
ustez ere. Maiz azaltzen dira kexu.
Frantziako ekonomia irekia eta

aktiboa da; praktikan, dena den,

zerbait protekzionista ere bada.  

Frantzia ez da Europako beste es-
tatuak baino protekzionistagoa.
Europako Batasuneko hitzarme-
nek debekatzen dute hori. Nazio-
nalizazioak, ordea, enpresa estra-
tegikoen geroa kontrola dezake,
funts atzerritarren esku geratzea
eragotzita. Lege murriztaileekin
saihesten dituzte halakoak AEBe-
tan. Parisek beste bide bat hartu
badu ere, antzekoa da ikuspegia.
Erreminta baliagarritzat dituzu,

hortaz, nazionalizazioak?    

Estualdi ekonomiko larrietatik ir-
teteko badira, bai: historia da ho-
rren isla. Bide hori, alabaina, neu-
rrian hartu behar da, ez de facto. 
«Enpresa bat gaizki badago, na-

zionalizatzea da onena». Ados?

Esku pribatuen gain utzi aurretik,
badaude aukerak enpresa bat on-
bideratzeko, eta nazionalizazioa
da horietako bat. Arazoak, alabai-
na, merkatuaren egiturarekin eta
lehiakide berrien agerpenarekin
lotura baldin badu, zentzugabea
da hilzorian dagoen marka baten
alde sekulako dirutza botatzea.

«Zentzugabea da
hilzorian dagoen
marka baten alde
dirutza botatzea»
Vincent Frigant b

Bordeleko Unibertsitateko 

Ekonomia irakaslea

Estualdietatik irteteko erreminta baliagarritzat
ditu nazionalizazioak, ez helburutzat. Bide hori
«neurrian» hartu behar dela dio, eta esplikatu
du gaur-gaurkoz «kasik ñimiñoa» dela Parisen
parte hartzea enpresen eguneroko kudeaketan.
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«Esku pribatuen gain utzi
aurretik, badaude aukerak
enpresa bat onbideratzeko;
nazionalizazioa, esaterako»

«Nazionalizazioak enpresa
estrategikoen geroa kontrola
dezake, funts atzerritarren
esku geratzea eragotzita»

d

Frantziaren parte 
hartzea industrian


