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Sarrera

XI. mendean, belaunaldi berriko merkataritza-hitzarmenak lehen mailako feno-
meno politikoa dira kapitalismoa birdefinitzeko prozesuan. Kapitalismoak, egungo 
une bereziki larrian, itzelezko soberakina metatzeko logikari ezinbestean eutsi be-
har dio, nahiz eta epe ertainean hazkunde ekonomikoarekin lotutako itxaropenak 
urriak izan, eta, kolapso ekologikoaren ondorioz, oinarri materiala eta fisikoa ere 
gero eta txikiagoa den arren, zalantzarik gabe. Beraz, merkantilizazio kapitalis-
taren erasoaldia abiarazi da eskala globalean. Arlo ekonomikoan, erasoaldi ho-
rretan, digitalizazioaren eta adimen artifizialaren laugarren industria-iraultzaren 
alde egiteaz gain, zerbitzuetan, erosketa publikoetan, ondasun naturaletan eta 
abarretan erreprodukzio-esparru berriak bilatzen dira. Arlo politikoan, enpre-
sa transnazionalen aldeko konstituzio moduko baten bidez zuzenbide korpora-
tibo globala blindatzea proposatzen da. Egoera horretan, estatuen ahalmenak 
nabarmen murriztuko lirateke, eta desarauketara joko litzateke eskubideei zein 
segurtasunari dagokienez. Kultura-arloan, gero eta kontakizun bortitzagoak eta 
erreakzionarioagoak onartzen dira. Eta arlo publikoa eta komuna arlo pribatuaren 
eta korporatiboaren nagusitasunean barrena lausotzen da. 

Hain zuzen ere, merkataritza-tratatuen olatu berriak oso lotura estua du proiektu 
horrekin. Alde biko, eskualdeko eta alde anitzeko akordioak pixkanaka onartzeko 
estrategiaren helburua proiektuari aurrera egiten laguntzea da, konstituzio global 
horretako artikuluak enpresa handien mesedetan idatziz, eta berariaz ultraarau-
tutako merkatu batean enpresa transnazionalen de facto gobernu bat ezartzeko 
egitura politiko eta juridiko berriak finkatuz.

Hizpide dugun fenomenoa osatzen duten hitzarmen-, artikulu- eta eranskin-na-
haspilan arakatu eta ariketa horren ondorioak bildu dira dokumentu honetan, po-
litikoki azaltzen duen ardatz nagusia laburtzeko nahiak eraginda: zer lortu nahi 
duen, zer ondorio izango dituen, nork duen zeregin nagusia. Lehen atalean, tes-
tuinguru historiko kritiko batean kokatuko dugu olatu berria, Munduko Merkata-
ritza Antolakundeak (MMA) eta Inbertsioei buruzko Alde Anitzeko Hitzarmenak 
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(IAAH) bideratutako aurreko olatuaren porrotaren ondoren. Jarraian, belaunaldi 
berriko hitzarmenen helburu nagusiak azaldu eta, gero, hitzarmen horiek gure 
bizitzan izango lituzketen eraginik adierazgarrietan sakonduko dugu. Hariari ja-
rraituz, erasoaldiaren protagonistak zein diren aztertuko dugu, blokeen arteko 
agenda-gatazka eta interes nagusiak nabarmenduz. Azkenik, bukatzeko, merkan-
tilizazio-, menderatze-, kanporatze-, jasanezintasun- eta desgobernu-logikak are-
agotzen dituen fenomeno horri aurre egiteko eta deuseztatzeko deia egingo dugu.



olatu 
berriaren 

ikuspegi 
historikoa
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Olatu berriaren 
ikuspegi historikoa

igarren Mundu Gerraren ondoren, garapen kapitalistak bultzada izan zuen. Na-
zioarteko ekonomiaren esparruan, Nazio Batuen sistemaren barruan alde anit-
zeko egitura espezifikoak sortzea proposatu zen. Horrenbestez, Nazioarteko Diru 
Funtsa (NDF) eta Mundu Bankua (MB) sortu ziren, eta, hirugarren oinarri ekono-
miko eta finantzario gisa, Munduko Merkataritza Antolakundea (MMA) bultzatu 
zen. Erakunde hori mantra kapitalista handia sustatzeko egitura gisa eratu zen: 
merkatu gehiago, ongizate handiagoa; nazioarteko merkataritza gehiago, aurrera-
pen handiagoa. Dena den, 1947an, Estatu Batuek, zalantzarik gabe garai hartako 
herrialde nagusiak, Habanako Gutuna ez sinatzea erabaki zuten; hain zuzen, do-
kumentu horretan, alde anitzeko organo horren sorreraren xehetasunak zehazten 
ziren. Estatu Batuetako kapitalak sistema formalizatu batean alde anitzeko nego-
ziazioetan ahalmena galtzeko beldur ziren, nahiz eta, ezbairik gabe, pertsuasio-
ahalmen ekonomiko, diplomatiko eta militar handia izan. 

MMAren ordez, beste sistema bat ezarri zen; egitura politiko formalizaturik gabe, 
muga-zergak txikitzea zuen helburu, nazioarteko merkataritza bultzatzeko, batik 
bat ondasunena. Muga-zergei eta Merkataritzari buruzko Akordio Orokorra da 
(GATT, ingelesezko sigletan).

Sistema horrek helburu kapitalistak betetzen lagundu zuen lau hamarkadatik go-
rako denboraldi luze batean, zortzi negoziazio-errondatan. Baina pasa den men-
deko laurogeita hamarreko hamarkadan, testuingurua nabarmen aldatu zen. 
1970eko hamarkadako krisian hasitako garapen kapitalistaren bultzadaren be-
heranzko fasean geunden; iraultza kontserbadorea nabarmen nagusitu zitzaien 
eremu komunistari eta langile-klaseari. Aldi berean, finantza-kapitala protagonista 
bihurtu zen, eta Hegoalde Globaleko herrialdeek euren ekonomiak ireki zituzten, 
doikuntza estrukturaleko planek behartuta. Orduan, Washingtongo Kontsentsua 
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nagusitu zen, eta finantzen eta beste zerbitzu batzuen merkantilizazioak aurrera 
egin zuen. Beraz, bazirudien kapitalismoaren irentsi beharrak bidea zabalik zuela. 

GATT akordioak ez zuen asmo berrietarako balio: ondasunetan soilik jartzen zuen 
arreta1, baina gero eta garrantzitsuagoa zen zerbitzuen merkataritza-muga zabalt-
zea eta blindatzea; izan ere, muga-zergek ez zuten nazioarteko merkataritza ozto-
patzen, eta, bai, ordea, GATTek aintzat hartzen ez zituen beste oztopo batzuek, 
muga-zergekin zerikusirik ez zuten askotariko erregulazioek (fitosanitarioek, la-
nekoek, ekologikoek, sozialek, etab.). Gainera, akordio horren funtzionamendua 
oso geldotzat eta gogaikarritzat hartzen zuten herrialdeek; hain zuzen, zenbait 
errondatan, herrialdeek muga-zergak txikitzeko eskaintzak egin eta eskariak jasot-
zen zituzten, eta denak ados jartzen zirenean soilik onartzen ziren murriztapenak. 

Egoera horretan, aurrekaririk gabeko eraso bati ekin zitzaion mundu osoan 
merkantilizazio kapitalistaren alde. Berriz ere, ultraaraututako merkatuaren amet-
sa2 “historiaren amaieratzat” har zitekeen une batean. Eta, orduan bai, 1995ean, 
Munduko Merkataritza Antolakundea (MMA) sortu zen. Eta, nazioarteko merka-
taritzaz gain inbertsioaren arloa ere estaltze aldera, Inbertsioei buruzko Alde Anit-
zeko Hitzarmena (IAAH) bultzatu zen, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako An-
tolakundearen (ELGA) esparruan. 

MMAk, egitura formalizatua sortu ez ezik, nazioarteko merkataritzaren esparrua 
zerbitzuetara, nekazaritzara eta jabetza intelektualera hedatu zuen. Dena den, 
gaur egun indarrean dauden gaietan (inbertsioa, kontratazio publikoa, lehia-poli-
tika, etab.) esparru berriak sartzeko ahaleginetan aritu da etengabe mandatu hori. 
Halaber, orain oso garrantzitsua den beste gai bati ere heldu zion, hots, merkata-
ritzako muga-zergez bestelako oztopoen gaiari, “bai eta ondasunen eta zerbitzuen 
zirkulazio librea eraldatu edo oztopa dezakeen edozein arauri ere” (CEO, 2002: 
186). Horrenbestez, bide azkarreko eta alde anitzeko olatu horren Troiako zaldia 
zen MMA, apurka-apurka ahalegintzen baitzen sektore-muga zabaltzen, erregula-
zioak bateratzen eta munduan araudi lotesleak sortzen.

Bestalde, IAAHren lehen zirriborroa 1997an egin zuten, eta oso asmo handiko 
proposamenak hartu zituen barne: inbertsioaren adiera oso zabala, espekulazio-
jarduerak ere kontuan hartzen zituena; tratu nazionala, nazio mesedetuaren tra-

1 Merkataritzari eta Zerbitzuei buruzko Akordio Orokorra (GATS, ingeleseko sigletan) 1995ean sinatu zen, MMAren esparruan. 
2 Eraginkortasunez autoarautzen duen merkatu kapitalista baten ideala da. Karl Polanyik Eraldaketa handia liburuan ohartarazi zigunez, merka-

tu hori gizakiak eta planeta mehatxatzen dituen amesgaizto bihurtzen da, salgaitzat hartzen baititu berez salgaiak ez diren zenbait bizi- eta 
ekonomia-esparru, batik bat lana, natura eta dirua. Eta, autoaraututako merkatuaz gain, ultraaraututako merkatuaz ere ari gara, gure ustez 
zatiezinak baitira: enpresa handiek, erabateko autonomiaz jarduteko, lex mercatoria bat behar dute, haien alde arautzen duen eta, ahal dela, 
joko-arauak ikuspegi korporatibo batetik zehazten dituen esparru bat behar dute.
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tua, statu quo eta beste printzipio batzuk3; inbertsioek itzulkina (ekonomia-, eko-
logia-, lan- edo gizarte-arloetan) izateko irizpideak ezartzeko babesen debekua; 
eta inbertitzailearen eta Estatuaren arteko desadostasunak konpontzeko alde 
anitzeko sistema baten (ISDS) ezarpena. 

Hortaz, erabatekoa zen MMAk eta IAAHk bideratzen zuten erasoaldia, eta, itxu-
raz, oso aldeko egoera batean, alegia, irabazi-tasaren beheranzko faseko (horrek 
merkataritza-muga zabaltzea premiatzen zuen) eta eskala globaleko merkataritza-
logikaren kontrako mugimendurik gabeko testuinguru batean. Printzipioz norabi-
de berean arraun egiten ari ziren potentzia ekonomikoak, eta finantza-kapitalak, 
ardatza zorrean, kredituan eta espekulazioan jartzen zuen garapen-patroi batean 
oinarrituz, oztoporik gabeko merkatu baten alde bultzatzen zuen. Egoera horre-
tan, merkataritza eta inbertsioa lotzen zituen estrategia bat eratu zen, alde anit-
zeko bi egitura berri garrantzitsuetan oinarritzen zena, eta autoultraaraututako 
merkatu bat blindatzeko gai zena. 

Hala ere, bi proiektuek lurra jo zuten. Oro har, bide azkarreko alde anitzeko ola-
tuak porrot egin zuen. 1998an, IAAH bertan behera utzi zen behin betiko. MMAk, 
bere aldetik, porrot handia izan zuen Dohako Errondan, 2001ean. Bi kasuetan, 
arrazoiak antzekoak izan ziren. IAAHri dagokionez, aurrerapen-bidean dauden 
zenbait herrialdek eta Frantziak eta beste batzuek ISDS sistemari uko egin zio-
ten, justizia publikoa eta estatuek euren politikak zehazteko duten ahalmena za-
lantzan jarriko baitzituen. Aldi berean, “globalizazioaren kontrako mugimenduen 
mobilizazioek, baina baita, edo batik bat, aurrerapen-bidean dauden potentziek 
eta Estatu Batuek (ordura arteko kontrola galtzearen beldur zenez) ere, akordio-
dinamikak oztopatu zituzten MMAn” (Guaman eta Conesa, 2016:21).

Ildo horretan, erasoaldia hain izan zen handia, non gizarte-errefus handia eragin 
zuen; gainera, kontrako mugimendu bat sortu zen BRICS herrialdeen bidez. Herrial-
de horiek euren estrategia ekonomikoen kontrako laidotzat hartu zuten olatua, eta, 
hortaz, ez zuten onartu nahi izan inbertsioa, kontratazio publikoa eta beste espa-
rru batzuk nazioarteko merkataritzaren logikan sartzea. Orobat, nekazaritza logika 
horretan baldintza berdinetan sartzea nahi zuten, eta Europak eta Estatu Batuek, 
berriz, uko egiten zioten euren diru-laguntzen sistemak indargabetzeari. 

Horrenbestez, egoera goitik behera aldatu eta egungo olatua hasi zen.

3 Printzipio horien esanahia hurrengo atalean azalduko dugu.



Seattle-n 1999an egindako mobilizazio historikoen ondorioz, Munduko Merka-
taritza Antolakundea (MMA) krisian sartu zen. MMAk aukera eman zuen bes-
te hainbat sektore liberalizatzeko, hala nola, zerbitzuak, kontratazio publikoa 
eta inbertsioen babesa. Gauzak horrela, Hegoalde Globaleko herrialdeek 
zenbait sektore estrategiko (esaterako, nekazaritza eta industria hasiberria) 
babestea erabaki zuten, eta aldi berean maila globalean neoliberalismoaren 
nolabaiteko jarduera-marjina bati eustea, industria-maila handiagoko herrial-
deen apustutik abiatuta. Azkenik, alde anitzeko negoziazioak bertan behera 
geratu ziren, eta, beraz, EBk eta beste merkataritza-potentzia batzuek alde 
biko eta eskualdeko negoziazioei heldu zieten; ondorioz, eztabaidatzen ari zi-
ren hitzarmenen kopurua izugarri handitu zen (Kucharz, 2018a).

IAAH baztertuta eta MMA paralizatuta, eskala globaleko merkantilizazioaren aldeko 
apustuak aldaketa estrategikoa behar zuen. Bide azkarreko alde anitzeko olatuak ez 
zituenez beharrezko baldintzak betetzen, eskualdeko eta alde biko akordioak lehe-
nesten zituen beste olatu bati eman zitzaion bultzada. Eta, aldi berean, pixkanakako 
beste logika bat onartu zen: akordio bakoitza posizioak irabazten laguntzen duen 
gertaera burutu bat da, azken batean estatuek eta eskualdeek geldiezina den eta 
hedapenean dagoen joera batekin uztartzera behartzeko, jokoz kanpo geratu nahi 
ez badute. “Laurogeita hamarreko hamarkadan, globalizazioaren dinamika aldatu 
egin zen; ordura arte bultzatutako aldeaniztasunetik eskualdeko edo alde biko es-
trategietara igaro zen” (Guaman eta Conesa, 2016: 20).

Estrategia-aldaketa horrek ez zuen helburu nagusia eraldatu, inondik inora: au-
toultraaraututako merkatu bat eratzea. Olatu berri bat, helburu bera. Hortaz, 
aldeaniztasunak norabidea adierazten jarraitu zuen. Ildo horretan, Europar Ba-
tasunak, bere burua eskualdeko eta alde biko akordioen txapelduntzat duenak, 
honako hau zioen: “EBk eginahalak egin behar ditu MMAk merkataritza-negozia-
zioko foro gisa duen funtsezko garrantzia berriro ezartzeko” (EB, 2015).

Beraz, alde anitzeko helburuak eta etorkizunak bere horretan jarraitzen zuten. Baina, 
egoera kontuan hartuta, hitzarmenak eta akordioak pixkanaka gehitzearen alde egin 
zen, eskala globaleko merkantilizazio-logikan sektore berriak, printzipio berriak eta egi-
tura berriak sartzeko, eta, aldi berean, haren esparru geografikoa zabaltzeko. Katua zu-
ria ala beltza izan, sagua harrapatu behar du. MMAk egitura formal gisa jarraitzen du 
(nahiz eta hainbat porrot izan, hala nola Argentinan 2017ko abenduan egindako topake-
takoa, adostasun handirik lortu ez zuena), presio politikoak eta indarren erlazio geopo-
litiko berriak baldintzak hobetzea eragiteko zain, ezarritako helburuak lortze aldera. 13
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2008ko finantza-leherketa gertatu eta gero, estrategia indartu egin zen, eta, on-
dorioz, erasoaldia are irmoago finkatu eta oldartu zen. Tarta txikiagoa zenez, na-
zioarteko merkataritza ere murriztu zen4. Hau da, beharrezkoa da kapitala erre-
produzitzeko esparru berriak zabaltzea eta babestea, eta, gainera, testuinguru 
berri horri alde bakarretik erantzun diezaioketen logika protekzionistak saihestea. 

Horrenbestez, pixkanakako alde biko eta eskualdeko olatu berria lehentasun bi-
hurtu zen. Fenomeno berri batez ari gara, eskala globaleko merkantilizazio-helbu-
ru bera lortzeko beste estrategia bat proposatzen baitu. Estrategia horrek geroago 
zehaztuko ditugun beste berritasun batzuk ditu (alde biko eta eskualdeko arloari 
ematen zaion lehentasunetik harago): inbertsioa nazioarteko merkataritzaren 
kontzeptuan sartzea, Iparralde Globaleko herrialdeen arteko akordioetan ere ar-
bitraje-auzitegiak orokortzea eta printzipio korporatibo oldarkorragoak ezartzea.

Elkarren osagarri diren bi arrazoirengatik bereziki hartzen dugu olatutzat. Lehenik eta 
behin, XXI. mendeko kapitalismoaren birdefinizio-agendan mugarritzat jotzen delako. 
Ezin da akordio bakoitza partzialki eta unean-unean aztertu, denak baitaude ondo pla-
nifikatutako eta garrantzi handiko proiektu politiko baten baitan (Perez Orozco, 2018).

Merkataritza-hitzarmenen olatu berria osatzen duten zuhaitzek baso bat eratzen 
dute, proiektu bera. Hitzarmen bakoitzak, bere aldetik, bere espezifikotasuna du, 
testuinguru jakin bati erantzuten dio, bere edukiak proposatzen ditu, adierazle 
jakin batzuk zehazten ditu. Dena den, aniztasun-azal horren azpian, onartutako 
zein negoziazio-bidean dauden hitzarmenen testua osatzen duten milaka artiku-
luren eta eranskinen azpian, errealitatea bestelakoa da: hitzarmen guztiek oso 
antzeko patroiei jarraitzen diete. Hitzarmen guztiek helburu berak dituzte; denek 
zabaltzen dute nazioarteko merkataritzaren eta inbertsioaren definizioa, adiera 
berak erabilita; denek hartzen dituzte printzipio politiko eta juridiko berak mana-
mendu gisa, herri-subiranotasunaren gainetik; denek sortzen dituzte konbergen-
tzia arautzaileko nazioz gaindiko egitura berriak, eraginkortasun eta ahalmen han-
dikoak; denak oinarritzen dira inbertsioak babesteko sistema juridiko pribatuetan.

Horrenbestez, zuhaitz bakoitzaren ezaugarri berezietatik harago, basoak zent-
zua du, identitate garbia; ekosistema bat eratzen du. Akordio bakoitza baldint-
za jakin batzuetan (eliteen interesak eta jarrerak, kontramugimenduak, indarren 

4 2008ko finantza-leherketaren ondoren, nazioarteko merkataritzaren hazkundea gelditu egin da; izan ere, 2016an, BPGak baino hazkunde-tasa 
txikiagoa izan zuen. Besteak beste, arrazoi hauek aipatzen dira: eskari globalaren dinamismo txikiagoa, balio-kate globalen hedapen-erritmo 
txikiagoa, merkataritza-liberalizazio txikiagoa eta protekzionismo handiagoa. Merkataritzaren geldotze hori 2017an eta 2018an hobetu egin 
zen, baina joera alderantzikatu gabe; ildo horretan, ziurgabetasun handiko agertokien aldeko apustuari eutsi zion (UNCTAD, 2017).
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korrelazioa, aldeen arteko erlazio ekonomikoa, etab.) negoziatu eta sinatzen da, 
eta, praktikan, eskala globaleko merkantilizazioaren aurrerapen-maila adierazten 
dute baldintza horiek. Askotariko proposamenak naturaltasunez onartzen dituen 
proiektu bat da, eta haren intentsitatea handiagoa edo txikiagoa izango da tes-
tuinguruaren arabera, eta botere korporatiboak helburu bateratuan sakontzeko 
duen ahalmenaren arabera ere bai. Ildo horretan, hurrengo atalean, konbergen-
tzia arautzailea ulertzeko hiru modu azalduko ditugu, baita inbertsioak babesteko 
sistemak bultzatzeko lau tipologia ere. Guztiak desberdinak badira ere, bide bera 
jorratzen dute, baina bakoitza une eta baldintza jakin batzuetan formulatzen da. 

Alabaina, garrantziagatik eta ekintza-erradio globalagatik ere hitz egiten dugu ola-
tuaz. Azken hamarkada honetan sinatu diren eta negoziatzen ari diren hitzarmen 
guztiak kontuan hartzen baditugu, munduko ia bazter guztietara iristen den feno-
meno batez ari gara.

“Hitzarmen horien artean, hauek aipatu behar dira: Lankidetza Ekono-
mikoko Ozeano Bareaz gaindiko Hitzarmena (TPP, ingelesezko sigletan), 
Ozeano Bareko 12 herrialderen artekoa (Estatu Batuak eta Japonia bar-
ne), 2015ean amaitu zena; Eskualdeko Elkarlan Ekonomiko Zabala (RCEP), 
Asiako eta Ozeano Bareko 16 herrialde negoziatzen ari direna; Merkataritza 
Libreko Hirualdeko Eskualdea (TFTA), Afrikako 23 ekonomiak negoziatzen 
ari direna; alde biko zenbait hitzarmen, Estatu Batuen eta Txinaren artean, 
eta EBren eta Txinaren artean; eta Merkataritza eta Inbertsiorako Ozea-
no Atlantikoaz bestaldeko Elkartearen (TTIP) proiektua, EBren eta Estatu 
Batuen artekoa. Duela gutxi egindako azterketa baten kalkuluen arabera, 
egungo inbertsio-hitzarmenek inbertsio-fluxu guztien % 15-20 soilik hart-
zen dute, eta hitzarmen berriek, berriz, estaldura hori zabaldu egingo dute; 
hain zuzen, % 80 inguruko estaldura izango dute, eta, beraz, gobernuek 
politika publikoak hartzeagatik auzitara eramanak izateko arriskua izugarri 
handituko da” (Eberhardt, 2016: 16).

Egun, beste hitzarmen batzuk gehitu behar zaizkie: Japoniaren eta Europar Bata-
sunaren arteko merkataritza-hitzarmena (JEFTA); EB Mercosurrekin azkentzen ari 
dena; EBren eta Mexikoren arteko hitzarmenaren berrikuspena, orain inbertsioa 
ere barne hartuko duena; Ekuador EBk Perurekin eta Kolonbiarekin duen hitzar-
menean sartzea; Estatu Batuen, Kanadaren eta Mexikoren arteko hitzarmenaren 
berrikuspena; EBren eta Kanadaren arteko CETA hitzarmena; EBren, Australiaren 
eta Zeelanda Berriaren arteko negoziazioen hasiera... Eta jakina, zerbitzu-merka-
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taritzari buruzko hitzarmena (TISA), zerbitzuen esparru estrategikoan gauzatzen 
ari den alde anitzeko erasoaldi handia. 

OLATU BERRIKO MERKATARITZA-HITZARMEN NAGUSIAK

Izena Herrialdeak/
Eskualdeak Egoera

CETA EB eta Kanada

EBko Kontseiluak onar-
tua, baina oraindik Estatu 
kideetako parlamentuek 
berretsi gabea.

TISA

EB, AEB, Japonia, Australia, 
Zeelanda Berria, Hego Korea, 
Norvegia, Israel, Islandia, Lie-
chtenstein, Hong Kong, Txile, 
Taipei, Kanada, Kolonbia, Cos-
ta Rica, Mexiko, Panama, Peru, 
Turkia, Pakistan eta Paraguai

Gaur egun, negoziazio-
fasean.

TPP

Japonia, Malaysia, Mexiko, 
Peru, Vietnam, Australia, 
Kanada, Brunei, Txile, Singapur 
eta Zeelanda Berria

2018-08-03an sinatua

RCEP

Txina, India, Japonia, Hego Ko-
rea, Australia, Zeelanda Berria, 
Indonesia, Malaysia, Filipinak, 
Singapur, Thailandia, Vietnam, 
Laos, Brunei, Myanmar eta 
Kanbodia

2018ko azaroan sinatzea 
espero da.

JEFTA EB eta Japonia

Negoziazioak 2017ko 
abenduaren 7an amaitu 
ziren. Behin betiko 
onartzea falta da.

TTIP EB eta AEB

Negoziazioak geldirik 
daude, AEBetako egungo 
administrazioaren jarrera 
dela eta.

EB-MERCOSUR EB, Brasil, Argentina, Uruguai, 
Txile eta Paraguai

2017ko abenduan sinat-
zea espero zen, baina 
2018an sinatuko da.

NAFTA AEB, Kanada eta Mexiko
AEBek inposatuta, egu-
neratzea negoziatzeko 
fasean dago.

Iturria: geuk egina.
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Azken batean, olatu berria autoultraaraututako merkatuaren babes-mugarria da. 
Eskala globaleko tirabira merkaturatzailea areagotu egin zen 2008 krisia hasi on-
doren, eta alde anitzeko eta bide lasterreko estrategiaren akatsak gainditu nahi 
ditu. Dena den, beste bide bat hartu du helburu bera lortzeko eta leku berera 
iristeko.



helburua: 
korporazio 

handien 
de facto 

gobernua

3
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Helburua: 
korporazio handien 

de facto gobernua

latu berria garrantzi handiko fenomenoa da; izan ere, XXI. mendeko kapitalismo-
proiektua bultzatu nahi duen mugarri politiko nagusietako bat dela pentsa lite-
ke5. Ildo horretan, belaunaldi berriko merkataritza-akordioek autoultraaraututako 
merkatu globala babesteko zuzeneko erantzukizuna dute, aipatutako proposa-
men integralaren oinarri nagusia baita. 

Horretarako, helburu zehatz bakarra dute: korporazio handien de facto gobernua 
ezartzea. Hori izango litzateke belaunaldi berriko akordioek milurteko honetako 
kapitalismoa birdefinitzeko egin nahi duten zerbitzu nagusia. Horrenbestez, en-
presa transnazionalek nabarmen handituko lukete euren protagonismo politikoa 
eskala globalean; izan ere, argi eta garbi, gobernantza-ereduaren agintea hartuko 
lukete.

Beraz, hitzarmenen bidez, konstituzio ekonomiko globalaren artikuluak inposatuko 
lirateke. Konstituzio horrek botere korporatiboaren balioak eta dinamikak metapo-
litizatuko lituzke; hots, edozein estatutako legeei eta giza eskubideen nazioarteko 

O

GOBERNU KORPORATIBOA

AGENDA Nazioarteko merkatarit-
zaren definizio hedatua

10 Agindu korporatiboen 
taula

EGITURA Konbergentzia arautzailea Arbitraje-auzitegiak

Iturria: geuk egina.

5 Merkataritza-hitzarmenen olatu berria, XXI. mendeko kapitalismo-proiektuaren elementu estrategiko bat bada ere, ez da, zentzu hertsian, 
proiektu horren beharrezko baldintza bat. Planifikatu bezala ezarriko ez balitz, boterea dutenek beste bide batzuk bilatuko lituzkete proiektua-
ren berezko apustuak bultzatzeko.
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esparruari nagusituko litzaieke. Gainera, eskualdeko eta alde anitzeko egitura berriak 
sortuko lirateke, gaur egun daudenez gain, merkatuei oztopoak kentzeko ahalmen 
politiko handikoak. Azkenik, enpresa handiek justizia pribatizatuaren eragin-eremua 
zabalduko lukete atzerriko inbertsioa babesteko, eta zirkulua itxi egingo litzateke. 
Alegia, mundu-mailako araudi hegemonikoa inposatzen da (legeen dimentsioa); ho-
rrek bere interesen arabera interpretatu eta bultzatzen du dena (dimentsio beteara-
zlea); eta, azkenik, juridikoki babesten da ad hoc auzitegietan (dimentsio judiziala). 
Dena lotuta eta ondo lotuta.

 Agenda: konstituzio ekonomiko 
globalaren artikuluak
Merkataritza-hitzarmenen xede nagusietako bat araudiak behin betiko asime-
trikoak izan daitezen lortzea da, lex mercatoria6 finkatzeko eta, hortaz, konstituzio 
ekonomiko globala gailur arauemailean jartzeko. Konstituzio batez ari gara, ar-
tikulu zehatzik ez badu ere, eta artikulu horiek jasotzen dituen dokumenturik eta, 
jakina, herriaren berrespena lortzeko prozesurik ez badu ere. Baina konstituzioen 
asmo bera du: eztabaida politikoa mugatzen duten arauak ezartzea. Konstituzioek 
zenbait lehentasun politiko-juridikoren arabera zehazten dute posiblearen espa-
rrua; aipatzen ari garen konstituzioak posiblearen beste esparru bat ezarri nahi 
du eskala globalean, merkantilizazio kapitalista behin betiko bultzatzeko. Beste 
agertoki bat inposatu nahi du, zer den garrantzitsua eta zer ez, zer egin daitekeen 
eta zer ez, ezarriko duena, betiere, korporazioen ikuspegitik.

Belaunaldi berriko akordioak konstituzio ekonomiko globalaren artikuluak izango 
dira. Sakabanatuta egongo dira artikulu horiek, ez dokumentu bakar batean. Ar-
tikulu anbiguoak dira, nahita, eta konbergentzia arautzaileko eskualdeko eta alde 
biko egitura berriek interpretatuko dituzte. Gainera, artikulu horietan, aipatzen 
ez dena aipatutakoa bezain garrantzitsua da; izan ere, zerbait beren-beregi ez ai-
patzeak ez du esan nahi artikuluen eragin-eremutik kanpo dagoenik. Edonola ere, 
hitzarmenek berekin dituzten sakabanaketa, anbiguotasuna eta misterioa alde 
batera utzita, denek dituzte patroi berak, eta, aztertuz gero, olatu berriak kons-
tituzio korporatiboko artikuluei egiten dizkien ekarpen nagusiak ulertuko ditugu.

6 Askotariko tresna juridikoek osatzen dute lex mercatoria hori. Esaterako: merkataritzari eta inbertsioari buruz indarrean dauden 3.000 hitzar-
men eta akordio baino gehiago, mundu-mailakoak, eskualdekoak eta alde bikoak; doikuntza estrukturaleko planak eta mailegu baldintzatuak; 
eta erakundeek korporazio handiekin sinatzen dituzten kontratuak. Zuzenbide korporatibo global bat inposatzen dute, giza eskubideen na-
zioarteko esparruaren eta estatuen ahalmenaren beraren gainetik (Hernandez eta Ramiro, 2015).
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Ekarpen horiek bi motatakoak dira: alde batetik, merkataritza eta inbertsio kont-
zeptuak birdefinitzen dira, merkataritza-muga kapitalista infinituraino zabaltzeko 
logikari jarraituz; beste batetik, konstituzioaren funtsa eta mamia zehazten dituz-
ten hamar printzipio finkatzen dira, Bibliako hamar aginduen gisara.

Nazioarteko merkataritzaren definizio berria
Europar Batasunak 2015eko Merkataritza denontzat merkataritza-estrategia ga-
rrantzitsuan erabilitako adiera ezin garbiagoa da: 

Errealitate horretara egokitzean, EBko merkataritza-politikak muga-zer-
gei buruzko negoziazio tradizionalak gainditu izan ditu. Politika horrek, 
ikuspegi holistiko batetik, garrantzi handiko gaiak jorratzen ditu, hala 
nola kontratazio publikoa, lehia (diru-laguntzak barne), eta oraindik ere 
ezinbestekoak diren osasun-oztopoak eta oztopo fitosanitarioak. (…) 
Dena den, merkataritza-politikak beste hainbat gairi heldu beharko die, 
EBk munduko balio-kateetan bere posizionamendua finkatuko badu. Ho-
rretarako, ezinbesteko dugu zerbitzuen merkataritza sustatzea, merka-
taritza digitala ahalbidetzea, profesionalen mugikortasuna bideratzea, 
araudia zatikatzea, lehengaien eskuragarritasuna bermatzea, berrikuntza 
babestea eta aduanak azkar kudeatzen direla ziurtatzea (EB, 2015).

Europar Batasunak Batzordeak 2006ko Europa globala, munduan lehiatuz jakinaraz-
penean adierazitakoa baino ez zuen jaso estrategia horretan. Izan ere, esan genezake 
aipu horrek, zehaztasun handiagoz edo txikiagoz, olatu berria osatzen duten hitzar-
men guztien mamia biltzen duela Hortaz, azterketa orokorra egiteko balio digu.

Dagoeneko, nazioarteko merkataritza ez da muga-zergen kontu hutsa. Arreta be-
rezia jartzen da muga-zergez bestelako oztopoetan, alegia, nazioarteko merka-
taritza eragozten edo galarazten duten araudietan. Osasun-oztopoak eta oztopo 
fitosanitarioak aipatzen dira bereziki, eta merkatura sartzeko baldintza-berdinta-
suna lehenetsi nahi da; hain zuzen, horixe da akordioen ardatz nagusietako bat. 

Gainera, nazioarteko merkataritzaren adiera berria ezin da ondasunetara mugatu. Zer-
bitzuak ere hartzen ditu barne, betiere zentzu zabalean: finantzak, zerbitzu publikoak, 
etab.; eta erosketa publikoa, ondasun naturalak (batik bat, energia), merkataritza di-
gitala eta berrikuntza teknologikoa. Lerro horiek guztiak eskala globaleko merkantili-
zazio kapitalistan sartuko lirateke, hitzarmenen bidez. Elementu horietako gehienak 
pribatizazio- edota globalizazio-prozesuen baitan zeuden, baina, orain, haien merka-
taritza-izaera behin betiko jaso nahi da konstituzio horretan, eta mundu-mailan.
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Inbertsioa, bestalde, bereziki aipagarria da. Aurreko olatuan, merkataritza eta in-
bertsioa bakoitza bere aldetik zebiltzan. IAAHk eta MMAk mandatu desberdinak 
zituzten, eta merkataritza-hitzarmenak eta inbertsio-akordioak (alde anitzeko na-
gusitasuna gorabehera, horrelakoak ere bazeuden) bakoitza bere aldetik negozia-
tu eta sinatzen ziren. Orain ez, ordea. Nazioarteko merkataritzak inbertsioa irentsi 
du, eta hitzarmen bakoitzak inbertsioen babesari buruzko kapitulu bat du7. CETAk, 
olatu berriko orain arteko dokumentu nagusietako batek, argi eta garbi zehazten 
du dena, inbertsioari buruz ezarri nahi den definizio zabalean:

Inbertitzaile batena den edo haren kontrolpean zuzenean edo zeharka 
dagoen aktibo-mota oro, inbertsio baten ezaugarriak dituena. Horrek 
iraupen zehatzak hartzen ditu barne, baita beste ezaugarri batzuk ere, 
hala nola kapitala edo beste baliabide batzuk emateko konpromisoa, ira-
bazia edo mozkina lortzeko itxaropena, eta arriskuen onarpena. Inbert-
sioek itxura hauek izan ditzakete, bestek beste: a) enpresa bat; b) akzioak, 
tituluak edo enpresa baten kapitalean parte hartzeko beste edozein 
modu; c) bonuak, obligazioak edo enpresa baten beste zor-tresna batzuk; 
d) enpresa bati egindako mailegua; e) enpresa batean izaten den beste 
edozein interes-mota; f) alde baten eskubidearen arabera edo kontratu 
bati jarraituz esleitutako emakida baten ondoriozko interes bat, natura-
baliabideak bilatzea, lantzea, erauztea edo ustiatzea helburu dutenak, 
edo giltza eskurako, eraikitzeko, produzitzeko edo diru-sarrerak banatze-
ko kontratu bat xede dutenak, edo antzeko kontratuak xede dituztenak; 
g) jabetza intelektualeko eskubideak; h) ondasun higigarrien (materialak 
edo immaterialak) eta ondasun higiezinen gaineko eskubidea, edo antze-
ko eskubideak; i) diru-eskubideak, diru-ekarpenetarako eskubideak edo 
kontratu-prestazioetarako eskubideak.

Erasoaldia erabatekoa, oldarkorra eta suntsikorra da. Nazioarteko merkataritzak 
muga-zergetara zein muga-zergez bestelako oztopoetara hedatzen du merkatarit-
za-sare globala. Inbertsio-mota orotara hedatzen du, eta kapitala lortzeko sektore 
estrategikoetara: zerbitzuak, erosketa publikoa, energia, lehengaiak, merkataritza 
digitala, etab.

7 EBren eta Japoniaren arteko hitzarmena (JEFTA, ingelesezko sigletan) salbuespena da. Izan ere, ISDS inbertsioak babesteko sistemaren in-
guruko zalapartaren ondorioz, hitzarmen horrek merkataritzan soilik jarri zuen arreta, inbertsioen alde anitzeko auzitegia geroago ezarriko 
zelakoan. 
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Olatu berria ezarriko balitz, eraginak izugarriak izango lirateke, geroago aztertuko 
dugunez (iraunkortasun-eza, menderatzea eta baztertzea). Hori bai, aurreko ka-
pituluan azaldu dugunez, merkataritza-muga zabaltzeak ere ez du XXI. mendeko 
kapitalismoaren arrakasta bermatzen, inondik inora:

TPP, TTIP, CETA, TISA eta beste hitzarmen guztiak honela interpreta daitezke: 
oraindik ere kapitala sortzeko gurpiletik kanpo dauden azken esparruak har-
tan sartzeko ahalegin desesperatua. Dena den, lortu arren, ez lukete bene-
tako lasaitua hartuko, arazoaren hedadura askoz ere handiagoa baita bide 
horiek ekar ditzaketen negozio-aukeren ugaritasuna baino (Gonzalez, 2016).

Baina ildo nagusia honako hau da oraindik: merkatu kapitalista ala ezer ere ez. Ez 
dute amore emango, haien izaeraren berezko ezaugarria delako.

Hamar agindu korporatiboak
Nazioarteko merkataritzaren definizio berria ezartzearekin batera, hamar agin-
du korporatiboen taula zizelkatu dute, posiblearen esparrua mugatze aldera, 
hots, konstituzio ekonomiko globalaren funtsa zehazteko. Eraginkortasun, auzi-
peragarritasun eta izaera hertsatzaile eta zigortzaile handiko printzipioak dira. 
Eta autoultraaraututako merkatua babesteko prozesua erabat burutzea dute 
helburu.

Hamar agindu korporatiboak

Merkaturako sarbidea

Araudiak bateratzea

Premiaren froga

Inbertsioen segurtasuna

Esparruak eta sektoreak baztertzeko zerrenda negatiboak

Tratu nazionala

Nazio mesedetuaren tratua

Statu quo klausula

Ratchet edo trinket klausula

Iturria: geuk egina.
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Taulako printzipioak honako hauek dira:

1. Merkaturako sarbidea. Enpresa handien merkatu-sarbideari ematen zaio le-
hentasuna, eta, horretarako, oztopo guztiak ezabatu nahi dira, muga-zergak 
izan, muga-zergez bestelako oztopoak izan. Merkatu globala blindatu egiten 
da, ultraarautu egiten da, haren barruan multinazionalek euren estrategiak 
autonomiaz garatu ditzaten. Aitzitik, printzipio horrek ez ditu aipatzen ETE-
ek edo ekonomia sozialeko eta solidarioko erakundeek korporazio handie-
kin baldintza-berdintasunean parte hartzeko dituzten oztopoak. Mundu-
mailako ikuspegia eta kate ekonomiko global handietan jarduteko ahalmena 
dutenei hesiak kentzea du helburu bakarra; alegia, enpresa transnazionalei.

2. Araudiak bateratzea. Merkaturako sarbidea bermatzeko, merkataritza-flu-
xua eragotz dezaketen araudi guztiak bateratu behar dira. Inbertsioa eta 
merkataritza erakartzeko lehia handiko egoera batean, eta konstituzio eko-
nomiko globalaren eta botere korporatiboaren presiopean, oso litekeena 
da bateratze-prozesuan eskubide kolektiboek beherantz egitea, minimo 
komun bat ezartze aldera (Guaman eta Conesa, 2016). Ildo horretan, he-
rriaren aginduarekiko errespetua eta eskubideen eta ongizate orokorraren 
defentsa nazioarteko negozioetan eragina ez duen ororen esparru estuan 
sartuko dira, negozioa sortzea baita lehentasuna.

3. Premiaren froga. Aurreko atalean esandakoari jarraituz, printzipio honek 
erakunde publikoen ahalmenak murrizten ditu. Erakunde publikoek na-
zioarteko merkataritzaren fluxu naturalean eragina izan dezaketen arau-
di berriak garatu nahi izango balituzte, araudi horiek konstituzio ekono-
mikoaren postulatuei kalte egiten ez dietela frogatu beharko lukete, onartu 
aurretik. Erakunde publikoek frogatu beharko dute, konbergentzia arautzai-
leko edo inbertsioak bideratzeko egitura berrien aurrean, araudi horiek be-
harrezkoak direla eta ez dutela autoultraaraututako merkatuaren babesean 
eraginik izango. Hortaz, egozketa-froga herri-subiranotasunaren ordezka-
rien esku uzten da. Alegia, botere korporatiboak ez luke herri-subiranota-
suna ordezkatzen duen botere politikoaren arabera jardun beharko, alde-
rantziz baizik. Horrenbestez, zientifikoki frogatu behar da araudi jakin bat 
onartzeko premia politikoa dagoela, eta horrek legegilearekiko mesfidantza 
sortzen du, hots, demokrazia ordezkatzaileko ohiko prozedurekiko (Guaman 
eta Conesa, 2016).
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4. Inbertsioen segurtasuna. Inbertsioen egonkortasuna eta segurtasuna ba-
besten ditu printzipio horrek; alegia, herri-subiranotasunaren gainetik jart-
zen du. Erakunde publikoek inbertsio baten baldintzak aldatzea erabakiko 
balute (esaterako, nazionalizazio-prozesuen edo, zentzu zabalago batean, 
merkantilizazio-asmoei aurre eginez ongizate orokorra hobetu nahi duten 
ekimenen bidez), enpresek gobernuak salatu ahal izango lituzkete, eta go-
bernuek zigor larriak jaso. Ildo horretan, inbertitzaileen legezko itxaropenen 
kontra egingo lukete gobernuek; hau da, inbertitzaileen egungo eta etorki-
zuneko mozkinak garrantzitsuagoak izango lirateke erabaki demokratikoak 
baino. Beraz, tratua ez da ez zuzena ez bidezkoa. Aitzitik, edozein arau-al-
daketaren kontra egiteko tresna indartsua emango liekete inbertitzaileei, al-
daketak informazio berriak kontuan hartuta eta erabaki demokratiko bidez 
egin badira ere (Eberhardt, 2016).

5. Esparruak eta sektoreak baztertzeko zerrenda negatiboak. Oro har, hit-
zarmenen eragin-eremutik kanpo geratzen diren esparruak eta sektoreak 
zehazten dira, zerrenda negatiboen bidez. Hau da, hitzarmenetatik kanpo 
zer geratzen den adierazten da argi eta garbi, eta, beraz, gainerako guztia 
barruan dagoela onartzen da. Ez da funtsik gabeko kontua; izan ere, olatu 
berriak epe luzeko ikuspegia du, eta, beraz, gaur egun existitzen ez den eta 
imajinatu ere ezin dugun guztia barne hartuko lukete hitzarmenek. Adibi-
dez, kapitalismo kognitiboak (dinamismo handiko fenomeno batek) sortzen 
duen zerbitzu edo berrikuntza teknologiko oro merkataritza-hitzarmenen 
olatu berrian sartuko litzateke, zuzen-zuzenean.

6. Tratu nazionala. Agindu horren arabera, estatu bateko arauek tratu bera 
eman behar diete estatu horretako zein atzerriko enpresei. Berriro ere, ez 
da kontuan hartzen ETE-en, ekonomia solidarioko erakundeen eta korpora-
zio handien artean egon daitekeen asimetria; ondorioz, baldintza-berdin-
tasuneko lehia desagertu egiten da. Gainera, erakunde publikoek lurralde 
jakin bat kohesionatzeko politikak egitea eragozten du printzipio horrek; 
alegia, ezingo lituzkete enpresa-mota espezifikoak edota garapen endoge-
no, bidezko eta zuzen bati lotutako klausula sozialak lehenetsi.

7. Nazio mesedetuaren tratua. Hitzarmen espezifiko bat sinatzen duen estatu 
bakoitza behartuta egongo da, beste negoziazio batzuetan parte hartu nahi 
izanez gero, lehen hitzarmen horretako baldintza hobeak ematera nego-
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ziazioetan, merkaturako sarbideari dagokionez. Hau da, atzera-bueltarik ez 
duen prozesu bat bultzatzen da, aurrera egiteko merkantilizazio kapitalistak 
jarritako baldintzak soilik onartuko dituena: sinatzen den hitzarmen bakoit-
za negoziatzen duten gainerako herrialdeetara hedatuko da.

8. Statu quo klausula. Printzipio horrek ere atzera-bueltarik gabeko prozesu 
bat ezkutatzen du: belaunaldi berriko hitzarmen bat sinatzen denetik au-
rrera, ezinezkoa izango da merkantilizazio- edota pribatizazio-prozesurik 
lehengoratzea. Beraz, zero une bat sortzen da; hortik abiatuz, merkan-
tilizazio-baldintzetan soilik egin daiteke aurrera, eta inoiz ere ez atzera. 
Gainera, gogoratu dezagun hori bultzatzen duen erasoaldia duela hainbat 
hamarkada hasi zela; alegia, zero une horrek zerbitzu publikoak eta/edo 
ondasun komunak nazionalizatzeko edo berrudalekotzeko saio guztiak ga-
laraziko lituzke.

9. Ratchet edo trinket klausula: Statu quo klausula nahikoa ez balitz bezala, 
trinketak zero unea dinamikoa izatea eragiten du. Sinatu ondoren atzera 
egin ezin izatea ez da nahikoa, eta merkantilizazio-aurrerapen bakoitzak 
beste zero une bat sortzen du. Kapitala sortzeko esparru berriak konkistatu 
ahala, zero unea mugitu egiten da. Printzipio horren arabera, eskala glo-
baleko merkantilizazioa eskailera moduko bat izango litzateke, eta, bertan, 
atzean uzten ditugun eskailera-mailak desagertu egiten dira.

10. Klausula orokorra edo babes-klausula. Amaitzeko, klausula horrek esplizituki 
zehaztu nahi du nazioarteko merkataritzako akordioen ondoriozko kontratu, 
komisio, zerbitzu eta arau guztiek konstituzio-maila dutela. Kontratuak legea-
ren gainetik egongo dira. Hobeto esanda, kontratua lege berria da. Ildo horre-
tan, autoultraaraututako merkatu globala konstituzio korporatiboaren bidez 
babesten duen behin betiko ziurtagiria izango litzateke. Izan ere, Kanadak ez 
zuen CETAn sartzea onartu, arriskutsuegitzat jo baitzuen (Eberhardt, 2016).

Azken finean, horiek dira konstituzio ekonomiko globalaren aginduak, eta na-
zioarteko merkataritzaren adiera berriak barne hartzen dituen esparru eta sekto-
re guztietan ezartzen dira. Ez dira denak hitzarmen bakoitzean azaltzen, baina de-
nak kokatzen dira alde biko eta eskualdeko eremutik alde anitzeko eremura doan 
logika horretan. Egiaztatu dugunez, printzipio gogorrak dira, eta jainko ukaezin 
bihurtzen dute merkatu globala; ez dute eskala globaleko merkantilizazio kapita-
listaren eskaileran gora egitea beste aukerarik uzten, atzean geratutako eskailera-



27

mailak leherraraziz. Salbuespenak salbuespen, dena (existitzen den guztia, bizidu-
na eta errentagarria den guztia, eta oraindik existitzen ez den guztia) sartzen dute 
dinamika horretan; eta tronuan jartzen dituzte enpresa transnazionalak, erakun-
de publikoen kalterako, haien ahalmenak behin betiko murrizten baitituzte. 

Pribilegioak arau bihurtzen dira, eta eskubideak, berriz, erretorika. Enpresen erant-
zukizunak desagertu egiten dira, haiek jarduten duten herrialdeek ez baitute itzulki-
nik espero. Azken batean, botere korporatiboaren irudira egindako agenda politiko-
juridiko bat da. Dena den, eraginkortasuna, auziperagarritasuna eta izaera hertsat-
zailea bermatzeko, harekin bat datorren egitura politiko-juridiko berria behar du. 

 Egitura: botere korporatiboa 
 gidari politiko gisa

Konstituzio ekonomiko globaleko artikuluak (zer) egiten diren bitartean, konsti-
tuzio hori aurrera joatea eta betetzea sustatu, sostengatu eta bermatzen duen 
gobernu-eredua (nork) garatzen da. Hortaz, agenda eta egitura helburu beraren 
elementu besterenezinak dira.

Kontuan har dezagun bi direla gaur egungo gobernantza-eredua alde batera utzi 
eta korporazio handien de facto gobernua ezartzeko erabili nahi diren bideak. 
Alde batetik, konbergentzia arautzaileko eskualdeko eta alde anitzeko egitura be-
rriak ezarri nahi dira. Bestetik, inbertsioak babesteko sistemei ematen zaie lehen-
tasuna; hainbat motatako arbitraje-auzitegi pribatuak arduratuko dira inbertsioak 
babesteaz. Horrelaxe burutuko litzateke erasoaldi legegilea, betearazlea eta judi-
ziala, autoultraaraututako merkatu baten alde. Orain, gobernantza-modu berri 
hori ezartzeko erabili nahi diren bertsioak aztertuko ditugu.

Konbergentzia arautzailea: erabakiak hartzeko prozedura 
aldatu egiten da.
Konstituzio ekonomiko globalaren helburu nagusietako bat da nazioarteko merka-
taritzak izan ditzakeen oztopo guztiak kentzea, batik bat muga-zergez bestelakoak. 
Lan-, ingurumen-, gizarte- eta politika-arloetako legediak zalantzan jartzen dira, 
eta haiek guztiek nazioarte-mailan bat egitea eskatzen da behin eta berriz.

Erretorika praxi politiko gisa adierazita, pertsonen, herrien eta naturaren eskubi-
deak beherantz arautu nahi dira. Alegia, korporazioen erasoaldiarekin eta mutu-
rreko lehiaren testuinguruarekin bat datorren minimo komuna bilatu nahi da. 
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Beraz, konbergentzia arautzaileko egitura berriak sortu eta prozedura legegilean 
edota administratiboan sartzen dira zuzenean, bateratzeko/desarautzeko helbu-
ru esplizituarekin. Lehenik eta behin, eskualdeko eta alde anitzeko esparruetan 
txertatzen dira; hots, herritarrengandik, presio sozialik eraginkorrenetik eta herri-
subiranotasunaren jardueratik urrun. Bigarrenik, enpresa-lobby delakoa onartzen 
da; ondorioz, egitura horietan eragiteko ahalmena ematen zaie enpresa handiei. 
Horrenbestez, “lobbyen instituzionalizazio surrealista” gertatzen da (Guaman eta 
Conesa, 2016:107). Hirugarrenik, konbergentzia arautzaileko erakunde berriek 
ahalmen politiko handia dute, bai erabakiak hartzeko prozeduran nahitaezko ze-
regina badute (TTIPn proposatzen zen hori, eta TISAn asmoa dago), bai zeregin 
sasiboluntarioa badute (CETAn ezarrita dago hori). 

Konbergentzia arautzaileko esparruak indar handiz sartzen dira gobernu-eredu be-
rrian, eta konstituzio ekonomiko globalaren aginduak dira haien erreferentzia baka-
rra. Haien zeregina gobernuei presioa egitea izango da, konstituzio korporatiboan 
ezarritako eskubideak urratzen dituen guztia alda dezaten. Ildo horretan, euri berria 
ari du euri zaharraren gainean. Globalizazio neoliberalean, erabakien multilaterali-
zazio- eta korporatibizazio-prozesua egokitu zen; bada, aipatzen ari garen egitura 
bateratzaile berriek izugarri sendotuko lukete prozesu hura. Lehiakortasunaren eta 
merkantilizazio kapitalistaren nagusitasuna handitu egingo litzateke.

Orain arte, hiru formatu erabili dira konbergentzia arautzailearen aldeko apus-
tua bideratzeko. Bertsio horiek gaur egungo olatuan bereziki garrantzitsuak diren 
beste hainbeste hitzarmenetatik datoz. Hona hemen: TTIPn sartu dena, CETAn ja-
sota dagoena eta, jakin dugunez, TISAn dagoena8. Antzekoak dira, helburu berak 
dituzte, baina zenbait desberdintasun ere bai. Honako hauek dira garrantzitsue-
nak: konbergentzia arautzaileko egiturek prozedura arauemailean parte hartzeko 
izaera, nahitaezkoa edo sasiboluntarioa; eragin-eremuan sartzen den eskumen-
esparrua (alde anitzekoa, eskualdekoa, estatukoa edo tokikoa); eta, azkenik, pre-
sioa egiteko eta hitzarmenen artikuluak interpretatzeko ahalmena.

Estatu Batuen eta Europar Batasunaren arteko merkataritza-hitzarmenak (TTIP), 
gaur egun geldiarazita baina bertan behera utzi gabe dagoenak, proposatzen 
zuen konbergentzia arautzailearen bertsioaren eskumen-esparrua eskualdekoa, 
federala eta estatukoa zen. Hau da, EBren, EBko estatu kideen, eta, Estatu Batuen 

8 Gainerako akordioek bertsio horietako bat erabiltzen dute.
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kasuan, estatuetako agentzia federalen eta gobernuen eskumenetan izango luke 
eragina. Dena den, nahitaezko izaera erkidegokoa eta federala zen9.

Hortaz, konbergentzia zentrala (erkidegokoa/federala) nahitaezkoa da. Horreta-
rako, erregulazio-mekanismo espezifiko bat ezartzen zen, Ozeano Atlantikoaren 
alde bateko erakundeek eta enpresek beste aldeko prozedura arauemailean parte 
har zezaten. Orobat, esparru ez-zentralean edo estatukoan, lankidetza arauemai-
lea sustatzeko eremuen bidez bultzatzen da bateratzea. Ildo horretan, lankidet-
za arautzaileko batzorde bat (RCB, ingelesezko sigletan) sortzeko aukera sartzen 
da; zeregin aholku-emailea izango luke, eta bateratze-eremu moduko bat izango 
litzateke sektore gatazkatsuago batzuetan. Azkenik, estatuz azpiko erakunde pu-
blikoak konbergentzia arautzailearen eragin-eremutik kanpo geratzen ziren. 

Beraz, TTIPen txertatutako proposamenean, erkidego-mailan eta maila federa-
lean soilik ezartzen da nahitaezko izaera. Nolanahi ere, kontuan izan behar da 
erkidegoaren eskumenak handitu egiten direla eta are handiagoak izango direla 
etorkizun hurbilean. Hori bai, nazioarteko merkataritza, adiera berri eta zabalean, 
EBren eskumen esklusiboa da; beraz, nahitaezko konbergentziak askotariko gaiak 
hartzen ditu barne. 

Bigarrenik, estatuek erabakiak hartzeko prozeduran duten parte-hartzea mugat-
zen du. Ildo horretan, isilean, kanpoan uzten ditu parlamentu eta erakunde lege-
gileak, eta horrek bi ondorio ditu: haien ahalmenak murriztea eta haien agenda 
politikoa ezkutatzea. Gainera, ez luke eraginik izango estatuz azpiko erakunde pu-
blikoetan. Dena den, horrek ez du esan nahi erakunde publiko horiek ez dutela 
inolako erlaziorik izango enpresa transnazionalen de facto gobernuaren egitura 
berriekin; izan ere, arbitraje-auzitegien eragin-eremuan egongo dira. Eta, TTIPren 

9 TTIPren kapitulu horretako xedapenak EBko arauetan (araudiak, zuzentarauak, egintza delegatuak eta garapen-egintzak), AEBetako lege fe-
deraletan, agentzia federalen beste egintza batzuetan eta EBk eta AEBek estatu-mailan onartutako arauetan aplikatuko dira. Lehen multzoko 
arauak erregulazio zentraleko egintzak dira, eta bigarren multzokoak, erregulazio ez-zentraleko egintzak. Hortaz, eskualdeko eta tokiko aginta-
riek ezarritako arauak soilik geratzen dira TTIPren eragin-eremutik kanpo (Guamán, 2015:103).

KONBERGENTZIA ARAUTZAILEA

KONBERGENTZIA ARAUTZAILEA

TTIP-EN FORMATUA

CETA-REN FORMATUA

TISA-REN FORMATUA

Iturria: geuk egina.
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pasarte anbiguoetan, ez da jurisprudentzia sortzeko ahalmenaz ezer ere esaten; 
gai hori ez da artikuluetan aipatzen.

Kanadaren eta Europar Batasunaren arteko akordioa (CETA) modan dagoen kon-
bergentzia arautzaileko bigarren formatuaren adibidea da, eta beste ikuspegi ba-
tetik dago eginda. Sinatuta eta onartuta badago ere, EBko estatu kide guztiek be-
rretsi behar dute oraindik. Akordio horretan ere, egitura berriak sortzen dira, oro 
har borondatezkoak, ez nahitaezkoak. “Pentsa genezake elementu arautzaileak 
ez direla hain garrantzitsuak CETAn, baina hori hutsegite bat izango litzateke”, 
adierazten dute Guamanek eta Conesak (2016:42). “Mekanismo horiek martxan 
jartzeko derrigortasuna eskatzen ez bada ere, lankidetza garatzeko beste tresna 
batzuk daude testuan zehar, derrigorrez ezarri beharrekoak”.

Horrenbestez, hitzarmen horren artikuluek, konbergentzia arautzaileari buruzko 
kapitulu espezifikotik harago, nolabaiteko derrigortasuna ezartzen dute zenbait 
gaitan, hala nola oztopo tekniko eta fitosanitarioei, lan-arloari eta ingurumenari 
dagokienez. Edonola ere, CETAko Batzorde Mistoa eta beste bederatzi batzorde 
espezializatu sortu dira, aholku-emaileak, baina enpresa multinazionalek hartzen 
dute parte haietan, bateratzearen aldeko presioa egiteko asmoz. CETAren esku-
men-mailari dagokionez, ez da ezer esaten, eta, beraz, ez dago argi ea tokiko es-
parruak barne hartzen dituen ala ez. 

Badago, gainera, bereziki kezkagarria den elementu bat: CETA, olatu berriko gai-
nerako hitzarmenak bezala, ikuspegi dinamiko batetik sortu da, eta beste esparru 
batzuetara eta artikuluen beste interpretazio batzuetara irekita dago. Ildo horretan, 
CETAko Batzorde Mistoari, akordio horretako konbergentzia arautzaileko egitura 
nagusiari, artikuluetan nahikoa argi ez dauden kontuetan jurisprudentzia egiteko 
ahalmena ematen zaio. Hau da, aurretik dauden arauetan oinarrituta, arau berriak 
sortzeko gaitasuna du. CETAren ereduaren aginduzko izaera ez da TTIPrena bezain 
handia, baina, artikuluen testu anbiguoaz baliatuta, oso botere handia ematen dio 
Batzorde Mistoari; kontuan izan esaten ez denak garrantzia duela, eta handia.

Azkenik, argitaratutako filtrazioen arabera, konbergentzia arautzailearen hirugarren 
formatua TISA da. Ildo horretan, TISAko Talde Berezia sortuko litzateke. Estaturen ba-
tek uste izango balu —esaterako, hartan egoitza nagusia duen korporazio handi baten 
presiopean, kasu horretan korporazio horrek ezingo bailuke zuzenean jardun— beste 
herrialde bateko arau-proiekturen edo ekintza politikoren batek eragina izan dezake-
ela korporazio horren merkaturako sarbidean edota zerbitzu-arloko bidezko itxarope-
netan, herrialde hori behartu lezake Talde Berezian premia-froga aurkeztera.



31

 Bide batez, zerbitzuen merkantilizazio-prozesuetan, talde horrek bere egiten du 
trinket edo ratchet printzipioa, eta doktrina ezartzeko ahalmena izango du. Hor-
taz, herri-subiranotasuna ez litzateke aurrerantzean nahikoa izango araudiak legi-
timatzeko; aitzitik, nazioarteko komunitatearen erabakiaren mende jarri beharko 
lirateke, batik bat botere korporatiboak konstituzio ekonomiko globala defendat-
zeko hartutako erakundeen erabakiaren mende. 

Beraz, egon badaude alde nabarmenak bateratzearen aldeko presioaren indarrean 
eta izaeran, eta egitura berrien ahalmen politikoan eta eskumen-esparruan. Dena 
den, zaila da erabakitzea zeinek egiten dion kalterik txikiena demokraziari. TTIPk er-
kidegoaren erantzukizun garrantzitsuak, esklusiboak zein partekatuak, bateratzera 
behartzen zuen. Baina CETAk, itxuraz hain gogorra ez den ikuspegi batetik, eskual-
de-, estatu- eta toki-mailan eragina duten estatuz gaindiko erakunde berriak sort-
zen ditu. Gainera, Batzorde Mistoak, artikuluak interpretatzeaz arduratzen denez, 
garrantzi handiko funtzio legegilea izango du. Azkenik, TISA sistemak premiaren fro-
ga eta trinket klausula ezarriko lituzke lehen mailako printzipio politiko-juridiko gisa.

Azken batean, hiru formatuek demokrazia ordezkatzailearen erabakiak hartzeko 
prozeduraren formatu nagusia aldatzen dute. Hirurak daude herritarrengandik 
urruneko esparruetan, eta ohiko bihurtzen dute enpresa-lobbyen parte-hartzea. 
Denek egozten diote frogatu beharraren karga legegile publikoari; hark bermatu 
behar du arau bakoitza konstituzio ekonomiko globalaren aginduekin bat dato-
rrela. Eta, edonola ere, denek behartzen dute giza eskubideen nazioarteko espa-
rruan arauak beherantz bateratzera. Laburbilduz:

“Merkataritzari eta inbertsioei buruzko akordio eta hitzarmenak botere 
legegilea administratibizatzen ari dira, lehia askean eta sektore publikoko 
eta interes orokorreko maila guztien merkantilizazioan sakontzen duten 
erakunde eta prozeduren mende jartzen” (Hernandez eta Ramiro, 2017).

Inbertsioen babesa: arbitraje-auzitegiak, justizia pribati-
zaturako.
Demokrazia ordezkatzailearen kontrako erasoaldiaren gailurra konstituzio ekono-
miko globala defendatzeko justizia pribatizatuaren aldeko apustua da. Legezkotasun 
berri horrek erabakiak hartzeko prozedura aldatzen du, baina, gainera, ad hoc siste-
ma judizial bat behar du. Orain, azken hamarkadetan sinatutako alde biko akordioek 
bezala, belaunaldi berriko hitzarmen guztiek inbertsioen babesa aipatzen dute edo 
hari buruzko kapitulu bat dute. Eskala globaleko arbitraje-auzitegi pribatuak ezarri 
nahi dira, justizia publikoak berak baino gaitasun juridiko handiagoa dutenak. 
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Arbitraje-auzitegi horiek berebiziko funtzioa dute “inpunitatearen arkitektura 
juridikoan: multinazionalek egindako inbertsioei segurtasun juridiko osoa ema-
tea, estatu hartzaileen aurrean” (Hernandez eta Ramiro, 2015). Hortaz, zuzenean 
lotuta daude agindu korporatiboen taulako laugarren printzipioarekin; hots, in-
bertitzaileen bidezko itxaropenak esku-hartze publiko ororen aurrean babesten 
dituenarekin, esku-hartze hori guztiz demokratikoa izan arren. Beraz, klausula 
orokorra edo babes-klausula oinarri hartuta, lehen mailako egintza juridikotzat 
jotzen dute inbertsioa, eta, aldi berean, statu quo eta trinket klausulen bidez, se-
ktore estrategikoak desmerkantilizatzeko neurriak hartzeko aukera blokeatzen da.

Kapitala une larrian dago gaur egun, eta, testuinguru horretan, arbitraje-auzite-
giak (Hagan egoitza duen Arbitraje Auzitegi Iraunkorra, Nazioarteko Merkataritza 
Ganberako arbitraje-auzitegia, MMAko Desadostasunak Konpontzeko Sistema, 
Mundu Bankuko Inbertsioei buruzko Desadostasunak Konpontzeko Nazioarteko 
Zentroa, etab.) negozioen, legezko itxaropenen eta enpresa handiekiko tratu zu-
zen eta bidezkoaren jagoleak dira. 

Lehen esan dugunez, ez da fenomeno berri bat, inondik inora. Hainbat hamarkada-
tan, Hegoalde Globaleko herrialde txiroetako gobernuak diziplinatzeko erabili izan 
da. Azken horiek inbertsioen baldintzak aldatu eta korporazioek euren mozkinak 
(edo, besterik gabe, mozkinak lortzeko itxaropenak) kaltetuta ikusten bazituzten, 
auzitegi horietara eraman zitzaketen gobernuak. Auzitegi horietan, enpresek sala 
ditzakete estatuak, eta inoiz ere ez alderantziz. Eskuarki, nazioarteko merkataritzako 
adituak diren baina esperientzia judizialik ez duten hiru arbitrok osatzen dituzte, eta 
eraginkortasun eta botere hertsatzaile eta zigortzaile handiko epaiak ematen dituz-
te; besteak beste, diru-kopuru handiak ordaintzera behartu ditzakete gobernuak. 

UNCTADen arabera, 1995ean, inbertitzaileen eta estatuen arteko hiru desados-
tasun-kasu soilik egon ziren, baina kopuru hori esponentzialki handitu da, eta, 
2016ko urtarrilerako, 696 kasu ziren; hau da, urtero, 50 kasu daude, batez beste. 
2015. urtea azpimarratu behar dugu bereziki, 70 kasu egon baitziren. Laudo ho-
rietako bakoitzean, milioi asko ordainarazi daitezke; esaterako, Yukos gas- eta pe-
trolio-enpresak Errusiaren aurka egindako auzian, zenbatekoa 50.000 milioi dola-
rrekoa izan zen. Nolanahi ere, prozesu garestiak dira; batez beste, alde bakoitzak 
4,5 milioi euro gastatu behar du.

Beraz, auzi garestiak dira, eta, oro har, ikaragarrizko diru-kopuruak ezartzen dira 
epaietan, negozioen alde. Orain arte, kasuen % 60an, enpresa transnazionalen 
aldeko epaia ematen dute (Eberhardt, 2016). Ez dago zalantzarik: inbertsioen se-
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gurtasunaren ifrentzua erakunde publikoentzako mehatxua eta beldurra da. Hori-
xe da arbitraje-auzitegien mamia.

Eta, hain zuzen, mehatxu eta beldur horiek eskala globalera hedatu nahi dira ora-
in, merkataritza-hitzarmenen olatu berriaren bidez. Enpresa transnazionalen de 
facto gobernua sustatzeko estrategiaren alderdi hori bereziki polemikoa da. Izan 
ere, baiezta dezakegu gizarte-errefusik handiena duen proposamena dela, enpre-
sen pribilegioen eta herrien eskubideen arteko asimetria nabarmenaren ondo-
rioz. Hain zuzen, herritarren kontrako jarrera saiheste aldera, lau formatu erabi-
li dira bata bestearen atzetik. Hona hemen: inbertitzaileen eta estatuen arteko 
desadostasunak konpontzeko sistema (ISDS, ingelesezko sigletan), geldiarazitako 
TTIPn txertatua; inbertsio-auzitegien sistema (ICS, ingelesezko sigletan), CETAn 
sartua; Inbertsioen Alde Anitzeko Auzitegia (MIC, ingelesezko sigletan), EBren 
gaur egungo apustua; eta inbertsioak erraztea, babesaren ustezko alternatiba 
bat, konbergentzia arautzaileko TISA sisteman ezarritakoaren ildoan.

ISDS eredua zen jatorrizko formula. Haren helburua da inbertitzaileek eta esta-
tuek atzerritar jatorriko negozio eta inbertsioekin izan ditzaketen desadostasu-

INBERTSIOEN BABESA

Iturria: geuk egina.
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nak konpontzea, ibilbide judizialik gabeko hiru arbitro pribaturen epaien bidez. 
Eskuarki, alde bakoitzak arbitro bat aukeratzen du, eta hirugarrena bien artean 
adosten dute, oso hautagai gutxi dituen zerrenda batetik10. Lehenago aipatu du-
gunez, enpresek (batik bat enpresa transnazionalek, prozesuek kostu handia bai-
tute) soilik jo dezakete aipatutako auzitegietara, eta, gainera, justizia arruntaren 
bidea agortu behar izan gabe jo dezakete justizia pribatu horretara. Arbitrajeen 
laudoak oso hertsatzaileak dira, lex mercatoria eraginkorrean oinarrituta, eta ez 
dute apelatzeko inongo eskubiderik ematen. 

TTIPri buruzko negoziazio ilunetan ISDS eredua kontuan hartzen ari zirela jakin 
zenean, izugarrizko eskandalua piztu zen; izan ere, AEBek Ozeano Atlantikoaz 
bestaldeko akordio hori sinatzeari aldi baterako uko egin zionean, Europar Ba-
tasunak beste formatu bat proposatu zuen, CETAren negoziazioei aurre egin au-
rretik. Cecilia Malmström Europako Merkataritzako komisarioaren hitzetan, ISDS 
“Europako siglarik toxikoena” da. Stiglitz ekonomialariak berak hau adierazi zuen: 
“desadostasunak konpontzeko alde bakarreko mekanismo batek inoiz oinarrizko 
printzipioak urratu baditu, hauxe da”. Izan ere, ISDSren baldintza latzak oso era-
gin-eremu arriskutsuetara hedatzen ziren:

TTIPren testuingurua soilik kontuan hartuta, hamarnaka mila enpresa 
izan litezke auzi-jartzaileak. Estatu Batuetako Public Citizen kontsumit-
zaile-elkartearen azterketa baten arabera, EBren proposamena TTIPn 
sartuko balitz, Ozeano Atlantikoaren bi aldeetan jarduten duten 80.000 
enpresa izango lirakete inbertitzaileen eta estatuen arteko auziei ekiteko 
gai (Eberhardt, 2016:24).

Horrenbestez, Inbertsio Auzitegien Sistema (ICS) sortu zen; olatu berriko beste 
hitzarmen nagusietako batek, hain zuzen, CETAk, hartzen zuen barne. ISDS gain-
ditzen duen sistematzat hartzen dute, botere korporatiboaren alde eta justizia 
publiko arruntaren kontra aritzen den asimetria nabarmenaren ordezkotzat. 

Orain, lehenengo eta behin, auzitegietako kideak CETAren Batzorde Mistoak auke-
ratutako hamabost hautagairen (bost Europakoak, bost Kanadakoak, eta bost 
munduko gainerako lekuetakoak) artean aukeratzea proposatzen da, eta hauta-
gaiek eskakizun zorrotzagoak bete beharko lituzkete; haietako bat ibilbide judi-
ziala izan daiteke. Bigarrenik, eta kalte-ordain txiki samarren kasuan, arbitrajean 

10 Arbitroei –nagusiki gizonak– eta haien ordainsariei buruzko datu gehiago izateko, ikus Eberhardt eta Olivet (2012).
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pertsona batek soilik jardutea onartuko litzateke, hiruk parte hartu beharrean. 
Hirugarrenik, auzibide arrunta eta pribatua bateraezinak direla ezartzen da: lehe-
na agortu edo bertan behera utzi beharko da, bigarrenera jo nahi izanez gero. Eta, 
laugarrenik, prozedura luzatzen da; hain zuzen, aldez aurretiko kontsulta-fasea 
—elkarrizketaren bidez konponbide bat adosteko— eta, laudoa eman ondoren, 
apelazio-fasea daude.

Hortaz, badirudi sistema horrek ISDS ereduaren baldintzak hobetzen dituela, 
prozedura zabalagoak baititu eta arbitrajeek oinarri juridiko handiagoa baitute. 
Dena den, ezaugarri bereizgarriak ez dira batere aldatzen: enpresentzat ad hoc 
sortutako sistema bat da, eta ez beste edozein eragile publikorentzat edota so-
zialentzat; justizia arruntaren gainetik dago, eta, horren emaitza korporazioaren 
aldekoa izango ez balitz, hartara jotzeko aukera dago. Beraz, eskubide kolekti-
boak eta interes orokorra urratzen jarraitzen du, konstituzio ekonomiko globala 
erreferentzia-marko bakartzat hartzen du, besteak bezala, eta arbitroak, ibilbide 
judiziala badute ere, ez dira halakoak, eragile pribatuak baizik. 

Hori gutxi izango balitz, CETAren ICS sistemak beste elementu arriskutsu batzuk 
ditu. Alde batetik, ISDSek kontuan hartzen ez zituen beste printzipio batzuk hart-
zen ditu barne, hala nola “legezko itxaropenak” eta enpresekiko “tratu zuzen eta 
bidezkoa” printzipioak. Horien bidez, inbertsioen segurtasunaren kontzeptua 
etorkizuneko hipotesietara hedatzen da, besteak beste. Bestalde, CETAren Bat-
zorde Mistoari hitzarmenaren artikuluak interpretatzeko ahalmen estrategikoa 
ematen dio; hau da, batzorde horrek, multinazionalen menpeko organo tekno-
kratiko batek, jurisprudentzia sor dezake. Alegia, ICSk ez du ISDS inondik inora al-
datzen; hori gezur hutsa da. Bada, “ICS berriaren proposamenak hildakoen artetik 
piztu du ISDS. ISDS zonbia da” (Eberhardt 2016:5).

Hortaz, bi ereduak zalantzan daude oraindik ere, eta errefusa eragiten dute 
zenbait ikuspegitatik; horren ondorioz, ez da hitzarmenik sinatzen. Orduan, beste 
formatu bat sortuko litzateke: Inbertsioen Alde Anitzeko Auzitegia (MIC). CETAn 
aukera gisa sartu da, eta Europar Batasunaren egungo apustu nagusia da; izan 
ere, MICekin uztartzen du olatu berriaren pixkanakako logikaren baitan. Beraz, 
etorkizunean alde anitzeko egitura berri hori ezartzeko asmoa dago, eta, bien bi-
tartean, ahal denean, ICS jarri da martxan. Nola interpretatu behar dugu MIC? 
Bada, funtsean IAAAren bigarren zatitzat hartu behar dugu, eskualdeko eta alde 
biko akordioak gainditu eta olatu berriari atxiki zaizkion guztiak hartuko dituen 
auzitegi bat osatzen baitu. 
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MICk ICSren identitatea biltzen du, neurri handi batean11, baina alde anitzeko espa-
rru batera hedatzen du12; hots, justizia pribatizatuaren eragin-eremua handitzeaz 
gain, alde biko eta alde anitzeko zenbait akordiori trabak kenduko dizkie, eta ho-
riek, gainera, ez dira hain oldarkorrak izango. Ildo horretan, EBren eta Japoniaren 
arteko hitzarmenak (JEFTA) eta Singapurrekin eta Vietnamekin sinatutako akor-
dioek berriro bereizten dituzte merkataritza eta inbertsioa. Ez dute inbertsioak 
babesteko sistemarik ezartzen, eta, horren ordez, MICren esparruko negoziaziora 
jotzen dute. Kontseiluak horretarako mandatua eman dio Europako Batzordea-
ri. Horrenbestez, merkataritza-oinarri soileko akordio bat sinatzeko prozesua au-
rrera doa. Bien bitartean, tentsio soziala, arreta osoa arbitraje-auzitegietan jarri 
duena, baretu egiten da, baita inbertsioen babesak sortzen dituzten tirabirak ere. 
Gainera, desadostasunak konpontzeko sistema eta zorroan dauden inbertsioak 
kanpoan geratu direnez, hitzarmen horiek EBren eskumen esklusibokoak izango 
lirateke; alegia, ez litzateke beharrezkoa izango estatu kideetako parlamentuek 
haiek berrestea. Beraz, merkataritza-estrategia testuinguru bakoitzera egokitzen 
da, inoiz ere gelditu gabe.

Azkenik, nahiz eta garrantzi txikiagoarekin, inbertsioak erraztea ere azaldu da na-
zioarteko eztabaidan, inbertsioen babesaren ordezko gisa. Txinak, Errusiak, Bra-
silek, Argentinak (azken bi horiek, parlamentuko kolpea eta Macriren gobernua 
baino lehen) eta beste herrialde batzuek bultzatutako ekimen bat da, alde anitze-
ko esparruko inbertsioak bideratuko dituen sistema soft bat ezarri nahian. Arbi-
traje-auzitegiak desagertu, eta, haien ordez, politika publikoak egiteko prozedura 
garden, sendo eta ziurrak egingo lirateke. Halaber, prozedura horiek nazioarteko 
komunitatearen esku egongo lirateke. 

Gardentasun, sendotasun eta ziurtasun hitzekin, estatuek euren politika 
nazionalak gero eta gehiago koordinatzea lortu nahi da; beste modu ba-
tean esanda, estatu bakoitzak eta bertako sektore pribatuak besteen sis-
tema arautzaileak aztertzeko aukera izatea, kontsulta publikoaren bidez. 
Estatuen mugen atzean (hots, estatuetako erregulazio-prozesuan) jardu-
ten duen mekanismo bat da (Guiotto, 2017:2).

11 Europako Batzordearen proiektuaren arabera, lehen instantziako auzitegi bat eta apelazioko auzitegi bat ezarriko lirateke, eta haietako kideek 
denbora osoz jardungo lukete. Inbertitzaileen eta estatuen arteko desadostasunak konpontzeaz arduratuko litzatekeen organismoko kideei 
dagokienez, honako hau proposatu du Batzordeak: denbora osoz jardutea; estatuek izendatzea; jatorrizko herrialdean kargu judiziala izate-
ko akreditatuta egotea, edo legelari ezagunak izatea eta inbertsio-zuzenbidearen inguruko esperientzia edukitzea; kode etiko bat betetzea, 
nahiz eta kode hori zehaztu ez; eta ordainsaria alde anitzeko sistema ezartzen duen hitzarmeneko aldeek ordaintzea, printzipioz. Hala ere, 
Batzordeak aukera ematen du aldeen ekarpenak erabiltzaileek ordaindu beharreko tarifen bidez osatzeko; hots, estatu anfitrioi baten kontra 
demanda jartzen duten inbertitzaileek demanda horrek sortutako gastu osoa edo zati bat ordaindu beharko lukete (Seattle to Brussels, 2017).

12 Ez dago argi MIC beste erakunde autonomo bat izango litzatekeen edo aurretik sortutako nazioarteko erakunde baten barruan sartuko litzate-
keen. Dena dela, negoziazio-mandatua Merkataritza Zuzenbiderako Nazio Batuen Batzordean (UNCITRAL) hasiko litzateke.
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Aurreko atalean ikusi dugunez, TISAren konbergentzia arautzailearen antz handia 
duen sistema bat da, baina inbertsio-arloan aplikatua. Egia da justizia pribatizatuaren 
logika deuseztatzen duela, baina, korporazio handien de facto gobernuaren azterketa-
ikuspegi integral batetik, konstituzio ekonomiko globalaren mende dago; hortaz, herri-
subiranotasuna eta agindu demokratikoa murrizten ditu. “Zer inbertsio, zertarako eta 
zer baldintzatan egin behar diren eztabaidatu gabe, errazteak segurutzat ematen du 
inbertsioa, edozein baldintzatan, onuragarria dela herrialdeentzat” (Guiotto, 2017:2).

Azken batean, inbertsioen babesak/errazteak, edozein modalitatetan, enpresa 
handien de facto gobernuaren zirkulua itxiko luke13. Nazioarteko merkataritzaren 
adiera berriak eta aginduen taula korporatiboak eskala globaleko araudi hegemo-
niko bat ezartzen zuten (dimentsio legegilea); konbergentzia arautzaileko egiturek 
eskualdeko/alde anitzeko erakundeen eta transnazionalen arteko gobernu-era 
berri bat sortzen dute (dimentsio betearazlea); eta, azkenik, inbertsioen babesak/
errazteak zirkulua ixten du, ad hoc justizia pribatizatuaren bidez.

13 2018ko martxoan, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak arrakala sortu zuen prozesu horretan; izan ere, erabaki zuen Holandak eta Eslovakiak 
sinatutako alde biko hitzarmenean sartutako arbitraje-klausula ez datorrela bat Europako zuzenbidearekin, ez baitu bermatzen auziak Batasuneko 
sistema judizialeko jurisdikzio-organo batean ebatziko direla. Hori Europako herrialdeen arteko gaiei soilik dagokie; beraz, ez du nazioarteko espa-
rrua aintzat hartzen. Hala ere, justizia publikoa erasoaldi pribatizatzaileari nagusitzeari buruzko beharrezko eztabaida pizten du.

AGINDU ETA EGITURA KORPORATIBOAK
Aginduak Egiturak

Merkaturako sarbidea Konbergentzia arautzailea

Arauak bateratzea Konbergentzia arautzailea

Premiaren froga Konbergentzia arautzailea

Inbertsioen segurtasuna Konbergentzia arautzailea/Arbitraje-
auzitegiak

Inbertsioen segurtasuna Konbergentzia arautzailea/Arbitraje-
auzitegiak

Esparruak eta sektoreak baztertzeko 
zerrenda negatiboak

Konbergentzia arautzailea/Arbitraje-
auzitegiak

Tratu nazionala Konbergentzia arautzailea/Arbitraje-
auzitegiak

Nazio mesedetuaren tratua Arbitraje-auzitegiak

Statu quo klausula Arbitraje-auzitegiak

Ratchet edo trinket klausula Arbitraje-auzitegiak

Iturria: geuk egina.
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Horixe da korporazio handien de facto gobernuaren estrategia, horixe da haren 
misioa, labur-labur. Pixkanaka burutzeko estrategia bat da, epe luzekoa, egoerak 
ahalbidetu ahala postulatuak gauzatuko dituena. Beraz, aurrerapen bakoitza ga-
raipentzat jotzen da; alde batetik, merkantilizazio kapitalistak beste eremu batzuk 
hartzen dituelako, eta, beste batetik, gobernuaren, demokraziaren, merkatuaren, 
botere korporatiboaren, eremu publikoaren eta eremu komunaren esanahi ko-
munak pixkanaka nagusitzen direlako.



eraginak: 
olatu berriak 
gure bizitzak 

setiatzen ditu

4
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Eraginak: olatu berriak 
gure bizitzak setiatzen ditu

npresa handien de facto gobernuaren aldeko estrategiaren eragina aztertuko dugu, bi 
ikuspegitatik: ikuspegi orokor eta sistemiko batetik eta ikuspegi sektorialago batetik. 

Lehenengoan, estrategia horren eta XXI. mendeko kapitalismoaren proiektuaren 
arteko lotura estua azalduko dugu. Aurreago zehaztu dugunez, ez dakigu proiektu 
hori gai izango den beste hedatze-uhin bat sortzeko. Aitzitik, badirudi merkanti-
lizazio-, menderatze- eta kanporatze-dinamikak muturreraino eramaten dituela, 
jasanezintasun- eta desgobernu-testuinguru batean. Hain zuzen ere, belaunaldi 
berriko hitzarmenek dinamika zibilizatzaile horietan duten eraginari buruzko le-
hen balorazioa egingo dugu. 

Bigarren zatian, olatu berriak gure bizitzetarako eta denon onerako bereziki esan-
guratsuak diren sektoreetan izan ditzakeen eragin batzuk azalduko ditugu. Kapi-
talarentzat lehentasun estrategikoak ere badiren esparruak dira horiek, bizitzaren 
espektro osoa kontrolatzea helburu duen logikaren baitan. Balorazio hori egiteko, 
begirada bikoitz batetik abiatuko gara: eskubideen eta erreprodukzio sozialeko 
baldintzetan gal genezakeen guztiaz arituko gara, eta ordezko eta nagusitasuna-
ren kontrako politikei jartzen zaizkien oztopoez. 

Azterketa egiten hasi aurretik, argi eta garbi azalduko ditugu haren identitatea-
ren oinarri izango diren bi printzipio. Lehenik eta behin, ez ditugu herrialdeak 
elkarrekin alderatuko, ezta herriak ere, kapitalaren eta bizitzaren arteko gatazka 
olatu berriaren inpaktuei buruz hausnartzeko erreferentziatzat jotzen baitugu. 
Gaur egun, zati bateko eta egiturazko begiradetatik harago, giza bizitza bera da 
arriskuan dagoena muga fisikoak dituen planeta batean.

Horrenbestez, gure bizitzan, gehiengo sozialen bizitzan eta, eskuarki, langile-
klasearen bizitzan duen eraginari buruzko eztabaida izango da estrategikoena. 

E
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Bizitza finituak, ahulak, askotarikoak, interdependenteak eta ekodependenteak 
dira, hainbat menderatze-sistemak eta askotariko kontakizunek eta iruditeriek ze-
harkatutako bizitzak.

Beraz, gure azterketak ikuspuntu internazionalista eta inklusiboa izango du, era-
soaldi kapitalistak bizitzan duen eragin orokorra aztertzeko, pobreak elkarren au-
rrez aurre jartzeko tranpan erori gabe. Edonola ere, horrek ez du esan nahi eragile 
bakoitzak (herria, lurraldea, sektorea, emakumea, gizona) ZBGHh-ren mendeko 
estratifikazio sozialeko eskailera klasistan, heteropatriarkalean eta kolonialean 
duen kokapenaren araberako begirada eta inpaktu bereiziak nabarmendu ez di-
tugunik14.

Hortaz, esate baterako, Europan abere-kuotak handitzea aztertzean, ez dugu jo-
rratuko Mercosurreko eta EBko nekazaritza-industria esportatzaile eta banatzai-
le handiek irabazi handiagoak lortzeko gatazka gisa. Datu horren eta negoziazio 
bakoitzaren kontraprestazioen berri izatea beharrezkoa bada ere, abantaila eta 
desabantailen garrantzia txikitu egiten da, akordioak alde bateko zein besteko 
nekazaritza-ekonomien kontra abiatzen duen erasoaldia ikusita, zuhurtzia-printzi-
pioan oinarrituta elikadura seguru baterako berme globalen urraketan, ondasun 
naturalen izaera publikoaren eta/edo komunen eraispen hipotetikoan.

Esanak esan, ikuspegi orokor hori osatu egin beharko da EBren eta Mercosurren 
posizio negoziatzaileak aztertuz, betiere haietako lehenaren estrategia neokolo-
nialaren ikuspegitik. Izan ere, EBk Hegoalde Globaleko herrialdeek eskura ez di-
tuzten diru-laguntzen politika ezarri du (Kucharz, 2018a). Eta, jakina, analisi be-
reizia eginez, nekazari-kontzeptu zabalaren barruan. Ildo horretan, nekazaritza-
negozioaren aldetiko kanporaketak eta prekarizazioak emakume nekazarien lan-
karga handitu lezakete gizarte- eta bizi-erreprodukzioa bermatzeko, eta horrek 
zuzenean edo zeharka indartu dezake landa-eremuko zaintza-etika familista eta 
erreakzionarioa.

Baina, bizitza oro har defendatzeko ikuspegia barneratzeaz gain, ikuspegi dina-
mikora ere jotzen dugu merkataritza-hitzarmenen olatu berriaren eraginak az-
tertzean. Enpresa transnazionalen de facto gobernua epe ertaineko eta luzeko 
apustua da, lehenago esan dugunez aldaketa sakonak eragin ditzakeena. Hortaz, 
gobernu horren helburua ez da eskala globaleko merkantilizazio kapitalistarako 

14 ZBGHh-ren bidez Zuria, Burgesa, Gizonezkoa, Heldua eta Heterosexuala esan nahi dugu, hori baita babesa eta eskubideak merezi dituzten eta 
balioa duten bizitzen erreferentzia.



42

eremuak zabaltzeko zenbait xede, akordioen artikuluetan zehaztuak, hemen eta 
orain lortzea. Askoz harago doa. Gobernantza globaleko beste modu bat eta bote-
re korporatiboaren aldeko zentzu komun berri bat jarri nahi dira martxan, egoera 
egokia denean arlo publikoa, komuna eta kolektiboa desagerrarazteko. 

Beraz, garaipen partzial eta espezifikoak espero dira epe laburrean. Noski. Bai-
na, gainera, gizartean gobernuaren eta demokraziaren esanahiak aldatzea lort-
zen den neurrian, gure buruan posiblearen marko berria moldatzen den neurrian, 
konstituzio korporatiboaren garapenean aurrera egitea espero da. Zentzu komun 
hegemonikoetan iraultza politikoa, juridikoa eta kulturala gauzatzea da olatu be-
rriaren helburu nagusia, fenomenoaren benetako arriskua. 

Hau da, orain esaten denaz eta hitzarmenetan azaltzen denaz gain, anbiguo-
ki idazten den eta, baita ere, aipatzen ez den guztia garrantzitsua da. Zerrenda 
negatiboek (konstituzio ekonomikoan esplizituki aipatzen ez den guztia eta, be-
raz, oraindik existitzen ez dena eta imajinatu ere egiten ez duguna barne hartzen 
dutenek) eta auzitegiei eta konbergentzia arautzaileko erakundeei hitzarmenen 
artikuluak interpretatzeko eman nahi zaien ahalmenak argi eta garbi adierazten 
dute prozesuaren zentzu dinamikoa. 

Izan ere, hor dago koska: olatu berria bultzatzen dutenek badakite pixkanakako 
estrategia horretan ematen den aurrerapauso bakoitzak, botere korporatiboak 
bereganatzen duen eremu bakoitzak, konstituzio ekonomiko globala eta haren 
agenda eta egitura finkatzen dituela. Horrenbestez, hamar aginduen taula gure 
ordenamendu juridikoetan eta gure esanahi komunetan —batez ere belaunaldi 
berrienetan, multinazionalen erasoaldia hasi ondoren jaio baitira eta, askotan, 
arlo publikoari edota komunari buruzko erreferentzia lausoa baitute— txertatuz 
joango litzateke. Konstituzio horren legitimazioa handitu eta, apurka-apurka, es-
trategia korporatiboaren aldeko egoerak sortuko lirateke. Izan ere, 2008an hasi-
takoaren antzeko krisirik piztuko balitz —eta, gaur egun, baldintza guztiak betet-
zen dira—, XXI. mendeko kapitalismo-proiektuan sakontzeko erabiliko litzateke. 

Zalantzarik gabe, hitzarmenen artikuluak garrantzitsuak dira. Baina are garran-
tzitsuagoa da enpresa handien de facto gobernua bideratzen ari den iraultza. Epe 
motza eta epe luzea pixkanakako estrategia batean uztartzen dira.

Olatu hau askoz arriskutsuagoa da aurrekoa baino; hura ez zen hain nabarmena, 
inondik inora. Oso argi jokatuz, eskualdeko eta alde biko hitzarmenen alde egin da, 
alde anitzeko apustuari zuzenean ekin gabe. Gainera, artikuluetan, zehatz-mehatz 
finkatu dituzte zenbait lehentasun, baina beste hainbat gai anbiguotasun handiz 
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adierazi dira, eta batzuk ezkutatu egin dituzte. Azken batean, hau espero dute: egint-
za burutuek, konstituzio ekonomiko globalaren pisuak, konbergentzia arautzaileak 
eta arbitraje-auzitegiak epe ertainean eta luzean balantza behin betiko makurtzea 
XXI. mendeko kapitalismoaren proiektuaren mende, olatu berria luzea izan ala ez. 

Beraz, hauxe da helburua: autoultraaraututako merkatu globala. Izan ere, olatu 
berria dagoeneko hasi da metaketa-esparru ekonomiko berriak sortzen. Baina, 
horren osagarri, merkatu horrek badu beste lehentasun bat: garaipen politikoa 
eta kulturala lortuko duen de facto gobernu bat, Polanyiren amesgaiztoa behin 
betiko eta guztiz gauzatuko duena.

Inpaktua ikuspegi dinamiko horretatik aztertzean, olatu berriari eta zerbitzu pu-
blikoen pribatizazioari buruzko eztabaida nabarmentzen da. TTIP negoziatzen ari 
zela, komunikatu ofizial baten bidez, Europar Batasunak zerbitzu publikoak hit-
zarmenetik kanpo geratuko zirela adierazi zuen. TTIPren eta CETAren artikuluek, 
ordea, zerbitzu publikoak pribatizatzeko atea zabaldu zuten, oso modu anbiguoan 
jaso baitzuten merkataritza-baldintzetan edo zerbitzu-hornitzaile batekin edo ge-
hiagorekin lehian ematen ez diren zerbitzuak soilik geratuko zirela kanpoan. Gaur 
egun, oso gutxi dira % 100 publikoak diren zerbitzuak, haietako askotan balio-
katearen faseren batean edo gehiagotan kudeaketa pribatua ere baitago. Hortaz, 
arbitraje-auzitegiak eta beste erakunde batzuek, hala nola CETAren Batzorde Mis-
toak, nola edo hala interpreta dezakete zer den titulartasun publikoa eta zer den 
lehia. Baina, gainera, nork berma dezake beste finantza-krisi bat gertatuz gero 
(eta, oraingoan, aurre egiteko erreserba publikorik gabe), ez dela osasunaren edo 
hezkuntzaren behin betiko merkantilizazio eta pribatizazioan sakonduko, korpo-
razio handien de facto gobernuaren eta bere kontakizunaren indarrak bultzatuta.

Ikuspegi dinamikoa adibide zehatz horretan erabiliz, hiru adierazpen egin ditzake-
gu, eta denek egia-zati bat dute: EBk esaten digunaren arabera, pentsa dezakegu 
zerbitzu publikoetan ez dela pribatizazio gehiagorik gertatuko olatu berriaren me-
sedetan; baina, zenbait hitzarmenen artikulu anbiguoei erreparatuta, atea zaba-
lik dago, eta, statu quo eta ratchet klausulei jarraituz, dagoeneko hasita dauden 
prozesuek ezin dute atzera egin. Azkenik, epe ertainera begira, pribatizazioaren 
aukera etorkizuneko krisi-egoera baten zain egon daiteke, eta, izan ere, konsti-
tuzio ekonomikoa eta de facto gobernua horretarako ezin hobe prest daude.

Azken batean, olatu berriak gure askotariko bizitzetan dituen inpaktuak aztertuko 
ditugu, eta arreta gaur egungo testuinguruan, baina baita datozen hamarkade-
tako eraldaketa handietan ere, jartzen duen ikuspegi dinamiko batetik.
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Inpaktu orokorra: olatu berria eta XXI. 
mendeko kapitalismoa
Merkataritza-hitzarmenen olatu berria XXI. mendeko kapitalismo-proiektuaren 
elementu nagusietako bat da. Ondorengo taulan, liburuan zehar azaldu ditugun 
eta indar-ideia hori bermatzen duten ondorio nagusietako batzuk jaso ditugu.

Ildo horretan, esan dezakegu XXI. mendeko kapitalismo-proiektuak aurrera egin 
zezakeela merkatu-hitzarmenen olatu berriaren nagusitasunik gabe. Izan ere, ola-
tu berriak huts egingo balu, beste bide batzuk bilatuko lituzkete. Dena den, gaur 
egun, XXI. mendeko kapitalismoan sakontzeko erabili nahi den elementu nagusia 
da, epe luzeko ikuspegi integral batetik xede ekonomiko, politiko eta kulturalak 
uztartu nahi dituena. Horrenbestez, belaunaldi berriko akordioak merkantilizazio 
kapitalistaren agendaren abangoardia dira une larri honetan.

Proiektu zatiezina da; alde batetik, jasanezintasun- eta gobernaezintasun-baldint-
za ukaezinen pean dago, etorkizun distopikoa duela, eta, beste batetik, gero eta 
menderatze-esparru eta -jardun gehiago ditu. Dinamika horiek guztiak ere olatu 
berriarekin daude lotuta. 

Jasanezintasunari dagokionez, belaunaldi berriko akordioek ez dute gaur egungo 
kolapso ekologikoa lehengoratuko; seguru asko, bizkortu egingo dute. Hazkun-
de kapitalistaren, klima-aldaketaren eta energia-iturri fosilen arteko erlazioa ezin 
da zalantzan jarri; bien bitartean, olatu berriak kapitala sortzeko eta ekonomia 
hazteko esparru berriak bilatu eta bilaketa hori berretsi eta blindatu egiten du. 
Egur gehiago, beraz. Produkzio- eta kontsumo-ereduak ez dira iraunkorrak, eta 
merkatuko erantzunek eta teknologiarekiko fedeak egoera konponduko dutelako 
ideia zabaltzen da. Baina, oraingoz, ekonomiaren desmaterializazioa, sistema zi-
berfisiko adimendunak eta energia-eraginkortasuna kimerak edo elementu peri-
ferikoak baino ez dira; ez dira egiturazko elementuak. 

Aitzitik, jakin badakigu hitzarmenek ondasun naturalak merkantilizatzeko aukera 
ematen dutela. Hori dela eta, mugatu egiten dute ondasun horiek eskubidetzat 
hartzea eta guztien ongiari ekarpena egitea. Masiboki erauztea ahalbidetzen dute. 
Baliabide fosil urrien eskala globaleko negozioa sustatzen dute; horren adibide 
gisa, CETAk Europako merkatua Kanadako petrolio astunarentzat handitzea eka-
rri du. Monolaborantza korporatiboan oinarritutako nekazaritza industrialaren 
eredu baten alde egiten dute, EBren eta Mercosurren arteko akordioan jasotzen 
denez. Energia berriztagarrien sektorea kapitalismo berdearen logikari jarraituz 
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inbaditzea bideratzen dute, irabazia maximizatzeko helburu bakarra duten mega-

proiektuen bidez. Ildo horretan, honako hauek dira, itxuraz, olatu berriaren ezau-

garri bereizgarriak: Lur planetako tenperaturak gora egitea, energia eta materia-

lak agortzea eta dibertsitate biologikoa galtzea. 

Halaber, merkataritza-akordioen olatu berriari atxikitako desgobernu-dinamika 

azpimarratu beharra dago. Kapitulu honetan, gaian nahikoa sakondu dugunez, 

horrekin lotutako bi gogoeta soilik jarri nahi ditugu agerian. Alde batetik, nabar-

mena da egungo arazo global larrien (konpontzeko, bizitzaren aldeko erreferen-

tzia arautzaile garbiak dituzten proiektu eta gobernantza kolektiboak behar dituz-

tenen) eta kapital-fluxua errazteko helburu bakarra duen gobernu-eredu baten 

Olatu berria eta XXI. mendeko kapitalismoaren apustuak
XXI. mendeko kapitalismoa Hitzarmenen olatu berria

Dimentsio ekonomikoa: hedatze-uhin berria mugarik gabeko merkatu batean

Hedatze-uhin berria, laugarren industria-
iraultzan oinarrituta

Datuen merkantilizazioa eskala globalean. 
Sistema ziberfisiko adimendunak garatze-
ko funtsezko lehengaia dira.

Merkataritza-muga eskala globalean 
zabaltzea

Eskala globaleko merkataritza-logikan 
zenbait esparru sartzea, hala nola zerbit-
zu publikoak, erosketa publikoa, ondasun 
naturalak, merkataritza digitala eta finant-
zak. Batzuetan, aberastasuna lortzeko itu-
rrietan sakontzen da: lanean, diruan eta 
naturan.

Dimentsio politikoa: autoultraaraututako merkatu globala

Eskala globaleko nazioarteko 
merkataritzaren metapolitizazioa.

Konstituzio ekonomikoaren artikulu, prin-
tzipio eta egiturak, enpresa handien de 
facto gobernuaren arabera.

Eskubide kolektiboak desarautzen dituz-
ten estatu autoritarioak.

Estatuen ahalmenen murrizketa, konsti-
tuzio ekonomiko globalak mehatxatuta 
eta beldurtuta.

Dimentsio kulturala: faxismo soziala eta korporazioen nonahikotasuna

Faxismo soziala eta pobreen arteko 
gerraren sustapena

Menderatze-, kanporatze-, desgobernu- 
eta jasanezintasun-dinamikak sendotzea.

Silicon Valleyren etorkizunaren emulazioa
Txapeldun korporatiboen sustapena se-
ktore aurreratuetan, gizarte globalaren 
ereduko eragile protagonista gisa.

Iturria: geuk egina.
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arteko asimetria. Dirudienez, maniobra kolektiboak egiteko marjina oso txikia da, 
batez ere aurrean ditugun erronkak kontuan hartuta. 

Beste batetik, argi eta garbi utzi behar da korporazio handien de facto gobernua 
etengabeko mehatxua dela erakunde publikoentzat, direla estatukoak, direla to-
kikoak. Hau da, inork ezin du ihes egin autoultraaraututako merkatuaren eta kons-
tituzio ekonomiko globalaren eragin-eremutik. Arauak bateratzeko eta inbert-
sioak babesteko hainbat modu daudenez, ondoriozta genezake eskumen-maila 
edo erakunde jakin batzuk fenomenoaren hedatze-uhinetik kanpo gera daitezke-
ela. Aitzitik, konstituzio korporatiboak, konbergentzia arautzaileak eta arbitraje-
auzitegiek osatzen duten triangeluak erakunde publiko guztien ahalmenak mu-
gatzen ditu. Haien ahalmenak murrizten dira, eta beldurra eragiten zaio triangelu 
horretatik irten nahi duen orori, bai merkatuetatik kanporatzeko mehatxuarekin, 
bai nazioarteko merkataritzari eragiten dion arau bakoitza bateratzeko prozesu 
amaiezinekin edo, azken batean, milioi asko eskatzen dituzten salaketekin. 

Beraz, belaunaldi berriko akordioek dinamika zibilizatzaile nagusietan duten 
inpaktua aztertzen jarraituko dugu. Orain, arreta menderatzean eta kanporatzean 
jarriko dugu. Gogora dezagun ezin direla merkantilizazio kapitalistatik bereizi. Az-
tergai dugun kasuan, erasoaldia hain da bortitza, non langile-klaseari eta, oro har, 
gehiengo sozial handiei eragiten dizkien ondorioak oso txarrak baitira. 

Menderatze-mailari dagokionez, merkataritza-akordioek estratifikazio sozialeko 
eskaileraren oinarria zabaltzen dute, eta gailurra, berriz, estutzen. Egungo une 
larrian botere-patroiari eusteko, kapitalismoak hau behar du: lehenik, kapita-
la metatzeko esparru berriak, ezinbestean merkataritzakoak ez diren dinamikei 
kenduak; bigarrenik, aberastasuna erauzteko erraztasun handiagoak, guztien eta 
komunitateen ongiaren lepotik; hirugarrenik, bizitzen ugalketa oso baldintza txa-
rretan eta desberdintasun handiko egoeretan ere ahalbidetzen duen kontakizun 
erreakzionario bat; laugarrenik, gizartearen onespena eta legitimazioa lortzeko 
ahalegin berezia, mendekoak diziplinatzeko, indarkeriaren egiturazko erabilera 
alde batera utzi gabe.

 Hain zuzen ere, olatu berriak menderatze anizkoitza zabaldu, orokortu eta area-
gotzen du, lehen aipatutako lau bideetatik. Hain zuzen, honela: herriei ondasunak 
eta lurraldeak kenduz; zerbitzu publikoak deseginez, baldin eta baleude; enple-
guaren ezegonkortasuna handituz eta soldatapeko lanaren esplotazioa areago-
tuz; zorra eta kreditua mendekotasun-patroi gisa finkatuz, eta gizartea beldurtuz 
krisi-egoera berrien aitzakian; merkataritzaren nagusitasuna sustatuz, baina, es-
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parru horren egonkortasuna txikitzean, etxeko eta komunitateko esparruek bizit-
zaren ugalketan duten erantzukizuna handitu egiten da, eta horrek menderatze 
patriarkala areagotu egiten du; kontakizun kolonialak inposatuz, zenbait poten-
tziaren itun korporatibo-militarraren boterearen zentralizazioarekin bat etorrita; 
eta, besteak beste, gerra sozialaren eta gerra infinituaren kontzeptuak zabalduz, 
ohiko tresna gisa indarkeria (heteropatriarkala, koloniala eta klasekoa) erabiliz. 

Azterketa orokor hau amaitzeko, merkataritza-hitzarmenen eta sistematik kanpo-
ratzeko gero eta dinamika handiago baten arteko zuzeneko lotura aipatuko dugu. 
Lehen kapituluan adierazi dugunez, aurrez aurre jartzen dena, bezero edo langile 
gisa balio ez duena eta hiltzean ZBGHh botere-patroiaren mezu bat bidaltzen due-
na kanporatzen dira. 

Belaunaldi berriko akordioek, lurraldeak eta ondasun naturalak kontrolatzeko 
nahiak eraginda, itun korporatibo-militarraren eta komunitateen arteko gatazka 
areagotu egiten dute. Desjabetzearen bidezko metaketa estruktural bihurtzen 
da; hau da, kapitala sortzeko baliabide estrategikoak dauden lekuetan pertsonak 
eta herriak egoztea orokortu egin da. Bigarrenik, klima-aldaketak egungo gata-
zka gehienak (Nazio Batuen arabera, % 70) eragiten ditu. Ondorioz, pertsonen 
migrazio handiak gertatzen dira. Gehienetan, axolagabekeria sistemikotik soilik 
erreparatzen zaie pertsona horiei, eta segurtasun-arazotzat hartzen dira; azke-
nean, eskubiderik eta herritartasunik gabeko eremu berrietan hiltzen utziak dira. 
Hirugarrenik, kapitalismo kognitiboa, beste hedatze-uhin bat eragiteko arrakasta 
handiagoa ala txikiagoa izango duen alde batera utzita, pertsona-kopuru handiak 
lan-merkatutik kanporatzeko gai da, robotizazioaren eta automatizazioaren bidez. 
Azkenik, olatu berriak badu lotura beste kanporatze-fenomeno batzuekin, hala 
nola feminizidioekin eta gorroto-delituekin. Kapitalismoaren asmoa da fenomeno 
horien ondorioak, heriotzak eskuarki, eredugarriak izatea sozialki eta politikoki 
aktiboak diren sektoreentzat, bai eta, oro har, gizarte osoarentzat ere. Egozpen-
fenomeno horiek esanahi politiko garbia dute; izan ere, argi eta garbi uzten dute 
sistema edozer gauza egiteko prest dagoela bere botere-patroiari eusteko; adibi-
dez, faxismo soziala, beldurra eta indarkeria hedarazteko prest dagoela. Eta hit-
zarmenak dira patroi horren oinarri nagusiak.

Antza, olatu berriak, une larri honetan kapitalismoa salbatu nahian, gizarte-ge-
hiengo handiok, herriok eta planeta bera kale itsu batera eramaten gaitu. Merka-
taritza-akordioen bidez, kapitalismoak lehoi zauritu batek bezala jokatuko luke. 
Kapitala salbatzeko, demokrazia, eskubideak eta inklusibotasuna sakrifikatu ditu, 
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eta haiei buruzko erretorikari uko egin dio, neurri batean. Aldi berean, fundamen-
talismo, bazterketa eta asimetriak ezartzen eta zuritzen ditu, sakrifizio horreta-
rako beharrezko eskaintza gisa (Fernandez, 2017a).

Jasanezintasuna, desgobernua, menderatzea eta kanporatzea, gero eta indarke-
ria eta ezegonkortasun handiagoko testuinguru batean; horra hor olatu berriaren 
benetako inpaktua, inpaktu zehatza. Horrexegatik esaten dugu belaunaldi berriko 
akordioek gure bizitzak setiatzen dituztela.

 Olatu berriaren inpaktu sektorialak
Behin merkataritza-hitzarmen berrien eraginari buruzko ikuspegi orokorra azal-
du ondoren, orain zehazkiago aztertuko dugu zer inpaktu duten gure bizitzen 
iraunkortasunerako garrantzitsuak diren eta kapitala metatzeko estrategikoak di-
ren sektore jakin batzuetan. Kapitalaren eta bizitzaren arteko gatazkaren mamia: 
lana; energia eta ondasun naturalak; nekazaritza eta elikadura; zerbitzuak (pu-
blikoak, finantzak, merkataritza digitala); erosketa publikoa; eta datuen babesa.

Atal hau oso eskematikoa izango da; batik bat, garrantzi bereziko zenbait elemen-
tu aztertuko ditugu, erradiografia sistemikoa osatze aldera. Ildo horretan, hitzar-
men bakoitzak zenbait esparrutan duen eraginari buruzko dokumentu asko ar-
gitaratu dira dagoeneko. Olatu berriak lehentasunezko sektore bakoitzean izan 
ditzakeen inpaktu orokorrak azalduko ditugu labur-labur, akordio espezifikoetako 
adibideak erabiliz.

Lana 
Arlo horretako lehen eztabaidagaia olatu berriak enpleguan duen inpaktua da. 
Dena den, olatu berriaren sustatzaile nagusiek (bereziki Europako Batzordeak eta 
AEBetako gobernuak) agindutako azterlanek ere BPGak eta enpleguak neurrizko 
hazkundeak izango dituztela diote, besterik ez, eta, aldi berean, soldatapeko lana 
sektore batzuetatik beste batzuetara mugituko dela onartzen dute. Txosten ho-
riek oreka orokorrari buruzko teoria neoklasikoan oinarrituta egin dira, eta, hala 
ere, oparotasun txikiko etorkizunaren berri ematen dute. Gainera, beste ikerketa 
batzuek kontra egin diete. Hona hemen zenbait adibide: 

“Ikerketa independenteek zalantzan jarri dute txosten horietan erabilitako 
metodologia, baita iragartzen dituzten onurak ere. Ikerketa horietako batek 
ondorioztatzen duenaren arabera, TTIP onartuz gero eta testuingurua (aus-
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teritate-politikak, langabezia-tasa handiak eta hazkunde txikia) kontuan har-
tuta, 600.000 lanpostu galduko lirateke EBn, eta soldatak nabarmen jaitsiko 
lirateke. Gainera, esportazioak gutxitu eta BPG txikitu egingo lirateke, baita 
gobernu guztien diru-sarrerak ere” (Gonzalez de Txabarri, 2018).

Beraz, ikerketa horiek berresten dute olatu berriaren ondorioz soldatapeko en-
plegua gutxitu egingo dela kopuru absolutuetan; alde batetik, automatizazioa na-
gusituko delako, eta, beste batetik, kapitala korporazio handien esku metatu eta 
zentralizatuko delako, merkatu globala kontrolpean izango baitute15.

Enpleguari buruzko eztabaida gainditu eta, zentzu zabalago batean, merkataritza-
esparruko lan-baldintzei buruz hitz egiten badugu, Guamanek (2016) merkatarit-
za-akordioen lau inpaktu nagusi aipatzen ditu:

• Zerbitzu-merkataritzaren 4. modua finkatzea. Haren bidez, enpresa batek 
edozein zerbitzu eman dezake beste herrialde batean, enpresaren jatorrizko 
herrialdeko lan-baldintzekin eta zerbitzu hori ematen duten langileekin. Ho-
rrek laneko dumpinga ahalbidetzen du, eta beheranzko lehia, legediak bate-
ratu egiten direlako. Modu hori CETAn dago, eta, ziur asko, TISAn, zerbitzuei 
buruzko hitzarmen nagusian, ere sartuko dute.

• Konbergentzia arautzailearen eta arbitraje-auzitegien ondorioz, lan-klausulak 
sartzeko aukerak gutxitzea, kontratazio publikoaren prezioaz gain. Beraz, nazioz 
gaindiko erakunde berrien presioa, inbertsioak erakartzeko lehia eta salaketen 
mehatxua direla eta, prezioa nagusitu eta adierazle bakarra izango litzateke.

• Konbergentzia arautzaileko mekanismoek lan-estandarretan eta hitzarmen 
kolektiboetan izan ditzaketen ondorioak, beheranzko bateratzearen aldeko 
presio handiko testuinguru batean.

• Inbertitzaileen eta estatuen arteko desadostasunak konpontzeko sistemek 
lan-eskubideetan eta haien erregulazioan (gutxieneko soldata, soldaten 
igoerak, etab.) izen dezaketen inpaktua, hitzarmen bakoitzaren formatua 
alde batera utzita. 

Atal hau amaitzeko, belaunaldi berriko akordioek zainketetan izan dezaketen era-
ginari buruzko zenbait hausnarketa egingo ditugu, lan-kontzeptuaren ikuspegi za-
balago eta inklusiboago batetik abiatuta. Alde batetik, azpimarratu behar dugu 
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olatu berriak, zerbitzu publikoen inguruan egiten ari den erasoaldiaren bidez, 
ordaintzen ez den eta gehienetan emakumeen esku dagoen lan-karga, bizitzari 
eusteko beharrezkoa, handitzea eragin dezakeela. Zentzu horretan, ongizatearen 
estatuko egitura publikoak desagertuz gero, gizarte-ugalketaren ardura etxeeta-
ra eta komunitatera lekualdatuko litzateke, gero eta gehiago. Baina, horrez gain, 
merkataritza-arloko zainketek ere konbergentzia arautzailearen eta arbitraje-auzi-
tegien erasoa jasango lukete (lan-baldintzak, bizitza familiarra eta lana baterat-
zeko politikak, amatasun- eta aitatasun-eskubideak, etab.). Hots, berez ikusezina 
den, aintzat hartzen ez den eta esplotazio handiarekin lotuta dagoen arlo horren 
ezegonkortasuna areagotzeko kiribil batean murgilduko ginateke. 

Horrenbestez, belaunaldi berriko akordioek 1980ko hamarkadan hasitako proze-
su bat finka dezakete, langile-klasea kontramugimendu gisa suntsitu nahi duen 
prozesua, hain zuzen. Orobat, ezegonkortasun orokorraren ondorioz eta, gainera, 
baliabide publikoak desegingo balira, etxe-esparruan bizitzari eusteko lanaren pi-
sua handituko litzateke; beraz, kontakizun eta ohitura patriarkal eta erreakziona-
rioak sendotu egingo lirateke.

Ondasun naturalak
Ondasun naturalak, zehatz-mehatz energia, olatu berriaren alderdi erabakigarrie-
tako bat dira, kolapso ekologikoari aurre egiteko garrantzi estrategiko handia du-
telako. Garrantzi estrategiko hori are nabarmenagoa da Europan, kanpoko ener-
giarekiko mendekotasun handia baitu. Hitzarmen bakoitzak modu jakin batean 
jorratzen du gai hori, baina TISA da oso-osorik barne hartzen duen bakarra; izan 
ere, meatzaritzari eta energiari buruzko eranskin espezifiko bat du.

Garrantzi handiko arloa denez, olatu berriak arrandia osoz adierazten du bere 
nortasuna:

• Sektore estrategikoak (hala nola energia eta ura) udalekotzeko eta/edo na-
zionalizatzeko prozesuak sustatzeko gaitasunak murriztea eta, beraz, pro-
zesu horiek ezin lehengoratzea, statu quo eta ratchet klausulen baterako 
eraginaren ondorioz. Dena den, zenbait hamarkadatatik hona, pribatizazio-
prozesu handia gertatzen ari da sektore horietan.

• Premia frogatzeko klausularen (TISAren berezko ataletako baten) arabera, 
gobernuek frogatu egin beharko lukete euren politika edo estrategia orotan 
lehiaren arauei zein enpresekiko tratu zuzen eta bidezkoari eusten dietela. 
Besteak beste, energia-trantsizioa, lur-banku publikoak, hazi-bankuak eta 
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urari buruzko tokiko proiektu publiko-komunitarioak ezinbestekoak eta pre-
miazkoak dira, egungo une larriari aurre egin ahal izateko. Baina, merkanti-
lizatuta badaude, ezinezkoa izango da martxan jartzea, eta, gainera, konber-
gentzia arautzaileko egituren mende jardun beharko lukete. Eta gogoan izan 
egitura horietan merkantilizazio kapitalistaren ikuspegia dela nagusi.

• Esate baterako, hitzarmenen artikuluen anbiguotasuna dela eta, petrolio-
motak ez dira bereizten; hortaz, Kanadako harea bituminosoetatik erauzitako 
petrolioa eskala globalean merkaturatu daiteke, CETAn jasota dagoenez.

• Zerrenda negatiboetan, esplizituki kanpoan ez dagoen guztia barruan dago. 
Adibidez, CETAn jasotakoaren arabera, EBn, Alemaniak izan ezik, inork 
ezin zuen erreserbarik ezarri uraren saneamenduaren eta hornikuntzaren 
merkantilizazioari aurre egiteko (Perez, 2018).

• Azken batean, arbitraje-auzitegiak oinarri korporatiboen jagoleak dira. Ka-
nadako meatze-, gas- eta petrolio-enpresek inbertsio handiak egin dituz-
te Europan, eta, beraz, erruz jo lezakete auzitegi horietara. Beraz, horrek 
inpaktu ekologiko eta sozial handia izan lezake.

Azken finean, askotariko oztopoak jartzen zaizkie hain zuzen kolapso ekologikoari 
ordezko ikuspegietatik aurre egin nahi dioten politika demokratiko eta subiranoei. 
Gainera, bestalde, beste zenbait prozesu finkatzen dira: lurrak metatzea, energia-
baliabide fosilak agortzea, ura pribatizatzea eta korporazioen esku uztea, etab. 
Horretarako, akordioen artilleria astun guztia erabiltzen da: aginduak, konbergen-
tzia, arbitraje-auzitegiak eta anbiguotasuna.

Nekazaritza eta elikadura
Akordio askok arreta nabarmena jarri dute arlo horretan; besteak beste, CETAk, 
TTIPk, EBren eta Mercosurren artekoak, eta EBren eta Australiaren artekoak. Ne-
kazaritza-industriaren alde eta elikagaien segurtasunaren kontra egitea da haien 
xede nagusia. Ildo horretan, espero daitezkeen inpaktu nagusietako batzuk azal-
duko ditugu jarraian (Fernandez, 2017b).

• Konbergentzia arautzailearen ondorioz, zuhurtasun-printzipioa bertan be-
hera geratuko litzateke. Printzipio hori Europan indarrean dago oraindik. 
Kontinente zaharrean, fabrikatzaileak aldez aurretik frogatu behar du bere 
produktua osasungarria eta segurua dela. Beraz, produktuak ez badu ber-
merik ematen, zuhurtasun-printzipioa aplikatzen da, eta produktua ez da 
merkaturatzen, bermea lortu arte. Printzipio sendo hori malgutuko balitz, 
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MMAren kode desarautzailea inposatuko litzateke eskala globalean. Ondo-
rioz, osasuna babesteko eta produkzio-prozesua kontrolatzeko sistema le-
hertu egingo litzateke. Esate baterako, Kanadak ez du zuhurtasun-printzi-
pioa betetzen. Hori dela eta, kuota berriekin EBn haragi hormonatua sartuz 
gero, Europako erakundeek ez lukete egiaztatzeko aukerarik izango.

• Halaber, animalien ongizateari, substantzia arriskutsuei eta osasunari 
buruzko babes-mailak ere behera egingo luke. Horrenbestez, elikagai trans-
genikoen, pestizidei buruzko segurtasun-arauen eta haragi-produkzioko 
hormonei, antibiotikoei eta patogeno-garbiketari buruzko debekuen jarrai-
pena bigundu egingo litzateke.

• Jatorri-deitura gehienak desagertu egingo lirateke, hainbat adiera dituen 
kontzeptua baita. Europan, jatorri geografiko jakin bateko produktuak dira, 
eta, AEBetan, berriz, marka erregistratuen sistemako azpitaldetzat hartzen 
dira; hain zuzen, produktuaren ezaugarrietan daude oinarrituta batez ere, 
eta ez produkzioaren lekuan. CETA lehen abisua izan da horri dagokionez, 
Europako jatorri-deitura asko behin betiko geratu baitira kanpoan. 

• Nekazaritza-ekonomia eta elikagaien produkzio txikia desagertu egingo lira-
teke, nekazaritza-industriarekin desberdintasun handiko baldintzetan lehia-
tu beharko bailukete. Beraz, prezioa inposatzen da adierazle gisa —nekaza-
ritza-negoziora bideratutako eskala-ekonomiekin— merkatu zabalagoetan, 
kuoten bidez eta muga-zergen murriztapenaren bidez. Gainera, jatorri-dei-
turak pixkanaka desagertuko liratekeela eta zuhurtasun-printzipioa bertan 
behera geratuko litzatekeela kontuan hartzen badugu, ekonomia horiek, 
iraunkorrak eta lurraldean integratuak, desagertu edo eremu bukoliko-turis-
tiko bihurtuko lirateke.

• Elikadura-burujabetzaren aldeko ahalmen publikoak murriztu egingo lirate-
ke. Tokiko produkzioa eta eredu agroekologikoa babeste aldera, estatu- eta 
lurralde-mailako erakundeek elikaduran eragina izateko eskubidea gauzatu 
nahiko balute, korporazio handiek arbitraje-auzitegietan salatuko lituzke-
te, edo konbergentzia arautzaileko egiturek erabaki horren kontrako presio 
handia egingo liekete.

• Egoitza nagusia potentzia handietan duten enpresek nekazaritza-industria kon-
trolatzea lortuko lukete. Kontzentrazio- eta zentralizazio-prozesuek muga korpo-
ratiboa zabalduko lukete. Gainera, askotan, Herrialde Globaleko enpresek kon-
trolatuko lituzkete merkatuak (Txinakoa izan ezik), laguntza publikoen abantaila 
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izango bailukete16. Laguntza publikoei betoa jarri zitzaien MMAn, baina haiei 
eusteko baimena eman zitzaien lehendik zeuzkatenei: AEBei eta Europari17.

Zerbitzuak 
Zerbitzuak olatu berriaren ehiza-trofeo nagusietako bat dira18. Berriro ere, TISA da 
zerbitzuen eskala globaleko merkantilizazioaren aitzindaria. Lehenago, zerbitzu 
publikoak aipatu ditugu labur-labur. Esan dugunez, ezin diote inondik inora logika 
horri ihes egin, baldintzen arabera. Orain, olatu berrian bereziki garrantzitsuak 
diren bi zerbitzutan jarriko dugu arreta. Hauek dira: alde batetik, finantza-zerbit-
zuak, eta, bestetik, merkataritza digitala.

Finantza-zerbitzuei dagokienez, haien desarauketa blindatzea da XXI. mendeko ka-
pitalismo-proiektuaren funtsezko oinarrietako bat, beste inbertsio-aukera erren-
tagarririk ez baitago. Bi helburu daude, batik bat: alde batetik, finantza-arauketa 
guztiz ezabatzea, eta, bestetik, estatuek horren kontra bideratu dezaketen ekint-
za publikoa galaraztea (Alvarez Y., 2018). Aipatutako logikan, Bayok (2015) TISAk 
berekin dituen zenbait mehatxu identifikatu ditu (hura baita aztergai dugun pro-
zesuaren adierazgarri nagusia), nahiz eta finantza-sektorea akordio guztietan par-
tzialki aintzat hartu. Honako hauek dira nabarmenenak: 

• Deribatuen finantza-arriskuak mugatzeko ahalmena murriztea. 

• Datu sentikorrak zerga-paradisuetara esportatu ahal izatea. 

• Gobernuek etorkizuneko finantza-arauketa guztiak premiaren frogaren bi-
dez justifikatu behar izatea. 

• Arauketa berriak debekatzea, trinket klausularen bidez. 

• Kapital-kontrolak debekatzea. Arbitraje-auzitegiak arduratuko dira debeku 
hori zaintzeaz. 

• Konstituzio ekonomiko globalean finantza-produktu berriak sartzea, zerren-
da negatiboen bidez. 

16 Herrialdeen arteko asimetriak logika kolonialari jarraitzen diola jarri nahi dugu agerian, besterik ez. Dena den, ez da laguntza publikoen ale-
gatu bat; izan ere, prezioak kontrolatzeko, ereduen arteko trantsizioa bideratzeko, nekazaritza-sektoreko ekologia-, lan- eta gizarte-baldintzen 
egonkortasuna bermatzeko eta elikadura-segurtasuna sustatzeko laguntza publikoak ezinbestekoak dira. Hain zuzen, Nekazaritza Politika Ba-
teratua (NPB) oso urrun dago horretatik.

17 “MMAk eta merkataritza- eta inbertsio-akordioek negozio bihurtzen dituzte nekazaritza eta elikadura. Produkzioan parte hartzen duten ele-
mentu guztiak negozioaren mende daude. Eta, gainera, elementu horiek gero eta esku pribatu gutxiagotan biltzen ari dira: baliabide naturalak, 
lurra, hazia eta patenteak, ura, ikerketa eta berrikuntza, elikagaiak, etab.” (Garcia, 2018).

18 “Garraioak, telekomunikazioak, eraikuntza, hezkuntza, osasungintza edo osasuna, eta, jakina, finantza-zerbitzuak dira, besteak beste, zerbitzu-
kontzeptu zabalaren barruan sartzen diren jarduerak. Gaur egun, haien bolumen ekonomikoa munduko barne-produktu gordinaren bi heren 
baino handiagoa da” (Guaman eta Conesa, 2016).
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• Lehentasun publiko nazionalak debekatzea. 

Eskala globaleko merkatuaren autoultraarauketaren logika arlo guztietan da na-
barmena, baina bereziki zerbitzuen arloan. Agindu korporatiboen, konbergentzia 
arautzailearen eta arbitraje-auzitegien eragin konbinatuaren ondorioz, estatuek 
jarduteko ahalmen guztia galtzen dute. Hortaz, burujabetze-prozesu orotan ga-
rrantzitsuak diren alderdi guztiak (zorraren berregituraketa, kapitalen kontrola, 
banku publikoen aldeko apustua, etab.) posiblearen esparrutik kanpo geratzen 
dira. Posiblearen esparru horren barruan, finantza-burbuila kontrolik gabe handi-
tuko da, eta, ziur asko, beste krisi batzuk eragingo ditu.

Azterketa honetan aurrera egiteko, olatu berriarentzat lehentasunezkoa den bes-
te zerbitzu bat aipatuko dugu: merkataritza digitala. Batzuek enpresa txiki eta 
ertainen nazioartekotzea erraztu dezakeela esaten badute ere, oso litekeena da 
horrelakorik ez gertatzea eta sektorean txapeldun korporatiboak finkatzea. Eko-
nomia digitalari esker, txapeldun korporatibo horiek eragin-eremu globala eta 
baldintza-mota oro inposatzeko aukera izango lukete; hots, balio-kate globalaren 
erdi-erdian kokatuko lirateke. Hau da, merkataritza digitalean nagusituko lira-
tekeen enpresak honelakoak izango lirateke, batez ere: “enpresa transnazional 
erraldoiak, tamainaren, diru-laguntza historikoen, aurrerapen teknologikoen, es-
tatuek babestutako azpiegitura sendoaren eta euren abokatuek idatzitako merka-
taritza-arauen onurak dituztenak” (James, 2017).

Beraz, tokiko produkzio- eta merkaturatze-sareek sektore korporatiboaren me-
hatxu handia jasango lukete. Gainera, kontuan izan behar da merkataritza digita-
la bereziki lotuta dagoela kapitalismo kognitiboaren garapenarekin, eta, kapitala 
sortzeko esparru gisa, dinamismo-ahalmen handia duela.

Datuei buruzko eztabaidak zerikusi handia du merkataritza digitalarekin. Azaldu 
dugunez, zerbitzuen eta erosketa publikoaren sektoreetan, kapital-iturri berriak 
berehala lortzea da helburua. Merkataritza digitalean, berriz, datuak kudeatzea 
eta merkaturatzea da kapitalismoaren desira-gaia, laugarren industria-iraultza 
sustatze aldera. Gaur egun, Estatu Batuetako bost enpresa (Amazon, Microsoft, 
Alphabet, Apple eta Facebook) eta Txinako bi enpresa (Alibaba eta Baidu) dira 
funtsezko merkatu horretan nagusi. Helburu garbia dute: merkatu hori eskala glo-
balean kontrolatzeko oztopo guztiak, tokikoak zein nazionalak, kentzea. 

Arazo bat dago, ordea: munduko potentziek gainerako herrialdeek baino 
askoz garapen-maila handiagoa dute produktu eta zerbitzu digitaletan, eta 
produktu eta zerbitzu horiek munduko herrialde guztietara hedatu nahi di-
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tuzte; alde batetik, haiek askatasunez saltzeko, baina, beste batetik, zerbit-
zu horiek sortutako datuak eragozpenik gabe eskuratzeko. Izan ere, datu 
masiboak (big data) ekonomia digital berriaren lehengaia dira: algoritmoak 
eta adimen artifiziala elikatzen dituzte, eta sektore guztiak kontrolatze-
ko aukera ematen duen burmuin sozial moduko bat eratzen dute (Burch, 
2017b).

MMAren zuzeneko bidetik –2017an, merkataritza digitalari eta datuen merkatuari 
buruzko lantaldea sortu zuen– zein TISAren eta beste hitzarmen batzuen bidetik, 
“datuak toki-mailan eusteko eta herrialdean presentzia izateko eskakizunak de-
bekatu” nahi dira, eta “produktu digitaletarako mugaz haraindiko zergak kendu” 
(James, 2017). 

Beraz, kapitalismo kognitiboaren lehengai nagusia kontrolatzeko gatazka komer-
tzial eta geopolitikoa sortuko da laster. Gainera, gure segurtasunak eta intimitate-
rako eskubideak kalte handia jasango dute; izan ere, gure egintza digital bakoitza 
korporazioen negozio-elementu bat da, baita segurtasunaren eta arlo militarra-
ren aldetik aztertu beharreko elementu bat ere. 

Erosketa publikoa
Azterketa sektoriala bukatzeko, belaunaldi berriko akordioen azken esparru estra-
tegikoari ekingo diogu: erosketa publikoari, hain zuzen. Esparru horrek BPGren % 
10-20 du, zenbait herrialdetan. Azken urteetan, klausula sozialen aldeko apustuak 
gora egin du, erosketa-baldintzak ezartzerakoan prezioaren nagusitasuna gaindit-
zeko. Orobat, estrategia hori osatze aldera, merkatu-erreserbak egin dira zenbait 
enpresa-motarentzat, garapen inklusibo eta endogenoko logikari jarraituz. 

Olatu berriak, ordea, prozesu hori jo du begiz, lehengoratzeko asmoz. Oraingoan 
ere, agindu korporatiboen (tratu nazionala, tratu zuzen eta bidezkoa, premiaren 
froga, etab.), konbergentzia arautzailearen eta arbitraje-auzitegien eragin kon-
binatuak prezioa berriro lehenestea du helburu. Gainera, lehia globaleko eta 
merkaturako sarbide globaleko testuinguruan jarduten dute orain. Horrenbestez, 
tokiko erakundeek, negozio-ikuspegitik eragin handi samarra izan dezakeen le-
hiaketa bat enkantean eskainiz gero, agindu korporatiboei eta bateratze-egiturei 
men egin beharrik ez badute ere, arbitraje-auzitegien mehatxuari egin beharko 
diote aurre.
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Protagonistak: botere 
korporatiboa lortzeko borrokan

otere korporatiboa da merkataritza-hitzarmenen olatu berriko protagonista han-
dia. Eta, zalantzarik gabe, XXI. mendeko kapitalismo-proiektukoa ere bada. Enpresa 
handiek, estatu gehienek eta pisu politiko eta ekonomikorik handieneko alde anit-
zeko eta eskualdeko organismoek (Nazioarteko Diru Funtsak, Munduko Bankuak, 
Munduko Merkataritza Antolakundeak, Europar Batasunak, CETAren Batzorde Mis-
toak...) sare trinkoa eta askotarikoa osatzen dute, eta sare horren helburu nagusia 
eskala globaleko merkantilizazio kapitalistaren agenda bultzatzea da. 

Botere korporatiboaren kontzeptu zabal horretan, enpresa transnazionalek ze-
regin hegemonikoa eta eragilea dute. Historikoki, kapitalaren kontzentrazioa 
eta zentralizazioa (dinamika sistemikoak) direla eta, enpresa horiek eragin han-
dia izan dute gizarte-antolakuntzaren eredu globalean. Hala ere, 1970eko ha-
markadako krisiaren ostean, haien nagusitasuna eztabaidaezina da. Globalizazio 
neoliberalak erruz handitzen du enpresa horien boterea, arlo guztietan. Mun-
duko kate ekonomiko guztien erdi-erdian egoteaz gain, politikan parte hartze-
ko hainbat modu dituzte: lobbyak, ustelkeria, ate birakariak, etab. Hots, euren 
interesen arabera moldatzen dute gobernantza-eredua eta inposatzen dute lex 
mercatoria delakoaren nagusitasun juridikoa. Gainera, kultura-esparrura (uni-
bertsitateak, bigarren hezkuntza, hedabideak…) hedatzen dute euren boterea, 
eta herritar indibidualista, hipersegmentatu, kontsumista eta otzanaren eredua 
erakusten digute behin eta berriz, hain zuzen, sistemak irauteko behar dituen 
herritarrak izan gaitezen. 

Dena den, botere korporatiboa, multinazionalek kontrolatzen duten hori, ez da 
homogeneoa. Zentzu hertsian, ezin dugu esan botere hori sare formalizatua eta 
egituratua denik. Aldiz, helburu komunak lortu nahi dituen eremua dela uste 
dugu, eta, bertan, askotariko eragileak biltzen direla, subiranotasun partekatuetan 
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baina, halaber, oso asimetrikoetan oinarritutako gobernantza-esparru batean19. 
Adostasun-egoera horretatik abiatuta, aurrera jarraitzeko bestelako ikuspegi es-
trategikoak eta interesak jartzen dira agerian.

Desberdintasun horiek interpretatzeko, garrantzitsua da botere korporatiboak 
nola jarduten duen ulertzea. Enpresa transnazionalek, eskala globalean aritzen 
badira ere, estatu-mailako itun sendoak behar dituzte lehia handiko esparru sis-
temiko batean aurrera egin ahal izateko. Munduko merkatuan irabaziak lortzeko, 
askotariko aldagaiak behar dira, ekintza korporatibo hutsetik haragokoak: diplo-
matikoak, militarrak, segurtasun-arlokoak, laguntza publikoak, etab. Ekintza kor-
poratiboa berez ez da nahikoa, ez da inoiz nahikoa izan. 

Estatuen eta egoitza nagusia haietan duten korporazio handien batasuna kapita-
lismoaren barruko gatazkak ulertzeko funtsezko gakoetako bat da. Alde batetik, 
nagusitasun globala lortzeko borroka ez da estatuen arteko eginkizun hutsa, eta, 
beste batetik, ezin dugu esan enpresen eginkizun hutsa denik. Merkantilizazio ka-
pitalistaren aldeko eskualdeko eta alde anitzeko esparru batetik abiatuta, estatuen 
eta haien multinazionalen arteko aliantza da botere korporatiboaren dinamika 
praktikan zehazten duena. Logika militar-korporatiboa, aipatu dugunez XXI. mende-
ko kapitalismo-proiektuaren ezaugarri bereizgarrietako bat, aliantza horren erakus-
garririk zehatz, lurraldekoi eta oldarkorrena izango litzateke, besterik gabe. 

Beraz, gobernuek eta enpresek osatutako blokeek elkarrekin lehiatzen dute, eu-
ren interesen arabera, gero eta globalagoa den merkatu batean. Horrek errealita-
te zibilizatzaile eta sistemiko bat dagoela adierazten du, eta, gainera, haren lazta-
suna areagotu egiten da gaur egungo testuinguruan. Egun, krisi sakon guztietan 
bezala, uhin luzea beheranzko fasean dago, eta ez dirudi beste uhin luze bat laster 
hasiko denik; horrenbestez, gatazkak areagotzen ari dira. 

Oparoaldietan, hazkunde ekonomikoaren tartak kapital guztiak elikatzeko balio 
du. Orduan, ohikoa da kapitalek iritzi homogeneoa izatea eta baterako agendak 
sortzea. Behintzat, esparru komun legitimatuago eta baketsuago batean eztabai-
da dezakete euren estrategia eta interesei buruz. Alabaina, tarta ez bada handit-
zen, bakoitzak bere zatia nahi du, lehen bezalaxe, beste batzuek ezer gabe geratu 
behar badute ere. Orduan, estrategiak ez datoz bat, eta kapitalismoaren barruan 

19 Hain zuzen, merkataritza-hitzarmenen olatu berria honela interpreta liteke: globalizazio neoliberalak antolatutako gobernantza-ereduko bote-
re-erlazioak are asimetrikoagoak izateko ahalegina, enpresa transnazionalen onerako.
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lehia oldarkorragoa sortzen da, batik bat kolapso ekologikoa kontuan hartzen ba-
dugu; izan ere, egungo agortze- eta ezegonkortasun-testuinguruan, natura- eta 
energia-baliabideak gero eta urriagoak dira, eta, beraz, haiek lortzeko borroka 
areagotzen ari da. 

Horixe da gaur egungo errealitatea. Botere korporatiboak helburu eta parametro 
orokor berak ditu, baina, testuingurua dela medio, barruko tirabirak larriagotu 
egiten dira. 

Egun, bi dira kapitalismoaren barruko gatazka-esparru nagusiak. Alde batetik, ez 
dago jarraitu beharreko agendari buruzko adostasunik. Printzipioz, bi proposamen 
lehiatzen dira nagusitasun politiko eta kulturala lortzeko: kapitalismo unibertsa-
lista eta kapitalismo unilateralistagoa. XXI. mendeko kapitalismo-proiektuaren 
aldakuntzak dira, eta, batez ere, merkantilizazio-erasoaldiaren ardatz gisa, multi-
lateralismo/unilateralismo dikotomian jartzen dute arreta, baita multzoari sendo-
tasuna ematen dion imajinario hegemonikoan ere. Beste batetik, agenden arteko 
gatazkaren ondorioz, askotariko estrategiak sendotzen dira, interes geopolitiko 
eta komertzial desberdinetan oinarrituta. Hortaz, eskualdeko bloke bakoitzak 
bere lehentasunak zehazten ditu, testuinguru asaldatu baino asaldatuago horri 
aurre egiteko.

 Ezin bestela izan, merkataritza-hitzarmenen olatu berria behin eta berriz azaltzen 
da gatazka horietan. Dena den, ez da olatu berriaren bultzada kolokan dagoena, 
ezta XXI. mendeko kapitalismo-proiektuarena ere, haren intentsitatea, forma eta 
protagonista nagusiak baizik. 

 Agendak gatazkan
Globalizazio neoliberaleko prozesuaren lehen hamarkadetan, nagusitasun handia 
lortu zuen kapitalismo-proiektu bat garatu zen, hain zuzen ere 2008ko finantza-
krisia piztu arte. Hauek ziren proiektuaren ezaugarri bereizgarriak: Washingtongo 
Kontsentsuaren inplementazioa eta gobernantza global hibrido eta sakabanatua. 
Izan ere, ordurako, multinazionalek zeregin aktiboa zuten gobernantza-eredu ho-
rretan. Proposamen horren osagarri, nazioarteko merkataritzaren hedapenaren 
eta kanpo-inbertsioaren ondorioz aurrerabide eta ongizate unibertsala lortuko 
zela aipatzen zen. Hona hemen argudioa: munduko merkaturako sarbidea de-
nontzat banan-banan izango zen mesedegarria, nork bere espiritu ekintzaile, lan-
gile eta kontsumista garatzen zuen neurrian. Merkatuan parte hartuz gero, bizit-
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zeko adina diru-sarrera lortuko genituzke, eta, aldi berean, estatuak antolatutako 
kapitalismoaren burokraziatik eta loturetatik askatuko ginateke. 

Aurrerabidea, merkataritza, garapena eta norbanakoaren eskubideak; kontzeptu 
horiek guztiek osatzen zuten koloretako agenda neoliberalaren mantra: merka-
tuak, eta merkatuak soilik, denontzako aukerak, askatasuna, autonomia eta es-
kubideak ematen ditu. Beraz, autoultraaraututako merkatu globala sortzea zen 
lehentasuna. Horretarako, bi olatu abiarazi ziren: alde batetik, alde anitzeko eta 
zuzeneko olatua, MMAk eta IAAAk sustatua (1990eko hamarkadan porrot egin 
zuena), eta, beste batetik, apurka-apurka alde biko eta eskualdeko posizioak hart-
zen dituena, gaur egun indarrean dagoena.

Baina, lehenago azaldu dugunez, merkantilizazio kapitalista areagotuz gero, batez 
ere krisialdietan, desberdintasuna, jasanezintasuna, menderatzea eta kanporat-
zeak ere areagotzen dira. Horrenbestez, 2008az geroztik, kapitalismo unibertsa-
listak, globalizazioaren eta merkatu globalaren aldeko mantraren defendatzaile 
amorratuak, zilegitasun guztia galtzen du; jakina, esplizituki jasaten dutenen us-
tez, baina baita kapitalen kopuru handi baten ustez ere.

Kapital horiek egiaztatzen dute eredu unibertsalistak kapitalaren eta lanaren ar-
teko akordio edo itun nazional guztiak hautsi dituela ongizatearen estatuaren 
zenbait formulazioren bidez —batik bat, Iparralde Globalean, han onartu baitzen 
itunok egitea—, deslokalizazio, tertziarizazio, barne-desinbertsio, langabezia eta 
ezegonkortasunaren alternatibarik eskaini gabe. Bestalde, uste dute subiranota-
sun nazionala estatuz gaindiko organoen esku uzteak (eskualdeko eta alde anit-
zeko akordio eta hitzarmenen elementu bat izanik) politika autonomoak garatzea 
eragozten duela eta kapital propioen ahalmen ekonomikoak murrizten dituela; 
izan ere, alde anitzeko ikuspegi batetik egin behar dira itunak kanpotarrekin, bai 
eta, horretarako, botere-zati bat galdu ere (Fernandez eta Hernandez, 2017).

Ondorioz, kapitalismo unilateralagoa sortu da, gehienbat eremu ekonomiko, poli-
tiko, kultural eta militarrean nolabaiteko pisu espezifikoa duten herrialde eta es-
kualdeetan. Kapitalismo-mota horretan, hazkunde ekonomiko orokorra ez badago, 
beharrezkoa da prozesuaren iraunkortasuna bermatzeko zenbait estrategia ezart-
zea; alde batetik, kapital propioei mesede egiteko, eta, beste batetik, hautesleen 
artean nolabaiteko legitimazioa lortzeko, barne-hobekuntza ekonomikoen bidez. 

Lehen nagusi zen unibertsalismoak ez bezala, testuingurua aztertzeko garrantzit-
suak diren bi elementu hartzen ditu aintzat. Lehenengo eta behin, hazkunde-itxa-
ropenak txikiak badira, ezinezkoa da asmo unibertsalistak betetzea, eta, beraz, 
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hobe da ekonomia-gerrako errealitate baterako prestatzea, korporazio- eta esta-
tu-blokeen arteko muturreko lehia baterako. Bigarrenik, globalizazioa eliteentzat 
soilik izan da onuragarria, baita potentzia handietan ere, eta, klase popularren 
artean, atsekabea orokorra da. Proiektu politiko orok herritarrak alde izan behar 
ditu, euskarri gisa. Horretarako, ZBGHh-ren ikuspegi baztertzailetik, etorkizun 
oparoa eta itxaropena —askotan, benetako zein asmatutako iragan inperiala be-
rreskuratzeko itxaropena— eskaintzen dizkie, desinbertsioa, kontsumo eskasa eta 
kanpoarekiko mendekotasuna zuzentze aldera.

Hortaz, kapitalismo unibertsalaren ereduan, kapital guztiek ez dituzte itxaropen 
positiboak, ez eta euren iraunkortasuna bermatzeko euskarri politikoa eta soziala 
lortzeko aukerak ere. Beraz, haietako batzuek, batik bat egoitza Iparralde Globalean 
dutenek eta ondorioz negoziazio-botere handia dutenek, euren tarta-zatia handit-
zea erabaki dute, eta unibertsalismotik ekonomia-gerrara igaro dira. Beraz, kapital 
nazionalak kapital orokorraren gainetik lehenesten dituzten kontakizuna eta agenda 
sustatzeko aukera proposatu da. Gainera, kontakizun eta agenda horiek hau guztia 
ere egin beharko lukete: alde anitzeko erretorikan apustu globalaren kostua txikitu; 
oinarri politikoan, kapitalismo nazionalaz gain, inbertsioa eta enplegua berresku-
ratu nahi dituen langile-klasea ere sartu, globalizazioaren onura izan duten eliteek 
mespretxatua izan baita; eta, azkenik, elite horien aurka egin, erretorikoki, haren 
imajinario liberal eta aurrerakoiaren (oinarrizko eskubide eta askatasunak, aukera-
berdintasuna, sexu-aniztasuna, ingurumenaren babesa…) kontrako erasoaldi bat 
oinarritu hartuta, eztabaida politikoaren arreta pobreen arteko gerran, bestearen 
kontrako gerran, jarriz, bereziki migrazioari erreparatzen baitio, globalizazioarekin 
eta bere ondorioekin zuzenean lotutako fenomeno gisa (Fernandez, 2017a).

Beraz, argi dago bi agenda kapitalisten artean gatazka dagoela; antzekotasun han-
diak dituzte, baina desadostasun nabarmenak ere bai. Ez dago zalantzarik biek 
merkantilizazio-eraso oldarkorraren alde egiten dutela. Bestalde, desadostasun na-
gusiak hauek dira: alde batetik, ez dute multilateralismo-maila bera defendatzen, 
eta, ekonomia-gerraren logikaren baitan, ez datoz bat merkatu propioak babesteko 
neurrien ezarpen selektiboaren inguruan; beste batetik, kontakizun desberdinak 
erabiltzen dituzte (kapitalismo unibertsalistarena aurrerakoia da, ustez, eta kapita-
lismo unilateralagoarena, berriz, erreakzionarioa eta baztertzailea, argi eta garbi). 

Edonola ere, unilateralismoaren eta multilateralismoaren arteko borroka hori da 
belaunaldi berriko merkataritza-hitzarmenetan eraginik handiena duen desados-
tasuna. Trump administrazioak TPP sinatzeari uko egin izana, TTIPren negozia-
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zioak gelditu izana eta MMAri ematen zaion garrantzi eskasa ikusita, pentsa ge-
nezake kapitalismo unilateralak bide-aldaketa dakarrela. Olatu berria amaitutzat 
jo dezakegula esan nahi du horrek? Autoultraaraututako merkatua bertan behera 
geratuko dela eta konstituzio ekonomiko globala gainbeheran dagoela? XXI. men-
deko kapitalismo-proiektuak berak porrot egin duela?

Ez, gure iritziz. Kapitalismo unilateralistak ez du nahi merkataritza-akordioen olatu 
berriak atzera egitea; hain zuzen, hitzarmenak kapital propioentzat onuragarria-
goak izan daitezen negoziatu nahi ditu, besterik ez. Beraz, alde biko negoziazioak 
lehenesten ditu kapitalismo horrek, alde anitzeko negoziazioetan gai gehiagotan 
eman behar baita amore. Ildo horretan, Estatu Batuek, ikuspegi horren sustatzaile 
nagusiek, bermerik ematen ez dieten alde anitzeko hitzarmenak soilik geldiaraz-
ten dituzte (TPP), beste batzuk, alde anitzekoak zein alde bikoak, baldintza hobee-
tan birnegoziatu nahi dituzte (TTIP, TISA, TLCAN) eta alde biko hitzarmen gehiago 
egin nahi dituztela azpimarratzen dute (AEB-Erresuma Batua). 

Baina ez diote olatu berrian oinarritutako estrategiari uko egiten, inola ere. Gai-
nera, estrategia horri uko egin nahi izanez gero, itxaropenik globalenak dituzten 
kapital gehienek, batik bat finantza- edo energia-kapital boteretsuek, ez lukete 
baimenduko; agendan nolabaiteko malgutasuna onar lezakete, baina inondik ino-
ra proiektuak atzera egitea. Beraz, gerra-kapitalismo horren azken emaitzak bat 
egiten du hitzarmenen olatu berriaren pixkanakako estrategiarekin, hots, alde 
biko, eskualdeko eta aldi anitzeko logikak uztartzen dituen estrategiarekin. Hor-
taz, badirudi estrategia hori moteldu dezakeela (behintzat, aldebikotasunetik eta 
eskualdekotasunetik aldeaniztasunera aldatu nahi duen logikaren arabera), baita 
nabarmen moteldu dezakeela ere, baldin eta borroka hegemonikoan kapitalis-
mo unibertsalistari nagusitzen bazaio. Baina ez genuke inoiz esango olatu berria 
ordezka dezakeenik. Eskala globaleko merkantilizazioaren logikak bere horretan 
jarraitzen du. Konstituzio ekonomikoak eta agindu korporatiboek indarrean jarrai-
tuko dute, milaka hitzarmenenetan. Eta konbergentzia arautzaileko egiturek eta 
arbitraje-auzitegiek erakunde publikoei nagusitzen jarraituko dute, aldeaniztasu-
naren intentsitatea handiagoa edo txikiagoa izanik ere. 

 Interes geopolitikoak gatazkan
Sistemaren aldeko bi agendak oso testuinguru korapilatsura iristen dira. Herrialde eta 
bloke desberdinek defendatzen dute agenda bakoitza, euren posizio geopolitikoaren, 
matrize ekonomikoaren, kapitalen beharren eta barne-harreman politikoen arabera. 
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Estatu Batuak dira kapitalismo unilateralistaren alde dagoen herrialde nagusia, 
Trump administrazioaren eskutik. Haren estrategia America First ideian oinarrit-
zen da, eta herrialdea berriro ere potentzia ekonomikoa izatea du helburu. Ho-
rretarako, kapital propioei mesede egiten saiatzen da, bai bokazio eta ahalmen 
globalik handiena dutenei, bai barne-merkatuan soilik jarduten dutenei. Labur 
esanda, estrategia horrek Estatu Batuetan inbertsioa eta enplegua handitzea du 
helburu, eta honela egin nahi du: argi eta garbi enpresen alde diharduen politika 
baten bidez, zerga-sistema erregresiboa erabiliz (baina aurreikusita dago 2018an 
interes-tasak igotzea), eta diru-politika hedakor batean oinarritutako zorpetze pu-
blikoaren bidez. 

Nazioarte-mailan, ekonomia-gerra egin nahi da lehiakide nagusiekin, hots, Txina-
rekin eta Europar Batasunarekin20 (kapitalismo unibertsalistaren beste modalitate 
batzuen aldekoekin). Obama administrazioaren merkataritza-politika aldatu egin 
du: TTIP geldiarazi du, baldintza hobeetan berriro negoziatzeko (seguruenik, alde 
biko hitzarmen baten bidez Alemaniarekin, zalantzarik gabe Europako herrialderik 
garrantzitsuenarekin), eta TPP, Txina kanpoan uzten zuen proiektua (Asian duen 
eragina murrizteko), bertan behera utzi du, Estatu Batuetako kapitalentzat bene-
tan onuragarria ote zen zalantzak baitzeuden (orain, Japonia ari da hitzarmen hori 
bultzatzen). 

Aitzitik, alde biko akordioak lehenesten ditu Trump administrazioak, egungo po-
tentziaren pisu espezifikoaren balioa nabarmentzeko21. Azkenik, profil txikiagoa 
erakutsi du alde anitzeko prozesuetan, hala nola MMAn. Dena den, eutsi egin die 
horrelako zenbait negoziaziori; adibidez, TISAn, Estatu Batuetako kapitalek finantza-
merkatu globala blindatzeko interes handia dutelako, eta merkataritza digitalari eta 
datuen merkantilizazioari buruzko akordioetan, besteak beste datuak kapitalismo 
kognitiboaren lehengai nagusia direlako. Neurrirako olatu berria, azken batean.

Erresuma Batuak, Europar Batasunetik irten ondoren (kontuan hartuta EB, berez, 
belaunaldi zaharreko eta belaunaldi berriko zenbait hitzarmenen emaitza baino 
ez dela), posizio horren alde egingo luke. Hortaz, alde biko hitzarmenak sinatzea 
aukeratuko luke, bereziki EBrekin (irteera ofiziala izan ostean) eta Estatu Batuekin. 

20 2018ko martxoan, Trump administrazioak altzairuaren inportazioari % 30era arteko muga-zergak ezarri nahi zizkiola eman zen jakitera. Neurri 
hori EBren eta Txinaren kontrako merkataritza-gerrara begira hartu dute beren-beregi. Kontinente zaharrean asaldura handia eragin zuen 
iragarki haren ondoren, Trumpek argitu egin zuen: AEBek ez zioten muga-zergarik ezarriko Europako altzairuari, baldin eta EBk esportazioak ez 
handitzeko konpromisoa hartzen bazuen. Azkenean, Trump administrazioak luzamendu bat zehaztu zuen Europako altzairuarentzat; ez, ordea 
Txinako altzairuarentzat, eta Txinak antzeko neurriak hartzeko mehatxua egin zuen.

21 Ildo horretan, aipatzekoa da AEBen, Kanadaren eta Mexikoren arteko TLCAN hitzarmena berritzeko proposamena, batik bat, hauteskunde-
kanpainan agindu zuenez, industria-inbertsioak birlokalizatzeko.
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Bestalde, Txinak, Estatu Batuen aurkari ekonomiko eta geopolitiko nagusiak, alde 
anitzeko akordioen alde egin du, merkantilizazio-erasoaldia nazioarte-mailan he-
datzeko, baina oso gako berezietan oinarrituta. Historikoki, nazioartean, Txinak 
uko egin dio merkataritza-akordioak sinatzeari, eta haien maila juridikoa eta ol-
darkortasuna ez dituzten maileguak, kontratuak eta ulermen-akordioak sinatu 
izan ditu. Logika horretatik abiatuta, bere hazkunde handiaren beharrei erant-
zuteko asmoz, Latinoamerikan eta Afrikan hedatu da azken hamarkadan, bi hel-
bururekin: alde batetik, lehengaien eta elikagaien fluxua bermatzeko, eta, beste 
batetik, munduan garrantzi ekonomiko eta politiko handiagoa lortzeko. 

Gaur egun, askotariko ekimen ekonomikoei laguntzen jarraitzen du (horietako 
bat zetaren bide berriaren proiektua da, milioi askokoa, nazioarteko inbertsiorako 
esparru gisa eskainia), MMAren eta lex mercatoria delakoaren babesean, eta, 
orobat, Eskualdeko Elkarlan Ekonomiko Zabalaren (RCEP) aldeko apustu estrate-
gikoari ekin dio. Horrelaxe erantzun die Txinak Estatu Batuen politika oldarkorrari 
eta TPPn Asiako merkataritza-akordioetatik kanpo uzteko egindako ahaleginari. 
RCEP proiektuaren bidez, eta Estatu Batuek TPP utzi ondoren, Txinak 3.400 mi-
lioi pertsonako eta 16 herrialdeko eremua, Japonia eta India barne, menderatzen 
du; alegia, munduko biztanleriaren ia % 50 eta munduko BPGren % 24 (Kucharz, 
2018a). 

Hortaz, merkatu handia da Asiako kontinente estrategikoan, eta, gaur egun hain 
zuzen, nagusitasun ekonomikoa hartara biratzen ari da. Akordio horren indar 
arautzailea txikiagoa da; zerbitzuak alde batera utzi ditu, muga-zergetan jarri du 
arreta bereziki eta malguagoa da zenbait gaitan (jabetza intelektuala, ingurumen- 
eta lan-legeak, etab.). 

Azkenik, Txinak parte-hartze aktiboa du MMAn, aurrerapen-bidean dauden he-
rrien interesak defendatzeko eta, haiei esker, autoultraaraututako merkatuaren 
alde anitzeko irismena baliogabetzeko. Ildo horretan, ez du nahi inbertsioen 
babesa MMAren mandatuan sartzea eta datuak eskala globalean merkaturatu 
ahal izatea, esate baterako. Dena den, akordioak negoziatzeko prest dago, baita 
EBrekin ere, baina belaunaldi berriko hitzarmenen ezaugarri bereizgarri nagusiak 
onartu gabe, zorrotzegiak eta inbaditzaileegiak baitira. 

Horrenbestez, Txinak agenda unibertsalistako merkantilizazio-patroi jakin bat-
zuen alde egin du, AEBek haiek alde batera utzi eta gero. Beraz, alde anitzeko au-
rrerapena sustatzen ari da arlo horretan, baina ez nahitaez konstituzio ekonomiko 
global baten aldeko apustuaren oinarrizko gakoak aintzat hartuta. Ildo horretan, 
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oso argi dituzte euren interesak: Estatu Batuekiko pultsuari eustea; Europar Ba-
tasunera hurbiltzea; Asiako merkataritzaren nagusitasuna lortzea; lotura ekono-
mikoak sendotzea Latinoamerikarekin eta Afrikarekin; eta, batez ere, bere sektore 
estrategikoak babestea, besteak beste adimen artifizialaren aldeko apustua. Be-
raz, Txinaren nazioarteko hedapen-estrategia ez da hain zorrotza arauketari dago-
kionez (zerbitzuak, jabetza intelektuala, inbertsioak…), eta nazioarteko proiektu 
handiak, muga-zergak gutxitzeko akordioak eta merkataritza globala defendat-
zeko nazioarteko presentzia handiagoa uztartzen ditu, 2018ko Davoseko Foroan 
agerian geratu zenez.

Azkenik, Europar Batasuna da alternatiba egokia, alde batetik Estatu Batuen kapi-
talismo unilateralistagoari aurre egiteko, eta, beste batetik, autoultraaraututako 
merkatua berehala blindatzeko borondate espliziturik ez duen txinatar unibertsa-
lismoari aurre egiteko. Hau da, EB olatu berriko hooligana da, XXI. mendeko kapi-
talismo-proiektuaren oinarrien defendatzailea; ez du erretorika erreakzionariorik, 
baina gero eta praktika autoritario, baztertzaile eta oldarkorragoak erabiltzen ditu22. 
“Europako irekitasun ekonomikoa ezinbestekoa da Europan enplegua sortzeko eta 
hazkundea handitzeko, baita nazioarteko lehiakortasuna handitzeko ere. Gure opa-
rotasuna merkataritzaren mende dagoenez, beste aldeek elkarri jartzen dizkioten 
oztopoek kalte egingo liokete gure ekonomiari” (Europar Batasuna, 2006).

EBren ezaugarri bereizgarri nagusia eskala globaleko merkantilizazioa da, kons-
tituzio ekonomikoaren aldeko apustu esplizitu batean oinarritua. Hori dela eta, 
eskualdeko eta alde anitzeko hitzarmen-mota oro negoziatzeko estrategia biziari 
ekin dio, bere BPGren % 34 kanpo-merkataritzaren mende dagoelako23 eta orain 
Europako erkidegoaren barruko trukeak gelditzen ari direlako. 

Horri esker, Europar Batasuna ezin hobeto egokitu zen olatu zaharretik olatu be-
rrirako trantsiziora. Lehen, IAAAren eta MMAren alde anitzeko logikaren sustat-
zaile nagusietako bat izan zen, eta, orain, berriz, hitzarmenen txapelduna da, za-
lantzarik gabe, Cecilia Malmström Merkataritzako komisarioaren hitzetan.

Merkataritza-jarduera bizi horren arrazoiak askotarikoak dira, baina, lehenengo eta 
behin, fundamentalismo neoliberala azpimarratu nahi dugu. Fundamentalismo ho-
rrek EBren barne-politikan du eragina, baina baita barne-funtzionamenduan ere. 

22 Praktika baztertzaile eta oldarkor horiek indartu egin dira, Europar Batasunaren baitan dagoen gune politiko-ideologiko erreakzionario egonkor 
batek eraginda, eta, hain zuzen, gune horrek gero eta garrantzi handiagoa du. Gerra-kapitalismoaren hazi handia hedatzen ari da, oraindik ere 
koloretako agenda neoliberalari eusten dion Europar Batasun honen barruan. 

23 Datu horiek txikiagoak izango dira Erresuma Batua Europar Batasunetik irteten denean. 
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Europako proiektuak zer jatorri duen eta nola sortu zen, 2010az geroztik zorraren 
krisia nola kudeatu duen eta gaur egun erkidegoko prozesua sendotzeko zer propo-
samen egiten dituen (Europako Diru Funtsaren eraketa, besteak beste) aztertuta, 
proiektu horri alde guztietatik neoliberalismoa dariola ondoriozta dezakegu. 

Bigarrenik, EBk kezka handiz ikusten du gero eta garrantzi komertzial eta geopo-
litiko txikiagoa duela nazioartean, nahiz eta Brexita amaitu arte munduko bloke 
ekonomikorik handiena izan. Hots, kapitala sortzeko eremuak bilatu behar ditu 
bere korporazioentzat; ondorioz, hazten ari diren eremuekin (Asiarekin eta Ame-
rikarekin; Europarekin ez, noski) merkataritzan aritzea eta haietan kokatzea obse-
sio bat da.

Etorkizunean, merkataritza hazkunde-iturri handiagoa izango da. Au-
rreikusten denez, hurrengo hamar-hamabost urteetan, munduko hazkun-
de ekonomikoaren % 90 inguru Europatik kanpo sortuko da. Susperraldi 
ekonomikoa finkatzeko, beharrezkoa izango da munduko hazkunde-gune 
berriekin lotura sendoagoak ezartzea (Europar Batasuna, 2015).

Azkenik, Europak energiarekiko, materialekiko eta lehengaiekiko mendekotasun 
handia du, eta, hain zuzen, hori da merkataritza-jarduera biziaren beste gako na-
gusietako bat. Beraz, estrategikoa da hornidura egonkorra bermatzea eta kapitala-
ren sorrera finkatzeko oinarri fisikoa lortzea, batez ere krisi-testuinguru batean24.

Ondorioz, honako hauek dira Europar Batasunak olatu berrian duen zeregin nagu-
siaren kausarik garrantzitsuenak: fundamentalismo neoliberala, besteen hazkun-
dea eskuratzea, eta energiarekiko eta materialekiko mendekotasuna. 

Aldaketa Europa globala, munduan lehiatu jakinarazpenarekin hasi zen (Euro-
pako Batzordea, 2006). LLehiakortasuna balio nagusitzat hartu zen; nazioarteko 
merkataritzaren definizioa zabaldu zen; muga-zergez bestelako oztopoetan eta 
energia-baliabideak eta baliabide materialak lortzeko moduetan jarri zen arreta; 
hazkunde-arlo berriak aipatu ziren, hala nola jabetza intelektualeko eskubideak, 
zerbitzuak, inbertsioa eta kontratazio publikoa; eta alde biko eta alde anitzeko 
akordioak negoziatzeko seinalea eman zen, MMAren alde anitzeko etorkizuna 
alde batera uzten ez duen pixkanakako estrategiaren baitan.

24 “EBk kontsumitzen duen energiaren % 50 baino gehiago inportatzen du. Europak petrolio-inportazioekiko duen mendekotasuna % 76koa zen 
2000n, eta % 88tik gorakoa 2014an. Horrek esan nahi du 215.000 milioi euro gastatzen direla petrolioa inportatzeko, eta 40.000 milioi euro in-
guru gas naturala inportatzeko; Errusia da hornitzailerik handiena (% 30 2015ean). Beste datu bat: EBra petrolioa eta gasa esportatzen dituzten 
10 multinazionaletatik 8 ez dira europarrak. Azkenik, sektore garrantzitsuetarako (automobilgintza, elektronika, energia berriztagarriak, etab.) 
lehengai askoren inportazio-kuota % 100ekoa da” (Kucharz, 2018a),
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2009an, Lisboako Tratatua sinatzean, olatu berriari atxikitzeko beste aurrerapau-
so bat eman zen. Tratatu horretan, nazioarteko merkataritza EBren eskumen es-
klusibotzat hartu zen, adierarik zabalenean, eta nazioarteko akordioak sinatzeko 
ahalmena eman zitzaion EBri; esate baterako, inbertsioak babesteko sistemarik ez 
duten merkataritza-hitzarmenak sinatzeko, tratatua sinatu zenez geroztik ez baita 
beharrezkoa estatu kideetako parlamentuek hitzarmen horiek berrestea.

Azkenik, 2015ean, Merkataritza denontzat argitaratu zen, EBren eta belaunaldi 
berriko hitzarmenen arteko lotura esplizituki zehazten duen dokumentua. Ho-
rrenbestez, konstituzio ekonomiko globalaren aldeko apustua finkatzeaz gain, 
“munduko asmorik handieneko merkataritza-programa” bultzatu zen (EB, 2015); 
izan ere, munduko eskualde guztietan negoziatzea aurreikusten zen.

Beraz, Estatu Batuek kapitalismo unibertsalista erlatiboki, eta agian ez behin be-
tiko, alde batera utzi ondoren, eta Txinaren eta hango korporazio handien (pribatu 
zein estatukoen) indar ekonomikoa ikusita, Europar Batasuna buru-belarri ari da 
bilatzen bere enpresa transnazionalentzako lekua, baita bere garapen-eredurako 
bermeak ere, energiaren eta materialen arloetan.

Estutasun horren eta fundamentalismo neoliberalaren ondorioz, ez zaio axola XXI. 
mendeko kapitalismoari buruzko ikuspegi politikotik urruntzea. Liburuan zehar, 
sistemak hurrengo hamarkadetan iraun dezan laugarren industria-iraultzak (da-
tuen merkantilizazioa, adimen artifiziala, sistema ziberfisiko autonomoak, etab.) 
duen garrantziaz mintzatu gara. Dena den, datuen kudeaketa globala kontrolatzen 
duten enpresa guztiak Estatu Batuetakoak eta Txinakoak dira, eta, datuak eskala 
globalean merkaturatzeko estatuko edota eskualdeko oztopoak hausteko akordio 
berriak sinatuz gero, enpresa horiek lortuko lukete zuzeneko onura. Hortaz, para-
doxa hau sortzen da: 

Integrazio neoliberal globalak, Trumpen aroan Europar Batasunak merka-
taritza libreko tratatuetan (besteak beste, duela gutxi sinatutako CETAn 
eta JEFTAn) fede itsua jarriz sustatzen ari denak, kostu handia izango du 
epe ertain eta luzean: Europar Batasuna pixkanaka desagertu egingo da 
munduko arautzaile gisa eta bi erraldoi haietako enpresen esku utziko du 
subiranotasuna (Cancela, 2017). 

Mundu geopolitiko asaldatu horretan bizi gara, zalantzarik gabe, kolapso ekolo-
gikoaren eta erreprodukzio-krisi kapitalistaren mende. Korporazioen eta estatuen 
arteko blokeek helburu eta oinarrizko parametro berak dituzte, baina estrategia 
desberdinak, tarta ez baita handitzen, eta gatazka larriagotzen ari da. 
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Nagusitasuna lortzeko edo behintzat garrantzi ekonomiko eta politikoa ez galtze-
ko borroka nazioarteko merkataritzara igaro da, ikuspegi, erritmo eta indar des-
berdinekin, baina betiere merkantilizazio kapitalistaren alde. Estatu Batuek alde 
bakarreko bidea aukeratu dute, eta, euren boterea nabarmentzeko, alde biko 
akordioak sinatzea erabaki dute; Txinak, berriz, alde anitzeko bidea aukeratu du, 
baina olatu berriak, argi eta garbi Europar Batasunak gidatzen duenak, proposat-
zen duen ultraaraututako blindajea alde batera utzita.

Edonola ere, kapitalismo unibertsalista eta kapitalismo unilateralista eremu berak 
lortzeko norgehiagoka ari dira, epe ertaineko eta luzeko ikuspegi batetik, eta, gai-
nera, askotariko hauteskunde-aldaketen mende. Ildo horretan, presidentetzarako 
hurrengo hauteskundeetan Trumpek galduko balu, Estatu Batuek alde anitzeko 
posizioetara jo lezakete; hortaz, gaur egun aurreikus dezakegun egoera oro oso 
zalantzagarria da.

Dena den, eta hau garrantzitsua da, kapitalismoaren bi ikuspegi horien arteko ga-
tazka ez da berehala amaituko, unean-uneko egoeratik harago. Beraz, alde bate-
tik, bide unibertsalista nagusituko balitz, kapitalismoak kontuan izan behar du he-
rritarrek politikoki babestu behar dutela prozesua —oraindik ere baztertzailea—, 
eta, hortaz, bere apustu globalizatzailea estatu-mailako estrategia baten bidez 
osatu beharko du, oinarri sendoak nahi baditu. Halaber, menderatze- eta kanpo-
ratze-fenomenoak gero eta handiagoak dira, eta gero eta mezu erreakzionarioak 
ematen dituzte, koloretako agenda neoliberalarekin zerikusirik ez dutenak. Baina, 
bestalde, bide unilateralista nagusituko balitz, kapitalismoak ezingo luke itzuli es-
tatuko logika huts batera, logika protekzionista batera; globalizazioan izugarrizko 
interesak dituzten kapitalek ez lukete hori onartuko. 

Beraz, bi ikuspegien arteko sintesi moduko bat garatuko dela uste dugu; ziur aski, 
horrelako bat nagusituko da datozen hamarkadetan. Egoeraren araberako konta-
kizuna eta estrategia lehenetsiko dituen nahaste bat, baina beti bere posiblearen 
esparruaren baitan murgildua, merkantilizazio kapitalistaren aurrerapen bortitza-
ren eraginez.

 Ondorioak
Merkataritza-hitzarmenen olatu berria XXI. mendeko kapitalismo-proiektua eza-
rri nahi duen fenomeno nagusia da. Haren helburua enpresa handien de facto 
gobernua finkatzea da, haiei botere legegilea, betearazlea eta judiziala emate-
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ko. Horrenbestez, belaunaldi berriko akordioak konstituzio ekonomiko global ba-
ten artikuluak dira. Konstituzio hori araudi guztien gainetik egongo litzateke, giza 
eskubideen nazioarteko esparruaren eta estatuetako legeen gainetik. Orobat, 
akordioek nazioarteko merkataritzaren kontzeptua zabaldu dute, besteak beste 
zerbitzuak, erosketa publikoa, ondasun naturalak, finantzak, merkataritza digitala 
eta datuak barne hartze aldera. Gainera, agindu korporatiboen taula ezarri dute; 
artikulu horiek eztabaidaezinak, oso auziperagarriak, hertsatzaileak eta zigortzai-
leak dira. Akordioek erabakiak hartzeko prozesuak aldatzen dituzte konbergentzia 
arautzaileko nazioz gaindiko erakundeen mesedetan, hau da, gizarte-, lan- eta 
ingurumen-gaiak beherantz bateratzen ahalegintzen dira. Azkenik, ad hoc justizia 
pribatizatua finkatzen dute mundu osoan.

Olatu berriak botere korporatiboari mesede egiteko pixkanakako estrategian au-
rrera egingo balu, inpaktuak zoritxarrekoak izango lirateke. Merkantilizazio kapi-
talistak lotura izan du betidanik jasanezintasunarekin, desgobernuarekin, kan-
poratzearekin eta menderatzearekin (heteropatriarkala, koloniala eta klasekoa). 
Hala ere, belaunaldi berriko akordioek dinamika horiek erruz areagotzea eragingo 
lukete. Hainbesteraino, non esaten baitugu akordio horiek, XXI. mendeko kapita-
lismoaren aitzindariek, gure bizitzak setiatzen dituztela. Alde batetik, merkatuan 
oraindik ez dagoen guztia merkaturatu nahi dutelako, logika biozida eta baztert-
zaile bati jarraituz, baina, beste batetik, demokrazia-kontzeptua eta publikoa eta 
kolektiboa denaren esanahi komuna aldatu nahi dituztelako, enpresa transnazio-
nalak gizarte-antolakuntzaren eredu globaleko alfa eta omegatzat hartuta. Kapi-
talaren eta bizitzaren arteko gatazka larriagotu egiten da. Botere korporatiboaren 
eta herri-boterearen arteko borroka areagotu egiten da. 

Gainera, botere korporatiboa ez da homogeneo, ez du agenda bera, eta ez ditu 
interes berak. Gaur egungo egoeran, elkarren kontrako interesak ugaritu egiten 
dira, nahiz eta parametro orokor berak izan. Nazioarteko merkataritzaren espa-
rruan, interes horiek bi ikuspegiren bitartez bideratzen dira. Alde batetik, pro-
posamen unibertsalista garbiak egiten dira, oztoporik gabeko merkatu globala 
lortzeko nahiak eraginda. Beste batetik, ikuspegi unilateralistagoak daude, bloke 
korporatibo/estatal/militar bakoitzeko kapital propioei mesede egin nahi diete-
nak, ekonomia- eta merkataritza-gerren bidez.

Egoera zalantzagarri horretan, egoera-aldaketak gerta badaitezke ere, olatu be-
rriak oraindik indar handia duela uste dugu. Alde biko eta eskualdeko hitzarme-
nen bidez posizioak hartzeko eta azkenik alde anitzeko esparruan nagusitzeko 
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pixkanakako estrategia gisa proposatzen denez, aldagai guztiak uztartzeko gai da. 
Ondorioz, ordezko ikuspegi batek estrategia hori gainditu ahal izateko aukera alde 
batera utzita, estrategiaren aurrerapausoen intentsitatean jartzen da arreta. Ildo 
horretan, gure iritziz, proposamen guztiek posiblearen esparru bera dute, unila-
teralismoaren eta multilateralismoaren arteko gatazkarako esparru txiki bat. Ber-
tan, askotariko kontakizunak eta praktikak sartzen dira, baina betiere merkantili-
zazio kapitalistaren nagusitasuna, konstituzio korporatiboaren espiritua eta XXI. 
mendeko kapitalismo-proiektua zalantzan jarri gabe.

 Beraz, proiektu horretan, kontakizun erreakzionarioak eta ez hain erreakziona-
rioak sartzen dira; laugarren industria-iraultzarako gogo handia eta ez hain han-
dia, produktibitate-hazkundeak lortzen diren neurrian, edo mamirik gabeko zer-
bait ez den bitartean; edo konstituzio ekonomiko globalaren ezarpen hedatuagoa 
edo murritzagoa; baina hori bai, betiere lex mercatoria delakoari uko egin gabe. 

Azken batean, amildegi sozialera eta kolapso ekologikora garamatzan proiektu 
batez eta proiektuaren elementu nagusiaz ari gara. Beraz, ezinbestekoa da deu-
seztatzea, ezar dadin eragoztea, gizarte-antolakuntzako modu guztiz kontrakoak 
proposatzea eta bizitza kapitalaren erasotik babestea. 
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