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AURKEZPENA

“Mundua herriaren itxurara egokitzea da kontua.” Horixe da “Saping the World” (mundua moldat-

zea) teoriaren dotrina, Clinton presidentearen 2000ko hitzetan: “Gure ekonomiaren aukera guztiak

gauzatuko baditugu, gure mugetatik irten eta oztopoak erautsi eta nazioen eta norbanakoen, eko-

nomia eta kulturen artean sare berriak ezarriko dituen iraultza moldatu behar dugu: globalizazioa.”

Hitz horiekin, AEBko presidente ohia globalizazio neoliberalaren gurutzatuen izenean mintzo zen.

Bolkestein Zuzentarauari buruzko lan honetan zuzentaraua ahalbidetu duten aurrekariak, batetik,

OMC eta, bestetik, EBren Tratatu desberdin eta segidakoak laburki gainbegiratzen dira.

Ideia garbi dago: Bolkestein Zuzentarauaren mehatxuaren oinarriak aspaldi ari dira finkatzen, eta

egun Estatuen berrespenaren zain dagoen Europako Konstituzioaren Tratatua estrategia horretara-

ko ekarpenik berriena da, eredu ekonomiko neoliberala konstituzioan jasotzen baitu.
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1. BOLKESTEIN ZUZENTARAUAREN AURREKARIAK

1.1. Merkataritzako Mundu Mailako Erakundearen sorrera (OMC) 

Hasieran esan dugunez, zuzentarauarekin lortu nahi diren helburuak ez dira berriak. Honaino hel-

tzeko egindako bidearen sustraiak AEBren joan den mendearen bigarren erdian munduko lehe-

nengo potentzia inperialista gisako pizkundean aurkituko ditugu.

Nazioarteko finantzaketazko kapitalak ordutik hona hedatu dituen ekimenak ekonomiaren eta zer-

bitzuen erabateko liberalizaziora bideratu dira, merkatuaren eskueran jarri nahirik, enpresa multi-

nazionalen onerako. Helburu horretan AEBko potentzia militarraren, Estatu kapitalistarik aberatse-

nen eta nazioarteko babes erakundeen (besteak beste, BM, Munduko Bankuaren eta FMI,

Nazioarteko Moneta Funtsaren  eta berrikiago OMCren baldintzarik gabeko babesa eduki dute.

BM eta FMIren politikek estrategia neoliberalerako zenbaterainoko garrantzia duten jakin badaki-

gun arren, gure gogoetarako abiapuntuan OMC, Merkataritzako Munduko Erakundearen sorrera

eta erakunde horrek sustatu dituen akordioen bilakaera jarri nahi ditugu1.

OMC 1995eko urtarrilaren 1ean eratu zen, Uruguaiko Erronden negoziazioen ostean (1987-1994).

Inbertsioen, merkatuaren eta produkzioaren arauketa sistema global batean inposatzeko enpresa

estrategia da. Korporazio transnazionalen hedapena sustatu eta haien interesak defendatu nahi

dituen arauketa da.

OMC, sortu ondoren, GATTi (Tarifen eta Merkataritzaren gaineko Akordio Orokorra) eta Akordio

sektoriali atxiki zitzaizkion; denak aplikazio orokorreko arauen mendekoak dira, besteak beste:

- Naziorik onuradunenaren araua (MFN): debekatuta dago produktu atzerritarrak baztertzea.

- Tratamendu nazionala: herrialdeek beste nazio batzuetako “antzeko” produktuak berenak

bezain ondo tratatuko dituzte.

- Murrizketa kuantitatiboen ezabaketa: kideek ezin dituzte inportazio eta esportazioen gaineko

kontrolik ezarri, kuota edo debekuen bitartez.

Jarduteko oinarrizko printzipio horietatik abiatuz, honako hauek bezain garrantzitsuak diren espa-

rru-akordioak bultzatzen dira:

- Merkataritzaren eta Zerbitzuen gaineko Akordio Orokorra (AGCS)

- Merkataritzarako oztopo teknikoen gaineko Akordioa (TBT)

- Merkataritzarekin lotutako jabetza intelektualaren eskubideari buruzko akordioa (TRIPS)

- Merkataritzarekin lotutako inbertsio neurriei buruzko akordioa (TRIMS)

- Nekazaritzari buruzko akordioa

- Auziak ebazteari buruzko akordioa.
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Akordio hauek guztiak herri agintariek asetako jendartearentzako funtsezko zerbitzu guztiak arian-

arian liberalizatuz joateko estrategiaren barruan eta, tokiko zein estatu mailako legeei inola ere aditu

barik, enpresa multinazionalen planetako baliabideen kontrolean sartzen dira.

Helburua garbi dago: pertsonen beharrizanak gogobetetzea, naturaren baliabideak, ondare biologi-

koa, produkzio intelektuala eta zerbitzu publiko eta interes sozialekoak merkatuan, enpresa multina-

zionalen eskueran jartzea.

Esparru-akordio hauek irekiak dira, eta OMCren erronda desberdinen zein kide diren herrialdeeta-

ko gobernuen gailurren bidez osatuz doaz.

1.2. Inbertsioen Akrodio Multilaterala (AMI).  

Liberalizazio prozesua azkartu behar denez, eta bideko oztopo sozial eta politikoak behin betiko

ebaztera begira, Akordio hau ezkutuan eta isilean negoziatu zen Lankidetza eta Ekonomi

Garapenerako Erakundean (OCDE), eta Kanadako GKE baten filtrazioari esker irten zen argitara.

Orduan OMCko presidente zen Renato Rugieroren hitzetan, “ekonomiaren munduko konstituzioa” da.

AMIk2 inbertsio kontzeptua inbertsiogile batenak diren zein inbertsiogile batek kontrolatzen dituen

jarduera mota guztietara zabaltzen du, segurtasuna eta ejertzitoa salbuetsita.

Akordioak, beraz, ondasun ukigarri eta ukiezinei ukitzen die, kontratu, lizentzia, hipoteka, jabetza

intelektualaren eskubide, lurraren gaineko emakida, baliabide natural eta abarrei. Esandako arlo

horiez gain, osasungintza, hezkuntza, komunikazioak, kultura... ere inbertsioak dira.

AMIren negoziazioak jendearen ezespenari, zenbait herrialde pobreren aurkako jarrerari eta inpe-

rialisten arteko liskarrei esker porrot egin zuenetik aurrera, OMCk txanda hartu eta Inbertsio

Globaleko Akordiorako bere egitasmoa aurkeztu zuen. Hara zerekin batera datorren egitasmo

hori:

- FMIren erreforma

- Merkataritza eta inbertsioko eskualde mailako akordioak

- Bidea libre multinazionalen bioteknologiarako. Transgenikoak

- Elkarren Errekonozimenduko Akordioak. 1998ko maiatzean halako akordioen lehenengo mul-

tzoa onetsi zen, sei arlorekin: Telekomunikazioak, dispositibo medikoak, bateragarritasun elek-

tro-magnetikoa, astialdiko itsasontziak eta farmaziako produktuak.

Inbertsio Globaleko Akordioa OMCren Milurteko Gailurrean aurkeztu zen, Seattlen (1999ko aben-

dua). Ez zuenez behar zuen onespenik lortu eta ez zen inolako akordiorik iritsi. Milurteko gailurrak,
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ordea, mundu mailan AMIren eta pertsonen beharrizan ororen merkantilizazioaren kontrako aldarri

soziala sortu zuen.

OMC berriro saiatu zen Ministerioen Arteko 4. Konferentzian (Doha, 2001eko azaroak 9-14),

Dohako Adierazpena izena eman zaionarekin3. Cancun (2003ko iraila), Doha (2004) eta Ginebra4

(Kontseilu Orokorra, 2004ko uztaila).

1.3.  Zerbitzuen Merkataritzari buruzko Akordio Orokorraren negoziazioa (AGCS) 

Bitartean, ezkutuan negoziatzen segitzen dute, liberalizazioak zein zerbitzuri ukituko dien zehaztu

eta liberalizazioa zelan gauzatuko den argitzeko, beren beregiko konpromisoen bidez. EBn

Zerbitzuetako Europako Foroa da negoziazioaren ildoak ebakitzen dituena; foroan 84 enpresa zer-

bitzu-emaile daude.

Negoziazio hauetan AMIk atzerriko inbertsioari buruz zituen asmoak baitaratu ziren:

• Enpresek nahi duten tokian eta moduan, eta nahi dutenean inbertitu ahal dute, ingurumen, sani-

tate eta bestelako mugarik barik.

• Herrialde batean zerbitzu bat bete edo hornitzen duen atzerriko zerbitzu enpresa batek beste

herrialde bateko langileak inportatu ahal ditu zerbitzu hori betetzeko (zerbitzuak dirauen bitar-

tean).

• Auziak Ebazteko Organoak ebatziko ditu auziak –ORD, aurreko irizpideetan oinarrituz epaitu

eta erabakitzen duen organoa da-, OMCren baitan.

• Zerbitzuen finantzaketa publikoa ezabatuko da, dirulaguntza horiek zerbitzuen merkataritza

nahasten dutela iritzita.

Irizpide horiek kontuan hartuta, EBk bere liberalizazio eskaintza aurkeztu zuen , non esaten baitu

“Europako Batasuneko kide diren estatu guztietan, nazio zein tokiko zerbitzu publikotzat jotzen diren

zerbitzuak monopolio publikoaren zein enpresari pribatuei emandako eskubide esklusiboen mende

egon litezkeela”, negoziazioko ondorengo errondei eta pribatizazioari atea zabalik utziz.

Beraz, bilera ofizialetan izandako porrot formalek ez dituzte jarduketa bilateral eta multilateralak

geldiarazi. OMCren bilera desberdinetan nahikoa emaitzarik lortu ez arren, egun munduko atzerri-

ko inbertsio zuzenaren %47 ordezkatzen duen EBk (AEBk %20), Doha egitaraua harreman bilatera-

len eta Lehentasunezko Merkataritza-Akordio (ACP) deritzenen bidez osatzea erabaki du.

Harreman bilateralen prozesua finkatzen ari da, MERCOSURekin, merkataritza libreko eremua

Mediterraneoan, Lehentasunezko Merkataritza-Akordioak (ACP) Errusiarekin, Afrika, Karibe eta

Ozeano Bareko herrialdeekin, Iranekin, Siriarekin...
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Prozesu hau guztia barruko mailan osatzen da, geroago aztertuko ditugun jarduketekin, Europako

multinazionalen eskutik globalizazio neoliberala bultzatzeko, ASEAN (Txina eta Asiako hego-ekial-

dea), (ALCA) AEB, Kanada, Mexikoren...agerpenaren aurrean.

Beraz, OMCren negoziazioak ez aurrera ez atzera egon arren, AEB ahalik eta akordio bilateralik

gehien bultzatzen ari da, eta “araupetze gardena” deritzon eredua sortu du, balizko akordioen edu-

kiak aurretiaz mediatizatzera begira.

EBk Barruko Merkatuan Zerbitzuak Garatzeari buruzko Zuzentaraua bultzatu du, “zerbitzu-emai-

leei EBn askatasunez ezartzeko oztopoak ezabatuko dituen esparru juridikoa finkatzeko, baita estatu

kideen artean zerbitzuek libre zirkulatzeko ere.” Bolkestein Zuzentaraua, hain zuzen.

1.4. Aurrekari Neoliberalak Europaren eraikuntzako egitasmoan. 

1992, Maastrichteko Tratatua5. Europako Batasuna sortu zen, eta Europako egitasmo neoliberalera-

ko bitarteko estrategikoak abiarazi ziren:

- Europako Banku Zentrala sortu zen, kontrol sozial eta politikoa alboratuta.

- Defentsa, justizia eta herrizaingo alorretan irizpide erkideak finkatu ziren.

- Amaiera eman zitzaion Estatuek moneta politika kontrolatzeari, moneta bakarra sortuz.

- Salgai eta kapitalen zirkulazio librea finkatu zen.

Neurri hauek guztiek Itun Keynesiarrak bultzatutako ongizate estatua delakoaren politikak behin

betiko uztea dakarte.

Ezarritako konbergentzia irizpideek burdinazko gerrikoa dira ekonomia diziplinara bildu eta finan-

tzaketako kapitalaren, enpresen bategiteen eta politika pribatuak interes publikoen  mende egon

zitezen zerbitzura jartzeko,.

2000. Lisboako Agenda. Lisboako estrategiak hazkunde ekonomikoaren ziklo amaiera bati eran-

tzun nahi dio, gain-produkzioa oso hedatuta dagoen eta mozkinak behera egin duen esparruan.

Lisboako Egonkortasun Itunak, Europa munduan lehenengo potentzia ekonomiko izan dadin jomuga-

rekin, errentak kapitalaren aldera bideratu nahi ditu, nabarmen, zerbitzuen pribatizazioaren bidez, eta

lan indarraren ustiapena gehitzearen bidez, produktibitatea eta lan malgutasuna areagotzeko.

Lisboak bultzatutako apustuak, berrikuntza teknologikoaren motore gisa kontrol teknologietan eta

armamentuetan inbertsio izugarri handiak egitean oinarrituta, baliabide publikoen odoluste jasane-

zina eragingo du, prestazio sozialetan atzera egin eta barruko eskaria ikaragarri murriztuz eta,

horrek, aldi berean, produkzio indarren potentzialtasunak agortzeko bidean sakontzea ekarriko du.
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2003 Europako konstituzio tratatuaren egitasmoa aurkeztu zen6. 2004an Europako Kontseiluak

2000 urtean Lisboako estrategian EBren epe luzerako elementu nagusi modura bultzatutako erre-

forma neoliberalen egitarau osoa konstituzio bihurtzen duen eta kide diren estatuen politika ekono-

miko eta soziala markatzen ari den Tratatu hau onetsi zuen.

Beraz, Tratatuak konstituzio estaldura ematen dio neoliberalismoari, eta erakunde politiko modura

proiektatzen diren Europako Estatuen eta politika ekonomikoa erabakitzera eta horri etekina atera-

tzera igarotzen diren Europako multinazionalen arteko komenigarritasun akordioaren emaitza da.

Aurretiazko gogoeta hauek ziurtarazten digute EBk munduko hegemoniaren lehian sartzea erabaki

duela, bere lehiakide zuzenek eta, bereziki, AEBk erabiltzen dituzten arma berberak baliatuz, hel-

buru estrategikoetan bat ere badatozelako.

1.5. Bolkestein Zuzentarauaren aurrekari liberalen gaineko ondorioak

Enpresa transnazionalak lider diren globalizazio prozesu honen guztiaren atzean dauden sakoneko

joerak laburbildu beharko bagenitu, ondokoa esanez laburbilduko genuke:

- Neoliberalismoa gidatzen duen printzipioaren sustraiak kapitalak etengabe pilatu eta batera-

tzeko duen joeran sartzen dira, eta estrategia horrek unean-unean ahalik eta ondoen gauzatze-

ko behar dituen bitartekoak erabiltzen ditu.

- Une hauetan, joera horrek erabakitzeko bitarteko globalak behar ditu, enpresa transnazionalek

–pilaketa eta baterapen horien eragilerik garrantzitsuenak- beren interesentzat oztopo diren tra-

bak suntsitu ahal izan ditzaten.

- Pilaketa eta baterapen kapitalistaren estrategia ez du eragile politiko eta ekonomiko bakarrak

egiten. Beraz, kapital multinazionalaren zati bakoitzak etekina atera nahi izaten die bidea erraz-

tu dien erakunde politikoei, zerbitzuen pribatizazioaren aldeko keynesianismo mota berria sor-

tuz, galerak sozializatuz, eta diru publikoarekin erabilpen pribaturako egindako azpiegiturak

bultzatuz.

- Munduko mutur inperialistetan kokatuta dauden kapitalaren zatien arteko lehia interesen gerra

pizten ari da, eta gerrak kaltetuak, azkenean, planetako baliabide naturalak, enpleguaren kalita-

te orokorra, osasuna, hezkuntza, babes soziala eta partaidetza soziala dira.

- Nagusitzen ari den eredu ekonomiko neoliberalak jarraitasun bermea dakarkio jendartearen

antolamendu patriarkalari, non emakumeak pertsonen oinarrizko beharrak asetzeko zerbitzuak

doan egitera behartuta dauden; zerbitzuok murriztu eta salgai bihurtzen dira eta, horrela, espa-

rru politiko, ekonomiko eta sozialean emakumeen eta gizonen arteko eskubideen desberdinta-

suna betikotzen da, emakumeen kaltetan.
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- Baliabideak eta kapitalari balioa gehitzeko bitartekoak kontrolatzeko abian den gerra globala

lasterketa etsigarria sortzen ari da teknologia berrietan inbertitzearren, biologiaren eta izaki

bizidunen ikerketa, informazioa eta komunikazioa kontrolatzearren.

- Baina maila globaleko inposizio neoliberaleko eredu hau, eta nazioarteko esferako pribilejio

tokia ez dira sostengatzen baldin eta zati inperialista hegemonikoen munduko nagusitasuna

garaiezin bihurtuko duen berrarmatze militarreko ahalegin berriztaturik egiten ez bada.

- Terrorismoaren kontrako gerra globala planeta mailan ekonomia, kultura eta arma aldetik men-

derapen eta nagusitasun sistema ezartzeko aitzakia besterik ez da.
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2. NAZIOARTEKO TESTUINGURUA. APUNTE LABURRAK7

2.1. Sistema kapitalistaren barruko kontraesanak

Ekonomia eta finantzetako sistema gero eta nazioarteko tentsio handiagoaren mende dago, barru-

ko bere kontraesanen eta kapital multinazionalaren zati desberdinen artean hegemoniarengatik

lehiatzeko estrategien ondorioz.

Sistema kapitalistak irabazpenen tasaren beherako joera ahultzeko daraman borroka etengabea,

aurreko erabakien ondorioz, aurre egin behar zaien desoreka berrietan murgilduta dauden siste-

maren kudeatzaileek jarraitzen dituzten teknikak zehazten ari da.

Industria iraultza berriaren panazea modura aurkezten ziren teknologia berriek produktibitatea

hobetzea lortu dute, baina hobekuntza horiek ez dira enpleguan, babes sozialean eta barruko eska-

rian kosterik izan gabe aurrerapen teknologikoei eusteko kapital finkoko inbertsioetan inbertitzeko

dagoen gero eta behar handiagoa konpentsatzeko nahikoak.

Gainbalioa erauzteko estrategia hedagarriak lan indarraren esplotazioa enplegua prekarizatuz,

lanaldia luzatuz eta soldaten erosmena galduz areagotzearekin batera datoz.

Egoera honek ezinbestean dakarren atzerapena, besteak beste, honako neurri hauekin saihesteko

ahalegina egiten da:

- Gerraren industriaren finantzaketa publikoak bultzatzen duen industria militarra teknologia

berrikuntzaz jabetuz.

- Kapitalaren errenten onerako, zergak jaistera eta lan errentak penalizatzera jotzen duen politi-

ka fiskalaren bidez.

- Interes tasak jaitsiz, barruko merkatua mantendu eta esportazioei laguntzeko.

- Pentsioak pribatizatuz.

- Higiezinen merkatuaren hazkundearen bidez, BPGn zein familien finantzaketaren zorpetzean

parte hartuz.

Estrategia hau AEBk eta EBk segitzen dute. Helburuak berberak dira, helburu horiek lortzeko bitar-

tekoak antzekoak, eta bietako jendartearentzako ondorioak penagarriak.

Baina EBko multinazionalek, AEBk markatutako parametroetan, hegemoniaren alde borrokatzeko

duten asmoa apustu suizida da, arrakasta aukera gutxikoa, AEBren estrategiak ere arrakasta aukera

gutxi duen bezalaxe. Epe laburrera begira, ezegonkortasun faktore berriak ageri dira batzuentzat

zein besteentzat:
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12 - AEBetan, esportazioak jaisteak, gastu militarrak gehitzearekin batera, defizit ikaragarria pila-

razten du  (BPGren %5).

- AEBetan, eta Espainiar Estatuko beste herrialde batzuetan, hala nola Espainiar Estatuan, inte-

res tasak jaisteak aurrekaririk gabeko zorpetzea eragin du hipoteken merkatuetan.

- EBren hazkunde ekonomikoa ez da gai enpresa multinazionalek eskatzen duten produktibita-

te tasa lehengorarazteko.

- Desberdintasun sozial eta soldatazkoaren arraila handitu egin da.

AEBk ez du bere ekonomiaren emaitza garbiengatik menderatzen, mundu mailan azken batean

harreman politikoek baldintzatzen duen kapital pilaketa kontrolatzeko duen gaitasunari esker bai-

zik. Gaur egun, EB ez da halakorik egiteko gai.

Menerapeneko oraingo ereduaren kontraesan horiek ebazteko ahalegina egingo da:

- Behin betiko erakundezko forma emanez nazioartean finantzazko kapital multinazionalaren

arauketarik gabe funtzionatzeko esparruari.

- Soldatak nazioarteko merkatuan lehiatzen ipiniz, errentagarri ez diren behar sozialak asebe-

tetzearen kontra doazen errentagarritasun eskakizunen mende.

- Aberastasuna erregresiboki birbanatzea ezarriz, pilaketa eta baterapen kapitalistarako joera

asetzeko.

- Planeta mailako menerapen bitartekoak areagotuz, kontrol eta militarizazio estrategien bitartez.

Baina estrategia hauek puntu batean agortu egiten dira, eta gerta daiteke puntu horretatik harantz

lor litezkeen errentagarritasunak berrikuntza teknologikoaren eta hazkunde ekonomikoaren maila-

ri eusten segitzeko ezinbestekoak diren inbertsio beharretara ez iristea. Globalizazio neoliberala

krisi sakonean dago, bere oinarri ideologiko eta ekonomikoen ondorioz.

Ez gatoz bat, beraz, esperantzak hobeak edo ez hain onak, txarrago edo ez hain txarrak diren blo-

keen politiken eztabaidetara bideratzen dituzten proposamen erreformistekin. Egun, aliantza eko-

nomikoak enpresa transnazionalen interesen arabera egiten dira, eta hedapen eta ez-arauketa poli-

tiketarako bitarteko modura erabiltzen dira.

Amaitzeko, esan dezakegu zenbat eta kapitalismoak munduko ekonomia komeni zaion moduan

gehiago moldatu, hainbat eta handiagoak izaten direla tentsioak. Kapitalismoa ezegonkortasun

iraunkorrean finkatuta dago, eta funtseko kontua ea ezegonkortasun hori zati inperialisten arteko

gatazken ardatzaren ala enfrentamendu sozialen ardatzaren arabera askatu edo argituko den jakitea

da.

2.2. Menerapen orokorreko sistemaren ezarpena: EB eta AEB helburu estrategikoetan bat.

Hara zein dira helburua, bai EBrentzat bai AEBrentzat:

- Beren korporazio transnazionalen eskueran jartzea eskueran dauden baliabide publikoak.



- Zerbitzu publikoak, lan legediak eta zerbitzu horien prestazio baldintzak desarautzea.

- Kontrol ekonomiko eta militarraren teknologien aldeko apustua egitea, kapitalaren balioa

mundu mailan igotzeko.

Gure iritziz, batzuek planteatzen dutenaren kontra, arazoa ez da ea zeinek, AEBk ala EBk, zuzendu-

ko duen globalizazio neoliberalaren eredua. Arazoa globalizazio neoliberaralaren eredua bera da,

zeinek zuzentzen duen berdin delarik. Eredu harraparia da, pilaketa eta baterapen kapitalista balia-

bideen, kohesio sozialaren eta herrien nortasunaren kontura egiten duena. Multinazionalak mundu-

ko ekonomia eta merkataritza harremanen “epaile eta parte” bihur daitezen behar duen eredua.

Etengabeko norgehiagoka, ezegonkortasun eta gerra eredua.

Alternatiba ez da hegemonia egitasmo neoliberalaren aldean. Eredua aldatzea da. Europan oinarri

sozialeko ereduaren aldeko apustua egin dezagun, nazioarteko lankidetza eta elkartasunezko

harremanetara jo dezagun, aberastasuna orekaz bana dadin, jendarteak parte har dezan, pertsonak

inplika daitezen. Europan egiten ari denaren alderantzizkoa, hain zuzen.

Industriako eta teknologia militarraren berrikuntzako inbertsio handiek (stealth teknologia, zehazta-

sunezko armak eta zaintzako sistema gidatu eta telegidatuak) indar militarrak sortu ez eze, lehiaki-

deak, inperioaren aurka lehiatu nahi badute, helburu horietara ikaragarri baliabide mordoa bidera-

tzera ere behartu nahi dituzte; halakorik egitea erabakitzen badute potentzial ekonomiko eta sozia-

la modu jasangaitzean ahul dakien kostea ordainaraziko diete.

Europak AEBekin teknologikoki eta militarki lehiatzen saiatzearen alde duen jarrerarekin (Lisboako

Agendaren oinarria), amerikarren industria militarrak markatzen dituen parametroetan egitera

behartuta dago, haiekin bat eginez menerapen helburu estrategikoetan eta “terrorismoaren” kon-

trako borrokan. Europak Irakeko gerrari buruz izan duen jarrera berrikusi besterik ez dago horre-

taz jabetzeko.

Zelan egingo du EBk inbertsio ahaleginik baldin eta Europako herrialdeek ezin badute defizit publi-

koaren BPGren gaineko %3a gainditu? Programa soziala eta industria zibila, azpiegitura publikoa

zein nekazaritza edo industriarako laguntzak moztuz.
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3. BOLKESTEIN ZUZENTARAUA

Ondo famatua den Zuzentarauaren hainbat aurrekari adierazi nahi izan ditugu, zer helburu daukan,
Europa eta nazioarteko zein eszenatokitan kokatzen den eta “jatorrizko herrialdearen printzipioa”
bezalako gaiak zergatik jasotzen dituen hobeto ulertzeko.

Lehenago  ikusi dugunez, ondasun eta salgaien produkzioa, zerbitzuak eta pertsonen beharrak
berak merkatuaren interesen eta, ondorioz, multinazionalen interesen mende jartzen dituzten estra-
tegia neoliberalak nazioarteko akordioak izatearen arrazoia dira. Lehenago ere aipatu ditugu egin
diren ahalegin desberdinak, erresistentzia ugari eta interes kontrajarri askorekin topo egin duten
arren, pixkana gauzatuz joan dira korporazio transazionalek OMCren bileren porrotez harantzago
bultzatu dituztelako.

Munduko ekonomiaren oraingo testuingurua aztertuz, ohartu gara enpresa multinazionalek, kapita-
la pilatu eta bateratzeko bere helburua bultzatzen segitzeko, gero eta finantzaketa baliabide gehia-
go xurgatu behar izaten dutela eta merkatuaren margenak zabaltzen joan behar dutela.

OMCk AGCSren bitartez garatu dituen bultzadek zerbitzu sozialak gurari horien erdigunean koka-
tu dituzte. Administrazio publikoei eskagarriak diren oinarrizko pertsonen eskubide eta eskubide
sozialak “interes orokorreko zerbitzu” huts bihurtuz egin dute hori, gainera, hala jasota baitaude
Europako Konstituzioaren Tratatuan.

Prozesu honen lider OMC izaten ari da. Gure kasuan, Europako multinazionalek, OMCk ezarritako
esparru orokorrean, beste aurrerapauso bat egin eta norabide bikoitzeko apustu arriskutsua egitea
erabaki dute: globalizazio neoliberaleko ereduaren erreferente goren modura kokatzea, eta
Europako barruko merkatua monopolio erregimenean erabiltzea, hegemoniaren abenturan abia-
tzeko bultzada modura.

Asmo horiekin garbi ulertzen da zerbitzuak, Europako BPGren %70a kontrolatu, eta oraindik dauden
oztopo politiko, sozial eta erakundezkoak ezabatu nahi izatea. Eta hori, gainbalioaren erauzpena
zabaltzeko, merkatua hedatzea, emaitzen kontua hobetzeko, lan baldintzak eta babes soziala behe-
tik berdintzearekin uztartuz egin nahi da.

Bi gai horiek, Maastrichteko Tratatuan eta Europako Konstituzioaren Tratatuan jada finkatu direnak,
Lisboako Agendaren bidez planifikatu dira. 2000ko bilera honetatik eta Agendan jarritako helbu-
ruetatik Batzordeko barruko merkataritzarako lehenagoko kide Frits Bolkestein-en Zuzentaraua
sortu zen.

Harrigarria da CES-en dauden sindikatu batzuk, egun, zuzentarauaren aurrean asalda daitezen,
zuzentarau hori beraiek aurreko tratatuan eta Lisboako estrategian eman duten laguntzaren emaitza
izan denean.

Zuzentaraua xeheki aztertu nahi ez dugun arren, hurrengo orrialdeetan alderdirik esanguratsuenak
nabarmendu nahi genituzke.

3.1. Zuzentarauaren alderdirik esanguratsuenak

Aplikazio esparrua (2. Art.) 
Zuzentarauak horren gainean hitzez hitz dioena nahikoa adierazgarria da: “Zuzentarau hau Estatu
kide batean finkatutako zerbitzu emaileek betetzen dituzten zerbitzuei aplikatuko zaie.”
Zuzentarauak zerbitzu guztiak hartzen ditu.“Zerbitzu kontzeptuaren barruan diru-sari baten truke
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normalean betetako jarduera ekonomiko oro sartzen da, zerbitzua onuradunek ordain dezaten baldin-
tzarik gabe, eta dirusaria osatzen duen ordainketa zelan finantzatzen den berdin delarik”, hau da, ber-
din da zeinek ordaintzen duen, norbanako onuradunak, estatuak zein erakunde publikoak.

“Zerbitzu emaileak bizitza ekonomikoan parte hartzen dueneko edozein prestazio da zerbitzu, norta-
sun juridikoa, helburuak zein ekintza arloa zein diren berdin delarik.”

Batzordearen memorandum batek hasierako zerrenda bat ematen du, non legezko zerbitzuak, itur-
gintza, aroztegi, eraikuntza, banaketa, turismo, garraio, sanitate, hezkuntza, ingurumen, arkitektura,
kultura, langile hautaketa bezalako lanbideak sartzen diren. “Interes orokorreko zerbitzuak” ere sar-
tuta daude, horiengatik tasak edo zergak ordaintzen baitira. Zerbitzu horien artean urarena ere
badago, jatorrizko herrialdearen printzipioa kanpo uzten bada ere.

Zuzentarauaren arabera, finantzaketa zerbitzuen, komunikazio elektronikoen eta garraio zerbitzuen
esparruetako berariazko jarduketak soilik daude esplizituki salbuetsita, lehenagoko zuzentarauek
jada desaraututa daudelako.

Enpresak ezartzeko askatasuna.
Administrazio kontuak erraztea (5. Art.). Leihatila bakarra (6. Art. )
EBko Estatuak behartuta daude gauzak erraztera eta baimenak emateko baldintzak ezabatzera,
enpresa zerbitzu-emaileei EBko Estatuak finkatzea errazteko.

Ingurumari jakin batzuetan soilik ahalko dizkiete Estatuek baimenari murrizketak ezarri, betiere
baztertzaileak ez badira, interes orokorreko arrazoiek justifikatzen badituzte, eta neurrizkoak badi-
ra. Eta betiere “hain murriztailea ez den” neurririk ez badago (ondorengo kontrolak, esaterako).
Gainera, berariazkoak eta anbiguotasunik bakoak, objektiboak, eta garaiz jakinarazitakoak izango
dira. Hornitzaileek errekurtsoa egin ahalko dute.

Debekatutako baldintzak (14. Art.)
Estatu kideek ezin izango dituzte baldintza hauek eskatu:

- Zerbitzu emaileen, enplegatutako pertsonen, kapitala daukaten pertsonen eta zuzendaritza eta
kontroleko kideen nazionalitatea.
- Pertsona horien bizilekua konpainiaren egoitza dagoen tokian finkatzea.
- Ezartzeko baimena delako jardueraren balizko ondore ekonomikoen ebaluazioaren mende
jartzea.
- Ezartzeko baimena delako jarduera agintari publikoen helburu ekonomikoetara egokitzearen
mende jartzea.
- Zerbitzu emaileak, edo zerbitzua beteko den nazioko lurraldean ezarritako bere agentzia
batek finantzaketa berme bat eratu edo halakoren batean parte hartzea, zein aseguru bat har-
pidetzea.
- Jarduera gutxieneko denbora tarte batean egin izanaren edo enpresa gisa erregistratu izana-
ren ziurtagiria; ezarpen nagusia eskatzea, lurraldeko filial edo ordezkaritza baten ordez.
- Zerbitzu hornitzaileei Estatu kide batean baino gehiagotan ezarrita edo erregistratuta egon dai-
tezen debekatzea.

Ebaluatzeko betekizunak (15.Art.)
Zuzentarauak Estatu kideek elkarren ebaluazio zorrotzaren mende jarri behar duten bestelako neu-
rri eta betekizun sorta bat dakar. Desegoki irizten bazaie, aldatu edo baliogabetu beharko dira:

- Lurraldezko edo kopuruzko mugaketak, biztanlerian edo gutxieneko distantzia geografikoan
oinarrituta.
- Legez modu jakin batean ezartzera behartzea (pertsona juridikoa, enpresa pertsonala, irabazi
asmorik gabeko erakundea, pertsona fisikoenak esklusiboki diren enpresak)
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- Kapitalaren jabetzaren gaineko baldintzak
- Jarduera jakin batzuentzat gutxieneko kapital bat eduki beharra.
- Gaitasun pertsonala izatea baltzu kapitala edukitzeko edo enpresa jakin batzuk zuzentzeko.
- Gutxieneko enplegatu kopurua eduki beharra.
- Kostetik beherako salmentei eta merkealdiei buruzko debekuak eta betebeharrak.
- Prestazio emaile batek  beste prestazio emaile batek betetzen dituen zerbitzu jakin batzuei
heltzen laga beharra.
- Prestazio emaileak berariazko beste zerbitzu batzuk eman beharra.
- Gutxieneko edota gehienezko tarifak finkatzea, hornitzailea horietara egokitzeko.

Estatu kideek neurri horiek guztiak sartu behar dituzte ebaluazio txosten batean, eta hiru baldintza
betetzen direla egiaztatuko dute:

-  Bereizkeriarik eza.
-  Beharra.
-  Neurrizkoa izatea.

Batzordeak txostenak beste Estatu kideei bidaliko dizkie, eta sei hilabete izanog dute beren iritzia
emateko. 2008an, Batzordeak zein neurri indargabetu behar den erabakiko du. Agintari publikoei,
beraz, jarduera ekonomikoari buruz erabakitzeko eskubidea kenduko zaie.

Zerbitzuen zirkulazio librea. Jatorrizko herrialdearen printzipioa (16. Art.)
Estatu kideek bermatu behar dute “hornitzaileak jatorrizko Estatu kideko nazio mailako araudien
mende soilik egon daitezen (...) eta bereziki, zerbitzu emailearen jokabidea, zerbitzuaren kalitatea
edo edukia, publizitatea, kontratuak eta ekoizlearen erantzukizuna araupetzen dituzten araudien
mende.”

Zerbitzuak hornitzen diren herrialdeko agintariek ezin dute, inola ere, inolako gainbegirapenik apli-
katu; jatorrizko herrialdeak soilik egin dezake halakorik. “Jatorrizko Estatu kidea izango da horni-
tzailea eta hornitzen dituen zerbitzuak gainbegiratzearen arduraduna, beste Estatu kide batean ema-
ten dituen zerbitzuak barne”, hala dio. Jatorrizko Estatu kideak harrerako Estatu kideari hara joan-
dako langileen enplegu eta lan baldintzen berri emango dio, bete ezean prestazio emailearen kon-
tra egin ahal izan dezan.

Beraz, jatorrizko herrialdearen printzipioak helmugako herrialdeko lan merkatuaren desarautzea
bultzatzen du. Langileak jatorrian kontratatu ahalko dira, jatorrizko herrialdeko baldintzekin, eta hor,
adibidez, EBkoa den Polonian kontratatzen diren EBkoak ez diren langile ukraniarrak sartuko lirateke.

Printzipio horrek EBren fundazio Tratatuaren 50. artikulua ere urratzen du, non jarduten deneko
Estatutako legedia errespetatzea eskatzen baita.

Langileen lekualdaketari buruzko berariazko xedapenak. (24. Art.)
Jatorrizko herrialdearen printzipiotik ondorioztatzen diren debekuek ia ezinezko bihurtzen dute
herrialde jakin batean ari diren zerbitzu emaileak identifikatzea. Zerbitzuak betetzen dituen herrial-
detik kanpo baltzu egoitzarik daukan edozein enpresak inolako gainbegirapenik gabe aritu ahalko
du. Ez du zerbitzuak betetzen dituen herrialdeko legea bete beharko, ez eta enplegua arautzen
duen araudirik ere, agintedunen zein beste Estatu kide batzuetako edo hirugarren herrialdeetako
langileen hautatzea ere hartuz.

Zerbitzuen kalitatea (26. Art.)
Batzordea zerbitzuen derrigorrezko estandarren kalitatea higatzen laguntzen ari den bitartean,
“zerbitzuen ematearen kalitatea bermatzeko borondatezko oinarri batean jardun daitezen”
eskatzen die.
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Artikuluetan jasotako beste gogoeta batzuk

Barruko merkatua liberalizatzeko metodoak.
Zuzentarauak, jatorrizko herrialdearen printzipioa ezarriz, akordioa eta negoziazioa eskatzen dituen
“elkarren ezagumeneko” printzipioa urratzen du.

Printzipio hau une hauetan ez da besterik gabe ezarri; EBko kideak 25eraino gehituko direnean egi-
ten da, herrialde horietako askotan lan baldintzak eta zerbitzuen prestazioen estandarrak EB 15ean
daudenen azpitik daudenean.

Osasun arretako sistemak kolpatzea
Ondasun eta zerbitzuen mugimenduen, ezarpen eta pertsonen askatasunak osasun arloan esan nahi
du herrialde jakin batean ezartzen ari den zerbitzu emailea ez dagoela kokatu den herrialdeko
gizarte segurantzako sistemari obeditzera behartuta.

Jarduera batean aritzeko gainbegirapenik ez dagoenez, edozein plangintza edo kontrol modu, eta
zerbitzu eta prestakuntza profesionalari buruzko estandarrak praktikan jartzea eragozten da.

Bestalde, Zuzentarauak behetik homogeneizatu nahi du “ospitaleko asistentzia” terminoa, eta zer-
bitzu publikoaren kalitatearen aldean atzeranzko baremoak finkatzen ditu. Horri gizarte segurantzak
ordaindutakoa gehitzen badiogu, eta jatorrizko herrialdean prestazioaren kostea zein den errefe-
rentzia hartuta, ondorioa izango da osasun sistema duala sortuko dela, non nahikoa diru daukatenek
soilik eutsi ahalko baitiete osasun zerbitzu jakin batzuei.

3.2. Zuzentarauaren eta Zerbitzuen Merkataritzaren gaineko Akordio Orokorraren gaineko
arteko loturak
Zuzentaraua eta OMCren AGCS printzipio erkideetan oinarritzen dira:

- Gardentasuna. Zerbitzuei buruzko berariazko informazioa ematea
- Merkatura sartzea. Estatu kideek merkatua irekitzen diete estatuko enpresei zein beste edozein
Estatu kidetako enpresei, eta beren lurraldean zerbitzuak ematen lagatzen diete.
- Tratamendu nazionala. Estatu kide batek berdin tratatu behar ditu zerbitzu emaile atzerritarrak
eta nazionalak. Zuzentarauak okerragotzen du jatorrizko baldintzak jartzen dituenean.

Hara, bada, Zuzentarauak AGCS baino urrats bat harantzago doa. Horrela, AGCSn alor bakoitzeko
zerbitzuei aplikatzen zaien bitartean, eta mugaketa iragankorrak onartzen diren bitartean,
Zuzentaraua alor guztiei eta berehala aplikatuko zaie. Zuzentarauak, iragankortasuna ezartzen duen
AGCSk ez bezala, zerbitzua ematearen mugagabetasuna eta jatorrizko herrialdearen baldintzak
ezartzen ditu.

Zuzentarauak argi eta garbi dio “EBk zerbitzuen barruko eta benetako merkatua  azkar ezarri
behar duela, Europako negozioen lehiakortasuna bermatzeko eta EBren negoziazio jarrera sen-
dotzeko.” Kontua liberalizazioaren eskakizuna OMCko gainerako herrialdeetara hedatzea da, mer-
katuak multinazionalak sar daitezen zabal ditzaten, eta multinazionalak europarrak badira, hainbat
eta hobe, gainera.

3.3. Erreferentziazko datak
Proposamen fasean dagoen Bolkestein zuzentaraua Europako Parlamentuak 2005ean onetsi behar
du. Lehenengo bozketan, otsailaren 24an, ez da onetsi (269 boto aurka, 242 alde, eta 33 abstentzio),
baina Zuzentaraua erretiratzeko eskatzen zuen emendakina ere ez da onartu.

Ukitu batzuekin bada ere, onets dadin saiatzen segituko dute, ezbairik gabe, zerrendatik, besteak
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beste, osasun zerbitzuak kenduz, eta jatorrizko herrialdearen printzipioari ukitu batzuk eginez. Hala
ere, Zuzentarauaren sakoneko eraso politiko, ekonomiko eta sozial eta lanekoaren gakoek toki bere-
an segituko dute, aldarazpen horiek egin arren.

Batzordean funtsezko aldaketarik izan litekeelako esperantzak ez dira sendoak. Gehienez espero
litekeena da burutzapen prozesuak zabalagoak izatea.

Uste hori CESek (Europako Sindikatuen Konfederazioa) horri buruz duen jarrera ahulak baiesten
du: “Oraingo egitasmoa konbenio kolektiboei, arau profesionalei, lan kode nazionalei eta Europako
herritarrek zerbitzu seguru, kalitate handiko eta irisgarriak izateko duten eskubideei  kalte egin lie-
zaiekeen mehatxua da. CESek, proposamen horrek aurrera egin baino lehen, halako mailako liberali-
zazio batek izan lezakeen eraginaren gaineko azterlan sakona egin beharko litzatekeela dio, eta eska-
tzen du du Europako sindikatuen ikuspegiak kontuan hartuko dituzten kontsulta egokiak egiteari ekin
dakion.”

Zuzentarauak berak dioenez, onesten den unetik jarriko da praktikan eta 2008rako amaituta egon
beharko du.

3.4. Zuzentarauaren eragina
Estrategia neoliberalari Europako Konstituzio Tratatuan konstituzio izaera emateak atea ireki dio
zerbitzuak pribatizatzeari, zerbitzuen prestazioa esku pribatuetan eta multinazionalen eskuetan
ipintzeko, negozioa egin dezaten.

Liberalizazioaren mesedetan planteatu diren neurriekin eta, bereziki, “jatorrizko herrialdearen”
printzipioarekin, enpresak deslekutu eta lan baldintzarik okerrenak eta zerbitzuen prestazioetako
estandarrik okerrenak dituzten tokietara mugituko dira. Mugimendu horrek, aldi berean, beste
mugimendu batzuk sortuko ditu deslekutzearen jomuga diren Estatuetan gainerakoekin lehiatzeko,
eskakizun mailak jaitsiz, OMCn akordioetara ere iritsiko den amaierarik gabeko bidean.

Zerbitzu emaileentzako baldintzarik onenak bilatzeak emandako zerbitzuen kalitatea txartzea, kali-
tatean inbertitzeko eta lan indarraren prestakuntzan  interes gutxi izatea ekarriko du; azken batean,
enpresa dumpinga kalitatean, egonkortasunean eta gaitasun profesionalean oinarritutako eredu
sozio-produktiboekin konpromisorik gutxien duten enpresa sektoreen onerako.

Zerbitzuen prestazioan plangintza eta kontrolerako oraingo mekanismoak aldaratzeak hondatzea
ere, pixkana garestitzea eta, plangintzarako eskari errentagarriaren eragin esklusiboaren arabera,
egoeren dualtasuna ere ekarriko ditu.

Hori bereziki egia da finkatutako gutxieneko prezioak eta kostetik beherako salmenten debekuei
dagokienez eta, horrek, errentagarritasuna kalitatearen, soldaten eta, nahikoa mozkin ateratzeko
ahalbideak agortu eta gero, prestazioari uztearen kontura ateratzera eramango du.

Enpresei zerbitzuak kontrolatzea interesatzen zaio etekinik aterako badie, eta helburu horri begira
kalitatea, eskaintzaren plangintza eta lan baldintzak sakrifikatuko dituzte. Gutxieneko prezioen kon-
trola ezabatzean eta kapital estaldura txikiko hornitzaileak onartzean edozein arbitrariotasun egite-
ko, zerbitzuei balioa galarazteko eta desoreka sozialetarako une egokia sortuko da.

Lan kosteak izugarri murrizteko eta zerbitzua autonomoek eman dezaten ez ekidin edo mugatzeko
helburuak bidea lautuko die zabor-kontratuei, sasi autonomoei, birkontratapenaren kateari eta gizar-
te segurantzako iruzurrei. Egoera horiek kontrola jatorrizko herrialdearen eskuetan uzteak kontro-
latzea ezinezko bihurtuko du.
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Osasun arloari dagokionez, esan behar dugu “jatorrizko herrialdearen” printzipioak arloa behin
betiko pribatizatzera daramala. Muga kuantitatibo eta kualitatiboek, esaterako, estatuetako araudiak
eragozten dituzte, hala nola, farmaziak jartzea, X izpien terapiak, edo medikuntza espezializatua.
Atseden etxeetan edo erizaindegietan langileei buruzko ildoak, ospitaletan ohe bakoitzeko behar
diren erizain eta medikuen kopuruei buruzkoak desagertuko dira.

Horrek guztiak, gainera, oihartzun garrantzitsuak izango ditu emakumeen bizitzan, eta mehatxu han-
dia da mugimendu feministak Europan lortu dituen konkista sozial garrantzitsuentzat.
Neoliberalismoak betikotu nahi duen antolamendu sozial patriarkalak emakumeei zerbitzu horiek
doan ase ditzaten adjudikatu nahi die. Bestalde, babes sozialeko sistemak deseginarazten dituzten
enplegu publikoaren galerak eta prekariotasunak ere batez ere emakumeei eragingo diete, ema-
kumeen enplegua nagusiki arlo horietan pilatzen baita.
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4. AMAIERAKO ONDORIOAK

Esandako guztiarengatik, LAB sindikatuan Zuzentarau hori berehala baztertzeko eskatzen dugu.
Izugarrikeria hori saihesteko garaiz gaude oraindik. Garaiz gaude EBren oraingo gidariek, mundu-
ko lehenengo potentziak markatzen duen joko eremuan AEBekin lehiatzeko funtsik gabeko asmoa-
rengatik, Europako ongizate egoerari geratzen zaion apurra hondatuko duen kale itsuan sar gaitza-
ten ekiditeko.

Estrategia horren emaitzak Europako langileok lan prekariotasunean, lan bizitzaren eta lanaldiaren
luzapenean, erabakitzeko ahalmen txikiagoan, eskubideen aldetik bereizkeria handiagoan eta,
ondorioz, bizi baldintza okerragotan eta gero eta bazterketa sozial handiagoan ordainduko ditugu.
Eta hori guztia munduko hegemoniaz jabetzeko borroka sostengatzeko eskuragarri dauden balia-
bide publikoak xurgatuko dituzten korporazio transnazionalen interesen mesedetan. Munduko
hegemonia hori, gainera, munduko herriak izugarrikeriak eta odolez menderatuz eraikita dago.
Planetako baliabide naturalen politika ekonomiko harrapari, teknologiaren aurrerapenak suntsipen
sozial masiboko arma bihurtzen duen, herrien kultura mediatikoki eta militarki suntsitu beharreko
etsai bihurtzen duen, eta erabakiak erakunde politiko ordezkarien kontrol politiko eta soziala albo-
ratuta ezartzen dituen politikatik.

Arazoa, guk definitu dugun moduan, menerapen orokorreko eduki garbia baldin badauka, koordi-
natutako eraso eta oldar estrategien aurrean defendatzeko estrategiak antolatu behar dira, ezinbes-
tean, politika ekonomikoetan erreferente berriak finkatuko badira.

Egun, oinarrizko erreferente politiko eta nortasunezkoa, politika ekonomiko eta sozialak diseinatze-
ko orduan inplikazio eta partaidetza soziala ahalbidetzeko gai dena herriak dira. Herriak erabaki
ahalmendun eta politika, erakunde, ekonomia eta jendarte ikuspegietatik autodeterminaziorako
eskubidea erabat indarrean duten ente autonomiadun modura ulertuta.

Nazioarteko harremanen estrategia pertsonen eta herrien giza eskubide, eskubide politiko eta eko-
nomikoen aitormen eta gogobetetasunean oinarritu behar dira. Horretarako, erabakiak hartzeko
nazioarteko bitartekoak berrosatu behar dira, eta FMI eta BM behin betiko itxi behar dira.

Nazio Batuak printzipio horien arabera berreraiki eta, aberastasuna banatu eta oinarrizko eskubi-
deak asetzeko bide modura, pertsonen, kulturaren, hezkuntzaren, osasunaren eta abarren aldetik
esku hartzeko bitartekoak zuzkituko diren fasea ezinbestekoa da.

Kapitalaren espekulazio mugimenduak zergapetuko dituzten neurri zehatzak bultzatu behar dira,
azpi-garapenak mendean dituen herrialdeei zorra barkatuz demokratikoki kudeatuko diren gara-
pen funtsak sortu, aberastasuna birbanatzeko politikak bideratu, teknologiaren aurrerapenak sozia-
lizatu behar dira, hori guztia jendartearen eta ingurumenaren aldetik eraginkorra den garapen ere-
dua bultzatuz.
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5. ERANSKINA: TESTUARI BURUZKO ARGIBIDEAK

1.- OMCren akordiorik garrantzitsuenak
• Zerbitzuen Merkataritzari buruzko Akordio Orokorra (AGCS) 
Helburua: jendartearentzako funtsezkoak diren eta sektore publikoaren eskuetan dauden zerbitzuak liberalizatzea:
ingurumena, baliabide naturalak, ur edangarria, garraio zerbitzuak, osasuna, kultura, hezkuntza, babes soziala...

Zenbaterainoko negozio bolumenaz hitz egiten ari garen ohartzeko, nahikoa zaigu, adibidez, osasuna merka-
tuan urtean 3.5 trilioi dolar direla, hezkuntza 2 trilioi dolar eta ura 1 trilioi dolar.

Merkatu horiek eskuratzeko bitartekoa zerbitzuak pribatizatzea eta zerbitzuen prestazioari eta kontratazioari
buruzko arauketa politiko eta sozialak murriztea da.

• Merkataritzarako oztopo teknikoei buruzko akordioa (TBT)
Ingurumen arauak homogeneizatzeko muga bat sortzen du. Arauketa soziala, instituzionalak... jorratzen ditu,
gainditu beharreko merkataritza oztopoak direlakoan.

• Arau sanitario eta fitosanitarioei buruzko akordioa (SPS)
Elikagaiei buruzko eta elikagaien segurtasunari eta higieneari buruzko arauketa, plagiziden arauketa eta bio-
teknologia dituzten hizpide.

Kontuz ibiltzeko printzipioa baliogabetzen du (praktika sanitario, botika, pestizida... jakin batzuen ezarpenaren
ondore okerrei aurrera hartzea), kontrolatu behar dela argudiatuz.

• Merkataritzarekin zerikusia duten jabetza intelektualeko eskubideei buruzko akordioa (TRIPS)
Helburua: kideak patenteak babesteko erregimena hartu eta betetzera behartzea. Praktikan multinazionalei
patente mundialen eskubideak ematea da kontua.

• Merkataritzarekin zerikusia duten inbertsio neurriei buruzko akordioa (TRIMS)
Norbanako inbertsiogileei Estatuen kontrako nazioarteko mekanismoei heltzea lagatzea.

• Nekazaritzari buruzko akordioa
Elikagaiak enpresa handiek mundu mailako merkaturako landatzea bultzatu nahi du, nekazariek tokiko mer-
katurako erein ordez.

• Auziak ebazteari buruzko akordioa.
OMCren auzien ebazpiderako nazioarteko instantzietara jotzeko Estatuen baimena behar izatea ezabatzen da.

2.- AMIren sustatzaileak eta edukiei buruzko aipamen laburra
500 multinazionalik handienetatik 477k basea OCDEko herrialdeetan daukate, Merkataritzako Nazioarteko
Ganberan, Nazioarteko Merkataritzarako AEBko Kontseiluan, Industrialen Europako Mahainguruan antolatuta.
Talde horiek dira, hain zuzen, AMIren sustatzaileak eta, hartara, ez da harritzekoa honako helburu hauek izatea:

- “Naziorik onuradunenaren” tratua aplikatzea multinazionalei.
- Nazioarteko estatusa sortzea, estatuenaren parekoa, multinazionalentzat.
- Sektore osoak liberalizatzea.
- Inbertsiogileentzako jarduera baldintzak debekatzea.
- Kapitalari erabateko mugimendu askatasuna ematea.
- Gobernuek kapitalen sarrera eta irteera arautzeko ahalmena ezabatzea.
- Gobernuek ezin dituzte inbertsioak desjabetu; desjabetzea “proiektatutako inbertsio batez baliatzeko
aukera galaraztea” dela esatera heltzen da.”
- Estatuetako sarrera eta irteerarako bisatuak edo murrizpenak ezabatzea, multinazionaletako langile gil-
tzarrientzat.
- Nazioarteko auzitegiak ezartzea, nazio edo tokiko gobernuen gainetik, enpresa transnazionalek halako-
etara jotzerik izan dezaten.
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- Sinatzen duen Estatuei Akordio honekin kontraesanean egon litezkeen lege edo politikak sartzea debe-
katzea eta, ondorioz, AMIren jarraibideak urratzen dituzten legeak indargabetzea.
- Herrialde batek Akordiotik gutxienez bost urtez irteterik izan dezan saihestea, eta konpainia inbertsio-
gileak gutxienez beste hamabost urtez babestera behartzea.

3.- DOHA Adierazpenaren gaiak
• Merkataritza eta oinarrizko lan arauak.
Ez zen OMCren izatezko inolako konpromisorik lortu, merkataritzaren eta oinarrizko lan arauen arteko harre-
mana jorratzeari ekiteko.

• Merkataritzarekin zerikusia daukaten jabetza intelektualeko eskubideak (ADPIC)
VIH/HIESaren gaia jorratu zen, batez ere, eta Estatu pobreei botika jakin batzuk egiteko lizentziak eman ahal
izan zitzaizkien, farmazietako multinazionalek merkaturatzen dituztenen prezioa merkatzeko... Baina, zer ger-
tatzen da botika horiek fabrikatu ezin dituzten herrialdeekin? 

Ez ziren ADPICeko diziplinetatik bizimoduen eta kode genetikoen patenteak alboratu, eta ez zen, halaber, Bio
segurtasunari buruzko protokolo garbirik ere egon.

• Zerbitzuetako Merkataritzari buruzko Akordio Orokorra (AGCS) 
Zerbitzu publikoak eta interes sozialekoak ez ziren Akordiotik kanpo utzi. Beraz, pribatizazioari buruzko nego-
ziazioak hor segitzen du.

• OMCren erreforma
OMCren lankidetza GKEekin ez zen amaierako testuan aipatu.

• Industriako arantzelak
Ginebrarako geratu zen.

• Inplementazioa eta diziplina OMCn
Ez zitzaion Uruguaiko Errondako azkeneko Akordioak aplikatzeko epeen hedapen multilateralari jaramonik
egin, besteak beste, enpresa multinazionalen betekizunei eta jokabideari dagokienez, eta esportazioko sub-
sidioak pixkana desagertzeari dagokionez.

• Merkataritza eta ingurumena
Adierazpenean ingurumenari buruzko akordio multilateralen negoziazioen aipamenak sartzen dira (AMUNA).
Etiketatuari buruzko preskripzioak eta “ondasun eta zerbitzu ekologikoen merkataritzaren” gaineko negozia-
zioei ekitea.

• Nekazaritza
Aurrerapen esanguratsurik ez.

• Singapurreko gaiak.
Aipamen bat ere ez Singapurreko gaiei: inbertsioa, lehia politika, kontratazio publikoa eta merkataritza.

4.- Cancunetik Ginebrara
Cancun (2003ko iraila).
AEBren eta EBren nekazaritza eta industria liberalizatzeko edo arantzel sistemak desegiteko tesiek G23ren
aho bateko jarrerarekin topo egin zuten (Txina, India, Brasil...).

Cancuneko gailurrak porrot egin eta gero, Etxe Zuriko merkataritza arduradun R. Zoellik-ek hauxe esan zuen:
“Guk ez dugu itxarongo, merkataritza librea sustatuko dugu nahi duten herrialdeekin.”

Europako Batzordea, halaber, urrutirago eta azkarrago heltzen saiatu zen. “Guk negoziazio bilateralak erabili-
ko ditugu beti, gauzak OMCren estandarretatik harantzago mugitzeko. Merkataritzako akordio bilateralak, defini-
zioz, OMC gehiago izan behar dute. Berdin da inbertsioa, jabetza intelektuala, tarifa egiturak edo merkataritzako
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bitartekoak diren”. Pascal Lamy (2004ko iraila).

Cancunen ostean Kontseilu Orokorraren eskuetan geratu zen lan egitaraua burutzea (Dohako 2004ko uztaile-
ko paketea), abuztuaren 1ean adostua. Ondoren Ginebrakoa etorri zen; hara zer dakarren onetsitako testuak:

- Teknika eta lege ingeniaritza (gutxienekoak, kutxa urdina eta kutxa berdea), zeinen pean herrialde abe-
ratsek nekazaritzari subsidioak estaltzen segitzen duten.
- Nekazaritzakoak ez diren produktuen merkataritzara sartzeari buruzko negoziazioek segitzen dute eta
horrek herrialde pobreen manufakturen merkatuak gehiago zabaltzeko konpromisoa dakar.
- Zerbitzuen sektorearentzako irekipen maila handiagoak bilatzea.

OMCk segitzen du zerbitzuak pribatizatzeko bere estrategiarekin. Garapen egitaraua oinarrizko bost espa-
rrutan jarri zen martxan: nekazaritzan, industria produktuetan, garapen kontuetan, trukeak eta zerbitzuak
erraztean.

5.- CECAtik Europako Konstituzio Tratatura Maastrichtetik pasatuz
Ikatzaren eta Altzairuaren Ekonomi Erkidegoa sortu zenetik (1952) lehenengo urratsak egin ondoren,
Europako eraikuntza eredua bultzadaz eta enpresarien interesen alde egiten ari da. Oraingoan ikatz eta alt-
zairuan inbertitutako kapitala, hedapenarengatik eta finantzaketa kapital bihurtu beharrarengatik, izan zen sus-
tatzaile eta onuradun.

1957an Erromako Tratatuak sinatu eta Europako Ekonomi Erkidegoa (EEE) eta EURATOM sortu ziren, merka-
tu erkideari hasiera emanez. Industri harremanen esparrutik harantzago zabaldu zen, finantzaketa kapitalaren
hedapena sendotzeko.

1967an Europako Batzordea, Kontseilua eta Parlamentua sortu ziren, ekonomia alorreko harremanei sos-
tengu politikoa emateko.

1995. Schengen-eko Akordioa. Segurtasun komuneko politikak eta mugak ixtea adostu ziren (Europa gotor-
leku, immigrazioaren aurrean), behin politika ekonomikoaren norabidea ziurtatu ondoren.

6.- Europako Konstituzio Tratatua
Konstituzioaren Tratatua aztertzera sartu barik, tratatuan jasotzen diren eta Bolkestein Zuzentaraua bezalako
ondorengo jarduketak ahalbidetzen dituzten oinarrizko elementuak planteatzen ditugu.

• Erabakiak hartzeari dagokionez.
Jarduketen oreka finkatzen da Batzordearen eta Kontseiluaren artean, Legebiltzarra batez ere ordezkaritza
zereginetara mugatuz.
Europako Banku Zentrala bezalako erakundeen eskuetan uzten da EBren politika ekonomikoa erabakitzeko
ahalmena, Europako enpresari lobbyen sostenguaz (ERT) (FdeEE) (Unice).

Estatuak herrien autodeterminazio eskubideen, eta kultura eta hizkuntza eskubideen gainetik geratzen dira.

• Eskubideak aitortzeari dagokionez.
Aitortzen diren eskubide bakarrak salgai, kapital eta zerbitzuen zirkulazio librekoa, eta ondare eskubideak
dira. Ez da gizon eta emakumeen arteko berdintasunik ere aldarrikatzen, EBren balio modura, kide dituen
Estatuak berdintasuna eraginkor egin dezaten neurriak hartzera behartzeko.

Lisboako erreformen egitarau osoa lege bihurtzen da. Zerbitzu publikoak “interes ekonomiko orokorreko zer-
bitzu” izendatzera igarotzen dira, pribatizaziorako atea zabal-zabalik utziz.

• Nazioarteko harremanei dagokienez.
Europa globalizazio armatuan eta prebentziozko gerran sartu da.
Defentsa politika NATOren mende jartzen da, AEBren hegemoniaren mende, hartara.
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• Ingurumenari dagokionez.
Enpresa eta jabetza pribaturako askatasunerako eskubide osoa norbanakoek eta kolektiboak ingurumen osa-
suntsurako duten eskubidearen gainetik geratzen da.

7.- Nazioarteko testuingurua.
AEBk ahal duena baino gehiago kontsumitu eta gasta dezake, munduko gainerakoen lanaren eta aurrezkien
kontura. Dolarra nazioarteko moneta denez, eta munduko bono merkaturik handiena daukanez, AEBk zorrak
bere monetarekin ordaintzen dituen munduko herrialde bakarra izatea lortzen du, eta moneta horren interes
tasa erabaki dezake.

AEBk kanpora saltzen duena baino %50 gehiago erosten du. Nazioarteko inbertsioak dira –Altxorraren Bonoak
erosiz- munduko potentzia ekonomiko nagusiaren bizimoduaren trena finantzatzen dutenak. Dolarren bidez-
ko doiketak kosteak munduko gainerakoengana bideratzen ditu, zeren gainerako herrialdeen hazkundeaz,
enpleguaz eta aurrezpenaz jabetzearen parekoa baita. Dolar anemikoak AEBn egindako produktuen lehia-
kortasunari mesede egiten dio, AEBko aktiboak erostea erakargarri bihurtzen du atzerriko inbertsiogileentzat
(merkeagoak direlako), eta kanpoko zorra debaluatzen du (3 bilioi dolarrekoa dela kalkulatzen da).

Hori berez ez da nahikoa, ordea, eta Amerikako ekonomiaren beraren gero eta baliabide garrantzitsuagoak
drainatzea eskatzen du, gerra inperialistan xahutzeko gero. AEB finantzazko baliabideak askatzen ari da, zer-
gak arinduz. 2004an zergen ondoriozko diru-bilketa BPGren %16,3 besterik ez zen izan, 1959an %21 zen
bitartean. Egitarau sozialetara xedatutako partidak ere murrizten dira.

AEBk pentsioen sistema ere partzialki pribatizatu nahi du. Egitasmoak bere helburuak lortzen baditu, langile-
ek lansarietan egiten zaizkien atxikipenen zati bat beren erretirora bideratutako kapital pribatua eratzera
xedatu ahalko dute. Estatuak, ekarpen horiek jasotzeari utziko dionez, kredituak beharko ditu oraingo onura-
dunen erretiroak ordaintzeko (hamar urtean 754.000 milioi dolar izango direla aipatzen da). Diru kutxa publi-
koek finantzaketako kapitalaren onerako ordaindu beharko duten kosteetako bat da hori. Beste alternatiba bat
pentsioak murriztea izango da, jakina.

AEBk dolaren azpi-balorazioaren bidez hazkunde tasa baxuak EBra ekartzea lortu du, eta EB joera horiek
Egonkortasun Itunarekin konpentsatzea erabaki zuen, enplegua moztuz, aberatsei zergak arinduz, eta
Europako enpresak berregituratuz; ez du, ordea, horrela nahikoa produktibitateko irabazirik ahalbidetzen,
inbertsioaren ahultasunaren ondorioz.

Hori guztia etorkizunerako izugarri ondorio garrantzitsua ekartzen ari da; Europako kapital multinazionala
aurreranzko ihesean doa, Europako politika ekonomikoaren kontraesanak atzean utzi nahirik, zerbitzuen libe-
ralizazio eta pribatizazio erabatekoari bultzada berria emanez.

Gauzak horrela, zer gertatuko litzateke gainerako herrialdeek AEBren defizita finantzatzeari, edo beren banku
zentraletan dolarrak pilatzeari uko egingo baliote? Interes tasak igo beharko lirateke, ziurrenik, inbertsiogile-
ak lasaitzeko eta zorraren finantzaketari eusteko. Itzuli horrek biztanleriaren hipotekapeko kontsumo ahalme-
na hondaraziko luke, eta soldata, jendarte eta produkzio mailako beste krisi bat ekarriko luke.

Segituko ahalko da tiraka Europako enpleguaren eta enpleguaren kalitatearen hazkunde indize baxuei aurre
egiteko? Segi daiteke lanaldia luzatzen, lansariak murrizten?

Petrolioaren prezioak garestitzeari dagokionez, erabilgarri dauden baliabideei adituz kokatuko beharko
genuke, eta gaurko egoeran Txinako monetari balioa gehitzea eta Amerikako esportazioari mesede egitea
eskatzeko presio modura. Egun, Txina munduaren etorkizuneko merkatua da, eta horretara bideratzen dituz-
te multinazionalek igurikipenak, baina lan eta moneta politikak, epe laburrean, mundu mailako manufaktura
hornitzaile nagusi, eta AEBko altxorraren bonoen erosle nagusi bihur lezake. Txinak AEBrekin duen defizita
207.000 milioi dolarrekoa da. Bere menerapen estrategian, eta lehiakiderik ager dakion saihesteko, AEB arma-
mentu teknologian iaz baino 19.000 milioi dolar gehiago inbertitzera behartuta dago.

Ekonomia globalaren errealitatea bipolarra da. Mendebaldeko herrialde aberatsek suntsipen eta kontrol masi-
boko armak ekoizten dituzte, pobreek kontsumorako manufaktura gaiak ekoizten dituzten bitartean. Aberatsek
mendebaldeko merkatuak eskulan merkeaz ekoiztutako kontsumo ondasun mordoaz hornitzen dituzten
herrialde pobreen kontrako gerrak abiatzeko erabiltzen dituzte sistema militarrak.
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