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Inflazioak, interes-tasen igoerak, Europako Banku 
Zentralak zorra erostea murriztuko duela iragartzeak 
eta inoizko zorpetzerik handienak zalantzak sortu ditu, 
Espainiako Estatuari dagozkion Europako funtsen 
zenbatekoa txikiagotuko ote den. Beraz, zergatik iruditzen 
zaigu garrantzitsua Europako funtsezko tresna bati, 
hau da, ESEPEei (Ekonomia Suspertzeko eta Eraldatzeko 
Proiektu Estrategikoei) buruzko txostena egitea? Gure 
ustetan, proiektuok azaleratzen dituzten dinamikak 
irmoki errotuta daudelako. Suspertze berde eta morerantz 
egin ordez (halakorik posible bada), kapitalismo 
berde-militar digitalerantz goaz, eta bide horretan 
gero eta handiagoak izango dira pribatizazioaren, 
zorpetzearen, autoritarismoaren, estraktibismoaren eta 
abarren inpaktuak. Beste era batera esanda, trantsizio 
ekofeministaranzko bidetik aldentzen gaitu.

Zergatik aztertu  
Ekonomia Suspertzeko 
eta Eraldatzeko Proiektu 
Estrategikoak (ESEPEak)? 

Elikagaien, energiaren eta etxebizitzen prezioen 
igoeraren, Ukrainako gerraren eta 2022ko uztailean 
NATOren goi-bileran gastu militarra handitzeko hartutako 
konpromisoaren ondotik, bertsio ofizialaren erdigunetik 
baztertu da suspertze ekonomiko berde eta digitala. 
Urrun gelditzen dira orain hazkunde ekonomikoaren, 
modernizazioaren, enpleguaren eta, batez ere, klima-
aldaketaren eta desberdintasunen aurkako borrokaren 
promes horiek.

Testuinguru horretan, politika publikoak eta 
NextGenerationEU Europako funtsak berdez eta morez 
estaltzea indarra galtzen ari da, eta gero eta gehiago 
bistaratzen da sakoneko muina. Gerra-ekonomian 
ez da erretorikarik behar, eta enpresa handientzat 
merkatu berriak errentagarri bihurtzeko laguntza 
publikoa berez dator justifikatuta. Egun, azkartu egin da 
politika publikoen militarizazioa eta bistan gelditu da 
sistema energetiko kapitalistaren zerizana. Trantsizio 
energetikoa narrazio gisa ere ia ezabatu da; isuriak 
areagotzea ez da kezkagarria, sistema bera kolokan 
badago. Baliabide estrategikoen gaineko kontrola pasa 
da agendaren erdigunera –gasaren gaineko kontrolak 
kasu, tentsio geopolotiko neokolonialistak larriagotu 
ditu–, eta berriztagarrien lehian eskaintza bermatzea 
baino ez da helburua, bidean eragin ditzakeen kalteak 
kontuan hartu gabe.
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1. 
ESEPEen 
testuingurua

Zergatik da garrantzitsua ESEPEei 
buruzko txosten hau argitaratzea?
 - Baliabide kopuru handia bideratuko dutelako. Azken 

buruan, diru publikoa nora doan jakiteko!
 - Baina, batez ere, trantsizio berde, digital eta sozialaren 

oinarrian dauden kapitalismo berde eta digitalaren 
sakoneko joerak bistaratzen dituztelako. Eta 
agerian uzten digutelako zein den prozesu horretan 
erakundeek duten funtzioa. ESEPEen bidez ikus 
dezakegu norantz garamatzan kapitalismo berde 
honek.

Baina... zer dira ESEPE proiektu hauek? 
Geroxeago azalduko dugu hori.
 - Oraingoz, eta labur esanda, nahikoa da jakitea Espainiako 

Estatuan NextGenerationEU Europako funtsak egikaritzeko 
berariaz sortutako lankidetza publiko-pribatuak direla.

Has gaitezen amaieratik:  
zer da kapitalismo berde digitala?
 - Kapitalismoa (heteropatriarkala, kolonialista eta ekozida) 

berrartikulatzea da, kolapso ekologikoaren eta irabazi-tasen 
etengabeko murrizketaren garai hauetan. Alegia, negozioak 
orain artean egin ez bezala egiten jarraitzeko saiakera da: 
energia ugari eta merkerik gabe, eta natura-baliabideak gero eta 
gutxiago diren honetan.

 - Botere korporatiboaren proiektua da –baditu barne-tentsioak: 
enpresa handiak elkarren artean lehian daude– eta trantsizio 
ekofeminista abiaraztea eragozten digu. Trantsizio horrek 
dimentsio anitzeko krisi sistemikoari eta kolapso ekologikoari 
aurre egiteko aukera emango liguke, bizitza guztiek –beren 
aniztasunean– planeta bizi batean inporta duten etorkizuna 
jomuga.

Tekno-baikortasun 
kapitalista islatzen dute.1.

3. Balio-kateen aldeko 
apustua egiten dute –ez 
eskubideen aldekoa–, eta 
desberdintasunak eta 
gatazkak estaltzen dituzte.

6. Prozesu opakuak dituzte 
–ez dira gardenak– eta 
boterea zentralizatzen dute.

4. Hazkunde-logika eta 
industrializatzailea 
inposatzen dute, inolako 
erantzukizun globalik hartu 
gabe.

2. Bizitza eusten duten 
oinarriak ukatzen dituzte.

Enpresa (handiak) dira 
protagonistak, eta are 
gehiago pribatizatuko da.

5.
€

€

€

7.

Eta zer diote 
ESEPEek 
kapitalismo 
berde digitalari 
buruz?  
Funtsezko zazpi 
gako ematen 
dizkigute.

Eta argi eta garbi adierazten 
dute hori, washingik ere egin 
gabe.
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Tekno-baikortasun 
kapitalista

Bizitza eusten  
duten oinarriak  
ukatzea

and made in Spain» trantsizio energetikoaren aldeko 
apustua. Trantsizio horren oinarriak «berriztagarri 
berritzaileak» eta hidrogenoa dira, balio-kateek behar 
duten energia ziurtatzeko.

Lurralde-lur kontzeptua ukatzen da –balio-kateak 
materialez eta eergia hornitzen baditu ere– eta horren 
ondotik ukatzen dira bizitza eusten duten prozesuetarako 
funtsezko lanak. 

Europako Itun Berdean gertatu bezala, kolapso ekologikoa 
klima-aldaketaren ikuspegi sinplistara mugatzen 
da, eta hertsiki lotuta dago berotegi-efektuko gasen 
(BEG) isuriarekin. Lehen eta azken helburua gas horiek 
murriztea da; gainerako alderdien garrantzia txikiagotu 
egiten da. Urari eta lehorteei dagokienez, esate baterako, 
klima-aldaketaren ondorioz ura urriagoa dela adierazten 
da, eta uraren merkataritza-alderdia nabarmendu; aldiz, 
ez dira aipatzen urak betetzen dituen beste hainbat 
funtzio (biodibertsitateari eusteko, adibidez). Ziklo-
ikuspegiaren ordez erabilera-ikuspegia aplikatzen bada, 
amaierako isuriak baino ez dira kontuan hartuko, eta 
prozesuetan zehar sortutako inpaktu ekosistemiko oro 
alboratuko da. Erabat bazter uzten dira zeintzuk izango 
diren osagaiak fabrikatzeko materialen inpaktuak, 
zein den kontsumitutako energia edo zein sortutako 
hondakinak. Energia garbia da, eta digitalizazioa 
klimatikoki neutroa, hutsean flotatuko balute bezala. 
Aipatu neutraltasunetik urrun, balio-kateetan 
aurreikusitako eraldaketak dinamika estraktibistetan 
eta neokolonialetan oinarritzen dira, eta beharrezko dute 
megaproiektu klasikoak edo punta-puntakoak eraikitzea. 
Horren adibide litzateke, esaterako, uraren zikloaren 
egungo digitalizazioa, lehengo obra hidraulikoen pare 
legokeena.

ESEPE guztiek gutxiesten dute lanak balio-kateen 
elementu nagusi gisa duen funtzioa, eta sistematikoki 
egokitzen diote hori teknologiari. Esaterako, 
ekipamenduak eta teknologiak ez dira zaintza-
harremanetan laguntzeko tresna; aitzitik, soluzioa izatea 
dute helburu, pertsonen autonomia errespetatzeko 
eredurantz egiteko. Osasunaren kasuan, doitasunezko 
medikuntzaren, terapia aurreratuaren eta gizabanakoari 
aplikatutako datu-zientzien aldeko apustua baino ez da 
egiten. Lana aipatzen bada, ustez proiektuek sortuko 

ESEPE proiektuen benetako helburua Espainiako 
enpresak balio-kate globaletan kokatzea da. Horretarako, 
digitalizazio eta modernizazio teknologiko prozesua 
proposatzen dute, erakunde publikoek diruz lagunduta 
eta enpresa (handi) pribatuak buru dituztela. Bertsio 
ofizialaren arabera, prozesu horrek ongizatea ekarriko 
die (Espainiako Estatuko) herritarrei eta planetari. Apustu 
horrek bi uste oker ditu oinarrian:

 - Merkatu kapitalistetan dute fedea. Horren arabera, 
merkataritza-hazkundeak ezinbestean dakar 
guztion ongizatea, lanpostuak sortzen dituelako: 
enpresa-ekintzailetzaren bidez lortzen dira erronka 
sozioekonomikoei aurre egiteko irtenbide onenak. 
Gainera, enpresen jarduna eta ingurumen- eta gizarte-
erantzukizuna eta -jasangarritasuna bateragarriak 
dira.

 - Teknologietan dute fedea, digitaletan bereziki. 
Teknologia horiek dira honako hau lortzeko bitartekoa: 
(1) merkataritza-hazkundea berdea izateko bermea 
(hazkundea eta berotegi-efektuko gasen isuriak 
bereizi egiten dira, hau da, ekonomia desmaterializatu 
egiten da); (2) Espainiako enpresak lehiakorrago 
bihurtzea; eta (3) edozein erronka sozioekonomiko 
edo ingurumenekoak konpontzea (izan kalitatezko 
arreta eta osasun-sistemaren iraunkortasuna 
lortzeko, izan ur-eskasia saihesteko).

Tekno-baikortasun kapitalista ez da kontu berria, baina 
ESEPEek honako hau azaleratzen dute:

 - Zein sakonekoa den: ongizatearen eta oreka 
ekosistemikoaren elementu nagusiak (hau da, 
elikadura, osasuna, zaintzak edota uraren zikloa) 
ikuspegi merkantilistan sartu dira bete-betean, eta 
balio-kate gisa baino ez dira identifikatzen.

 - XXI. mendeko formatua: digitalizazio korporatiboa 
protagonista erabatekoa da, baita helburua bera 
ere (izatez, balio-katea da) eta, aldi berean, beste 
helburuetarako bitartekoa da (gainerako balio-
kateentzat). Bioekonomiek espazio handia hartzen 
dute; prozesu bizien manipulazio teknologikoan 
oinarritutako negozio-nitxoak hedatzen dituzte. 
Abangoardiako osasuna, adibidez, genomikoa da.

 - Ahultasuna: energia-iturriak ez daude bermatuta. 
España Puede planak ahalko du, baldin eta atzerriko 
energiarekiko eta erregai fosilekiko menpekotasuna 
murrizten badu. Horregatik egiten dute «designed 
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dituzten lanpostuak aipatzeko baino ez da, eta guztiak 
dira teknifikatuak eta kualifikatuak. Ez da kualifikazio 
txikiko lanpostuei buruz ezer esaten, prozesuok eusten 
dituzten lanpostuak badira ere. Badirudi ez dela behar 
inork meategietan lan egitea, mikrotxipak ekoizteko 
materialak erauzteko. Etxeko enpleguari edo sasoikako 
langileei aipamen bakar bat ere ez. Deigarria da ziklo 
ekonomikoa ixteko eta sistema sostengatzeko —
austeritate- eta murrizketa-garaietan batez ere–– etxeek 
betetzen duten funtzioari buruz ezer ez aipatzea. Ez da 
kontuan hartzen lan inbisibilizatuek egungo zaintza-krisia 
eusteko eta pobrezia-egoerari (besteak beste, energia- 
eta ellikadura-probreziari) erantzuteko duten eginkizuna. 

Tekno-baikortasuna da prozesu oro eusten duen 
gorputz-lur lurraldeen inbisibilizazioaren oinarria. 
Nekazaritzako elikagaien ESEPEa da beharbada 
inbisibilizazio bikoitz horren paradigmatikoena: badago 
nekazaritzako elikagaien industria, baina ez dago lurrik, 
ezta baserritarrik ere.

Bizitzaren jasangarritasunari dagokionez, ez da alderdi 
sozioekonomikorik aipatzen. ESEPEen justifikazioak eta 
helburuak ez daude eskubideen arabera idatzita; are 
gehiago, ez dute kontuan hartzen nola eragin dezaketen 
eskubide horien erabileran. Ez dira eskuratutako 
eskubideak aipatzen (ura, elikadura eta osasuna 
eskuragarri izateko eskubideak), eta aldarrikatzen 
direnak lortzeko (energia eta zaintza jasotzeko 
eskubideak) ez da aurrerapausorik sumatzen. Hain zuzen 
ere, atzerakada nabarmena da, ez baititu eskubideak 
betetzeko politika publikoak proposatzen; balio-kateen 
ikuspegitik proposatzen dira.

Ez da desberdintasunik adierazten, eta ESEPEak 
egikarituko diren errealitateen ezaugarri dira, hain zuzen 
ere. Energia-, ur- edo elikadura-pobreziari buruz hitz 
bat bera ere ez. Zaintzak ez dira generoarekin, klase 
sozialarekin, dibertsitate funtzionalarekin eta migrazio-
egoerarekin lotutako desberdintasunekin lotzen, 
pribilegio/zapalkuntza harremanen funtsezko bektore 
badira ere. Abangoardiako osasunaren proposamena 
erabat indibidualizatua da eta ez ditu osasun-zerbitzuak 
jasotzeko desberdintasunak aipatzen. Hala, albo batera 
gelditu dira osasun publikoaren ideia eta osasun-

arloko determinatzaile sozialak1. Desberdintasunetan 
eragiten ez bada, areagotu egingo dira, merkatuek, izatez, 
baliabideak metatzeko dinamiken arabera funtzionatzen 
dutelako.

Ez dira gaur egungo gatazkak kontuan hartzen; are 
gutxiago ESEPEak exekutatzean sustatuko diren 
etorkizuneko gatazkak. Esaterako, berriztagarrien 
soroak (makrogranja eolikoak, adibidez) instalazioak 
edo nekazaritzarako lurrak erabiltzerakoan aurreikus 
daitezkeen gatazkak, edo ureztatzeko uraren erabileran 
gerta daitezkeenak. Halaber, ur-eskari handia behar 
du mikrotxipen industriak, eta berau nabarmen 
sustatuko da (ESEPEen zenbateko handiena dagokio). 
Lurralde-kohesioari dagokionez, positiboki eragingo 
duela iragartzen du testuak, baina iragarpen baikorra 
da: testuan darabilten ikuspegia arrotza zaio kohesio 
horri, elkarri konektatutako balio-kateak txertatzea 
dela adierazten baitu, eta ez baliabideak birbanatzea, 
populazioak berrorekatzea edo birnekazarizatzea. 
Hortaz, hiri- eta landa-eremuen arteko desberdintasunak 
handituko direla aurreikus daiteke. Bestalde, termino 
geopolitikoei dagokionez, posizio pribilegiatuak –
abiapuntu hartu dute–, ez dira inondik inora zalantzan 
jartzen.

1 Osasuna «determinatzen» duten kausak, baldintzak edo egoerak dira. 
Determinatzaile horien artean daude ingurumen-faktoreak, faktore 
biologikoak, jokaerazko faktoreak, gizarte-, ekonomia-, lan- eta kultura-
faktoreak, baita osasun-zerbitzuak ere, gaixotasunak saihestu eta osasuna 
leheneratzeko gizartearen erantzun antolatua eta espezializatua diren 
heinean.

Eskubiderik, 
desberdintasunik 
eta gatazkarik 
gabeko  
balio-kateak
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ESEPEen helburua da matrize produktibo pribatizatu, 
merkantilizatu eta finantziarizatu sostengaezina 
berreraikitzea, zorpetzea oinarri, eta balio-sorkuntza 
ardatz. Beste era batera esanda, kapital-metaketa da 
azken xedea. Hala, osasuna, zaintza, elikadura, ura eta 
energia ez dira berrantolatu beharreko ongizatearen 
dimentsioak, eskala daitezkeen eta eskalatu behar diren 
balio-kateak baizik; diru-balio nabarmena sortzen duten 
industria modura izan dezaketen funtzioa da alderdirik 
azpimarragarriena, eta energia-sorkuntzaren aurretik 
osagaien ekoizpena indartzen dute, edo osasunerako 
irtenbide digital eta (bio)teknologikoak sustatzea 
azpimarratu, adibidez.

Energia eta ura nola lortu dute abiaburu, kontsumo 
sostengaezina elikatzeko modu garbiagoak bilatuz, 
ondasun horiek bizitzarako dituzten funtsezko funtzioak 
hartu ordez. Balio-kateetan ekoizten den horrek 
bizitzarako dituen erabilerak ez dira zalantzan jartzen. 
Beraz, ez dira zalantzan jartzen ez energiaren erabilerak, 
ezta energia-eskaria mundu mailan murrizteko beharra 
ere. Hidrogenoaren aldeko apustua (hautsak harrotu 
dituen arren) industria eta garraio astunaren beharrizanei 
erantzuteko egin da. Sektore horiek bermatzeko 
teknologia aldatzea proposatzen da, baina ez dira 
bermatzen oinarrizko beharrizanak, hots, duintasunari, 
osasunari eta, azken buruan, giza eskubideei lotutakoak. 
Kolapso ekologikoak ezinbestean garamatza 
materia- eta energia-erabilera murriztera. ESEPEen 
proposamenean, aldiz, balio-kate globalak hedatzeko 
apustua egiten da, eta horrek metatze global handiagoa 
baino ezin du izan oinarri. Digitalizazioa ekonomia 
desmaterializatutzat hartzen da eta, hortaz, alderdi hori 
albo batera uzten du.

Logika berrindustrializatzaile horren adibide 
argia da ESEPEen gobernantzan merkataritza-
alderdiekin zuzenean lotutako ministerioak direla 
nagusi. Nekazaritza eta Industria Ministerioak dira 
Nekazaritzako elikagaien ESEPEaren buru; Zientzia 
eta Osasun Ministerioak Osasunaren ESEPEaren buru; 
eta Lan Ministerioa Zaintzen ESEPEaren buru. Logika 
krezentsitak hartzen ditu espazio sozioekonomiko 
guztiak: enpresa txiki eta ertainak (ETEak) eta ekonomia 
sozialeko entitateak eskalatu eta nazioarteratzeko 
apustua egiten da. ETEen funtzioa izan daiteke 
«korporazio handien enpresa laguntzaile izatea», 
bereziki berrikuntza teknologikoei dagokienez; gainera, 
sozialki onuragarritzat hartzen dira, gizartean edo 

ingurumenean kaltegarriak diren sektoreetan betetzen 
duten zeregina edozein dela ere. Ekonomia sozialaren 
(ez eraldatzailearen) indar diferentzial deiturikoak ez dira 
berezko duten tokiko maila txikira lotuta ulertzen.

Helburua da Espainiako Estatua Europako edo 
mundu mailako erreferente bihurtzea arlo guztietan. 
Nekazaritzako elikaduraren, osasunaren eta zaintzen 
ESEPEetan abangoardiako hub izenekoak eratuko 
dira: energiaren ESEPEan proiektu integralentzako 
Energía NextGen zigilua abiaraztea aurreikusi da (zigilu 
horretatik kanpo gera daitezke energia-komunitateak, 
tokiko mailakoak direlako, eta «integral»tzat hartzeko 
ezaugarriak ez dituztelako, edo ez dituztelako inbertsio-
itzulkin esponentzialak sortzen). Balio-kateetan posizio 
pribilegiatua bilatzen den bitartean, entzungor egiten 
die ESEPEek sustatzen duten hazkunde-logikaren eta 
digitalizatzailearen dinamika estraktibista globalei.  
Hori dela eta, usain neokolonial nabarmena dario 
Europako ekonomiaren etorkizunari, trantsizio 
energetikorako beharrezkoak diren materialak pilatzen 
dituelako eta estraktibismoak dakarren lurraldeen  
birpatriarkalizazio-prozesua aktiboki bultzatzen duelako, 
talde ekofeministek salatu dutenaren arabera.

Enpresak dira ESEPEen protagonistak; horregatik da 
agerikoa ESEPEen ikuspegi pribatizatzailea. Hala ere, 
ESEPE guztiek ez dute berdin eragingo, sektorearen 
arabera pribatizazio-maila ezberdina delako; 
pribatizazioa kontsolidatuta dago energiaren, uraren 
eta lurraren kasuan, baina osasungintza da beharbada 
ongizate-estatuaren dimentsio publikoenari eusten 
diona. Oro har, esan liteke eragin pribatizatzaile handia 
izango duela, botere korporatibo gero eta metatuagoaren 
esku. Ondasun komunen pribatizazioa berretsi edo/eta 
areagotu egingo da: energiaren bermunizipalizioa zaildu 
egingo da; 2008ko krisiaz geroztik indarra hartu duen 
uraren zikloaren pribatizazio-eredua goraipatzen da, eta 
lurren jabetze handiagoa espero da, osasuna eta iraupen 
luzeko zaintza bezalako arloetako proposamen publikoa 
gutxiesten den bitartean.

ESEPEak lankidetza publiko-pribatuaren (LPPren) 
logikatik sortu dira. ESEPE bakoitza ez da, berez, LPP bat, 
baina funts guztiak logika horren arabera exekutatzea 
aurreikusten da, eta zatirik handiena (eta opakuena, 

Hazkunde-logika 
berrindustrializatzailea 
eta globalki  
arduragabea

Mozorrorik gabeko 
pribatizazioak

€

€

€
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lehen esan bezala) enpresa handiak buru dituzten 
LPPek egikarituko dutela aurreikusten da. Argi eta garbi 
adierazten da pribatizazioa, nola burutuko den zehazten 
ez bada ere.

Pribatizatzeko eta digitalizatzeko dinamikak elkar 
elikatuko dira, balio-kateak digitalizatzen badira datu 
kopuru handia sortuko dutelako; ez da zehazten datu 
horiek norenak izango diren eta nola kudeatuko diren. 
Pentsatzekoa da, aurrez gertatu moduan, datuon 
kudeaketa enpresa pribatuen esku geldituko dela, 
zuzenean edo zeharka, administrazioek enpresei datuak 
salduko dizkietelako. Are larriagoa da hori oinarrizko 
eskubideez ari garenean.

Bestalde, badira irabazi-asmo pribatuaren eta/edo 
botere korporatibo handiaren logikari ihes egiten 
dioten eragileak. Hala ere, eragile horiek egon badaude 
ere, ez dute ikuspegi orokorra aldarazten. ETEek eta, 
zenbait kasutan, kooperatibek eskalatzea da helburua, 
eta ustez txikiagoak diren balio-kateetan izango 
dute protagonismoa, hala nola zaintzan; ekonomia 
sozialeko entitateen nitxo gisa eratu da eremu hori. 
Logika horren arabera, zenbateko txikiagoak esleituko 
zaizkie, esaterako, energia-komunitateei eta etxebizitza 
kolaboratiboei –egikaritzea lausoa da eta laguntzak 
jasotzeko prozesua konplexua–, eta ez da logika 
demokratizatzaileak eta ez-merkantilak egiazkoak 
izango direla bermatzeko mekanismoen berri ematen.

Ez da sektore publikoa indartzeko proposamenik ageri, 
ezta ongizatearen estatuaren egiturazko sektoreetan ere. 
Adibidez, osasungintzan, farmazia-industria publikoa 
sustatzeko aukera galdu da, eta mendekotasunari 
dagokionez, ez da autonomiari eta mendekotasunari 
arreta emateko sistema bera ere aipatzen. Zerbitzu 
publikoen zeregina inbertsio pribatuak finkatzea eta 
sostengatzea da. Horixe da funtsen egitekoa, baina 
badira ere ex profeso garatuko diren mekanismoak ere2.

2 I+G merkaturatu aurreko erosketa publikoa da horren adibidea. LPPak 
Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatua eta kontratazio 
publikoaren berezko printzipioak bete behar baditu ere, Kontratazio 
Publikoaren Europako Zuzentarauen eta Merkataritzaren Munduko 
Erakundearen Kontratazio Akordioaren aplikazio-eremutik kanpo gelditzen da.

Opakutasuna ESEPEen zutabe nagusia da, korporazioek 
politika ekonomikoa nola bereganatzen duten 
ikusarazten diguna, hain zuzen ere. Honako alderdi 
hauek azpimarratu nahi ditugu:

 - Osaera: hain da gordina testuaren merkataritza-
kutsua, pentsatzekoa dela «intereseko adierazpenak»3 

aurkeztu dituzten enpresek zuzenean parte hartu 
dutela ESEPEen testuak osatzen. Ez da diagnostiko 
parte-hartzailerik inondik inora ageri.

 - Gobernantza: ministerioei dagokien eremuaz gain, 
ESEPE guztietan aurreikusi da gobernantza  
publiko-pribatuko aliantzak eratzea. Oro har, ezin 
dugu jakin zeintzuk izango diren aliantza horien 
funtzioak, ezta zein erakundek osatuko dituzten ere 
(Abangoardiako Osasunaren Aliantzaren kasuan 
baino ez dira ezagutzen). Beraz, pentsatzekoa 
da korporazioen interes handiekin lotura estuena 
dutenek kudeatuko dituztela funtsok. Orain, zalantza 
da: aliantza horiek lehiatila informalak nolabait 
formalizatzeko modua izango al dira? Orain artean 
horixe izan da enpresa-lobbyek Europako funtsetan 
eragiteko bidea.

 - Exekuzioa: nola banatuko dira ESEPE bakoitzaren 
funtsak? Kudeaketa horren guztiaren alderdirik 
gardenena –gardena den heinean– deialdiak dira, 
baina ESEPEen zatirik txikiena dagokie. Adibide 
bat jartzearren, Energiaren ESEPEan, aurrekontu 
osoaren % 4 baino ez da deialdietara bideratuko. 
Nabarmentzekoa da ministerioek duten funtzioa, 
ESEPEen buru dira eta, beraz, proiektuotan parte 
hartuko duten enpresak izendatu eta hautatuko 
dituzte. Prozesuak zehaztutakoaren arabera, enpresak 
izendatu ondoren, Ogasunaren Erregistro Ofizialean 
argitaratu beharko lirateke, baina erregistro hori abian 
jarri eta hamalau hilabete pasa dira, eta ez da bertan 
izenik ageri.

Zenbait politika ekonomiko demokratizatzeko aldarrikatu 
izan diren tresna batzuk barnebiltzen dituzte ESEPEek, 
baina horiek desaktibatzeko besterik ez. Horren adibide 
da Uraren Behatokia: kalitate-zigiluak emateko eratu da, 
eta ez uraren kudeaketa ikuskatzeko eta bermatzeko. 
Hainbat aldarrikapen, bestalde, erabat gutxietsi dituzte, 
hala nola Zaintzen Mahaia eratzekoa. Udalek, beren 

3 Intereseko adierazpenak (MDI gaztelaniaz) merkatu-ikerketak dira. Ikerketa 
horien arabera erabakitzen dute ministerioek norantz egin behar duten beren 
deialdi eta ESEPEek. Ikus hemen.

Opakutasuna, 
demokraziarik  
eza eta 
zentralizazioa

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/manifestaciones-de-interes
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politikarako saiakerak izan zitezkeen. Horren adibide 
izan dira, besteak beste, Baserritik Mahaira izeneko 
Europako estrategia eta ur-ekosistemak kontserbatzeko 
eta leheneratzeko helburuak. Izan ere, kasu honetan, 
diagnostikoak ere merkatuaren arabera egin dira: 
ez dago osasun edo zaintza alorretako krisirik edo 
desberdintasunik, ez dago estres hidrikorik, «gure 
ekonomiaren eragile handiak» diren sektoreak baino 
ez. Hau da, proposatutako diagnostikoetarako 
proposamenak desegokiak direnik ere ezin esan; beste 
komunitate-politikekin alderatuta, ESEPEek ez dute 
errealitatera minimoki hurbiltzen den diagnostikorik 
hartu abiapuntu.

ESEPEen erretorikarik ezak, gerra-ekonomiako gainerako 
politikei gehituta hedatuta, jaso ditzake kritikak, baina, 
aldi berean, kezkagarria da zer-nolako narratiba 
merkantilista uzten duen agerian. Erretorikarik ezak 
bidea urratzen al die botere korporatiboei zuzendutako 
politikei?

aldetik, ez dute proiektuok diseinatzen eta kontsultatzen 
parte hartu, eta proiektuak exekutatzeko enpresen pare 
daude, hau da, entitate onuradunak izan daitezke, aipatu 
hazkunde-dinamika krezentista aplikatuz. Esaterako, 
uraren deialdietara aurkezteko partzuergoak eratzea 
eskatzen da, mankomunitateak sortzeko kulturarik ez 
dagoen testuinguruan. Hala, erakundeek de facto uzten 
dituzte alde batera herri txikiak. Joera zentralizatzailea 
bistakoa da.

Orain arte, trantsizio berde eta digitalari buruzko 
diskurtso hegemonikoak ikuspegi kritikoen argudioak 
eta kontzeptuak bereganatu eta instrumentalizatu 
izan ohi ditu. Arazo hori iraunaraziko al dute ESEPEek? 
Proiektuotara aurkezteko derrigorrezko baldintza da 
«ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko» 
printzipioa (do no significant harm: DNSH) betetzea eta 
genero-berdintasunaren zeharkako ildoan positiboki 
eragitea. Lehenengo baldintza betetzeko, nahikoa da 
erantzukizunpeko adierazpena sinatzea. Bigarrenaren 
kasuan, baldintza betetzeko konpromisoa eskatzen 
da, baina konpromisoa bermatzeko mekanismorik 
aurreikusi gabe. Inpaktu berdea edo morea kontrolatzeko 
adierazle-sistemarik ez dagoenez, autoerregulaziora 
eta erretorikara mugatzen da guztia: greenwashinga 
eta (nolabaiteko) purplewashinga, azken batean. Hala 
ere, arrapaladan ari dira arrazoibide horiek desegiten, 
gaur egungo gerra-testuinguru honetan. Ukrainako 
gerraren ondoriozko energia-egoera ikusita, RePowerEU 
estrategia onartu da, eta DNSH irizpidea ez betetzeko 
aukera ematen du. Dagoeneko ez da behar papera bat 
ere sinatzea.

Aldi berean, justifikazioaren, espero diren inpaktuen eta 
proposatutako neurrien narratiba erabat merkantilista 
da. Deigarria da dagoeneko hedatuta egon eta esanahiz 
husteko arriskua zuten kontzepturik ez agertzea 
(agroekologia, zaintzaren demokratizazioa...). Hainbat 
termino eztabaidan ageri dira, baina gutxi dira eta ESEPE 
proiektuen periferian daude (inbertsio txikiak dira edo ez 
dira gehiegi garatzen), esaterako, energia-komunitateak, 
iraupen luzeko zaintzak behar dituzten pertsonentzako 
arreta-eredua, eta zaintzen desinstituzionalizazioa. 
Era berean, ez dira aipatzen hainbat erakunde-ildo, 
aurrez adostutakoak; washinga egiteko edo bestelako 

Ia washingik gabe
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Orain bai,  
zer dira ESEPEak?
Ekonomia Suspertzeko eta Eraldatzeko Proiektu Estrategikoak (ESEPE) España Puede. 
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren funtsak (SEEP) bideratzeko modu 
nagusia dira. Azken plan hori da NextGenerationEU Europako Suspertze Plana (NGEU) 
Espainiako Estatuan inplementatzeko bidea4.

4 Formalki, ESEPE proiektuak NGEU funtsak Espainiako Estatuan exekutatzeko 36/2020 Errege Lege Dekretuak berariaz 
sortutako lankidetza publiko-pribatuak dira (zehazki, 140.000 milioi euro dagozkie NGEU funtsen zati bati, Suspertze eta 
Erresilientzia Mekanismoari, alegia). Lankidetza publiko-pribatuei buruz, ikus hemen.

NGEU funtsak –Europako funtsak deiturikoak, aurretik beste funts batzuk egon 
arren– pandemiaren ondorioz abiarazitako neurrien parte dira, eta helburu 
dute «suspertzea ahalbidetzeko ehun sozioekonomikoa eraldatzea»5. NGEU 
funtsek 750.000 milioi euro bideratuko dituzte, eta zati handiena Suspertze 
eta Erresilientzia Mekanismoari (MRRri) dagokio (NGEU funtsen % 90). Estatu-
nazioek funtsak eskura ditzakete, pandemiaren inpaktuen arabera6. Horretarako, 
ezinbestekoa zen EBak onartutako plan bat aurkeztea (Espainiaren kasuan, 
España puede plana, 2021eko apirilean onartua eta Europako Batzordeak 
2021eko ekainean onetsia). NGEU funtsak ezinbesteko tresna dira Europako Itun 
Berdea (2019ko abenduan onartua) abiarazteko. Era berean, itun hori kapitalismo 
berde eta digitalaren aldeko Europaren apustua gauzatzen du7. NGEU funtsek 
hainbat kritika jaso dituzte, honako arrazoi hauengatik:

 - Europar Batasunak gain hartutako zorra dira, eta estatu kide guztiek 
ordainduko dituzte. Zorra ordaintzeak esan nahi du finantza-merkatuen menpe 
jartzea eta horrek, azkenean, beti dakar austeritate biozida.

 - Baldintzak eskatzen dituzte. Beharrezkoa da, beraz, lan-, pentsio- edo 
zerga-erreformak ezartzea eta, EBren esparruan, erreformek beti dute kutsu 
neoliberala.

 - Onartzeko eta inplementatzeko prozesua bertikala, opakua eta konplexua da, 
eta Europako enpresa handiak ditu protagonista. Hala, lankidetza  
publiko-pribatuak (LPP) dira funtsak exekutatzeko berariaz hautatutako bidea.

5  Hasieran (2020ko maiatza-uztailean) «larrialdi eta erreskaterako» ziren abian jarritako neurriak. Gainera, 
bertan behera gelditu zen Egonkortasun eta Hazkunderako Ituna PEC (lehenengo 2021era arte, gero 2022ra 
arte eta, orain 2023ra arte), gastu publikoa eustea derrigortzen zuena. Hurrengo eraldatze eta suspertze aldian, 
2020ko uztailetik aurrerakoan, NGEU funtsak deitu eta 2021-2027 aldirako EBren aurrekontua handitu zen. 
NGEU funtsak ulertzeko erreferentziak (atal honetarako oinarri hartutakoak): Espainiako testuinguruan Nicola 
Scherer, Erika González Briz eta Nuria Blázquez Sánchez (2021), Bruna Cañada eta Nicola Scherer (2022), eta 
Nicola Scherer eta Rubén Martínez Moreno (2022). Euskal Herriaren testuinguruan, Euskal Herriak Kapitalari 
Planto (2021). Itun Berdeei buruz, Alfons Pérez (2021).

6 Espainiako Estatuak % 20 ere eska zezakeen (140.000 milioi euro), baina itzuli ezin diren zuzeneko laguntzak 
eskatuko dituela baieztatu du (72.000 M€). Maileguak ez ditu eskatuko (68.000 M€).

7 Kapitalismo berde digitalari kritika feministak eta/edo kontraproposaen ekofeminista eta antikapitalistak dira: 
Júlia Martí Comas (2020), Blanca Bayas Fernández eta Joana Bregolat i Campos (2021), Colectiva XXK eta SOF 
(2021), Natália Lobo (2022), Sandra Ezquerra, Marina Di Masso eta Marta Rivera (2022), Gonzalo Fernández, 
Erika González, Juan Hernández, Pedro Ramiro (2022), Amaia Pérez Orozco eta Gonzalo Fernández (2020).

Espainiar estatuko 
Suspertze, Eraldatze 
eta Erresilientzia Plana

Berreskuratze- eta erresilientzia-mekanismoa:

Next Generation EU:

672.500

750.000 M€

M€

Maileguak:

360.000
Diru-laguntzak:

312.500
M€ M€

ESPAÑA 
PUEDE.

Diru-laguntzak:

Guztira:

72.000 M€
 69.528 M€

141.528 M€

Maileguak:

(Estatuko Aurrekontu Orokorrak)

(EB Aurrekontua + Eurobonoak)

ESEPEen 
ardatz 
transbertsalak

Trantsizio
ekologikoa

Gizarte- eta
lurralde-kohesioa

Genero-
berdintasuna

Eraldaketa
digitala

11 Ekonomia 
Suspertzeko eta 
Eraldatzeko 
Proiektu 
Estrategikoei
(ESEPEak)

32.298  
M€

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://odg.cat/es/colaboraciones-concesiones-publico-privadas-cpp/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/stability-and-growth-pact_es
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Dirulaguntzak

Uraren zikloa 
digitalizatzeko 

Ibilgailu elektrikoa eta 
konektatua garatzeko 

2022/05/24an onartua

Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
+ Automozio Mahaia.

4.295

Trantsizio Ekologiko eta Erronka 
Demografikorako Ministerioa

+ Energia berriztagarrien, hidrogeno 
berriztagarrien eta biltegiratzearen aliantza

Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikorako Ministerioa
+ Aldebiko elkarrizketak eragile pribatuekin

6.920 M€

M€

M€

M€

M€

M€

M€

M€

Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa 
Digitalerako Ministerioa

2021/12/14an onartua

Nekazaritzako 
elikagaien 

Hizkuntzaren 
ekonomia berriaren 

Ontzigintzako
ESEPE

ESEPE Aeroespaziala

Energia berriztagarrien, 
hidrogeno berriztagarriaren 

eta biltegiratzearen 

2021/07/13an onartua

Zientzia eta Berrikuntzako Ministerioa
+ ESEPE aeroespazialaren aliantza

2022/03/22an onartua

  2022/03/22an onartua

1.940

Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako 
Ministerioa; Presidenteordeak: Kultura eta Kirol 
Ministerioa eta Atzerriko Gaietarako, EB eta 
Kooperazio Ministerioa + 
Hizkuntzaren Ekonomia Berrirako Aliantza

Presidentekideak: Zientzia eta Berrikuntza 
Ministerioa eta Osasun Ministerioa + 
Abangoardiako Osasunerako Aliantza 2022/03/01ean onartua

2021/11/30ean onartua

Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa eta 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa 
+ Nekazaritzako elikagaien ESEPEaren aliantza

2022/02/08an onartua

1.003

Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikorako 
Ministerioa + 
Aldebiko elkarrizketak hainbat sektorerekin 

  2022/03/08an onartua

1.100

M€

Abangoardiako 
osasunerako 

982

808

M€

Ekonomia zirkularraren 
492

Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa 
+ Ontzigintzako ESEPEaren aliantza

2022/03/15ean onartua

2.193

310

Zenbat diru publiko ESEPE bakoitzarentzat?

Mikroelektronikaren
eta erdieroaleen

12.250 M€

Ekonomia sozialaren 
eta zaintzen 

Presidentea: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa. Presidenteordetza: Gizarte Eskubideen eta 2030 
Agendaren Ministerioa + Gizarte Ekonomia eta Zaintzen Aliantza.

 2022/05/31n onartua

32.298  M€Inbertsio publikoa guztira: zuzeneko lizitazioak



 
Trantsizio ekofeministarako 
funtsezko arloetako  
bost proiektu estrategiko 

Bost ESEPE ditugu txosten honetan aztergai.  
Hain zuzen ere, trantsizio ekofeministan funtsezko 
diren alorrak garatzen dituztenak: osasuna, 
energia, elikadura, ura eta zaintzak. Bost horiek 
aukeratu ditugu funtsezko sektoretzat ditugulako 
etorkizuneko matrize erreproduktibo jasangarri eta 
bidezko batean. Hau da, sektore horiek gaur egun 
antolatuta dauden moduak ezinbestean sakonetik 
aldatzea beharrezkoa bada ere, oinarrizko 
beharrizanak asetzen dituzte, zalantzarik gabe, 
eta sektore horiek funtzionatzeko duten moduaren 
arabera, gizarte-eskubideak, hau da, energia, 
osasuna, elikadura, ura eta zaintzak jasotzeko 
eskubidea bermatu edo eragozten dituzte.

Palanka politikak 
eta 5 ESEPEetan dauden osagaiak
I. Hiri- eta landa-agenda, despopulatzearen aurkako borroka eta nekazaritzaren garapena

1. Mugikortasun jasangarri, seguru eta konektatuko ekintza-plana
2. Etxebizitza birgaitzerako eta hiri-berroneratzerako plana
3. Nekazaritzako elikagaien eta arrantza-sektorearen ingurumen-eraldaketa eta eraldaketa digitala.

II. Azpiegitura eta ekosistema erresilienteak

4. Ekosistemak eta haien biodibertsitatea kontserbatzea eta leheneratzea
5. Itsasertzeko eremua eta baliabide hidrikoak zaintzea
6. Mugikortasun jasangarri, seguru eta konektatua

III. Bidezko energia-trantsizio inklusiboa

7. Energia berriztagarrien hedapena eta integrazioa
8. Azpiegitura elektrikoak, sare adimendunak sustatzea eta malgutasuna eta biltegiratzea hedatzea
9. Hidrogeno berriztagarrien ibilbide-orria eta haren integrazio sektoriala
10. Bidezko Trantsiziorako Estrategia

IV. XXI. menderako administrazioa

11. Administrazio publikoen modernizazioa

V. Gure enpresen ekosistemen modernizazioa eta digitalizazioa 

12. Espainia 2030 Industria Politika
13. ETEak sustatzea
14. Turismo sektorearen modernizazio- eta lehiakortasun-plana
15. Konektibitate digitala, zibersegurtasuna bultzatzea eta 5G hedatzea

VI. Zientziaren eta berrikuntzaren aldeko ituna eta Osasun Sistema Nazionalaren berrikuntza eta indartzea

16. Adimen artifizialaren Estrategia Nazionala
17. Erakundeen erreforma eta zientzia, teknologia eta berrikuntzako sistema nazionalaren gaitasunak indartzea
18. Estatuko Osasun Sistemaren gaitasunak berritzea eta handitzea 

VII. Hezkuntza eta ezagutza, etengabeko ikaskuntza eta ahalmenen garapena
19. Gaitasun digitalen plan nazionala
20. Lanbide Heziketa sustatzeko plan estrategikoa
21. Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años

24 - 25 - 26 27 - 28 - 29 - 30

VIII. Zaintzen ekonomia berria eta enplegu-politikak
22. Zaintzen ekonomiarako eta gizarteratze-politikak indartzeko ekintza-plana 
23. Politika publiko berriak lan-merkatu dinamiko, erresiliente eta inklusibo baterako

IX. Kultura- eta 
kirol-industriaren sustapena

Hazkunde inklusibo eta iraunkorrerako 
zerga-sistemaren modernizazioa

OsasunaESEPE: Energia Nekazaritza Ura Zaintzak

España puede planaren palanka-politikak 30 osagaitan daude banatuta. ESEPE 
guztiak egokitzen dira osagai horietako batzuetara. Txosten honetan aztertutako 
bost ESEPEek osagai horietako 18 garatzen dituzte, irudian ikus daitekeenez:
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1. ABANGOARDIAKO

ESEPEa

OSASUNERAKOBerreskuratze
-funtsen 
whitewashinga 
(garbiketa zuria)8

Bestalde, sektore pribatuak 487 M€ 
inbertituko dituela aurreikusten da, 
farmazia- eta (bio)teknologia-sektoreko 
enpresa handien inbertsioetan. Orain 
artean, deialdi bat baino ez da argitaratu 
(2022ko maiatzaren 6koa), eta Industria, 

11 Eskuragarri hemen: 
https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IDI-Farma/DescipcionGeneral/Paginas/beneficiarios.aspx

Merkataritza eta Turismo Ministerioak 
kudeatu du. Deialdiaren helburua 
da farmazia-sektoreko eta osasun-
produktuen sektoreko jarduketak 
diruz laguntzea, eta 50 milioi euroko 
aurrekontua du11.

ESEPEaren helburuetan aipatzen da Osasun Sistema Nazionala indartzea dela 
xedea –baita zientzia, teknologia eta berrikuntza sistema nazionala ere–, baina 
ez du plana gehiegi garatzen, soluzio digital eta (bio)teknologikoetan inbertitzeko 
apustuaz harago. Honako inbertsio-lerro hauek proposatzen ditu:

Osasun Sistema Nazionalean doitasunezko medikuntza pertsonalizatuaren 
bidezko inplementazioa sustatzea: 147,6 M€ 
Neurri horren helburua da negozio-hobi berriak sortzea eta I+G+d proiektu  
publiko-pribatuen bidez enpresa lehiakorrak sustatzea.

Terapia aurreratuen eta bestelako farmako berritzaile edo emergenteen garapena 
sustatzea: 143,43 M€ 
Sektore akademikoaren eta enpresa-sektorearen arteko aliantza bidez garatuko  
da ildo hori, eta industria-ehuna indartuko da lankidetza publiko-pribatuko proiektu 
bidez. LLP horren adibide bat izango da «Terapia aurreratuen medikamentuen 
merkataritza-sozietatea».

Datu-sistema berritzailea garatzea eta osasun-laguntzaren eraldaketa digitala 
bultzatzea: 395 M€ 
Helburu horren bidez, hainbat iturritatik jasotako datuak bildu, tratatu, aztertu eta 
ustiatu nahi dira, prebentzioa, diagnostikoa, tratamendua, errehabilitazioa eta 
ikerketa hobetzeko.

Osasun Sistema Nazionalaren zentroen ahalmenak indartzea eta garatzea  
(zehar-lerroa):  
Ez du ESEPEaren berariazko baliabiderik.

Industria-ahalmena garatzeko, digitalizatzeko eta modernizatzeko inbertitzea 
(zehar-lerroa): 206,9 M€ 
Farmazia-enpresen berrikuntza-proiektuetarako laguntzak eta maileguak.

Ehun zientifikoaren eta enpresa-ehunaren arteko lankidetza eta koordinazioa 
(zehar-lerroa): 40 M€ 
Teknologia transferitzeko neurriak.

Lurralde-kohesioa indartzea (zehar-lerroa): 32 M€ 
«Osasunari aplikatzeko bioteknologiako I+G+b plan osagarriak» barne hartzen ditu, 
baina ez du zehazten nola lagunduko dion horrek lurralde-kohesioari.

Prestakuntza indartzea (zehar-lerroa): 16,1 M€

8 Atal hau Abangoardiako osasunerako ESEPEaren inguruan Blanca Bayasek egindako analisiaren laburpena da.  
Analisi osoa eskuragarri dago XXK, ODG eta OMALen webguneetan.

9 36/2020 Errege Lege Dekretuak arautzen ditu Ekonomia Suspertzeko eta Eraldatzeko Proiektu Estrategikoak; oraindik ez 
da lege gisa izapidetu Diputatuen Kongresuan. 

10 Eskuragarri hemen:  
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/ESEPEs/ESEPE-para-la-salud-de-vanguardia

Abangoardiako osasunerako ESEPEak9 
ez du aurrekaririk gure testuinguruan; 
osasungintzan inoiz egin den inbertsio 
handiena da. Aukera paregabea litzateke 

Osasun Sistema Nazionalaren hutsuneak 
betetzeko, azken buruan, herritarren 
osasuna hobetzeko. Baina, hori al da 
helburua?

Deskribapena

Abangoardiako osasunerako ESEPE 
deiturikoa10 COVID-19 pandemia gurean eta 
munduan bizkor hedatzen ari zen unean 
aurkeztu zen. ESEPEak «abangoardiako 
osasuna» kontzeptua aurkezten digu, 
eta horrela dator definituta: «osasuna 
sustatzeko eta babesteko prozesua da, 
produktu, prozedura berritzaile eta soluzio 
digitalak garatu eta txertatzea oinarri, 
pazienteen prebentzioari, diagnostikoari, 
tratamenduari edo errehabilitazioari balioa 
eransteko, hala osasun-erronka berriei 
aurre egiteko».

Soluzio digitalak eta  
(bio)teknologikoak sustatzea eta 
prozedurak pertsonalizatzea oinarri, 
proposamen horien ondoriozko sustapen 
ekonomikoa dute ardatz, eta osasungintza 
Espainiako ekonomiaren pisuzko 
dinamizatzaile modura bultzatzen dute.

ESEPE honek, guztira, 1.469 milioi euroko 
aurrekontua aurreikusten du;  
982 M€ sektore publikokoak dira 
(821 M€ Suspertze, Eraldatze eta 
Erresilientzia Planekoak, eta 162 M€ 
Estatuko Aurrekontu Orokorrekoak). 

https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IDI-Farma/DescipcionGeneral/Paginas/beneficiarios.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes/perte-para-la-salud-de-vanguardia
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mekanismoak lankidetza publiko-
pribatuan oinarritzen dira, eta horrek 
barne hartzen du enpresen parte hartzea; 
hala, ez dira aurreikusten kudeaketa eta 
hornidura publikoa. Gainera, ESEPEaren 
gobernantza Abangoardiako Osasunerako 
Aliantza deiturikoaren esku gelditzen da 
–,2022ko apirilaren 29an eratu zen12–, eta 
Zientzia eta Berrikuntzako ministroa eta 
Osasun ministroa ditu buru. Farmazia- 
eta (bio)teknologia-sektoreko enpresa 
handietako zuzendari eta presidenteek 
ere parte hartzen dute. Zehazki, sektoreko 
elkarte eta patronal nagusietako 
zuzendari eta presidenteak dira enpresa-
sektore pribatuaren ordezkariak, hala 
nola FENIN, Farmaindustria, Asebio, 
AMETIC, BioSim, FACME eta AESEG 
enpresetakoak13. Pazienteak eta 
erabiltzaileak defendatzeko elkarteak ere 
barne hartzen dituzte, esaterako, Paziente 
Elkarteen Plataforma (Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes, POP) eta 
Pazienteen Espainiako Foroa (Foro 
Español de Pacientes, FEP)14.

12 Sorrera-dokumentua eskuragarri hemen:  
https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/e63d478f-8901-484a-95f2-3f2b0754c75

13 Elkarte hauek ere farmazia-enpresa handiek finantzatzen dituzte.
14 Elkarte eta patronal horiek sektoreko enpresa handi asko ordezkatzen dituzte, horien artean, laborategi farmazeutikoak, 

hala nola GlaxoSmithKline (GSK), Pfizer, Merck, Novartis, Sanofi, Lilly, Fresenius Kabi, Bayer edo Esteve; bioteknologia-
taldeak, hala nola Asebio; eta sektore digitaleko multinazionalak, adibidez, Siemens edo Indra.

15 393,942 milioi euroko ekarpena egingo du.

Maila politikoari eta kudeaketa-mailari 
dagokienez, proposamen guztiak honako 
ministerio hauen menpe daude: Zientzia 
eta Berrikuntza Ministerioa, Ekonomia 
eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa, 
eta Industria, Merkataritza eta Turismo 
Ministerioa. Aurreikusitako deialdiak 
kudeatzeko funtzio ezberdina izango 
du ministerio bakoitzak. Ministerioen 
ekarpenak desberdin daude banatuta, eta 
Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa da 
ekarpen handiena egiten duena15.

Ikuspegi ekofeministaren 
balorazioa

Jarraian, Abangoardiako osasunerako 
ESEPEaren testua labur berrikusiko dugu.

Zer indartzen du Abangoardiako 
osasunerako ESEPEak? Eta zer ez?

Osasungintzari dagokionez, honako 
elementu hauek barnebildu edo garatzen 
ditu proiektuak:

 - ESEPEaren testuak aditzera ematen du 
digitalizazioa eta (bio)teknologia direla 
abangoardiako osasuna deiturikoa 
eraikitzeko soluzioak, horiek baitira, 
testuaren iritziz, herritarren osasuna 
babestu eta «osasun-erronka berriei 
aurre egiteko» tresnak. Diagnostikoan, 
Osasun Sistema Nazional digitala 
eratzea azpimarratzen da, eta 
kapitalismo tekno-baikorraren esparru 
ideologikoa du justifikazio-iturri.
 - Digitalizazioari eta datu-baseak lortzeari 
lotuta, arreta pertsonalizatuan eta 
erantzun indibidualizatuetan ardazten 
da. Datu-baseak lankidetza publiko-
pribatu bidez lortuko lirateke eta, hortaz, 
baliteke enpresa transnazionalak 
izatea osasun publikoko zerbitzuetako 
erabiltzaileen datuak bildu eta 
kudeatzeaz arduratzen direnak.
 - Lankidetza publiko-pribatua da 
kudeaketa hori garatzeko proposatzen 
den modalitatea

Aldiz, ESEPEaren testuak ez ditu aipatzen:

 - Zeintzuk diren herritarren lehentasunezko 
beharrizanak, osasunari dagokionez.

16 Gaur egunera arte, oso gastu txikia bideratu da osasungintzara bideratutako gastua oso txikia izan da, sektoreak dituen 
beharrizanei dagokienez, eta 2022 urteko aurrekontuek ez dute gastu hori handitzea aurreikusten. Era berean, osasungintzan 
beste zerbitzu batzuk integratzea aldarrikatzen da; adibidez, adinekoentzako egoitzak lehen-mailako arretak kudeatzea.

17 Osasun-sistemaren ardatza da, presio asistentzial handia du, eta zabalki aldarrikatu da baliabide gehiago izatea, 
esaterako, osasungintzarako inbertsioaren guztizko aurrekontua % 25 areagoatzea.

18 Europako Kontu Auzitegiak berak arrisku horien inguruko txostena argitaratu du, eta ardatzak erakunde publikoak zorpetzea 
eta ondasun edo zerbitzu horiek herritarrentzat duten bermerik eza dira. Hala, herritarren eskubideak urratzen dira.

 - Osasun-sistemara jotzea errazteko zein 
politika proposatzen diren, beharrizan 
handiena duten sektoreentzat 
ere. Aipatu politikek osasunaren 
determintzaileetan eragin behar dute; 
osasun-arloko desberdintasunak 
murrizteko eraginkorragoak dira.
 - Osasun Sistema Nazionalak zein 
baliabide gutxi dituen –ez da 2009 
eta 2018 artean egindako murrizketen 
ondorioetatik leheneratu16–. 
Langile-falta leuntzeko neurriak, 
osasun-eremuko maila eta/edo 
espezializazioetan; lehen mailako 
arretatik hasi17 eta askotariko 
espezializazioetara arte. 
 - Sektore publikoan inbertitzeko aukera 
eta ikerketa-zentro edo farmazia-
industria publikoak eratzeko aukera.

Lankidetza publiko-pribatuen 
aldeko apustua eta proposamen 
publikoa alboratzea

Abangoardiako osasunerako ESEPEa 
–ESEPE guztiak bezala– lankidetza 
publiko-pribatuaren forma berria da. 
Nabarmenetzekoa da lankidetza publiko-
pribatuak entitate eta erakunde askok 
jarri dituztela zalantzan18. Formula berri 
horrek, orain artekoarekin alderatuta, 
inplementatzeko arrisku handiagoa dakar, 
berme gehiago deuseztatu eta proiektua 
garatzean kontrol publikorako eta 
ingurumen-kontrolerako epeak murrizten 
direlako. ESEPEen ekimenetarako 
kudeaketa publikoa proposatzea erabat 
baztertzen da.

https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/e63d478f-8901-484a-95f2-3f2b0754c75
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dituen ondorioak

Abangoardiako osasunerako ESEPEak 
ez du nabarmentzen zein ekarpen 
egingo dion osasun-sistemaren 
jasangarritasunari, ezta bizitzarako 
beharrezkoak diren beste egiturei ere. 
Aipatzen diren mugarri bakarrak –eta ez 
dira nahikoa garatzen– honako hauetan 
ardazten dira: ESEPEak zenbateko 
ekarpen ekonomikoa egingo dion BPGren 
adierazleari19; ustez zenbat lanpostu berri 
sortuko dituen20; eta, azkenik, inpaktu 
soziosanitarioei buruzko bi datu labur21. 
Zer da aipatzen ez dena, eta bizitza 
sostengatzeko ezinbesteko duguna?

Ondorio desberdinak subjektuen, 
herritarren eta lurraldeen arabera

Osasuna hobetu nahi bada –hau da,  
bizi-kalitatea eta bizitza luzea 
bermatu nahi badira– osasunaren 
determinatzaileetan eragiten duten 
politikak behar diraa, eta ez proba 
diagnostiko teknifikatuak. ESEPEak ez 
du ezberdin diagnostikatzen gizarte-
kolektiboen beharrizanen arabera, eta 
ez du determinatzaile horietan eragiteko 
neurririk proposatzen.

Osasun-arreta jasotzea eta  
gizarte-desberdintasunak ez 
dira ESEPEaren gabezia bakarra; 
proposamenak ez du garatzen –ez 
testuan, ez eta neurrietan ere– Suspertze 
Plan osoak barne hartu beharko lituzkeen 
zeharkako lau helburuetako hiru. Eta 
helburu horietarako asmo-adierazpen bat 
baino ez du adierazten, ez ditu ekimenak 
oinarri, eta ez du horien integralitatea 
proposamenean barne hartzen. 

19 BPGri 4.335,496 M€-ko ekarpena egitea aurreikusi da.
20 12.688 lanpostu berri aurreikusi dira.
21 (1) Desgaitasunagatiko % 15eko bizi-urte aurreztea, gutxienez eta (2) 65 urtetik gorako bizi-urte osasuntsuetan 

lurralde-arteko ezberdintasunak % 30 murriztea.
22 Aurkitu dugun aipamen bakarra da genero-berdintasuna kontuan hartuko dela Abangoardiako Osasunerako Aliantza 

osatzen duten enpresetan.

Inbertsioari dagokionez, eraldaketa 
digitalari egitekoa aipatzen da bakarrik. 
Jarraian datoz xehatuta aipatzen ez diren 
beste hiru helburuak:

 - Trantsizio ekologiko eta energetikoa: 
«ingurumenari kalte esanguratsurik ez 
eragiteko» printzipioa betetzen duela 
adierazteaz gain, ez dira berau lortzeko 
adierazleak zehazten. Garrantzitsua da 
aipatzea doitasunezko medikuntzan 
erabiltzen diren teknologiek erregai 
fosilez eta material kritikoz osaturiko 
mikrotxipak eta beste elementu batzuk 
behar dituztela, eta horiek erauzteak 
inpaktu handia duela; kasu askotan, 
Hego Globalean lortzen dira, logika 
neokolonial bidez.
 - Genero-berdintasuna: asmo-adierazpena 
baino ez da, ez da testuan bertan 
garatzen ere. Ez du nola ezarriko den 
definitzen, ezta azalpen kualitatiborik 
eskaintzen ere; genero-kuotak neurtzeko 
adierazle edo proposamenak falta dira22. 
Bizitza sostengatzeko beharrezko ditugun 
beste ikuspegien elementuak ere ez dira 
ageri, esaterako, ikuspegi feminista eta/
edo gizarte-ikuspegia.
 - Gizarte- eta lurralde-kohesioa: 
aurreikusitako zenbait ekimenetan 
borondate hori aipatzen da, baina 
adierazle argi edo loteslerik ezarri gabe; 
funtsak hainbat autonomia-erkidegoren 
artean birbanatuko direla baino ez du 
adierazten.

Bizitzari eusten dioten oinarri 
ikusezinen birkonfigurazioa

ESEPEak ez du bermatuko langileengan 
inbertitzea, eta hori ezinbestekoa da 
Osasun Sistema Nazionala indartzeko 
edozein ekimenekin batera. Enpleguari 
buruz ESEPEak aipatzen duena da 12.688 
lanpostu berri sortuko dituela –zifra bitxia, 
ez biribildua–, eta, gainera, ez da nahikoa 
osasungintzan inbertitzeko, osasun-
sistemak gaur egun dituen beharrizanak 
kontuan hartzen baditugu.

Lanpostu berriak teknikoak eta/edo 
espezializatuak izango direla definitzen 
da eta, beraz, ez dira inondik inora ageri 
lan erreproduktiboak. Lanpostu horiek 
prekarizatu egingo dira edo ESEPEak ez 
ditu indartuko, behintzat. Osasun-sistemak 
eta osasun-arreta jasotzeko beharrezkoak 
diren lanetan ez bada inbertitzen, hots, 
zaintza-lanetan ez bada inbertitzen, 
etxeetara itzuliko da beste behin ere, 
feminizitutako jardueraren bidez23.

23 Lanpostuei buruz, adierazten da «jarduera osagarriak egiteko» izango direla, hots, «(administrazio-, merkataritza-, 
higiezin-zerbitzuetarako, zerbitzu juridiko eta aholkularitza-zerbitzuetarako); osasun-arretarako zerbitzuak, energia-
hornitzaileak eta produktu kimiko eta farmazeutikoko fabrikatzaileak».

24 Ikus Las colaboraciones público-privadas (CPPs) como herramientas de privatización. El caso de sanidad hemen: 
https://odg.cat/wp-content/uploads/2019/10/ODG-CPP3_SANCAST-2.pdf

Eztabaidarako gakoak

Abangoardiako osasunaren ESEPEak 
hutsune ugari ditu eta ez da aurreikusten 
osasun-sistemaren beharrizanak bete 
eta horren jasangarritasunari lagunduko 
dionik. Hala, ez da aurreikusten herritar 
guztien osasuna hobetzea bermatuko 
duenik. Herritarrek osasun-arreta 
jasotzeko desberdintasunak murrizteko 
neurrietan inbertitzeko aukera galdu da.

Gaur egun, osasungintza publikoa 
desarautzeko mehatxua dugu, osasun-
sistemetan sektore pribatua hedatzekoa, 
hau da, osasun-zerbitzuak pixkanaka 
pribatizatzekoa24 eta sektore publikoa 
ahultzekoa. ESEPE honetan –eta, egia 
esan, ESEPE guztietan– sektore publikoan 
inbertitzeko aukera alde batera uzten 
da, baita ikerkuntza edo industria 
farmazeutiko publiko indartsua sortzeko 
aukera ere.

Abangoardiako osasunaren ESEPEa 
proposamen digitalaren paradigmatikoa 
da, gainerako ESEPEekin gertatzen den 
moduan. Zaintza-ikuspegia edo dimentsio 
soziosanitarioa txertatzea baztertzen du 
eta, aldiz, pribatizatzeko aukera, sektore 
farmazeutikoko eta (bio)teknologikoko 
enpresa handien negozioa eta eragina, 
eta kapitalismo berdearen aldeko apustu 
tekno-baikorra sustatzen ditu.

https://odg.cat/wp-content/uploads/2019/10/ODG-CPP3_SANCAST-2.pdf
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25 Atal hau «Energia berriztagarriak, hidrogeno berriztagarria eta biltegiratzea» analisiaren laburpena da. Analisiaren egileak 
Irene González eta Mònica Guiteras dira eta XXK, ODG eta OMAL entitateeen webguneetan dago eskuragarri.

Deskribapena

Energia berriztagarrien, hidrogeno 
berriztagarriaren eta biltegiratzearen 
(EBHB) Ekonomia Suspertzeko eta 
Eraldatzeko Proiektu Estrategikoa 
(ESEPEa) da España Puede Suspertze 
Planaren funts eta estrategia gehien 
egituratzen dituen proiektua. ESEPE horren 
bidez, trantsizio energetikoa «designed 
& made in Spain» izango da, eta horren 
helburua da industria-, ekonomia-, lan- 
eta berrikuntza-esparruetan lorpenak 
eta aukerak maximizatzea, eta horretan 
herritarrek eta ETEek parte hartzea. ESEPE 
honen aurrekontua 16.300 milioi euro 
ingurukoa da: guztizko horretan, sektore 
publikoak 6.900 milioi euro baino gehiago 
emango ditu eta, ustez, inbertsio pribatua 
9.500 milioi euro ingurukoa izango da.

ESEPE hau funtsezko lau elementuren bidez egituratzen da:

1. 25 neurri eraldatzaile, inbertsio-tresna zehatzen bidez zabalduta, 
berriztagarri berritzaileetara bideratzen dira; energia biltegiratzeko, 
malgutzeko eta energia kudeatzeko eredu berriak sortzera; hidrogeno 
berriztagarrira; malgutasunera eta Bidezko Trantsiziorako Estrategiara; I+G+b 
plan osagarrietara. Neurri eraldatzaileek Trantsizio Ekologiko eta Erronka 
Demografikorako Ministerioaren 3.558 milioi euroko aurrekontua dute eta, 
horren bidez, inbertitzaile pribatuen 5.390 milioi euro biltzea espero da.

2. 17 neurri bideratzaile edo laguntza-neurri: trantsizio energetikorako; gas 
berritzaileen mugikortasunerako; trebakuntza, lanbide-prestakuntza eta 
enplegurako; eta eremu teknologiko eta digitalerako. Neurri bideratzaile horiek 
3.362 milioi euroko laguntza publikoa jasoko dute, eta, kalkuluen arabera, 
kapital pribatuko 4.060 milioi euro bereganatuko dituzte.

3. Energía NextGen zigilua: Suspertze Planaren jarduketa eta tresnak barne 
hartzen dituzten proiektu integralek etiketatzeko, sailkatzeko eta jarraipenerako 
sistema hori lortu ahalko dute. Zigiluaren bidez, nazio mailako zein nazioarteko 
bezero eta proiektuei begira ikusgarritasuna lortuko dute.

4. Espainiako trantsizio energetikoko balio-katean duen inpaktua jarraitu ebaluatu eta 
aztertzeko sistema, eskala-ekonomiaren eta balio erantsiaren arabera.

Laburbilduz, EBHB ESEPEaren xedea 
da teknologia, industria-ahalmena eta 
negozio-eredu, ikerketa eta ezagutza 
berriak garatzea eta hedatzea, energia 
berriztagarrien esparruan Espainiako 
Estatuaren lidergoa indartzeko.

Gobernantzari dagokionez, Trantsizio 
Ekologiko eta Erronka Demografikorako 
Ministerioa da ESEPEak sustatutako 
neurriak zentralizatzen eta koordinatzen 
dituen erakundea. Hala ere, 
aurreikusitako hainbat jarduketetan 
eragile askok parte hartuko dutela 
ikusita, bi gobernantza-gune sortzea 
aurreikusten da. Bata ministerioarteko 
gobernantza izango da. Bertan parte 
hartuko dute Industria, Merkataritza 
eta Turismo Ministerioak; Ekonomia 
Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako 
Ministerioak; Hezkuntza eta Lanbide 
Heziketa Ministerioak; eta Garraio, 
Mugikortasun eta Hiri Agendako 
Ministerioak. Beste gunea Berriztagarri 
berritzaileen, hidrogeno berdearen 
eta biltegiratzearen aliantza izango 
da, sektore pribatuak parte hartzeko 
sortutakoa.

2.

Trantsiziorako 
enpresa-soluzio 
tekno-baikorrak.25

ETA 
BILTEGIRATZEAREN

ENERGIA 
BERRIZTAGARRIEN, 
HIDROGENO 
BERRIZTAGARRIAREN 
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egindako balorazioa

EBHB ESEPEak bete-betean lerratzen du 
beharrizanen justifikazioa Europako Itun 
Berdearen ideiekin; krisiaren irtenbidea 
berreskuratze berdearen bidez eta 
teknologian oinarritutako  
enpresa-soluzioetan inbertitzearen bidez 
lortuko dugu, ekonomia deskarbonizatzen 
lagunduko dutelako. Une oro jarraitzen 
dio ildo tekno-baikorrari, eta «beharrezko» 
teknologia berriak –hidrogeno berdea, 
itsasoetako berriztagarriak, biltegiratzeko 
modu berriak– sustatzea du oinarri, 
isuriak murrizteko. Alabaina, teknologia 
horiek ez dute bizitza erdigunean 
kokatuko; kontrara, bizitza erabiliko dute 
berrindustrializazio-dinamika berriak 
sortzeko. Etengabe azpimarratzen da 
alor horretan «Espainiaren lidergoak» 
sortuko dituen aukerak, testuaren 
arabera, «trantsizio energetikoaren 
eremu ezberdinetako balio-kateetan». 
Hain zuzen ere, balio-katea indartzea da 
ESEPEaren helburu nagusietako bat, baita  
enpresa-sektore nazionala ondo kokatzea 
ere, Europa eta mundu mailan buru izan 
eta posizio horri eusteko.

Gizarte- eta ingurumen-aukerak aipatzen 
dira testuan, gizarte-berrikuntza eta 
demokratizazioa beharrezkoak direla; 
ingurumenari kalte esanguratsurik ez 
eragiteko printzipioa (do not significant 
harm, DNSH) ere aipatzen da, baina ez 
dute funtzio loteslea izango. Gainera, 
pobrezia energetiko egoerak edo energia 
eskuratzeko eskubidearen bermea alde 
batera utzi edota okerragotu egingo dira 
(ez dira behin ere aipatzen testuan), baita 
Hego Globaleko herrialdeetan izango dituen 
inpaktuak ere; herrialde horiek trantsizio 
energetikorako funtsezkoak diren mineral 
eta material asko dituzte. Berriztagarriak 
sortzeko, biltegiratzeko eta hidrogenoa 

sortzeko azpiegiturak sustatzen dira 
(itsasiko azpiegiturak nabarmenduz), eta 
proiektuok egikaritzeko, nagusi dira aliantza 
publiko-pribatuak eta pribatu-pribatuak. 
Hidrogeno-elektrolizagailu eta -haran 
handiak eraikitzea bultzatzen da, eta 
sorkuntza-kostua handia denez, proiektuok 
ez lirateke posible izango finantziazio 
publikorik gabe, irabaziak, antza denez, 
sektore pribatuarentzat izango direnean. 
Gauza bera gertatzen da itsasoko parke 
eolikoekin, edo biltegiratzeko azpiegiturekin. 
Gainera, gatazka-eremuetako mineralen eta 
lur arraroen erabilera intentsiboa behar dute 
oraindik ere.

Bidezko trantsiziora begirako soluzio eta 
neurriei aplikatutako justizia sozialak 
bigarren planora eramaten ditu  
energia-komunitateak, eta herritarren 
egitekoa ere bigarren lerrokoa da ESEPEaren 
testuan zehar proposatutako jarduketetan.

Gobernantza eta demokratizazioa?

Ministerioarteko gobernantzatik eta 
Trantsizio Ekologiko eta Erronka 
Demgrafikorako Ministerioaren 
(MITECO) eta Energia Aurrezteko eta 
Dibertsifikatzeko Institutuaren (IDAE) 
funtsezko eginkizunetik harago, zeregin 
nabarmena izango du Berriztagarri 
berritzaile, hidrogeno berriztagarri eta 
biltegiratzearen aliantzak (nagusiki sektore 
pribatuak ordezkatuta). Gainera, ez dira 
berariaz aipatzen eskualdeko edo tokiko 
administrazioak; neurri edo jarduketa 
zehatzen batean parte hartu dezaketela 
edo funtsik jaso dezaketela baino ez da 
adierazten.

ESEPEek proposatzen duten jarduteko 
aldiak berak ere –2023an esleitu eta 2026 
amaierarako exekutatu behar dira– esan 
nahi du epe labur eta ertainean funts 
kantitate handia bideratuko dela eta, beraz, 
epe laburrean etekin handiak jasotzeagatik 
erakar ditzakeen inbertitzaileak izango 

dira onuradunak. Baldintza horrek asko 
zailtzen du ekonomia sozial eraldatzaileko 
eragile txikiagoek, hala nola kooperatibek 
–baina baita udal-enpresa publikoek 
ere– eginkizun azpimarragarria izateko 
aukera, ez baitute balio erantsi handiko 
eskala-ekonomia eta negozio-eredurik, 
ezta itzulkin finantzario handiak sortzeko 
ahalmenik ere.

Birpribatizazioa

Birpribatizazio-uholde berri bat gertatzeko 
arrisku nabaria igar daiteke, formatu eta 
tresna berrien bidez. ESEPEak business 
as usual errezetak proposatzen ditu, 
baina, hori bai, berrikuntza kontzeptua 
eta ETEak txertatuta. Bereziki aipatzen 
ditu ETE globalak, teknologikoak eta 
efizientzia eta azkartasun eskemetan sar 
daitezkeenak. Enpresa pribatu handiak 
eta transnazionalak izango dira baldintza 
horiek betetzen dituzten bakarrak. 
Hortaz, kanpo geldituko dira eskema 
publiko-komunitarioko proiektuak eta 
90eko hamarkadan pribatizatu edo/
eta liberalizatutako hainbat sektore 
bermunizipalizatzea aldarrikatzen duten 
ekimenak. Lankidetza publiko-pribatuko 
formulak proposatzeaz gain, lankidetza 
pribatu-pribatukoak ere sustatzen dira.

Ez da publifikazio- edota despribatizazio-
prozesurik proposatzen, ezta proiektu 
publiko-komunitarioak benetan 
sustatzeko prozesurik ere; tokiko 
eragileak aipatu baino ez dira egiten, 
ez zaizkie benetan parte hartzeko 
tresnarik eta mekanismorik eskaintzen, 
ez demokrazia/gobernantza mailan, ez 
eta finantziazioari dagokionez ere. Aipatu 
tresnarik gabe, eta ESEPEetako proiektuak 
lurraldean errotzeko asmorik gabe, 
zehaztu gabeko hitzak baino ez dira.

Gauza bera gertatzen da sare 
adimendunen instalazioari dagokionez: 
litekeena da berzentralizazio-prozesua 
gertatzea, banaketa-sektorea kontrolatzen 
duten oligopolioaren enpresen esku 
geratzeko. Banaketa-sareen mantentze- 
eta egokitze-prozesuak sare horien 
pribatizazioa zalantzan jartzea oztopatzen 
dute ESEPEek, baita banatzaile nagusiek 
sare horiek zaintzen egin duten lan eskasa 
ere. Oligopolio horiek dira, hain zuzen, 
ESEPEi buruzko interesko adierazpenak 
proposatu dituztenak.

Birlokalizazioa 
eta lurralde-kohesioa?

ESEPEak ez du komunitateek beren 
lur eta baliabideen birlokalizazioa 
edo horien gaienko presentzia edo 
burujabetza areagotzeko mekanismorik 
eta proposamenik zehazten. Sakrifizio-
gune berriak sortzea edo dagoeneko 
espoliatutako lurraldeak finkatzea da 
joera. Ekoizpen-prozesuak berritzeko 
eta berrekoizpena sustatzeko ustezko 
helburua duten hainbat jarduteko ildo 
proposatzen dira, baina ez dute zalantzan 
jartzen nola jarraituko duen Hego 
Globalak Ipar Globala sostengatzen. 
Hainbat ekintzerarako (besteak 
beste, aerosorgailu zaharren ordez 
makina berriak jartzea, ordezkatutako 
ekipamenduak birziklatzea eta tratatzea 
edo nekazaritzako eta abeltzaintzako 
hondakin edo jardueren balorizaziotik 
biogasa sortzea eta hori biometano 
bihurtzea) energia-eskari handia behar 
da (amaierako kontsumoan ez ezik, baita 
tarteko prozesuetan erabiltzeko ere) 
eta gure ekoizpen-ereduak ezinbestean 
deshaztea. Eta ez du hori guztia kontuan 
hartzen.
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mugak?

EBHB ESEPEak ez du eskaria murriztea 
edo eskaria kontrolatu eta kudeatzea 
proposatzen, planetaren muga fisikoak 
kontuan hartuta. Aldiz, teknologia 
aldatzea da proposatzen duena, denak 
bere horretan jarrai dezan. Energiaren 
erabilera intentsiboko sektoreei 
dagokienez (garraio astuna, siderurgia, 
zementua, industria kimikoa, etab.) 
hidrogenoaren aldeko apustua egiten 
da, horiek «deskarbonizatzeko», eta ez 
horiek eraldatu edo kontsumoa zalantzan 
jartzeko.

Azken batean, berriztagarriei lotutako 
ekipamenduak eta osagaiak fabrikatzeko 
ahalmena indartu nahi da, eta horrek 
mineral kritikoak eta material urriak 
intentsiboki erabiltzea esan nahi 
du. Bestalde, kontuan hartzekoa da 
digitalizazioa –handiagoa– sustatzeak 
ekarriko duen energia-kontsumo 
intentsiboa, zerbitzari deszentralizatuek 
kontsumituko dutena. Gainera, 
energia-kantitate handia beharko dute 
funtzionatzeko, baita azpiegiturak 
eraikitzeko estraktibismorako ere.

Zaintza-lanen balioa handitzea?

Enpleguari dagokionez, ESEPEak dio 
280.000 lanpostu baino gehiago sortuko 
dituela (zuzenekoak, zeharkakoak eta 
induzituak barne). Guztiak izango omen 
dira «jasangarriak eta kalitatezkoak». 
Hori lortzeko, Espainiako Estatua 
«berriztagarrien sektorean mundu 
mailako potentzia» izateko ikuspegi edo 
kontzeptualizazioa hartzen da oinarri, 
hau da, Espainia erreferente teknologiko 
bihurtzea, hainbat teknologia garatu eta 
inplementatuz, energia berriztagarrien 
balio-kateak indartuz eta negoziorako 
eta gizarte-berrikuntzarako eredu berriak 
bultzatuz, baita askotariko sektore 
produktiboetan integratuz ere. Hori 
guztia zaintza-lanak, zaurgarritasuna 
eta interdependentzia erdigunean 
jarri gabe. Zaurgarritutako etxe eta 
lurraldeak bazter utziko dira berriz ere, 
eta ez dute finantziazio, lanpostu edota 
negozio-eredu berri horietara heltzeko 
aukerarik izango. Hala, eredu berde eta 
digital horri lotuta ez dauden lanak are 
gehiago prekarizatuko da. Gainera, Hego 
Globalean muga estraktibista zabaltzean, 
(are) gehiago aktibatuko ditu zaintzen 
alorreko kate globalak.

Eztabaidarako gakoak

Premiazkoa da hazkunde ekonomikoa 
sektore pribatura bideratutako trantsizio 
energetikoaren bidez –eta elektrifikatzeko 
eta digitalizatzeko teknologia eta prozesu 
berriak sustatuta– berma daitekeela 
dioen ideiari aurre egitea. Prozesu horiek 
itxuraz neutroak dira, 2050 urterako isuri 
neutroen agertokia bermatzen dutenak.

Era berean, beharrezkoa da sektore 
publikoaren, eta publiko-komunitarioaren 
eginkizunari esanahi berri bat ematea, 
energia bezalako funtsezko sektoreari 
buruz ari garenean. ESEPEak proposatzen 
duen sektore publiko, estatal eta 
zentralizatuak sektore pribatuaren 
ikerketa teknologikoaren ildo berriak 
eta ekimen garestiak diruz lagundu nahi 
ditu, eta ez ditu kontuan hartzen sistema 
energetikoaren baitan dauden baliabideen, 
desberdintasunen, generoaren mugak, edo 
enpresa-sektorearen botere-pilatzearen 
mugak. Atzean uzten da tokiko maila eta 
etxebizitzen eta lurraldeen errealitatetik 
gertuen dagoen testuingurua.

Azkenik, ESEPEak baditu norabide sozial 
eta demokratizatzaileagorantz egin 
dezaketen proposamenak, hala nola 
energia-komunitateak eratzea, baina 
horiek ez dira inbertsioan nagusi eta 
kezkatzekoa da, orain artean, eremu 
horiek izan duten gardentasun eta  
parte-hartze urria.
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Deskribapena

26 Nekazaritzako elikagaien ESEPEaren inguruan Mirene Begiristain Zubillagak egindako analisiaren laburpena da atal hau. 
Analisi osoa eskuragarri dago XXK, ODG eta OMAL entitateen webguneetan.

Nekazaritzako elikagaien ESEPEaren 
helburua da nekazaritzako elikagaien kate 
osoa garatzea eta, horretarako, prozesuak 
digitalizatu eta ezagutza eta berrikuntza 
txertatzea. Prozesu horren bidez, elikagai 
osasuntsu, seguru eta jasangarriak 
jasotzeko aukera erraztuko omen da, gero 
eta segmentatuago dagoen eta elikagai 
osasuntsu eta jasangarriak gero eta 
gehiago eskatzen dituen biztanleriaren 
beharrizanak betetzeko. Xede orokor 
horrez gain, hiru helburu estrategiko 
proposatzen dira nekazaritzako elikagaien 

sektorea hobetzeko: 1) lehiakortasuna, 
2) jasangarritasuna eta 3) trazabilitatea 
eta segurtasuna. Laugarrena zeharkako 
helburua litzateke, erronka demografikoa 
deiturikoa.

Nekazaritzako elikagaien ESEPEak 
1.002,91 milioi euroko inbertsio publikoa 
jaso zuen hiru jarduteko ildoetarako 
eta zehaztutako helburu-neurrietarako, 
2022ko otsailean onartu zenean. 2022ko 
maiatzaren 11n, ESEPEaren inbertsioa 
% 80 haziko zela iragarri zen, zehazki 
beste 800 milioi euro, nekazaritzako 

3.

NEKAZARITZAKO 

 ELIKAGAIEN ESEPEa

Ez nekazarientzat, 
ezta elikagaiena ere.26

elikagaien industria eraldatzeko eta 
uraren kudeaketa hobetu eta ureztatze-
sistema modernizatzeko. ESEPEaren 
deialdia uztailean argitaratzekoa zen. 
Dena den, oraindik ez da jakinarazpen 
ofizialik argitaratu SEEPren webgunean, 
eta hori aztertzeko eskuragarri dauden 
datu ofizialak hartu ditugu kontuan.

ESEPEa justifikatzeko, nekazaritzako 
elikagaien sektoreak estatuko ekonomian 
duen garrantzi estrategikoa eta herritarren 
elikadura-segurtasunerako funtsezko 
balioa erabiltzen dira. Nekazaritzako 
elikagaien sistemaren erradiografia 
egiten da, sektorearen ekoizpenari, 
nekazaritzako elikagaien industriari 
eta I+G+b-ri dagokienez, eta hainbat 
erronka proposatzen ditu, elikadura-
kateari dagokionez, testuaren arabera, 
garapen jasangarriari eta modernizazio 
eta digitalizazioari zuzenduta. Erronkak 
orokorki lotzen dira sektorean azken 
hamarkadetan ezagun bihurtu diren 
beharrizan batzuekin: ekoizpenetik 
kontsumorainoko jasangarritasuna, 

belaunaldi-aldaketa, elikadura eta 
osasuna, emakumearen funtzioa 
elikadura-katean, digitalizazioa eta 
berrikuntza, eta erakunde-estrategia 
zabalagoak, 2030 Agenda estrategia 
edo Baserritik Mahaira ekimena kasu. 
Horrez gain, azpimarratzen da erronka 
hauek inpaktu eta erakarpen-ahalmen 
handia sortuko dutela (BPGn 3.000 
milioi euroko inpaktua kalkulatu da), 
eta sektoreak gizartea eraldatzeko 
potentziala duela, hiru arrazoigatik: 
lehenengoa, kalitatezko lanpostuak 
sustatzen dituelako –landa-eremuan 
finkatzea helburu, bereziki–; bigarrenik, 
erronka demografikoari aurre egiten 
diolako (kalitatezko 12.250 eta 16.300 
lanpostu berri artean sortzea kalkulatzen 
da), eta, azkenik, ekoizleentzako zama 
administratibo eta burokratikoak 
murriztuko dituelako. Horrez gain, berau 
justifikatzeko, ekonomia zirkularrari eta 
nekazaritzako elikagaien sistemaren 
ingurumen-inpaktua murrizteari egiten 
dion mesedearen balioa erabiltzen dute.

Nekazaritzako elikagaien sistemaren erradiografia eta aipatu erronkak hiru 
jarduera-ildoak zer diren definitzeko eta justifikatzeko erabiltzen dira:

Nekazaritzako elikagaien sektorearen industria indartzea: 400 M€ 
Ardatz hau hiru multzotan egituratzen da: lehiakortasuna, jasangarritasuna 
eta trazabilitatea, eta elikadura-segurtasuna. Finantzatuko dena prozesuak 
automatizatzea eta digitalizatzea izango da (datuak, logistika, makineria 
modernizatzea, material berriztagarriengatik aldatzea...).

Nekazaritzako elikagaien sektorea digitalizatzea: 454,35 M€ 
Bigarren ardatzeko proiektu espezifikoen artean, Kit Digitala da nabarmentzekoa 
(guztizko finantziazioaren % 27 dagokio). Kit Digitalaren helburua da ETEak 
digitalizatzea, eta eragile digitalizatzaile deiturikoen bidez izapidetuko dira. 
Jarduketa hori Doikuntzako nekazaritza eta 4.0 teknologiak aplikatzeari buruzko 
jarduketaren (C3.I4 neurriaren) osagarri izango da, autonomia-erkidegoek 
egikarituko dute eta beste 80 M€-ko inbertsioa izango da.

Nekazaritzako elikagaien arloko ikerkuntza: 148,56 M€ 
Ardatz honen neurri garrantzitsuenak autonomia-erkidegoekin bi plan osagarri 
garatzea dira: Nekazaritzako Elikagaien I+G+b Programa eta Itsas Zientzietako 
I+G+b Programa, baita Zientzia eta Berrikuntzarako misioak eta lehentasunezko 
teknologietan I+G jarduketak ere.
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aiNekazaritzako elikagaien ESEPEa onartu 
aurretik SEEPen palanka-politiketako 
bostekin eta 11 neurri bideratzaile biltzen 
dituzten hainbat osagairekin lotuta 
zegoen. Osagai horien artean, 3. osagaia 
nabarmentzen da: Nekazaritzako elikagaien 
eta arrantza-sektorearen ingurumen-
eraldaketa eta eraldaketa digitala. 3. 
osagai horrek bederatzi erreforma eta 
hamaika inbertsio-proiektu barnebiltzen 
ditu, digitalizazioarekin, ureztatze-
sistemen efizientzia hobetzearekin eta 
jasangarritasuna eta lehiakortasuna 
sustatzearekin lotuta. Proposatzen da 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura 
Ministerioa (MAPA) izatea hiru urtean 
3. osagaiari lotutako 1.051 milioi euro 
kudeatuko dituena. Zenbatekoaren % 54 
«ureztatze-sistemak modernizatzea» 
helburura bideratuko da, Nekazaritza 
Azpiegituren Estatuko Merkataritza 
Sozietatearen (SEIASAren) bidez, eta, 
adierazten denez, autonomia-erkidegoekin 
eta ureztatzaileen elkarteekin «lankidetzan» 
garatuko da. Gainerakoa Nekazaritzaren 
eta abeltzaintzaren jasangarritasuna 
sustatzeko planaren bidez banatuko 
da, eta plan horrek doikuntzako 
nekazaritzan, energia-efizientzian eta 
ekonomia zirkularrean, eta energia eta 
gas berriztagarrien aprobetxamenduan 
inbertsioak aurreikusten ditu.

Gainera, Nekazaritzako Elikagaien 
ESEPEa Energia berriztagarrien, hidrogeno 
berriztagarrien eta biltegiratzearen 
ESEPErekin ere dago lotuta. Laguntza 
batzuk autonomia-erkidegoen plan 
osagarrietan daude (deialdi batzuk 
argitaratu dira dagoeneko). Garrantzitsua 
da kontuan hartzea nekazaritzako eta 
abeltzaintzako inbertsio batzuk Europako 
Nekazaritza Politika Bateraturen (NPBren) 
bidez finantzatzen jarraituko direla: LGENF 
edo FEAGA funtsetatik, eraldaketako 
industriarako FEDER funts berrietatik, 
lehenengo eraldaketarako FEADER 
funtsetatik edo landa-eremuetarako  
LEADER funtsetatik.

ESEPE honen arduradunak dira: Industria, 
Merkataritza eta Turismo Ministerioa 
1. ardatzerako, MAPA eta Ekonomia 
Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako 
Ministerioa 2. ardatzerako, eta Zientzia 
eta Berrikuntza Ministerioa 3. ardatzerako. 
ESEPEa garatzeko gobernantza-ereduak bi 
maila ditu. Alde batetik, ministerioarteko 
maila deritzona: bertan, lantalde bat eratu 
da, hainbat funtzio eta maila dituena, eta 
hori osatzen dute Industria, Merkataritza eta 
Turismo Ministerioko, MAPAko, Ekonomia 
Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako 
Ministerioko, Zientzia eta Berrikuntza 
Ministerioko eta Gizarte Eskubideen eta 
2030 Agendaren Ministerioko kideek. Ildo 
horretatik, presidente- eta presidenteorde-
funtzioak Industria eta Nekazaritza 
Ministerioari dagozkio.

Bestetik, bigarren maila dago: bertan, 
berariaz aipatzen dira lankidetza  
publiko-pribatuak (LPP) eta sektore pribatua 
Nekazaritzako Elikagaien ESEPEaren 
aliantzan txertatzeko helburua. Aliantza 
hori parte hartzerako eta elkarrizketarako 
espazioa izango da. Bigarren maila horretan, 
Industria, Merkataritza eta Turismo 
Ministerioaz eta MAPAz gain, honako hauek 
ere parte hartuko dute: «Ministerioarteko 
Lantaldeko kideak, Kontsumo Ministerioko 
Elikadura Segurtasunerako Espainiako 
Agentziako ordezkariak, autonomia-
erkidegoetako ordezkariak, sektore 
pribatuko ordezkariak (patronalak 
eta elkarteak), nekazaritza-elkarteak, 
nekazaritzako elikagaien kooperatibak, 
zentro teknologikoak edo aurreikusitako 
laguntza-tresnaren bat esleitua izanagatik 
ESEPEan parte hartzen duten bestelako 
entitateak, baita elkarrizketa eta jarraipen 
integrala errazten duten eragile nagusiak ere».

Ikuspegi ekofeministatik 
egindako balorazioa

Bai nekazaritza- eta elikadura-sektorearen 
erradiografia, bai eta ESEPEan aipatzen 
diren erronkak azaletik eta edukirik gabe 
aurkezten dira; ez da egungo egoera sortu 
duten arrazoietan sakontzen, eta sektorea 
sostengatzen duten oinarriari uko egiten 
dio. Erantzuteko neurriak sinplifikatu 
egiten dira, trazabilitatea, modernizazioa, 
elikadura-segurtasuna, digitalizazioa, 
I+G+b eta halako kontzeptupean, eta horiek 
zerikusi gutxi dute gaur egungo egoera 
sortu duten arrazoi soziopolitikoekin. 
Baserritik Mahaira Europako estrategia 
aipatzen bada ere, estrategia horren 
helburuak industriari lotuta baino ez dira 
aipatzen ESEPEan, teknologien erabilerari, 
elikagaien diseinuari edota garraio-sareei 
dagokienez.

Nola emango zaie sakoneko arazoei 
irtenbidea ez badira nekazaritza- 
eta elikadura-politikak justizia 
sozialaren ikuspegitik jorratzen? 
Nola, elikagai-sistema ez bada 
osotasunean kontuan hartzen? 
Nola, sektoreko kolektiboen 
beharrizanei erantzun gabe? 
Nola, elikadura osasuntsu eta 
jasangarria eskuratzeari lotutako 
giza eskubideak aintzat hartu gabe? 
Eta nola, landa-eremua eta bertako 
herritarrak kontuan hartu gabe?

Lehen aipatutako zenbait kontzeptu 
nabarmen bere egiten baditu ere 
(jasangarritasuna, erresilientzia, kohesioa, 
inklusioa, lankidetza...), ESEPEak ez ditu 
agroekologia, nekazaritza ekologikoa, 
zaintzak eta feminista hitzak behin 
ere aipatzen; aldiz, digital hitza 70 
aldiz erabiltzen da. Horrela, beste arlo 
batzuetan agroekologia edo garbiketa 

morea kontzeptuak bereganatu dituen 
eztabaida mahai gainean dagoen 
bitartean, kasu honetan, badirudi nahikoa 
dela berde apur batez garbitzea ESEPEak 
apaingarri handirik gabe sinestarazteko.

Zehazki esateko:

Ekoizpen-ereduaren oinarriak ez 
dira zalantzan jartzen.

Eredu produktibistan sakontzen du, 
eta hori sargaien menpekoa da (kasu 
honetan, sargai teknologiko eta material-
sargaiena) eta horrekin batera sustatuko 
dira estraktibismoa eta lur-metatzea. 
Izan ere, ez ditu zalantzan jarriko 
elikagaiak ekoizteko ereduaren muga 
ekosozialak eta horren inpaktu eta 
ondorioak, eta beraz, lurrez gabetutako 
erdiguneak eta periferiak are gehiago 
finkatuko dira. ESEPEak proposatzen 
duen intentsifikazio produktiboari eutsiko 
zaio, esaterako, SEEPak ureztatze-
sistemei ematen dien finantziazioaren 
bidez; neurri hori ekoizpen-eredu 
ez-jasangarri eta desertifikatzaileak 
sortutako desgastearen ondorio da. 
Deigarria da ez dela finantziazioa 
jasotzeko mugarik edo bateraezintasunik 
proposatzen, inpaktu ekologiko edo 
sozial kaltegarriko (do no significant 
harm: DNSH), proiektuak edo ereduekin 
aurrez edo unean bertan lotura 
izanagatik ere. Halaber, ez da inpaktuen 
jarraipena egiteko sistemarik definitzen 
eta, hortaz, washinga ziur gertatuko da.
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aiNekazaritzako elikagaien sistema 
jasangarriari buruz ari badira ere, 
sistema agroindustrial digitala, 
robotizatua eta genomikoa 
finantzatzea da helburua.

Prozesuak robotikoki eta digitalki 
automatizatzeko industria eta 
azpiegitura- eta zerbitzu-enpresak 
finantzatzen dira, baita I+G+b erakundeak 
ere. Hala, bioteknologiak berekin dakartza 
«hobekuntza genetikoa» (transgenikoak 
aipatu gabe), hidroponia, akuaponia 
edo haragi artifiziala, laborantzen eta 
propietate osasuntsuen efizientziaren 
izenean, biodibertsitatea etengabe galduz.

Nekazaririk gabeko 
nekazaritzaren bila.

Testuan askotariko hitzak erabiltzen 
badira ere, 4.0 nekazaritza kontzeptuak 
laburbiltzen du Nekazaritzako 
elikagaien ESEPEaren lan-ildoa, 
honako hauen bidez: «blockchain 
teknologia, Gauzen Internet, adimen 
artifiziala, doikuntzako nekazaritzaren 
eta abeltzaintzaren zerbitzura, 
zein 4.0 industriaren zerbitzura». 
Ildo horretatik, gure lurraldeetan 
ikus ditzakegun megaproiektu 
agroindustrial robotizatuak eta 
azpiegitura digitalizatuak lerrokatzen 
dira; estrategia global horiek lurralde-
lur kontzeptuari uko egin eta erabat 
ikusezin bihurtzen dituzte ekoizleak. 
Hala, proiektuon periferian kokatzen 
dituzte, edo azpikontratatutako 
eskulan prekario bihurtu, baita beren 
lurraldeetatik zuzenean kanporatu ere.

Krisi sistemikoa «negozio-aukerez» 
mozorrotzen dute,  
aukera-berdintasuna saltzeko.

Testuaren arabera, guztiz bateragarriak 
dira honako kontzeptu hauek, besteak 
beste: hazkundea, klima-aldaketaren 
aurkako borroka, energiaren eta 
materialen kudeaketa jasangarria, 
erronka demografikoa edo belaunaldi-
aldaketa, eta gazte eta emakumeentzako 
kalitatezko enplegua. Eta ez hori bakarrik, 
aukera-berdintasunaren esparru gisa 
aurkezten dira, negozio-eredu berriak 
sortzeko, gizonen eta emakumeen 
arteko berdintasunerantz egiteko, baita 
demokrazian sakontzeko ere. Logika 
horren bidez, tabula rasa egiten da, 
eta ez da kontuan hartzen ESEPEaren 
finantziazioa jasotzeko ez ezik, banaketa-
irizpideak ezartzeko esparruetara eta 
neurriak definitzeko erabaki-espazioetara 
heltzeko eragileek duten abiapuntu 
desberdina.

ESEPEaren neurri bakar batek ere 
ez ditu jorratu nahi sasoikako 
langileen lan-baldintzen ondoriozko 
indarkeriak nekazaritza-politikek 
sortutako desberdintasunak, eta horiek 
nekazaritzako eskala txikiko proiektu 
agroekologikoekin duten lotura, ezta 
instalazio-proiektu berriak abiarazteko 
zailtasunak ere –emakumeei eragiten 
die bereziki–. Ez da etxeetan elikadura-
zereginetan gertatzen dena aipatu ere 
egiten, ezta emakumeek landa-eremuan 
duten zaintza-funtzioa ere, are gutxiago 
elikadura osasuntsu eta jasangarria 
eskuratzeko egun dauden genero-
diskriminazioak.

Gardentasunik eta demokraziarik 
eza agerikoak dira.

Aipatu bi gobernantza-maila eta 
LPPak sustatuko direla baino ez da 
adierazten. Halako proposamenak 
esan nahi du ez direla gardenak 
prozesuaren funtzionamendua, 
erabakitzeko irizpideak eta kontrolerako 
mekanismoak zehazterakoan, eta 
gizarte- eta tokiko eragileen parte-
hartzea definitzerakoan. Hala, benetako 
trantsizio agroalimentarioa, bidezkoa 
eta demokratikoa eraikitzea oztopatzen 
da. Hori guztia gutxi balitz, ESEPEak 
exekutatzeko prozesua nekararitza-, 
elikagai- eta gizarte-entitateentzako 
epe- eta burokrazia-arazoz beteta dago 
eta, hortaz, ez da bideragarria entitate 
horientzat itxuraz ESEPEek sustatu 
nahi duten horretan parte hartzea. 
Ez da diruz lagundutako proiektuen 
inguruko informaziorik ematen, ezta 
horien jarraipena egiteko eta ESEPEak 
garatzearekin lotutako prozesuen berri 
eman ere. Kronograma bat proposatzen 
bada ere, ezin jakin epe barruan 
egikaritzen ari den, edo nabarmen aldatu 
den (adibidez, duela gutxi iragarritako  
% 80ko hazkundea).

Elikagaien kontsumoa eta lurraldea, 
erabat aldenduta.

Erradiografian, ESEPEen narratiban 
aipatzen diren sektorearen erronka eta 
beharrizanetan elikagai osasuntsu eta 
kalitatezkoak eta horien diseinua edo 
elikaduraren eta osasunaren gaineko 
kontzientzia handitzea aipatzen dira. 
Aldiz, ez da aipatzen gehiengoak 
elikagai prozesatuak kontsumitzen 
dituela, eta zeintzuk diren elikadura ez-
osasuntsua gizartean –zehazki kolektibo 
zaugarrienetan– merkaturatzearen 
ondorioak. Ildo horretatik, aipurik 
ez elikadura desegokiari lotutako 
gaixotasunek dakarten osasun-gastu 
publikoan (EBn gastu publikoa BPGren 
% 7,8 ingurukoa lizateke) klase sozialak 
duen garrantziari. Kontsumo-eredua ez 
da zalantzan jartzen, eta ez da jorratzen 
elikadura osasuntsua izateko aukera eta 
eskubidea.

Merkaturatze-zirkuitu laburrak ez dira 
behin ere aipatzen, eta ez dute bereizten 
krisi klimatiko garaiko trantsiziorako 
komertzializazio-eredua zein den. Gaur 
egun, elikagaiek milaka kilometro egiten 
dituzte batez beste, gure mahaira heldu 
aurretik. Ez die erreparatzen elikagaiak 
hautatzeko aukerak maiz definitzen 
dituzten egiturazko eta askotariko 
mugei (prekarietatea, pobrezia erlatiboa, 
elikagai-basamortuan bizitzea, etab.) 
eta ez ditu elikagai-inguruneak sortzeko 
neurririk edo gehien behar dutenentzat 
elikadura-kontsumoa aldatzeko neurririk 
proposatzen. Gainera, iraultza berdearen 
ondorioz, ohiko bihurtu da kontsumoaren 
eta lurraldearen arteko loturarik eza, eta 
ez zaio elikaduraren eta lurraldearen 
elkar ezagutza eta harremana galtzeari 
garrantzirik ematen. Horren guztiaren 
ondorioz, hiri- eta landa-komunitateak ere 
gero eta deslotuago daude.
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aiElikadura-sistema eraikitzerakoan, 
kontsumitzaileen egiteko eta alternatiba 
bakarra erostea eta kontsumitzea dela 
dirudi. Horrela, elikagaien eta  
elikadura-sistemen izaera politikoa 
baztertu egiten da, baita herritarrek eta 
komunitateek elikadura osasuntsua eta 
jasangarria eskuratzeko duten eskubide 
kolektiboa eta elikagaien etorkizunaren 
inguruan prozesu demokratiko eta 
irekietan parte hartzeko duten eskubidea 
ere; funtsezko elementua da hori 
elikadura-burujabetzan.

Eztabaidarako gakoak

Agroekofeminismoak ekintza eta 
aldaketarako diagnostikoak eta 
proposamenak kolektiboki eta lurraldetik 
beretik egin ditu, eta despribatizazio 
bikoitzerantz egitea proposatzen du:

 - desmerkantilizatzea, herritar eta 
kolektiboen eta erakunde publikoen 
arteko eraketa bidez, nekazaritzako 
proiektuak baldintza duinetan 
abiarazteko, elkar-zaintzarako eta 
nekazaritzako eguneroko erritmoari 
aurre egiteko, eta komunitateen parte-
hartzea eta bizitza errazteko, lanaldiak 
handitu gabe eta nekazaritza- eta 
elikadura-proiektuak abiatzea etengabe 
oztopatzen duen prekarietaterik gabe; 
 - desfamiliarizatzea eta familia-barneko 
botere-harremanak eta landako 
familien idealizazioa zalantzan 
jartzea, harreman patriarkalari eta 
nekazaritza-ekoizpenaren imajinario 
sozialari aurre egin eta horiek aldatzeko. 
Ezinbestekoa da, bi noranzko horietan, 
ondasun komun eta publikoak indartzea, 
haien askotariko formulazio posibleetan.

Ikuspegi agroekofeministaren beste 
gakoek honako hauekin dute zerikusia:

 - 1) Konplexutasun txikiagoko 
nekazaritza-sistemetarantz egitea, 
biointentsifikaziorako aukerak aztertuz, 
lurren emankortasuna bultzatuz, eskala 
txikira egokitutako makineria erabiliz 
eta gastu energetiko txikiagoarekin, 
eta ekoizpen eta kudeaketa 
agroekologikorako ikaskuntzan 
sakonduz.
 - Prozesu sozioekonomikoak 
birlokalizatzea, Elikadura Sare 
Alternatiboen bidez: ekoizpena eta 
kontsumoa antolatzeaz ari gara, 
konfiantzazko harremanak sortzeaz, 
gardentasunaz, elikadura-katean botere-
harremanen oreka berreskuratzeaz. 
Horren guztiaren xedea da eraldaketa 
sozial eta politikoa, kalitate-ziurtagiriez 
eta adierazle geografikoez harago 
–horien bidez estandarizatzen diren 
ekoizpen-prozesuetan erosotasunez 
kokatzen dira operadore handiak–.
 - Nekazaritzako elikagaien sisteman 
eragileen arteko gobernantza eta 
antolaketa kolektiboa: ikuspegi 
agroekologikotik, eskalagarritasun 
horizontala eta bertikala beharrezkoa 
da agroekologia hedatzeko eta 
lurralde agroekologikoak eraikitzeko. 
Prozesuotan, eta maila anitzeko 
estrategiei eta eragile publiko edo 
komunitarioen parte-hartzeari 
dagokienez, ezinbestekoak dira 
antolaketa-irizpideak eta boterea 
banatzekoak, dinamizatu, erraztu, 
komunikatu eta hausnartzeko 
mekanismoak, eta konfiantzazko 
harremanak eta erabaki kontzienteak 
sortzea.

Trantsizio ekologiko eta sozial errealak 
sustatzeko proposamen historikoa egin 
eta giza eta elikagai-erronkari heldu ordez, 
SEEPek eta Nekazaritzako elikagaien 
ESEPEak iraultza berdearen bidean eta 
horren ingurumen-, ekonomia-, gizarte- 
eta kultura-ondorioetan sakontzen du. 
Testuaren helburu eta neurrietan elikagaien 
ekoizpenari eta kontsumoari buruzko 
proposamenak falta dira, erabateko 
garrantzia ematen baitzaie industriari 
eta LPPei. Ez da, hortaz, proposamen 
neutrala, eta sektore pribatua lehenesten 
du publiko eta komunitarioaren aurretik, 
interesak eskubideen aurretik, eskala 
handikoak txikien aurretik, agroindustria 
agroekologiaren aurretik, estraktibismoa 
bizitzaren aurretik. Hori guztia, elikagai-
katearen eta lurraldearen merkantilizazioa, 
ekoizpen agroindustrial eta digitala eta 
eredu patriarkal hegemonikoak errotik 
sustatzen jarraitzeko. Ez dira ekoizpen-
ereduaren mendekotasunak aitortzen, ez 
da aipatzen muga biofisikoak gainditu 
direla eta, beraz, ekoizpen-eredua ez dela 
jasangarria; ez ditu sistema sostengatzen 
dituen oinarriak aintzat hartzen. Hala, krisi 
ekosistemikoetan sakontzen bada, ezin da 
tokiko eta munduko mailan justizia globala 
oinarri duen deshazkunde metabolikoko 
premiazko agertokirantz egin.
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Deskribapena

27 Atal hau uraren zikloa digitalizatzeko ESEPEaren inguruan Ruth Pérezek egindako azterketa zabalago baten laburpena 
da. XXK, ODG eta OMAL entitateen webguneetan aurki daiteke.

Uraren zikloa digitalizatzeko ESEPEaren 
helburua da ura kudeatzeko sistemak 
eraldatzea eta modernizatzea, bai 
hiri-erabilerako zikloak, bai ureztatze-
sistemak eta industria. Horretarako, 
digitalizazioa izango da tresna nagusia, 
eta berrikuntza eta prestakuntza tresna 
osagarriak. ESEPE honek informazioaren 
teknologia berriak sustatu nahi ditu 

uraren ziklo integralean, honako hau 
xede: 1) uraren erabileraren ezagutza 
hobetzea, 2) uraren arloko gobernantza 
eta gardentasuna areagotzea,  
3) plangintza hidrologikoak eta 
nazioarteko araudiek ezarritako 
ingurumen-helburuak betetzen jarraitzea 
eta 4) kualifikazio handiko lanpostuak 
sortzea.

4.

URAREN 
ZIKLOA 

DIGITALIZATZEKO 
ESEPEa: 

trantsizio hidriko 
ekofeministarako 
galdutako aukera.27

Argudiaketan nabarmentzekoa da uraren 
dimentsio ekonomikoari ematen zaion 
garrantzia; behin baino gehiagotan 
aipatzen da «gure ekonomiaren osagai 
estrategikoa» dela (Txostena, 6, 13 eta 
15. or.). Dokumentuan zehar, BPGari 
egiten dion ekarpenari buruzko datuak 
aurkezten dira, % 1 ingurukoa da 

28 Hiri-erabilerako uraren zikloa digitalizatzeko programa berezien norgehiagoka-prozedura bidezko diru-laguntzen 
lehenengo deialdian, diru-laguntzen zenbatekoa 3 eta 10 milioi euro artetik 200 milioi eurora bitartekoa da. Audientzia 
publikoko izapideak egiteko 2022ko ekainaren 9tik ekainaren 29ra bitarteko epea eman da.

(urtean 7.600 milioi euro inguru), eta 
2018an zuzeneko 27.000 lanpostu 
eta zeharkako 35.000 lanpostu sortu 
zituen (Txostena, 15. or.). Arrazoibide 
horren bidez, eta Europako Itun Berdeari 
jarraiki, kapitalismo berde digitalean 
eragiteko urak ahalmen handia duen 
ideia indartzen da.

ESEPEaren helburuak lortzeko, ziklo hidrologikoaren kudeaketa oso-osorik hartzen 
duten lau jarduera-ildo ezartzen ditu. Aurreikusitako ekintzak martxan jartzeko, 
ESEPEak 3.060 milioi euro bideratu nahi ditu. Horretarako, 1.940 milioi euroko 
inbertsio publikoa aurreikusten da eta, kalkuluen arabera, lankidetza publiko-
pribatuaren 1.120 milioi euro bideratuko dira.

Uraren erabilera kudeatzeko gobernantza hobetzea: 10 M€ 
Jarduteko ildo honen neurri nagusia Espainiako Estatuan Ura kudeatzeko behatoki 
bat eta «uraren kudeaketa gardena» ziurtatzeko zigilua eratzea da, eta horretara 
bideratuko da aurrekontu osoa.

Arroko erakundeen digitalizazioa bultzatzea: 225 M€ 
Arroko erakundeak digitalizatzeko beharrezko bultzada ematea defendatzen du 
ESEPEak (69,9 M€), SEEPen 5. osagaian oinarritutako barne-inbertsio plan baten 
bidez.

Espainiako ur-erabiltzaileak digitalizatzea sustatzeko laguntza-programak 
garatzea: 2.820 M€ 
ESEPEaren apustu nagusia hiri-erabilerako uraren zikloa digitalizatzea da, 20.000 
biztanletik gorako udalerri bat edo batzuk barne hartzen dituzten programen bidez. 
Baldintzek zehazten dute % 100 kapital publikoa duten hiri-erabilerako uraren 
zerbitzuen operadoreek, bai eta hiri-uren kudeaketarako enpresa emakidadun 
misto edo pribatuek ere eskabideak aurkez ditzaketela. Jarduteko ildo horrek 
aurrekontuaren zati handiena bereganatzen du, eta lankidetza publiko-pribatuen 
zenbateko osoa. Hala, hiri-erabilerako uraren zikloa digitalizatzeko 720 milioi euro 
bideratuko dira28.

Uraren administrazioan eta kudeaketan gaitasun digitalen trebakuntza eta 
berrikuntza sustatzea: 5 M€ 
Ildo honetako neurrien ardatza da gida teknikoak, gomendioak eta dibulgaziozko 
materiala prestatzea; berrikuntzaren alderdia beste deialdi batzuen esku utzi da.
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badu loturarik beste ESEPE batzuekin, 
hala nola Energia berriztagarrien, 
hidrogeno berriztagarriaren eta 
biltegiratzearen ESEPEarekin, Ekonomia 
zirkularra ESEPEarekin, Nekazaritzako 
elikagaien ESEPEarekin eta ESEPE 
Aeroespazialarekin. Proiektu horiek 
guztiek egiten dute modernizazioaren 
aldeko apustua, digitalizazioaren bidez, 
balio-kateen efizientziaren bidez eta 
merkatuko lehian hobeto kokatzearen 
bidez. Hala, alde batera utzi dituzte 
trantsizio hidrikoak, energetikoak eta 
agroalimentarioak ondasun komunekin 
eta gizarte- eta ingurumen-eskubideekin 
dituzten loturak.

Gobernantzari dagokionez, Trantsizio 
Ekologiko eta Erronka Demografikorako 
Ministerioa da ESEPEa inplementatzeaz 
arduratuko dena, Uraren Zuzendaritza 
Nagusiaren bidez, eta Konfederazio 
Hidrografikoek eta Erkidego barruko 
Arroko Organismoek, Canales de 
Taibillako Mankomunitateak eta 
ACUAMED eta ACAES estatuko sozietateek 
parte hartuko dute. Dokumentuak 
proposatutako gobernantza-ereduaren 
xedea da esku hartzen duten eragileen 
behar bezalako parte-hartzea bermatzea 
eta «lankidetza publiko-pribatua» 
egikaritzea. Estatuko administrazio-
eremuan, lantalde bat eratzea da 
proposatutako tresna, ministerioetako eta 
autonomia-erkidegoetako ordezkariez 
osatuta, eta eragile pribatuei dagokienez, 
«aldebiko elkarrizketa egituratuak» 
proposatzen diraa; ez da uraren 
kudeaketako ohiko botere-taldeek 
egin dezaketen presioa saihesteko 
mekanismorik aipatzen.

Ikuspegi ekofeministatik 
egindako balorazioa

ESEPEaren testuak ura bizitzeko oinarrizko 
eta ezinbesteko baliabidea dela labur eta 
motz adierazten badu ere, arrazoibidea 
erredukzionista da. Narratiba horren 
arabera, klima-aldaketaren inpaktuak 
eta baliabidea fisikoki urria izatea ildo 
nagusi bihurtzen dira, hain justu ere, 
uraren zikloa digitalizatzea justifikatu eta 
kudeaketa jasangarri eta efizientearen 
alde egiteko. IPCCren azken txostenek 
aditzera ematen dutenaren aranera, 
Lurraren berotzea industriaurreko garaitik 
2°C handitzen bada, Europa hegoaldeko 
herritarren herenak ur-eskasia jasango 
du. Egoera horren arrazoiak sinplifikatzen 
badira eta planetaren muga fisikoak ez 
badira kontuan hartzen, gaur egungo 
energia- eta nekazaritza-ereduari 
buruzko eztabaidei edo pribatizazio-
prozesuei entzungor egiten bazaie, berriz 
jarriko dira abian puntako teknologian 
oinarritutako soluzioak, eta justizia sozial 
eta klimatikoan oinarritutako trantsizio 
hidrikorantz egiteko aukera galduko dugu.

Funtsean, eskaintza-estrategia zaharrak 
baino ez dira: lehen obra hidrauliko 
handiak zirenak, orain uraren krisi 
globalari irtenbidea emateko digitalizazio-
obrak dira, eta horiek lurraldean eragin 
eta gogor jasaten dituzte egoera 
zaurgarrienean dauden kolektiboek. 
Erretorika hori oso arriskutsua da eta 
eskaria demokrazia parte-hartzailearen 
arabera kudeatzeko logikatik urruntzen 
gaitu; ez ditu zalantzan jartzen, esaterako, 
botere-talde handiei (ureztatzaile-
komunitateei edo erabilera industrialei) 
esleitutako ur-kontzesioak, eta aurrezteari 
buruzko jarduteko ildoak digitalizazioan 
baino ez ditu oinarritzen, digitalizazioak 
lehengai mugatuak behar dituela kontuan 
hartu gabe.

Ura, input ekonomikoa.

Uraren zikloa digitalizatzeko ESEPEak betiko 
inertziari eusten dio: uraren alderdi guztiak 
input ekonomikoak dira, eta baliabidearen 
ikuspegi holistikoa alboratzen du. Ikuspegi 
horren arabera, ura aktibo ekosoziala da, 
tradizionalki urari lotutako biodibertsitate-, 
ekologia-, nortasun- eta emozio-funtzioak 
balioesten dituena. Hortaz, ESEPEaren 
proposamena uraren kultura berri baten 
alde egiteko oztopoa da. Uraren kultura 
berri horrek lurraldeari lotutako kudeaketa 
ekosistemikoa defendatzen du, zeharkako 
ardatz du erabakitzeko demokrazia. Bereziki 
harrigarria da memoria osoan ez dela behin 
ere aipatzen Nazio Batuek 2010ean Ura eta 
Saneamendua eskuratzeko Giza Eskubidea 
kategoria aitortu ziotela.

Eredu publiko-pribatuaren 
aldeko apustua

ESEPE hau lankidetza publiko-publiko edo 
publiko-komunitatarioko eredu berriak 
aztertzeko aukera izan zitekeen, mundu 
osoan eta, zehazki, Espainiako Estatuan 
Lankidetza Publiko Pribatuen (LPPen) 
bidez egikaritutako pribatizazioek justizia 
hidrikoari dagokionez ekarri dituzten 
ondorio negargarrietatik ikasteko aukera. 
Hala, kontrakoa proposatzen da: txosten 
osoan zehar uraren zikloa digitalizatzeko 
apustua lankidetza publiko-pribatuaren 
alde egiten da. Nazio Batuen Erakundeko 
ur-hornikuntzarako eta saneamendurako 
eskubideetarako errelatore ohiak 
nabarmendu duenez, pribatizazioak 
arriskuak dakartza eskubide horiek 
erabiltzeko, uraren eta saneamenduaren 
hornikuntza pribatuarekin lotuta hiru 
faktore batera gertatzen direlako: 
irabazien maximizazioa, zerbitzuen 
monopolio naturala eta botere-desorekak.

Espainiako Estatuan, pribatizazio-eredu 
nagusia enpresa misto bidez egituratzen 
da. Testuinguru horretan, sektoreko 
patronalak sareak berritzeko, araztegiak, 

kontagailuak eta kontrol eta kudeaketa 
digitaleko aplikazioak eraikitzeko, besteak 
beste, inbertsioetarako funts publikoak 
aldarrikatzen tematu dira. Eskakizun 
horren arrazoia da ur- eta saneamendu-
hornikuntza udalen eskumenekoak direla, 
baina eskatzen dutena, berez, beren 
negozioak elikatzeko funts publikoak 
erabiltzea da. Bestalde, lankidetza 
publiko-pribatuko ereduek berezko duten 
botere-desorekaren ondorioz –NBEren 
txostenak ohartarazten zuen hori–, 
gehienetan, bazkide publikoak enpresa 
mistoaren jardueren gaineko kontrola 
galtzen du, eta bereziki arriskutsua da 
eredu mota hori uraren zikloan aplikatzea.

Demokratizazioa?

ESEPEak ezarritako eta aurreikusitako 
gobernantza eta parte-hartze 
mekanismoak ez dira nahikoak, ez da 
mekanismo bat bera ere aurreikusi 
gizarte zibileko beste eragileekin 
elkarrizketatu eta parte hartzeko. 
Helburuen inguruan eztabaidatzeko, ez 
da aurreikusi gizarteak eta herritarrek 
parte hartzea eta kontrolerako 
mekanismoak ezartzea. Era berean, 
badirudi gizarte zibilak ez duela 
parte hartuko funtsen ebaluazio 
eta jarraipenean, ezta proiektuak 
proposatzerakoan edo funts horiek jaso 
ditzaketen proiektuen inplementazioan 
ere. Uraren gobernantza hobetzeko 
neurrietako bat Ura kudeatzeko 
behatokia eratzea da; hori da, hain zuzen 
ere, erakunde ekologistek urteetan 
zehar aldarrikatu duten tresna. Hala ere, 
Behatokiaren egitekoa murriztu egin da, 
kudeaketaren gardentasuna ziurtatzeko 
bikaintasun-zigiluak baino ez ditu 
emango, eta baztertu egingo da halako 
tresna bidez sor daitekeen ezagutza 
kolektiboa sortzeko aukera.
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ESEPEaren arabera, 3.430 lanpostu 
sortuko dira (Txostena, 43. or.), 
kualifikazio handikoak denak, eta 
teknologikoaren mesedetan baztertuko 
da giza faktorea, ezinbesteko lanpostuak 
guztiz ikusezin utziz. Neurrietako batek 
ere ez du soldata-arrakala arintzeko 
edo, behintzat, genero-berdintasuna 
sustatzeko helbururik, halako sektore 
maskulinizatu batean.

Lurralde kohesioa?

ESEPEaren zeharkako helburuetako 
bat lurralde kohesioa da, nahiz eta 
errealitatean aipatu baino ez den egiten; 
ez da helburu horretarako neurri zehatzik 
proposatzen. Egoera aztertzean, ez da 
ureztatze-sektorearekin gertatu diren 
gatazka historikoetan sakontzen, ez da 
ureztatze-sektoreak ur-sektoreko politika 
publikoak osatzeko presioa egiteko duen 
ahalmena aipatzen, ez dira enkistatutako 
lurralde-tentsioak adierazten, ezta 
ureztatze-sistema modernizatzeak 
ekar ditzakeen arazoak ere. Ureztatze-
sistemaren ur-kontsumoari buruzkoa 
da argudiaketa: beharrezkoa dela 
sistemaren efizientzia digitalizazioaren 
bidez hobetzea.

Beste puntu kezkagarri bat hiri eta landa 
arteko arrakala handitzeari dagokio: 
programak eta laguntzak garatzeko 
deialdiak udalerri handiei zuzenduta 
daude edo, halakorik ezean, 20.000 
biztanle baino gehiagoko udalerri-taldeei. 
Hortaz, pentsatzekoa da, praktikan, 
herri txikiek eta sakabanatuek ez dutela 
deialdira aurkezteko aurkerarik izango, 
uraren hiri-erabilerako zikloa kudeatzeko 
kultura komunitariorik ez dutelako.

Eztabaidarako gakoak

Uraren zikloa digitalizatzeko ESEPEak 
dio kudeaketa jasangarriranzko bidea 
marrazten duten neurriak proposatzen 
dituela, baina, egia da beharrezkoa dela 
datuen gardentasunean, aurreztean eta, 
sareko galerak direla eta, efizientzian 
hobetzea. Analisiak eta neurriek ikuspegi 
erredukzionista azaleratzen dute, eta 
horrek erakusten digu trantsizio hidriko 
ekofeminista abiatzeko aukera galdu dela. 
Aitzitik, kapitalismo berde digitalaren 
funtsezko pieza da, estraktibismoa 
hedatzen laguntzen jarraitzen duena, 
planetaren muga fisikoak kontuan 
hartu ez eta mundu eta tokiko mailan 
gizarte- eta lurralde-desberdintasunak 
areagotuko dituena.

Deskribapena

29 Atal hau Ekonomia sozialaren eta zaintzen ESEPEaren inguruan Amaia Pérez Orozcok egindako azterketa zabalago 
baten laburpena da. XXK, ODG eta OMAL webguneetan aurki daiteke.

30 Aurreikusitako zenbatekoa 872.008.108 eurokoa da; Estatuko Administrazio Orokorraren aurrekontu-sailak kenduta eta 
SEEPrenak bakarrik zenbatuta, 872.008.108 eurokoa da zenbatekoa, eta ez dator bat iragarritako 829.874.240 euroekin. 
Txosten honetako kalkuluak 829,9 milioi euroko zenbatekoan oinarrituta egin dira.

Bi buruko ESEPEa: ekonomia soziala 
(ES) sustatzea eta zaintza-lanetan esku 
hartzea. Bi helburu orokor aurkezten 
ditu: HELB1 «Espainiako Ekonomia 
Soziala eta haren ahalmen eraldatzailea 
sustatzea eta garatzea» (112,7 M€) 
eta HELB2 «Zaintza-eremuan zerbitzu 
aurreratuak, eskuragarriak eta pertsonak 

erdigunean jarriko dituena garatzea eta 
sustatzea» (717,2 M€)30. Horiez gain, 
helburu estrategiko bat ere proposatzen 
du, «Ekonomia Sozialaren Abangoardiako 
Hub bat eratzea», zeinari ez zaion 
aurrekonturik esleitu. ESEPE honek ez du 
beste ESEPEekin lotura adierazgarririk.

5.

EKONOMIA

ESEPEa

korporazioek 
zaintzak adeitsuki 
bereganatzeko prozesua.29

SOZIALAREN

ETA ZAINTZEN
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azpimarragarriak dira: (1) ESren 
izaera estrategikoa, egun ekonomian 
duen bolumenagatik; krisi-garaietan 
erakusten duen erresilientziagatik; 
erakartzeko ahalmenagatik –erronka 
demografikoaren eraginpeko lurraldeetan 
bereziki–; eta gizarte- eta ingurumen-
onberatasunengatik. Eta (2) ESren eta 
zaintzen balio-kateak modernizatzeko 
eta egokitzeko beharra (efizientziari eta 
merkatuari dagokienez), digitalizazioaren 
bidez batez ere.

Zaila da giltzarri-ardatz bakarra 
aurkitzea, neurri-sorta zabala baita. 
ESEPEaren testuaren arabera, helburua 
«zaintzetan ardaztutako ESren ekosistema 

indartzea» da. Horretarako, «pertsonen 
zaintzaren inguruko balio-kateen 
sareak elkarlotzeko» apustua egiten 
du (Txostena, 12 eta 14. or.), eta balio-
kate hori deskribatzen du (printzipioak, 
jarduketak, inbertsio-proposamenak, 
besteak beste, nahasten ditu). Definizioa 
inkoherentea da, balio-katearen 
ideiarentzat desegokia.

Oro har, ESEPE honek ESko sektore 
digitalizatu, eskalatu eta kontzentratuaren 
alde egiten du, lehikortasunari dagokionez 
merkatuan hobeto kokatzen den horren 
alde, zaintza-sektorean garrantzi handia 
duenaren alde, eta hirigune handiak 
ez diren guneetan presentzia handia 
duenaren alde.

Jarduketa nagusiak, aurrekontuek garrantziaren arabera, honako hauek dira:

Iraupen luzeko zaintzak: 429,4 M€ (jarduteko ildoak: b.1.1, b.1.2 eta b.1.3) 
Desinstituzionalizazio bidean (Europako zuzentarauek hala eskatzen dute), ESEPE 
honek hiru jarduketa garatzen ditu: (1) Autonomiarako eta Mendetasunaren 
Arretarako Sistema ebaluatzea eta, ondoren, desinstituzionalizatzeko estrategia 
proposatzea; (2) etxean norbere burua zaintzeko soluzio teknologiko berriak; eta 
(3) cohousing eta etxebizitza kolaboratiboak sustatzea. Ezin da jakin nola banatuko 
diren funtsak hiru jarduketetan; suma daiteke bigarrenak bereganatuko duela 
zatirik handiena, digitalizazioko inbertsio handiena SEEPren 22. osagaiarentzat 
izango baita.

Haur eta nerabeentzako arreta: 164,3 M€ (jarduteko ildoa: b.1.4) 
Helburua da «haurraren eskubideetan eta gaztearen gizarte- edota lanbide-
inklusioan gehiago ardaztuko den eredurantz» egitea (Txostena, 36. or.) eta, 
horretarako, bizitegi-azpiegiturak sortu eta hobetuko dira, teknologietara sarbidea 
barne eta diseinuan prozesu parte-hartzaileak sortuta; Nerabeen Krisientzako 
Unitateen azpiegiturak egokituko dira; eta espezializatutako familia-harrerak 
sustatuko dira.

Zuzeneko bultzada ESko entitateei 112,7 M€ (jarduteko ildoak: a.1, a.2 eta a.3) 
Hiru modutan sustatuko da: digitalizazioa, interkooperazio-formula berriak ezarrita 
(aliantzak eta enpresa-taldeak), eta trantsizio berde eta digitalaren sektoreetan 
gehiago finkatzea. ESren entitatetzat hartzen dira 5/2011 Legearen 4. artikulua 
betetzen dutenak, hots, «partaideen interes kolektiboa, interes orokor ekonomiko 
edo soziala, edo biak» helburu dituztenak (Txostena, 8. or.).

Gobernantza-eredua bi mailatakoa 
da: bata publikoa, Lan eta Gizarte 
Ekonomiako Ministerioa izango da 
buru, eta Gizarte Eskubideen eta 2030 
Agendaren Ministerioa izango da 
presidenteorde; beste maila publiko-
pribatua izango da, eta Ekonomia 
Sozialaren eta Zaintzen Aliantza eratzea 
aurreikusten du. Ez dugu aliantza horren 
osaeraren inguruko berririk; jakin duguna 
da Espainiako Gizarte Ekonomiako 
Enpresen Konfederazioak pisuzko 
eginkizuna izango duela. Ez da zehazten 
ea zaintza-lanetan berariaz aritzen den 
eragileren batek parte hartuko duen.

Ikuspegi ekofeministatik 
egindako balorazioa

Esan genezake ESEPE honek bi helburu 
dituela: orain artean politika publikoak 
lotsagarriki aintzat hartu ez duen 
eremuan –zaintzan– eragitea, eta ehun 
kapitalistatik urrundu nahi duen ehun 
sozioekonomikoa –ekonomia soziala– 
sustatzea. Bi helburuon balorazioa, 
hasiera batean, positiboa izango litzateke. 
Aldi berean, azpimarratu behar da oso 
aurrekontu txikia dagokiola ESEPE honi 
(beste bi ESEPEk dute inbertsio txikiagoa). 
Esleitutako zenbatekoak gorabehera, 
ESEPEa patxadaz aztertzean, ondorioak 
ez dira oso itxaropentsuak. Hiru 
ikuspuntutatik azter dezakegu ESEPEa: 
Ekonomia Sozialetik, zaintzetatik eta bien 
arteko loturatik.

Ekonomia Sozialetik

Ez da ESren funtzionatzeko modua 
berrikusten eta, beraz, ezin da Ekonomia 
Sozial Eraldatzailearekin (ESE) lotu. 
ESko entitateak aitortzeko modu bakarra 
arauaren araberakoa da, hau da, guztiek 
errespetatzen dituzte automatikoki 
balio eta printzipio «diferentzialak». Ez 
da indartzeko jarduketarik aurreikusi 
(ez da ESren balio-katearen berrikuntza 
aintzat hartzen, merkataritza-ikuspegitik 
baino ez bada). Ekonomia soziala eragile 
lehiakorrago bihurtu nahi da, digitalizazio 
garaiako egitura porduktibo aldakorraren 
baitan, eta itxuraz berdeago diren 
sektoreek eta, hein txikiagoan, zaintza-
sektoreek pisu gehien duten esparruan. 
Zaila da, beraz, bi alderdiok (merkataritza-
hazkundearen bidean bultzatzea eta 
irabazi-asmoak errentabilizatzeko 
beharra) eta ESren printzipio etikoak 
eta gizarte- eta ingurumen-balioak 
bateragarriak izango direla pentsatzea. 
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ezin da izaera komunitarioaren eta 
ESEren ikuspegitik ulertu; aitzitik, izaera 
pribatuaren ikuspegitik ulertu behar da.

Zaintzetatik

ESEPEen arabera, zaintzak ez dira 
lehentasun sozioekonomikoak aldatzeko 
palanka izateko oinarri inbisibillizatuak. 
Erretorikan ere ez da halako ikuspunturik 
adierazten. Baliteke halakorik egitea 
ezinezkoa izatea, ESEPEen konfigurazioak 
berak balio-kateen esparrua kontuan 
hartzea eskatzen duelako, eta zaintzek 
esparru hori gainditu eta dagoeneko 
aurkaratu dutelako. ESEPEen arabera, 
beraz, ez diren hori dira zaintzak, hots, 
balio-kate merkantiletan errentagarri 
bihurtzeko sektorea. Ideia hori abiapuntu, 
despolitizatu eta desaktibatu egiten ditu.

Nabarmentzekoa da ez dela Zaintza 
Sistema berritzea edo zaintzak 
jasotzeko eskubide kolektiboa izateko 
proposamenik zehazten. Ez da honako 
hauetan eragin positiborik igartzen:

 - Desmerkantilizazioan: iraupen luzeko 
zaintzen finantziazioa handitzea sektore 
pribatura bideratuko da berriz. Ez dira 
zalantzan jartzen zerbitzu publikoen 
zeharkako kudeaketa, ezta diru-
prestazioen bidez eskaintza pribatua 
elikatzea eta koordainketa bera ere. 
Ekipamenduen eta teknologiaren 
lehentasunezko inbertsiotarako, funtsak 
eraikuntza-sektorera eta sektore 
digitalera bideratuko dira. Alderdi 
digitalizatuenean sakontzen da, eta 
zaintzen giza harremanarengandik 
urrundu. Korporazioen digitalizazioaren 
eta bizi-prozesuen merkantilizazioaren 
bidean aurrera egitea da. 

 - Desfamiliarizazio eta kolektibizazioan: 
interesgarria da cohousing eta 
etxebizitza kolaboratiboari buruzko 
azpilerroa, baina zalantzagarriak dira 
haren irisgarritasuna, sustatuko diren 
ekimenak eta aurreikusitako laguntzaren 
eraginkortasuna. Etxebizitzak hobeto 
hornituta eta zaintzak digitalizatuta 
desinstituzionalizatu nahi da, bestelako 
etxebizitza-ereduranzko trantsiziorik 
egin gabe eta etxeko enpleguan 
esku hartu gabe. Hori horrela, zama 
handiagoa emango zaie etxebizitzei eta, 
bertan, familia-zaintzaileei eta etxeko 
langileei.
 - Zaintza-lanen balioa handitzea: ez da 
zaintza-sektorean lan-baldintza duinak 
bermatzeko jarduketarik aurreikusten, 
eta kudeaketa pribatizatzeak ez du 
hobekuntzarik baiesten. Ordainik gabeko 
zaintza-lanei erreferentziari gutxi egiten 
zaie, eta ez die jarduketarik egokitu. 
Etxeko enpleguari buruz hitz bat bera 
ere ez (itxuraz sozialak diren bitartekari-
enpresentzat –asko digitalizatuak– 
negozio-hobi izateko susta zitekeen). 
Funtsezko lanak ordezkatzea sustatzen 
da, giza faktorea teknologiaren 
mesedera galtzeko; alderdi digitalari 
zuzenean lotutako lanpostuak 
sustatzeko; eta balio-kateak eraiki eta 
kudeatzeko lanpostuak sortzeko.

Ekonomia Sozialaren eta zaintzen 
arteko loturatik

Sektore publikk-komunitarioaren aldeko 
apustua egiteko aukera izan zitekeen 
ESEPE hau, zaintzak berrantolatzen 
ari diren une honetan. Horren ordez, 
eredu publiko-pribatua bultzatuko 
da, oraingoan ESren entitateen alde. 
Hala, eredu publiko-soziopribatua dei 
genezakeena osatuko litzateke, eta 
kudeaketaren pribatizazioa ez litzateke 
zalantzan jarriko, enpresa atseginen esku 
egongo litzatekeelako. Paradigma horren 
arabera, zaintzak bi ereduren bidez 
pribatizatuko lirateke: eredu  
pribatu-soziomerkantilaren bidez 
eta, horren azpitik, eredu pribatu/
etxeko eredu digitalizatuaren bidez. 
Domotizatutako etxebizitzek bermatuko 
lukete zaintzen oinarria (pertsonen 
arteko harremana), baina teknologia 
berriz jantzita. Zaintzak, orain ES 
digitalizatu eta kontzentratuaren 
eskura, korporazio-botere sozialenek 
bereganatutako eremua dira.

Eztabaidarako gakoak

ESEPE honek ekonomia soziala eta 
zaintzak kapitalismo berde eta digitalaren 
«bigarren mailako sektore»tzat hartzeko 
oinarriak ezartzen ditu: sektore nagusiari 
laguntzen diote –bereziki bizitzaren 
digitalizazioari eta merkantilizazioari 
dagokienez–, eta, aldi berean, alde gizatiar 
eta atseginena erakusten dute. 

Zaintzen alderdi publiko-soziopribatua 
da, beraz, eztabaidarako gakoa, eta 
beharrezkoa dugu eredu publiko-
komuntarioaren aldeko apustua hobeto 
doitzea Zaintza Sistema aldarrikatzen 
dugunean, ESEPE honek sustatu nahi duen 
horretatik bereizteko. Ekonomia soziala 
borrokarako elementu ere bada. Izan ere, 
zein da helburua: merkatu kapitalistaren 
ekonomiara moldatuko den Ekonomia 
Soziala eraikitzea ala birlokalizazioa 
sustatzea, planetaren muga biofisikoetara 
egokitzea, funtsezko lanen balioa 
handitzea eta bizitza eusteko prozesuak 
kolektibizatu eta demokratizatzea oinarri 
duen ehun sozioekonomiaren hazia 
izango den Ekonomia Sozial Eraldatzailea 
eraikitzea?

Azkenik, ezinbestekoa da adieraztea 
ESEPE honek, gainerakoek bezala, 
digitalizazioaren aldeko apustua egiten 
duenez, estraktibismoa hedatzeko 
munduko lurralde-desberdintasunak 
areagotuko dituen energia-erabilera 
intentsiboa duela oinarri.
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5. Amaierako gogoetak
Hasieran adierazi bezala, plan hauen egungo testuingurua eta Next Generation funtsak 
martxan jarri zirenekoa oso bestelakoak diren arren, oraindik interesgarria da, gure 
ustez, planak aztertzea, ez hainbeste xehetasun guztiak ezagutzeko, agerian uzten 
duten azpiko dinamikak ulertzeko baizik. Ildo horretatik, egiaztatu dugunez, ESEPEek 
proposatzen duten trantsizioak eta suspertzeak, krisi ekosozialaren aurrean ekiteko 
larrialdiaren ordez, kapitala-bizitza gatazka indartuko dute. 

ESEPEek baliabide kolektiboak erabiltzen dituzte kapitalismo digitalizatuaren 
jauzi itsuan aurrera egiteko ––energia-baliabideak berdez mozorrotuta eskuratu 
nahi dituzte–. Merkataritza- eta teknologia-eredu digitalizatuari bultzada 
publikoa ematea da helburua, baina honako hutsune hauek dituzte oinarri:

Bizitza sostengatzen duten oinarriak ukatzen dituzte: lanak ezkutatzen 
badira, interdependentzia estaltzen da. Lurra eta ezinbesteko deshazkunde 
metabolikoa ezkutatzen badira, ekodependentzia estaltzen da. 

Bizitza eusteko prozesuen gatazkak baztertzen dituzte: bereganatzean, 
desberdintasunetan eta espolio ekosistemikoan oinarritutako bizimoduak.

Bizitzari laguntzeko espazio kolektiboak eraikitzeko premia alboratzen 
dute: eta horrek geldi dezake joera pribatizatzailea. 

Bizitzaren sostengu-jomuga ezeztatzen dute: sostengu horren muinean 
trantsizioaren plangintza demokratikoa eta justizia soziala ditugu, eskubide 
kolektiboak eta planetaren muga biofisikoak aintzat hartuta.

Bizitza sostengatzen duten prozesuen erro-izaerari uko egiten diote:  
eskala globalak eta prozesuak konplexu bihurtzea dira apustua 

ESEPEek indartuko duten kapitalismoak trantsizio ekofeministaranzko bidea 
eragozten digu. Trantsizio horrek bost oinarri ditu:

Kolektibizazioa eta despribatizazioa: : pribatu-merkantil gutxiago,  
pribatu-domestiko gutxiago eta publiko-komunitario gehiago. 

Prozesu sozioekonomikoak birlokalizatzea: kateak laburtu eta lurraldeetan 
errotzeko. 

Planetaren mugetara egokitzea, pribilegioak eta desberdintasun globalak 
zuzenduz.

Funtsezko lanak berrantolatzea eta balioa handitzea, ezinbestekoak ez 
direnak edo kaltegarriak direnak txikiagotuz.

Demokratizazioa eta elkar zaintza, logika sozioekonomiko berriaren ardatz 
izateko.

Horregatik guztiagatik dira garrantzitsuak, guretzat, ESEPEak: etorkizuneko kapitalismo 
berde digitala ikusten laguntzen digutelako.
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