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La Navalek ordainketak “eteteko” 
egindako iragarpenak, euskal in-
dustriako enpresa txiki eta ertainak 
dauden egoera larriaren ikuspegi 
orokorra izatea zaildu dezake, Ses-
taoko ontziolaren tamaina ekono-
miko, finantzario eta laboral han-
dia dela-eta. La Navalen zuzenean 
eta zeharka lan egiten duten 1.500 
beharginen protestek ere, fokua 
puntu bakarrean izatea ekar deza-
kete. Lantalde horrek badu mobili-

zazio gaitasuna eta nabarituko dugu 
ziur. Beste langile batzuek egoera 
bera bizi dute, baina ezin haien al-
darria kalera eraman. Ez dugu ahaz-
tu behar EAEn krisian dauden 30 
enpresatan 6.000 lagun ari direla 
lanean, eta horri gehitu behar zaie 
beste hainbat enpresa txikitan da-
biltzanak, lantalde txikiak dituzten 
hornitzaile autonomoak.
 Urkullu lehendakariak galdetu du 
(ez ote daki?) nola gertatu daitekeen 
La Navalekoa eskaerak dituenean –
lau ontzi ari da eraikitzen–. Erantzu-
na bistakoa da: halako egoerak sor-
tzen dira finantziazioak huts egiten 
duelako, berehalako etekinen bila 
dabiltzan bankuek egiten dute huts. 
Eta bankuak, orain, Eusko Jaurlari-
tzari xantaia egiten ari dira, honek 
ontziolaren zorrak ordainduko di-
tuela bermatu dezan. Horrela baino 
ez diote finantziazioari berrekingo. 
Banku publiko bat behar dugu, hel-
buru izango duena euskal industria 
indartzea eta egungo lanpostuei 
eustea, hori baita gure gazteriaren 
etorkizuna –gazteen artean langabe-
zia tasa %50ekoa da–, eta hor egon 
behar luke Kutxabankek.
 Gaizki egingo dugu orain fokua La 
Navalen baizik ez badugu jartzen 
bere enplegatuak mugitu direlako, 
eta aldiz ahazten baditugu beste en-
presa txiki eta ertainak. Arduradun 
politikoak derrigortuta daude La Na-
valetik harago dagoen egoerari erre-
paratzera.

EKONOMIAREN TALAIAN

La Navaletik harago

Oporraldiko azken egunen atzerako 
kontaketa egitea eskatu zidan buruak 
nonbait, hartara, ARGIAko egutegiari 
orri berri bat kendu nion agorrileko ha-
mazazpian. Buruketa hau egitea pro-
posatzen zuen: “Euskal Herriko Lurral-
de osoa hartzen duen administrazioari 
nola deitzen zaio?”. 
 Oporretan izanik ere, smartphonen 
txio malapartatu batek hondartzara 
joatera behartu ninduen. “Hau malura! 
Udan, Hendaian eta autoa hartu behar”. 
Ustekabeko txioak egutegiko galdera-e-
rantzunaren peskizan hausnartzea gala-
razi zidan une batez.
 Bidez bide, auto-ilaran, irratia piztu 
nuen. Kataluniatik zetorren albistea. 
“2017ko agorrilaren 17, jihadismoaren 
egutegi unibertsaleko beste egun bat 
izanen da, beltzez seinalatua” pentsatu 
nuen artega. Hendaiako Itsas Bulebarra 
Bartzelonako Rambla begitandu zitzai-
dan.
 1 7  o s t e g u n a .  Au t o a re n  a g i n t e
-mahaian neraman orria. Panorama 
honetan estreinakoz idatziko nuenaz 
itaundu zidan buruak: “Kataluniaz ida-
tziko al duzu? Euskal Herriaz? Euskal 
Herriko Lurralde osoko administra-

zioaz?”. Halakorik ba ote? Katalunian 
bai, baina gurean?
 Ipar Euskal Herriari berezko institu-
zioa ekarriko omen dion Euskal Elkar-
goaz buruketa-n hasia nuen ordurako, 
Iparraldetik hasi ere. Hendaia Iparral-
dean kokatzea gero eta zailagoa dela 
jakinda ere: “Euskal Elkargoa ukazio 
baten ondorengo emaitza da. Ez da Ba-
tera plataformaren Lurralde Elkargoa 
aldarrikapena. Batzuek ‘nahi genuena 
lortu dugu’ erran dute, beste batzuek, 
aldiz, ‘ez, ez dugu lortu nahi genuena’. 
2020ko herri bozetan sendotu beharko 
da proiektua, hots, instituzio horretako 
batzarra herritarrek zuzenean edota su-
fragio unibertsalez aukeratzean. Lurral-
dea definitzea, hor dago koska . Horrela 
egin ezean, jai dauka Iparraldeak”.
 Autoa aparkatu eta egutegiko buruke-
taren erantzuna begiratu nuen. “Deitu, 
nahi den bezala deitzen ahal zaio, baina 
halakorik ez da oraindik existitzen”. Une 
berean, mutiko-neska nerabe bi albo-al-
boko paretan idazten ari ziren, ene ha-
rridurarako, smartphoneak beharrean 
errotulagailuak zeramatzaten eskuetan. 
 Kuriositateak idatzia irakurtzera hu-
rreratu ninduen: “Tonto el que lo lea”.
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