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MIkEL ZuRbANo
EHU-Ko irAKASLEAErrenta arrakala 

Espainiako Estatuaren errentaren ba-
naketaren gainean txostena argita-
ra eman berri du Oxfamek, urtero 

egin ohi duenez. Aurtengo txostenaren 
goiburua esanguratsua da: Banaketa 
desberdina. Ibex 35eko enpresek balioa 
banatzeko duten modua. Krisiak desber-
dintasunak handitu egin dituela berres-
ten da eta sakontze horretan enpresa 
handi ugariren ekarpena erabakiorra 
izan dela zehazten da txostenean. Izan 
ere, lehiakortasuna irabazteko aitzakia-
rekin mozkin tartea mantendu egin dute 
soldaten doikuntza gogorraren eta zerga 
ekarpen eskasaren kaltetan. 

Horrela, 2008 eta 2017 urteen artean 
enpresen etekinak %11,3 igo dira eta, 
aldiz, soldatek orotara %4,2ko jaitsiera 
nozitu dute. Aldi berean, enpresa horiek 
beren akziodunen aldeko jokabide es-
kuzabala izan dute hauei ordaindutako 
dibidenduak %16 igo baitituzte. Dibi-
dendu horiek jasotzen dituztenen artean 
nazioarteko 30 inbertsiogile handien tal-
dea dago, eta sarritan irabazi horiek pa-
radisu fiskaletara igortzen dituzte gaine-
ra. Halaber, mozkinen joera gorakorrak 
ez du zerga ekarpenaren igoera ekarri. 
Alderantziz, enpresa handiek 2017an 
aurreko urtean baino %11 gutxiago bi-
deratu zuten estatuaren altxorrera. 

Bestalde, enpresa handietako soldaten 
bilakaera oso desparekoa da maila pro-
fesionalaren arabera. 2017an goi kargu-

dunen irabaziak batez besteko soldatak 
baino bost bider gehiago hazi ziren. Ho-
rrenbestez, Ibex 35eko enpresen soldata 
arrakala izugarria da, esaterako, kargu-
dun garaienak batez besteko soldata bai-
no 132 aldiz gehiago irabazten baitu. 

Beraz, enpresa handi horien kudea-
tzaile eta inbertsiogileek desberdinta-
sunak handiarazten dituzten dinami-
kak sortzeko negozio eredua bultzatzen 
dute. Ibex 35eko enpresen irabazien 
parte nagusia kapitalaren zein zuzen-
dari eta goi kargudunen alde bideratzen 
dira. Joera horrek handiarazten ditu 
modu nabarmenean kapitalen eta lanen 
errenten arrakala, baita soldata arrakala 
ere, finean, errenta desberdintasuna.

Europar Batasunatik (EB) bultzatu-

tako austeritate politiken logika apurtu 
egiten du txostenak. Austeritatea eta, 
batez ere, soldata murrizketa ona omen 
da enpresen produktibitatea eta lehia 
posizioa indartzeko. Bada, Oxfamek ongi 
erakusten duen bezala, enpresa handiek 
sortutako mozkinen parte esanguratsua 
akziodun handiei dibidenduak ordain-
tzera bideratu da eta ez hainbeste inber-
tsio produktibora.

Txostenak beste topiko nagusi bat 
lurperatzen du, enpresa bertako era-
gile guztien onura komuneko erakun-
dea dela, hots, enpresek interes komuna 
ordezkatzen dutela. Baina, aipatu den 
bezala errealitate gordinak erakusten 
du krisialdietan langileek pairatzen di-
tuztela doikuntzak eta hobealdietan 
emaitza onak ez dira modu ekitatiboan 
banatzen. 

Azken buruan, txostenak berak bi-
txikeriatzat jotzen ditu enpresetako goi 
kargudunen aparteko irabaziak. Izan 
ere, irabazi horiek ez dute zerikusirik 
elite honek egiten duen giza kapitala-
ren ekarpenarekin edo produktibita-
teari emandako bultzadarekin. Bitxi-
keria hori botere erlazioaren gakoari 
erreparatuta ulertu daiteke, exekutibo 
eta zuzendari nagusiek beraiek eraba-
kitzen baitute beren soldata maila, eta 
horrela, zuzentzen dituzten enpresen 
deskapitalizazioa eta finantza narria-
dura eragiten dute. 
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