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UNODC-ZALMAI

DESJABETUEN KLASEA EUROPAN

Ondarerik gabeko 
herritarrak,  
pobreziaren 
atzaparretan

 URKO APAOLAZA AVILA  

Europako jendartearen gehiengoa pobretu egin dela diote 
azken urteotako datu eta estatistika guztiek. Europako 
Banku Zentralak eta antzeko erakundeek darabilten 
politika ekonomikoak zerikusi zuzena du horrekin; eta 
desberdintasun soziala gehiago handituko da ondare apur 
baten jabe direnen eta ezer ez dutenen artean, prezioen 
gorakadak herritarren poltsikoa estutu ahala. 
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Herritarren %1aren eta 
gainerakoen artean arra-
kala handitzen ari dela 
sarritan aipatu izan dute 
aditu eta albistegiek, 
batez ere azken urtee-

tan. Oxfam erakundeak bere azken 
txostenean esandakoaren arabera, 
munduko hamar gizon aberatsenek 
euren fortuna bikoiztu egin dute Co-
vid-19 garaian, aldiz, %99aren diru-
sarrerak gutxitu egin dira. Nobeda-

derik ez Donostiako Mirakontxako 
zerumugan. Baina desberdintasun 
soziala banaketa sinboliko hori 
baino askoz anitzagoa dela ere 
badio Oxfamek: generoa, arraza, 
lurraldea, eta beste faktore ba-
tzuk ere kontuan hartu behar 
direla, alegia. 

Europan, eskala sozialaren 
azpialdean dauden sektore 
zabaletan ere arrakalak han-
ditzen ari dira –eta gehiago 
handitu daitezke–, batez 
ere krisi ekonomikoaren 
aurrean ondare-erreser-
ba edo aurrezki txiki bat 
izan dezaketen eta hori 
ere ez duten herritarren 
artean. Hala dio, Paris 
8 Unibertsitateko iker-

keta batek: adin, lanbide eta klase 
sozialaren arabera, zaurgarritasun 
ekonomikoa oso desberdina da, eta 
diru-sarrerez gain, aldagai garrantzi-
tsuenetakoa ondare baten jabe iza-
tea da. “Familien aurrekontua itotzen 
ari den inflazioaren aurrean, onda-
re-erreserbek diferentzia markatuko 
dute”, ondorioztatu dute ikerketan. 

Inflazioa %10era iritsi da euro-
gunean irailean, Eurostatek dioenez, 
abuztuan baino zortzi dezimal gehia-
go. Europako Bankuak interes-tasak 
igo ditu (ikusi koadroan), langabe-
ziaren kontura kontsumo eskaria 
gutxitu eta prezioak apalduko dire-
la dioen dogma liberalari jarraiki, 
eta Europar Batasuneko gobernuek 
fiskalitatearen auzia mahai gainean 
dute. Batzuek, energia kostuen go-
rakadarekin irabazi handiak izaten 
ari diren energia-enpresak gehiago 
zergapetu nahi dituzte –Bruselak 
140.000 milioi euro bildu nahi ditu 
horrekin–, edo fortuna handiei kosk 
egin, tax the rich (aberatsak zerga-
petu) ideiarekin bat eginez… bes-
tetzuek kontrakoa egiten duten bi-
tartean. Edo, bestela, aste berean bi 
gauzak iragartzen dituzte, Liz Truss 
Erresuma Batuko lehen ministroak 
bezala. 

Europako Banku 
Zentraleko egoitza nagusia 
Frankfurten, euroaren 
20. urteurrenaren harira 
argiztatua. Moneta politika 
gogorra erabiliz herritarren 
bizkar jarriko du, berriz ere, 
krisia.

ARGAZKIA: EBZ
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Zenbat iraun pobrezian erori gabe?

*Grafiko honek adierazten du lanbide eta adin bakoitzak eskura dituen aurrezki edo ondarearekin zenbat iraungo lukeen pobrezian erori gabe. 
Segurtasun egoera (urdina), erdibideko egoera (horia) eta arrisku egoera (gorria) ageri dira. Iturria: La Vie des Idées

18 - 34 urte 35 - 49 urte 50 - 64 urte

Enpresari txikiak 84 aste 
(Urtebete eta 9 hilabete)

96 aste 
(2 urte)

168 aste 
(3 urte eta 9 hilabete)

Exekutiboak eta 
goi mailako lanbideak

28 aste 
(7 hilabete)

52 aste 
(Urtebete eta hilabete bat)

112 aste 
(2 urte eta 4 hilabete)

Teknikariak eta 
erdi mailako lanbideak

22 aste 
(5 hilabete eta 2 aste)

32 aste 
(8 hilabete )

34 aste 
(8 hilabete eta 2 aste)

Enplegatu gaituak 11 aste
(2 hilabete eta 3 aste)

19 aste
(4 hilabete eta 3 aste)

36 aste 
(9 hilabete)

Langile gaituak 10 aste 
(2 hilabete eta 2 aste)

14 aste
(3 hilabete eta 2 aste)

36 aste 
(9 hilabete)

Soldatadun ez-gaituak 5 aste 
(Hilabete bat eta astebete)

10 aste
(2 hilabete eta 2 aste)

22 aste 
(5 hilabete eta 2 aste)

Langabetuak 4 aste 6 aste 
(Hilabete bat eta 2 aste) 

11 aste 
(2 hilabete eta 3 aste) 

Eztabaida eskizofreniko horren 
atzean, gehienetan ez dago sistema eko-
nomikoa aldatzeko asmorik, aberatsa 
aberatsago egiten duen eredu bera ur-
azalean mantentzeko ahalegina baizik. 
Elon Muskek paparra atera du 2021ean 
zergatan ordaindu dituen milioika euro-
txorekin, baina ez du esan bere ondasu-
naren (315.000 milioi euro) %3 besterik 
ez dela kopuru hori. Zergak aberatsen-
tzat bai, baina aberats izaten segi deza-
ten. Dena normal Davoseko begiratokian.

Eta bitartean, desberdintasun soziala 
eta pobrezia handitzen. Baita gurean 
ere. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, adi-
bidez, 2008tik bikoiztu egin da pobrezia 
larrian dauden herritarren portzentajea 
(%6,1), Idoia Mendia Eusko Jaurlaritza-
ko lehendakariordeak duela egun gutxi 
V. Gizarteratze Plana aurkezterakoan 
onartu zuenez. Nafarroan 56.262 lagun 
daude egoera horretan (%8,6), eta Ipar 
Euskal Herrian ere milaka dira pobrezia 
mailaren azpitik daudenak, 17.000 ingu-
ru, Euskal Elkargoko Prekarietatearen 
Behatokiaren arabera. Ez da aztia izan 
behar jakiteko hipoteken eta erosketa 
saskiaren garestitze alimalekoak zulo 
horretara jausiko dituela beste milaka, 
patu horretatik salbatzeko aurrezki, on-
dare edo koltxoi nahikorik ez dutelako.

ONDARE-POBREZIAREN 
ARRAKALAK
“Ondare desberdintasunak ‘behetik’ be-
giratzen ditugunean, ikus dezakegu zer 
eragin duen aurrezkirik ez izateak klase 
eta adinaren arabera. Datuak zoratze-
koak dira”. Hala idatzi du Nicolas Du-
voux soziologoak Twitterreko bere kon-
tuan. Paris 8 Unibertsitateko irakaslea 
da Duvoux eta “Des classes dépossédées: 
Pauvreté en patrimoine et vulnérabilité 
économique” (Desjabeturiko klaseak, 
ondare-pobrezia eta zaurgarritasun 

ekonomikoa) artikulua idatzi du La Vie 
des Idées kooperatibaren webgunean, 
Senmiao Yang unibertsitate bereko ikas-
learekin batera. Bertan azaldu dute, he-
rritarren artean diru-sarrerek ez ezik, 
aurrezki faltak ere desberdintasun han-
diak sortzen dituela, egoeraren arabera. 

Europa mailako galdeketa bat izan 
dute abiapuntu: Familien Finantza eta 
Kontsumo Inkesta, 22 herrialdetan egi-
ten dena –azken olatua 2017koa da–. 
Inkesta hau bakarra da familien onda-
re eta aurrezkien inguruko datuak bil-
tzen, eta aukera ematen du aberastasun, 
errenta, klase sozial eta adinaren arabe-
rako konparaketak egiteko.

Thomas Piketty desberdintasun so-
zialak ikertu dituen ekonomialari fran-
tziar ospetsuak kritika zorrotza egin die 
halako inkestei, esanez ondare handia 
dutenen inguruko datuak ez direla fida-
tzekoak. Pikettyk Kapitala XXI. mendean 
liburuan maisuki azaltzen du aberasta-
sunaren kontzentrazioa nolakoa izan 
zen XIX. mendetik aurrera, eta nola elite 
txiki baten eskuetan gelditu zen. Baina 
Paris 8 Unibertsitateko ikerlariek diote 
egungo testuinguruan “klase ertainean 
kokaturik dauden herritarren ondarea” 
ere oso kontuan hartu behar dela des-
berdintasun sozialak azaltzeko.

ELGAren esanetan, 
pertsona bat pobrea 

da, ez denean gai bere 
ondare edo aktibo 

likidoarekin pobreziaren 
langaren gainetik hiru 

hilabetez irauteko
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Diruaren merkatuko prezioa, 
interes-tasa, etengabe ari dira 
igotzen mundu osoko banku 
zentralak, baita Europan ere. 

Europako Banku Zentralak (EBZ) hain-
bat urtez dirua kasik doan eman ondo-
ren, %0,50 igo zuen tasa hori uztailean 
eta %0,75 irailean, inoizko igoerarik 
handiena. 

Prezioen igoera baten aurrean, so-
luzioa moneta politika gogor bat izatea 
dela dioen ortodoxia ekonomikoari eu-
tsi dio EBZk. Baina aditu askoren ustez 
hori ez da irtenbidea izango. Hasteko, 
ez duelako jotzen inflazioaren jatorrira: 
iaz hasi ziren prezioak goraka –Ukrai-
nako gerra oraindik ez zegoenean–, 
elektrizitate enpresek merkatu marji-
nalistaren zirrikituak aprobetxatuta. 
Eta batez ere, ez da soluzio bat mundu-
ko zorra jadanik BPGren %350 delako, 
Roser Espelt ekonomialariak duela hiru 
aste orriotan gogorarazi bezala; zor hori 
kitatzeko diru gehiago ordaindu behar 
izateak, galbidera eraman ditzake fami-
liak, enpresak eta herrialde osoak. Na-
zio Batuen Erakundeak berak, azkene-
ko bilkuran banku zentralei eskatu die 
gelditzeko sukar monetarioa, “mundu 
mailako atzeraldia” eragin dezakeelako.

Baina batzuei hipoteka %37 igoko 
zaien bitartean, bestetzuei mesede ga-
lanta egingo die diruaren garestitzeak: 
Espainiako Estatuan 14.630 milioi euro 
igaroko dira bankuen eskuetara  Carlos 
Sánchez Mato ekonomia irakasleak El 
Salto-n azaldu zuenez, “horiek baitira 
EBZren benetako akziodunak”.

SOLDATEN IGOERA 
“ARRISKU FOKU BAT” DA 
GOBERNADORE JAUNARENTZAT
EBZk interes-tasak igotzen jarraituko 
duela jakina da. Baina noraino? Bere 
buru Christine Lagardek Europako Par-
lamentuan onartu zuen igoerak ez due-
la sabairik, eta bileraz bilera joango di-
rela ikusten –hurrengoa urriaren 27an 
dute–, eskaintza eta eskariaren arteko 
“puntu neutral” batera iritsi arte. Asko 
dira, ordea, puntu hori ezinezkotzat 
dutenak, 2008ko krisiaz geroztik di-

rua “pozoindu” egin dutelako bankuak 
salbatzeko, Yanis Varoufakis greziar 
finantza ministro ohiak idatzi moduan. 
Baina ekonomia agintariek beste kezka 
batzuk dituzte antza…

Irailaren 29an Espainiako Banku-
ko Gobernadore Pablo Hernández Cos 
Barakaldon izan zen, CEDE Espainiako 
Zuzendarien eta Exekutiboen Konfede-
razioak BECen antolatutako ekitaldi ba-
tean. Interes-tasak %2,5era igoko direla 

iragartzeaz gain, diskurtso beldurgarria 
eman zuen Hernández Cosek, Felipe VI.a 
espainiar erregea aurrean zuela. Pozik 
agertu zen eskaria –soldaten igoeraz ari 
zen– ez delako hainbeste igo, bere uste-
tan soldata igoerak "arrisku foku bat" 
baitira inflazioaren espiral batean sar-
tzeko. Gobernadoreak gogorarazi zuen 
inflazio %9an den bitartean, soldatak 
%2,5 besterik ez direla igo, “lasaigarria 
da”, erantsi zuen.

Interes-tasa:  
haiek igo, zu pobretu

Pablo Hernández Cos Espainiako Bankuko 
gobernadorea Barakaldoko BECen. CEDE

Interes-tasak Eurogunean

Krisi energetikoa eta 
inflazioaren gorakada

‘Puntucom’ burbuila lehertzen da

Lehman Brothersen kiebra

Greziaren lehen “erreskatea”

Covid-19ak Europa kolpatzen du
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“Aktibo likidoa” deitu diote ondare 
horri: herritar edo familia batek shock 
ekonomiko larri baten aurrean (lana 
galdu duelako, bikotekideak banandu 
direlako, istripu bat gertatu delako…) 
momentuan erabilgarri izango lukee-
na. Horregatik, etxebizitzak edo ibil-
gailuak ez dituzte kontuan hartu. Hau 
da, benetan eskura izango lituzketen 
aurrezkiak dira. 

Ekonomia Lankidetza eta Garape-
nerako Antolakundeak (ELGA) dio 
pertsona bat pobrea dela ez denean 
gai bere aktibo likidoarekin pobre-
ziaren langaren gainetik hiru hilabe-
tez irauteko –langa hori batez bes-
teko errentaren %60an kokatu du 
ELGAk–. Bada, lanbide bakoitzaren 
arteko diferentziak zein diren era-
kusten duen grafiko kezkagarria (iku-
si 28. orrialdean) plazaratu dute Du-
voux eta Yangek: 50 urteko enpresari 
txiki batek, batez beste, hiru urte eta 
bederatzi hilabete iraun ahal izan-
go lituzke egoera larri baten aurrean 
bere ondarearekin –beste laguntzarik 
izan ezean–, pobrezian erori gabe; 
langabetu batek hiru hilabete eskas. 
Adinaren arabera ere aldeak nabar-
menak dira: 50-64 urteko langile gai-
tu batek bederatzi hilabetez eutsiko 
lioke, eta 18-34 urteko batek, aldiz, bi 
hilabete eta erdi baino ez

Zenbateko pobrezia dagoen kalku-
latzeko, erakundeek normalean he-
rritarren diru-sarrerak edo errentak 
hartzen dituzte kontuan. Adibidez, 
Frantziako Estatuan %15 legoke di-
ru-pobrezian, eta Espainiakoan %21. 
Baina ondare-pobrezia askoz larria-
goa da: %46,7 eta %49,2, hurrenez hu-
rren. Ikerketaren arabera, Europako 
herrialde gehienetan populazioaren 
erdiak ez luke hiru hilabete iraungo 
aurreztutakoarekin, ezta Finlandia be-
zalako herrialde “aberats” batekoak 
ere: %53,6 da pobre ondareari dago-
kionez  –nahiz eta Finlandiak zerbitzu 
eta laguntza publiko ugarirekin babes-
ten dituen herritarrak–. 

Adinen arteko arrakala ere izuga-
rria da, amildegi bat irudikatzeraino: 
Espainiako Estatuan gazteen %70 
dago ondare-pobrezian, Frantziako 
Estatuan %58, Alemanian %65… “Ho-
nek erakusten du familiak babes so-
zialerako duen garrantzia eta gazteen 
degradazioa eskutik doazela”, diote La 
Vie des Idées-eko artikuluan.

Ondorioa garbia da: ezin da pobre-
ziaz hitz egin herritarren aurrezki edo 

Grebak eta mobilizazioak  
soldaten murrizketa eta  

erosahalmen galera salatzeko

Inflazioaren gorakadak eta go-
bernuen politika ekonomikoek 
herritarren pobretzea dakarte-

la agerian gelditu ahala, gero eta 
gehiago dira kalera ateratzen ari 
direnak. Erresuma Batuan adibi-
dez, sektore ugari borrokan dabil-
tza Cut profits, not pay (murriztu 
etekinak, ez soldatak) oihukatuz. 

Gurean ere hasi dira lehen mo-
bilizazioak. Baionan, ehunka lagun 
bildu ziren irailaren 29an “aberas-
tasunaren banaketa justua” galde-
tzeko, LAB, CGT, FSU eta Solidai-
res sindikatuek deituta. Emmanuel 
Macronen gobernuari egozten dio-
te egungo krisia langileei sufriarazi 
nahia, eta soldatak eta erretretak 
emendatzea eskatzen dute.

Hego Euskal Herrian, berriz, 
Espainiako Gobernuak CCOO eta 
UGTrekin hitzartutako soldata pu-
blikoen igoerak hautsak harrotu 
ditu: aurten %3,5eko igoera adostu 
dute, 2023an %2,5ekoa eta 2024an 
%2koa; Kontsumo Prezioen Indize-
tik (KPI) oso behera, hortaz. Eusko 

Jaurlaritzak, bere aldetik, Madrilen 
erabakitako igoerak ezarriko di-
tuela iragarri du. 

Proposamen hori entzun orduko 
ELA sindikatuak udazkenean greba 
egiteko aukera mahairatu du; Mitxel 
Lakuntzaren esanetan, “langile pu-
blikoek %20ko erosahalmena gal-
tzea” esan nahi baiko luke horrek. 

LABek zuhurtziaz hartu du gre-
barako asmoa, baina mobilizazioak 
iragarri ditu sektore publikoan 
urriaren 14rako, eta egun horre-
tan Iruñean, Donostian, Bilbon 
eta Gasteizen manifestazioak an-
tolatu ditu. Sindikatuak salatu du 
2010ean langile publikoei soldatak 
%5 murriztu zitzaizkienetik ero-
sahalmena ez dutela berreskuratu, 
“are gehiago, oraindik gehiago mu-
rriztuko digute”.

Eta bitartean, lerro hauek idaz-
teko orduan, Adegi Gipuzkoako en-
presarien elkarteko zuzendari Jose 
Miguel Aierzak “sakrifizioa” eska-
tu die langileei, enpleguari egungo 
mailan eusteko.

Sindikatuek deituta herritarrak kalera irten 
ziren irailaren 29an Ipar Euskal Herrian. LAB
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Inflazioak %20 gehiago garestitzen die erosketa saskia  
familia pobreei aberatsei baino

gehiago ordaindu beharko ditu hilean 
125.000 euroko hipoteka eskatu duen 
batek, Euriborra %2,2ra igota, Berria-k 
egindako simulazio baten arabera. 
Kutxanbank-entzat, baina, “ez da tasa 
handia”, 1999an sortu zenetik askoz 
gorago ere egon delako indize hori. 
Etxebizitzen burbuila espekulatiboaren 
garaiaz ari da banku pribatizatua.

152 €
ondare falta kontuan hartu gabe, da-
tuek erakusten baitute zaurgarritasun 
ekonomikoa askoz sakonagoa dela, 
esaten dena baino hiru aldiz gehiago 
izan ere. “Zergatik interesatzen zai-
dan hau? –dio Duvouxek– Inflazioak 
behartuko dituelako diru-sarrera gu-
txi dituzten familiak euren aurrezki 
urriak erabiltzera. Egiturazko datu 
hauek premiazko gaurkotasuna dute”. 

Euriborraren igoerarekin, eta langa-
beziaren, gasolinaren zein oinarrizko 
produktuen prezioen gorakadarekin, 
“desjabetuen klasea” dei dezakegun  
jende multzo horren ezkutuko pobre-
zia azalera irtengo da berandu baino 
lehen. Baina bitartean, zaharrak berri 
Frankfurteko despatxuetan. 

BAT 122/123
TXILLARDEGI-
HAUSNARTU 
SARIAK (2021)

IZARO ARRUTI, SANDRA PRIETO > Hezkuntza soziolinguistikoa. 
Euskal Herrian han eta hemen dauden material eta baliabideen 
bilketa, azterketa eta sailkapena.
ESTITXU GARAI, IRATI AGIRREAZKUENAGA, IRENE GARCIA, 
SERGIO MONGE, ANGERIÑE ELORRIAGA, PATXI AZPILLAGA, 
AINARA MIGUEL, NAROA JAUREGIZURIA ETA KOLDO ATXAGA 
(NIK IKERKETA TALDEA). > Euskararen marka: marketinetik 
hizkuntza plangintzara.
IÑIGO BEITIA > Kulturaren eragina hizkuntzaren biziberritzean. 
Behin-behineko ondorio batzuk.
XABIER AZKUE > Zumaian ELE aplikatzeko oinarriak.

BEÑAT MUGURUZA, GARBIÑE BEREZIARTUA > Hitanoa euskal hiztunen 
komunitate garaikidean: molde zaharretatik ertz berrietara.
SAIOA MARTINEZ DE LA HIDALGA > Hizkuntza erdigunera. Urola Kostako 
adinekoen osasun arretan hizkuntzak duen eragina aztergai.
AINARA ORTEGA > Idatzizko trebetasuna testuinguru soziolinguistiko 
desberdinetako CLIl eta ez-CLIL ikasgeletan.
AINHOA PARDINA > D ereduan euskaldundutako Lizarrako hiztun berri gazteen 
euskararen erabilera.
ONINTZA LEGORBURU > Euskararen esanahia(k) euskalgintzako testu 
multimodalen azterketa genero perspektibatik (1960-2018).
IDOIA GRANIZO > Altsasuko hizkuntza-paisaiaren azterketa euskararen 
biziberritzearen testuinguruan merkataritzako esparrua.
NAROA ANABITARTE > Elebitasuna eta garuna. Etenik gabeko eztabaida.
SOZIOLINGUISTIKAREN MUNDUKO LEIHOA
Liburu berri hautatuak soziolinguistikaz
MAGDALENA PASIKOWSKA-SCHNASS > Regional and minority languages in 
the European Union.

harpidetu edo oparitu > URTEAN 40 euro
https://bat.soziolinguistika.eus / 943 592 556 / bat.aldizkaria@soziolinguistika.eus

Soziolinguistika aldizkaria

Inflazioak ez dio berdin eragiten di-
ru-sarrera gehiago edo gutxiago 
duenari, ezta erosketa saskia be-

tetzerakoan ere, kontsumo ohiturak 
oso desberdinak baitira. Hala ondo-
rioztatu zuen Montrealen (Quebec) 
egoitza duen IRIS Ikerketa eta Infor-
mazio Sozioekonomikoen Institu-
tuak Covid-19aren pandemia garaian 
egindako ikerketa batean. 

Horren arabera, diru-sarrera gu-
txien duen jendartearen %40ari eros-
keta saskiaren kostua %20 gehiago 

handitu zaio inflazioarekin, %10 
aberatsenarekin alderatuta. Prezioz 
igotzen diren produktuak batez ere 
oinarrizkoak dira, gehien kontsumi-
tzen direlako, eta familia behartsue-
netan inpaktu handiagoa du horrek, 
beren aurrekontuaren zati handi bat 
suposatzen duelako. Aldiz, aberatse-
nen kasuan, beharrezkoak ez diren 
produktu eta zerbitzuetan gastatzen 
dute euren diru gehiena (entreteni-
mendua, aisialdia…) eta horietan in-
flazioa ez da hainbestekoa.

Gainera, lehenengoek kontsumo 
ohiturak aldatzen dituzten bitartean 
kalitate eskasagoko  produktu mer-
keagoen bila –eskari horren ondo-
rioz azkarrago garestitzen direnak, 
bestalde–, bigarrenek ez dute horren 
beharrik eta betiko kalitate oneko 
produktuak kontsumitzen dituzte, 
prezioan aldaketa askorik sumatu 
gabe. Alegia, arrautzak edo esnea 
lehen baino askoz karuago dira, bai-
na langostinoak edo urdaiazpiko ibe-
rikoa ez hainbeste.


