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ARTIKULU ZIENTIFIKOA

Euskal arrantzaleen flotak Atlantikoko aurtengo bere 
hegalaburraren arrantza-kuotaren % 82 saldu die Murtzian 
eta Tarragonan kokatutako bi gizentze-enpresari (Diario 
Vasco, 2018). Bizkaiko eta Gipuzkoko kofradiek erabaki hori 
hartu dute joan den urtean kiloa batez beste bost eurotan 
saldu zutelako, gizentze-enpresek zortzi eta bederatzi 
eurotan ordaintzen duten bitartean. Hala, kuota saltzea 
arrantza egitera itsasora irtetea baino errentagarriagoa da.

Berri horrek logistikaren eraginkortasunean oinarritutako 
elikadura-merkatu globalaren eraginak azaleratzen ditu. 
Mediterraneoko zimarroi «abeltegiek» arraina loditu eta 
Japonia edota Estatu Batuetara saltzen dute, non kiloak 25 
eta 27 euro arteko prezioa duen. Itsasoak ia agortu ditu 
arrantza-erreserbak eta «baserri» bihurtu behar du merkatu 
globalaren gosea asetzeko. Sektore honetan etekinak 
lortzeko era bakarrak gero eta urrunagoko ozeanoetara 
abiatzea edo preziorik onena eskaintzen duenari arrantza-
kuota saltzea dira.

Bizkai eta Gipuzkoako arrain-merkaturatzaileek ondoeza 
adierazi dute kuota-salmenta horrengatik. Haien esanetan, 
jadanik espezie gutxi dira merkaturatzen direnak. Bat 
gehiago galduz gero, gerora zaila izango da kontsumitzaileak 
berreskuratzea.

Arrantza berez jarduera harrapakaria da, eta merkataritzari 
oso lotua. Bermeo herria, adibidez, XIII. mendean hiribildu 
izendatu zuten, arrantzari esker merkataritza-alorrean zuen 
ospearen adierazgarri. Egoera horrek hainbat pribilegio 
zekartzan. Hala nola portazgorik ez ordaintzea, beste 
portu batzuetan arraina gatzatu ahal izatea, merkatu librea 

egitea, herriko epaileen aurrean bakarrik epaitua izatearen 
eskubidea, etab.

Arrantzaren eta merkataritzaren arteko bat-egite honek 
ondorio nabarmenak ditu lurraldearen egituraketan. 
Cadizen, Boloniako badian, erromatarrek Baelo Claudia 
hiria eraiki zuten Kristo aurreko II. mendearen amaieran (1. 
irudia). Bertan, hegalaburraren arrantza, gazitzea eta garum-
aren  ekoizpena ziren jarduera nagusiak. Baelo Claudia-ko 
portuak garrantzi nabarmena zuen Afrikako iparraldearekin 
mantentzen zen hartu-emanean. Jada garai hartan, 
erromatarrek almadraba izeneko teknika erabiltzen zuten 
hegalaburra arrantzatzeko. Zimarroia Mediterraneoko 
ur beroetara jaisten da errutera iparreko ur hotzetatik. 
Bidaia horretan Gibraltar itsasartea zeharkatu behar du. 
Zona horretan, sare-labirinto bat jartzen da, atunak ihes 
egin ez dezan, baina betiere bizirik mantenduz. Atun nahiko 
dagoenean «levantá» egiten dute, alegia, sareak altxatu 
eta atuna azaleratzea. Banan-banan eta ahalik eta gutxien 
kaltetuz arrainak itsazontzira igotzen dira. Gaur egun, 
galtzorian dagoen teknika da almadraba.

Cadizen, Bermeon bezala, arrantzak merkataritza eta 
enpresa osagarrien garapena sustatu zituen. Jarduera horiek 
populazioaren eta ingurunearen arteko erlazio estua eta 
orekatua sortu zuten. Gaur, ordea, oreka hori galdu egin 
da. Alde batetik, Barbaten, enpresari japoniarrek bertako 
arrantzaleek arrantzatutako ia kopuru osoa erosi eta 
segituan itsasontzi izoztaileetan Japoniara garraiatzen dute, 
hain da itzela Asiako herrialdearen sushi gosea. Bestalde, 
Kantauri aldean, baxurako eta freskotarako alturako 
arrantza desagertzen ari diren bitartean, altura handiko 
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itsasontzi izoztaileen flota baino ez da mantentzen. Munduko 
atunketari izoztaileen % 10 euskalduna da (Ugalde, 2017).

Offshoring-a

Offshore hitzak bi adiera ditu. Lehenak, hitzez hitz esan nahi 
du itsasoan dagoena, kostaldetik urrun. Bigarrena, aldiz, 
atzerrian egindakoari dagokio, bereziki kostu txikiagoak edo 
erregulazio ez oso zorrotzak aprobetxaturik. Ingelesezko 
terminoa ‘deslokalizazio’ bezala itzultzea ez da, hortaz, 
guztiz zehatza. Gertatzen den lekualdatze hori beti egiten da 
etekin bat ateratzeko asmoz, mugimendu horrek beti dakar 
ezkutuan eta arau orokorretik kanpo jardutea (Luzarraga, 
2017).

Gaurko ekonomiaren parte izate aldera, materialak, 
produktuak, energia, zerbitzuak eta beste hainbat prozesu 
mugimenduan ari dira etengabe. Baita janaria ere.  Atunketari 
izoztaile euskaldunek gero eta haratago joan behar dute 
lehiakorrak izan nahi badute. Ondorioz, urruneko itsasoetan 
ari dira arrantzan aspaldiko urteotan.  Atun gehiena Gineako 
golfoan eta Ozeano Indikoan arrantzatzen dute. Joan-etorri 
horien ondorioz, merkataritza-erlazio berriak sortzen dira. 
Harrigarria badirudi ere, Madagaskarrek kontsulatua du 
Bermeon (2. irudia). Itsasontzi bizkaitarrek Ozeano Indikoan 
dituzten negozioek bultzaturik, herrialde irlatarrak bulegoa 
zabaldu du gure kostaldean.

Norberaren kostatik urruntzeak hainbat abantaila ditu. 
Zuzenbideak arautu gabeko ur horietan legeak errazago 
ekidin daitezke. Offshoring-aren tresnetariko bat egokitasun-
bandera da. Munduko bost itsasontzitik bik Panama, Liberia 
edo Marshall uharteetako bandera dute (Urry, 2014). 

Adibiderik nabarmenena, ordea, Mongolia da. Itsasorik ez 
duen herrialde horretako erregistroan ehun itsasontzitik 
gora dute emana izena. Mongoliako erregistro horren 
bulego nagusia Singapurren kokatuta dago.

Itsasontzi bat egokitasun-banderapean erregistratzea 
merkea eta azkarra da. Horrez gain, ez da zergarik 
ordaindu beharrik. John Urry soziologoak dioenez, «izen-
emate hauek ez dute itsasontziaren tripulazioari buruzko 
eskaerarik egiten. Langile horiek ez dituzte bermaturik 
oinarrizko osasun- eta segurtasun-baldintzak. Itsasontziak 
berak ere ekidin ditzake bere eraikuntzan bete beharreko 
baldintzak» (Urry, 2014). Ozeano Indikoan diharduten 
Espainiako itsasontzien erdiak Euskadi, Andaluzia eta 
Galizian erregistraturik daude. Beste erdiak Seychelles, 
Maurizio Uharte eta Holandarren Antilletako banderapean 
daude. Egokitasun-banderek langileen, itsasontziaren 
eta arrantzaren segurtasuna kolokan jartzeaz gain 
ogasunarentzako ondorioak ere badituzte. Bada, zergarik 
ordaindu ezean, herriari aberastasun gutxi helduko zaio.

Hala ere, kostaldetik urrun arriskuak ere handiagoak 
dira. Somalian, gerrako jauntxoen mehatxupean, lehen 
arrantzale edo kostazain zirenak pirata bilakatu dira. Orain, 
arrantzara itsasoratu beharrean beste ekintza batzuk 
egitera beharturik daude.  Atzerritik datozen itsasontzi 
atunketarien bahiketak ugariak dira. Albacora Cuatro, 
Playa de Bakio eta Alakrana itsasontzi euskaldunengatik 
ordaindutako erreskateak 400.000 eurotik bost milioi euro 
artekoak izan zirela estimatzen da (Ugalde, 2017). Betiere ez 
da hain errentagarria suertatzen kostaldetik urrun jardutea.

1. irudia ~ Almadrabaren eraginez eraikitako Baelo Claudia erromatar hiria Bolonian, 2010.
2. irudia ~ Madagaskarreko kontsulatua Bermeon, 2018.
Egilea ~ Arantzazu Luzarraga.
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Logistika

Itsasontziez gain, portuak ere aldatu dira urrunean ustiatu 
eta produktuak mundu osoan zehar garraiatzen dituen 
sistema ekonomiko honen eraginez. Garraioaren kostuak eta 
iraupenak behera egin dute. Espainiatik Estatu Batuetara eta 
Kanadara esportatzen diren tomateek TEU kontainerretan 
bidaiatzen dute. Kontainerrok hozte-sistemaz horniturik 
daude. Hala,  Algecirasen zamatu eta hamar egun beranduago, 
tomateak kontainerretik sartu ziren egoera berberean 
irteten dira itsasoaz bestalde (Luzarraga, 2018). Era berean, 
itsaso zabalean arrantzatu eta segituan izozten diren atunak 
portura heltzean deskargatu eta segituan jarraituko dute 
euren bidaia hozte-kamioien barruan. Prozesu osoaren 
kontrola zorrotza da eta bai denbora bai produktuaren 
egoera une oro jagon behar dira.

Beraz, portuak trukaketa-puntu logistiko bilakatu dira. 
Logistika hitzaren erro zaharrena logizomai aditz greziarrean 
aurkitzen da —kalkulatu, arrazionalki antolatu, kontuan hartu, 
planifikatu esan nahi duena—. Hau, aldiz, logos-en oinarriturik 
dago —hitza, diskurtsoa, kalkulua, arrazoia—, eta legein-ekin 
harremana du —idatzi, hitz egin, pentsatu—. Antzinako 
Grezian, logistika deituriko zientzia arazo praktikoak 
konpondu eta prozesuak optimizatzeaz arduratzen zen. 
Hala ere, gaurko erabilera ohikoenean, ‘logistika’ hitzak 
frantsesezko loger-en —ostatu ematean— du jatorria, 
ostatuaz eta soldaduen hornikuntzaz ari delarik . Franco 
«Bifo» Berardiren hitzetan, logistikaren bidez «kapitalismoak 
ekonomiaren esferara eraman du mobilizazioaren logika 
militarra» (Berardi, 2015).

Atunek, beste hainbat produktuk bezala, bidaia luzea egiten 
dute gure platereraino. Atunketari izoztaileetan arrainak 
sarean bildu eta jarraian gatzunetan sartzen dira zero azpitik 
hamabost gradu zentigradutan. Horren ondoren, edukiontzi 
lehorretara pasatzen dira eta zero azpitik hogeitamar 
gradutan izozten dira. Hala zeharkatuko dute itsaso zabala 
portura heldu arte.

Behin portuan, egoerak berdintsu jarraitzen du. Gero eta 
portu gutxiagok kudeatzen dute mundu osoko trafikoa. 
Sekulako norgehiagoka dago portuen artean, eta lehiakorrak 
izateko bai karga bai deskarga azkarrago, merkeago 
eta seguruagoak lortu behar dituzte. Hori dela-eta, 
automatizazioa gero eta handiagoa da. Garabiak urruneko 
kontrolez gidatzen dira eta Ro-Ro  moduko elementuek 
zamalanak arintzen dituzte (3. irudia). Zamaketarien beharra 
gero eta eskasagoa da robotizatutako portu hauetan, non 
logistikak ahalik eta etekin handiena ateratzea duen helburu.

Ondorioak. Itsasoaren askatasun-logikak

Urruneko itsasoetan lanean diharduten atunketari 
izoztaileak eta Mediterraneoko atungorriak gizentzeko 
«abeltegiak» fenomeno beraren bi adibide esanguratsu 
dira. Lehen begiratu batean eman dezake «baserri» horien 
bidez itsasoa lar ustiatu beharrean, nekazaritza tradizionalak 
lurrarekin mantentzen duen harmoniaren bila dabiltzala. Ez 
da hala, ordea. Arrainaren ekoizpen honek garraio-beharrizan 
oso konkretu batzuk ditu, sistema logistiko konplexuetan 
oinarrituak.

Itsasoan aritzea beti izan da jarduera harrapakaria. Baina 

nazioarteko uretan nabigatzean ematen du mugarik ez 
dagoela, dena dela libre. Norberaren kostaldetik urrun 
arrantzatzeak inguruarekiko lotura galtzea dakar.

Carl Schmitten ustetan, ordena sozial eta espazial 
modernoaren jatorria mundua lehorraren eta itsasoaren 
artean banatzean datza. Egile alemaniarrak adierazi zuen 
moduan «ez da gauza bera gizakiak teknikaren laguntzaz 
eraikitako munduaren aldamioak lurreko existentzia edo 
itsas existentzia badu oinarri» (Schmitt, 2005). Schmittek 
nazioarteko zuzenbideari buruzko hausnarketak egin zituen 
itsasoan oinarriturik. Schmitten arabera, legea, ordena eta 
kontrola lurrari dagozkio. Itsasoa, ordea, askea da.

Askatasun horrek onura handiak ekar ditzake. Lur-zati baten 
jabe izateko baliabiderik ez duenak itsasoa erabil dezake, 
jateko edo nabigatzeko. Baina askatasun eta lege-falta 
horrek bere arriskuak ere baditu. Ikusi dugun bezala, offshore 
jarduteak edozein kontrol ekidin dezake, itsasoaren anomia 
norberaren negoziorako bakarrik aprobetxatuz. Arrantza-
ontziak, portuak, kostaldeko herriak eta, nola ez, denak 
barnean hartzen dituen itsasoak lotura sakona behar lukete 
izan onura amankomuna izan dadin.

Arrantza-kuotak saltzen badira, kontsumitzaileen dietaren 
aberastasuna galdu egiten da. Horrez gain, bertako 
kontserbategiek ez dute lanerako produktu nahikorik. 
Hori horrela izanik, lanpostuak galdu eta herria lotarako 
aterpe huts bilakatzen da. Ondorioen zerrenda luzea 
da. Administrazioak dio konponbidea egon daitekeela 
salmenta-kuotak mugatu eta arrantzaleak atungorri gehiago 
merkaturatzera behartzen dituen dekretu bat ezartzean 
(Diario Vasco, 2018). Baina kuoten salmenta bidez, logistikaz 
baliatuz eta urrun darabilen arrantza sistema konplexua da, 
eta konplexutasun horrek zail egiten du irtenbide bakarra 
aurkitzea. Hori bai, senak esango digu zentzuzkoa den ala ez 
igande oro jatetxean atun-tatakia bazkaltzea (4. irudia).

///
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Ro-Ro arrapala Bilboko portuan, 2010 eta 2018.
Egilea ~ Arantzazu Luzarraga.
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