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LABURPENA
Lan honetan, ekonomian aritzeko ohiko logika eta dinamika kapitalistetatik haratago,
gizarteko komunitate ezberdinek eraiki eta martxan jarri dituzten bestelako moneta sistema
osagarriak aztertzen saiatu naiz.
Ikerketa honetan gaur egungo ohiko moneta sistema aztertzearekin ekin diot lanari eta marko
teorikoa osatzeari, honek dauden gabeziak bistaratu eta baita moneta sozial osagarrien
helburuak identifikatu eta ulertzeko bide ematen baitigu. Behin hau landuta, moneta sozial
osagarrien tipologia osatzen saiatu naiz, irizpide ezberdinak erabiliz eta nazioarteko kasuak
aurkezteko baliatuz, Eta moneta belaunaldi ezberdinak sailkatzen saiatu naiz, euren arteko
baliokidetasunak azalduz eta ohiko monetekin alderatuz. Marko teorikoarekin amaitzeko,
moneta sozial osagarriek ekonomia sozial eta solidarioaren esparruan nahiz tokiko ekonomian
izan dezaketen papera aztertzen saiatu naiz.
Landa lanari edo aplikazio praktikoari dagokionez berriz, Euskal Herrian momentu honetan
martxan aurki ditzakegun sei esperientzia aztertzeari ekin diot. Datu bilketa egitearekin batera
guztiekin elkarrizketa sakonak eginez bildu dut informazioa, eta gidoi moduan marko
teorikotik abiatuta garatu dudan taula batean oinarritu naiz, bertan moneta sozial osagarri
bakoitzak izan ditzakeen ezaugarri guztiak sailkapen taula batean azalduz eta xehetuz.
Eta azkenik ondorioetan lan teorikoak eta praktikoak eman dizkidan oinarri eta ezagutzak
islatzen saiatu naiz, marko teorikoan landutakoarekin Euskal Herriko esperientziak hobe
ulertu eta sailkatzearekin batera, argazki orokorrak eta kontrasteak nire konklusio modura
agertuz eta modu laburtuan azalduz.
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1. SARRERA
Ekonomia Sozial eta Solidarioa masterraren berri izan nuenean 2013an, interesa piztu zidanik
ezin ukatu, baina ekonomian lizentziatua izan arren, Euskal Herriko Unibertsitateko
lizentziatura osoan zehar ekonomia sozial eta solidarioa inondik inora landu ez ziren
kontzeptuak ziren eta ezin esan ikuspegi akadekimo eta teorikotik ezer asko nekienik
ekonomia eredu honen inguruan. Gauzak zer diren, gure gizarteak 2008 urte ingurutik hona
jasan duen gainbeheraren esperientzia nire azalean bizitzea tokatu zitzaidan, azken bost
urteetan nuen lanpostu itxuraz egonkorra kolokan jartzeraino eta 2014an kaleratua izan eta
langabezian geratzeraino. Urte berean bizitu nituen beraz gure sisteman nagusi den eredu
ekonomiko kapitalistaren ordainak garesti ordaindu behar izatea eta bestelako eredu
ekonomiko baten berri izan eta honen inguruan ikasi eta prestatzeko aukera.
Master amaierako gaia aukeratzerakoan berriz, irakasle eta lanaren zuzendari dudan Enekoitz
Etxezarretaren laguntza izan nuen, eta berak bideratu zidan gai honen aukeraketa egitera.
Oraingo kontua ez den arren eta historian zehar esperientzia ezberdinak aurkitu daitezkeela
dakigun arren ez dugu gure artean esperientzia hauen berri gehiegirik izan, ezta informazio
gehiegirik jaso ere, baina azken urteetan bizi dugun testuinguruak bultzatuta – azken mendean
nagusitu den sistema kapitalistak eta finantza, ingurugiroa edo gizartea bezalako alorren
kudeaketak porrot egin dute (krisi sistemikoa)- moneta sozial osagarrien (MSO) mugimendua
indarra hartzen ari da, eta Euskal Herrian ere esperientzia berriak sortu zirela ikusita, gai
honen inguruan marko teoriko bat osatu eta nazioarteko zenbait esperientzia aztertzearekin
batera, Euskal Herrian martxan diren esperientziak ezagutu, aztertu, eta lantzearen aukera
ikusi genuen.
Lan honi ekitean Moneta Sozial Osagarriak (MSO) hobeto ulertzea zen abiapuntua, hauek
nola sortzen diren ulertzea, zertarako sortzen diren, nork sortzen dituen, nola garatzen diren
eta nola funtzionatzen duten aztertzea. Eta behin hau ulertuta, ohiko moneta sistema
kapitalistaren osagarri diren baina honengandik bereiztu eta bestelako logika batekin
funtzionatu nahi duten elkartruke sistema eta tresna hauek, batetik tokiko garapenean duten
funtzioa, eta bestetik ekonomia sozial eta solidarioaren esparruan dutena edo izan dezaketena
ulertu nahi nuen. Eta jakin nahi nuen ea bi funtzioak uztartuta joan ohi diren, batek bestea
elikatzen duen, edo alderantziz kontrajarriak bihurtu daitezkeen, batek bestea oztopatu
dezakeen, edo bata sustatzeak ez duen zertan bestea eraikitzen lagundu beharrik.
Horretarako, gai honekin erlazionatutako dokumentazioa eta bibliografia bildu eta landu dut,
bertatik lanaren lehen zatian marko teorikoa osatuz (aztertutako iturrietan moneta sozial
osagarriak eta tokiko garapena lantzen duen bibliografia askorik ez dut aurkitu). Bigarren
zatia berriz alde praktikoari dagokio, eta landa lana Euskal Herriko esperientzia ezberdinak
aztertzera bideratu dut. Bertan erabilitako metologia dokumentazio bilketa eta esperientzia
bakoitzean arduradun lanetan dabiltzanekin elkarrizketa sakonak burutzea izan da,
esperientzia bakoitzaren tokian tokiko funtzionamendua ikusteko aukera ere izan dudalarik.
Marko teorikoari ekinez, moneta sistema ulertzen saiatu naiz, diruaz dugun kontzepzioa
aztertuz eta diruaz ditugun okerreko kontzepzioak ere azpimarratuz. Diruak duen portaera
aztertu dut, eta honek dituen akats estrukturalak islatzen saiatu.
Jarraian Moneta Sozial Osagarriek (MSO) tokiko garapenean duten funtzioa azaldu eta
bestalde ekonomia sozial eta solidarioaren testuinguruan duten papera azaltzen saiatu naiz, bi
kasuetan sor daitezkeen aukerak azaltzen ere saiatu naizelarik.
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Hurrengo atalean berriz Moneta Sozial Osagarriak (MSO) aztertzera pasa naiz, zehaztasunez
landu eta hauen tipologia aztertu dut, monetak irizpide ezberdinen arabera sailkatuz eta maila
ezberdinetan banatu eta adibide moduan nazioarteko bederatzi kasu praktiko azalduz. Jarraian
moneten belaunaldi ezberdinen sailkapen bat ere egiten saiatu naiz eta euren arteko
baliokidetasuna landu dut. Eta MSOen ezberdintasunak agerian gera daitezen, moneta hauek
ohiko monetarekin alderatzen saiatu naiz.
Eta lanaren landa lanari dagokion zatia dator azken atalean, non Euskal Herrian zehar martxan
dauden moneta sozial osagarrien esperientzien azterketa egiten dudan. Esperientzia hauek
bertatik ezagutzeko eta arduradunekin eta kudeatzaileekin egoteko aukera eman dit ikerketa
hau burutzeak, benetan aberasgarri izateaz gain bertan jasotakoa lan honetan islatzen saiatu
naizelarik. Sei esperientzia ezberdinek osatzen dute atal hau, Nafarroako pare bat kasu,
Gipuzkoako beste bi, Bizkaiako bat eta Iparraldean indartsu funtzionatzen duen beste bat izan
direlarik landutako proiektuak. Esperientzia hauek marko teorikoaren lankekatik garatutako
gidoi bati jarraituz saiatu naiz lantzen (lanaren amaierako eranskinean daude gidoi taula
guztiak datuekin osatuta), gidoi taula hauek osatzearekin batera moneta esperientzia bakoitzak
dituen ezaugarriak hobeto ulertu eta esperientzia bakoitzak marko teorikoan azaldutako
tipologia ezberdinetan izan dezakeen lekuari buruz hausnartzen lagundu didalarik, Azken
atalean landu ditudan ondorieoetan azaltzen saiatu naiz hausnarketa hauek, lan guztian zehar
jasotako emaitzak ere bertan islatuz.

7

2. MARKO TEORIKOA: MONETA SISTEMA ETA MONETA
SOZIAL OSAGARRIAK
2.1. GAUR EGUNGO MONETA SISTEMA
1971an utzi zuen diruak oinarritzat elementu fisiko bat izateari, bere erreferente fisikoa alde
batera uzteari, urrea hain zuzen ere. Data horretan jarri zen martxan gaur egun ezagutzen
dugun sistema monetarioa, sistema honetako dirua “fiat” (aurrerago azaldua) bezala ezagutzen
delarik (Martín, S., 2011). Jarraian gaur egun diruak duen kontzepzioa azaltzen saiatuko gara
eta baita honen oinarri berria ere, zorra hain zuzen ere, 2007tik gaur egunera arte bizi dugun
krisia (finantza krisiak agerian utzi dituelarik beste hainbat alorretako krisiak) ulertzen
lagunduko digu hein handi batean.
Gaur egungo sistema finantzarioak bizi duen krisiak eragindako austeritate neurrien aurka
egiten diren kritika kopurua izugarria bada ere, harritzekoa da ez dela zalantzan jartzen
fenomenoaren jatorria: monetaren sorkutza, mugagabeko hazkundea bultzatzeaz gain
egonkortasun ekonomikoa suntsitzen duen arrazoi nagusia (Hirota, 2012). Gaur egun
zirkulazioan dagoen moneta masaren zatirik nagusiena banka komertzialak jaulkitakoa da
moneta sorkuntzaren bitartez, eta Susan Martinek dioen moduan (2011: 25) “el dinero actual
es un activo para un agente porque es un pasivo para otro”. Sistema honek ekonomia
etengabe haztea behartzen du mailegu hartzaileek itzultzeko adina diru izan nahi badute,
jarraian azalduko dugun moduan. Eta era berean, dirua banku kreditu bidez sortzeak
beharrezkoa egiten du zordunak egotea sisteman dirua zirkulazioan jarri dadin (Hirota 2012).

2.1.1. GAUR EGUNGO DIRUAREN KONTZEPZIOA
Lietaerrek (2005) azaldutakoari jarraituz eta jarraian zehazten saiatuko garen moduan, diruak
urre patroia alde batera utzi zuenetik, ezaugarri berriak ditu. Lan honetan ez dugu diruak izan
duen ibilbide historikoa aztertuko, baina hainbat lanetan oso errepaso ulergarriak topa
ditzakegu, Lietaerren (2005) edo Corronsen (2015) lanetan adibidez. Moneta sistemaren
aldaketekin batera kontuan hartu behar dugu era berean merkatuan aurki daitekeen lehiaren
handiagotzea eta komunikazio eta informazio teknologiek izan dituzten aurrerakuntza
teknikoak.Ezaugarri hauek eragin sozial nabarmena izan dutela ezin uka.
Ohiko moneta nazionalek ezaugarri berdinak dituzte komunean eta gaur egun ezagutzen
dugun sistema monetarioak honako bereizgarriak ditu:
-

-

Geografikoki mugatua dagoen Estatu nazional baten menpe egon ohi da dirua. Moneta
nazionala lurralde jakin horretako biztanleek identifikatu egiten dute eta konpartitzen
duten informazio sistema baten baliokidea da, monetarekin identifikatzen den gizartea
integratzeaz gain, bere moneta moduan identifikatzen ez dutenenganako muga bat ere
ezartzen duelarik.
Dirua fiduziarioa da (“fiat”), ezerezetik sortua baita (“ex nihilo”). Gaur egun banku
komertzialek jasotzen duten gordailu bakoitzeko, beste bezeroei emandako
maileguaren bitartez dirua jaulkitzen dute. Prozesu hau diruaren biderkatzaile efektua
bihurtzen da: bankuaren eskutik mailegua jaso duten bankuen bezeroek, diru horrekin
ordainketak eginez, diru hori berriz ere bankuan gordailu moduan gordeko duten
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-

-

bezeroen eskuetara bideratzen dute, bankuak berriro diru gehiago sortzea ahalbidetuz.
Horregatik esan ohi da dirua zorra dela, zorra dela diruaren erreferentzia gaur egun.
Dirua urria da. Banku zorretan oinarritutako moneta sistemak funtziona dezan
beharrezkoa da dirua urria izan dadila ziurtatzea modu artifizial eta sistematikoan.
Gaur egun moneta sistema ez da auto erregulatzen eta beharrezkoa da Banku Zentralen
esku hartzea urritasuna mantendu nahi bada. Moneta sistemaren oinarria zorra izateak
ekonomia bakoitzean aurki daitekeen diru kopurua baina gehiago itzultzea dakar,
etengabeko diru urritasuna eraginez.
Gaur egungo ohiko moneta guztiek interesak sortzen dituzte. Ez da ez ezaugarri
natural bat ezta diruak berez duen ezaugarri bat ere, baizik eta banku zentralek
hartutako erabaki politiko bat. Interesak sortzeak dituen eraginak hauek dira besteak
beste:
o Interesak sisteman parte hartzen dutenen arteko lehia sistematikoa bultzatzen
du. Maileguak interesekin itzuli behar direnez, baina merkatuan zirkulazioan
jarritako dirua mailegu bidez bakarrik lortutakoa denez, jendeak interesak
ordaintzeko adina diru lortzeko lehiatu beharra dauka, guzti hau errekurtso
monetario urriko sistema batean ematen delarik. Beraz, lehia honetan irabazten
dutenak, beste batzuk galdu izanagatik suertatzen dira irabazle.
o Diruaren eskaintzak hazkunde tasa iraunkorra du. Interes tasak lortu nahi den
hazkunde ekonomikoaren arabera zehazten dira, baina hazkude honek ez du
zerikusirik izango gizartearen bizi mailarekin, azken honek hobekuntzarik izan
gabe jarrai dezakeelarik hazten ekonomiak. Ondorioz, interesak irabazi
finantzarioak sor ditzake, baina inolaz ere ez irabazien banaketa bidezko bat.
o Interesen sistemak gehiengo zabal baten aberastasuna gutxiengo murritz baten
eskuetara transferitzea dakar, aberastasunaren kontzentrazioa eta ezberdintasun
sozialak eraginez.

Ikusitako guzti honen ondorioz, bistakoa da diruaren ezaugarriak ez direla naturalak, batez ere
dirua neurrira diseinatu daitekeen adostasun moduko bat delako. Ezaugarri hauek eta sistema
hau Industria Aroko oinordetza bada, (egun informazioaren aroa bihurtu da), Lietaerren
(2005) aburuz dirua naturalizatuko duten esperimentu berriak egitea aztertu beharko da.
Lietarren aburuz bankuentzat kontsumorako maileguek hainbesteko garrantzia hartu
dutenetik, bankuek komunitate baten transakzioek sortutako saldoak bildu eta euren bezeroei
mailegatzean zetzan jatorrizko aktibitatea abandonatu dute eta finantza zerbitzuen negozioa
lehenetsi dute. Dibisa salerosketetan adibidez, helburutzat espekulazio hutsa eta finantza
irabaziak lortzea duten transakzioak izugarri hazi dira, %95eko pisua hartzeraino, %5ekoa
bakarrik delarik merkataritza tradizionalarekin zerikusia duten salerosketak. Diruaren itxura
beti berdina dela dirudien arren ez da horrela. Alde batetik diruaren jatorrizko itxura legoke,
salgaien zirkulaziorako erabiltzen dena eta gorde edo pilatzen ez dena, eta bestetik kapitala
den dirua legoke, pilatzea eta handitzea duelarik helburu.

2.1.2. DIRUAREN INGURUKO OKERREKO KONTZEPZIOAK
Margrit Kennedy (1998) autoreak dioenez, dirua gizakiak eginiko aurkikuntza onenetariko bat
da, ondasun eta zerbitzuen elkartrukeak errazteko ezinbestekoa bihurtuz, baina badira
gutxienez okerreko lau kontzepzio diruaren inguruan, eta jarraian azaltzen saiatuko gara.
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a. Ez da hazkunde mota bakarra existitzen
Guk geuk eta naturak dugun hazkundea bakarrik existitzen dela sinesteko joera izan ohi da,
baina errealitatean hiru hazkunde mota aurki ditzakegu:
-

-

-

Hazkunde naturala: naturan ikus dezakegun hazkundea da, landareen animalien eta
gure gorputzen hazkundea horren menpe dagoelarik. Hasieran hazkundea nahiko
azkarra izan ohi da, tarteko aldian hazkundea mantsoagoa izanez eta azken zatian
geldituz.
Hazkunde lineala: hazkunde mekanikoa da hauxe, ondasunak ekoizten dituen makina
bati dagokiona adibidez. Adibide honen arabera, makina gehiagok ondasun gehiago
ekoizten dute, eta ikatz gehiagok energia gehiago. Hazkundea geratuko da makinak
geratzean edo ikatza gehitzeaz uztean.
Hazkunde esponentziala: hazkunde mota hau hazkunde naturalaren kontrakoa da
erabat. Hasieran hazkunde txikia da, baina modu jarraian azeleratuz doa, azken fasean
hazkundearen kurba ia bertikala izatera iritsi arte.

Kennedyren (1998) arabera, diruak, interesen eta interes konposatuen1 kontzeptuetan
oinarriturik, hazkunde esponentzialari dagokion jarrera izango du.

b. Interesak ez dira maileguak eskatzean bakarrik ordaintzen
Gure sistema monetarioan interesen mekanismoek duten benetako inpaktua ezagutzeko beste
arrazoi bat hauen isilpeko funtzionamendua da, interesak ez baititugu maileguak eskatzen
ditugunean bakarrik ordaintzen. Interesak, ordaintzen dugun edozelako salneurrietan daude
barne harturik eta zenbateko zehatza erosi dugun ondasunaren edo zerbitzuaren kapital
kostuaren eta lan kostuaren arteko erlazioan datza, kapital kostuak interesak barnebilduko
dituelarik.
Adibide batzuk argi uzten dute ezberdintasun hau. Kennedyk (1998) dioenaren arabera,
hondakinen bilketan adibidez kapital kostua %12a da kostu osoarekiko, lan kostuak altuak
baitira zerbitzu hau eskaintzerako orduan. Baina ur edangarriaren probisioari dagokionez,
kapital kostua altuagoa da, %38koa, eta zer esanik ez etxebizitzen kasuan, kapital kostuak
%77ra iristen direlarik. Gure ondasun eta zerbitzuen prezioetan %50 inguruko kapital kostuak
ordaintzen ditugu bataz besteko. Beraz, interes tasak ekidinez eta ohiko sistema diruaren
zirkulazioa ziurtatuko lukeen bestelako moneta sistema batekin ordezkatuz gero, gutariko
gehienok aberastasun bikoitza izateko aukera genuke edo lanari dedikatutako denbora
oraingoaren erdia izanik oraingo bizi maila mantenduko genuke.

c. Interes tasak ez digu berdin eragiten guztioi
Oso eragin ezberdina dute interesek sistemak mesede egiten dienen artean edo eta ordaindu
behar dutenen artean. Azpiko grafikoan alemaniar biztanleriaren 10 talde ezberdin agertzen
dira, guztiak kopuruan berdinak (2,5 milioi familiek osatua), eta interesetan ordaintzen dutena
eta interesekin izandako irabaziak alderatzen dira. Argi erakusten digu irudiak biztanleen
1

Interesak hasierako kapitalean metatzen direnean (metatze horrek ere interes berriak sortuko ditu), kapitalizazio
konposatua dugula esaten dugu. Aldi bakoitzaren amaieran, sortutako interesak hasierako kapitalari gehitzen
zaizkio, interes berriak sortuz eta hazkunde esponentziala eraginez.
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lehen zortzi sektoreek jasotzen dituzten baina interes gehiago ordaintzen dituztela,
bederatzigarrenak ordaintzen dituenak baina gehixeago jasotzen dituela, eta hamargarrenak
berriz ordaintzen duenaren bikoitza jasotzen duela gutxi gora behera, lehen zortzi sektoreek
galdutakoa irabazten duela esan dezakegularik. Kennedyk (1998, 22.orria) dioen moduan,
“esto explica de manera gráfica y sencilla por qué los ricos se vuelven cada vez más ricos y
los pobres cada vez más pobres”.

1 grafikoa: Jasotako eta ordaindutako interesen arteko alderaketa 1993ko Alemanian. Kennedyren (1998)
laneko datuetan oinarritua
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Azpimarratu beharko genuke datu hauek 1993koak direla eta azterketa hau gaur egungo
datuekin eginez gero eta zer esanik ez Alemania ez den beste herrialde batean,
ezberdintasunak oraindik ere handiagoak eta sakonagoak liratekeela.
Biztanleen azken sektoreari, %10ari, hobeto begiratuta, nabarian geratzen da hazkunde
esponentzialaren erregela: datuetan sakonduz, biztanleen azken %1ak ordaintzen duena baina
%15 gehiago kobratzen du, eta azken %0,01ak (25.000 famili) ordaintzen duena baina 2.000
aldiz gehiago kobratzen du. Honek garbi uzten du moneta sistemak ezkutuan lantzen duen
birbanaketa mekanismoa, gutxien dutenen eskutatik gehien dutenen eskuetara etengabe dirua
transferituz, Marx ekonomialariak aurre egiten zion esplotazio moduekin alderatuz, ezberdina
baina askoz ere zorrotzagoa bihurtu da egungo sistema.
Interes eta interes konposatuen mekanismoak ez du soilik hazkunde ekonomiko patologiko
bat sustatzen, Suhr (1983) autorearen hitzetan oinarriturik Kennedyk (1998: 22-23)dioen
moduan: “actúa en contra de los derechos constitucionales del individuo en la mayoría de los
países del mundo. Si la Constitución garantiza a todos los individuos igual acceso a los
servicios públicos (y el sistema monetario puede considerarse uno de ellos) es ilegal un
sistema en el cual el 10% de la población continuamente recibe más de lo que paga por dicho
servicio a expensas del 80% que recibe menos de lo que paga”.
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d. Inflazioa ez da merkatu ekonomiaren berezko fenomenoa
Merkatu librean oinarritutako herrialde kapitalistarik ez denez ezagutzen inflaziorik izan gabe,
inflazioa moneta sistemaren parte ia natural moduan ikus deiteke, baina hau ere okerreko
kontzepzio bat da. Kennedyren (1998) arabera, 1968 eta 1989 artean sarrera publikoak, nazio
produktu gordina eta soldatak % 400 batean handitu ziren bitartean, interesengatik Estatuak
ordaindu zuen kopurua % 1.360 batean handitu zen.
Kennedyk dioen moduan (1998, 24-26 orriak) “la inflación no es más que otra forma de
tributación, que posibilita a los gobiernos paliar los problemas más graves provocados por el
incremento de sus deudas,[…] Al permitir a los bancos centrales emitir dinero, los gobiernos
logran reducir sus deudas”.
Gero eta diru gehiago jaulki merkatura, inflazio arriskua gero eta handiagoa da, eta jakina da
inflazioak zuzenean eragin ohi duela interes tasaren igoeran. Eta nola ez, inflazioari lotutako
debaluazioek lehen aipatu ditugun biztanleen %80 behartsuenei kolpatzen die gogorren,
interesei dagokienez jasotzen dutena baina gehiago ordaintzen baitute, eta biztanle hauek ezin
baitituzte euren ondasunak inflazioarekiko erresistentea den baloreetan kokatu.

2.1.3. DIRUAREN PORTAERA ETA MONETA SISTEMAREN
AKATS ESTRUKTURALAK
Diruak duen portaera aztertzerakoan, Lietaer et al-ek (2012) landutakoan oinarrituz, egungo
moneta sistemak gizartearen nahiz ingurugiroaren jasangarritasunean ondorio arriskutsuak
dituela esan behar da:
-

-

Ingurugiroari eragina: ekoizpen eta kontsumoaren hazkuntza mugagabea sustatzen da.
Gaur egun hazkunde ekonomikoa ulertzen den bezala ulertuta, errekurtso naturalen
kontsumoa intentsiboa dakar, batez ere berriztaezinak direnak, eta hondakinen isuria
ingurugiroak asimilatu dezakeen mailatik gora sortuz gainera.
Sozio-ekonomiari eragina: Egungo monetaren paradigma eta diruaren jaulkipen erabat
monopolistikoaren eragina, aberastasuna pilatzea errazten duten portaera
indibidualista eta lehiakorren sustatzea da. Gainera, egungo hazkunde ekonomikoaren
ereduak dakartzan ondorioak -hondakinen sorkuntza edo ingurugiroaren,
bioaniztasunaren eta aniztasun sozio kulturalaren degradazioa eta kutsadura adibidezez direnez modu ekitatiboan banatzen, honek eragin larriak ditu era berean gizartean.

Lietaer et al-en (2012) hitzetan ekonomia sistema itxi bat da, eta gizartean eta ingurugiroan
dituen eraginekiko independienteki funtzionatzen du, hauekiko desinteresa erabatekoa izanik.
Elkartrukeen eta salneurrien eraketarako sistemaren efizientzia zuzenduko dira soilik
esfortzuak, elkartruke hauen balioak ondoren gizartearen oparotasuna neurtzeko erabiltzen
diren adierazleetan barneratuko direlarik (Oliver 2013). Horrela, efizienteak kontsideratzen ez
diren aktibitate eta ondasunak, edo merkatuan baliorik ez dutenak, sistematik kanporatuak
izan ohi dira eta ez dira adierazle hauetan konputatzen.
Hari berdinetik tiraka, Lietaer et al-ek (2012) ohiko moneta sistema hurrengo sei eraginekin
bereizi dezakegula planteatzen dute, beti ere gaur egungo sisteman interesak dituzten banku
zorren bidez sortzen dela dirua kontuan izanik.
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a. Ezegonkorra da sistema bere horretan
Nazioarteko Diru Funtsaren (NDF) datuen arabera (Lietaer et al, 2012), 1970 eta 2010 urte
bitartean 145 banku krisi (herrialde bateko banku talde baten porrota, autoritateen erreskatea
behartuz), 208 moneta krisi (moneta baten balorearen erorketa) eta zor subiranoaren 72 krisi
(herrialde batek, bere zor nazionalaren eraginez dituen betebeharrak betetzeko ezintasuna
duenean) eman dira. Honen arabera, guztira 425 krisi sistemiko eman dira, urtero bataz beste
10 herrialde egonik tartean eta NDF aren bazkide diren herrialdeen hiru laurdenei baina
gehiagori eraginez.
Moneta sistemen arduradun diren erakundeek, krisiak aurre-ikusteko eta hauen eraginei aurre
egiteko gai ez izateaz gain, inoiz ez dute sistemaren status quoarekiko alternatiba bat
planteatu. Hauen irtenbide bakarra ahalik eta azkarren normaltasunera itzultzea izan ohi da,
inongo aldaketarik egin gabe sistemaren egituran.

b. Diru sorkuntzaren joera proziklikoa
Guztia ondo doanean eta igurikapenak onak direnean (edo hala uste denean), bankuek
eskuzabaltasunez eskaini ohi dituzte maileguak, inflazio aldiak indartuz. Epe hauetan
enpresak lanpostu berriekin eta materialekin hornitzen dira. Baina aurre ikuspenak exkaxak
direnean edo eta egoera txarra denean, bankuek mailegu eskaintza drastikoki murrizten dute,
atzeraldia eraginez. Enpresek orduan kaleratzeak behartzen dituzte, langabezia eta arazo
sozialen jatorria izanik. Bankuen jokaera honek garbi erakusten du diru sorkuntzaren prozesu
proziklikoa dakarrela.
Hirotak (2012) dioen moduan, 2007rarte iraun zuen higiezinen burbuilak ondo azaltzen du
prozesu hau. Etxebizitzen prezioen gorakadak bankuek mailegu gehiago eskaintzea sustatzen
zuen, honek era berean prezioak gora egitea eraginez, inbertitzaileen irabaziak handituz eta
prozesua azeleratuz. Gorakada amaitzean ordea, bankuek erosleei maileguak eskaintzeari uko
egin zioten, ondorioz espekulatzaileek etxebizitzekin zituzten irabaziei uko egin eta hauen
prezioak jaitsi behar izanez, defizitean geratuz eta zorrak ezin itzultzea eraginez. Moneta
(injekzio) faltak prezioak oraindik ere gehiago jaistea zekarren, errentagarritasunak behera
eginez eta banku maileguak jasotzeko zailtasunak areagotuz. Hirotak (2012: 22) dioen
moduan: “La supuesta racionalidad del libre mercado y su capacidad de orientar la
economía al equilibrio ha sido puesta en duda por la economía conductual, que presta
especial atención a los elementos psicológicos del comportamiento de sus agentes”.

c. Epe motzeko ikuspegia
Epe motzean irabaziak lortzeak duen garrantzian oinarritzen da, epe luzeko arrakasta eta
egonkortasuna alde batera utziz. Egungo dirua banku zorretan oinarritzeak eta interes
positiboak izateak, epe motzeko ikuspegi hau sustatzea dakar inbertitzaileen artean. Lietaer
eta Belginek (2012) landutakoaren harira Corronsek (2015:106) dioen moduan: “La hipótesis
de que las decisiones de inversión dependen solamente de los niveles de riesgo, por tanto, no
es válida. El tipo de dinero utilizado también influye significativamente en las inversiones que
una sociedad, en su conjunto, decide realizar.
Esto no es sólo una declaración teórica: sociedades que utilizaron monedas oxidables (como
en el antiguo Egipto durante más de un milenio o en Europa Occidental desde el siglo X
hasta el siglo XIII), hicieron inversiones en infraestructuras y edificios que fueron diseñados
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para durar para siempre, como lo demuestra el hecho de que las pirámides, los templos
egipcios y las catedrales europeas se mantengan en pie hoy en día”.
Beste moneta mota bat erabiliko balitz, interes tasa negatiboarekin, gizarteak eta enpresek epe
luzeagorako aukeretan eta kostuetan pentsatuko luketela esan daiteke. Aldaketa honek
aktibitate ekonomikoen eta ingurugiroaren eredu osoari eragingo lioke, eta epe luzeko
jasangarritasuna sustatuko luke zuzenean Corronsen (2012) hitzetan.

d. Etengabeko hazkundera behartuak
Gehiegitan nahasten da hazkundea aurrerapenarekin. Hazkundea tamainaren edo erakunde
baten errendimenduaren handitze kuantitatiboa litzateke. Aurrerapena berriz mundu hobea
lortzearen ideia litzateke. Lehena kuantitatiboa da eta bigarrena kualitatiboa, eta hazkundeak
aurrerapena ekarriko duela onartzea errorea litzateke.
Banku zorrek sortutako dirua, interesekin sortua da eta ondorioz interes konposatuari lotua
dago, honek, lehenago azaldu moduan hazkunde esponentzialaren beharra sortuz. Baina
matematikoki ezinezkoa den formula da hauxe, finitua den munduan ezin baita esponentzialki
hazi. Joseba Azkarragari Donostian Euskal Herriko unibertsitateek antolatutako Lehen
Kongresu Kooperatiboan2 entzuten nion moduan, logika hau, Titanic transatlantikoaren
bidaian mus partida bat irabaztearen pareko lorpena litzateke.
Erakundeak eta norbanakoak haztera behartzen ditu moneta sektoreak, eragingo diren
ingurugiro eta giza kosteak alde batera utziz. Zorra kitzatzeko eta ekonomia mekanismoaren
status quoa mantentzeko bakarrik bada ere, gero eta irabazi gehiago lortzea da helburua, beste
guztia kaltetuz, Kennedyk (1998) dioen moduan: “actua como un cáncer sobre nuestra
estructura social”.

e. Aberastasun pilaketa
Aurrerago aipatzen genuen moduan, moneta sistema honek aberatsak gero eta aberatsagoak
izatea dakar, gehiengoa den behartsuen eskuetatik gutxiengo aberatsaren eskuetara
transferituz aberastasuna.

f. Kapital sozialaren debaluazioa
Lehiakortasuna, beldurra, mesfidantza eta larritasunaren bidez sustatutako moneta sistema bat
jazartzen bada, ezinezkoa da parte hartzaileek kooperazioa izatea jokabideen oinarri,
arduratsuak izatea, eta elkarrenganako konfiantza izatea.

2

Kongresuko programa: http://www.ikerkuntza.ehu.eus/documents/10136/3843615/Programa+Congreso+Gezki
eta hitzaldiaren bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=2ECZrR2V1s4
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2.2. MONETA SOZIAL OSAGARRIAK
Aurreko atalean ikusi eta zehaztu ditugun problematika hauen testuinguruan sortzen dira
Moneta Sozial Osagarriak (MSO). Beharrezkotzat jotzen da gaur egungo moneta sistemak
dituen akats estrukturalak ikusirik, berrazterketa eta irtenbideak bilatzea. Honen haritik,
MSOek eskualde edo lurralde jakin bateko ekonomia, gizarte edo ingurugiro arloko
proiektuak sustatzea izan ohi dute helburu, eta baita ohiko zirkuitu lokaletan ez dauden
(moneta ofizialaren urritasunagatik) tokiko aktibo eta baliabideak balioan jartzea eta
sistemaren bitartez emango ez ziren transakzioak ahalbidetzea ere(Corrons, 2015).
MSOak pertsona komunitate batek aitortutako eta onartutako balio sinboloak dira, eta
komunitate honek ondasun eta zerbitzuak ordaintzeko erabiliko ditu (Lieater, 2005;
Lopezllera, 2004). Nahiak edo asmoak ordea, ezberdinak dira, ohiko diruak asmo konkretuak
lortzeko ohiko bitartekoak urriak direnean, ez baitu likideziaz hornitzen eta balioa metatzen,
edo jarrera jakin batzuk sustatzen (Brenes, 2013). Aktore ekonomikoen integrazioaz, marko
juridikoez eta gobernantzaz arduratzera zuzentzen dira MSOen helburuak, eta baita
komunitate, ingurugiro, ekonomia eta lurralde (tokikotasuna) esparruen garapen
estrategikorako helburu espezifikoetara ere (Corrons, 2015). Place eta Bindewaldek (2013)
adibidez, MSOen helburuak bost dimentsio ezberdinetan banatu daitezkeela proposatzen dute:
kulturala, gobernantza, ekonomikoa, soziala eta ingurugiroa.
MSOek, osagarri, aternatibo, komunitario eta beste zenbait izenondo ere hartu izan ohi dituzte
eta horrela zehazten dituzte Lietaer (2005), Lopezllera (2002) eta Primaverak (2001):
-

-

Osagarriak: Ohiko diruaren osagarri funtzioa betetzen dute, ordezkatzea ez delarik
helburua.
Alternatiboak: testuinguru jakinetan ohiko diruaren tokia betetzen dute.
Komunitarioak: zuzenean erlazionatzen diren erakunde edo pertsonen komunitateetan
funtzionatzen dute, bestelako elkartruke bat sustatuz, elkarrekikotasuna eta elkarrekiko
laguntza sustatuz komunitateen sorkuntza indartzen dute.
Tokikoak: leku edo espazio jakin eta mugatuetan funtzionatzen dute.
Sozialak: Gizarte helburuak lortze aldera, gizarteko talde ezberdinek sustatu, sortu,
kudeatu edo gobernatzen dituzten gizarte ekimenak dira.

Lan honetan sozial eta osagarri izenondoak erabiltzea erabaki dugu, gure ustez egokien
zehaztu ditzaketelako moneta hauen ezaugarri nagusiak, eta beste izenondo guztiak ere barne
biltzen dituela uste dugu, beti baitute gutxi asko, eredu alternatibo, komunitario, eta tokiko
baten aldeko ezaugarritzea eta sustapena helburu. Atxukarrok (2014) dioen moduan, MSOak
ohiko monetekiko ezberdinak dira, asmoa azken hauek ordezkatzea izan gabe, sortu dituzten
arazoak konpontzea delarik. Hala ere, esan behar da moneta bakoitza bere sorrerako
testuinguruaren, ezaugarrien eta helburuen arabera, izenondo horietako batekin edo batzuekin
identifikatuago egongo dela besteekin baino.
Moneta hauen tokikotasunaren garrantzia bertako ekonomiaren dinamismoa sustatuz tokiko
garapenean izan dezaketen eraginean oinarritzen da, eta sei puntutan zehaztu dezakegu
sustapen hau zertan datzan ( Blanc ,2000):i) Kanpo perturbazioen aurrean babesa ii) Diru
sarrerak erakartzea iii) Diru ihesak kontrolatzea iv) Elkartrukeen abiadura handitzea v)
Bezeroen arteko harremanak sortu eta sendotzea vi) Beste elkartruke mota batzuen sustapena.
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Moneta Sozialen esamoldea berriz, Heloísa Primaverak asmatu zuen Argentinako Truke
Kluben esperientziak (aurrerago azalduak) erreparatzerakoan. Klubetako parte hartzaileentzat
mugatzen zen moneta masa berriaren sorkuntzaren bitartez gizarte integrazioan zuten eragina
azpimarratzea zen bere helburua. Eta esamolde hau ondoren beste herrialdeetara zabaldu zen,
batez ere Europa eta Hego Ameriketako Ekonomia Sozial eta Solidarioaren testuinguruan
(Primavera, 1998).

2.2.1. MSO-AK, TOKIKO GARAPENA ETA TOKIKO
GOBERNUEN AUKERAK
Lan honetan arakatu ditugun iturrietan ez dugu tokiko garapena eta MSOak zuzenean
uztartzen dituen literatura eta autore askorik aurkitu, baina esan gabe doa erlazio zuzena izan
dezaketela eta kasu askotan helburu nagusietako bat horixe dela gainera. Moneta mota hauen
azterketa formala eta akademikoa hastapen egoeran dagoela esan genezake, eta denbora gutxi
igaro da unibertsitateetan eta gobernuetako sailetan barneratu dela. Aurreko mendeko 20.
hamarkadatik hona MSOek garapen garrantzitsua izan dutela esan genezakeen arren, 80.
hamarkadatik hona eman da ikerkuntzaren eremu teoriko espezializatuaren egonkortzea,
esperimentazio praktikoarekin batera hain zuzen ere, eta azken 30 urteetan joan da indartzen
MSOen diseinuaren inguruko ezagutza.
Ikusi da MSOak tresna ekonomiko, sozial eta politikoak bilakatu daitezkeela hein batean, eta
tokiko gobernuak honen jakitun, eta dituzten ardura eta helburuei erantzuteko estrategia eta
tresna berritzaile bila dabiltzan honetan, kasu askotan antzeman dute sistema berritzaile hauek
ekonomia hobe bati, jasangarritasunari eta ongizateari ateak ireki diezazkietela. Eta erakunde
publikoen parte hartzea ekonomia sozialaren markotik aldentzea ekar dezakeen arren,
interesgarria jotzen dugu esparru honen azterketa ere.
CCIA3 nazioarteko partenariatuak idatzitako eta Amsterdamgo Ekialdeko Udalak ekoiztutako
txostenak4 (2015) ematen dizkigun oinarriei jarraituz, esan daiteke Austriako Banku Zentralak
Wörgl-eko moneta debekatu zuenetik, zalantza asko egon direla tokiko gobernuek moduren
batean edo bestean MSOen garapenean parte hartzerakoan. Txosten honetan gobernu lokalen
aukera eta erronkak lantzen dira MSOen esparruari dagokionean.
Tokiko gobernuek, rol ezberdinak izan ditzakete MSOen proiektuetan, babesle hutsak
izatetik, lidergo rola izateraino. Ez dira egonkorrak rol hauek, eta batetik bestera mugi
daitezke proiektuak garatzen doazen heinean. Hauek lirateke rol ezberdinak:
-

-

Lideratu: Tokiko gobernuak berak jartzen du moneta martxan, eragile liderra nahiz
sustatzaile bilakatuz.
Barneratu: Oso inplikatua egon daiteke tokiko gobernua baina eragile nagusia izan
beharrik gabe. Adibidez, bere sisteman barnera dezake moneta, hornitzaileen
ordainketetan erabiliz, zergen ordainketak MSOean onartuz, soldaten zati bat MSOean
ordainduz, etab.
Bazkidetu: Gobernu lokal bat MSO baten jaulkipenean beste eragile eta erakundeen
pare (baldintza-berdintasunean) bazkide izan daiteke, proiektuari laguntza teknikoa

3

CCIA Europa ipar-mendebaldean moneta komunitarioak diseinatzen, garatzen eta inplementatzen dituen
nazioarteko partenariatua da. Web orria: http:/communitycurrenciesinaction.eu/.
Arrasaten 2015eko urtarrilaren 29an antolatu zen moneta sozialen inguruko mintegian parte hartu zuten eta
bertan ezagutzeko aukera izan nuen: http://mukom.mondragon.edu/lanki/moneta-sozialak/
4
http://communitycurrenciesinaction.eu/community-currencies-and-local-government/
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-

-

eskainiz (IKTak adibidez), funtsak atzemateko estrategietan lagunduz, administrazio
prozesuetan lagunduz, etab.
Babestu: Babesle funtzioa normalean arlo finantzarioan bete ohi da, diruz lagunduz.
Parte hartu: Nahiz eta ez eman laguntzarik eta ez barneratu bere sisteman, gobernu
lokalek sariak ordaintzeko edo zerbitzuen ordainketetarako erabili dezakete. Edo udal
zerbitzuen ordainketak MSOarekin egitea baimendu dezakete, berriro zirkulazioan
jarri gabe ondoren, eta modu honetara moneta ofiziala bihurtuz.
Babesa adierazi: Zuzenean parte hartu gabe ere, monetaren alde agertu daitezke, eta
emaitza konkreturik jaso nahi ez badu ere, tokiko gobernuak ematen dion kobertura
hau garrantzitsua izan daiteke MSOarentzat.

Txostenean diotenaren arabera, CCIA programan parte hartu duten moneten esperientziak
aztertuta, jarraian zehazten diren moduan lau inpaktu nabarmen sortu ditzakete MSOek.

a. Zerbitzuen demokratizazioa eta hobekuntza
2008ko ekonomia krisiak zerbitzu publikoetan aurrekontu murrizketak ekarri zituen, eta
herritarrek euren arazoak beren kabuz konpontzeko planteamenduak esanahi politiko berria
hartu du. Alor publikoak aurrekontu murrizketak direla eta abandonatu dituen zerbitzuak
herritarrek euren denbora eta baliabideak eskainiz asetzen dituztenean ezberdintasunak
muturrekoak bilakatzen dira, batzuei gogorki eragiten dielarik murrizketa hauek. Hala ere,
badira proaktiboak diren eta pertsonak ahalduntzeko eta komunitate eta espazio aktiboagoak
bilakatzeko balio duten ekintzak eta proiektuak. Tokiko gobernuak zerbitzuak eskaintzeko
modu berriak aurkitzeko presionatuak izan ohi dira, eta gero eta konplexuagoak diren eskari
hauei erantzun nahian, gero eta gobernu gehiago ari dira MSOen diseinatzaileekin aliatzen.
CCIA-ren arabera MSOekin erlazionatutako ekimenak ez dituzte zerbitzu publikoak
ordezkatu edo murriztu nahi, baizik eta erabilgarriagoak eta inklusiboagoak bilakatu.
Koprodukzioaren formula (erabiltzaileen denbora, gaitasunak eta espezializazioak erabiliz
zerbitzuak eskaini) gero eta erabiliagoa da zerbitzuen hastapenean, diseinuan eta eskaintzan.
Horrela, herritarrak eurek dira zerbitzuen erabiltzaile, eta era berean diseinatzaile,
erabiltzaileekin berdintasunezko erlazioak eraikiz. MSOek formula hau garatzeko
potentzialtasun handia eskaini dezakete. Ondo diseinatua bada, zerbitzu publikoen eskaintza
hobetzeko ideia eta aukera berriak erakarri, komunitateko iniziatiba independienteak indartu,
merkatu ekonomiak onartu eta baloratzen ez dituen talentu eta aktibitateak sustatu, elkar
eragin eta elkartruke dinamika propioak garatu ahalko dira. MSOek gizartearentzat eta
ingurumenarentzat onuragarri diren eskemak bultzatu eta pertsonak modu bidezkoan
baloratzea eragin dezakete.Hala ere, onurak dituen arren, argi utzi behar da koprodukzioa ez
dela irtenbide azkar bat, eta ezta komunitateak euren gizarte laguntzen arduradun izateko
aitzakia bat ere. Murrizketak eragindako galerak ez ditu modu miragarrian konponduko.
Komunitateko partaideek elkarrekin modu proaktiboan euren baliabideak sortzeko tresna bat
da, komunitatea eta tokiko ekonomia indartuz.

b. Tokiko ekonomiari laguntza
Bertako merkatariek osatutako merkatal guneek kanpo aldaketekiko ekonomia
erresilienteagoak eta atseginagoak eratzen dituzte, bai bertakoentzat eta baita bisitarientzat
ere, eta tokiko ekonomiara bideratutako sistema finantzarioa izatea beharrezkoa da ekonomia
osasungarria izan nahi bada. Baina gaur egun merkatal guneek darraien “gero eta handiago
hobe” logikaren mehatxua indartsua da, kontuan hartu behar delarik gainera egoera txarra
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denean bertatik ihes egiten dutela langabezia sortuz. Hala ere azken aldiko datuek merkatal
gune hauen emaitzak okertzen ari direla adierazten dute, hauen eredua are eta indar handiagoz
zalantzan jarriz.
MSO batzuk tokiko merkatari eta ekonomia sustatzera zuzenduak izan ohi dira, korporazio
handi hauei aurre egin, enpresa txiki eta ertainen (ETE) aniztasuna babestu eta
kontsumitzaileek hautatzeko duten ahalmenaren hezkuntza landuz, eta MSO hauek ETEen
arteko elkartrukeetarako balio dezakete, eta beste batzuk kontsumitzaileengana ere zabaltzen
dira.
Finantza sektore asko nazioarteko merkatal bankuen menpe daudela ezin ukatu, tokiko
ekonomiak indartzen dituzten ekoizpen industriatik eta ETEtatik oso urrun egon ohi direlarik.
Testuinguru honetan negozioen arteko finantza sistema alternatiboak diren MSOak finantza
iturri bihur daitezke ETE askorentzat, eta sareko merkatuan maileguak, zerbitzuak eta
ondasunak elkartrukatzeko aukera ematen die. Gainera moneta sistema hauek sare sendoak
eraikitzea ahalbidetu dezake, euren lana zabalduz, balio berdinak dituzten bezero berriak
aurkitzeko aukera emanez, negozioen arteko loturak indartu eta epe luzera begirakoak
bihurtuz, elkar laguntzeko sareak eta bideak garatuz, etab.
MSOek dirua bertan (espazio geografiko jakin batean) denbora gehiagoz geratzea
ahalbidetzen dute gainera. Soldata edo hornidura kateen bitartez dirua bertan eta ETEen
sarean zirkulatzen ibiltzeak komunitatean berrinbertitzeko eta azpiegitura sozialak nahiz
ekonomikoak indartzeko aukerak handitzen ditu. Tokiko ekonomian bakarrik gastatu
daitekeen moneta batek gastu eta berrinbertsioaren zirkulu bertutetsua sortu dezake.

c. Gizarte bazterketa eta ezberdintasunen aurka
Garbi utzi behar da MSOek ez dituztela euren kabuz gizartean aurkitu daitezkeen
ezberdintasun sozial, ekonomiko eta politikoak konpontzen. Arazo hauek egiturazko arazoak
dira eta egiturazko aldaketek bakarrik konpon ditzakete. Baina ondo diseinatutako MSOak
ezberdintasun eta bazterketa hauen eragin eta ondorio batzuei aurre egiteko tresna egokiak
izan daitezke. MSO batzuk lan boluntarioak hartzen dituzte kontuan balio ekonomikoa
emanez, merkatu ekonomiak egiten ez duena. Soldatapeko lanik ez duen edo diru sarrera
gutxiko pertsona batek eskaini dezakeen boluntario lana (zaintza, aisia, etab.) MSOekin
ordaintzea eta moneta horien bidez denbora eskaini duen pertsonaren beharrak asetzeko
zerbitzu eta ondasunak eskuratzea ahalbidetzen duen sistema bat, ezberdintasunak txikitzeko
eta bazterketa arriskua arintzeko tresna bilakatu daiteke, baliabideak birbanatzen lagunduz.
Gainera, sozialki eta ekonomikoki baztertuak diren pertsonengan onura asko ekar ditzake
sistema honek: erlazio berriak sortu, talentu eta ezagutza berriak eskuratu arazi eta norberaren
balioaz konturatu araztea adibidez.
Zaintzaren ekonomia indartu edo sustatu nahi duten politika sozialak talde sozial ezberdinen
berdintasun handiagoa bultzatzen duten politikekin erlazionatu behar dira, ezberdintasun
dinamikak ( faktore sozialak, kulturalak,…) ulertzen dituen ikuspuntu sistemiko batekin beti
ere. MSOek ez dituzte arazo hauek konponduko, baina tresna oso baliagarri bat eskaini
dezakete. Ahalmentzea ezberdintasunak murrizteko faktore garrantzitsu bat den heinean,
MSOek ahalmena birbanatzen lagundu dezakete, aberastasunagatik edo bestelako
abantailengatik jada badutenen eskuetatik, ez dutenen eskuetara transferituz.
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d. Ingurumen-inpaktua murriztearen alde
Gizartearen ongizatea ingurumen osasuntsu baten menpe ere badago. MSOek jokabide
jasangarriagoak sustatzerako garaian rol garrantzitsu bat joka dezakete, hazkunde
mugagabearen doktrina gainditu eta gure planetaren baliabide mugatuak baloratzea eraginez.
Dirua helburu ekologikoekin birdiseinatuz, energia aurreztu, hondakinak murriztu edo
elikagai ekologikoen ekoizpen eta kontsumoa eragin dezaketen kontsumo patroien aldaketak
eta jokabideak sustatu ditzakete. MSO sistema batek jarrera jasangarriak saritu ditzake
adibidez (etxean konpostatzea, uraren gastua murriztea, energia berriztagarrien hornitzailera
aldatzea), ondoren moneta hau zerbitzu publikoetan edo produktu jasangarrietan gastatzea
ahalbidetuz. Beste modu bat energia berriztagarrietara inbertsioak mobilizatzea izan daiteke,
bai familia mailan, bai enpresa mailan edo baita estatu mailan ere.
Jasangarriak diren zerbitzu eta produktuak kontsumitzera ere bultzatu ditzake kontsumo
jokabideak. Moneta sistema batzuk kontsumitzaileei deskontuak edo ordainsariak ematen
dizkiete produktu jasangarriak kontsumitzearen truke, ondoren ordainsari edo deskontu hauek
produktu jasangarriengatik trukatu ahalko dituztelarik. Modu honetan kontsumo jokabideetan
eragiteaz gain, ekoizleek, sare horren parte izan nahi badute, produktu edo zerbitzu
jasangarriak ekoiztea sustatuko da.
MSOek ekoizpen eta banaketa kateak gertukoak izatea eragin ohi du gainera, tokiko
hornitzaileak programara gehitzea sustatuz, eta kontsumitzaileek eta negozioek bertan
kontsumitzeko aukera berriak sortuz, salgaien garraioak sortutako karbono emisioak
murriztea ekarriz.
Azken finean elkarren artean erlazionatuta dauden inpaktuak dira adierazitako hauek.
Zerbitzuen prestazioen hobekuntza helburutzat duten monetek bazterketa eta ezberdintasun
sozialen murrizketan ere inpaktua izango dute maiz, eta tokiko merkatariak eta ETEak
babesten dituen monetak ingurumen-inpaktua ere murrizten lagundu dezake, ekoizpen eta
banaketa kateak maila lokalean kokatuz.

2.2.2. MSO-AK EKONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIOAREN
TESTUINGURUAN
Ekonomia sozial eta solidarioaren testuinguruan, MSOek izan dezaketen posizionamendua
aztertzen saiatuko gara jarraian Hirotaren (2012) planteamenduan oinarrituz. Hala ere, ezin
esan gabe utzi MSOen kasu batzuk, zeintzuk erakunde publikoa izanik sustatzaile, sortzaile
eta kudeatzaile, ekonomia sozialaren marko teorikotik kanpo posizionatzen diren, ekonomia
sozialak gizarte helburuak eta ekimen pribatuko enpresak eta jarduerak biltzen baititu.
Ekonomia Sozial moduan ezagutzen dugun esparrua identifikatze aldera (Espainiar estatuak
2011ko martxoaren 29an onartu eta berritu zuen Ekonomia Sozialaren marko juridikoa
arautuko zuen 5/2011 Legea5), ekonomia esparru honek barnebiltzen dituen printzipio
nagusiak lau puntu hauetan laburbildu ditzakegu:
1. Pertsonek lehentasuna kapitalarekiko: kudeaketa gardena, autonomoa, demokratikoa eta
parte hartzailea. Erabaki ahalmena pertsonek erakundeari eskainitako lanaren eta

5

BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
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zerbitzuen arabera edo xede sozialaren arabera definituko da, eta ez kapital sozialean
egindako ekarpenaren arabera.
2. Aktibitate ekonomikotik jasotako emaitzen banaketa bazkideek erakundeari eskainitako
lanaren eta zerbitzuen arabera egingo da.
3. Solidaritatea bai barne mailan eta baita gizartearekiko. Konpromezua tokiko
garapenarekin, gizon eta emakumeen aukera berdintasunarekin, giza kohesioarekin,
bazterketa arriskuan dauden pertsonen gizarteratzearekin, kalitatezko enplegu
egonkorraren sorrerarekin, bizitza pertsonal, familiar eta laboralaren arteko
kontziliazioarekin, eta jasangarritasunarekin.
4. Botere publikoekiko independentzia.
MSOek ekonomia sozialean izan dezaketen posizionamedua sustatzaile moduan nahiz aktore
moduan planteatzen du Hirotak (2012).

a. MSOak Ekonomia Sozialaren sustatzaile moduan:
MSOak barne elkartrukerako bitartekoak diren heinean ekonomia sozialak barnebiltzen dituen
kontzeptuak sustatzen dituzte: barne solidaritatea sustatzea izan ohi dute oinarri, kooperatiben
arteko kooperazioan paper garrantzitsua joka dezakete tresna edo bitarteko moduan, eta euren
praktiketan nahiz sustatzen dituzten aktibitate ekonomikoetan ohikoa da pertsonek eta helburu
sozialek lehentasuna izatea kapitalarekiko.
Hirotaren (2012) hitzetan Toulouseko SOL Violette proiektua (aurrerago azaldua) har daiteke
adibidetzat. Enpresek MSO hau erabili izateko eta onartuak izateko sisteman, irizpide batzuk
bete behar dituzte, langabetuei sarrera gehigarri bat eskaintzen zaie eta gizarte kohesiorako
aukerak sustatzen dira, nahiz eta enpresak ez duten zertan kooperatibak izan beharrik.
Chiemgauer alemaniar proiektua (Eusko monetarentzat eredu moduan erabili zena eta
aurrerago azalduak biak) ere adibide egokitzat jo daiteke: komunitateko proiektuek moneta
honetan eginiko kontsumoaren %3a jasotzen dute. Kanadan sortutako eta mundu osora
zabaldutako LETS sistema (aurrerago azaldua) ere esparru lokalean oinarritzen den pertsonen
elkartze bat da, eta elkarrekikotasun izpirituan oinarritutako sistema, transakzioen barne kontu
unitate baten bidez ondasun eta zerbitzuen elkartrukea bideratzeko sortua izan baita. Eta zer
esanik ez Argentinan hainbesteko indarra izan zuten truke klubak (aurrerago azalduak).
Proiektu hauek pertsona baztertuentzat oso ondo funtzionatzen zuten, batez ere emakume eta
langabetuentzat, elkarri laguntza eskainiz sarrera gehigarriak lortzea eta euren bizi kalitatea
hobetzea ahalbidetzen zutelarik. Klub hauetan merkatu solidario bat osatu zen eta parte
hartzaileek abantaila ekonomiko partikularrak lortzen saiatzen ziren, beti ere marko moral
onargarri baten barruan, non inor ez zedin kaltetua izan bizitzaren erreprodukziorako
beharrezkoak liratekeen baldintzetan (Plasencia y Orzi, 2007)).
Truke Kluben printzipioen eta ekonomia sozialaren arteko bateragarritasuna nabarmena dela
esan daiteke:
o Moneta sorkuntzarako prozesu ez kapitalista.
o Ondasun eta zerbitzuak elkarrekikotasun erlazioen bitartez beste kideen
(prosumidores) beharrak asebetetzeko ekoiztuko dira, eta ez norbere irabaziak
lortzeko.
o Asoziazio askea.
o Talde bakoitzaren autonomia.
o Neutralitatea.
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Azpimarratzekoa da baita ere enpresen artean funtzionatzen duten MSOek enpresa bazkideen
arteko erlazio solidarioak eraikitzea errazten dutela nahiz eta partaideak ekonomia sozialean
aurkitzen ez diren entitateak izan. Moneta hauek enpresa bazkideen zirkulutik kanpo
gastatzeko ere ez dutenez balio, enpresetako dibidenduak/irabaziak MSOan banatzen badira,
enpresa bazkideen artean kontsumitzea ekartzen du eta beraz aldarrikapen kapitalistak
asebetetzeko ez lukete balioko. Nahiz eta elkarte mugatuak izan enpresak, euren artean
sortzen den elkarrekikotasunean oinarritutako erlazio ekonomikoa ekonomia sozialak dituen
helburuekin erabat egiten du bat. Hirotaren (2012) ustez garrantzitsua litzateke ekonomia
sozialaren sektoreak MSOen gaia serioski tratatuko balu, eta eskala handietan barneratzearen
aukera aztertzeari ekingo balio.

b. MSOak Ekonomia Sozialeko aktore moduan:
MSOen erakunde kudeatzaile gehienak asoziazio moduan funtzionatzen dute (LETS,
Chiemgauer, SOL-Violette, Palmas Bankua, Trukerako Klubak, etab.) eta beste batzutan
kooepratibak izan ohi dira (WIR bankua, RES Belgika (RES Katalunia bere filiala Sozietate
Mugatu bat da))eta beraz gehienak Ekonomia Sozialeko erakundeak dira.
Baina ezin esan gabe utzi badirela moneta osagarri papera duten sistema batzuk zeintzuk
ekonomia sozialeko erakundeak ez diren, irabazi asmoa baita euren helburua, edo
kontsumitzaileen lehialtasuna lortzea (Supermerkatuetako deskontu edo puntu sistemak,
Travel puntuak, etab. Denda eta banatzaile askok erabiltzen dituzte puntu edo deskontu
sistema hauek) Eta lehen genioen bezala, badira ere kasuak non sektore publikoak zuzenean
parte hartzen duen ekimenean, eta sistema hauek beraz, ezingo genituzke ekonomia sozialaren
paradigman kokatu. Hala ere kasu hauetan ere esan behar da ohikoa izan ohi dela
administrazio publikoek gizarte zibilaren esku uztea esperientziaren kudeaketa
Hirotaren (2012) ustez MSOak ekonomia sozialaren ezaugarrien jabe izateak berak erraztu
egiten du ekonomia sozialeko beste eragile eta aktoreekin kooperatzea. Eta era berean MSOen
bi posizionamendu hauek (ekonomia sozialaren sustatzaile eta ekonomia sozialeko aktore)
kontuan izanez eta ondo baliatuz estrategia egokiak burutzea oso garrantzitsutzat jotzen da
ekonomia soziala indartu dadin.

c. MSOak eta Ekonomia Solidarioa
Ekonomia Solidarioak kapitalismoaren alternatiba izan behar duen ekonomia bultzatu nahi du
eta Santana (2011) autoreak dioen moduan MSOek badute bere lekua ekonomia solidarioak
bultzatu nahi duen paradigman, hurrengoak direlarik bataren nahiz bestearen ezaugarri
amankomunak autorearen hitzetan:
•
•
•

•

Irabaziak pilatzen ez diren baizik eta elkarbanatzen diren ekonomia baten alde.
Leiha beharrean kooperazioa eta indibidualtasuna beharrean komunitatea.
Ekoizteko eta sortzeko ezagutzatik abiatuta, ekoizleek lanean jarraitzea nahi da. Nahiz
eta ez izan enplegurik, euren produktuak saltzeko aukera izan dezatela merkatu
lokaletan, nahiz eta hauek ez izan dirurik. Hau urriak ez diren moneta sistemak sortuz
lor daiteke.
MSOa babestu eta bultzatzen duten sustatzaile sozialek, akademikoek eta talde
antolatuek sistema hegemonikotik aparte dauden balore sistema autonomoak sortu
nahi dituzte, merkatu kapitalistaren oinarri diren pilatzea eta lehiatzea izan beharrean
helburutzat, merkatu solidario independenteak sortzea izanik asmoa.
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•
•
•
•

•

•

Parte hartu nahi dutenentzat MSOa ez da urria, eta lanari balorea emanez eskala
txikian ekoiztutako produktuen trukea errazten du.
Ondasunak eta zerbitzuak elkarren artean trukatuz giza erlazioak berregiten ditu
elkarrekikotasunaren bidez. (Mauss 1979)
Elkarrekikotasuna, baldintza berdinetan dauden aktoreen arteko hartu eman bat bezala
ulerturik (economía del don) (Polanyi 1976), ekoizle eta kontsumitzaile talde
solidarioen arteko artikulazioari laguntzen dion faktorea da.
MSOak balore sinboloak dira onartuak direnean. Komunitateak bere moneta
onartutzat ematen du eta beragan konfiantza du, eta inplizituki euren artean ari dira
jartzen konfiantza, elkarri maileguak emanez (kreditu hitza creer hitzetik dator), denek
ororen ongiaren alde jokatuz.
Elkarrekikotasun erlazioak ikuspuntu materialetik ikusita biziraupenerako gai bat
badira ere, behar biologikoetatik harago, gizakiak baditu psiko-sozialak diren
oinarrizko beharrak ere: Nortasuna, ezagutza, adierazpena, askatasuna, onarpena,
taldean/etan parte hartzea, giza behar oinarrizkoak dira pertsonaren garapenerako
(Elizalde 2005).
Pertsonek talde batean parte hartzeak non onartuak diren eta guztien helburuak bat
datozen, asebetetzea sortarazten du. Jasotzeaz gain eman egiten da, elkarrekikotasunak
poztasuna sortzen duelarik.
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3. MONETA SOZIAL OSAGARRIEN TIPOLOGIA
Jarraian MSO ezberdinak identifikatzen saiatuko gara euren ezaugarrien arabera, eta
nazioartean eman diren esperientzia nabarmen batzuk aipatuko ditugu, denak aipatzea
ezinezkoa bada ere (espainiar estatuan bakarrik 70 adibide aurki ditzakegu gaur egun
REASen6 arabera) pisuzkoak izan diren edo diren batzuk deskribatuko ditugularik eta
tipologia ezberdinak hobeto ulertzen lagunduko digutelarik.
Tipologia lantzerakoan, autore bakoitzak bere irizpideak erabili ohi dituela ikusi dezakegu, eta
horren arabera sailkapena ere modu ezberdinetan planteatu dezakegu. B. Lieater eta M.
Kennedyk (2010) egindako sailkapena azalduko dugu lehenik, eta ondoren A.F. Corronsen
(2015) ikerketa lanean oinarrituko gara, non autore ezberdinek egindako sailkapenak
aurkezten dituen eta era berean euren artean erlazionatzeko lan gehigarria eskaintzen digun
gainera. Sailkapen honen haritik, nazioarteko kasu azterketa bat egiten saiatuko gara,
Yasuyuki Hirota (2012) autoreak egindako lana ere oinarri izango dugularik honetarako.

3.1. SAILKAPEN IRIZPIDE EZBERDINAK
B. Lieater eta M. Kennedyk (2010) landutako sailkapenak modu nahiko argian egiten digu
moneten sailkapena. Bertan, bost irizpideen arabera sailkatu dituzte monetak, nahiz ohikoak
nahiz MSOak: helburuak, forma, funtzioa, sorkuntza, eta finantzabideak. Irizpide hauen
arabera moneta mota bakoitzaren abantaila eta arazoak identifikatzea ahalbidetuko digu.

3.1.1. SAILKAPENA HELBURUEN ARABERA
Moneten osaketak arrakasta izatea helburuen eta testuinguruaren araberakoa da bi autore
hauen arabera. Moneta sistemaren helburuak hein handi batean testuinguruak definituko ditu:
sistemak kudeatu beharreko arazoak, izango duen funtzio sozialak, eta erabiliko duten
pertsonak. Helburuak bereizte aldera, hauek planteatzen dituzten mota ezberdinak:
-

Ordainketa legaletarako bitartekoa

Betebehar publiko nahiz pribatuetarako bitartekoa. Zergak eta tasa publikoak ordaintzeko
printzipioz onartutako bakarra eta guztiek onartu behar dutena.
-

Merkataritza erlazioak bultzatzeko sortua

Tipologia honetako monetak elektronikoak izan ohi dira gehienetan kostuak murrizteko
eta 4 mota ezberdin bereizten dira hemen:
1- B2B (bussiness to bussiness): Enpresen arteko elkartrukea errazten
duen moneta sistema, barne kontu baten kudeaketa bidez.
2- B2C (bussiness to customer): Enpresen eta bezeroen arteko
elkartrukerako monetak. Bezeroen fidelizazioa bilatzen du, deskontuekin,
opariak…(travel txartela, BM txartela, Eroski txartela…)
3- C2C (customer to customer): enpresa bereko edo enpresa talde
bateko bezeroen arteko elkartrukerako moneta. (Paypal sistema…)
6

REAS: red de redes de economía alternativa y solidaria. www.economiasolidaria.org
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4- C2B (customer to bussiness): Bezero eta enpresen elkartrukerako
moneta bat da hauxe, eta jatorria Holandako Strohalm fundazioak sortutako
berrikuntza sisteman du, “Consumer and Comerse Circuit” izeneko sarean (C3
sarea). Interneteko zerbitzari batean oinarritua dago, eta bertan bezeroak
Interneteko puntuak erosten ditu ohiko monetarekin, eta erosketa bakoitzean
hobari bat jasotzen du (ordainketaren %10era iritsi daiteke). C3 sareko edozein
enpresa bazkideetan gastatu ditzake puntuak eta enpresek puntu hauek
mantendu eta sareko beste enpresekin transakzioak egiteko erabli ditzakete,
edo bestela ohiko moneta bihurtu, beti ere komisio bat ordainduz. Sistemako
diru fluxuak tokiko banku batek kudeatzen ditu, eta erabili gabeko diruak
sareko enpresei interesik gabeko maileguak eskaintzeko balio dezake.
Bezeroek deskontuak dituzte eta dirua non inbertitzen den jakin ahal izango
dute eta bezero nahiz enpresek eskubide berdinak dituzte.
-

Bokazio sozialeko monetak
• Adinekoei laguntza: Gerra ondorenean sortu ziren lehenak Japonian 50.
hamarkadan. 1978an “Volunteer Labor Bank” sortu zen Teruko Mizushima eta
beste emakume batzuen eskutik, borondatezko lanaren bankua zena, ondoren
denbora bankuek erabili dute ideia bera.
• Erretiroa: pentsionistek erretiroko etxeetan euren denbora enplegatu eta
autonomoagoak izateko aukera sortzea izan zen AEBetan “Time Dollar”aren
(aurrerago azalduko dugu esperientzia hau) lehen aplikazioetako bat, eta bide
batez egoitza hauetako sozializazioa hobetuz.
• Langabezia: 1982an Kanadan LETS (aurrerago azalduko dugu esperientzia
hau) sistema sortzearen helburua hauxe zen, langabezi altuko eskualdeetan
likidezia handitzea. Gaur egun LETS sistemek batez ere langabezia tasa altua
den lekuetan funtzionatzen dute.
• Hezkuntza: Lehenik Brasilen sortua izan zen sistema, “Saber” izenarekin, 7
urte eta 18 urtekoen arteko ikasketa kate bat izanik sistema. Ezagutzak
handiagotzea eta gazteek euren ikasketak ordaintzea ziren helburuak.
Teknikoki Saber batek ohiko monetaren unitate bat balio du eta zazpi urteko
umeei ematen zaizkie, hauek zaharragoen artean aholkulari bat aukeratu eta
monetarekin ordainduz interesatzen zaien gaia ikasteko. Aholkulari honek era
berean beste zaharrago bat aukeratuko du, kateak unibertsitate adinera arte
jarraituz, eta unibertsitatea moneta osagarriarekin ordaindu ahalko da.
Hezkuntza Ministerioak Saber monetak erosten ditu berriro, aurrez
zehaztutako tarifa batean.
• Osasuna: Osasun aliantza bat sortzen da (alimentu osasungarriak saltzen
dituzten merkatariak, prebentziorako espezialistak…), eta gizarte osasuntsua
izan dadin interesa duten erakundeek finantzatuko dute. Helburua ohitura
osasuntsuak berreskuratu eta prebentzio tratamenduak erabili daitezen
bultzatzea da. Helburuak lortuz moneta hau lortzeko aukera dute, eta aliantza
osatzen duten lekuetan gastatu ahalko da.
• Babysitting: Gurasoen elkarteak izan ohi dira umeen zaintzarako euren artean
antolatuz eta lagunduz.
• Giza erlazioen hobekuntza: MSOak ekonomia egoera txarrean ez dagoen
eskualdeetan barneratzen direnean, helburuetako bat bizilagunen arteko
erlazioak trinkotu eta hobetzea izan ohi da.
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• Identitate kulturala: komunitatearen edo eskualdearen kohesioa eta identitate
kulturala indartzea izan ohi dute helburutzat moneta batzuk (taldeko parte
izatearen sentimendua). Billetean, edo bonuan, identifikatua sentiarazten duten
elementuak ager daitezke (ikurrak, monumentuak,…)
• Ekologia: jarrera arduratsuak zabaltzea dute helburutzat eta garraio kolektiboa,
bizikleta,etab. bultzatzen dituzten txartelak izan ohi dira, puntuak eskuratuz eta
deskontuak lortuz, edo ekologikoki arduratsuak diren produktuak erosiz
deskontuak lortuz, edo hondakinen sailkapen egokia eginez gero konpentsatuz
autobus tiketekin, edo zerga gutxiago ordainduz…
• Beste helburu sozial batzuk: ezin dira denak zerrendatu, asko eta mota
askotakoak izan daitezke eta.

3.1.2. SAILKAPENA FORMAREN ARABERA
•
•

Salgaiak: Hau da antzinakoena, ondasunak elkartrukerako tresnatzat erabiltzea
Diru papera eta monetak: hau ezagutzen dugu gehien. Moneta gehienak billete
moduan barneratu dira (manipulatzeko errazak, fidagarriak, eta ekoizpen kostu
baxuak)
Moneta elektronikoa: Gero eta gehiago erabiltzen da diruaren birtualizazioa.
Kontu elektronikoak, ordainketetarako txartelak eta informazioaren kudeaketa
zentralizatua dago diru fluxuaren administrazioa ahalbidetuz.
Forma konbinatuak: Batzuetan forma ezberdin hauek konbinatzen dira eta
horrek malgutasuna ematen du, eta trukeak erraztu.
Trukea: elkartrukea zuzenean ondasunekin edo zerbitzuekin egiten da, eta ez du
azpiegitura sozial edo juridikoen beharrik, tipologia ziurra izanik (faltsifikatzeko
zaila) eta ordenagailu bat edo Interneteko zerbitzari bat nahikoa izanik
kudeaketarako.

•
•
•

3.1.3. SAILKAPENA FUNTZIOAREN ARABERA
Ekonomia klasikoaren arabera monetak hiru funtzio nagusi betetzen ditu: kontu-unitate
funtzioa, trukerako bitarteko funtzioa eta erreserba balorea izatea. Beraz, monetak funtzioen
arabera sailka ditakegu.
Alde batetik, monetek guztiok onartutako ordainketarako bitartekoa izatearen funtzioa
betetzen dutela esan dezakegu. Honez gain, monetek kontu-unitate funtzioa bete dezakete,
funtzio honen bitartez gauza guztiei balio bat zehaztea ahalbidetu nahi delarik. MSOek ez
dute funtzio hau betetzea helburutzat, eta normalean nazio (nazioarteko) monetek zehaztutako
balioetan oinarritzen dira.
o

o

Ohiko monetak eta kontu unitate funtzioa. MSO gehienek ohiko monetak
erabiltzen dituzte kontu-unitate moduan. Baina herrialde berekoa izan daiteke
edo beste herrialdeko ohiko moneta bat (Hego Amerikan dolar amerikarra).
Oinarritzat moneta nazionala izateak erabiltzaileen konfiantza erraz lortzea
ekartzen du, konbertsio konplikatuak ekidinez (zenbat ordu balio ditu dozena
bat arrautzak?)
Denbora kontu-unitate moduan. Sistema honek gaizki ulertuak ekar ditzake,
denentzat eta zerbitzuaren arabera denborak ez baitu balio berdina.
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o Kontu-unitate zehatzak. Aire-lineak eta euren moneta komertziala, millak,
bidaia batean egindako millak dituzte kontu unitatetzat. Edo energia
berriztagarria produzitzean orduko kilovatioak dira kontu unitate WAT
sisteman (Japonia)…Terra moneta lehengai eta zerbitzuek osatutako saski
batean oinarritzen da.
Nola ez, monetak trukerako bitartekoa izatea du funtzio nagusietako bat, salerosketen
bitartekoa bihurtuz. Bestetik, monetak erreserba balio moduan funtzionatu dezake, baina hobe
da monetak ez badu funtzio hau betetzen, pilaketa eta aurrezkia bultzatzen dituelako, honek
sortzen dituen efektuak kontuan izanik beti ere. Ohiko sistema finantzarioan erreserba balio
funtzioa bultzatzeko tresna interesak izan ohi dira, zeintzuk dirua aurreztea bultzatzen duten.
Gero eta denbora gehiagoan izan dirua geldirik, interes handiagoak jaso ahal ditzakegu, ohiko
bankuen dinamika azken finean (kultura musulmanean debekatuta daude interesak). Baina
alderantzizko efektua ere lor dezakegu zirkulazio sariak bezalako tresnekin. Zirkulazio saria
interesen alderantzizko sistema litzateke, dirua geldirik izanez ezkero aplikatzen den
penalizazioa, zirkulazioa bultzatzearen alde.

3.1.4. SAILKAPENA DIRUAREN SORKUNTZA MOTAREN
ARABERA
•

•
•
•
•
•

Bihurgarritasuna bermatua: Indartsuenak dira, bihurgarriak direnean erabat
(ohiko monetan edo ondasun edo zerbitzutan). Ohiko bankuen kredituak ere
horrela sortzen dute dirua, diruaren itzulpena bermatuz berme depositu baten
bidez (hipoteka adibidez)
Bermerik gabeko maileguak: Kreditu mutualitateen kredituak edo elkartruke
zirkuluak honelako sisteman sartuko lirateke, itzulpena ez baita bermatua.
Erosi edo elkartrukatu daitezken monetak: Moneta trukerako bitarteko izanik
ohiko monetarekin erosi eta baldintza konkretu batzuen arabera ohiko
monetagatik alda daitekeena (Chiengauer)
Enpresa monetak: Eros daitezkeen moneten antzekoak baina ezin dira ohiko
monetagatik trukatu ondoren (deskontuak, opariak…). Enpresek jaulki ohi
dituzte, bezeroen leialtasuna lortu nahiean.
Mailegu mutuala: Elkartrukearen ondorioz zuzenean sortzen da moneta
(LETS, Time Dollar…) Balantzea beti zero izango da.
Erakunde zentral batek sortutako moneta: Entitate batek dirua eskuratzeko
eskubidea duen edonori dirua ematean datza.

3.1.5. SAILKAPENA MONETAREN FINANTZA BIDEEN
ARABERA
Edozein moneta sistemak kostuak ditu (azpiegitura, funtzionamendua), eta koste hauek
estaltzeko aukerak ez dira asko:
•
•

Finantzazio osagarria: Kanpo finantzazioa jasotzen denean moneta jaulki ahal
izateko.
Kuota erregularrak: Kideek kuota finko eta erregularra ordaintzea. Perfilaren
arabera ordainketa ezberdina izan daiteke (enpresak gehiago ordaintzea
adibidez).
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•
•

Transakzio kostuak: Transakzio balioaren araberakoak edo finkoak izan
daitezke. Askotan transakzioa burutu den monetan jasotzen dira kostuak.
Beste batzuk: Interesak, zirkulazio sariak, denboran muga duten monetak,
etab., errentak sortzen dituzten mekanismoak dira.

3.2. LAU MAILATAN BANATUTAKO TIPOLOGIA ETA
NAZIOARTEKO KASUAK
Gill Seyfang eta Noel Longhurstek (2012) aztertutako sailkapenaren arabera MSOak tokiko
elkartasuna indartzeko, likidezia gehitzeko eta ingurugiroarekiko motibazioak bultzatzeko
esku hartzeak dira, eta beraz, esfera sozialean , ekonomikoan eta ingurugiroan eragiten dute.
Lau maila ezberdinetan banatuta aurkezten dituzte MSOak, eta lan honetan mailaketa hau
azaltzearekin batera, nazioarteko kasu nabarmen batzuk aurkeztuko ditugu dagokien mailan
kokatuz, haien azterketa egin eta era berean maila bakoitza hobeto ulertzeko. Kasu
azterketarako Yasuyuki Hirotaren ikerketa lanaz ere baliatuko gara (2012).

3.2.1. ZERBITZU KREDITUAK
Seyfang eta Longhursten arabera (2012), nazioarteko MSOen erdiak maila honetako parte
dira. Oro har, moneta hauen helburua bizilagunen arteko babesetik abiatuta kapital soziala,
parte hartzea eta kohesioa eraikitzea izan ohi da, eta baita asistentzia soziala eta komunitatean
oinarritutako aktibitateak bultzatzea, beti ere borondatezkoa den elkarrekiko lan programetan
oinarrituta. Denbora da monetaren oinarri, beste pertsonei edo erakundeei lagunduz denboran
bihurtzen den kreditu bat eskuratuko du parte hartzaileak eta guztien denborak berdin balio
du, eskainitako zerbitzuarekiko zerikusirik gabe. Ondoren, zerbitzu kredituak besteek
eskainitako zerbitzuetan gastatu daitezke. Denbora bankuak bezala ezagutzen dira askotan.
Normalean boluntarioek bultzatutako auzune edo komunitateetan garatzen dira, eta kasu
batzuetan sektore jakinetan zentratzen dira: osasuna, hezkuntza, etab.
Nazioarteko kasu nabarmenei dagokienez bat aipatuko dugu hemen: Time Dollar-ak.
1980. hamarkadan sortu zuen Edgar Cahn abokatuak, Washington D.C.n justizia soziala eta
elkarrekikotasuna bultzatuko zuen elkartrukerako bitarteko moduan. Esperientzia hauek pisua
izan dute ondoren Europan (batez ere Erresuma Batuan, Espainian, Italian eta Portugalen).
Sistema honek aurrerago azalduko dugun LETS sistemaren modu antzekoan funtzionatzen du
baina trukatzen diren zerbitzuak ez profesionalak izan ohi dira (umeak zaindu, gidatu,
sukaldatu, etab.), ondasunak aparte utziz. Sistema honek dakartzan onura nagusiak hauek
lirateke (Cortés (2010)):
▪ Langileen arteko elkar ezagutzan sakontzea errazten du
▪ Langileen arteko zerbitzuen noizbehinkako elkartrukeak bizitza pertsonalaren eta
profesionalaren arteko kontziliazioa ahalbidetzen du.
▪ Langileen arteko konfiantza areagotzen du.
▪ Enpresan bertan ezagutzaren kudeaketarako politikak, neurriak eta baliabideak
ezartzea errazten du.
▪ Aniztasunaren eta ezagutzaren kudeaketarako baliabide ezin hobea da.
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▪ Elkartasunaren irla bat da lehiakortasun tentsio itzelak menderatutako mundu baten
erdian.

1 Irudia: Time Dollar 1eko billetea. Iturria: F.A. Corrons (2012)

3.2.2. ELKARTRUKEA
Erosketa edo gastua burutzen den ekintzan bertan sortzen da moneta hau: pertsona baten
kreditua, beste baten zorra da era berean, eta kontuen baturak beti zero emango du. Monetaren
balioa nahiz erabilera mantentzen badira, partaideen artean euren konpromisoak (zorrak)
beteko dituztenaren konfiantzari esker da.
Ingurune geografiko mugatu batean funtzionatzen dute sistema hauek eta erabiltzaileek
interes gabeko kreditua eskura dute, programan izen emanda dauden merkatal guneetan
gastatu ahal izango dutelarik. Direktorio batean kideen eskaintza eta eskariak erregistratzen
dira, transakzioak sisteman bertan kontabilizatzen dira (talonarioak, sistema informatikoak,
etab.) eta monetaren balioa nazio mailako monetari uztartua egon daiteke, edo denboran
oinarritutako sistema bat izan daiteke.
Tokiko ekonomiak sustatzea zuzenduta daudela badirudi ere, batez ere eragin handiena
gizarte mailako onuran eta komunitatearen sustapenean izan ohi du.
Adibide nagusiena eta nazioarte mailan zabaldua dena gainera LETS sistema da, Local
Exchange and Trading Systems.
Mundu mailan gehien ezagutzen den MSOa dela esan genezake. 1982an sortu zen, Commox
Valleyn, Britaniar Columbian, Kanada. Ondoren beste herrialdeetara zabaldu da, batez ere
Erresuma Batua, Australia, Frantzia (bertan SEL bezela ezagutzen da, Systèmes d´Èchanges
Locaux) eta Alemaniara (Tauchring). Ez dago ez txanpon ez billeterik, baizik eta bazkide
bakoitzak bere kontua sortu eta bertan erregistratzen du saldoa. Kontu guztien batura zero da
beti, eta saldo negatiboei ez zaie inolako interesik kobratzen.
Ez dira oso talde handiak izaten kontrolerako dituen zailtasunak direla eta (zaila da 200
bazkide baina gehiago biltzea), baina kohesio sozialerako aldiz baliabide oso ona bihurtu
daiteke. LETS sistemaren abantaila nagusiak hauexek lirateke (Greco (2009)):
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•
•
•
•

Transakzio legitimo guztiak ahalbidetuz merkatari komunitatearen barnean ez da
inoiz kreditu falta izango.
Kredituen esleitzea sistema beraren arauen eta elkarrenganako konfiantza mailaren
arabera egiten da, modu demokratiko eta deszentralizatuan.
Partaideek kopuru handi bat aurreztu dezakete banku transakzioen tasak edo
interesen kostuak ekidin asmoz.
Inflazioaren, kreditua murrizten duten bankuen politiken edo mundu mailako
ezegonkortasun ekonomiko eta finantzarioen moduko kontrakotasunak ekidin
ditzakete partaideek.

“Hambats LETS”7, Daejeonen, Hego Korean, 2000. urtean sortutako eta LETS sisteman
oinarritutako moneta da, bertako elkarteekin elkarlanean Agenda 21eko iniziatiba moduan, eta
hauek bere helburuak (Chun (2006)):
-

Hirian bizitza estilo komunitarioa sortzea
Ekoizpen, zirkulazio, kontsumo eta birziklatze prozesu baten bidez sistema
ekonomiko jasangarria sortzea.
Langabetu, etxeko andre eta adinekoei lana eskaintzeko proiektua izatea, eta baita
alde batera utzia dagoen eskulanaren garapena eta erabilpena.
LETS mugimendua zabaltzeko proiektua izatea..
Arazo sozialak konpontzeko mugimendu alternatiboetan partaidetza bultzatzea.
Beharrezkoak diren beste proiektuak lortzea.

Aktibitate ezberdinak sortu dira LETS honetan:, ordainketak duru monetan (MSO honen
izena) onartzen dituen mediku kooperatiba bat, musika, artisautza, hizkuntza atzerritarrak edo
informatika klaseak, etab. Urteko salmentak biderkatu egin dira, 2001. urtean 8.813.300 duru
+ 8.677.500 won = 17.490.800 (12.400 €) izatetik 2011an 132.187.025 duru + 115.757.020
won = 247.944.045 (175.000 €) izatera pasa arte. Biderkatze hau elkartruke/giza erlazio
sistema berrira gero eta jende gehiago animatu izanak ekarri du, eta baita etxeko andreek
euren gaitasunak aprobetxatu izanak eta enpresa berriak sortu izanak, izan ere Hego Koreako
emakumeen gehiengoak euren ibilbide profesionalari uko egin izan diote ezkontzean edo/eta
lehen haurra izatean.
LETS hau 1997ko finantza krisiaren eragin gogorrak oraindik bizirik zeuden garaian sortu zen
bizitza komunitarioa berreskuratzeko asmoz, eta korearrek lehiakortasunak agintzen duen
bizimodutik haratago, giza erlazio kooperatiboetan oinarritutako bizitza sustatzeko tresna
bezala ulertu zuten.
Hala ere LETS guztiek ez dute arrakasta lortu, eta badira klabe batzuk sorkuntza prozesua
bide onetik joan dadin ziurtatu dezaketenak (North (2010)):
•
•
•
•
7

Oinarrizko bi akats ekiditea: gehiegizko itxaropenak sortzea eta sistemaren hasiera
bateko diseinuarekiko zurruna izatea.
Jendea modu egokian integratzea sisteman: bazkide berriei sistema ondo azaldu eta
egoki ulertarazi honen funtzionamendua.
Sistemaren kudeaketa profesionala: publizitate materialak eta direktorioak garatu eta
bazkideak elkar ezagutzeko bidaiak eta festak antolatu.
Jendearen beharrak asetzeko gaitasun ezberdinen eskaintza nahikoa izatea.

Web orria: http://www.tjlets.or.kr/
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•
•
•
•

Izaera ondo definitua izatea: kontsentsuz eraiki sistemaren helburua eta mekanismoa.
Ondo azaldu bazkideei LETS monetarekin zer eskuratzen den.
Bazkide aktiboak ondo zaindu: jende guztiak nahi duen zerbitzua eskaintzeagatik
gehiegizko saldo positiboa izan dezatela ekidin.
Onura fiskalak ondo azaldu: beldurra eragotzi botere publikoaren erreklamazioen
aurrean, izan ere zerbitzu ez profesionalengatik ez da zergarik ordaindu behar.

3.2.3. TOKIKO MONETAK
Eskualde edo ingurune mugatu batean zirkulatzeko xede garbia izan ohi dute moneta hauek,
tokiko biderkatzaile ekonomikoa eta bertako enpresei babesa handituz. Kasu gehienetan
moneta hauek toki horretan dagoen moneta ofizialean oinarritu ohi da eta moneta
nazionalagatik trukatuz lortzen da tokiko moneta, soilik area mugatu batean edo/eta partaide
diren enpresekin trukatu ahalko delarik. Behin jaulkita, modu askean zirkulatzen dute berriro
ere moneta nazional bihurtu arte (Kaplan, 2011).
Moneta hauen helburuak .moneta ofizialaren osagarria izatea eta bertako elkartrukeen
abiadura handitzea da, baina ordezko izateko asmorik gabe, edo eskualde arteko moneta
izatera iristeko asmorik gabe. Jasangarritasunaren xedea ere motibazio nagusi bat izan ohi da
kasu batzuetan, zirkuitu motzeko ekoizpen eta banaketa sistema baten aldeko apustua
bultzatuz, bertako ekoizleei eta banaketa zirkuituari bultzada eman nahian.
Maila honetan, nazioarteko adibide nagusi bat baina gehiago aipatuko ditugu, ezagunak diren
asko hemen sartu baititzakegu.

a. Wörgl-eko ziurtagiri laborala
Austriako Tirol inguruneko Wörgl herrian sortu zen moneta mota hau, eta 1932 eta 1933
artean funtzionatu zuen. Udalak jarri zuen martxan eta erreferentzi izan da mundu
akademikoan tokiko ekonomian izan zuen eragin positibo izugarriagatik, Silvio Gesellek
(1916) landutako oxidazio teoria8 balekotzat emanez bide batez. Oxidakorra den moneta hau
bertako alkatea zen Michael Unterguggenbergerren (1884-1936) iniziatiba izan zen. Herri
honek oparotasuna bizi izan zuen trenbideari esker, baina 1932ko Depresio Handiak 4.200
inguru biztanleko herrian langabezi tasa izugarri handitzea ekarri zuenean, arazoaren muin
nagusienetako bat dirua geldirik eta gutxi batzuen eskuetan egotea zela konturatuta, udal
arduradunak tokiko moneta martxan jarri zuen, hilabetean balio nominalaren %1 eko galera
bat zuelarik, etengabe zirkulazioan egon zedin. Honek esan nahi zuena zen chelin bateko
billetea zuenak hilabete baten buruan gastatu behar zuela edo balioa mantentzea nahi bazuen
groschen bateko (0,01 chelin) seilu bat erosi hilabete berrian sartzean, eta berdin bosteko eta
hamarreko billeteekin.

Silvio Gesell eko ekonomista alemanak “ El orden Económico Natural” lanean proposatzen du diruaren
oxidazioa, hau da, pixkanakako diruaren balio nominalaren galera, merkatuko edozein produktuek galtzen duten
modura (sagarrak, egunkariak). Honela dirua pilatzeak zentzua galduko luke eta diruaren zirkulazioa bermatuko
litzateke.
8
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2 irudia: chelin 1eko ziurtagiri laborala. Iturria: F.A. Corrons (2012)

Herriak berak sortzen zituen lanpostuak eta moneta honekin ordaindu soldatak, baita langile
publikoen soldatak ere. Tokiko zergak ordaindu ahal ziren moneta honekin, eta berankorren
ordainketak jasotzen hasi zen udala, denbora gutxian likidazioa handituz herrian. Diruaren
zirkulazioak modu argian egin zuen gora, eta langabezia %25ean jaitsi zen, bertako
ekonomian eragin zuzena izanez. Baina Austriako Banku Nazionalari ez zitzaion gustatu, eta
diruaren jaulkipenaren monopolioa galdu zuenez, debekatu egin zuen 1933ko irailean.
1930eko hamarkadan antzeko kasu arrakastatsuak eman ziren beste herrialde batzuetan ere,
Alemanian (Wara 1930) edo Frantzian adibidez, baina kasu guztietan herrialde bakoitzeko
Banku Nazionalek debekatu egin zituzten.

b. Wir bankua
1934an sortu zenetik Suitzan, Wir Bankuak9 martxan dirau gaur egun ere, WIR (“gu”
alemanez) izeneko moneta jaulkiz eta kudeatuz. Bere asmoak suitzar enpresa txiki eta ertainen
(ETE) transakzioak suspertzea, eta diruak atzerrira edo/eta multinazionaletara ihes egin dezan
ekidin nahia dira. 2000. urtetik hona, norbanako bazkideak ere onartzen dituzte kooperatiba
honetan.
Bazkideek maileguak eska ditzakete WIR Bankuan, WIR monetan jasoko dituztelarik (suitzar
Frankoaren baliokidea), eta moneta elektronikotan jasotzen den dirua, Bankuko beste
bazkideei ordaintzeko bakarrik balioko du (ordainketak Frankoak eta WIRak konbinatuz
osatu daitezke). Zein bolumenaz ari garen argitzeko, 2011 amaieran 881.399.306 WIR
mailegatu ziren (731 milioi €) eta bazkide guztien urteko fakturazioa WIR monetan 1.550
milioikoa izan zen (1285milioi €).
Hauek lirateke ETEek dituzten abantailak WIR Bankuan parte hartuz gero:
9

Fakturazioa handitu: bazkide gehiago erakar ditzakete WIR moneta onartzean

Web orria: http://www.wir.ch/
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-

Interes tasa baxuagoa: Moneta propioa jaulkitzen duenez bankuak, eta ez duenez
banku zentralak diruari jarritako prezioa (interes tasa) ordaindu beharrik ondoren
maileguak burutzeko behar duen dirua lortze bidean, tasa ofiziala baina tasa
baxuagoan eskaini ditzake maileguak, enpresei kostu finantzarioak merkeagotuz.

Banku honek krisi egoera arintzen laguntzen du gainera, monetaren osagarri rola
azpimarratzen duelarik. Bazkideak gero eta gehiago dira, Suitzako langabetu kopuruak jasaten
duen hazkuntza maila berean, eta Suitzako BPGaren hazkuntza ez bezala, WIRen
transakzioak eta maileguak gero eta gehiago hazten dira.
Kooperatiba denez, bankua erabiltzaileek zuzentzen dute, eta helburua ohiko bankuen antzera
bankuaren irabazi ekonomikoak maximizatzea izan beharrean zordunen kaltea sortaraziz (=
bazkideak), bazkideen/zordunen onura bilatzen du zuzendaritzak.

c. Chiemgauer
2001 urtetik hona dozenaka proiektu jarri dira martxan mota honetakoak: Eskualdeko
monetak hain zuzen ere. Europatik datozen mezuen haritik, (“erabaki guneak
herritarrengandik ahalik eta gertuen”) interesgarria da moneta hauek zirkulazioan egotea
euroarekin batera (Kennedy eta Lietaer, 2010), kontrola nahi duten botere zentralizatuek eta
mundu mailako hegemonia bihurtu nahi duten herrialdeek bultzatutako monetaren
zentralizaziorako tendentzia desafiatuz. Azken finean eskualdeen Europa osatzeko bidean
eskualdeen izaera mantentzeko pauso bat gehiago da hauxe.Chiemgauer10 proiektu horietako
bat da, 2003ko urtarrilean sortua, Prien am Chiemsee eskualdean eta bere inguruan, Bavieran,
Alemanian. Waldorf eskolako ikasleen iniziatiba bat izan zen, Christian Gelleri ekonomiako
irakaslearen ikuskaritzarekin, eta eskolako proiektu izatetik, 2005ean independizatzera iritsi
zen, proiektua handiegia bihurturik. Euroaren baliokidea da eta 1, 2, 5, 10, 20 eta 50
Chiemgauerreko billeteak jaulkitzen dira.

3 irudia: 2 Chiemgauerreko billeta, 2012-2013 seriea, bi aldeak. Iturria: Yasuyuki Hirota (2012)

Kontsumitzaileak proiektu komunitario bat aukeratzen dute bazkidetzean, eta euroak
Chiemgauerrengatik trukatzean, euroen %3a proiektu horretara zuzenduko da.
Kontsumitzaileek tokiko saltokietan gastatu ahal izango dute MSOa, edo euroengatik trukatu
atzera. Baina euroengatik aldatzean % 5eko komisio bat jasan beharko dute, %2a asoziazioko
kostu administratiboak finantzatzera zuzenduko delarik, eta gainontzeko %3a
kontsumitzaileak aukeratutako proiektura. Parte hartzaileen abantailak hauek lirateke:
10

Web orria: http://www.chiemgauer.info/
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-

-

Asoziazioak: sarrera gehigarriak. euren proiektua laguntzea aukeratu dutenen eskutik
hauen kontsumoaren %3a jasotzen dute.
Kontsumitzaileak: proiektu komunitarioetan ekarpen ekonomikoa egiteko aukera
gehiago gastatu beharrik gabe ( Chiemgauerrean eginiko kontsumoaren %3a
proiektura doa)
Tokiko saltokiak: Bezero gehiago erakartzeko aukera: nahiz eta Chiemgauerra
eurotara bihurtzean % 5eko komisioa ordaindu behar izan. Kontsumitzaileek
Chiemgauerrak gastatuz inetereseko proiektuak finantzatzen dituztenez, hauen
konfiantza lortu eta gehiago fakturatzen dute. Gainera ez dute zertan %5 eko
komisioa ordaindu tokiko moneta tokiko beste saltokietan gastatuz gero.

Chiemgauerra moneta oxidagarria da eta hiru hilabetero, billeteak balioa mantendu dezan,
asoziazioan billetearen balioaren % 2 balio duen seilu bat erosi (adibidez 0,10 € 5
Chiemgauerreko billetearentzat) eta billetean itsatsi behar da. Honek behin tokiko moneta
eskuratuta moneta hori aurreztea eragotzi eta tokiko saltokietan gastatzea dakar, eskualdeko
ekonomia suspertuz.
Hirotak (2012) aztertutako datuak ikusita (2003 eta 2011 artekoak) kontsumitzaile, asoziazio
eta proiektuen kopuruak gora egin du etengabe, eta 2007rarte saltokiek ere gora egin zuten
bezala. Chiemgauer monetaren erabilpenari dagokionez adierazleen arebera (moneta kopurua
zirkulazioan, fakturazioa, proiektuetara zuzendutako kopurua) hazkundea nabarmena da, eta
Chiemgauerraren zirkulazioaren abiadura, euroarena baina askoz ere handiagoa da Hirotaren
datuen arabera (2011an euroa baina 2,55 gehiago mugitzen da). Baina garrantzitsuentzat
jotzen dena Chiemgauer moneta bazkideen eskuetan (euroa Chiemgauerretan bihurtzetik,
berriro eurotara bihutzen den tartea) gero eta denbora gehiagoz geratzen dela da, monetaren
efektu biderkatzailea areagotuz.
2010eko otsailetik aurrera, mikro-kredituak eskaintzera ere pasa da Regios kooperatibaren
bidez (beste moneta esperientzia bavariar batekin elkartuz) eta nabarmentzekoa da eskaintzen
duten zerbitzu bat, “Zinsbonus”: interes guztiak itzultzen zaizkio mailegu eskatzailea den
enpresari mailegua tokiko monetan jasotzen badu eta guztia epe barruan itzultzen badu, izan
ere tokiko moneta gehiago zirkulazioan egonik asoziazioaren sarrerak handitzen direnez
oxidapenaren esker, itzulpena bideragarria da ekonomikoki asoziazioarentzat nahiz eta
interesak ez kobratu. Eta sistema honek sortzen dituen abantailak hauek dira:
-

Ekintzaileak animatu eta bidea errazten die.
Chiemgauer moneta gehiago sortzen da euroarekiko independientea den prozesu baten
bidez.
Ekonomia iraunkor baten aldeko apustua da, hazkuntza ekonomikoaren menpe egon
beharrik gabe, asoziazioa irabazi asmorik gabeko erakundea izaki ez baitu soberakinik
pilatu beharrik.

d. SOL-Violette
SOL-Violette11, Frantzia osoan zabaldurik dagoen SOL proiektuko12 iniziatibetako bat da,
Tolouse hirikoa hain zuzen. Hiru eskualdeetan hasi zen lehenik martxan 2007an (Bretagne, Île
de France y Nord-Pas-de-Calais) , txartel adimendunetan oinarritutako moneta elektroniko
11
12

Web orria: http://www.sol-violette.fr/
Web orria: http://www.sol-reseau.org/
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moduan, eta ondoren beste eskualdetara joan da zabaltzen. 2012ko azaroan bederatzi
eskualdetan ari zen funtzionatzen (Alsace, Aquitaine, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, PoitouCharantes y Rhônes-Alpes, aurrez aipatutako beste hirurez gain)eta denetan helburuak
berdinak dira:
-

-

Balio ekologiko eta sozialetan oinarritutako ekonomiaren garapenean lagundu eta
eskualdeko kooperazio proiektuak indartu, ekonomia sozial eta solidarioan
partekatutako balioak izanik hauek.
Giza perspektiba jasangarri batetik, aktore ezberdinen arteko elkartrukeak erraztu eta
mekanismo solidario eta kooperatiboak sortu.
Herritarrek monetaren erabilpena modu demokratikoan eskuratu dezaten ahalbidetu.

Tolouseko esperintzia 2011an hasi zen martxan udalaren laguntzarekin, . 120.000 euro gastatu
zituelarik jaulkipenerako sutapenerako eta mantenurako, Credit Municipal13 eta Credit
Cooperatifen kolaborazioaz gain. CLAS asoziazioa sortu zen (Comité Local d’Agrément du
SOL-Violette) sistemaren kudeaketa demokratikoa eramateko, eta bertan edozein bazkidek
parte hartu dezake, erabiltzaile, merkatari, finantza aktore, komunitate, edo fundatzaile izan
daitekeelarik. CLASek saltokiak sisteman onartzeko boterea du, esperientziak dituen
printzipioekin bat datorren ala ez aztertuz.
Tolouseko esperientzian ez da soilik sistema elektronikoa erabiltzen, billeteak ere erabiltzen
dira, 1, 2, 5, 10, 20 eta 50 soletako billeteak hain zuzen (sol 1 euro 1en baliokidea da) eta beti
euroaren babesean. Oxidagarria da tokiko moneta hau eta hiru hilabetean gastatzen ez bada
balio nominalaren %2a balio duen seilu bat jarri behar zaio balioa gal ez dezan. Partaideek
sisteman parte hartzeko 5, 15 edo 25 euro ordaindu behar dituzte (ordaindu beharrekoa
kontsumitzaileek eurek erabakitzen dute euren egoera ekonomikoaren arabera) eta urtarrilaren
1etik abenduaren 31rarteko balioa du. Merkatariek berriz alde batetik zenbait baldintza sozial
eta ingurugiroari dagozkienak errespetatu behar dituzte bazkide izateko, eta bestetik 100 euro
ordaindu behar dituzte, edo 25 euro ordaindu eta 5 erabiltzaile berri bazkidetu.

4 irudia: Sol 1eko billetea. Iturria: Hirota (2012)

Sol Violette moneta, erabiltzaileek banku bazkidetuetan (Crédit Municipal eta Crédit
Coopératif) euroak soletara bihurtzean edo udaletxeak langabetuei emandako dirulaguntzen
bidez jartzen da zirkulazioan. Erabiltzaileen kasuan 20euroren truke 21 sol jasotzen dituzte,
eta langabetuek berriz 30 sol jasotzen dituzte hilabetean, eta bi kasuetan jaulkitako sol guztiak
13

Udaletxeari dagokion bahi-denda. http://www.credit-municipal-toulouse.fr/
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bankako aurrezki solidarioaren libretan udaletxeak ezarritako euroekin daude babestuak.
Ondoren saltokiek salmentetatik jasotako solak beste saltokietan gastatu ditzakete, edo
euroetara bihurtu berriro 21sol > 20€ tasara, “escape” bezala ezagutzen dena (”escape” hau
gero eta txikiagoa da sistema haziz doan heinean eta eskala efektuak izaten ari den heinean).
Sol moneta zirkulazioan den bitartean, aurrezki solidarioaren libretan dagoen erreserba
erakundeko bi entitate finantzarioek kudeatzen dute, finantza esklusio egoeran dauden
pertsonei edo/eta ekonomia sozial eta solidarioko enpresei dirua mailegatuz.
Sol Violetten parte hartzeko eta saltokiak konbentzitzeko, CLASek abantailak hedatzeko
esfortzua egin du, hauek direlarik hamar abantailak:
-

Zure ekintza arduratsuak eta etikoak aitortzen ditu
Zure irudiari balioa ematen dio, moneta sozialaren izaera berritzaile eta mediatikoaren
bidez.
Ingurugiroa errespetatzen duten aktore solidarioen sare bateko bezeroak fidelizatzen
dituzu.
Moneta, merkatu espekulatzaileetatik atera eta zirkuitu lokalean kokatzen duzu.
Elkartrukeak suspertu asmoz azkarrago zirkulatzen du.
Aurrezki solidarioaren laguntzaren bidez sareko aktibitateetan inbertitzen duzu.
Dirua sortzeagatik interes tasarik ez denez ordaintzen aktoreen zorra desagerrarazten
duzu.
Euroarekin osagarria da, ekonomia errealean tokiko monetaz gain beharrezkoa delako.
Bihurgarria da eta euroetan dago babestua.
Demokratikoa da, bere funtzionamendua kolektiboki kudeatzen dutelako aktoreek.

e. Banco Palmas
Banco Palmas14 iniziatiba Brasilgo Fortalezan hirian aurkitzen da, Ceará estatu federalean,
non Palmeiras komunitatea kokatzen den, 1973an “favela” moduan sortua eta egun 32.000
pertsona inguru bizi direna. Bertako bizimodu ilun eta behartsuaren aurka egiteko
komunitatean bertan 1981ean ASMOCONP asoziazioa (Associação dos Moradores do
Conjunto Palmeira) jarri zen martxan, eta pixkanaka, nahiz eta pobreziak bertan iraun,
elektrizitatea eta bestelako aurrerakuntzak eskuratzea lortu zuten. 1998an asoziazioak Banco
Palmas sortu zuen, bertako biztanleen egoera hobetu asmoz, eta egun esan daiteke maila
batean behintzat lortu dutela, boluntarioek kudeatutako tresna finantzario honen bidez 1.000
lanpostutik gora sortu baitituzte. Gainera esperientzia hau Brasilgo beste leku batzuetara ere
zabaldu da, 50 esperientzia gehiago ere sortu direlarik.
Banco Palmas erakundeak errealetan (Brasilgo dibisa ofiziala) nahiz bere tokiko moneta den
Palma monetan eskaintzen ditu zerbitzu finantzarioak, eta Palma bakoitza errealetan dago
babestua, diru-itzultzeetarako bankuan nahiko erreal gordetzen direlarik erreserba moduan.

14

Web orria: http://www.institutobancopalmas.org / (Facebook): https://www.facebook.com/BancoPalmas
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5 irudia: 5 Palmatako billetea. Iturria: Hirota (2012)

Hauek dira eskaintzen diren zerbitzuak, beti ere banku komertzialek baina interes tasa
baxuagoekin (ekintzaileentzat ikastaroak ere eskaintzen dituzte):
-

Ekoizpen, merkataritza eta zerbitzuetarako mikorkredituak: 1000 erreal arte (360
euro inguru), % 0,5 eta 3 hilabeteko interes tasan.
“Palmacard” kreditu txartela: 100 erreal arte (36 € inguru), komunitatean bertan
onartzen da eta ez du inungo komisiorik zerbitzuak.
Emakumeentzat mikrokredituak: egoera txarrean bizi diren emakumeei zuzenduak.
Palmacasa: biztanleek euren etxeen egoera hobetzeko zerbitzu finantzarioa.

Honez gain enpresa bazkide batzuk, erosketak Palma monetarekin egin ezkero deskontuak
eskaintzen dituzte, honela tokiko garapenean duten konpromisoan sakonduz.

3.2.4. TRUKERAKO MERKATUAK
Moneta tipologia hau hibrido bat dela esan genezake, elkartrukeen eta tokiko moneten artean,
izan ere, sistema honen arabera pertsonek toki konkretu batean, ekintza jakin batean, ondasun
eta zerbitzuak elkartrukatu ahal izango dituzte, ohiko monetaren beharrik gabe. Erabiltzaileek
tokiko klub batean elkartu eta tokiko moneta eskuratuz (interesik gabeko maileguak), merkatu
horretan bertan kontsumitzen dute moneta hori gastatuz, eta ondoren moneta ez da bihurgarria
izango moneta ofizialera (Pearson, 2003).
Trukerako merkatu hauek lehen aldiz Bernalen sortu ziren, Buenos Airesen, jasangarritasunari
lotutako GKE batek bultzatua, 1995ean. Testuinguruak lagundu zuen martxan jartzen, garai
hartan desindustrializatze prozesu bat eta finantza krisi bat bizi baitzen. Eta zer esanik ez
ondoren, 1999 eta 2002 arteko kolapso finantzarioaren garaian, asko zabaldu zelarik sistema
eta askorentzat bizimodu berri bat bihurtu zelarik sistema hauxe.
Nazioarteko esperientzien artean jarraian azalduko ditugun bi esperientzi hauek aipatuko
ditugu adibide moduan.

a. Trukerako klubak
Termino kuantitatiboetan MSO eraginkorrena bezala kontsideratu dezakegu hauxe, izan ere,
2001 eta 2002ko krisi betean, milioika argentinarren bizi kalitatea hobetzeko balio izan zuen
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Argentinan 1995ean martxan jarritako sistema honek. Izan ere, argentinar pesoak bizi izan
zuen debaluazioaren aurrean, argentinarren eroste ahalmena hilabeteko 600 dolarretan
hobetzeko balio zuela estimatzen da, gutxieneko soldataren bikoitza. Nahiz eta gaur egun
gehienek azoketara joateari utzi dioten eta klub askok euren aktibitatea eten, aipagarria izaten
jarraitzen du lortutakoak beste edozein esperientziarentzat.
Aurrez esan bezala, lehen esperientzia Bernalen jarri zen martxan, Quilmesen, Buenos
Aireseko probintzian, 1995eko maiatzaren 1ean, Carlos De Sanzo ekologistaren eskutik bere
helburua garbia zelarik, “aprovechar los excedentes de unos y transformarlos en ofertas para
otros, sin que mediara el dinero como forma de acceder a los bienes en intercambio”
(Primavera, Covas eta De Sanzo, 1998: 11.orria). Larunbatetan elkartzen ziren profesionalak
eta teknikoak, LETS sistemaren antzeko metodologiarekin eginez transakzioak, baina sistema
haren berri izan gabe. Hasieran lan handiak hartzen zituzten ondoren etxean transakzio
guztiak erregistratzen baleak erabiltzea otu zitzaien arte elkartrukerako barne bitarteko
moduan.
Eta baleen erabilera arrakastatsua bihurtu zen, “crédito” izena hartzen zutelarik. Sistemak
arreta mediatikoa erakarri zuen nahiz Argentina mailan nahiz kanpoan, ekintza/jardunaldi
ezberdinak antolatu ziren eta klubak biderkatzen hasi ziren, “nodo” bezala ere ezagutzen
zirenak. 1995eko maiatzean 3 ziren, 2001 amaieran 800 eta 2002ko otsailean 4.500, eta
partaideak berriz 1.000 1995ean, 500.000 2011ean eta 2.500.000 2002ko otsailean (Luzzi,
2005). Ondasun eta zerbitzu aukera zabala izaten zen, mota guztietakoak, beti ere
profesionalak (lurrak ere eskaintzeko aukera zegoen).

6 irudia: 5 "credito"tako billetea. Iturria: Corrons (2015)

Eta zergatik lortu zuen sistema honek horrelako arrakasta, beste leku askotan esperientzia
marjinalak direnean? Gomezen (2009) arabera, hiru arrazoi nagusik baldintzatzen dute,
kontuan izanda kontsumitzaile eta era berean zerbait eskaintzen zuten partaide gehienak,
behartsuak ziren klase ertaineko pertsonak zirela:
-

-

1990eko hamarkadako erreforma neoliberalek klase ertaina desagertzea eraginez,
klase horretako pertsonek ezin zuten euren bizitza ereduekin jarraitu, honek pobre
berriak sortuz eta masa kritikoa areagotuz.
Ez zegoen pertsona hauek mantendu zitzakeen ekonomia informalik.
Gobernu argentinarrak esperientzia hauek ezabatzeko ez zuen inolako intentziorik.
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Nahiz eta 1930etik Argentinako egoera pixkanaka ahultzen ari zela esan daitekeen, prozesuak
modu azkarrean egin zuen gainbehera Carlos Menemen gobernatze garaieko bere politiken
eskutik (189-1999), klase ertainekoei inoiz bizi izan gabeko esklusio ekonomikoa ekarriz.
Latindar Amerikako beste herrialde askotan pobreziatik ihes egiteko ekonomia informalaz
baliatzen baziren ere, Argentinan ez zeuden horretarako prestatuak, eta testuinguru horretan
sortu zen kluba Bernalen, ondoren Argentina osora zabaldu zelarik.
Argentinan zehar sortutako klub guztiek Printzipioen deklarazio bat elkarbanatzen zuten,
Declaración de Principios de la Red Global de Trueque (RGT) delakoa, nahiz eta
sustatzaileek onartzen zuten ez zela praktikan egiten zena, baizik eta truke sistema idealak
nola behar lukeenaren adierazpen bat:
-

-

-

Gizakiaren garapena ez du diruak baldintzatu behar.
Helburua ez da produktuak edo zerbitzuak sustazea, baizik eta lanaren, elkar
ulertzearen eta elkartruke justu baten bidez bizitza maila egokia lortzeko elkarri
laguntzea.
Lehiakortasun antzua, etekin ekonomikoa eta espekulazioa pertsonen
elkarrekikotasunarengatik ordezkatu daitekeela defendatzen dugu.
Gure ekintzek, produktuek eta zerbitzuek merkatuaren, kontsumismoaren eta epe
motzeko irabazien aginduei baina, arau etiko eta ekologikoei erantzun ahal
diezaieketela sinesten dugu.
Sareko parte izateko baldintza bakarrak, bileretara joan, ahalduntzea eta ekoizle eta
kontsumitzaile izatea da, beti ere sareko gomendioen markoaren barruan.
Partaide bakoitza da bere ekintzen eta eskaintzen arduradun.
Talde bateko parte izateak ez du inongo dependentziarik sortu behar, sareko beste
edozein taldetan parte hartze indibiduala librea baita.
Ez da beharrezkoa taldeak formalki eta modu egonkorrean sortzea, sarean egoteak
rolak eta funtzioak txandatzea ahalbidetzen baitu.
Talde bakoitzak bere erabaki propioak hartzeko autonomia propioa izatea eta sareko
printzipioak errespetatzea konbinatu daitezkeela sinesten dugu.
Sareko partaide moduan sarekoak ez diren kausak ez babestea edo finantzatzea
gomendatzen da, oinarrizko helburuetatik ez aldentzearren.
Eredurik hoberena, partaideok sarean nahiz handik kanpo dugun jarrera da.
Guretzat garapena, gizarteko ahalik eta pertsona gehien ongizate jasangarri batean
bizitzeak dakarren ondorioa da.

Behin ahalmentzea emandakoan (5. printzipioan esaten den moduan, mekanismoa ulertu eta
barneratze prozesua), transakzioak egiten has zitezen erabiltzaileei 50 mailegu ematen
zitzaizkien (50 peso), sare osoko edozein azokatan gastatu ahal zitezkeelarik.
Baina partaideen bat-bateko hazkuntzak funtzionamenduaren kaltetzea ekarri zuen, sareko
nodo delako gehienetan kolapsoa eraginez. Gainera, maileguak hainbeste hazteak eskaria
eskaintzarekiko desproportzionala izatea bideratu zuen, hiperrinflazioa ekarriz. Partaideek
nahiz administratzaileek egindako praktika txarrek ere lagundu zuten inflazioan, eta guzti
honek partaide berriak ez onartzea ekarri zuen nahiz eta egoera behartsu eta desesperatuan
egon. Lehengai faltak, elkartrukerako eta sistemaren bitartekoaren erabilera txarrak eta
ekoizpen ahalmenik gabeko langileriaren sarrera masiboak elkarrekikotasun izaera deuseztatu
zuen, pixkanaka klubak deuseztuz, eta gaur egun batzuk jarraitzen duten arren, orain 13 urte
baina askoz gutxiago izatera pasaz.
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b. Tianguis Tlaloc
1996an martxan jarri zen esperientzia komunitario bat da Tianguis Tlaloc, Mezquital bailaran,
Mexikon, Chiapaseko iraultza Zapatistarekin bat etorriz (Cortés, 2008). Ekintzaile txikiek eta
eragile sozialek pobreziari aurre egin eta sistema alternatibo eta solidario bat sortu asmoz
osatua izan zen. “La Otra Bolsa de Valores” bezala ezagutzen den erakundeak sortutako
iniziatiba da hauxe, eta asmoa produktuak eta zerbitzuak eskaintzen zituztenen artean merkatu
solidario bat sortzea zen (Tianguis), elkarrekikotasun baloreetan oinarriturik herritarrek bizi
zuten pobrezia eta langabezia gainditu eta finantza arazoei aurre egiteko sistema moduan.
Partaideak ekoizle eta zerbitzu eskaintza duten ekintzaile txikiak izan ohi dira, modu askean
eman dezakete sisteman izena, irizpide etikoak sinatzen dituztelarik, konpromiso pertsonala
eta zerbitzu eta produktuekiko ardura onetsiz.

7 irudia: Tlaloc 1 eko billetea. Iturria: Corrons (2015)

Elkartrukeak errazteko Tlaloc balea erabiltzen da, MSOa delarik eta osagarritasuna bideratze
aldera transakzio bakoitzean gutxienez balorearen %10a Tlaloc monetan egitea behartzen
delarik. Izena ematean, parte hartzaileei 15 Tlaloceko baleak ematen zaizkie eta 40 Tlaloceko
balioa duten txekeak. Baleek edo billeteek ez dute baliorik hala ere lehen transakzioa egin
arte, non bertan erosleak (billetea ematen duenak) eta saltzaileak (billetea onartzen duenak)
sinatu behar duten, bata zordun eta bestea hartzekodun bihurtuz hurrenez hurren eta
elkarrekiko konfiantza onartuz. Modu honetan erabiltzaile guztiak bihurtzen dira modu berean
zordun eta hartzekodun, eta erabiltzaile guztiak behartuak daude jaulkitako balorea onartu
izatea beste erabiltzaileengandik. Billete bakoitzak gehienez hamar transakzio egin ditzake,
eta ondoren itzuli egin behar da berri batengatik ordezkatzeko, baina jada zordun bat egongo
delarik horren atzean.

3.3. MONETA BELAUNALDI EZBERDINEN SAILKAPENA
Sailkapen hau Jérôme Blancek egina da 2011an, eta bertan moneta ezberdinek dituzten
ikuspegi eta helburu operatiboez gain moneta belaunaldi ezberdinek izan duten garapen
historikoa agertzen digu. Blancen arabera, MSO mota ezberdinen helburua komunitate,
lurralde edo ekonomia bat definitu, babestu, indartu, suspertu eta gidatzearen arteko
ezberdintasunean oinarritzen da. Sailkapen honen arabera monetak ezberdintzeko oinarriak
sistema mota (lurraldekoa, komunitatekoa edo ekonomikoa), helburua eta printzipio
gidatzaileak edo funtzionamendu arauak lirateke.
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Proiektuaren
izaera

Kontuan
hartzen den
espazioa

Lurraldekoa

Espazio
geopolitikoa

Komunitatekoa

Espazio soziala

Ekonomikoa

Espazio
ekonomikoa

Helburua

Printzipio
gidatzailea

Izendapena

Lurralde bat
Birbanaketa edo
definitu, babestu
Tokiko monetak
kontrol politikoa
eta indartu
Komunitate bat
Moneta
definitu, babestu Elkarrekikotasuna
Sozialak
eta indartu
Ekonomia
Moneta
definitu, babestu
Merkatua
osagarriak
eta indartu

1 taula: Blancen (2011) araberako moneten tipologia, Corronsen lanean oinarritua (2015). Itzulpena
ikerketaren autorearena.

Blancek aztertzen duen garapenaren arabera, monetek euren eskemak sofistikatuz joan dira
tokiko negozioak, helburu sozialak, moneta ofizialera bihurgarritasuna, eta ingurugiroaren
jasangarritasuna nahiz soziala bezalako behar sozioekonomikoei erantzun nahi bazien.
Sailkapen honek MSOen eboluzioa erakusten du, aliantza eta printzipio berriak gehituz joan
diren heinean, belaunaldiak bereiziz. Ondorengo belaunaldien aurrekariak erreferentzia
bihurtuko dira etorkizuneko esperientzientzat, nahiz eta ez den zertan bide hau izanik aukera
bakarra. Alternatibak komunitate bakoitzaren helburuen eta ezaugarrien araberakoak izango
dira, horietako aukera bat talde itxi bat izatea edo ez delarik adibidez, onurak partaideentzat
bakarrik izatea baldintzatuz. Jasangarritasuna sustatze aldera, egoera berrietara egokitzeko
gaitasuna izatea eta garatzeko bokazioa izan dezatela interesgarritzat jotzen da. Horren
adibide garbi bat Erresuma Batuan eman den trantsizioko moneten mugimendua izan da
(lehen belaunalditik (B1) hirugarren belaunaldira (G3)), partaideak LETS komunitateetarik
datozelarik. Jarraian belaunaldi ezberdinak bereizteko balio digun taula ikus dezakegu:
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Belaunaldia

B1

B2

B3

B4

Kasu
nagusiak

Moneten
tipologia
eskema

Helburu
gidatzailea

Ezaugarriak

Lehenik
Bihurgarri ezina,
elkarrekikotasuna,
LETS,
Komunitatekoak
irekiera gutxi
merkatuarekiko
trukeak, CES
batez ere
kanpo aktibitate
distantzia
ekonomikoetarantz
aniztasuna
Bihurgarri ezina
Lehenik
denbora
Denbora
elkarrekikotasuna,
monetekin,
bankuak,
Komunitatekoak gobernuarekiko
aliantzak maiz,
Accordeire
distantzia
batez ere
aniztasuna
gobernuekin
Bihurgarriak,
Tokikoak
Lehenik
Ithaca Hour,
bertako negozioak
(lurraldekoa) eta merkatua, tokiko
Regio, Palmas,
barneratuz, bertako
osagarriak
gobernuetatik
BerkShares
gobernuekin
(ekonomikoa)
orokorrean urrun
aliantzetan interesa
Eskema
konplexuak.
Kontsumitzailearen
Lehenik
ardurara
Osagarriak
merkatua,
UN, SOL,
orientatuak,
batez ere
gobernuekin
Bristol Pound
edo/eta aktibitate
(ekonomikoa)
loturak, eta
ekonomikoak
elkarrekikotasuna
berrorientatzera.
Aliantzak
beharrezkoak

2 taula: Blancen (2011) araberako moneten belaunaladiak 1980tik hona, Corronsen lanean oinarritua
(2015). Itzulpena ikerketaren autorearena.

3.4. SAILKAPEN EZBERDINEN BALIOKIDETASUNA
A.F. Corronsek (2015), Seyfang eta Longhursten sailkapenean aztertu ditugun lau moneta
moten artean eta Blancek proposatzen dituen moneta belaunaldi ezberdinen artean aurki
daitezkeen baliokidetasunak lantzen saiatu da, honako taula honetan aurkezten dugu bere
sailkapena:
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Seyfang eta Longhurst sailkapena
Zerbitzu kredituak
Elkartrukea
Tokiko monetak
Truke merkatuak

Blanc Sailkapena
B2 (komunitate esparrua)
B1 (komunitate esparrua)
B3 (lurralde esparrua) eta B4 (esparru
ekonomikoa)
B1 (komunitate esparrua)

3 taula: Seyfang eta Longhursten eta Blancen sailkapenen arteko baliokidetasuna. Iturria Corrons (2015).
Itzulpena ikerketaren autorearena.

Corronsen arabera zerbitzu kredituen tipologian dauden monetak bigarren belaunaldiko
moneta moduan sailkatu genitzake, non komunitate esparrua den definitu, babestu, indartu,
suspertu eta gidatu nahiko den esparrua eta elkarrekikotasuna izan ohi den printzipio
gidatzailea, moneta bihurgarri ezinak izanik. Kasu hauetan gobernuekin aliantzak ematen dira
kasu askotan, anitza delarik bien arteko distantzia kasu ezberdinen arabera.
Elkartruke sisteman ikusi ditugun moneta esperientzien kasuan, lehen belaunaldiko monetak
dira Corronsen ustez, non hauetan ere batez ere komunitatea edo espazio soziala den oinarria.
Kasu hauetan ere elkarrekikotasuna izan ohi da printzipio gidatzailea, moneta ez bihurgarriak
izan ohi direlarik, baina kasu honetan kanpo aktibitate ekonomikoetarantz irekiera gutxi
agertu ohi duten esperientziak dira, merkatuarekiko distantzia anitza delarik kasuz kasu.
Tokiko moneten kasuan, Corronsek hirugarren nahiz laugarreneko belaunaldikoak izan
daitezkeela azaltzen du, non lurraldea (tokikotasuna) eta ekonomia diren definitu, babestu,
indartu, suspertu eta gidatu nahi diren esparruak. Merkatuak hartzen du moneta hauetan
garrantzia bertako negozioak barneratuz, kontsumitzaileen nahiz aktibitate ekonomikoen
ardurari pisua ematen zaio (euren jokaerak eta aktibitateak berrorientatzeko xedea), eta kasu
batzuetan gobernuekin loturak daude edo/eta aliatzeko interesa/beharra izan ohi da. Moneta
bihurgarriak dira hauek.
Eta azkenik trukerako merkatuen kasua dugu, lehen belaunaldiko moneta bezala
kontsideratzen direlarik, komunitatea izanik batez ere kontuan hartu beharreko espazioa.
Lehen esan bezala, elkarrekikotasunak du pisua moneta sistema hauetan, kanpo aktibitateetara
baina, barne sistemara zuzendutako esperientziak dira, eta moneta ez da bihurgarria izaten.

3.5. MONETA EZBERDINEN KONPARAKETA OHIKO
MONETAREKIN
Behin MSO mota nagusiak ikusi ondoren, ikus dezagun Hirotak (2012) landutako alderaketa.
Bertan bi taldetan banatzen ditu monetak, batetik moneta ofizialarekin edo ondasunekin
babestutako monetak biltzen dituelarik (Ziurtagiri laborala, Chiemgauer, Sol-Violette, Banco
Palmas) eta bestetik elkarrenaganako konfiantzan oinarritzen diren sistemak (LETS, WIR edo
Trukerako Klubak). Behin banaketa hori eginda, ohiko moneta ofizialekin alderatuko ditu
ezaugarri ezberdinak oinarritzat hartuta.
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Ezaugarriak

Ohiko moneta
Euro,

Adibideak

AEBtako dolarra,
libra esterlina, franko
suizoa

Moneta ofizialarekin
edo ondasunekin
babestutako moneta
Ziurtagiri laborala

LETS
Chiemgauer
WIR
Sol-Violette
Trukerako klubak(TK)
Banco Palmas
LETS: Sistemako
edozein kidek

Merkatal bankuak
Nork sortzen du
moneta?

Banku zentrala

Zergatik sortzen da?

Maileguen bidez
irabaziak lortzeko

Nola sortzen da?

Noiz sortzen da?

Moneta babesten duten
babesen jabeak

Babesleekin
aldagarriak diren
baleak sortuz

Mailegu eskaria
dagoenean eta
merkatal bankuek
banku zentralak baina
interes altuagoak
kobratu ahal
dituztenean

Beste produktu edo
zerbitzuak baina,
ondasun hau sortzeko
abantaila handiagoa
dagoenean

Ezer ez

Non sortzen da?

Banku bakoitzaren
egoitza nagusian

Iraunkortasunarekin
bateragarria al da
sistema?

EZ

WIR eta TK:
kudeaketarako
erakundea

Erabiltzaileen transakzioak errazteko

Interesekin itzuli
behar diren maileguak
ematean(efektu
biderkatzailea)

Zein da monetaren
balioa bermatzen duen
babeslea?

Elkarrenganako
konfidantza sistemak

Sistemako beste
kideen monetaren
onarpena

LETS: bazkideei saldo
negatiboa sortzeko
eskubidea bermatuz
WIR eta TK: Moneta
osagarrian maileguak
eskainiz
LETS: bazkide batek
elkartrukatu nahi duen
bakoitzean
WIR: Kudeatzaileek
mailegu emateak
zirkuluan gehiegizko
erosteko boterea
sortuko ez duela uste
den guztietan
TK: bazkide berri bat
sartzean
Sistemako beste
kideek elkartrukerako
bitarteko hau onartzea

Giza taldea eta eremu geografikoaren barruan
Moneta bera BAI,
baina babesten duena
ohiko moneta bada EZ

BAI

4 taula: Moneta mota ezberdinen ezaugarriak. Iturria Hirota (2012). Itzulpena ikerketaren autorearena.

Hemen ikus dezakegunez, ezberdintasun nagusi bat sorkuntza prozesuan aurkitu dezakegu,
izan ere ohiko moneten kasuan irabazi asmoekin burutzen den aktibitate erabat komertziala da
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eta irabazi finantzarioak aurreikusten direnean bakarrik emango da, eta MSOen kasuan berriz
beharrezko baldintzak ematen diren guztietan sortu ahalko da. Eta MSO-en erakunde
kudeatzaileen irabazi asmorik ezak lehenago aipatzen genuen moduan ekonomia sozialarekin
bat egiten duen ezaugarri garrantzitsutzat jo dezakegu.
MSO-en artean badira ezberdintasunak sortzen dituzten hainbat faktore, batez ere erabilera
legaleko dirua oinarritzat ez duten sistemen artean, sistema bakoitzak moneta sortzeko bere
modu eta irizpide propioak izanik, bakoitzaren erabilera ezberdina baita. Oro har esan
dezakegu erabilera legaleko moneten babesa duten MSO-ek (Chiemgauer, SOL Violette edo
Banco Palmas) onarpen maila altuagoa dutela, batez ere tokiko saltokietan, baina hauen
sorkuntza sisteman sartzen den moneta ofizialaren kopuruak mugatuko duela garbi izanik.
Elkarrenganako konfiantzan oinarritutako MSOek bestalde, ez dute moneta ofizialen
erreserba beharrik, eta nahi dituzten, behar dituzten zirkulatzaile guztiak sor ditzaketelarik,
baina kontuan izanik gehiegizko jaulkipenak Argentinako truke klunbetan gertatu moduan
hiperinflazioa sor dezakeela. Baina era berean onarpen mugatua izateak traba handi bat sor
dezake sistemaren helburuetan, eta hau ere kontuan izan beharko da.
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4. LANDA LANA: EUSKAL HERRIAN MARTXAN DAUDEN
ESPERIENTZIAK
Jarraian eta gure ingurunera gerturatuta, Euskal Herrian gaur egunean martxan dauden
esperientzia ezberdinak ezagutzen saiatuko gara. Nafarroako pare bat kasu ikusiko ditugu,
Gipuzkoako beste bi, Bizkaiako bat, eta Iparraldean indartsu funtzionatzen duen beste bat.
Esperientziak ondo ezagutu eta informazioa biltzeko metodologiari dagokionez,
dokumentazio bilketa egiteaz gain, 2015 eta 2016 urte bitarteko neguan iniziatiba bakoitzeko
arduradunekin bildu naiz, esperientziak ezagutu, hauei buruz hitz egin eta elkarrizketa
sakonak burutuz. Elkarrizketa hauen ildoa marko teorikoan oinarritutako galdetegi gidoi bat
izan da. Orain artean ikusi ditugun kontzeptuak eta MSOen tipologiak lantzerakoan
aurkeztutako ezaugarriak kontuan izanda, moneta esperientzia bakoitza xehetasunez
ezagutzeko aukera emango digun jarraian eransten dudan taula garatu dut, datu bilketarako eta
elkarriketetarako oinarria izan delarik.
MONETAREN IZENA:
BAI

ZEHAZTAPENAK

SORKUNTZA DATA:
1.1.Diru papera eta txanponak
1.2.Txanpon elektronikoa
1.3. Zerbitzu kredituak
1-Forma

1.4. Trukerako merkatuak
1.5. Elkartrukea
1.6. Salgaiak
2.1. Erreferentziarik gabe

.2-Balioa

2.2. Erabilera legaleko beste txaponen
erreferentziarekin truke balioa emanez
2.3. Elkarrenganako babesean
oinarritua(adb. denbora)
3.1. Bihurgarritasun bermatua
3.2. Bermerik gabeko maileguak

3-Sorkuntza

3.3. Erosi edo trukatu daitekeen
txanpona
3.4. Enpresa txanponak
3.5. Mailegu mutuala
3.6. Erakunde zentral batek sortutako
txanpona
4.1. Auzoa
4.2. Herria

4-Eremu geografikoa

4.3. Eskualdea
4.4. Probintzia
4.5. Nazionala
5.1. Ordainketa legaletarako bitartekoa

5-Helburua

5.2. Merkataritza erlazioak bultzatzeko
sortua
5.3. Bokazio sozialeko txanponak
5.4. Birbanaketa edo kotrol politikoa
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6.1. Lurraldea – espazio geopolitikoa:
Lurralde bat definitu, babestu eta indartu
6-Kontuan hartzen den
esparrua-espazioa (izaera)

6.2. Komunitatea – espazio soziala:
Komunitate bat definitu, babestu eta
indartu
6.3. Ekonomia – espazio ekonomikoa:
Ekonomia bat definitu, babestu eta
indartu
7.1. Elkarrekikotasuna:
7.2. Merkatua:

7-Erlazio eta aliantzak

7.3. Erakunde publikoak-gobernuak:
7.4. Kanpo proiektuak:
7.5. Besterik:
8.1. Finantziazio osagarria
8.2. Kuota erregularrak

8-Finantzaketa

8.3. Transakzio kostuak
8.4. Txanponaren Oxidazioa
8.5. Beste batzuk
9.1. Administrazio publikoa
9.2. Gizarte eragileak-elkarteak
9.3. Merkatariak

9- Sustatzaileak

9.4. Enpresak
9.5. Herritarrak
9.6. Besterik
10.1. Administrazio publikoa
10.2. Gizarte eragileak-elkarteak
10.3. Merkatariak

10- Kudeaketa

10.4. Enpresak
10.5. Herritarrak
10.6. Besterik
11.1. Administrazio publikoa
11.2. Gizarte eragileak-elkarteak
11.3. Merkatariak

11- Parte hartzaileak

11.4. Enpresak
11.5. Herritarrak
11.6. Besterik
12.1. Forma juridikoa:
12.2. Gobernua:
12.3. Kide izatea:

12.Deskribapen orokorra

12.4. Monetaren erabilera:
12.5. Kide izateko erraztasunak, onurak / Erabiltzaileentzat onurak:
12.6. Zirkulazioa bultzatzeko mekanismoak (oxidazioa, etab.)
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12.7. Moneta sistemaren printzipioak-helburuak
12.8. Besterik

5 taula: Euskal Herriko MSOen desribapen taula. Egilea: ikerketaren autorea

Taula honen bidez moneta bakoitza bere izena eta sorkuntza data bidez aurkezten zaigu, eta
ondoren, monetaren forma, balioa, sorkuntza, eta eremu geografikoa identifikatu ahalko
ditugu. Moneta bakoitzaren helburua edo helburuak ezagutuko ditugu, kontuan hartzen dituen
esparruak edo espazioak, dituen erlazio eta aliantzak, etab., baita sistemak funtziona dezan
finantzaketarako dituen errekurtsoak ere. Jarraian iniziatiba honen sustatzaileak nor diren
azalduko dut, kudeaketaren ardura noren esku dagoen, eta sisteman parte hartzen duten
guztien berri emango dut. Eta azkenik, MSO bakoitzaren deskribapen orokor bat egiten
saiatuko naiz, eta horretarako bakoitzaren forma juridikoa, gobernua, kidetzeko informazioa,
erraztasunak eta onurak, monetaren erabilera, zirkulazioa bultzatzeko mekanismoak (baldin
baditu), sistemaren printzipio eta helburuak, eta bestelakorik geratzen bada ere, zehazten
saiatuko naiz. 6. ataleko eranskinen atalean (67. orria) aurkitu daitezke aztertutako sei
esperientzia hauen taula osatuak, moneta esperientzia bakoitzari dagokion taula informazio
guztiarekin osatua ikusi ahal delarik eta moneten azalpenaren material osagarri moduan
plateatzen dudalarik.
Izan dira esperientzia batzuk martxan jarri eta arrazoi ezberdinak medio alde batera utziak
izan direnak, eta hauek ez ditugu gure azterketan kontuan hartu, Arabako Aiarako bailaran
funtzionatu duen Ogerlekoa, Aretxabaletan udal gobernuaren aldaketaren ondorioz geratzea
erabaki den Ezkurtxoa, edo Bilbon inklusio sozialean lanean dabiltzan zenbait erakundek
martxan jarritako baina jarraitzen ez duen Gita moduko MSOak kasu.
Euskal Herrian, inongo dirurik erabili gabe funtzionatzen duten eta beraz gure azterketatik
kanpo utzi ditugun denbora bankuen esperientziak bat baina gehiago aurki daitezkeela ere
aipatu nahi nuke15. Denbora mugatu batean zerbitzuak (ekintzak, jakintza, eskarmentua, etab.)
elkarren artean trukatzeko sistemak dira huek, beti orduka kontabilizatuak. Sistema hauetan
zerbitzu bakoitzak eta parte hartzen duten pertsonen denborak balio bera izango dute eta ez da
dirurik erabiliko, denbora erabiliko da trukean.
Segidan aipatutako sei euskal moneta sozial osagarrien xehetasunak eta berezitasunak
azaltzen saiatuko naiz beraz.

4.1. TXANPONA (Iruñako eskualdea)
Txanpon izeneko MSOa Iruña eta Antsoainen hilabetero antolatu ohi diren Merkatu
Sozialaren Azoketan erabili ohi da, eta baita REAS NAFARROA16 (red de redes de economía
alternativa y solidaria) sareak urtero Iruñan antolatu ohi duen azoka solidarioan17 ere.
2013ko martxoan TXbizi18 kolektiboak eta REAS NAFARROAK antolatu zuten I. Merkatu
Sozialaren Azokan19 erabili zen lehen aldiz Txanpon izeneko moneta, 2014an Iruñako alde
15

Honako webgunean estatu espainiarreko denbora bankuen esperientziak mapa batean kokatzen dira eta Euskal
Herrikoak ere bertan identifikatu daitezke: http://www.bdtonline.org/#buscatubanco
16
Informazio gehiago: http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_navarra
17
Informazio gehiago: http://www.economiasolidaria.org/feria_navarra_2015
18
Informazio gehiago: http://www.txantrea.net/blog/?p=46
19
Azokaren kartela: http://www.economiasolidaria.org/files/Cartel_Alterbus_mercado_social.pdf
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zaharreko Auzoko20 kolektiboa gehitu zen dinamikara eta 2015ean berriz Antsoainen lanean
diharduen Grupo de Corresponsabilidad Social sare soziala, gaur egun Iruñako Txantrea
auzoan, Iruñako alde zaharrean eta Antsoainen antolatzen direlarik azokak hilabetean behin
euren artean txandakatuz.
Ekonomia solidario baten oinarritutako azoka egitea da erakunde hauen helburua, eta bide
batez beste lurraldeetan ere garatzen eta jada saretzen ari den Merkatu Soziala21 eraikitzen
laguntzea, gizartean ikusaraztea eta honen garapena partekatzea. Merkatu Soziala, ekonomia
sozial eta solidarioko erakundeek, enpresek eta kontsumitzaile indibidual eta kolektiboek
osatutako eta irizpide etiko, demokratiko, ekologiko eta solidarioetan oinarritutako ondasun
eta zerbitzuen ekoizpen, banaketa eta kontsumorako merkatu bat da, ekonomia sozial eta
solidarioko erakundeen arteko kooperazioa ahalbidetzea duelarik helburu eta baita
kontsumitzaileen artean bestelako kontsumo mota bat posible dela ikustaraztea ere. REAS
dabil Merkatu Sozialen sustatzaile nagusi moduan lanean, lurralde bakoitzean bertako
erakunde merkatu soziala saretzea sustatuz eta ondoren estatu mailako merkatuen saretzea
eraiki nahian.
Txanpon moneta beraz, ekonomia sozial eta solidarioarentzat espazioa sortzeko azoketan
baliabide bezala erabiltzen duten tresna da, helburu nagusia ekonomia solidario lokal eta
jasangarria sustatzea delarik, eta baita auzoen biziberritzea ere. Azoka hauek hilabetean behin
antolatzen dira, eta bertan aurkitu ditzakegu produktu eta zerbitzuen erakusketa eta salmenta
postuak (beti ere jasangarritasunarekin eta ekonomia solidarioarekin konpromezua duten
ekoizleak eta aktibitateak direlarik), trukerako postuak (edozein pertsonak eraman dezake
zerbait beste batengatik trukatzeko), auzoko kolektiboen postuak (euren aktibitateak erakusten
dituztelarik) eta baita egun eraikitzen ari diren alternatiba ekonomikoak aurkezteko espazio
bat ere.
Txanpon MSOa azoketan bertan trukatu daiteke euroen truke, euro bakoitzaren truke Txanpon
bat jasotzen delarik eta hilabetero Iruñako eskualdean zehar antolatzen diren azoka hauetan
gastatu ahalko da (etorkizunera begira dendetako merkatariekin ere kolaboratzen hastea da
helburua). 1, 2, 5 eta 10 Txanponeko billeteak dituzte, eta behin Txanpon moneta eskuratuta
Txanponak ezingo dira ondoren euroekin trukatu. Azokan postua duten merkatariek berriz,
behin azoka amaitutakoan salmenten bidez eskuratu dituzten Txanponak euroekin trukatzeko
aukera dute, baina %5eko balio galerarekin, azokari eta Txanpon monetari dagozkion kostuak
finantzatzeko erabiliko delarik %5eko kopuru hau.

8. irudia eta 9. irudia: 2Txanponetako billetearen bi aldeak. Iturria: ikerketaren egilea

20

Informazio gehiago:
www.economiasolidaria.org/noticias/se_presenta_el_mercado_social_y_trueke_del_casco_viejo_de_iruna
21
Informazio gehiago: http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop/eu/node/2178
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2013ko martxoan azokak antolatzen hasi zirenetik, 2015eko urrira bitartean 30.000 euro
inguruko txanpon trukaketako bolumena eskuratua zuten, edo beste modu batera esanda,
30.000 Txanponetako salmenta bolumena izan zuten 2015eko urrira bitartean, eta kontuan
izanda abenduan antolatuko den asteburu osoko azoka solidarioa eta bertan espero den
salmenta bolumena gehituta (aurreko urteetakoa ikusirik), urteko 15.000 euro inguru mugitu
ohi dira Txanpon MSOaren bitartez.
Etorkizun hurbilean datu hauek nabarmen haztea espero da gainera, ze Iruñako autobus
geltoki zaharrean merkatu sozialaren espazio iraunkor bat ezartzea da REAS Nafarroaren
asmoa (udalarekin proiektua lantzen ari dira eta jada osoa urreratua dute). Bertan Txanpon
monetarekin funtzionatuko da, honek Txanpon MSOaren zirkulazio bolumena asko handitu
dezakeelarik.
Txanpon monetaren eta azoken proiektua kolektiboki antolatzen da, elkarrekikotasunean
oinarrituz eta bai alde zaharreko Auzoko kolektiboak, Txantreako Txbizi kolektiboak eta bai
Antsoaingo Grupo de Corresponsabilidad Social sare sozialak euren bileretan hartzen dituzte
erabakiak, eta baita ardurak banatzen ere, eta ondoren hiruren artean elkartzen dira azokaren
eta Txanpon proiektuaren inguruko estrategiak zehazteko. Bestalde, REAS Nafarroa,
zuzendaritza batzordea duen erakunde eta enpresen sarea da eta merkatu sozialaren inguruko
lan batzordea du,bertatik koordinatzen eta bultzatzen direlarik azokak, Txanpon proiektua, eta
aurrez aipatutako kolektiboekin izan beharreko erlazioa eta koordinazioa.

4.2. EKHIA (Bizkaia)
Pentsakera politiko, ekonomiko eta soziala lantzen dituen korrontea den eta pertsonen bizi
kalitatea eta ongizatearekin bat etorri ez izanagatik edozeren gainetik hazkunde ekonomikoa
bilatzen duen garapen ereduaren aurka egiten duen Desazkundea22 mugimendua aurkitzen da
Ekhi MSOaren jatorrian. Mugimendu honen iniziatibaz Ekhi23 MSOaren talde sustatzailea
2011n hasi zen lanean (hasiera batean BilboDiru izena hartu zuen) eta 2014ko otsailean proba
pilotu batekin ekin ondoren, martxoan jada martxan zuten. Ekhiaren bidez kontsumo kritiko
eta arduratsua bultzatzea da proiektuaren helburu nagusi bat, eta jendeak erosketak egin
aurretik hausnartzeko tartea hartu eta produktu edo zerbitzuen erosketa jakin batek
gizartearentzat eta ingurugiroarentzat zein ondorio izan ditzakeen pentsaraztea beste helburu
nagusi bat. Bilboko alde zaharrean hasi zen funtzionatzen Ekhia hasiera batean, baina gaur
egun Bizkaiko leku ezberdinetan erabili daiteke, eta etorkizunera begira euren helburua
lurralde osoan zabaltzen joatea da.
Ekhi MSOa, nagusi den ekonomia kapitalistaren aurrean ekonomia eredu justu eta jasangarri
baten aldeko iniziatiba bat da, Bizkaiko lurralde historikora mugatuz lokaltasunean oinarritua,
gizartetik sortua den momentutik soziala, eta asoziazioa izanik bere forma juridikoa eta
erabiltzaileak (kontsumitzaile eta merkatari) izanik bazkide, proiektuarekiko subiranotasuna
euren esku izanez. Erabakiak asanblada bidez hartzen dira eta bazkideen parte hartzea
ziurtatzea da helburu nagusietako bat, bazkide guztiek ahotsa eta bozka dutelarik.
Lau balio oinarrizko ditu Ekhiak martxan jarri zenetik: hizkuntza eta kultura propioaren
errespetua, ekologismoa, feminismoa eta justizia soziala, eta oinarri hauetatik abiatuz MSO
honen helburu nagusiak finkatuak dituzte:
22
23

Web orria: http://web2.desazkundea.org/language/eu/
Web orria: http://www.ekhitxanpona.org/wordpress/?lang=eu
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-

-

-

Bertako ekonomia sustatu: Ekhia soilik MSOa onartzen duten negozio sarean erabili
daiteke, dirua komunitatean gera dadila bultzatuz.
Eredu ekonomiko ekologikoagoa sustatu: ahalik eta behar gehien ase ahal izatea
merkatu globalera joan beharrik gabe, garraioa eta honen isuri kutsakorrak gutxituz.
Komunitateko bizitzaren suspertzean lagundu: gertuko aktibitate ekonomikoa
sustatuz, auzoko bizian eragingo da eta komunitate kulturan sakondu.
Ekonomia erreala lehenetsi finantza espekulazioaren aurrean: Ekhien truke
jasotako euroak banku etiko batek kudeatzen dituen fondo batera doaz eta proiektu
erreal, solidario eta jasangarriak finantzatzeko erabiltzen da. Etorkizunera begira, diru
honekin bertako enpresa txikiei mikrokredituak ematea planteatzen da.
Dirua bitarteko eta ez helburu: Ekhiak erabili ezean (onartzen dituzten lekuetan
gastatuz), iraungi egiten dira eta pilatzeak ez du inongo zentzurik.
Dirua demokratizatu: Ekhia bazkide guztien parte hartzea sustatuz komunitateak
modu demokratikoan kudeatzen duen proiektua da, asanbladan kontsumitzaile eta
merkatariek hartzen dituztelarik erabakiak euren bozken bidez.
Diruaren erabilpen arduratsuaren inguruan kontzientziatu: egiten den erosketa
bakoitza eredu ekonomikoa erabakitzeko bozka bat da.
Agente ekonomiko ezberdinen artean konpromezu etikoa indartu: Ekhi
proiektuan bazkidetutako erabiltzaile eta saltoki guztiek proiektuaren balioak
partekatzen dituzte.

Ekhia momentuz paperezko billeteetan erabiltzen den MSOa da, 1, 2, 5, 10 eta 20koak hain
zuzen ere. Baina etorkizun hurbilean moneta elektronikoa ere izango da Ekhia, eta martxan
jartzeko data ez badute ere oraindik, laister izatea espero dute. Aplikazioa jada garatua dute
eta smartphone delako telefono mugikorretatik egin ahal izango dira transakzioak.

10. irudia: ekhi billeteak. Iturria: Ekhi

Paperean eskuratzen dira Ekhiak beraz momentuz eta euroaren baliokidea dira (euro 1= ekhi
1). Ekhi asoziazioaren bulegoan lor daitezke euroen truke bazkide bezala alta eman ondoren,
jasotako euro hauek bihurtzen direlarik ekhiaren babesle eta iraungitze data duten billeteak
dira. Eskuratzen diren momentutik hiru hilabeteko epea dute gastatu ahal izateko, eta behin
iraungitze epea iritsitakoan, kontsumitzaileek asoziazioaren bulegora gerturatu eta zigilu berri
baten truke billetearen balioaren %2 ko kantitatea ordaindu beharko dute gastatu ez duten
billetearen balioa berreskuratu ahal izateko. Saltokiek berriz iraungitze data iritsi baina
hilabete lehenagotik hasi eta data baino15 egun beranduago arte aukera dute inongo kosturik
gabe billeteak eguneratzeko. Behin 15 egunak pasata, zigiluagatik ordaindu egin beharko dute
billetearen balioaren %2ko kostea. Dena dela, proiektua martxan hasi zenetik hona sistema
honek sortzen duen lan karga (asoziazioan lanean ari diren guztiak boluntario moduan aritzen
dira) eta billeteen mantenuak sortzen dituen eragozpenak kontuan izanda, iraungitze
sistemaren birplanteamenduan hausnartzen dabiltza. Aukera moduan billeteek urte naturalari
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(urtarriletik abendura) dagokion iraungitze epea izatea planteatzen dabiltza, urtearen azken
hilabetean bazkide guztiek billete zaharrak berriengatik trukatu ahal izango dituztelarik
inongo kosterik gabe. Behin urtea amaituta, billete zaharrek %100eko balioa galduko lukete.
Sistema elektronikoari dagokionez, hilabetero aplikatuko da iraungitzea, bazkide bakoitzak
hilean izan duen bataz besteko saldoa kalkulatuz eta 3 hilabeteko %2aren zati proportzionala
saldotik deskontatuz (inoiz ez zaio bazkide bati saldoa negatiboan utziko).
Ekhiak euroetara bihurtu daitezke berriro ere asoziazioaren bulegoan, eta Ekhi bakoitzaren
truke 0,95 euro errekuperatu ahalko dira. Ekhiak eskuratzeko erabiltzaile bakoitzak jartzen
duen euro bakoitzeko 5 zentimo, ekhi proiektuak berrerabili egingo ditu, 2 zentimo Ekhi
iniziatibaren gastuak finantzatzeko diren bitartean (crowfunding deritzon sistema ere erabili
zuten hasiera batean finantziazio iturri moduan, Goteo plataformaren bidez, 8.168 euro
eskuratu zituztelarik 156 finantzatzaileen eskutik), gainontzeko 3 zentimoak monetaren
gizarte-funtsera bideratzen direlarik, Ekhifunding deritzona.
Ekhifunding deritzon poltsa honen helburua herri mugimendu eta elkarteen egitasmoak
finantzatzea da eta urtea amaitzean elkarte eta mugimendu sozialen egitasmoetara bideratuko
da. Urtea amaitzean ideia lehiaketa batera deitzen da eta bazkide guztien artean erabakitzen da
zein den proiekturik onena eta, beraz, finantzazioa gehien merezi duena. Honekin lotuta,
gorago aipatu bezala iraungitze sistema aldatuko balute, ekhien truke emandako euro
bakoitzeko 5 zentimo atxiki beharrean 10 zentimo atxikitzea planteatzen ari direla ezin aipatu
gabe utzi, honek nolabait, ekhi proiektuan partea hartzeak elkarte eta mugimendu sozialekin
gehiago kolaboratzea eraginez.
Ekhia erabiltzen duen oro Ekhi Txanpona asoziazioko bazkide bihurtzen da, alde batetik
erabiltzaileak daudelarik, eta bestetik saltokiak. Orain artean bazkide bihurtzerako garaian
kuota bat ordaindu izan da, erabiltzaileek 5 euro eta saltokiek 20 euro, baina sistema hau
kentzera doaz, sisteman parte hartzeko eta bazkidetzeko altan ematea eta monetaren
baloreekin atxikimendua agertzeko idatzia sinatzea nahikoa izango delarik. Urtean behin
Batzar Nagusia antolatzen da non bazkideek gai nagusiak jorratu eta erabakiak hartzen
dituzten, eta urtean zehar batzarrak aukeratutako talde eragile batek egiten du lan (boluntario
modura eta denbora asko dedikatuz), astean behin batzartzen direlarik eta beti ere edozein
bazkideri irekia dagoen lantaldea delarik.
Ekhi asoziazioa bere jardunean elkarlanean aritzen da gainera bere balore eta printzipioekin
bat datozen bestelako erakunde eta proiektu sozialekin, hala nola Eko Oiz24, Sagarrak25,
Butroi Bizirik26 edo Bilbotik Perura27bezalako erakundeekin, zeintzuk Ekhi proiektua euren
eragin guneetan zabaltzen eta barneratzen laguntzen duten, eta era berean Ekhi asoziazioak
proiektu hauekin kolaboratzen duen. Etorkizunera begira adibidez Fiare banku eitkoarekin28,
Goiener energia berriztagarrien kooperatibarekin29eta REAS sarearekin dabil kolaboratzen eta
proiektu berrietan pentsatzen dabil. Ekhi elektronikoaren babesle diren euroak energia
berriztagarria erosteko erabiltzearen aukera aztertzen dabiltza, energia berriztagarria
bihurtuko litzatekeelarik ekhien babesle eta Fiare bihurtuz euroak jaso eta energia erosiko
lukeen bitartekaria(elkarlana eta elkarrekikotasuna, elkarren bezero bihurtuz eta interes
24

Web orria: http://www.ekooiz.eu/
Web orria: http://www.sagarrak.org/eus/
26
Web orria: http://www.butroientransicion.org/
27
Web orria: http://bilbotikperura.blogspot.com.es/
28
Web orria: http://www.fiarebancaetica.coop/
29
Web orria: http://www.goiener.com/eu/
25
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amankomunak bultzatuz). REASekin berriz Hego Euskal Herrian burutzen diren merkatu
sozialetako bitartekoa ekhia izatea ari dira lantzen, horrela Ekhia hego Euskal Herri osora
zabaltzeko aukera sortuz, eta era berean merkatu soziala sustatzen kolaboratuz.
Erakunde publikoei dakoionez, oraingoz ez badute ere inolako kolaboraziorik izan, garbi dute
paper garrantzitsua joka dezaketela udalek ekhiaren sustapenean. Larrabetzuko udalak
adibidez interesa du Ekhien proiektuaren elkarlanean aritzearekin, eta hausnarketa eta lanketa
fasean badaude ere oraindik, hondakinen kudeaketarekin lotzea litzateke ideia, biztanleen
kudeaketa ona ekhi MSOarekin sarituko luketelarik.

4.3. TRUK-a (Nafarroa)
Truk MSOaren iniziatiba Herri Kooperatiba kolektiboaren baitan sortzen da, eta lehen
sustatzailea Herri Kooperatiba izan bazen ere, 2015eko udaberrian martxan hasi zenetik
proiektua, herritar norbanakoak dira iniziatibaren sustatzaile, kudeatzaile eta
dinamizatzaileak. Autogestio kolektiboaren eta Euskal Herriaren naziotasuna oinarritzat
izanik topaketa monografikoak garatzen dituen eta hausnarketa gune kolektiboa den Auzolan
hausnarketa topaketetatik sortutako iniziatiba bat da Herri Kooperatiba. Topaketa hauetan du
beraz jatorria Herri Kooperatibak, egungo menpekotasun egoeraren aurrean alternatiba oso
bat eskaini nahi zuen herri ekimen bat izanik. Helburu nagusia proiektu nahiz pertsonek
osatutako sare bat eraikitzea zen, horren barnean oinarrizko beharrak asetzeko aukerak sortuz
beti ere egungo sistema kapitalistak inposatutako egiturak gaindituz. Konkretuki, hauek izan
dira kooperatibaren helburu zehatzak:
-

Elkartruke sare bat eraikitzea, euroa gero eta gutxiago erabiltzearen helburuarekin.
Bestelako produkzio ereduak sustatu eta babestea. Ekonomia lokala, ekologikoa eta
beharretara egokitua.
Sarea osatzen duten lagunen oinarrizko beharrak kolektiboki asetzea, bai kooperatiban
partze hartzen duten proiektu eta pertsonei esker edota proiektu kolektiboak garatuz.

Truk monetaren jatorriaren funtsak hauexek dira beraz, eta helburu horiei jarraika sortutako
tresna bihurtu da egun Truk moneta eta bere sarea, gaur egun Herri Kooperatibak bere jarduna
alde batera utzia izanagatik, interesatuek iniziatiba hau hauspotzen jarraitzen dutelarik, kide
berriak gehituz.
Truk MSOa sortzerakoan, moneta libre bat sortzea izan da sare honen sustatzaileen helburua,
ahalik eta behar gehien asetzerako garaian euroa bezain erabilgarria izan daitekeen
elkartrukerako tresna bat eskuratzea. Garbi dute Truka ezin dela merkantzia baten moduan
erabili eta ezinezkoa dela espekulaziorako erabiltzea. Sareko partaideek, erabiltzaileek hain
zuzen, zuzenean, modu parte hartzailean eta horizontalean kudeatzen duten moneta da. Euren
proposamena erabiltzaileen gaitasunak eta aberastasuna elkarbanatzeko beste modu bat
eraikitzea da, baliabideak beharrak asetzen ez dituzten eta ingurugiroa suntsitzen duten
jardueretara bideratuz aberastasun hori poltsiko gutxi batzuetan pilatzen ez duena. Elkartruke
sare honen beste helburu bat euroak lortzeko zailtasunak dituzten pertsonei eta diruaren
merkatutik kanpo bizi nahi duten pertsonei tresna baliogarri bat eskaintzea da. Beraiek dioten
moduan, “lan merkatuan edozein preziotan prostituitu gabe beharrak asetzeko aukera” hain
zuzen.
Elkartruke tresna alternatiboa, komunitatea, hurbiltasuna eta giza ekonomia sustatu nahi
dituzte Truk iniziatibaren kideek, eta euren printzipioekin bat etorriz euren beharrak asetzea

52

ahalbidetuko dien sarea eraiki. Herri boterea sustatzen dutenez, asanbladak irekiak dira eta
bertan ari dira adosten printzipio horiek islatzen dituzten irizpideak, guztien artean adostuz.
Truka MSO elektronikoa da eta IntegralCES30 plataformaz baliatzen da bere erabilpenerako.
Plataforma honen sortzailea Kataluniako Cooperativa Integral Catalana31 (C.I.C.) izan zen
bere elkartrukerako sistema moduan erabiltzeko, baina gaur egun edozein MSOen iniziatibak
erabili dezakeen software libre bat da, elkartrukerako sistema komunitario integral bat hain
zuzen ere (CES Community Exchange System bere ingeleseko siglengatik), eta teknologia,
erabilpen, deszentralizazio eta malgutasun aldetik hobekuntzak aplikatuz ohiko erabilpeneko
CES32 plataformaren alternatiba bat izan nahi du. Software honek banka zentral papera egiten
du non bertan kontuak, trasferentziak, etab. dauden, baina oradinketa eta kobrantzak ohiko
monetan beharrean MSOetan egiten direlaren bereizgarriarekin. Plataforman elkartruke sare
ezberdinak aurkitzen dira eta sare bakoitzak bere moneta eta bere arau propioak ditu, era
berean sare ezberdinen artean elkartrukeak egitea ahalbidetzen duelarik moneten
bihurgarritasunaren bitartez.
Sareko partaideek plataforma elektroniko honetan altan eman behar dute beraz, euren datuak
erregistratuz, eta era berean eskaintzen dituen produktu edo zerbitzuak argitaratu ahalko
dituzte, eta baita bere beharrak ere, sareko beste partaide guztiek ikusi ahalko dutelarik.
Partaide bakoitzak bere saldoa dauka (hasieran erabiltzaile guztiek 0 saldoa izango dute) eta
behin salmentaren bat burututakoan, Truk MSOaren administratzaileak erosleari dagozkion
Trukak deskontatuko dizkio bere saldotik, eta saltzaileari berriz gehitu. Elkarrekiko kreditu
sistema bat denez, erabiltzaileek kontua positiboan edo negatiboan izango dute, sareari
emandakoaren edota saretik hartutakoaren arabera eta plataforma elektroniko honen bidez,
erabiltzaile orok bere balantzea ikus dezake Internet bidez kontu korronte baten mugimenduak
begiratzen diren bezalaxe.
Iruña inguruan eta Nafarroako gune ezberdinetan funtzionatzen duen (Ultzamako bailara
adibidez) moneta da momentuz Truk MSOa, eta sareko partaide diren ekoizleek duten
eskaintzaren artean edonolako jakiak aurki ditzakegu (garagardoa, eztia, ardoa, ogia, barazki
ekologikoak, gazta, sagardoa, etab.), edo eta hainbat zerbitzu (elektrodomestiko konponketak,
auto-mekanika, elektrizitatea, abokatua, zaintza, garraioa, web eta diseinu grafikoa,
kontabilitatea, ikastaroak, informatika, DJ lanak, musika taldeak, etab.). Sarean ere badira
eskaintzarik burutu gabe trukak euroekin erosten dituzten partaideak, (eskaintza dutenek ere
Trukak eskura dizakete euroen truke) eta euro hauek erosketa kolektiboak egiteko erabiltzen
dira, asanblada bidez erabakitzen direlarik erosi beharreko produktuak (arroza, olioa,
lekaleak, zitrikoak, arraultzak), horrela trukak pilatzen dituenari oinarrizko produktuetan
gastatzeko aukera eskainiz. Izan ere, saldo positiboa pilatzen duten erabiltzaileen beharrak
aztertzen dituzte eta ekoizleak bilatu behar horiek sare barnean asetzeko. Trukak ezingo dira
euroetara bihurtu.
Salmenta gunea eta bulegoa Iruñako Jazarren dute, Iruñan aurkitzen den sorkuntzara
zuzendutako espazioan. Mota guztietako kolektibo eta artistak elkartu, asoziazio bat eratu eta
Iruñako Jaso Ikastolaren eraikuntza zaharra (hortik bere izena, Jaso+zahar) erabiltzea otu
zitzaien (Ikastola elkartearekin dute alokairu kontratua), espazio komunak sortuz, tailerrak,
eta baita erabilpen anitzetarako izan zitezkeen lokalak interesa zuten kolektiboei alokatuz.
Hemen aurkitzen da Truk monetaren espazio fisikoa, era berean Jazarreko autosufizientzia
30

Web orria: https://www.integralces.net/?lang=es
Web orria: http://cooperativa.cat/es/
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CES sistema Hegoafrikatik datorren sistema bat da. Web orria: https://www.community-exchange.org/home/
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taldearen lankidetzarekin ere kontatzen dutelarik. Astean bitan irekitzen dituzte ateak, talde
dinamizatzaileak delarik kudeaketaren arduradun.

4.4. TXANTXIA (OÑATI)
Oñatiko Udalak herriko merkatariekin batera 2013an buruturiko Merkataritza Biziberritzeko
Planean du jatorria Txantxi33 izeneko monetak. Oñatiko merkatari eta establezimenduei
bultzada emateko besteak beste oñatiarren gastuaren ihesa mugatzearen aldeko proiektu bat
martxan jartzearen beharra behin identifikatua zutela, moneta sozial osagarri bat martxan
jartzearen iniziatibari heldu zioten. Udala herriko establezimenduekin eta Txanda herriko
merkatari elkartearekin bildu eta mahai tekniko bat osatzearekin batera Txantxi MSOaren
proeiktua lantzeari ekin zioten, 2014ko urria hastearekin batera proiektua lehen pausoak
ematen hasi zelarik.
Txantxiak duen helburu nagusia kontsumoa fidelizatzea eta Oñatiko herritarren gastu-ihesa
mugatzea da, herritik kanpo egiten diren erosketa eta hainbat gastu herrian egin daitezela
bultzatzea hain zuzen ere. Era berean bertan bizi ez diren baina, lan-arrazoiak direla-eta,
egunero inguruko enpresetara gerturatzen diren langileek udalerrian egiten duten gastua
suspertzea ere lortu nahi da Txantxiaren bidez. Gaur egun edozein herritan gertatzen ari den
fenomeno orokorraren moduan, Oñatiko tokiko saltoki txikiek egoera zaila bizi dute, eta
bertan egiten den eskaera sostengatzea eta erraztea lortu nahi da Txantxiaren bidez. Helburu
hauek lorgarriak izan daitezen, ezinbestekoa bihurtzen da Oñatiko herritarrak nahiz enpresak
tokiko dinamika ekonomiko horrekiko konpromisora gerturatzea eta era berean ikusgarri
egitea.
Oñatiko Garapen eta Turismo Agentzia izendatu zen Txantxiaren banku moduan
funtzionatuko zuen erakundetzat eta Sozietate Anonimoa den elkarte honek egiten ditu
kudeatzaile funtzioak (beti ere mahai teknikoaren eta Udal gobernuaren zuzendaritzapean).
Truke Bulegoa berriz Udaletxean aurkitzen da, euroen truke Txantxiak eskuratzeko aukera
egunero dutelarik erabiltzaileek.
Txantxiak alde batetik Oñatiko Udaletxearen irudia eta bestetik Oñatiko paisaian aurki
ditzakegun irudi eta paisai ezberdinak (Aitzuloko koba, baserri tipiko bat, Usakoko presa,
Aloñako tontorra, Iturrigorriko basoa) dituzten paperezko billeteak dira, 0,10, 0,50, 1, 5, 10
eta 20 Txantxiko balioa dutelarik, eta momentu honetan 50.000 txantxi inguru daudela
zirkulazioan kalkulatzen da. Txantxi bakoitzak euro bat balio du, eta txantxia euroen truke
eskuratzen den momentuan bertan, erabiltzaileek %5eko aldez aurretiko hobaria jasotzen
dute, honi, proiektuari atxikitako 91 establezimenduek urte osoan zehar erosketak txantxietan
egin ezkero egindako deskontu osagarriak eta eskaintza bereziak gehitu behar zaizkiolarik.

33

Web gunea: http://www.oñati.eus/eu/udala-erakundea/txantxia-onatiko-moneta?set_language=eu
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11. irudia: Txantxiaren billeteak. Iturria: Oñatiko Udala

Txantxiaren zirkulazioa bultzatzeko oxidazio sistema erabiltzen dute, eta orain artean
iraungitze data 3 hilabetekoa bazen ere (urtean lau aldiz), orain 6 hilabetekoa izatera pasa da
(2016ko urtarrilaren 1etik aurrera). Epea iraungi ostean erabiltzaileek ez badituzte euren
txantxiak erabili, horien iraungitze data berritu edo eguneratu behar dute Truke bulegoan,
zigilu baten truke billetearen balioaren %3ko kostea oradindu beharko dutelarik. Proiektuan
parte hartzen duten establezimenduek berriz nahi duten unean aldatu ahal izango dituzte
txantxiak euroen truke, baina txantxiek duten balore globalaren %3ko ‘tasa’ edo ‘deskontua’
aplikatuko zaie, erabiltzaileei ematen zaien hobaria (%5) konpentsatzeko mekanismo gisa.
Iraungitzeari dagokionean berriz, establezimenduek iraungitze dataren barnean dauden
billeteak bakarrik onartu beharko dituzte, eta iraungitze data baina 15 egun gehiago dituzte
iraungitze data eguneratzeko inongo tasarik ordaindu beharrik izan gabe.(euroekin trukatu
nahi ez dituzten billeteen kasuan).
Txantxien iraungitze data eguneratzean erabiltzaileek ordaintzen duten %3ko penalizazioa
Fondo Sozial batera joaten da, eta erabiltzaileek ere aukera dute txantxiak eskuratzerakoan
jasotzen duten %5eko hobaria bertara bideratzeko. 2015 amaieran 2000 euroko fondo soziala
zuten pilatuta, eta mahai teknikoak erabaki ohi du ondoren zertara bideratu fondo hau, herriko
taldeetara banatzea delarik honen asmoa.
Txantxiaren erabilpena sustatzerako garaian badira ere iniziatiba ezberdinak: 2015eko Argia
eguna Oñatin antolatu zenean bertan egin zen azokan, edo bigarren eskuko azoka antolatzen
denean Oñatin adibidez, txantxia izan ohi da erabiltzen den moneta, edo nekazarien azoka
antolatzen denean, postuei ematen zaizkien sariak edo animaliak jartzeagatik ematen zaien
dirua ere txantxietan ematen zaie. Edo beste adibide bat erakuste aldera, konposta egiten
duten herritarrek zerga hobariak dituzte Oñatin, eta zabor tasan duten %25eko deskontua
txantxietan itzultzen zaie.

4.5. AXTROKIA (ESKORIATZA)
Axtrokia Eskoriatzako herrian erabiltzen den MSOa da eta 2013 hasieratik dabil bertan
funtzionatzen. Eskoriatzako Udalaren eta Axtroki Merkatari Elkartearen (monetaren izen bera
du elkarteak eta Eskoriatzako Bolibar auzoan aurkitutako K.a. VII. mendeko urrezko katiluek
duten izena da). proiektu konpartitua izan da 2015 amaiera arte, eta bere lemak argi adierazten
duen moduan, “Hemen bizi, hemen erosi”, bere helburu nagusia Eskoriatza herriko saltoki eta
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establezimenduen sustatzea bultzatzea eta herritarrek bertan erosketak egin ditzatela eragitea
da, tokiko kontsumoa eta honek dituen abantailak sustatuz.
2015eko udal hauteskundeen ondoren, udal gobernuan izandako aldaketek udalak
proiektuarekiko zuen ikuspuntua aldatzea ekarri zuen eta 2016 urtearen hasierarekin batera,
udalak proiektua alde batera uztea erabaki du, horren eraginez, Axtroki Merkatari Elkartearen
proiektu izatera pasaz. Udalarekin zuten lankidetza eta honek eskaintzen zien babesa eta
laguntza garrantzitsutzat jotzen dituzten arren Elkartean, udalaren parte hartzerik gabe ere
aurrera egitea erabaki dute Axtroki Merkatarri Elkarteko elkartekideek, eta, finantza eta
kudeaketa bezalako alorretan udalaren papera garrantzitsua izanik ere, merkatariak eta Udala
proiektu berean lanean aritzeak bere alde txarrak ere izan ditzakeela aipatzen dute Elkartetik,
proiektua gai politikoa bihurtzearen arriskua ekar baitezake, proiektuak dituen helburuak eta
asmoak herritarren aldetik gaizki ulertzea eragiterarte.
Herriko estableziemenduetan gastatzea ez da biztanleen berezko jarrera gaur egun Axtrokiko
kideen ustetan, eta herriko bizatanleen parte handi batek herritik kanpo dauden bestelako
saltoki eta establezimenduetan erosteko tendentzia argia dela ikusi dute (batez ere 30 eta 45
arteko adintartekoek). Arrasate eta Gasteiz bezalako nukleo urbanoak oso gertu dituzte
eskoriatzatarrek, eta oso zaila zaio askotan Eskoriatza bezalako herri bati hauekin lehiatzea
eta hauek eskaintzen dituzten errekurtsoei eta erakargarritasunei (kultura, bisita guneak, lan
lekuak…) konpetentzia eginez herritarrak Eskoriatzan gera daitezela eta bertan egin ditzatela
erosketak sustatzea. Honi aurre egin nahian eta beste toki batzuetako esperientziak ikusita,
Udalarekin batera, Merkatari Elkarteak Axtroki izeneko moneta martxan jartzea erabaki zuen.

12. irudia: 1, 5 eta 10 axtrokiko billeteak. Iturria: ikerketaren egilea.

Euroaren baliokidea da axtrokia eta aldatzerako garaian, erabiltzaileek %10eko onura edo
bonifikazioa jasotzen dute, hau da, adibidez 20 euroren truke 22 axtroki poltsikoratuz.
Herriko hiru dendak dute aldagune zerbitzua eta bertan euroen truke axtrokiak eskuratu ahal
dira. 1, 5 eta 10 axtrokiko paperezko billeteak eskuratu ahalko direlarik. Udala ere proiektuko
parte zenean, Axtroki Merkatari Elkarteak bere zigilua zuten billeteak jartzen zituen martxan,
eta Udalak berriz bereak udaleko armarriarekin. Udalak sari eta bonifikazioekin jaulkitzen
zituen axtrokiak, adibidez hondakinen kudeaketa egokiari zegokion onura fiskalari zegokion
bonifikazioa zela, edo udalak eskaintzen dituen sari ezberdinak medio.
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2015 amaieran merkatarien kalkuluen arabera 10.000 euro inguru zeuden zirkulazioan
Axtroki moduan Merkatari Elkarteari zegozkienak, eta 9.000 euro berriz Udalarenak.
Udalarenak ziren axtrokiak urte bateko iraungitze data zuten, eta urte amaieran zirkulazioan
zeuden Axtrokiak jaso izan ditu erabiltzaileei euroak abonatuz trukean. Merkatari Elkarteak
berriz erabiltzaileei ez dizkiete axtrokien truke euroak itzultzen, eta bai aldiz
establezimenduei.
Proiektuko parte izateko erabiltzaileek ez dute inon erregistartu beharrik, baina parte hartu
nahi duten establezimenduek Axtroki Merkatari Elkarteko bazkide izatera behatuak daude. 26
merkatari barne biltzen dituen Elkartea da egun Axtroki, eta bertan tabernak, harategiak,
denetariko saltokiak eta dendak, zerbitzuak edo landetxe bat aurkitzen dira, eta baita
proiektuan kolaboratzen duten aseguru etxe bat edo eta bailarako kooperatiba korporazioko
parte den finantza arloko kaxa bat ere. Bazkide diren establezimendu guztiek ez dituzte maila
berean jasotzen MSO honek sor ditzakeen onurak, baina hala ere denen esfortzua eta
kolaborazioa ezinbestekoa bihurtzen da, komunitate eta elkarkidetasun jarrera eta baloreak
pisu garrantzitsua hartzen dutela garbi erakutsiz.
Erabiltzaileek dituzten onuren aldetik berriz, axtrokiak eskuratzerako garaian duten aipatutako
bonifikazioaz gain establezimendu batzuk egindako deskontu osagarriak eta eskaintza
bereziak aurki ditzakete, beti ere ersoketa axtrokietan ordaintzen bada. Gabonetan berriz,
1.500 axtrokiko saria zozketatzen dute axtrokiaren erabiltzaileen artean.

4.6. EUSKOA (IPAR EUSKAL HERRIA)
2013ko urtarrilean hasi zen martxan Euskal Monetaren Elkarteak34 kudeatzen duen Eusko
izeneko MSOa. Bere hastapenetara joanez gero, arlo ekologista eta sozialean lanean ari ziren
Ipar Euskal Herriko eragile eta pertsona ezberdinak eta batez ere Bizi!35 Mugimendu
ekologista aurkituko ditugu.
Bizi! Mugimendua 2009an sortu zen esparru ekologista eta sozialean gizarteak dituen
erronkei ekintza eta mobilizazio jakinekin erantzun asmoz, haien hitzetan bizi dugun krisi
ekologikoak (klimaren aldaketak, energia fosil eta lehengai eskuragarrien eskasiak,
biodibertsitatearen gainbehera kezkagarriak, etab.) munduaren mugak urratzera baikaramatza
eta ekonomia kapitalista eta egungo garapen eredu produktibista, baliabide harrapaketaren eta
norbanakoen, biztanleriaren, komunitateen, Estatuen eta kolektibitateen arteko lehiaren
gainean eraikiak baitira(Bizi!-ren hitzetan, krisia ez da soilik energetikoa, krisia soziala da,
jendarte ereduaren krisia).
Horietako iniziatiba bat moduan uler genezake beraz Euskoaren sorrera. Hastapen hoietan
Bizi! Mugimenduko militanteez gain Ipar Euskal Herrian ekologia, euskara eta gai sozialei
dagokien esparruetan lanean eta militantzian zebiltzan eragile nahiz herritarrak iniziatibara
elkartu eta pixkanaka proiektuari forma ematen joan ziren, bilera, eztabaida eta lan ordu
ugaritako lanari ekinez eta Europako MSO esperientziaren bat (lan honetan aurkeztu den
Chiemgauerra) ezagutzeko bidaia ere eginez, 2012 amaieran jada Eusko izeneko MSO hau
abian jartzeko prest zutelarik. Ipar Euskal Herria osoan funtzionatzen duen moneta bat da
hauxe, Ipar Euskal Herriak barnebiltzen duen lurraldearen garapena bultzatu nahi duena,
herriguneak eta euskara sustatuz euskal komunitatea dinamizatu eta indartu nahi duena, eta
34
35

Web orria: http://www.euskalmoneta.org/eu/
Web orria: http://www.bizimugi.eu/eu/

57

tokiko ekonomia sustatu nahi du, tokiko garapena sustatuz, ingurunea babestuz eta enplegu
berriak sortuz. Ekonomia eta tokiko dinamiken bertokiratzea helburu, tokiko ekoizleei eta
hurbileko saltokiei lehentasuna eman nahi die. Saltoki, enpresa, elkarte eta tokiko ekoizleen
arteko elkartasuna bultzatu nahi du, azken finean eta xede nagusi moduan, gizartea eta natura
gehiago errespetatzen dituzten praktiken alde eginez.
Euskal Monetaren Elkarteak gainera, esfortzu handia egin du erlazio eta aliantza sarea
osatzen, pertsona partikular, elkarte eta zerbitzu emaile eta profesional sare zabala elkartzeaz
gain, gai izan delarik bai erakunde publiko ezberdinekin, baita bestelako kanpo proiektuekin
ere kolaborazio hitzarmenak lotzeko, edo haiengandik laguntzak jasotzeko ere, bai Ipar
Euskal Herri mailan, baita Hego Euskal Herri mailan ere. Euskararen Erakunde Publikoak
kolabortzen du eurekin, baita Iparraldeko herri elkargoek ere, Hendaia eta Ustaritz herrietako
Udalak bazkidetu egin dira (ezinbestekotzat jotzen dute udalen partehartzea proiektuan,
zerbitzu asko udalen esku baitaude eta baita onarpen eta sustapen sozialerako ere), AEK-k
profesionalei euskara ikastaroak eskaintzen dizkie, Baionako merkatari eta Artisau
Batasunarekin elkarlanean ari dira, Pirineo Atlantikoko Kontseilu Nagusiak ere kolaboratzen
du, etab. Hego Lapurdiko Herri Elkargoak eta Aglomeration Côte Basque- Adour (ACBA)
Elkargoak diruz laguntzen die, edo ekologia arloko eta esparru sozialeko proiektuak sustatzen
dituen Suitzako Fundazio baten eskutik dirulaguntza bat jasotzea ere lortu dute.
Azpimarratzekoak diren bi hitzarmen eta kolaborazio Credit Cooperatif eta Herriko finantza
erakundeekin dituenak direla esango nuke. Euskal Moneta Elkartea behartua dago
zirkulazioan dauden eusko kopuruaren bezainbesteko euro kopurua gordailu batean izatea,
erreserba funtsa moduan. Beraz, Euskoen truke jasotako euroak ekonomia sozialeko Credit
Cooperatif erakundetik pasaz, horri loturiko NEF36 (Nouvelle Economie Fraternelle)
agentziako elkartasunezko aurrezki libreta batean dituzte, zeinek Frantziako ekonomia sozial
eta solidarioko proiektuak finantzatzen dituen. Eta hori gutxi balitz, Herrikoa37 izeneko
Arrisku Kapitaleko Elkartearekin hitzarmena sinatu zuten, Euskoaren helburu eta
printzipioekin bat datorren elkartea izanik hauxe. Hitzarmenaren ondorioz, Herrikoak NEF
libreta hortan ezarritako euro kopuruaren bezainbesteko kopurua ezartzen du “EuskoHerrikoa” fondoan (hau da, zirkulazioan dauden eusko kopurua), eta fondo honekin Ipar
Euskal Herriko proiektuak finantzatzen dira. Ze kopurutaz ari garen argi gera dadin (2016ko
Batzar Nagusian aurkeztu berri diren datuetan oinarrituta), 460.000 euroko fondo bat litzateke
gaurko egunez.
Aipatzekoa baita ere Euskararen Erakunde Publikoarekin duten hitzarmenari esker zerbitzu
emaile eta profesionalek euskara sustatzearen alde bete beharreko desafioan (aurrerago
azaldua) erakundeak bere gain hartzen duela sainalitika elebiduna kudeatzea eta diruztatzea.
Eta hondakinen kudeaketarako berriz, Bizi Garbia eta Bil ta Garbi erakundeekin dute
hitzarmena. Garbi ikusten denez eta Euskoaren arduradunek ere argi adierazten duten moduan
euren helburua ez da beraiek dena egitea edo lortzen saiatzea, baizik eta helburu
amankomunak dituzten eragileekin saretze eta erlazioei esker lankidetzak garatzea eta
martxan jartzea.
Paperezko billeteak dira Euskoak momentuz (1, 2, 5,10 eta 20ko balioa), baina epe motzean
sistema elektronikoz ere funtzionatuko duen moneta izango da (bazkide txartela bera izango
da edozein finantza erakundetako txartelaren antzeko funtzioa izango duen ordainketa
36

Web orria: http://www.credit-cooperatif.coop/particuliers/nos-produits-solidaires/les-produits-enpartenariat/livret-nef/
37
Web orria: http://herrikoa.com/eu/
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txartela), hortan ari direlarik azken bolaran lanean buru belarri (Frantziako moneta arautzen
duen kodearen berme den autoritatearen onespenaren zain dira besteak beste). Eusko batek
euro bateko balioa du eta Ipar Euskal Herri osoan zehar zabaldurik dauden 30 aldaguneetan
lortu ahalko dira euroen truke. Aldaguneak Euskal Moneta Elkarteko saltoki bazkidetu jakin
batzuk izan ohi dira eta elkartearen Interneteko web gunean nahiz paperean hauen bilatzailea
eskuragarri du interesa duen edonork.

13. irudia: Euskoaren paperezko billeteak. Iturria: Euskal Moneta

Euskoaren sisteman parte hartu nahi duenak Eskal Moneta Elkartean bazkidetu egin behar du
eta bertan, eta hiru bazkide mota bereizten dituzte: erabiltzaileak, profesionalak eta elkarteak,
Bakoitzak betebehar eta eskubide jakinak ditu eta guztiek ere elkarteko erabakigune nagusian,
Biltzar Nagusian, partaidetza eta bozka ziurtatua dute, guztien ahotsa entzungo den eta
demokratikoki funtzionatzen duen iniziatiba izatea ere ezinbestekoa delarik Euskoaren
funtzionamenduan.
Elkartearen Biltzar Nagusia urtean behin egiten da eta kide guztientzat irekia da. Bertan
txosten morala (elkartearen urteko gorabeherak) eta kontuak aurkezten dira eta kideek
txostena eta kontuak onartu ala ez bozkatzen dute. Ondoren, Kolegioen Batzordean parte
hartuko duten ordezkariak izendatzen dira (kolegio bakoitzarentzat bozkaketa bat). Izan ere,
Euskal Moneta Elkartea kolegio (edo biltzar) deberdinetan antolatzen da, eta kolegio
bakoitzak ordezkariak ditu Kolegioen Batzordean, azken honek Administrazio Kontseilu
baten moduan funtzionatzen duelarik. Kolegioak eta ordezkarien kopuruak hauek dira:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oinarrizko baloreak: 9 elkarte biltzen ditu, Euskoa abiatu zenean hautatuak izan
zirenak eta proiektuaren baloreak kudeatzen dituztenak dira
Tokiko ekonomia, elkartasuna, euskara, laborantza herrikoia, ingurumena: 9
ordezkari
Kide aktiboak: 9 ordezkari
Erabiltzaileak (kide diren pertsona guztiak): 9 ordezkari
Zerbitzu emaileak (euskoa onartzen duten enpresa eta elkarte guztiak): 9 ordezkari
%3a jasotzen (aurrerago azaldua) duten elkarteak: 3 ordezkari
Herriko etxeak (udalak) eta herri elkargoak : 4 ordezkari (kolegio hau hasiera
batetik pentsatua zuten baina orain arte ez da martxan izan. Aurten sortuko da,
Herriko Etxe batzuk kidetu baitira.
Kide asoziatuak: Kolegioen Batzordeak hautatzen ditu; eta beste kolegioetan
sartzen ez diren baina proiektuari lotu nahi dituzten egiturak dira, adibidez
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Garapen Kontseilua edo Euskararen Erakunde Publikoa. Kolegioen Batzordean
parte hartzen dute baina ez dute bozka eskubiderik (helburua da proiektuaren berri
izan dezaten barnetik, eta eztabaidetan parte har dezaten, baina ez dira elkarteko
kideak)
Kolegioen Batzordea urtean behin biltzen da, eta bilkura hori Biltzar Nagusiaren bigarren
zatia izan ohi da. Bertan Elkartearen norabide estrategikoak finkatzen dira, eta bi batzorde
izendatzen:
•
•

Onespen batzordea: hilabetean behin biltzen da eta Euskoan sartu nahi duten
enpresa eta elkarteen eskaerak aztertzen ditu. Kolegio guztietakoak diren 9 eta 21
kide artean ditu,
Gidaritza batzordea: astean behin biltzen da; elkartea kudeatzen du urte guztian
zehar; bulego bat izendatzen du bere baitan (bi lehendakari-kide edo kolehendakari, diruzain bat, idazkari bat).

Erabiltzaileek bi gauza egin beharko dituzte bazkidetzeko: Batetik 5 eta 20 euro arteko
bazkide kuota ordaindu behar dute urtero, euren esku dagoelarik muga hoien artean zenbat
ordaindu. Eta bestetik, Ipar Euskal Herriko elkarte bat izendatuko dute, eta urtean zehar
aldatutako diru kantitatearen %3a eurek izendatutako elkarteari bideratuko zaio urte amaieran,
beti ere gutxienez elkarte hori 30 bazkide erabiltzailek izendatua izan bada. %3a elkartera
bideratzeak ez du esan nahi bazkideak balio galerarik pairatzen duenik euskoak eskuratzean,
aldatzen duen euro bakoitzeko (nahi adina alda ditzake) eusko bat jasoko duelarik.
Behin bazkidetuta, aldaguneetan euroen truke euskoak eskuratzeko aukera dute, kontuan
izanik gero eta euro gehiago aldatu, bazkideak lagundu nahi duen elkartera gero eta diru
gehiago zuzenduko dela. ( aldatutako kopuruaren %3ko balioa). Bazkide erabiltzaileek ezingo
dituzte euskoak berriro euro bihurtu, baina beste sistema batzutan ez bezala, euskoak
denborarekin ez du baliorik galduko, ez da oxidatzen den MSO bat (kontsumoa
kontsumitzeagatik besterik gabe ez dute sustatu nahi).
Profesionalek edo zerbitzu emaileek 60 eta 240 euro arteko bazkide kuota ordaindu beharko
dute urteko, eta baita Euskoaren araudiarekin ere adostasuna agertu, araudi honetan moneta
sistema honek dituen printzipioak barnebiltzen direlarik eta elkartera eta moneta sistemara
batu nahi duten aktibitate ekonomikoek ondorioz,”Euskoaren Xarta”n zehazten direnekin bat
etorri behar dutelarik:
-

Ekonomia eta tokiko dinamiken bertokiratzearen alde, lehentasuna tokiko ekoizleei eta
herri eta hiriko hurbileko saltokiei emanez.
Euskara sustatzearen alde.
Saltoki, enpresa, elkarte eta tokiko ekoizleen arteko elkartasunaren alde.
Gizartea eta natura gehiago errespetatzen dituzten praktiken alde.
Sozialki edo ekologikoki onartezinak diren praktika ekonomikoen aurka, eta bereziki:
o Industriala den edo lurraz kanpokoa den nekazaritza eta abeltzantzaren aurka.
o Banaketa handiko sareetako enpresen aurka, hedatzen duten ekonomia
ereduarengatik; lanpostu murrizketa,harreman sozial eta baliabide naturalak
suntsitzen dituelako.
o Ingurumenari kalte handiak eragiten dizkien eta nahiz eta ahalbideak izan,
hobekuntzarik egin nahi ez duten enpresen aurka.
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Honez gain, Euskal Moneta Elkarteak dituen printzipio eta helburuekin bat egiteko,
bazkidetzen den profesional edo zerbitzu emaile orok bi desafio betetzeko konpromezua hartu
behar du, bata ingurumenarekin eta ekonomia birtokiratzearekin lotuta dagoelarik eta bestea
euskararen erabilpenaren sustapenarekin. Lehen desafioa betetzeko tokiko hiru produktu saldu
edo erabili behar ditu bere jardueran (zehaztu behar ditu edo bestela aholkua eska dezake), eta
hau posible ez balitz bere jarduera dela eta, tokiko hiru zerbitzu emaile kontratatu beharko
ditu. Ez bat eta ez bestea posible ez balu berriz hondakinen bereizketa selektiboa egitera
konprometituko da. Bigarren desafioari dagokionez (euskararen sustapena) berriz negozioko
kartelak eta informazio eta komunikaziorako tresnak elebidunak izatea konprometitu behar du
(euskara-frantsesa) edo bestela profesionalak berak edo arretan dagoen langile batek
euskarazko AEK38-ren eskutik 20 orduko ikastaroa jasotzeko konpromezua hartu beharko du
(kosturik ez dio suposatuko profesionalari).
Baina kontuan izatekoa da bazkide egin nahi duen profesional edo zerbitzu emaile orok
elkartearen “Onespen Batzordearen” onespena ere behar duela, eta batzorde honek baieztatu
edo ezeztatuko duela hauen bazkidetzeko eskaera hauen ezaugarrien arabera. Behin onespena
jasota, sinatutako desafioak betetzera behartua egongo da, eta elkarteak izango du desafioa
hauek zein mailatan betetzen diren neurtzeko ardura. Arduradunen hitzetan honek lan handia
eskatzen die, eta jardun hau hobetzeko eta fintzeko zereginari heldu nahi diote, jarraipena
zorroztuz, eta etorkizun batera begira desafio berriak sortzeari ekinez.
Bestalde, bezeroen eskutik jasotako euskoak berrerabili beharko dituzte ahal duten neurrian
zerbitzu emaile eta profesionalek, eta tokiko hornitzaileei ordaintzeko erabili ahalko
dituzte,edo lansarien zati bat ordaintzeko. Soberan geratzen zaizkien euskoak berriz euroen
truke berraladatzeko aukera izango dute, baina %5eko komisio bat jasanez. Komisio hau dela
eta, bazkideek izendatutako elkarteetara doan %3a ziurtatzen dio elkarteari, eta beste %2a
elkartearen gastu ezberdinetara bideratzen da. Profesionalen eta zerbiztu emaileen
kontabilitateari dagokionez berriz, ez die lan kargarik eskatzen euskoaren kudeaketak, euroak
bezala kontabilizatzen baitira euskoak, kontabilitate eta kutxa bikoitzaren beharrik gabe.
Euskoaren esperientzian parte izan nahi duten Elkarteei dagokionez, 10 eta 100 euro artean
ordaintzen dituzte bazkide kuota moduan, eta bereziki interesa izan dezakete bazkidetu eta
euren elkarteko bazkideak ere Euskal Moneta Elkartera bazkidetzea sustatzea, guzti hauek
euren elkartea aurrez aipatutako diruz laguntzeko duten aukeraz baliatuz eta euren elkartea
izendatuz, aldatutako diru zamaren %3aren diru laguntza lor dezakeelarik elkarte bazkidetuak.
Zifra batzuk eskaintze aldera (2016ko apirilaren 23ko Biltzar Nagusian aurkeztutako datuak),
609 profesional eta zerbitzu emaile daude Euskoaren sisteman sartuta, zeintzuk tokiko
sailkapenaren arabera nahiz eskaintzen duten produktu eta zerbitzuen arabera sailkatuta
katalogo batean daude bilaketa egin nahi duen edozeinen eskura. 3000 erabiltzaile inguru
daude Euskoari bazkidetuta, eta momentu honetan 460.000 eusko daude zirkulazioan.
Profesionalek jasotako euskoen %71 berrerabiliak dira hornitzaileei edo langileei lansariak
ordaintzeko, % 87ak ez ditu berraldatu euskoak euroen truke, %93ak kontabilitatean ez duela
arazorik dio, %87ak desafioak ez direla zailak baloratzen du eta euskoak berrerabiltzearen
iniziatibari esker tokiko hornitzaile bat gutxienez erabili dutenak %35a dira.
Erabiltzaileei dagokionez berriz, %25a lehen sartu ez zen saltoki berri batean sartu da honek
euskoak onartzen dituela eta, eta %62ak bi saltoki berri edo gehiago ezagutu ditu euskoaren
38
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iniziatibari esker, esan daitekeelarik euskoari esker erabiltzaileen %87a erabiltzaile berria
bilakatu dela saltoki batentzat. Datu hauek ikusirik jada nabari daitekeen moduan (bertatik
bertara ikusiz esperientzia nabarmena da Euskoak duen presentzia kalean egunerokoan),
Euskoa Europako MSOen esperietzien artean esaguratsuenen zerrendan sartzea ahalbidetu dio
Ipar Euskal Herriko iniziatiba honi, eta kontuan izanda 2013an hasi zela eta hiru urte bete
berriak dituela, badirudi sendotze bidean dela, erronka berriei ekiten hasiak direlarik.
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5. ONDORIOAK
Margrit Kennedyk (1998) zioen dirua gizakiak eginiko aurkikuntza onenetariko bat zela,
ondasunak eta zerbitzuen elkartrukeak errazteko ezinbestekoa bihurtzeraino. Baina diruaren
logika naturalaz erabat aldendurik, gaur egungo moneta sistema (ere) gizarteko beste esparru
guztietan nagusitzera iritsi den sistema kapitalistaren logika hegemonikoaren koordenadatan
mugitzen da. Zirkulazioan dagoen moneta masaren zatirik handiena banka komertzialek
jaulkitakoa da eta mailegu bidez sortzen denez, sistemaren zatirik ezinbestekoenak zordunak
bilakatu dira. Finantza erakundeek gordailu moduan duten diru kantitatea baina askoz gehiago
eskaini ahal dute mailegu moduan euren irabaziak maximizatzeko asmoz (porroterako
arriskuarekin), eta zordunek interes tasen eraginez zor dutena baina diru gehiago itzuli behar
dutenez, eta sistemako zorra zirkulazioan dagoen dirua baina handiagoa denez, sistema
ekonomikoa hazkunde etengabe eta esponentzialera behartua dago. Beraz, kapital
finantzarioaren jabe direnak gero eta aberatsago dira, zordunak gero eta zorpetuago daude, eta
hau gutxi ez balitz Lurra planetaren errekurtsoak agortzera behartzen du mugarik gabe haztera
behartzen duen sistema honek. Epe motzeko ikuspegia duen sistema da hauxe, joera
proziklikoa duena, ezegonkorra bere horretan, eta kapital sozialaren debaluazioa eragiten
duena (lehiakortasuna, beldurra, mesfidantza eta larritasunaren bidez sustatutako moneta
sistema).
Testuinguru horretan kokatu behar dira Moneta Sozial Osagarriak, egungo moneta sistemaren
akatsak ikusirik, berrazterketa eta irtenbideen bilaketa prozesu bati heltzen dioten iniziatiba
moduan. MSOek eskualde edo lurralde jakin bateko ekonomia, ingurugiroa eta gizarte
esparruen alde egiten duten proiektuak sustatzea izan ohi dute helburu, Place eta Bindewald
(2013) autoreek dioten moduan, kultura, gobernantza, ekonomia, gizartea eta ingurugiroa
bezalako dimentsioetan banatuz euren helburuak. Ezin kontsidera genitzazke bere horretan
eraldatzaileak diren proiektu moduan, ezin daiteke konfirmatu kapitalismoaren alternatiba
diren proiektu direnik eta ezta gizarteak barneraturik ez dituen helburuak lor ditzaketenik,
baina kapitalismoaren logikatik aldentzen diren klabeak dituzten iniziatibak badirela esan
daiteke, osagarritasunean oinarrituta bestelako sistema baten alde egiten dutenak. Tresna
berritzaileak eta aldaketa baten aldekoak direla nabarmena da, bestelako iniziatiba ekonomiko
eta sozialekin uztartuz eta saretuz, eskema sozio-ekonomiko eta politiko berritzaile baten
tresna eraginkorra bilakatu daitezkeenak, kapitalismoak bere ez dituen balore eta helburuak
izanik oinarri, muin, eta motibazio. Tokikotasuna eta komunitatea lantzeko beharra eta
motibazioa gero eta zabalduagoa dagoela erakusten dute.
Moneta hauen tokikotasunaren garrantzia bertako ekonomiaren dinamismoa sustatuz tokiko
garapenean izan dezaketen eraginean oinarritzen da maila handi batean, baina MSOak eta
tokiko garapena lotzen dituen azterketa formal eta akademikoa hastapenetan dela kontuan
izanik, ez dut bibliografia askorik aurkitu aztertutako iturrietan eremu teoriko espezializatu
hau lantzen duenik. Denbora gutxi igaro bada ere unibertsitateetan eta gobernuetako sailetan
gai hau barneratu dela, ikusi da MSOak tresna ekonomiko sozial eta politikoak bilakatu
daitezkeela, ekonomia hobe baten alde, jasangarritasunaren alde eta komunitatearen
ongizatearen alde aritu daitekezkeen proiektuak izan daitezkeelarik. CCIAk idatzitako
txostenean (2015) dioten moduan MSOen esperientziek inpaktu nabarmenak sor ditzakete,
tokiko gobernuen parte hartzea gako izan daitekeelarik horretarako. Baina parte hartze
honetan erakunde publikoak beteko duen rolak, babesle hutsak izatetik lidergo rola izateraino
iritsi daitekeelarik, zeresan handia izango du MSOaren garapenean, funtzionamenduan eta
helburuen betetze mailan, tentu handiz aztertu eta landu beharreko esparrua bihurtzen delarik.
Lanketa eta diseinu egokiak zerbitzuen demokratizazio eta hobekuntzan eragin lezake, tokiko
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ekonomian eta bazterketa eta ezberdintasun sozialen aurka eragin lezake, eta ingurumen
inpaktua murriztu.
MSOek ekonomia sozial eta solidarioaren testuinguruan izan dezaketen paperaren inguruan,
nahiz eta MSOen kasu batzutan erakunde publikoak parte hartu eta honek ekonomia
sozialaren marko teorikotik kanpo posizionatzen dituen, ekonomia alor honek sustatzen
dituen kontzeptuak sustatzen dituztela nabarmena da (pertsonek lehentasuna, parte hartzailea
eta erabaki gune demokratikoen aldekoa, irabazien banaketa, solidaritatea). Ekonomia soziala
sustatu dezaketen tresna bilakatu daitezke MSOak, eta era berean ekonomia sozialeko aktore
ere izan daitezke, esparru honetako beste eragile eta aktoreekin kooperatzea erraztuz.
Ekonomia solidarioak bultzatu nahi duen paradigman MSOak izan dezakeen lekua ere
nabarmena da, ezaugarri amankomunak baitituzte kasu askotan; irabaziak pilatu beharrean
elkarbanatzearen alde eginez, kooperazioa eta komunitatea bultzatuz, ekoizleen lana enplegua
baina harago doan zerbait dela ulertuz, lehia eta pilaketa beharrean merkatu solidarioak
sortuz, elkarrekikotasuna, konfidantza eta hartu emanaren garrantzia oinarri bihurtuz (parte
hartzea eta ematea, jasotzea bezain garrantzitsua), eta elkarrekikotasunaren bidez giza
erlazioak eta komunitatea indartuz adibidez.
MSOen tipologiak aztertzerakoan berriz ikusi dugu nola irizpide ezberdinetatik aztertu
daitezkeen hauen arteko ezberdintasunak, besteak beste helburuen arabera, formaren arabera,
funtzioaren arabera, monetaren sorkuntza motaren arabera edo finantza bideen arabera
sailkatuz. Nazioarteko kasuak erabiliz lau maila orokorretan sailkatzen saiatu gara era berean
MSOak. Alde batetik zerbitzu kredituak diren monetak identifikatu ditugu, komunitateko
parte hartzaileek profesionalak ez diren zerbitzuak trukatuz, eskainitako denbora besteen
zerbitzuak erosteko kreditu bihurtzen delarik. Bestetik elkartrukean oinarritzen diren monetak
ikusi ditugu, LETS sistema ezaguna dugularik adibide nagusi. Ingurune mugatu batean
funtzionatzen duten sistema hauetan interes gabeko kreditua dute erabiltzaileek eskura. Ez da
ez txanpon ez billeterik izaten, eta sistemako bazkide bakoitzaren kreditua, beste baten zorra
da era berean, monetaren balioa bazkideek euren konpromezuak beteko dituztenaren
konfidantzan oinarritzen delarik. Tokiko moneta moduan sailkatu ditugun MSOak ere ikusi
ditugu, ohiko monetagatik trukatuz lortzen diren eta eskualde edo ingurune mugatu batean
zirkulatzea helburu duten monetak hauexek, jasangarritasunaren alde aritzea eta tokiko
biderkatzaile ekonomikoa izatea direlarik hauen helburu nagusietakoak. Eta sailkapen honetan
azkenik trukerako merkatuak ikusi ditugu, toki konkretu batean eta ekintza jakin batean
ondasun eta zerbitzuak elkartrukatu ahalko diren sistemak direlarik
MSOen eboluzioa eta gehitu dituzten aliantza eta printzipio berrien azterketak eraginda,
MSOak belaunaldi eznberdinetan biltzen ere saiatu naiz. Blancen (2011) azterketa
erreferentziatzat izanik ikusi dugu nola lehen belaunaldikoak diren MSOek
elkarrekikotasunean oinarrituz komunitate bat definitu babestu eta indartzea duten helburu,
eta bigarren belaunaldikoek ere hauen helburu bera izanik jada gobernuarekiko aliantzak
izateko maiztasuna agertzen duten (biak ala biak bihurgarri ezinak). Hirugarren
belaunaldikoek lurraldearen eta ekonomiaren definizioa, babesa eta indartzea dute helburu
nagusi, bertako negozioak barneratu, monetak bihurgarriak izanez, eta bertako gobernuekin
aliatzeko interesa agertzen dutelarik. Eta azkenik laugarren belaunaldikoak leudeke, batez ere
esparru ekonomikoa landu nahi dutenak, merkatuan zentratuz, gobernuekin loturak garatuz
eta elkarrekikotasuna oinarri izanez.
Sailkapen ezberdinak behin aztertuta auren arteko baliokidetasunak ere landu ditut, eta
azkenik, nazioarteko MSO ezberdinen (batetik ohiko monetak babestutako MSOak eta
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bestetik elkarrenganako konfidantzan oinarritzen diren MSOak bereiziz) eta ohiko monetaren
arteko konparaketa bat egin dut moneta batek dituen ezaugarri nagusietan zentratuz, hala nola
sortzearen arduraduna, modua, asmoa, momentua, edo balioaren bermea izanik ardatz.
Guzti hau oinarri eta marko teoriko moduan izanda, jarraian landa lanari ekin diot, Euskal
Herriko sei MSO esperientzia aztertuz, Iruña eta inguruetan funtzionatzen duten Txanpon eta
Truk monetak, Bizkaiako Ekhia, Oñatiko Txantxia, Eskoriatzako Axtrokia, eta Ipar Euskal
Herriko Euskoa. Sei esperientziak landu eta aztertzeak marko teorikoan aztertutako ideiak
garatzen lagundu dit, kontrastatzen, eta era berean moneta bakoitzaren ezaugarri
partikularretan sakontzen ere bai. Sarreran nioen ekonomia sozial eta solidaridarioan eta
tokiko garapenean MSOek zuten tokia zein zen jakin nahi nuela lanari ekiterakoan, ea zein
zen bi lan eremu eta helburu ekonomikoen uztarketa MSOen praktika hauek aztertzean. Ez da
erraza izan azterketa hau burutzen lagunduko zidan bibliografirik aurkitzea, eta ez zait erraza
egiten konklusio garbirik ateratzea. Baina ideia edo zantzu nagusi batzuk adieraztekotan,
euskal kasuak ikusiz zera esan nezake:
•

•

•

•

•

•

Nazioarteko esperientzi batzuk aurkezteko balio izan didan Seyfang eta Longhursten
(2012) sailkapenean oinarrituz, Txantxia Axtrokia, Euskoa eta Ekhia tokiko monetak
kontsidera ditzakegu. Txanpon moneta ere tokiko moneta bat litzateke, baina momentu
kokretu batean leku konkretu batean erabili daitekeena soilik, truke merkatuekin gertatzen
den bezala.
Truka berriz nahasketa baten modukoa ulertu genezake. Elkartruke sistema bat kontsidera
gezezake, ingurune mugatu batean funtzionatzen duen sistema da eta interes gabeko
kreditua dute erabiltzaileek eskura. Ez da ez txanpon ez billeterik izaten, eta sistemako
bazkide bakoitzaren kreditua, beste baten zorra da era berean, monetaren balioa bazkideek
euren konpromezuak beteko dituztenaren konfidantzan oinarritzen delarik. Eta
profesionala ez den eta zerbitzu edo ondasunik sisteman eskaini ahal dezakeenak ere
ohiko monetaren truke Trukak lortu ditzakeenez, tokiko monetaren ezaugarriak ere baditu
kasu hortan Trukak.
Txantxia eta Axtrokiaren esperientziek ohiko moneta dute oinarri, tokiko garapena eta
ekonomia dute helburu beti ere osagarritasunean oinarrituz, eta esan daiteke batez ere
laugarren belaunaldiko monetak direla, kontsumitzailearen ardurara edo/eta aktibitate
ekonomikoak berrorientzatzera orientatua, aliantzak beharrezko dituena, eta Udal
Gobernuak parte hartzen duelarik. Axtrokiaren kasuan 2015 arte ematen den aliantza da,
eta 2016 tik aurrera merkatari elkarteak bakarrik ekin dio bideari.
Tokiko garapena helburu garbitzat duten eta Udalak edo merkatari elkarteak kudeatzen
duten Txantxi eta Axtrokiaren kasuan, bigarren maila batean geratzen da ezaugarri sozial
eta solidarioak dituen ekonomia eredu baten aldeko lana eta kudeaketa. Helburua bertako
ekonomia sustatzea da, gastua bertan egitea, bertako saltoki eta negozioen alde eginez eta
bestelako ezaugarriak kontuan hartu gabe.
Euskoak eta Ekhiak badute Txantxiak eta Axtrokiak dituzten ezaugarri zenbait tokiko
garapenaren aldeko MSO ak diren momentutik, eta laugarren belaunaldiko MSOak ere
kontsidera genitzazke. Baina ezberdintasun nagusia da Euskoaren eta Ekhiaren sorkuntzan
ez dela administrazio publikoaren parte hartzerik, gizarteko mugimendu eta taldeetatik eta
norbanakoetatik sortutako iniziatiba dira.
Helburu ekonomikoez gain espazio soziala eta espazio geopolitikoa ere lehenesten
dituzten monetak dira Euskoa eta Ekhia, komunitate bat eta lurralde bat definitu, babestu
eta indartu nahi dituzte espazio ekonomikoaz gain. Horren ondorioz hirugarren
belaunaldiko monetak ere kontsidera genitzake: bihurgarriak diren moneta hauek bertako
negozioak barneratu nahi dituzte, bertako gobernuekin aliantzetan interesa dute, eta era
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•

•

•

•
•

•

•

berean kontsumitzailearen ardurara eta aktbitate ekonomikoak berrorientatzera orientatuak
daude.
Euskoaren kasuan Ipar Euskal Herriko lurraldearen garapena bultzatzea da helburua,
herriguneak eta euskal komunitatea dinamizatu eta indartzea, eta tokiko garapena sustatuz
ingurunea babestea eta enplegu berriak sortzea. Euskoak tokiko eragile eta pertsonen
elkartasuna sustatzen du, gizartea eta natura gehiago errespetatzen duten praktiken alde
egin nahi du, lanpostuak, harreman sozialak eta ingurumenaren zaintza tokiko
garapenaren ezinbesteko ezaugarri kontsideratzen dituelarik.
Ekhiak bertako kultura eta hizkuntzaren sustapena eta tokikotasunean oinarritutako
ekonomia bat sustatu nahi ditu, bizitza komunitarioa errekuperatzea eta indartzea bere
oinarrietako bat izanik. Beste ekonomia eredu bat sustatu nahi du, lokala, ekologikoa,
bidezkoa, solidarioa eta espekulaziorik gabea,. Eta feminismoa, justizia soziala eta
ekologismoa bere balore oinarrizkoen artean ditu.
Txanpon izeneko MSOa Merkatu Sozialarekin (irizpide etiko, demokratiko, ekologiko eta
solidarioetan oinarritutako merkatua) lotutako proiektu bat da. Batez ere ekonomia sozial
eta solidario lokal eta jasangarria sustatzea da bere helburua, bokazio sozialeko moneta
bat delarik bete betean, ekonomia sozial eta solidarioko erakundeen arteko kooperazioa
ahalbidetu eta kontsumitzaileen artean bestelako kontsumo mota bat posible dela
ikustaraztea ere helburu duelarik. Ekonomia Sozial eta Solidarioaren aldeko iniziatiba
argia kontsidera genezake hauxe, tokiko garapena ez delarik bere helburuen artean izango,
ez behintzat lehenetsia, eta era berean erakunde publikoekin aliantzak ere lantzen ditu.
Laugarren belaunaldiko moneta bat dela esan genezake, hirungarrengotik ere badituelarik
zenbait ezaugarri, bihurgarria den moneta honek bertako negozioak barneratu nahi baititu,
bertako gobernuekin aliantzetan interesa baitu, eta batez ere kontsumitzailearen ardurara
eta aktbitate ekonomikoak berrorientatzera orientatua baitago.
Truk MSOak elkartruke tresna alternatiboa izatea du helburu, komunitatea, hurlbiltasuna
eta giza-ekonomia sustatuz. Moneta honen funtsa, baliabideak aberastasuna gutxi batzuen
eskutan pilatu eta ingurugiroa suntsitzen duten jardueretara bideratu beharrean, monetaren
printizpioekin bat etorriz beharrak asetzea ahalbidetu nahi duen sare bat osatzea da.
Euroak eskuratzeko zailtasunak dituzten edo eta ohiko diruaren merkatutik kanpo bizi
nahi duten pertsonei ere tresna bat eskaintzea da helburua, sarean aritzea, giza harremanak
eta autogestioa oinarri izanez. Iniziatiba kooperatibo bat da, ekonomia lokal ekologiko eta
beharretara egokitzen dena sustatzen duena, elkartruke sare baten bidez funtzionatuz.
Ekonomia sozial eta solidarioko printzipio askorekin bat egiten duen eperientzia
kontsidera genezake eta tokiko garapena berriz ez du helburu.
Trukaren proiektuak lehen belaunaldiko moneten ezaugarriak dituela esan genezake,
elkartruke sistema gehienen antzera, komunitatea definitu, babestu eta indartzea dutelarik
helburu, elkarrekikotasuna printzipio gidatzailea izanik.
Oro har esan genezake mugimendu sozialetako kolektibo eta norbanakoek beren kezka,
militantzia eta helburuei segika sortutako monetek (Txanpona, Ekhia, Euskoa, Truka)
ekonomia sozial eta solidarioarekin bat egiten duten kontzeptu eta helburuak lantzen
dituztela maila handi batean, oinarritzat duten bestelako eredu ekonomiko baten alde ari
diren eta kapitalismoaren ereduari muzin egiten dioten einean.
Ulertu dezakegu era berean Euskoak eta maila txikiagoan Ekhiak, tokiko garapena ere
badutela euren helburu moduan eta horrek ere bultzatzen duela beren jarduera, baina beti
ere tokiko garapena termino sozialetan eta pertsonak eta ingurugiroa oinarri dituzten
ekonomia eredu baten baitan, eta hazkunde ekonomikoa ez delarik izango garapen horren
adierazle.
Hipotesi moduan esan genezake proiektu bakoitzak erakunde publikoekin duen
harremanak zeresana duela tokiko garapenarekin eta ekonomia sozial eta solidarioarekin
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izan dezakeen inplikazio maila naurtzerakoan. Badirudi erakunde publikoak gero eta rol
garrantzitsuagoa izan proiektuan tokiko garapenak gero eta garrantzi gehiago hartzen
duela, zailagoa eginez ekonomia sozial eta solidarioak dituen helburu eta printzipioak
sustatzea eta lantzea. Zentzu hortan, txantxia izan dezakegu mutur baten adibide, udala
delarik proiektuaren arduradun eta kudeatzaile, eta beste muturrean berriz Truk izango
genuke, erabat independientea delarik erakunde publikoekiko.
Esperientziek erakusten duten moduan, proiektuetan parte hartzen duten kideen kopuruak,
parte hartzerako garaian duten jarrera aktiboak eta inguruko enpresa eta profesionalen
kolaborazioak gora egin ezkero, proiektuak tokiko garapenean duen eragina ere positiboki
baloratu daitekeen zerbait da.
Proiektuan parte hartzen duen orok komunitate sentimentua izatea klabea dela kontsidera
dezakegu. MSO proiektu bat zehaztean kontuan hartu beharreko ezaugarriak bihurtzen
dira esparru geografikoa, baldintza sozio-kulturalak, partaide izateko baldintzak, etab.
Esan daiteke moneta baten eraginkortasuna bilatzerakoan klabea izango dela monetak
non, norentzat eta zergatik funtzionatuko duen ondo definitzea. Sisteman parte hartzea
boluntarioa da. Euroa erabiltzea behartuak gaude baina MSO bat erabiltzea printzipioek
eta helburuek motibatzeaz aparte proiektu komunitario baten parte izatearen sentimentuak
eta motibazioak bultzatu behar du norbanakoa, erakunde bat edo enpresa bat.
Komunitateak erreala behar du izan, erabiltzaile, kontsumitazaile edo/eta ekoizle talde edo
eta sare bat ez du zertan komunitate izan edo sentitu beharrik, eta hori arazo bat bihur
daiteke, proiektuak epe ertain luzean indarrez eta osasunez funtzionatzea zailduz.
Proiektu hauek ahulezi edo krisi garaietan bakarrik funtzionatu beharrean garai
ekonomiko erosoetan ere komunitateak MSOekin erosi eta saltzeko motibazioa izan dezan
esperientzia hauek abantaila ekonomikoez haratago bestelako abantailak eta motibazioak
ere izan behar ditu, eta jendartearen ohiko portaera edo jokamoldea aldaraztea bideratuko
duten formulak landu beharko dira. Interes indibidualak ezin du izan indarra, interes
kolektiboak behar du izan proiektua bultzatzen duen energia, heorretarako egokiak izango
diren klabeak aurkitzea esperientziaren arrakasta edo porrota baldintzatzeko ezinbesteko
lana izango delarik.
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6. ERANSKINAK
6.1. TXANPONA
MONETAREN IZENA: Txanpona
BAI

ZEHAZTAPENAK

SORKUNTZA DATA: 2013ko martxoa
1.1.Diru papera eta txanponak

X

Billeteak: 1-2 5-10 txanponekoak

1.2.Txanpon elektronikoa
1.3. Zerbitzu kredituak
1-Forma

1.4. Trukerako merkatuak
1.5. Elkartrukea
1.6. Salgaiak
2.1. Erreferentziarik gabe

2-Balioa

3-Sorkuntza

2.2. Erabilera legaleko beste
txaponen erreferentziarekin
truke balioa emanez
2.3. Elkarrenganako babesean
oinarritua(adb. denbora)
3.1. Bihurgarritasun bermatua
3.2. Bermerik gabeko
maileguak
3.3. Erosi edo trukatu
daitekeen txanpona
3.4. Enpresa txanponak

Euro 1 = Txanpon 1
X

X

Merkatu sozialaren azoketan eros daitekeen
moneta da euroen truke. Ezin da itzuli

X

Iruña eta eskualdea (Antsoainen ere
antolatzen da azoka)

X

Ekonomia solidario lokal eta jasangarria
sustatzea,. Ekonomia sozial eta solidarioko
erakundeen arteko kooperazioa ahalbidetzea
eta baita kontsumitzaileen artean bestelako
kontsumo mota bat posible dela ikustaraztea
ere

3.5. Mailegu mutuala
3.6. Erakunde zentral batek
sortutako txanpona
4.1. Auzoa
4.2. Herria
4-Eremu geografikoa

4.3. Eskualdea
4.4. Probintzia
4.5. Nazionala
5.1. Ordainketa legaletarako
bitartekoa
5.2. Merkataritza erlazioak
bultzatzeko sortua
5.3. Bokazio sozialeko
txanponak

5-Helburua

5.4. Birbanaketa edo kotrol
politikoa
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6.1. Lurraldea – espazio
geopolitikoa: Lurralde bat
definitu, babestu eta indartu
6-Kontuan hartzen
den esparruaespazioa (izaera)

6.2. Komunitatea – espazio
soziala: Komunitate bat
definitu, babestu eta indartu

x

x

Lurraldetasuna auzoko azokak sustatzen
dituzten einean bai. Auzoaren garrantzia,
kolektiboak, auzokideen arteko erlazioa
indartuz
Komunitatea auzoko azokak sustatzen
dituzten einean bai. Auzoaren garrantzia,
kolektiboak, auzokideen arteko erlazioa
indartzuz
Batez ere ekonomia sozial eta solidarioaren
esparrua

6.3. Ekonomia – espazio
ekonomikoa: Ekonomia bat
X
definitu, babestu eta indartu
7.1. Elkarrekikotasuna: elkarrekikotasunean oinarritutako proiektuak bultzatzean datza.
Merkatu sozialaren balioa da? Antolaketa kolektiboki egiten da, elkarrekikotasunean
oinarritua
7.2. Merkatua: Zuzenean dute merkatuarekin erlazioa, azokan parte hartzen duten
saltzaileekin.

7-Erlazio eta aliantzak

7.3. Erakunde publikoak-gobernuak: Antsoaineko azokaren antolaketan udalak parte
hartzen du. Iruñako udaleko talde berriak Ekonomia Solidarioaren Foroa sortu du eta
moneta soziala ari da lantzen eta elkarlanean. Geltoki proiektua ere udalarekin ari dira
lantzen
7.4. Kanpo proiektuak: Denbora Bankuekin lankidetza eta proiektu amankomunak
jartzen dituzte martxan. REAS Nafarroak dituen erlazio eta aliantza ezberdinak,
proiektu honetarako ere baliagarriak dira (estatu mailako merkatu sozialean lanean ari
direnak, RIPESS Europa (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y
Solidaria, etab.)
7.5. Besterik:
8.1. Finantziazio osagarria
8.2. Kuota erregularrak
8.3. Transakzio kostuak

8-Finantzaketa

8.4. Txanponaren Oxidazioa
8.5. Beste batzuk
X

Azokan parte hartzen duten saltzaileek
Txanponak eurotara bihurtzean duten %5eko
galera

X

REAS Nafarroa, Alde zaharreko Auzoko
molektiboa, Txantreako Txbizi kolektiboa eta
bai Antsoaingo Grupo de Corresponsabilidad
Social sare soziala

9.4. Enpresak

X

REAS Nafarroa (enpresak daude sarean)

9.5. Herritarrak

X

REAS Nafarroa (herritarrak daude sarean)

X

REAS Nafarroa, Alde zaharreko Auzoko
molektiboa, Txantreako Txbizi kolektiboa eta
bai Antsoaingo Grupo de Corresponsabilidad
Social sare soziala

10.4. Enpresak

X

REAS Nafarroa (enpresak daude sarean)

10.5. Herritarrak

X

REAS Nafarroa (herritarrak daude sarean)

X

Antsoaingo jasangarritasun eta berdintasun
sailak Antsoaingo azokaren antolaketan
kolaboratzen du

9.1. Administrazio publikoa
9.2. Gizarte eragileak-elkarteak

9- Sustatzaileak

9.3. Merkatariak

9.6. Besterik
10.1. Administrazio publikoa
10.2. Gizarte eragileakelkarteak

10- Kudeaketa

10.3. Merkatariak

10.6. Besterik
11.1. Administrazio publikoa
11- Parte hartzaileak

69

11.2. Gizarte eragileakelkarteak

11.3. Merkatariak

X

REAS Nafarroa, Alde zaharreko Auzoko
molektiboa, Txantreako Txbizi kolektiboa eta
bai Antsoaingo Grupo de Corresponsabilidad
Social sare soziala
Azokan parte hartzen duten merkatariak

11.4. Enpresak

X

REAS Nafarroa (enpresak daude sarean)

Herritarrak

X

Erosleak

X

Besterik
12.1. Forma juridikoa: Auzoetako kolektiboek ez dute forma juridikorik eta REAS
Nafarroa asoziazioak bideratzen du proiektua juridikoki.

12.Deskribapen
orokorra

12.2. Gobernua: alde zaharreko Auzoko kolektiboak, Txantreako Txbizi kolektiboak eta
bai Antsoaingo Grupo de Corresponsabilidad Social sare sozialak euren bileretan
hartzen dituzte erabakiak eta ardurak banatzen, eta ondoren hiruren artean elkartzen
dira azokaren eta Txanpon proiektuaren inguruko estrategiak zehazteko. Bestalde,
REAS Nafarroa zuzendaritza batzordea duen erakunde eta enpresen sarea da eta
merkatu sozialaren inguruko lan batzordea du,bertatik koordinatzen eta bultzatzen
direlarik azokak, Txanpon proiektua, eta aurrez aipatutako kolektiboekin izan beharreko
erlazioa eta koordinazioa.
12.3. Kide izatea: edozein izan daiteke erabiltzailea, azokan euroen truke txanpon
moneta erosiz gero.
Saltzaileen kasuan, jasangarritasunarekin eta ekonomia solidarioarekin konpromisoa
duten ekoizleak eta aktibitateak izan ohi dira.
12.4. Monetaren erabilera: Azoka egunetan
12.5. Kide izateko erraztasunak, onurak: azokaren helburuekin bat datozen aktibitate
ekonomikoei bultzada eta sustapena. Salerosketa bidezko eta solidarioago baten
aldeko apustua.
12.6. Zirkulazioa bultzatzeko mekanismoak (oxidazioa, etab.):
12.7. Moneta sistemaren printzipioak-helburuak: Ekonomia solidario lokal eta
jasangarria sustatzea,. Ekonomia sozial eta solidarioko erakundeen arteko kooperazioa
ahalbidetzea eta baita kontsumitzaileen artean bestelako kontsumo mota bat posible
dela ikustaraztea ere
12.8. Besterik
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6.2. EKHIA
MONETAREN IZENA: Ekhia
BAI

ZEHAZTAPENAK

SORKUNTZA DATA: 2014/03/01
1.1.Diru papera eta txanponak

X

1.2.Txanpon elektronikoa

1-Forma

Billeteak: 1-2 5-10 20 Ekhikoak
Epe motzean jarriko dute martxan. Jada
garatua aplikazioa eta sistema. Lanean
daude laster martxan jartzeko

1.3. Zerbitzu kredituak
1.4. Trukerako merkatuak
1.5. Elkartrukea
1.6. Salgaiak
2.1. Erreferentziarik gabe

2-Balioa

2.2. Erabilera legaleko beste
txaponen erreferentziarekin
truke balioa emanez
2.3. Elkarrenganako babesean
oinarritua(adb. denbora)
3.1. Bihurgarritasun bermatua
3.2. Bermerik gabeko
maileguak
3.3. Erosi edo trukatu
daitekeen txanpona

Euro 1 = Ekhi 1
X

X

3-Sorkuntza

Aldaguneetan erosi daiteke Ekhia euroen
truke. Oraingoz itzuli daiteke eta %95a
errekuperatu eurotan. Hausnartzen ari dira
honi buruz aldaketak egiteko

3.4. Enpresa txanponak
3.5. Mailegu mutuala
3.6. Erakunde zentral batek
sortutako txanpona
4.1. Auzoa
4.2. Herria
4.3. Eskualdea
4-Eremu geografikoa

X

4.4. Probintzia

Bizkaia. Bizkaia ez den baina gertu dauden
beste guneetako biztanleei ere ez die Ekhia
erabiltzeko aukera ukatzen (Castro Urdiales
adibidez). Etorkizunean Gipuzkoa eta
Arabara zabaltzeko aukera aztertzen ari dira
Reas eta Goienerrekin.

4.5. Nazionala

5-Helburua

5.1. Ordainketa legaletarako
bitartekoa
5.2. Merkataritza erlazioak
bultzatzeko sortua

X

Merkartaritza lokala eta herritarren arteko
erlazioak bultzatzeko helburua. Eta baita
merkatarien artekoa ere.
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5.3. Bokazio sozialeko
txanponak

X

5.4. Birbanaketa edo kotrol
politikoa
6.1. Lurraldea – espazio
geopolitikoa: Lurralde bat
definitu, babestu eta indartu
6-Kontuan hartzen
den esparruaespazioa (izaera)

7-Erlazio eta aliantzak

X

-4 balore oinarrizko: Hizkuntza eta kultura
propioaren errespetua, ekologismoa,
feminismoa eta justizia soziala.
Helburuak:
-Ekonomia lokala sustatu.
-Eredu ekonomiko ekologikoagoa sustatu
-Komunitateko bizitza errekuperatu.
- Ekonomia solidario eta eraldatzaile baten
alde: kontsumo kritiko arduratsua,
espekulazioaren aurkakoa, lanaren eta
aberastasunaren banaketa, dirua bitarteko
eta ez helburu
-Demokrazia eta parte hartzea ziurtatu

Lokalatsun batetik ikusita bai sustazen da
espazio geopolitikoa. Bizkaiako esparrua.
Bertako kultura eta hizkuntzaren sustapenak
ere hau indartzen du.
Bizitza komunitarioa sustatu eta indartzea da
helburu nagusi bat.

6.2. Komunitatea – espazio
soziala: Komunitate bat
X
definitu, babestu eta indartu
6.3. Ekonomia – espazio
Beste ekonomia eredu baten alde egiten
ekonomikoa: Ekonomia bat
X
dute. Lokala, ekologikoa, bidezkoa,
definitu, babestu eta indartu
solidarioa, espekulaziorik gabea
7.1. Elkarrekikotasuna: Helburu sozialak dituen moneta da. Proiektu sozialak
finantzatzen dira erabiltzaileen euroen %2arekin, eta bestalde komunitatearen
sustapena du oinarri, euren arteko elkarrekikotasuna bultzatuz. Ekhiaren proiektua ere
Crowdnfunding sistemarekin finantzatu dute partzialki.
7.2. Merkatua: Merkatua da oinarri eta merkatariekin erlazio eta aliantza zuzenak,
baina maila indibidualean. Markatari elkarteekin aliantzak lortzea da euren helburua.
7.3. Erakunde publikoak-gobernuak: erlazio bakarra larrabetzuko udalarekin dute,
etorkizunear begira lantzen ari diren proiektu baten inguruan. Beharrezko ikusten dute
erakunde publikoen bultzada, batez ere udaletxeena, baina oraingoz bat ere ez dute
lortu.
7.4. Kanpo proiektuak: Erakunde eta proiektu askorekin: Fiare, Goiener, REAS, Eko
Oiz, Sagarrak, Butroi Bizirik, Bilbotik Perura
7.5. Besterik: Instituto dela Moneta Social
8.1. Finantziazio osagarria
8.2. Kuota erregularrak

8-Finantzaketa

X

Crowdfunding

X

Orain arte bai, baina sistema hau amaitzera
doa

X

Oxidazio sistemarekin

X

Desazkundea kolektiboa, hasierako lanean

X

Batez ere sustazaile nagusiak

8.3. Transakzio kostuak
8.4. Txanponaren Oxidazioa
8.5. Beste batzuk
9.1. Administrazio publikoa
9.2. Gizarte eragileak-elkarteak
9.3. Merkatariak

9- Sustatzaileak

9.4. Enpresak
9.5. Herritarrak
9.6. Besterik
10.1. Administrazio publikoa

10- Kudeaketa

10.2. Gizarte eragileakelkarteak
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10.3. Merkatariak
10.4. Enpresak
10.5. Herritarrak

X

Lan boluntarioa. Edozein bazkidek parte har
dezake.

10.6. Besterik
11.1. Administrazio publikoa
11.2. Gizarte eragileakelkarteak
11.3. Merkatariak
11- Parte hartzaileak

X

Bazkidetu nahi duen oro

X

Bazkidetu nahi duen oro

11.4. Enpresak

X

Bazkidetu nahi duen oro

11.5. Herritarrak

X

Bazkidetu nahi duen oro

11.6. Besterik
12.1. Forma juridikoa
Asoziazioa
12.2. Gobernua:
Talde Eragilea. Astero elkartzen da. Edozein bazkidek parte hartu dezake.
Batzar Orokorra: urtean 1. Bazkide guztiek parte hartu dezakete.

12.Deskribapen
orokorra

12.3. Kide izatea
Aldaguneetan bazkidetu eta Ekhiak erosteko aukera. Sistema elktronikoan Internetez
izena eman eta Smartphone gailuan aplikazioa jaitsi.
12.4. Monetaren erabilera
Behin euroen truke erositakoan merkatuan gastatu daitezke. Itzuli daitezke eta euroak
berreskuratu, baina Ekhien %95a errekuperatuko da eurotan
12.5. Kide izateko erraztasunak, onurak
Bazkideen euroen %2a demokratikoki aukeratutako proiektu sozialetara doa
Bazkideen euroen %3a Ekhiaren finantzaketara doa.
12.6. Zirkulazioa bultzatzeko mekanismoak (oxidazioa, etab.)
Orain hiruhilero iraungizten da billetea eta eguneratzeko bere balioaren %2a ordaindu
behar da. Hemendik aurrera hau aldatzera doaz eta billeteak urte osoko balioa izango
du eta urte amaieran iraungiko da, eta billete berriak eskuratu behar izanez eta…
Sistema elektronikoan hilabetero aplikatuko da oxidazioa hilabeteko bataz bestekoaren
gain aplikatuz eta saldoan deskontatuz. (Oxidazioa 3 hilabetero %2a, hilabera batera
prorrateatua)
12.7. Moneta sistemaren printzipioak-helburuak
4 balore oinarrizko: Hizkuntza eta kultura propioaren errespetua, ekologismoa,
feminismoa eta justizia soziala.
12.8. Besterik
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6.3. TRUK-A
MONETAREN IZENA: Truka
BAI

ZEHAZTAPENAK

SORKUNTZA DATA: 2015eko udaberria
1.1.Diru papera eta txanponak
1.2.Txanpon elektronikoa
1.3. Zerbitzu kredituak
1-Forma

X

IntegralCES plataforma bitartez

X

Zerbitzuak eskainiz Trukak jaso daitezke
erosketak egin ahal izateko

X

Erabiltzaileen arten zerbitzu eta ondasunak
elkartrukatzea ahalbidetzen duen sistema

1.4. Trukerako merkatuak
1.5. Elkartrukea
1.6. Salgaiak
2.1. Erreferentziarik gabe

2-Balioa

3-Sorkuntza

2.2. Erabilera legaleko beste
txaponen erreferentziarekin
truke balioa emanez
2.3. Elkarrenganako babesean
oinarritua(adb. denbora)
3.1. Bihurgarritasun bermatua
3.2. Bermerik gabeko
maileguak
3.3. Erosi edo trukatu
daitekeen txanpona
3.4. Enpresa txanponak
3.5. Mailegu mutuala

Truk 1 = Euro 1
X
X

Zerbitzu edo ondasun salmentaren bitartez
eskuratu daitezke Trukak

X

Zerbitzuak edo ondasunak eskaintzen ez
dituenak Trukak lor ditzake euroen truke

X

Elkartrukearen ondorioz zuzenean sortzen
da moneta

X

Iruña eta inguruko 30-50 km erradioan dago
partaideen jatorria

X

ElkartukeTresna altrenatiboa, komunitatea,
hurbiltasuna eta giza-ekonomia sustatu.
Baliabideak sarekideen beharrak asetzen ez
dituzten eta ingurugiroa suntsitzen duten
jardueretara bideratu beharrean
(aberastasuna gutxi batzuen eskuetan
pilatuz), monetaren printzipioekin bat etorriz
beharrak asetzeko ahalbidetzeko sarea.
Euroak lortzeko zailtasunak dituzten eta
diruaren merkatutik kanpo bizi nahi duten
pertsonei tresna baliogarria eskaini.

3.6. Erakunde zentral batek
sortutako txanpona
4.1. Auzoa
4.2. Herria
4-Eremu geografikoa

4.3. Eskualdea
4.4. Probintzia
4.5. Nazionala
5.1. Ordainketa legaletarako
bitartekoa
5.2. Merkataritza erlazioak
bultzatzeko sortua
5.3. Bokazio sozialeko
txanponak

5-Helburua

5.4. Birbanaketa edo kotrol
politikoa

74

6-Kontuan hartzen
den esparruaespazioa (izaera)

7-Erlazio eta aliantzak

6.1. Lurraldea – espazio
geopolitikoa: Lurralde bat
definitu, babestu eta indartu
6.2. Komunitatea – espazio
soziala: Komunitate bat
definitu, babestu eta indartu
6.3. Ekonomia – espazio
ekonomikoa: Ekonomia bat
definitu, babestu eta indartu

X

Komunitate autogestionatu baten aldeko
proiektua

Baliabideak sarekideen beharrak asetzen ez
dituzten eta ingurugiroa suntsitzen duten
jardueretara bideratu beharrean
(aberastasuna gutxi batzuen eskuetan
X
pilatuz), monetaren printzipioekin bat etorriz
beharrak asetzeko ahalbidetzeko sarea.
Euroak lortzeko zailtasunak dituzten eta
diruaren merkatutik kanpo bizi nahi duten
pertsonei tresna baliogarria eskaini.
7.1. Elkarrekikotasuna: Elkarrekikotasunean oinarritutako proiektua da, sarean eta
autogestioan oinarritua, ondasun eta zerbitzuak elkartrukatuz ein handi batean Truka
bitarteko izanik.
7.2. Merkatua: Sareko beharrak asetzeko erosketak egiten dituzte ondasunak eta
zerbitzuak eskaintzen dituztenekin (Sareko printzipioekin bat datozen hornitzaileekin
dute harremana, eta Truk moneta sustatzen saiatzen dira erosketa hauetan ere ahal
duten neurrian erosketak Trukarekin ordainduz)
7.3. Erakunde publikoak-gobernuak:
7.4. Kanpo proiektuak: Jazar iniziatibarekin erlazio eta aliantza estua. Lokala bertan
dute, eta Jazarreko autosufizientzia taldearekin lankidetzan.
7.5. Besterik:
8.1. Finantziazio osagarria
8.2. Kuota erregularrak
8.3. Transakzio kostuak

8-Finantzaketa

8.4. Txanponaren Oxidazioa
8.5. Beste batzuk

Euroak Trukengatik trukatutakoan jasotako
euroekin asumitzen dira gastuak. Gastu
gehienak sarean asetzen saiatzen dira,
Trukarekin oridainduz

9.1. Administrazio publikoa
9.2. Gizarte eragileak-elkarteak

X

Herri Kooperatiba kolektiboa izan da
hasierako inspirazio eta sustatzaile

X

Batez ere sustazaile nagusiak

X

Bolondres modura lanean dabiltzan herritar
taldea

9.3. Merkatariak
9- Sustatzaileak

9.4. Enpresak
9.5. Herritarrak
9.6. Besterik
10.1. Administrazio publikoa
10.2. Gizarte eragileakelkarteak
10.3. Merkatariak

10- Kudeaketa

10.4. Enpresak
10.5. Herritarrak
10.6. Besterik
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11.1. Administrazio publikoa
11.2. Gizarte eragileakelkarteak
11.3. Merkatariak

X

Parte izan nahi duen oro

11.4. Enpresak

X

Parte izan nahi duen oro

11.5. Herritarrak

X

Parte izan nahi duen oro

11- Parte hartzaileak

11.6. Besterik
12.1. Forma juridikoa
Epe motzean sortzekotan dira.
12.2. Gobernua:
Asanblada bidez. Talde dinamizatzailea astero elkartzen da.

12.Deskribapen
orokorra

12.3. Kide izatea
Zerbitzuak edo ondasunak eskaini eta Truk monetan kobratzeko prest dagoen edonor.
Ezer eskaini gabe sarean parte hartzen duenik ere bada, Trukak euroen truke lortuz
12.4. Monetaren erabilera
Jazar eraikinean duten lokalean dute salmenta espazioa
12.5. Kide izateko erraztasunak, onurak
Sarean aritzea, harremanak, autogestioa, printzipioekin bat, kalitatezko produktuak,…
12.6. Zirkulazioa bultzatzeko mekanismoak (oxidazioa, etab.)
12.7. Moneta sistemaren printzipioak-helburuak
Aurrez aipatuak
12.8. Besterik
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6.4. TXANTXIA
MONETAREN IZENA: TXANTXIA
BAI

ZEHAZTAPENAK

SORKUNTZA DATA: 2014/10/01
1.1.Diru papera eta txanponak

X

Paperezko billeteak (0,10-0,50-1-5-10-20)

X

Euro 1=Txantxi 1

X

Udaletxean erosi behar da. Txantxiak
Eurotara
dendariek
bakarrik
bihurtu
ditzakete, %3ko penalizazioarekin

X

Oñati

X

Kontsumoa
fidelizatzea
eta
Oñatiko
herritarren gastu-ihesa mugatzea
Bertan bizi ez diren baina, lan-arrazoiak
direla-eta, egunero inguruko enpresetara
gerturatzen diren langileek udalerrian egiten
duten gastua suspertzea
Tokiko saltoki txikien eskaera sostengatzea
eta erraztea, egoera ekonomiko zaila bizi
baitute
Oñatiko herritarrak nahiz enpresak “tokikoa”
denarekiko konpromisora gerturatzea eta
ikusgarri egitea

1.2.Txanpon elektronikoa
1.3. Zerbitzu kredituak
1-Forma

1.4. Trukerako merkatuak
1.5. Elkartrukea
1.6. Salgaiak
2.1. Erreferentziarik gabe

2-Balioa

2.2. Erabilera legaleko beste
txaponen erreferentziarekin
truke balioa emanez
2.3. Elkarrenganako babesean
oinarritua(adb. denbora)
3.1. Bihurgarritasun bermatua
3.2. Bermerik gabeko
maileguak
3.3. Erosi edo trukatu
daitekeen txanpona

3-Sorkuntza
3.4. Enpresa txanponak
3.5. Mailegu mutuala
3.6. Erakunde zentral batek
sortutako txanpona
4.1. Auzoa
4.2. Herria
4-Eremu geografikoa

4.3. Eskualdea
4.4. Probintzia
4.5. Nazionala
5.1. Ordainketa legaletarako
bitartekoa
5.2. Merkataritza erlazioak
bultzatzeko sortua

5-Helburua

5.3. Bokazio sozialeko
txanponak
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6-Kontuan hartzen
den esparruaespazioa (izaera)

5.4. Birbanaketa edo kotrol
politikoa
6.1. Lurraldea – espazio
geopolitikoa: Lurralde bat
definitu, babestu eta indartu
6.2. Komunitatea – espazio
soziala: Komunitate bat
definitu, babestu eta indartu
6.3. Ekonomia – espazio
X
Ekonomia lokala sustatu nahi da, herritarrek
ekonomikoa: Ekonomia bat
herriko saltokietan erosketak egin ditzaten
definitu, babestu eta indartu
sustatuz.
7.1. Elkarrekikotasuna: “Elkarri Lagunduz” proiektuaren fruitua da Txantxi moneta.
Merkataritzari lagunduz alde batetik, eta era berean parte hartzen duten herritarrei
onurak eskainiz: deskontuak eta eskaintza bereziak atxikitako establezimentuetan eta
Txantxiak eskuratzeagatik %5eko aldez aurretiko hobaria.
7.2. Merkatua: Merkataritza Eraberritzeko Planak ekarri zuen proiektu hau martxan
jartzea. Txantxiaren oinarria da merkatua.
7.3. Erakunde publikoak-gobernuak:

7-Erlazio eta aliantzak
7.4. Kanpo proiektuak:
Oñatiko ikastetxeekin batera 2. eskuko azoka antolatzen da.
Oñatin ospatutako Argia egunean Txantxia erabili zen bertako azokan.
Enpresekin aliantzak egiten saiatzen dira, erlazioak izanez eurekin.
7.5. Besterik:
8.1. Finantziazio osagarria

X

Kostea udalak finantzatzen du.

X

Oñatiko Udala

X

Oñatiko Udala

11.1. Administrazio publikoa

X

Oñatiko Udala

11.2. Gizarte eragileakelkarteak
11.3. Merkatariak

X

Gaur egun 91 establezimendu proiektura
atxikiak

8.2. Kuota erregularrak
8-Finantzaketa

8.3. Transakzio kostuak
8.4. Txanponaren Oxidazioa
8.5. Beste batzuk
9.1. Administrazio publikoa
9.2. Gizarte eragileak-elkarteak
9.3. Merkatariak

9- Sustatzaileak

9.4. Enpresak
9.5. Herritarrak
9.6. Besterik
10.1. Administrazio publikoa
10.2. Gizarte eragileakelkarteak
10.3. Merkatariak

10- Kudeaketa

10.4. Enpresak
10.5. Herritarrak
10.6. Besterik

11- Parte hartzaileak
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11.4. Enpresak
11.5. Herritarrak

Saiakerak izan dira, emaitzik ez
X

11.6. Besterik
12.1. Forma juridikoa
Zeunden erakuntzeen arteko hitzarmena:
Oñatiko Udalak banku bezala Oñatiko Garapen eta Turismo Agentzia S.A. izendatu
zuen
12.2. Gobernua:
Mahai teknikoak (establezimenduak eta Udala) egiten du jarraipena, eta erabakiak
Mahai teknikoan eta Udal Gobernuan hartzen dira.
12.3. Kide izatea
“Elkarri lagunduz” proiektuan atxikitu beharra eta 91 merkataritza zein zerbitzu atxikitu
ziren. Herritarrek Txantxiak eskuratu besterik ez dute egin beharrik.
12.4. Monetaren erabilera:
Udaletxean euroen truke eskuratzen dira, eta ondoren atxikitutako herriko
establezimenduetan gastatu ahalko dira. Tokiko monetaren erabilerak honako onura
komertzial hauek eragingo ditu: Erabiltzailearentzako aldez aurretiko deskontu edo
hobari bat. Hura tokiko moneta erosten den momentuan bertan aplikatuko da, eta
haren zenbatekoa eurotan egindako ekarpen-balioaren %5 handiagoa izango da (105
“Txantxi” jasoko lirateke 100 euroren truke).
12.5. Kide izateko erraztasunak, onurak / Erabiltzaileentza onurak !

Erabiltzailearentzat %5eko aldez aurretiko hobaria, tokiko moneta erosten den
unean bertan. Erabiltzaileak bere hobariaren zati bat gizarte-funts batera xedatu ahal
izango du.
•Atxikitako establezimenduek egindako deskontu osagarriak eta eskaintza bereziak
urte osoan zehar
12.Deskribapen
orokorra

12.6. Zirkulazioa bultzatzeko mekanismoak (oxidazioa, etab.)
IRAUNGITZE-DATA ( 3 hilabetekoa) erabiltzaile zein komertzioendako.
Erabiltzaileek:
Erabiltzaileek ezin izango dituzte beren “Txantxi”-ak euroen bidez trukatu/saldu
proiektua indarrean den bitartean, eta beraz, bereganatutako tokiko moneta erabili
beharko dute, proiektura atxikitako establezimenduetan kontsumituz edo erosketak
eginez
Epea iraungi ostean erabiltzaileak ez baditu bere “Txantxi” monetak erabili, horien
iraungitze-data berritu/eguneratu beharko du; horrek zigor txiki bat izango du,
billetearen balioaren % 3koa.
Komertzioek:
Merkatariek iraungitze-dataren barnean dauden billeteak bakarrik onartu beharko
dituzte. Horiek 15 egun gehiago izango dituzte billeteen iraungitze-data eguneratzeko
(euroekin trukatu nahi ez dituzten billeteen kasuan). Horrela, merkatariak ez du
iraungitze-epeari dagokion “tasa” ordaindu beharrik izango.
12.7. Moneta sistemaren printzipioak-helburuak
Kontsumoa fidelizatzea eta Oñatiko herritarren gastu-ihesa mugatzea
Bertan bizi ez diren baina, lan-arrazoiak direla-eta, egunero inguruko enpresetara
gerturatzen diren langileek udalerrian egiten duten gastua suspertzea
Tokiko saltoki txikien eskaera sostengatzea eta erraztea, egoera ekonomiko zaila
bizi baitute
Oñatiko herritarrak nahiz enpresak “tokikoa” denarekiko konpromisora gerturatzea
eta ikusgarri egitea
12.8. Besterik
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6.5. AXTROKIA
MONETAREN IZENA: AXTROKIA
BAI

ZEHAZTAPENAK

SORKUNTZA DATA: 2013ko urtarrila
1.1.Diru papera eta txanponak

X

Paperezko billeteak (1, 5 eta 10)

X

Euro 1=Axtroki 1

X

Herriko 3 dendetan trukatu daitezke euroak
axtrokiengatik. Azokak daudenean trukerako
postua ezartzen dute.

X

Eskoriatza

X

Herriko komertzioen indartzea eta sustapena
bultzatzea helburu

1.2.Txanpon elektronikoa
1.3. Zerbitzu kredituak
1-Forma

1.4. Trukerako merkatuak
1.5. Elkartrukea
1.6. Salgaiak
2.1. Erreferentziarik gabe

2-Balioa

2.2. Erabilera legaleko beste
txaponen erreferentziarekin
truke balioa emanez
2.3. Elkarrenganako babesean
oinarritua(adb. denbora)
3.1. Bihurgarritasun bermatua
3.2. Bermerik gabeko
maileguak
3.3. Erosi edo trukatu
daitekeen txanpona

3-Sorkuntza
3.4. Enpresa txanponak
3.5. Mailegu mutuala
3.6. Erakunde zentral batek
sortutako txanpona
4.1. Auzoa
4.2. Herria
4-Eremu geografikoa

4.3. Eskualdea
4.4. Probintzia
4.5. Nazionala

5-Helburua

6-Kontuan hartzen
den esparruaespazioa (izaera)

5.1. Ordainketa legaletarako
bitartekoa
5.2. Merkataritza erlazioak
bultzatzeko sortua
5.3. Bokazio sozialeko
txanponak
5.4. Birbanaketa edo kotrol
politikoa
6.1. Lurraldea – espazio
geopolitikoa: Lurralde bat
definitu, babestu eta indartu
6.2. Komunitatea – espazio
soziala: Komunitate bat
definitu, babestu eta indartu
6.3. Ekonomia – espazio
ekonomikoa: Ekonomia bat
definitu, babestu eta indartu

X

Elkarri lagunduz Eskoriatza herriko
komunitateari bizia eman eta indartzea nahi
da.
Ekonomia lokala sustatu nahi da, herritarrek
herriko saltokietan erosketak egin ditzaten
sustatuz.
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7.1. Elkarrekikotasuna: Elkarrekikotasunean oinarritutako proiektua da. Herritarren eta
saltokien artean eta baita Axtroki Merkatari Elkarteko partaide guztien artean ere,
proiektua aurrera atera ahal izateko.Proiektuaren onurak denentzat berdinak izan ez
arren bazkide guztiek maila berdinean kolabortazen dute.
7.2. Merkatua:Axtroki izeneko Merkatari Elkartea da sortzaile, sustatzaile eta
kudeatzaile. Eskoriatzako merkatuan oainarritutako proiektua da
7-Erlazio eta aliantzak

7.3. Erakunde publikoak-gobernuak: 2016 arte Eskoriatzako Udalaren eta Axtroki
merkatarii elkartearen arteko proiektu konpartitua izan da. 2015eko udal
hauteskundeen ondoren gobernu berria ezarri zen Udalean eta 2016an proiektua uztea
erabaki dute
7.4. Kanpo proiektuak:
7.5. Besterik:
8.1. Finantziazio osagarria

X

Orain arte Udlak lagundu du. Hemendik
aurrera Axtroki Merkatari Elkartearen gain

X

Eskoriatzako Udala (2016an atera da
proiektutik)

X

Axtroki Merkatari Elkartea

10.1. Administrazio publikoa

X

2016 hasiera arte Udal teknikari baten
laguntza

10.2. Gizarte eragileakelkarteak
10.3. Merkatariak

X

Axtroki Merkatari Elkartea

11.1. Administrazio publikoa

X

Eskoriatzako Udala (2016an atera da
proiektutik)

11.2. Gizarte eragileakelkarteak
11.3. Merkatariak

X

Axtroki Merkatari Elkartea

8.2. Kuota erregularrak
8-Finantzaketa

8.3. Transakzio kostuak
8.4. Txanponaren Oxidazioa
8.5. Beste batzuk
9.1. Administrazio publikoa
9.2. Gizarte eragileak-elkarteak
9.3. Merkatariak

9- Sustatzaileak

9.4. Enpresak
9.5. Herritarrak
9.6. Besterik

10- Kudeaketa
10.4. Enpresak
10.5. Herritarrak
10.6. Besterik

11- Parte hartzaileak
11.4. Enpresak
11.5. Herritarrak

X

11.6. Besterik
12.1. Forma juridikoa
Merkatarien arteko Elkartea
12.Deskribapen
orokorra

12.2. Gobernua:
Batzar bidez hartzen dira eranbakiak. 2 urtez behin Batzarraren erdia aldatzen da.
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12.3. Kide izatea
Saltoki edo establezimendiua izanez gero Axtroki Merkatari Elkarteko parte izatea
beharrezkoa
12.4. Monetaren erabilera:
Saltoki konkretu batzuetan euroen truke eskuratzen dira, eta ondoren atxikitutako
herriko establezimenduetan gastatu ahalko dira. Tokiko monetaren erabilerak honako
onura komertzial hauek eragingo ditu: Erabiltzailearentzako aldez aurretiko bonifikazio
edo hobari bat. Hura tokiko moneta erosten den momentuan bertan aplikatuko da, eta
haren zenbatekoa eurotan egindako ekarpen-balioaren %10 handiagoa izango da (22
“Axtroki” jasoko lirateke 20 euroren truke).
Merkatariek bakarrik trukatu ditzakete berriro axtrokiak euroen truke.
12.5. Kide izateko erraztasunak, onurak / Erabiltzaileentza onurak !

Erabiltzailearentzat %10eko aldez aurretiko bonifikazioa, tokiko moneta erosten den
unean bertan.
Atxikitako establezimenduek egindako deskontu osagarriak eta eskaintza bereziak
urte osoan zehar.
Gabonetan 1.500 atxtrokiko zozketa egiten da kontsumitzaileen artean
12.6. Zirkulazioa bultzatzeko mekanismoak (oxidazioa, etab.)
Establezimendu batzuetan deskontuak aplikatzen dituzte erosketa axtrokietan egin
ezkero.
12.7. Moneta sistemaren printzipioak-helburuak
“HEMEN BIZI, HEMEN EROSI”
12.8. Besterik
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6.6. EUSKOA
MONETAREN IZENA: Euskoa
BAI

ZEHAZTAPENAK

SORKUNTZA DATA: 2013ko urtarrila
1.1.Diru papera eta txanponak

X

Paperezko billeteak (1, 2, 5, 10 eta 20)

1.2.Txanpon elektronikoa

X

Epe motzean martxan jarriko dute, bazkide
txartela bera izango da txartel elektronikoa

X

Euro 1=Eusko 1

X

Aldaguneetan euroen truke eros daiteke

X

Ipar Euskal Herria

X

Ekonomia eta tokiko dinamiken bertokiratzea
helburu, tokiko ekoizleei herri eta hiriko
hurbileko saltokiei lehentasuna emanez

X

-Euskara sustatzea
-Saltoki, enpresa, elkarte eta tokiko
ekoizleen arteko elkartasuna bultzatzea
-Gizartea eta natura gehiago errespetatzen
dituzten praktiken alde egitea

X

Ipar Euskal Herriak barnebiltzen duen
lurraldearen garapena bultzatu nahi da.

1.3. Zerbitzu kredituak
1-Forma

1.4. Trukerako merkatuak
1.5. Elkartrukea
1.6. Salgaiak
2.1. Erreferentziarik gabe

.2-Balioa

3-Sorkuntza

2.2. Erabilera legaleko beste
txaponen erreferentziarekin
truke balioa emanez
2.3. Elkarrenganako babesean
oinarritua(adb. denbora)
3.1. Bihurgarritasun bermatua
3.2. Bermerik gabeko
maileguak
3.3. Erosi edo trukatu
daitekeen txanpona
3.4. Enpresa txanponak
3.5. Mailegu mutuala
3.6. Erakunde zentral batek
sortutako txanpona
4.1. Auzoa
4.2. Herria

4-Eremu geografikoa

4.3. Eskualdea
4.4. Probintzia
4.5. Nazionala
5.1. Ordainketa legaletarako
bitartekoa
5.2. Merkataritza erlazioak
bultzatzeko sortua

5-Helburua

6-Kontuan hartzen
den esparruaespazioa (izaera)

5.3. Bokazio sozialeko
txanponak

5.4. Birbanaketa edo kotrol
politikoa
6.1. Lurraldea – espazio
geopolitikoa: Lurralde bat
definitu, babestu eta indartu
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6.2. Komunitatea – espazio
soziala: Komunitate bat
definitu, babestu eta indartu

X

-Herriguneak dinamizatzea helburutzat.
-Euskara sustatuz euskal komunitatea
dinamizatu eta indartu nahi da.

6.3. Ekonomia – espazio
X
Tokiko ekonomia sustatu nahi da, tokiko
ekonomikoa: Ekonomia bat
garapena sustatuz, ingurunea babestuz eta
definitu, babestu eta indartu
enplegu berriak sortuz.
7.1. Elkarrekikotasuna: Elkarte moduan funtzionatzen duen erakundea da Euskoa
kudeatzen duen Euskal Moneta. Elkar laguntza eta elkarrekikotasuna ezinbesteko
erlazio oinarria proiektu sozial honek aurrera egin dezan.
7.2. Merkatua: Merkatua da moneta honen funtzionamendurako oinarria. Bertan da
erabilgarri.

7-Erlazio eta aliantzak

7.3. Erakunde publikoak-gobernuak: Hendaiako eta Ustaritzeko udalak edo herriko
etxeak Euskoaren proiektura bazkide moduan batu diren lehen udalak izan dira.
Babesle moduan badira bestelako erakunde publikoak ere ekonomikoki eta
baliabideekin laguntzen dutenak, bakoitzak bere zereginekin zerikusia duen alorrean
kolaboratuz : Pyrenees Atlantiques Conseil General, Euskararen Erakunde Publikoa,
Bizi Garbia eta Bil eta Garbi (hondakinen bilketa eta tratamendua), Aglomeration Côte
Basque- Adour (ACBA) Herri Elkargoa, Hego Lapurdiko Hirigunea (ASPB).
7.4. Kanpo proiektuak: Euskoaren helburu eta printzipioekin bat egite duten kanpo
proiektu askorekin dituzte erlazio eta aliantzak, elkarteko bazkide, partaide edo eta
babesle moduan daudelarik bertan: Herrikoa (Euskal Herriko garapenaren aldeko
kapital solidariorako elkargoa), Credit Cooperatif, AEK, Euskal Irratia, Bai Euskarari,
Baionako merkatari eta artisauen Batasuna, etab.
7.5. Besterik:
8.1. Finantziazio osagarria

X

8.2. Kuota erregularrak

X

8-Finantzaketa

Dirulaguntza publikoak: Euskararen
Erakunde Publikoa, Aglomeration Côte
Basque- Adour (ACBA) Herri Elkargoa, Hego
Lapurdiko Hirigunea (ASPB).
Dirulaguntza pribatuak: Ekologia eta sozial
arloko proiektuak sustatzen dituen Suitzako
Fundazio baten eskutik.
Bazkidetze kuotak (bazkideak berak
aukeratzen du zenbat ordaindu, dogozkion
mugen artean): erabiltzaileek (5 eta 20 euro
artean urteko)/ zerbitzu emaileek (60 eta 240
euro artean urteko)/ elkarteek (10 eta 100
euro urteko)

8.3. Transakzio kostuak
8.4. Txanponaren Oxidazioa
8.5. Beste batzuk

X

Zerbitzu emaileek Euskoak Eurotara bihurtu
nahi badituzte % 5eko balio galera dute, eta
%2a proiektua finantzatzera bideratzen da

X

Bizi elkarte ekologista eta sozialetik hasi zen
iniziatiba. Ondoren ekologia, sozial eta
euskara gaietan lanean zebiltzan iparraldeko
elkarte ezberdinek parte hartu zuten
proiektuari jforma eta arraipena
ematerakoan.

X

Mugimendu sozial, ekologista eta
euskaldunean mugitzen ziren pertsona
ezberdinak proiektura elkartzen joan ziren

9.1. Administrazio publikoa
9.2. Gizarte eragileak-elkarteak

9- Sustatzaileak

9.3. Merkatariak
9.4. Enpresak
9.5. Herritarrak

9.6. Besterik
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10.1. Administrazio publikoa
10.2. Gizarte eragileakelkarteak
10.3. Merkatariak
10- Kudeaketa

X

Euskal Moneta Elkartea

11.1. Administrazio publikoa

X

Bazkidetzen den oro

11.2. Gizarte eragileakelkarteak
11.3. Merkatariak

X

Bazkidetzen den oro

X

Bazkidetzen den oro

11.4. Enpresak

X

Bazkidetzen den oro

11.5. Herritarrak

X

Bazkidetzen den oro

10.4. Enpresak
10.5. Herritarrak
10.6. Besterik

11- Parte hartzaileak

11.6. Besterik
12.1. Forma juridikoa
Euskal Moneta Elkartea
12.2. Gobernua:
Biltzar Nagusia urtean behin, kide guztientzat irekia. Txosten morala (elkartearen
urteko gorabeherak) eta kontuak onartu ala ez bozkatzen dute, eta Kolegioen
Batzordeko ordezkariak izendatzen dira. Kolegio deberdinetan antolatua, eta kolegio
bakoitzak ordezkariak Kolegioen Batzordean (Administrazio Kontseilu modukoa).
Kolegioak: Tokiko ekonomia; elkartasuna, euskara, laborantza herrikoia, ingurumena;
Kide aktiboak; Erabiltzaileak (kide diren pertsona guztiak); Zerbitzu emaileak (euskoa
onartzen duten enpresa eta elkarte guztiak); %3a jasotzen (aurrerago azaldua) duten
elkarteak; Herriko etxeak (udalak) eta herri elkargoak; Kide asoziatuak ( Kolegioen
Batzordeak hautatuak, beste kolegioetan sartzen ez diren baina proiektuari lotu nahi
dituzten egiturak, adibidez Garapen Kontseilua edo Euskararen Erakunde Publikoa);
Oinarrizko baloreak.

12.Deskribapen
orokorra

Kolegioen Batzordea urtean behin biltzen da, eta Elkartearen norabide estrategikoak
finkatzen dira, eta bi batzorde izendatzen:
•
Onespen batzordea: Euskoan sartu nahi duten enpresa eta elkarteen
galderak aztertzen ditu. Kolegio guztietakoak diren 9 eta 21 kide artean
ditu,
•
Gidaritza batzordea: Elkartea kudeatzen du urte guztian zehar; bulego bat
izendatzen du bere baitan (bi lehendakari-kide edo ko-lehendakari,
diruzain bat, idazkari bat).

12.3. Kide izatea
Elkarteko bazkide izan behar da eta urteko kuota ordaindu: erabiltzaileek (5 eta 20 euro
artean urteko)/ zerbitzu emaileek (60 eta 240 euro artean urteko)/ elkarteek (10 eta 100
euro urteko).
-Erabiltzaileek elkarte bat izendatu behar dute zeini euroak euskoengatik aldatzen
dituzten baokitzean aldatutako balioaren %3a bideratuko zaion (gutxienez 30 bazkidek
izendatutako elkarteei)
-Profesionalek edo zerbitzu emaileek, bazkidetzean “Euskoaren xarta” sinatu behar
dute, Euskoaren printzipioekin bat eginez.
-Zerbitzu emaileek bi konpromezu hartu behar dituzte: Alde batetik ekonomia
birtokiratze eta ekologia alorrean tokiko hiru produktu (edo ezin bada, zerbitzu)
erabiltzea konprometituko da (ezinezkoa den kasuetan hondakinen bereizketa
selektiboa egitera), eta bestetik euskararen alorrean bere etiketa eta kartelak
elebidunak izatea, edo nagusiak edo langileek AEKn euskarazko hogei orduko kurtso
bat burutzea
Egiaztatze edo Onespen Batzordeak baieztatuko du onespen eskaera, eta baita
ondorengo jarraipena ere.
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12.4. Monetaren erabilera:
Aldaguneetan euroen truke erosten dira euskoak (nahi bezainbat) eta bazkide diren
saltoki edo zerbitzu emaileen guneetan gastatu ahalko dira (katalogoan aurki daitezke,
tokiaren eta produktu edo zerbitzuen arabera).
Erabiltzaileek ezingo dituzte euskoak itzuli. Zerbitzu emaileek tokiko hornitzaileei edo
lansarien zati bat ordaintzeko erabiltzea sustatuko da, eta bestela itzuli ahalko dituzte,
baina %5eko balio galera batekin.
12.5. Kide izateko erraztasunak, onurak / Erabiltzaileentzat onurak:
-Erabiltzaileek bazkidetzean aukeratzen duten elkarteari aldatzen dituzten euskoen
%3ko eusko kopurua bideratuko zaio, erabiltzaileak inongo balio galerarik jasan gabe.
-Bazkide diren profesionalek, euskoetan kontsumitu ezkero deskontuak aplikatu ohi
dituzte.
-Katalogoan ageri diren profesionalen konpromezua ekologia eta euskara alorrean.
-Ekonomiaren bertokiratzea eta hurbileko saltokiak sustatu
12.6. Zirkulazioa bultzatzeko mekanismoak (oxidazioa, etab.)
Gero eta Eusko gehiago eskuratu, gero eta Eusko gehiago bazkideak izendatutako
elkartearentzat.
12.7. Moneta sistemaren printzipioak-helburuak
-Ekonomia eta tokiko dinamiken bertokiratzearen alde, lehentasuna tokiko ekoizleei eta
herri eta hiriko hurbileko saltokiei emanez
-Euskara sustatzearen alde
-Saltoki, enpresa, elkarte eta tokiko ekoizleen arteko elkartasunaren alde
-Gizartea eta natura gehiago errespetatzen dituzten praktiken alde
-Industriala den edo lurraz kanpokoa den nekazaritza eta abeltzantzaren kontra
-Banaketa handiko sareetako enpresen kontra, hedatzen duten ekonomia
ereduarengatik; lanpostu murrizketa,harreman sozial eta baliabide naturalak suntsitzen
dituelako
-Ingurumenari kalte handiak eragiten dizkien eta nahiz eta ahalbideak izan,
hobekuntzarik egin nahi ez duten enpresen kontra
12.8. Besterik
Zirkulazioan dagoen euskoei dagozkien euroak NEF elkartasunezko aurrezki libreta
batean ezartzen dira (Credit Cooperatif), Frantziako ekonomia sozial eta solidarioko
proiektuak finantzatzeko). Eta honez gainera Herrikoa Arrisku Kapitaleko Elkartearekin
hitzarmena: NEF libretan ezarritako euro bakoitzarentzat, Herrikoak “Eusko-Herrikoa”
fondoan euro bat ezartzen du, fondo hau Ipar EHko proiektuak finantzatzeko erabiltzen
delarik.
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https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/30/pdfs/BOE-A-2011-5708.pdf
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REAS: red de redes de economía alternativa y solidaria.
www.economiasolidaria.org

•

LETS: http://www.tjlets.or.kr/

•

WIR bankua: http://www.wir.ch/
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Chiemgauer: http://www.chiemgauer.info/

•

Sol Violette: http://www.sol-violette.fr/

•

Sol proiektua: http://www.sol-reseau.org/
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Toulouseko udaletxeari dagokion bahi-denda. http://www.credit-municipaltoulouse.fr/

•

Banco Palmas: http://www.institutobancopalmas.org / (Facebook):
https://www.facebook.com/BancoPalmas

•

Estatu espainiarreko denbora bankuen esperientziak:
http://www.bdtonline.org/#buscatubanco

•

Truke, denbora banku, MSO eta bestelako alternatiben web orria (Julio Gisbert):
http://www.vivirsinempleo.org/

•

REAS Nafarroa: http://www.economiasolidaria.org/redes/reas_navarra

•

Iruña inguruko azoka solidarioak:
http://www.economiasolidaria.org/feria_navarra_2015

•

TXbizi kolektiboa: http://www.txantrea.net/blog/?p=46

•

I. Merkatu Sozialaren Azokako kartela:
http://www.economiasolidaria.org/files/Cartel_Alterbus_mercado_social.pdf
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•

Auzoko Kolektiboa:
www.economiasolidaria.org/noticias/se_presenta_el_mercado_social_y_trueke_de
l_casco_viejo_de_iruna

•

Merkatu Soziala: : http://mercadosocial.konsumoresponsable.coop/eu/node/2178

•

Desazkundea mugimendu soziala: http://web2.desazkundea.org/language/eu/

•

Ekhia: http://www.ekhitxanpona.org/wordpress/?lang=eu

•

Eko Oiz: http://www.ekooiz.eu/

•

Sagarrak: http://www.sagarrak.org/eus/

•

Butroi Bizirik: http://www.butroientransicion.org/

•

Bilbotik Perura: http://bilbotikperura.blogspot.com.es/

•

Fiare Banku Etikoa: http://www.fiarebancaetica.coop/
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Goiener energia berriztagarrien Kooperatiba: http://www.goiener.com/eu/
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Integral CES plataforma: https://www.integralces.net/?lang=es
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Cooperativa Integral Catalana: http://cooperativa.cat/es/
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Community Exchange System (CES): https://www.communityexchange.org/home/
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Txantxia: http://www.oñati.eus/eu/udala-erakundea/txantxia-onatikomoneta?set_language=eu

•

Euskoa: http://www.euskalmoneta.org/eu/

•

Bzi! Mugimendu soziala: http://www.bizimugi.eu/eu/

•

Credit Cooperatif erakundeko NEF elkartasunezko aurrezki libreta:
http://www.credit-cooperatif.coop/particuliers/nos-produits-solidaires/les-produitsen-partenariat/livret-nef/

•

Herrikoa izeneko arrisku kapitaleko elkartea: http://herrikoa.com/eu/

•

AEK (Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea):
http://www.aek.eus/index.php/eu/

•

Instituto de la Moneta Social: http://www.monedasocial.org/

•

Grupo por la defensa del territorio del Alto Palancia, La moneda social, ¿una
herramienta transformadora?, Argelaga. Revista antidesarrollista y libertaria (en
línea), 2014ko apirilak 12: https://argelaga.wordpress.com/2014/04/12/la-monedasocial-una-herramienta-transformadora/
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