
Autarkia eta geldialdi ekonomikoa
SARRERA

Espainiako  ekonomia  era  bat  suntsituta  zegoen  gerra  ostean.  Gainera  nazioarteko 
isolamendua zegoen, hasieran II Mundu gerra zelako eta ondoren zeharka baina Espainiak 
lagundutako bandoa galtzailea suertatu zelako.  Bi eragile  hauei politika ekonomikoa,  buru 
askirako eta estatuaren ekonomian parte hartze handia, hots,  autarkia gehitu behar zaizkio. 
Hiru eragile hauengatik Espainiako ekonomiak guztiz geldirik zegoen eta kolapsaturik, honen 
ondorioz gosearen urteak eta errazionamendu txartelak eta estraperloarenak biziko dira.

I.- AUTARKIA
KONTZEPTU ETA GAKO IDEOLOGIKOAK APLIKAZIOAK
Autarkiaren politikaren helburu nagusia ahalik eta buruaskitasun 
handiena eta auto horniketa betetzea du, atzerritik, Espainian ekoiztu 
daitekeen ezer ekarri behar ez delarik. Hau lortzeko ekonomian 
Estatuaren parte hartze handia eman behar zen, hau autarkiaren 
bigarren ezaugarri nagusian bilakatuz. Bere programa nazionalista eta 
estatala zen, honetarako garapen azkarra, jabego pribatuko egitura bat 
sustatu nahi zelarik. Dena den beti azpitik Estatuaren kontrol zorrotza 
eta neurri batean baita jabego publikotzat hartuz.
Ez da aurreneko aldiz Estatuak ekonomian parte hartzen duela, XIX. 
bukaeran eta XX. hasieran jorratzen joan zen, Primo de Riverarekin 
garapen handia ezagutu zuelarik. Baina autarkiak, aurreko politika 
muturrera eramatea izango da. Hiru arrazoiengatik azaldu daiteke 
autarkia: gerra ondorengo ekonomiaren egoera larria, nazioarteko 
isolamendua (bi hauek erregimenak argudio bezala erabiliak) eta 
hirugarrena erregimenak ekonomi faxista batean dituen itxaropenak, 
Alemania eta Italia eredu bezala hartuz, adibidez hiper-nazionalismoa, 
inperio espainolaren berreskurapena, Estatuaren parte hartze totala eta 
paternalista nabariak izan zirelarik.

Ekintza industriala guztiak gobernuak kontrolatu zituen, 
dekretu eta legeen bidez erabaki nagusiak hartzerakoan. 
Horrela banaketa, kontsumo, soldata, prezio, komertzio eta 
inbertsioen inguruko neurriak hartzen zirelarik. Hamar 
urtetarako plana ezarri zen, modernizazio ekonomikoa eta 
buruaski izatea lortzeko helburuz; aldi berean esportazioak 
handitu eta inportazioak murriztu nahi zelarik, atzerri 
inbertsioen beharrik gabe.
Neurri nagusienak atzerriko produktuen inportazioak 
murrizten zituzten, barruko merkatua itxiz soilik barneko 
ekoizpenetarako. Atzerriko inbertsioak eta teknologia 
ekiditen zuten, ekoizpena eta banaketa antolatzen zuten eta 
nahitaezkoak diren kontsumo produktuentzat 
errazionamendu ezartzen zen. Atzerriko inbertsio 
industrialei trabak ezartzen zatzaizkieten, Estatuak bertze 
industriari bezala jokatuz, estatu industriak eratuz. Parte 
hartzearen ondorioz burokrazia asko ugaldu zen, oso zabala 
eta eragin gutxikoa izanik, baina tamalez oso ustela eta 
erregimen zaleen aldekoa 

NEKAZARITZA INDUSTRIA ETA KOMERTZIOA
Ideologikoki aurreneko urte hauetan landa 
mundura itzultzen da, Espainiako balio 
tradizionalen gordeleku bezala. Baina 
nekazaritzan Estatuaren ekonomi eskua hartze 
bigarren maila batean utzi zen, bere helburuak 
industrian zentratu zirelarik.
Gobernuaren aurreneko neurria errepublikako 
kolektibizazio saiakerak desegitea izan zen, lurrak 
aurreko jabeei itzuliz, nekazari berrikuntza 
tekniko bat aldarrikatuz, nahiz eta emaitzak urriak 
izan. Hanpatu beharrekoa uharka edo urtegien 
politika zabala. SNT (Servicio Nacional del 
Trigo) Frankok gerran zehar sortutakoa orain izan 
zuen garrantzi handia. Ekoizleek garia prezio 
ezarri batetan saldu behar zioten derrigorrez 
erakunde honi, erakundeak gero bertze prezio 
ezarri edo tasatu batera saltzeko. Honek 
ekoizpenaren murrizketa eta batez ere merkatu 
beltzaren agerpena erakarri zuen  Hamarkada 
gorri batetan zehar eta nahiz eta errazionamendua 
egon, nekazaria zen nazio honek, bere dibisa 
urriak nahitaezko diren beharrak asetzeko, 
elikagaiak inportatzen erabili behar izan zituen. 

Autarkiak bi ardatz nagusi izan zituen. Aurrenekoa komertzioaren arautzea eta 
bigarrena industria sustapena, Espainiako independentzia militarra, politikoa 
eta militarra lortzeko.
Industrian indarrean jarritako aurreneko legeak fiskal abantaila zabalak eman 
zituen, zergen murrizpenak eta argiki zehazten ziren industria talde batetarako 
lizentzia bereziak, estrategikoak edo interes nazionalekoak, gerrakoak eta 
behar beharrezkoak ziren ondasunekoak. 1941.urtean INI sortu zen, Italiako 
ereduari jarraituz. INI holding industrial handia zen, estatuko jabetzakoa eta 
armak, itsasontziak, altzairua, auto eta hegazkinak eta abar egiten zituena. 
Horrela Estatuak nazioko enpresari nagusienean bihurtu zelarik. ENASA, 
ENDESA, ASTILLEROS, BAZÁN, SEAT, CASA, PEGASSO, RENFE, 
IBERIA, TELEFÓNICA, eta abarreko enpresak jabego publikokoak izan dira 
duela urte oso gutxi arte. Hidroelektrikoak eta siderurgia ere asko garatu ziren, 
ehungintzak ordez bere ekoizpen maila asko jaitsi zuen bitartean.
Komertzioari dagokionez, barnekoa eta kanpokoaren artean ezberdintasun 
nabariak daude. Inportazio eta esportazio guztiak Estatuaren esku gelditu ziren, 
administrazioko baimenik gabe ezin ziren burutu. Neurri honen bidez 
funtsezkoak ziren produktuak zehaztu nahi zen, eta zeintsuk ez ziren 
beharrezkoak. Ondorioz beharrezkotzat jotzen ditugun produktu anitzen 
urritasuna eman zen.
Barne komertzioan, lege autarkikoak merkatuen funtzionamendua prezioen 
finkatze arbitrarioengatik ordezkatu zituen. Prezioak eskari eta eskaintzaren 
legearen azpitik finkatzean produktuen gabeziara eta horniketa falta ekarri 
zituen, merkatu beltza garatuz eta errazionamendua.
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II.-EKONOMI GELDIALDIA 
Geldialdi  ekonomikoaren  arrazoi  nagusia  politika  ideologiko  nazionalistan  bilatu 

behar da, hots, autarkian. Halaber gerraren ondorioak, nazioarteko isolamendua eta eguraldi 
kaskarrak  eragina  –lehorte  jarraitua-  erregimenak  argudiotzat  hartuak  izan  zuten. 
Azpimarratzekoa  da  ere  Espainiak  Mendebaldeko  Europako  berreskurapen  ekonomiko 
planetara ez atxikitzea, Marshall planera, bere gobernu diktatorialagatik.

POBREZIA ETA 
MISERIA. 
ZERGATIAK 

ERRAZIONAMENTUA ETA MERKATU 
BELTZA 

INDIKADORE 
MAKROEKONOMIK
OAK

40.hamarkada Espainiako 
historiako aldirik txiroenetakoa 
eta miseria handienetarikoa da. 
Nekazari produkzioak ez zen 
populazioaren beharrak asetzeko 
heinekoa, industriaren 
ekoizpenak ere atzera jo zuen 
lehengai, kapital eta 
teknologiaren gabeziagatik, bizi 
mailaren beherapena eta soldata 
baxuak eta gose orokortua eman 
ziren. Erregimenaren erantzuna 
errazionamendua izan zen, 
merkatu beltza edo estraperloa 
bultzatuz.

Elikagai edo industriarako nahitaezkoak ziren produktuen 
gabeziak , adibidez petrolio edo ikatzaren aurrean, 
erregimenak errazionamenduarekin erantzun zuen, 
produktu hauetarako errazionamendu txartelak sortuz. 
Errazionamendu, gabezia eta barne komertzioa 
kontrolatzeko erakundeen ugalketak, merkatu beltzaren 
agertzea bultzatu zuen, bertara ekoizpenaren eta eskariaren 
alde hainbat bideratuz. Dirua eta aukera zutenek beraien 
beharrak merkatu honen bidez asetzen zituzten. Aldi 
berean merkatu honen loraldiak etekin aunitz sortu zituen, 
erregimenari fidela izango zen klase ertain berri bat eratuz. 
Hauek beren etekinak bankuetara bideratzean, bankuen 
etekinak asko handitu zituzten %700 inguru, bigarren talde 
onuradunean bihurtuz. Beti bezala galtzaile handienak 
herritar klaseak izango zirelarik.

Per capita errentaren 
beherapena egon zen, eta 
inflazioaren handitze jarraitua –
Espainiako historiako garairik 
inflazionistena- Erregimenak 
estatuaren zorra, finantzatzeko 
moneta emisioa gehiegizkoak 
burutu zituelako; gainera 
beharrezkoak ziren 
inportazioak eta komertzioa 
defizit handiegiak, industria 
produktu espainolak ez ziren 
batere lehiakorrak kanpoan .

III.- AUTARKIAREN AMAIERA

50.hamarkadaren  hasieran  joera  aldatzen  joan  zen  apurka-apurka,  isolamenduaren 
bukaerarekin bat etorri zelarik,  AEBk emandako laguntzarekin eta politika ekonomikoaren 
norabidearen  aldaketa  motelarekin.  Garai  honetako  ekonomiaren  liberalizazioa  eta  kanpo 
alderako irekiera, oso motela izan zen, erregimenen sektore gogorrekin topo egiten zuen eta, 
hauen  ustez  honek  oinarri  ideologikoen  eta  zenbaitentzat  suposatzen  zuen  pribilegio 
ekonomikoen aurka jotzea zen eta.
Hazkundea eta liberalizazioak nabariak izan baziren ere, 1957.urtean Espainiako ekonomiak 
lur jotzetik hurbil zegoen . Inflazioa,  ordain balantzaren defizita eta erreserben urritasunak 
egoera  jasan  ezina  egiten  zuten.  Urte  horretan  bertan,  Frankok  bere  gobernuan  aldaketa 
sakonak  egin  zituen,  ministro  berriak  izendatuz  López  Rodo,  Navarro  Rubio  y  Alberto 
Ullastres,  OPUSekoak,  arazoa  konpontzeko  prest  zeudenak  liberalizazio  eta  ekonomiaren 
arrazionalizazioa  ezarriz.  Hau teknokrazia  bezala  ezagutua  izango  da.  Honetarako  aurrera 
pausu  bat  eman  behar  zen  eta  autarkiaren  politika  nazionalista  atzera  utzi  behar  zen, 
teknokraziaz eta garapen ekonomikoaz ordeztuz. 1959.ean jauzi handi eman zen estabilizazio 
edo egonkortze planekin.  Hemendik aurrera  ekonomiak  izugarrizko garapena eta zabaltzea 
ezagutuko  du,  60.hamarkadan  benetako  eta  osoa  izango  den  industrializazioarekin,  hots, 
Espainiaren modernizazioa.
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