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1977. urteko egoera ekonomikoa lehertzear zego-
en. Espainiako energiaren %66 inportatu egiten zen
eta 1973ko petrolioaren krisia oharkabean pasa zen
Francoren azken agintaldietan, honek ez baitzuen
inongo neurririk hartu barrilaren igoeraren aurrean.
Petrolioaren prezioa neurrigabe igo zen, hamabi hila-
betetan 1,63 dolarretik 14 dolarrera pasa baitzen.

Gainera, Espainiak ez zituen nahikoa baliabide
kanpoaldearekin zituen harremanak mantentzeko eta
100 milioi dolarreko erreserbak galtzen zituen egune-
ro, horrela, 1973 eta 1977. urteen artean 14.000 milioi
dolarreko kanpo-zorra sortu zen.

Inflazioari buruz zer esanik ez, 1976. urtean %20
izatetik 1977. urte erdirako %44 izatera iritsi baitzen
eta ELGEko (Ekonomi Lankidetza eta Garapeneko
Erakundea) herrialdeen bataz bestekoa %10 zen.

Enpresek ehunka mila milioi pezetako zorrak zituz-
ten eta honek langabezia etengabe haztea ekarri
zuen; 900.000 pertsona izatera iritsi ziren eta haueta-
tik langabeziako sorospena jasotzen zutenak 300.000
bakarrik ziren.

Egoera hau zela eta, indar politiko guztiak kezkatu-
ta zeuden eta Gobernuak parlamentu osoa bilduko
zuen irtenbidea bilatzeko beharra sentitzen zuen, hau
da, “kontzentrazio politika” aplikatzea.

Enrique Fuentes Quintana ekonomia ministroa
izango da oinarrizko dokumentua idazteko arduradu-
na eta 1982. urtean politikari errepublikar baten adie-
razpenak bere egingo ditu: «Edo demokratek buka-
tzen dute Espainiako krisi ekonomikoarekin edo krisiak
berak bukatuko du demokraziarekin.»

Abuztuaren 25ean Moncloako Itunak sinatuko dira
alderdi politiko nagusienetako ordezkarien babesare-
kin, Santiago Carrillo eta Manuel Fraga barne. 

Itun hauek parlamentuan 27an onartuko dira eta
bertan, batetik, premiazko neurriak –inflazioaren eta
kanpo desorekaren aurka– eta, bestetik, krisiaren
kostuak banatzeko epe erdira beharrezkoak diren
erreformak zehazten dira.

Egoera orokor honetatik Barakaldoko gizartea ez
zen, nola ez, kanpoan geratu. Are gehiago, lehen mai-
lako industria gune zenez eta tradizioko industria-sare
indartsua zuenez, langabezian eragin handia izan
zuen. Ekonomiak eta batez ere euskal industriak 1975
eta 1984. urteen artean jasan zuen krisiak langabezia-
ren igoera handia ekarri zuen; laurogeiko hamarkada-
ren azken erdian bizitu zen susperraldiak ere ezin izan
zuen krisia guztiz leundu.

Hirurogeiko hamarkadaren bukaeran industriaren
sektoreak Bizkaian enplegu osoaren %50 hartzen ba-
zuen ere, 1989. urterako ehuneko hau ia hamar puntu
jaitsi zen. Langabezi tasa 16 puntu igo zen 1973 eta
1989. urteen artean.

Ésta es la habitación, éste el desierto
Aquí la naturaleza, hermosa y varia
Recomienda la vida solitaria
Aquí cada viviente yace en reposo amable
Un silencio se observa, comparable
A la noche más quieta
Parece que de intento
Ni el río corre, ni la mar se inquieta
Ni las olas se mueven con el viento
En el sueño profundo, duerme tranquilo todo el mundo.

Hau da gela, hau basamortua
Hemen naturak, eder eta ugariak
Bizitza bakartia gomendatzen du
Hemen bizidun bakoitza atseden goxoan dago etzanik
Isiltasuna nabari da, bailitzan

TRANTSIZIOAREN HISTORIARAKO OHARRAK:
EKONOMIA

MAITE IBÁÑEZ
Historiagilea

En Barakaldo, tras la Guerra Civil que representó una reducción a todos los niveles de la pro-
ducción industrial, se alcanzó un nivel de fábricas y talleres que enlazaba con la tendencia an-
terior a la contienda. Sin embargo, esta recuperación no se producirá hasta bien entrada la
década de los cincuenta. Será en estos años cuando aparezcan un sin fin de nuevas factorías
en la zona de Lutxana-Burtzeña, donde confluyen el Kadagua y el Nervión –astilleros, quími-
cas, cerámicas–, en los barrios de Retuerto así como en la planicie central de las estribacio-
nes del Rontegi.
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Gaurik lasaiena
Badirudi saiatzeagatik ere
Ibaia ez doala, itsasoa ez dela urduritzen
Haizeak ez ditu olatuak mugitu ere egiten
Lo sakonean murgilduta, guztiak daude lo lasai.

Samaniego, Barakaldo, 1794.

Berrehun urte daude Barakaldoko ingurua deskri-
batzen duten alegialariaren hitzen eta orain ez urte
gutxi arte leku honek berak erakusten zuen irudiaren
artean, Euskal Herriko “aorta” edo industriaren bihotz
bihurtu zen ibai-ertzaren irudia. Milurtekoak diruditen
berrehun urte, aipamen horretan erakusten den irudi
idilikoa XX. mendeko 70eko hamarkada hasierako gi-
ro gogor, dinamiko eta nekaezinarekin alderatzen ba-
dugu. Lehen mailako jarduera ekonomikodun gune
bihurtzeko jarraian aztertuko dugun garapena izan
zuen.

50EKO HAMARKADA

Barakaldon Gerrate Zibilak produkzio industriala-
ren jaitsiera ekarri zuen maila guztietan baina behin
hau igarota, gatazka aurreko joerarekin bat zetorren
mailara iritsi zen fabrika eta tailerrei dagokienez. Hala
ere, susperraldi hau ez da berrogeita hamarreko ha-
markada iritsi arte gertatuko. Urte hauetan lantoki be-
rri mordoa agertuko da Lutxana-Burtzeña inguruan,
Kadagoa eta Nerbioi ibaiak bateratzen diren lekuan
–ontziolak, kimikak, zeramikak–, Retuertoko auzoetan
nahiz Rontegi inguruko mendietako erdiko lautadan.

Industriaren susperraldi hau gerra ostean egon zen
autarkia politikarekin lortu zen, produktu nazionala
babesteak hainbat industria ekimen aurrera ematen
lagundu baitzuen eta aurreko urteetako ahulezia gain-
ditu zen. 

Korronte ekonomiko honekin lortutako emaitzen
froga ongarriak fabrikatzen dituzten enpresen sorrera
dugu –Unquinesa edo Sefanitro– eta metal eraldatuen
instalazio industria txiki eta ertainak ugaritzea. 

Era berean, garai honetan eta Udalbatzak bultzatu-
ta hirigintza lanak ugaritu ziren, horrela, denbora gu-
txian finkatutako biztanleri handiak eskatzen zuen az-
piegitura erlijioso eta zibila eman zitzaion Barakaldori.

Horrela bada, 50eko hamarkada hasieran Barakal-
dok industria hiri itxura zuen, erdi hiritartua eta langi-
le-klasearen bizileku. Erdi hiritartua egotearen izaera
oraindik ere ugariak ziren baserri eta nekazaritza-
ustiapenek ematen zioten, hiritartutako guneen artean
barreiatzen den lainoa baliran. 1937. urtean, adibidez,
Barakaldok oraindik ere guztira 135 baserri zituen eta
horietatik %52 maiztergoaren arabera ustiatzen ziren.

Laborantzarako, fruta-arboletarako edota baso-ustia-
penerako lurra 2.244.701 m2 izatera igo zen.

Diktaduran zehar eraikitako eraikin berriak –etxe
merkeak, pisu blokeak– metalurgia nahiz kimika in-
dustria berriak eta autarkiaren urteetako eskariari
erantzuteko sortutako tailer txikiak, populazio aktiboa
%70 izatea eta nagusiki industria-langileak izatea; or-
durako, horiek guztiak Barakaldo egun den industria-
hiri handia ulertzeko erreferente ziren.

Barakaldok Bizkaiko eta, batez ere, Bilbo Handiko
balantze ekonomikoetan izandako pisu handia zehaz-
ki ulertzeko, udalerrian kokaturiko industria eta langi-
leak eskualdeko industrializatuenekin alderatzea da
egokiena.

Lantegi Langileak
kopurua

Sestao ................................ 61 18.186
San Salvador del Valle ....... 27 7.726
Basauri ............................... 78 7.421
Leioa .................................. 33 2.602
Galdakao............................ 106 2.380
Barakaldo........................... 288 43.627
Bilbo ................................... 2.438 7.994

Barakaldo zen, Bilbo udalerriaren ondoren, berro-
geita hamarreko hamarkadan Bizkaiko lantegi gunerik
handiena. Dena den, industriaren pisua biztanleriare-
na baino baxuagoa zen: bertako fabrikek eskualdeko
populazio aktiboaren %8 baino ez zuten erabiltzen
eta udalerrian populazio aktiboaren %12 baino zer-
txobait gehiago bizi zen.

Udalerriko industria, sektoreen banaketari dago-
kionez, jarraian ikusten den moduan zegoen antolatu-
ta: 

Lantegi Langile 
kopurua kopurua

Produktu kimikoak ............. 13 2.182
Oinarrizko metalak ............. 9 1.113
Produktu metalikoak .......... 52 1.068
Kautxua .............................. 4 828
Garraiorako materiala......... 21 695
Makinaria............................ 17 682
Ehunak ............................... 2 402
Egur eta altzariak ............... 43 229
Janari eta edariak............... 30 196
Bestelakoak ....................... 97 599

BIZKAIKO LABE GARAIAK

Barakaldoko industriari buruzko errepaso labur ho-
netan nahitaezkoa da Bizkaiko Labe Garaietan geldiu-
ne bat egitea eta egoera ezberdinetan nola moldatu
zen ikustea.
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Ez litzateke gehiegizkoa izango Bizkaiko Labe Ga-
raiak udalerriaren izaera modernoaren ardatz nagu-
siena izan direla baieztatzea. Barakaldon egoitza so-
ziala egoteaz gain, industria instalazio garrantzitsuak
zeuden, bere babespean mendeko sozietateak sortu
ziren, hauetako asko hirian finkatuak eta, beraz, uda-
lerrian bizi ziren 4.000 langile baino gehiagori eman
zien lana zuzenean. Ez da ahaztu behar bere ekintza
sozialen artean eskolak, ekonomatuak, osasun zen-
troak eta etxebizitzak sortu zituela.

Ordurako Bizkaiko Labe Garaiak sozietateak esta-
tuko siderurgia merkatua kontrolatzen zuen. Eskaria
handitu eta Ipar Amerikako mailegu berrien bitartez,
1953. urtetik aurrera produkzioa handitzen hasi zen.
Egoera honek ez zituen bost urte iraun. Langileak
1950. urtean 15.477 izatetik 16.874 izatera pasa ziren
1959. urtean. Aldi berean, produkzio taldea berritu
zen. Barakaldo eta Sestaon egitasmo bat prestatu
zen koke bateriak hobetu eta handitzeko, mineralak
sinterizatzeko, bihurgailuak eta tren hondatzaile be-
rriak. 

ENSIDESA enpresaren lehiakortasuna dela eta
–1957. urtean sortutako estatuko enpresa– fabrikan
inbertsioak egitearen politika indartu zen. 1954 eta
1958. urteen artean Etxebarrin zegoen hotzeko ban-
da-trena jarri zen martxan, 1958. urtean 2 zenbakiko
Labe Garaia estreinatu zuten eta urte bete barru 1
zenbakiko Labe Garaia.

1959. urtean Estabilizazio Planak krisi industrial la-
rria eragin zuen berriz ere eta eskaria gutxitu eta pre-
zioak jaitsi ziren. Plan estrategiko honen ondorio ga-
rrantzitsuena estatu mailako eskaria jaitsi zela izan
zen. Erreforma planak gelditu eta lingoteen esporta-
zioaren bitartez Bizkaiko Labe Garaiak barne merka-
tuaren jaitsiera orekatzen saiatu zen.

Berrogeita hamarreko hamarkada autarkiaren eta
protekzionismoaren adierazgarri izan zen. Integrazio
bertikala, finantza kontzentrazioa eta atzerapen tekni-
koa.

60KO HAMARKADA

60ko hamarkada miragarrian Espainia raziona-
mendu-liburuxka erabiltzetik kontsumora pasa zen.
Euskal Herrirako eta bereziki Bilbo Handirako gara-
penak proportzio handiko hazkunde garaia ekarri
zuen. Lan-esku beharrari erantzunez, langile asko
etorri ziren familiarekin batera eta ezkerraldeko hiriak
bete zituzten.

Bizkaiko industriak zabalkuntza une garrantzitsua
ezagutu zuen. Inguruko enpresa handiek langile ko-
puruak egokitu zituzten, instalazioak handitu eta, nola
ez, produkzioa handitu zuten. Kanpo kapitala eta tek-
nologia sartzeak produkzioa modernizatzea ahalbide-
tu zuen. 
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Erregimenaren laguntza enpresa adierazgarriene-
tan oinarritu zen, bereziki Bizkaiko Labe Garaiak so-
zietatean, horrela, aro berriaren sinbolo bihurtu zen.

Horrela bada, 1963 eta 1967. urteen artean enpre-
saren egoera delikatua zen. Memorietan igaro behar
izan zituen arazoak azpimarratzen dira, inportazio
ugariagatik eta produktu siderurgikoak material inpor-
tatuekin ekoizten dituzten enpresen lehiakortasuna-
gatik. Egoera ekonomiko honetan, etekinak eta sozie-
tatearen burtsako kotizazioak gainbehera joango dira.

Urte arazotsu hauen ondoren, konpainiaren etorki-
zunerako oinarriak ezarriko dira eta hainbat neurri
hartuko dira –Zabalkuntza Plana–, orokorrean ondo-
rengoak izango dira: estatuak kreditu bereziak eman-
go ditu, muga-zergen politika osatuko du, diru lagun-
tzak emango ditu, enpresaren ekonomia hobetzeko
zuzendariak bidaliko ditu, Us Steel enpresa amerika-
rraren modukoekin hitzarmenak sinatuko dira eta pro-
duktuaren espezializaziora joko da. 

1967 eta 1969. urteen artean ia mendeko sozieta-
terik gabe gelditu zen, ontziteriaren zati handi bat 
gabe eta sozietatearen mendeko meatzari taldea be-
rrantolatu zuen. Bukatzeko, instalazioak eta produk-
zio taldea modernizatu ziren eta martxan jarri ziren
Sestaoko LD altzairu-fabrika, 2000 tn/eguneko 2. labe
garaia (Maria Angeles moduan ezagunagoa, Lopez
Bravo ministroaren emaztearen omenez) eta Ansioren
TBCa.

1968. urterako errekuperazio plana oso aurreratuta
zegoen eta bere eragin positiboak mundu mailan al-
tzaria urria izatearen onurekin gehitu ziren. Horrela,
hamarkada amaierarako krisia gainditua zegoen.

Berrikuntza hau dela eta, enpresaren instalazioek
berrikuntza orokor bat jasan zuten Barakaldon. 1966
eta 1969. urteen artean, Bessemer altzariaren eskaria
jaitsi zenean, labeak ixteari ekin zitzaion. Honela de-
sagertu ziren “Barakaldoko labeak” eta udalerrian ko-
katzen ziren fabrikaren elementu gehienak. 

Kanta herrikoiaren bertsoak honela zioen “los hor-
nos de Baracaldo alumbran todo Bilbao” (Barakaldo-
ko labeek Bilbo osoa argiztatzen dute), Altzairu Labe-
ei erreferentzia eginez –ez Labe Garaiei–, altzairua
fabrikatzean Bessemer bihurgailu moderno haien
ahoetatik irteten ziren gas gartsuek Barakaldo eta in-
guruetako gauak argiztatzen baitzituzten.

60ko hamarkada neopaternalismo industrialaren,
liberalizazio ekonomikoaren eta garai berriei egokitze-
ko hamarkada izan zen, baina nazioarteko merkatua-
ren baldintzek aldatzeko zantzuak erakutsi zituzten
hamarkada honen amaieran eta behar zen moduan
prestatzea eskatzen zuen joera sumatu zen.

70EKO HAMARKADA

Lehen esan bezala, 1973. urteko petrolioaren kri-
siak eragin lazgarriak izan zituen. Izan ere, epe luzera
energiaren krisi bat baino askoz gehiago izan zen,
egoeraren araberako fenomeno bat baino askoz
gehiago. 

Hirurogeiko hamarkadako krisiaren etorrerak alda-
keta erabakigarri eta lazgarria ekarriko du inguru ho-
netara. Bizkaiko Labe Garaiak sozietateak ez ditu
egoera berriaren lehen zantzuak ia nabarmenduko,
bitxia da, baina hasieran albo batera zegoela eta fik-
ziozkoa zen oparotasuna bizitzen ari zela zirudien.
Neurri batean, lurralde honen osaera industrialarekin
azal zitekeen egoera, hots, nagusiki “uhin handiko”
gaiak fabrikatzea.

Dena den, euskal siderurgiaren eta ingurune hone-
tako bizilagun eta langile gehienen etorkizuna une ho-
netan hasiko da osatzen. Lanpostuaren defentsa
izango da hamarreko askoren ondoren lehen aldiz le-
galizatu berri diren erakunde sindikalen oinarrizko ar-
gumentuetariko bat. 

Azkenik, 1976. urtetik aurrera, eta bereziki hiru urte
beranduago, arazoek alderdirik gordinena erakutsi zu-
ten. Arazoari beranduegi aurre egin izanaren eragin
latzak zetorrenaren larritasuna igartzeko gai, edota
igartzen jakin ez zutenek jasan zituzten. Beste herrial-
deak krisiari aurre egiten urteak zeramatzaten bitarte-
an, hemen irtenbideak berandu eta presaz aplikatu zi-
ren.

Bilbo Handiaren inguruan krisiaren ondorioak izu-
garriak izango dira. Siderurgia, Euskal Herriko gara-
penaren benetako motorra, guztiz hondoratuko da.
Egun batetik bestera ontziolen presentzia gutxituko
da. Ezkerraldea, mende bat baino gehiago industria
jardueraren ardatz izan ondoren, labe, pabiloi eta alfe-
rrikako tximinia deseginen multzo batean bihurtuko
da.

Langabezia gogor igo zen inguru honetan. Enpresa
garrantzitsuenek langile asko aurrejubilatu egingo di-
tuzte, ziurrenik euren prestakuntza eta produktibitate-
aren unerik gorenean. Giza kapital handia galduko da
alferrik modu larrian eta honek sentimendu garratz
handi eta sakona eragingo du. Horietako asko euren
jaioterrira itzuliko dira. Zorigaiztokoenak, hots, fabrika
txiki, tailer eta konpainia handien mendeko zerbitzue-
tako langileak langabetuen taldean sartuko dira.

Helduentzat egoera honek ekidinezinak diren on-
dorioak izango ditu. Batetik, lan eskaintza urriagatik,
bestetik, gizarte-segurantzan kotizatzen ez jarraitze-
an, pertsona hauek eta bere senideak txirotasunaren
eta ezkutuko ekonomiaren atarira joango direlako.
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Honaino iritsita, krisiari ezin zitzaion irtenbide pun-
tualekin aurre egin eta presazko berregituraketa sa-
kon bat behar zen. Egoera oso konplexua zen. Ez zi-
rudien neurriak hartu beharra zalantzan jartzen zenik,
baina bai hartu beharreko formula, horrela, egokiena
eta inplikatutako enpresei eta langileei min gutxien
egingo zien neurriak bilatzen ziren. 

Ordutik aurrera lan erregulaziorako espedienteak
irekiko dira modu sistematikoan, erretiroa 60 urtere-
kin, langileak enplegua sustatzeko funtsean sartu...
etab.

Une horretan gatazka sozialak bere krudeltasun
osoan egin zuen eztanda, langileak gatazka honen
benetako protagonista bihurtu ziren nahigabe eta eu-
ren lanpostuak mantentzea aldarrikatzen zuten.

Bizitza sozial eta ekonomikoak biziko dituen ondo-
rioak erabakigarriak izango dira inguruko hirietako
etorkizun hurbilerako. Egoerak 80eko hamarkadan jo-
ko du guztiz hondoa. Bizkaiko Labe Garaiak desager-
tzeak eragin izugarria izango du inguru honetan eta
altzairu-fabrika trinkoak sortuko dituen itxaropenak ez
du egoera orekatuko. 

2 zenbakidun labea 1992ko otsailaren 11ean geldi-
tu zen behin betiko, 1 zenbakidun labea 1995ko otsai-

laren 28an eta, azkenik, 1996ko uztailaren 2an,
11:22tan, 2. labea edo Maria Angeles behin betiko
hutsik eta geldirik geratu zen.

Inork eta ezerk ezin zuen jada Bizkaiko Labe Ga-
raiei itzal egiten zien heriotz zigorrari aurre egin. Ia
100 urteko etengabeko jardueraren ondoren siderur-
gia zaharrak ateak ixten zituen, hustuketara zigortuta.
Honela desagertzen zen Barakaldo eta Sestaoko tra-
dizio luzeena zuen enpresa, ibaiaren paisaian irudi
errepikaezina. 

1997ko urtarrilean altzairu-fabrika trinkoa ireki zen,
instalazio berrietan lehengo 54.000 milioi pezetako in-
bertsioa egin zen eta 310 langile zeuden, 60ko ha-
markada hasieran zeuden 17.000 langileetatik eta es-
kualdean eragin zituen ia 40.000 lanpostuetatik urrun.

Bizitutako egoeraren iritzirik onena Jesus Maria
Casadoren hitzek biltzen dute –Bizkaiko Labe Garaie-
tako produkzio burua– “egia esan, barrutik bizitu due-
naren eta azken garaietako egoera eta datuak, 
munduko onenekin konparagarriak diren datuak, eza-
gutzen dituenaren iritzia da azkenean itxiera ez zela
izan instalazioak zaharrak zirelako eta emaitza onak fal-
ta zirelako, orokorrean uste den moduan, hala erabaki
zelako baizik.”


