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25 miloeko isuna
Iberdrolari, merkatu elektrikoa
manipulatzeagaitik
El País, 2015/11/30

Konpetentziak 25
miloeko isuna jarri
deutse Naturgy eta
Endesari 2016ko neguan argiaren prezioak
aldatzeagaitik
El Mundo, 2019/05/14

CNMC erakundeak 5,5
miloetako isuna jarri
deutso Endesari, bezeroakaz “jarrera iruzurtia”
izateagaitik

Epaileak Iberdrola
ikertzen dihardu
argiaren prezioa
manipulatzeagaitik

El País, 2020/02/13

El Economista,
2019/06/24

Argiaren prezioa albiste da ia egunero. Maiatzaren
azkenean, ‘Filomena’ denporalearen eraginez, prezio
horrek marka guztiak hautsi ebazan eta, harrezkero,
errekor historikoak markatzen dihardu etenbarik igoz.
Abuztuan, etxeetan argiagaitik ordaintzen eben prezioak
%7,8 egin eban gora aurreko hilagaz alderatuz, eta urtean
%35eko igoera pilatu dau, BEZa behin-behinean jatsi
bada be. Behar-beharrezko ondasunaren prezioaren
garestitzeak ondorio larriak eragiten ditu familietan:
Eurostaten datuen arabera, Espainiako etxeen %9,1ean
ezin eutsen OMEak gomendatutako tenperaturari eutsi
eta prezioen etenbako igoera honek arazoa larritu baino
ez dau egiten.

¿Nola funtzionatzen du?

Merkatu oligopolikoaren testuinguruan gertatzen da arazo
hau; bertan, enpresa gitxi batzuek –Endesa, Iberdrola,
Naturgy, EDP eta Viesgo-Repsol- ‘banatzen dabe pastela’,
hau da merkaturatzearen %90a kontrolatzen dabe,
eurenak dira 29,5 miloe hornikuntza-puntutatik 26,3 eta
lehenengo hirurek herrialdeko gainerako ekoizle guztiek
batera baino argindar gehiago ekoiztu eben. Neurrigabeko
jarduteek eragindako eskandaluek behin eta barriro
txipriztintzen dabez enpresa honeek.

Prezioak finkatzeko sistema honek, eskaintza eta eskariren
legeagaz, beste edozein ondasunetan lez, argiaren
prezioa finkatzeko konpetentzia-maila dagoala onartzen
dau. Halanda be, eskaintzaren %75a hiru enpresaren esku
dago eta eskariak, gehienetan, aldaketa barik irauten
dau, edozein izanda be prezioa. Holan, kontsumitzaileak
egundoko ekonomia-interesak dabezan enpresa gitxi
batzuen zoriaren mende aurkitzen dira.

Argindarraren prezioa eguneroko enkantean ezartzen
da. Enkante horretan, energia sortzen daben enpresek
biharamunean ze kopuru eta ze preziotan sortu leikien
aurkezteen dabe eta “pool elektrikoa” lez ezagutzen
dan horretan, energia sortzeko teknologiarik merkeenak
sartzen dira lehenengo aurreikusitako eskaria bardindu
arte, eta elektrizitatearen prezioa behar dan teknologiarik
garestienak finkatzen dau. Gasak eta ikatzak finkatzen
dabe ‘poolean’ sartu diran teknologia guztiei ordaintzen
jaken prezioa eta, ondorioz, argiaren azken prezioa.

Gasaren eta CO2 isurpen-eskubideen garestitzeak –biak
ala biak espainiar sektore elektrikoak gasarekiko dauan
mendekotasunari lotuta- dira, batez be, igoeraren
arrazoi ofizialak. Dana dala, bada argiaren prezioan
eragina izan leiken beste hainbat elementu. Abagunea
aprobetxatuz, hainbat enpresa elektrikok energia
hidraulikoa gasaren prezioaren aurreko prezioan
eskaintzen dihardu, teknologia merke horregaz
errentagarritasun handia lortuz. Uda honetan presa
bi mailarik txikienetaraino hustu izana ikertzen ari
da gobernua. Etorkizun-merkatu finantzarioetako
espekulazinoak euren prezioa eraldatzea dakar:
elektrizitatea finantza-aktiboa danez eta honen gainean
inbertitu daitekenez, bere prezioa ez da kontsumoondasun lez dagokion eskaintza eta eskariaren legearen
araberakoa bakarrik.
Argiaren garestitzea dala-eta, gobernuak hainbat neurri
jarri dau martxan, esate baterako, zergak aldi baterako
jaitsi edo PVPC tarifa (10 etxetatik 4 daben tarifa,
normalean, merkatu askean baino merkeagoa, baina

elektrizitatearen prezioaren eguneroko aldaketa jasaten
dauana) aztertu. Zentral nuklearrak aldez aurretik ixteko
mehatxua eginez erantzun dabe enpresa elektrikoek eta
estatuak merkatuan esku-hartzearen aurkako jarrera eta,
benetan, bere kostuak azpikontratatuta dituan teknologia
merke lez aurkezteko saiakera emoten dau.
Gaur egun argiaren prezioa finkatzen daben teknologiak
baino merkeagoak diran energia barriztagarriak hedatzeak
elektrizitatearen prezioa merketzen lagunduko dau.
Gainera, sortze-merkatua jokalari barriakaz zabaltzen
bada, jardute oligopolistak saihestuko dira eta, ekonomiari
dagokionez, merkatuak funtzionamendu hobea izango
dau. Europan, elektrizitatearen prezioa finkatzeko sisteman
aldaketak sartzeko aukera aztertu daiteke eta estatuan
ze neurri hartu daiteken ikusi argiaren prezioak etxeetan
dauan eragina arintzeko.
Merkatu elektrikoaren funtzionamendua korapilatsua bada
ere, herritarrok bagogu bitartekoren bat eskura prezio
zuzena eskatzeko eta eskubidea dan behar-beharrezko
ondasun hau banatzeko bideak demokratikoago bihurtzeko.

Ekintzarako proposamenak
Kontratatu
dan potentzia
doitu, ordurik
garestienetan
kontsumoa gitxitu
eta konpainiek
eskaintzen dabezan
prezioak konparatuz,
faktura merketzea
lortu daiteke.

Energia-eredu zuzenagoa bultzatzen
daben energiaren
kontsumorako kooperatibe-tan –Goiener
(Euskadi eta Nafarroa)
edo Som Energía
(Katalunia)- sartu.
http://www.unionrenovables.coop/

NextGenerationEU
europar funtsak nora
zuzentzen diran ikusi,
politika publikoak
energia-ereduaren
aldaketara zuzenduta
egon daitezan.

Energia barriztagarria
ekoiztearen aldeko
herri ekimenetan parte
hartuz, gure aurrezkiak energia garbi eta
komunitarioa sortzeko
erabili daikeguz.

https://es.greenpeace.org/es/
en-profundidad/
la-lupa-verde/seguimiento-del-plan-espana-puede/

https://www.viuredelaire.cat/es/
https://nafarkoop.eus/
es/
https://www.somenergia.coop/es/produccion/

Merkatu elektrikoaren
funtzionamen-du
oligopoli-koaren aurka
protesta eginez eta
argiaren prezioaren
igoeraren aurrean
konponbideak eskatuz,
sistema zuzenagoa
defendatuko dogu.

