ERDI AZITAKO ERRIAK
EKONOMIAREN ETAPAK

ARREGI'TAR RIKARDO'K
Zer da erdi ta oso azitako errien ar- da berdiña izan eta ez da berdiñ gertatu.
tean dagoan ezberdintasunik aundiena? Gaur, erri batzuek —gutxienak— azkena
Bear bada au: errenta ta aurrerapena erri esandako etapa ortara oso-osoan iritxi diosoarentzat aundiagoa da azitako nazioe- ra, besteak —geienak— ez. Beste auek
tan baño. Geienetan aberastasun ori azi dira erdi azitakoak. Azkenengo auek iru
dituzten industrien ugaritasunagatik du- eratakoak dira.
1) Lenen atzeratuenak dauzkagu. Kote. Lantegiak, minak, argi indarra, transporteak... ekonomi aurrerapenaren seiña- merziorik ez duten erriak, ez dutenak edo
leak dira, oien bitartez erriaren bizitza ja- dutena ere txikiegia dutenak. Afrikako
so ditekelako. Aziera, azitze, orrek, jana- lurralde asko ta Ginea Berria dira onelarien ugaritzearekin, osasunaren obetzea- koak.
rekin, edukazioaren zabaltzearekin alkar2) Bigarren erakoak geiago dira, ta
tua izan bear du. Ori iritxi ezkero erria- geienean beste baten mendean, beste baren poltxikuetan diru geiago jartzen da. ten koloni izan dira. Erri auetan kanpoko
Dirua gastatzeko almen, kapazidade au kapitalak eta indarrak atzeratutako ekogabe, erdi azitako errien bearra ta nekea nomi baten zati batzuei bultza die. Geieez da kenduko.
netan industri gutxi batzuek besterik ez
Ikusi degunez erdi azitako ta oso azi- dira izaten, erri oietako materia bat edo
beste
transformatzeko. Ala ere industri
tako errien artean dagoan ezberdintasuna
errentaren banaketan —distribuzioan — auek aldamenien, alboan, mugimentua
dago alegia. Ala ere erdi aziera ori zer dan sortzen du, komerzioa indartuaz. Onela
obeto esan genezake. Erri bat erdi azita- Indonesia ta Malaya. Industri oiekin bakoa dala esan diteke, bere giza rekursoak tera nekazaritzak lenago bezela jarraita izadi rekursoak ekonomi gaietako oso tzen du.
neurri motxean ibiltzen dituanean. Ba3) Irugarren erako errien ekonomia
ñan rekursoa zer da? Ekonomiari dago- kanpoko indarretan baño barrengoetan
kionez, rekurso bat benetakoa biurtzen da daukate sustrai obea. Barrungo demanguk nai degunerako era egokian ibilli de- dak —eskaketak— nola bizitu ekonomi
zakegunean; bitartean munduko rekurso- ori? Materia bat edo beste exportatu derik aberatsenak ere ezer ez dira. Gizona- zaketenak badute demanda bat (kanporen istoriari begiratu bat eman besterik koa, jakiña), bañan esan degunea auetan
ez degu, oraiñ arte rekurso oiei zeiñ barrengoarengan bakarrik sustraitu bear
protxu gutxi atera zaien ikusteko. Ika- dute ekonomia. Ortarako barrengo detzi, petroleoa, atomos, izadian zeuden re- manda aunditu bear da. Demanda onen
kursoak ziran, bañan gure eginbideetara- aunditzea errentaren banaketa onik gabe
ko era egokian ibilli ez ditugun bitartean eziñ egiñ. Ori egiten ez dan bitartean eziñ.
etzuten ezertarako balio izandu.
Nola atera laberinto ontatik? Ara LatinoErdi azitako lurretan zenbat bizi di- amerikako erri batzuen korapilloa.
ran jakitea ez da erreza. Ala ere Asia,
Latinoamerikata, Afrikaren geiena erdi
azitakoa dala esan diteke, Lurralde auek
munduko 75% biztanleak berekin dituzte. Ta erri oietan bizi diran geienak jateko ere naikoa irabazten ez dutelako, seguru asko munduko jendeen artean iru
laurdenak bear aundian bizi dira
Ekonomiaren aziera da bear oiek sustraietatik kentzeko modurik egokiena.
Ekonomiaren aziera iru etapetan banatu
dezakegu. Lenengoan erriak batez ere nekazariak dira, ta geienean naikoak dira
beren burua mantentzeko. Bigarrenean
sal-erosketa, au da, komerzioa sortzen da.
Irugarrenean industria sortzen.
Nekazari gizartean artu emana, batek
zerbait geiegi dualako sortzen da. Merkatuek euren itxura artxen dutenean, janariek garrantzi audiagoa artzen dute eta
moneda ugariago erabiltzen dan eran espezializazio audiagoa sortzen da bai produzioarengan, bai salketan.
Era ontako gizartea bere mugen barruan itxita jarraitzen du, bañan komerziodun ekonomi baten seiñaleak dira.
Afrika, Asia ta Ameriketako erri batzuek
onelakoak dira. Komerzio onek ateratzen
ditu erriak nekazari aroetatik eta geldiro
industrializatzera daramazki. Izan ere komerzio onen aurrenengo etapan materiak
dauden bezela saltzen dira, refinatu ta
transformatu gabe; oraindikan makinarik ez da egoten eta langille espezializatuak eta leku-jakiñekoak ez dauzkate.
Bañan auek gero datozte. Makinak, industria ta administrazioa sortzen dute. Industriak materiak refinatu ta transformatzeko sortzen dira (Errota gariarentzat,
adibidez). Etapa ontan produktoak erosten dituztenak segituan jan edo usatzeko
erosten dituzte. Orregatik etapa au ez da
oraindik benetako industriarena. Benetako industria dagoanean kapitalaren ontasunak segituan usatzeko ez ezik geroago
protxu aundiagoa ateratzeko dira
Etapa oien eboluzioa erri guztietan ez

