Erromanizazioa Euskal Herrian

Ekonomia eta merkataritza
K.a. 133.-72. urte bi tartean, Er romako errepublikaren gerra zib ilen gar aian eta
Penintsulako gud arosteei ordaindu behar ra zela eta, Erromak Ebroko haraneko
zenbait hir ik beren d irua egiteko b aimena eman zue n eta diru aren e rabilera
garatzen hasi zen ordura arte trukean oinarritua zen ekonomian.

1.- Eszena honek zerga biltzea irudikatzen du. Hain zuzen ere, zerga- arloa
agertzeak –zergak gehienbat txanponez ordaindu behar ziren– eta merkataritzaren
hazkuntzak –askoz er emu zabalag oa harturik et a le henago in oiz e z i ritsitako
neurrian– orokortu egin zuten diruaren erabilera Euskal Herrian.

2.- Zaku hauek labo rea daukate, lur reko emaitza nagusia. Alorrik onenak agger
deiturikoan zeuden: Arabako Laut ada, Nafar roako Er ribera eta Akitaniako ar an
zabalak. Lehengaien ustiapenan, mea baliabideak nab armendu ziren. K antauriko
burdina eta galena (Zarautz eta Arditurri, Aiako Harrian) ustiatu zituzten, bai eta
Ereñoko kareharr i gorr ia, marmo laren ordezk oa arkitek tura obretan, hala no la
Arkaia (Gasteiz) edo Iruña/Veleiako termetan.
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Burdina: Euskal Herrian burdinarekin z erikusia zuten lantegi asko ziren. Mea
fintzea zen haietako gehienen eginkizuna. Lantegi edo burdinola horien artekoak
ziren Forukoa ( Bizkaia), Alariakoa ( Arrastaria/Urduña), Las Ermitaskoa ( Getaria,
Araba) eta Iruña/Veleiakoa. Plano hau Foruko instalazioen egitura bati dagokio.

3.- Euskal Herr ian er abilitako zer amika as ko kanpotik ekar tzen zen, h ala n ola
Tarraconense-ko arruntak edo T ritium M agallum eremuko sigillata direlak oak.
Baziren beste z enbait jat orritako zer amikak: It alia, Galiak et a Asia T xikia ere.
Elikaduraren sektoreari dagokionez, hona ekartzen zituzten gairik ohikoenak: olioa,
ardoa, arrain gazituak eta ostr ak, k opuru ha nditan hauek. Ga inera, bazir en
kontsumo tx ikiagoko best e produktu batz uk, hala nola ol ibak, ar anak, gingak,
pikuak, ed o m ertxikak. Er a ber ean, janzkera perts onalean, german iar jatorrizko
elementu me talikoak age rtu z iren ( fibulae edo k isketak, ge rriko apaingarriak,
belarriak).

