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Laburpen exekutiboa 
Egungo testuingurua, ezinbestean, COVID-19aren pandemiaren ondorioz mundua astindu 

duen krisi sakonetik eratorritako ondorioek markatzen dute. Osasun krisiari energiaren eta 

lehengaien krisia gehitu zitzaion, eta horrek krisi ekonomiko eta soziala ekarri zuen herrialde 

guztietan, neurri handiagoan edo txikiagoan.  Hona hemen krisi global horren ezaugarri 

nagusietako batzuk: uzkurtze larriak jarduera ekonomikoan, enplegu-galerak, enpresa ugariren 

itxiera, batez ere mikroenpresa eta enpresa txikiena, eta finantza publikoen defiziten  gorakada, 

gastuak areagotu behar izan baitira diru-sarreren jaitsiera arintzeko eta ekonomia suspertzeko.  

Erreferentzia-esparru hori izanik, Iñigo de Loyola Ekimena sare akademikoak, zeina aspaldian 

ongizate inklusiboari eta jasangarriari lotutako lehiakortasun kontzeptuaren esanahi berria 

elkarlanean sortzen aritu den, garrantzitsutzat jo zuen enpleguarekin eta lanaren 

etorkizunarekin lotutako arazoak aztertzea. Funtsezko galdera hau da: nola baliatu krisia 

jarduera-mailak berreskuratzeko eta kalitateko enplegu duinak sortzeko aukera izan dadin?  

Lehiakortasuna ongizate inklusibo eta jasangarriaren eraikuntzara bideratzeak fokua giza 

premia nagusietako batean kokatzea dakar: kalitateko enplegua lortzeko aukeran, lanaren 

bidez bizitza duina izateko. Premia horrek lehiakortasuna eta ongizatea uztartzen ditu. Benetan 

garatutako gizarte batean, lana gizarte bizitzaren dimentsio ukaezina da; izan ere, bizitza 

duinerako beharrezkoak diren diru-sarrerak lortzeko modua ez ezik, hazkuntza pertsonalerako, 

harreman osasuntsuak izateko, norbere burua aditzera emateko eta gizartearen hobekuntzan 

erantzulekide sentitzeko bide ere bada. 

Koaderno honetan aurkezten diren artikuluak ikuspegi eta alderdi desberdinetatik hurbiltzen 

dira planteatutako gaira: lan informalaren eta enplegu duinaren erronka; ekonomia zirkularra 

eta horrek enpleguari egiten dion ekarpena; giza kapitala lehiarako abantaila gisa, gaitasun 

berrien garapenarekin batera; eta enplegu duina gizarte-ekonomiaren eta ekonomia 

solidarioaren esparruan. 

Informaltasuna eta enplegu duina 

Gaur egun, sektore informala da milaka milioi pertsonarentzako diru-sarreren iturri bideragarri 

bakarra. Latinoamerikan, bereziki, eta aurreko hamarkadekin alderatuta murriztu bada ere, 

sektore informalaren tamaina eskualdeko BPGaren herena baino zertxobait gehiago da, eta 

azken urteotan bizi izan den krisiak agerian utzi du informaltasunak zer arazo dakarren. Poliki-

poliki enplegua berreskuratu bada ere, lan informalaren hainbat alderditan enpleguaren 

kalitatearen adierazleek beherakada handiak dituzte.  

Latinoamerikako herrialde askoren errealitateak argi erakusten du informaltasuna bertan 

diharduten balio-kateen alderdi estrategikoa dela. Normalean, etxeko makilan, kaleko 

salmenta-sareetan eta inportatutako produktuen handizkako banaketa-sareetan agertzen da. 

Oraintsuago, ekonomiaren eta lanaren birtualizazioaren hedapen bizkorraren ondorioz, 

plataforma deiturikoak garatu eta muga fisikorik ez duen lan-merkatua sortu da; lan-merkatu 

hori oso lehiakorra da, kualifikazio baxuko langile ugari du eta langile horiek zeregin 

garrantzitsua bete dute osasun-kontingentziaren aldian, lanaldi luzeak eginez, horren arabera 

lortzen baitituzte diru-sarrerak. Eskualde mailan edo maila globalean posizionatu diren 

plataformek bakarrik ematen dituzte pizgarri batzuk produktibitatea eta zerbitzu ona 
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bultzatzeko; gehienek, aldiz, informaltasun handiko eskema mantentzen dute beren 

langileentzat.  

Bestalde, egiaztatu da sektore eta enplegu informalak hainbat modutan eragiten duela 

ekonomien sektore formalean. Sektore formaleko enpresa askok harremanak dituzte sektore 

eta enplegu informalekoekin; aldi berean, sektore informalek beren modus vivendi bizi eta 

erreproduzitu egiten dute gure gizarteko zirkuitu ugaritan, eta horrek zaildu egiten du egoera. 

Horrek guztiak zenbait galdera sorrarazten dizkigu: ekonomia informala formalizatu behar da?, 

nola?, mundu formala da egonkortasuna eta langileentzako baldintza mesedegarriak sortzeko 

modu bakarra?  

Era askotako lan-informaltasunari lotutako langile-kopuru handia dago. Errealitate horrek 

konplexutasun handiagoa du egitura aldetik eta kultura-eredu espezifikoak ditu, askotan alde 

batera utzi direnak, baina politika publikoak arreta jarri behar du eredu horietan, lana duin 

bihurtu nahi bada. Horretarako, garrantzi handikoa da lan-merkatuaren erregulazioak 

egokitzea, langile informalak enplegu formalean sar daitezen sinplifikatzeko eta errazteko; era 

berean, arau eta betekizun burokratikoak ezabatzera jo behar da, enpresa txikiak merkatu 

formalean sar daitezen errazteko, horrela, kostu jakin batzuk izan arren, formalizazioari 

lotutako onurak lortzen direla ikus dezaten.   

Ekonomia zirkularrak kalitateko enplegua sortzeko egiten duen ekarpena 

Analisiaren bigarren alderdia ekonomia zirkularraren garapenarekin eta lan duinari egiten dion 

ekarpenarekin lotuta dago. Lan duina diogunean esan nahi dugu lan produktiboa, askatasun-, 

ekitate- eta segurtasun-baldintzetan egiten dena, gizakiari berezko duintasuna ez urratzeko 

moduan; eskubidedun lana, lege-erregulazioaren eta aldeen arteko elkarrizketa eta 

negoziazioaren esparruan babestua; azken batean, kalitateko lana.  

Kanadako, Espainiako eta Argentinako ekonomia zirkularreko hainbat kasuren azterketak argi 

erakusten du nolako eragina duen ekonomia zirkularrak lan duina sortzean, batez ere arrazoi 

sozial, ekonomiko edo teknologikoengatik baztertuak izateko arriskua duten taldeei begira. Era 

berean, agerian geratzen da ekonomia zirkularraren prozesutik eratorritako balio erantsia 

areagotu beharra. Horrek esan nahi du gaitasun eta prestakuntza handiagoa duten pertsonen 

partaidetza handiagoa behar dela, eta hori mesedegarri da enplegu duina sortzeko.  

Bestalde, aztertutako ekonomia zirkularreko kasuek 2030erako Garapen Jasangarrirako 

Hamazazpi Helburuetatik (GJH) zortzitan eragina dutela frogatu da; hortaz, ekonomia 

zirkularrak dituen onurei buruzko zenbait ikaskuntza atera daitezke. Enplegu-mota hori dagoen 

lurraldean lan duina sortzea lortzen da; azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio 

inklusibo eta jasangarria sustatzea eta berrikuntza sustatzea ahalbidetzen du. Era berean, 

zerbitzu edo produktu berriek langile gaituak behar dituzte merkatuaren igurikimenak 

bermatzeko; eta enpresa berriak industriaren sektore ugari eraldatzen ari dira, eta haietako 

batzuek sektore berean urteetan lider izan diren enpresa konbentzionalak gainditzen dituzte 

bai ekonomikoki bai ospeari dagokionez. 

Giza kapitala eta gaitasun berrien garapena  

Koaderno honetako gai orokorrari heltzeko hirugarren ikuspegia hau dugu: giza kapitalaren 

garapena lehiarako abantaila gisa eta egungo testuinguruak eskatzen dituen gaitasun berriak. 

2020an pandemia hasi baino lehenagotik, digitalizazioaren eta 4.0 industriaren joerek gogoeta 
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eragiten ziguten enpleguaren etorkizunaz eta langileek gaitasun berriak garatu beharraz. Krisi 

urteek areagotu egin dituzte pandemiak bultzatutako lan eta antolaketa aldaketak. Era askotara 

eragiten digute aldaketa horiek eta ondorio positiboak eta negatiboak dakarzkiete pertsonei. 

Eta, jakina, horrek etikatik eta erakunde-erantzukizunetik  gogoeta egiteko gonbidapena ere 

badakarkigu.  

COVID-19aren pandemiak bultzatu duen joera handietako bat lan eredu tradizionalaren 

aldaketa izan da. Esan daiteke eredu malguagoa eta langilea ardatz hartzen duena ekarri duela. 

Etxetik egiten den lana hazi egin da. Horrek epe laburreko kontratuak edo freelance erako lan-

merkatua garatzea ekarri du, lan iraunkorrari kontrajarririk. Horrez gain, merkatuko 

eskakizunekin bat datozen trebetasun eta gaitasun berriak garatzen lagundu die 

kolaboratzaileei. Testuinguru horretan, langile eta ekintzaile askok egokitu beharra izango dute, 

eguneratu eta beren burua berriro “jantzi” beharra, lan-merkatura egokitu ahal izateko. Erronka 

da zeharkako trebetasunen inguruko prestakuntza sustatzea, ziurgabetasuneko testuinguruan 

enpleguen arteko mugikortasuna ahalbidetzeko.  

Coaching-a eta mentoretza ari dira gailentzen pertsonei lanerako eta ikaskuntzarako aukerak 

identifikatzen eta aztertzen laguntzeko. Langile bati bere jarduna optimizatzeko gaitasun 

berriak irakastea edo enpresako lanpostu berri batera egokitzeko birziklatze profesionala 

erraztea ohiko eginkizunak izan beharko dira, enplegatuen eta enpresen jasangarritasunean 

eta garapenean laguntzeko. 

Enplegu duina eta gizarte-ekonomia eta ekonomia solidarioa 

Azkenik, laugarren atalean gizarte-ekonomiako eta ekonomia solidarioko esperientziak bizi izan 

dituzten hiru herrialdetan (Argentina, Mexiko eta El Salvador) nola bizi diren enplegu duinaren 

inguruko tentsio eta aukerak aztertuko da, hiru ikuspegitatik.  

Posible ote da gizarte-ekonomiako eta ekonomia solidarioko enpresetan lan duina sortzea eta, 

aldi berean, enpresa horiek jasangarriak izatea, sistema kapitalista nagusi den testuinguruan? 

Zer ahalmen dute gizarte-ekonomiak eta ekonomia solidarioak egungo errealitatean lan duina 

lortzen laguntzeko? Goian aipatutako herrialdeetako esperientziari begiratzen bazaio 

(testuinguru oso desberdinak, pobrezia agerikoa duten eskualdeak, desberdintasun handikoak, 

fiskalizazio txikia eta informaltasun handia dutenak), ikusten da gizarte-ekonomiako eta 

ekonomia solidarioko esperientziek eta ekosistemek era erresiliente eta irmoan aurre egin 

dietela kanpoko eta barruko erronkei.  

Era berean, argumentazen da adiskidetzearen kontzeptua, normalean gatazka armatuen 

testuinguruetan erabili izan dena, arrakastaz erabil daitekeela tentsio dialogikoan dauden 

gizarte-ekonomia eta ekonomia solidarioaren eta ekonomia kapitalista tradizionalaren artean 

logikak eta esanahiak hurbiltzeko. Ezin da esan gizarte-ekonomia eta ekonomia solidarioa 

konponbide magiko eta erraza denik, alderantziz, adiskidetzeko alternatiba sozioekonomikoa 

da, alegia, enpresa-ekimenen jabeentzat edo bazkideentzat eta kontratatutako langileentzat 

lan duina sortzeko alternatiba, bai eta bidezko aukerak eta garapen ekonomikoa eta soziala eta 

ingurumenaren aldetik jasangarria izango dena sortzeko ere. 

Gizarte-ekonomia eta ekonomia solidarioa bultzatzen duten eragileen gaitasun indibidualak 

eta, bereziki, kolektiboak indartzea lehentasuna izan behar da Latinoamerikako herrialdeetako 

lurralde desberdin ugarietan kokatutako nitxoetan, erresilientzia eta proaktibitate frogatua 
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duelako eta berrikuntza eraldatzailerako ahalmena duelako. Estrategia horrek behar diren 

aldaketa sistemikoak egiten lagundu dezake, bereziki gizarteratzearekin eta errealitate berrien 

eraikuntza kolektiboarekin lotutako aldaketak. 

 

  



 

 

 

 


