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EGOERA BERRIAREN ERAGINA LAN MERKATUAN 

Irailak 17, osteguna 

9:30 - 11:00 (Zoom) 

Lan-merkatuko aukeren eta beharren analisia 

 

Gaurkoan dakarkizuegun elkarrizketa EDEtik Solasaldiak & Ikaskuntzak espazioari dagokio, osasun-krisi 
honetan ezagutza, elkarrizketa, gogoeta eta ikaskuntza sortzeko EDE Fundaziotik bultzatu dugun 
formatu berriari. Gure jarduera-esparruetan eragina duten gai ugaritan adituak direnekin egindako 
elkarrizketak eta solasaldiak: ezagutza, gizarte-mailako esku-hartzea eta enplegu inklusiboa. Krisi 
honek eragin duenari eta aurrean ditugun erronkei bota beharreko begirada. Uneotan, formatua 
birtuala da, web-mintegi (Webinar-ak) bidezkoa, baina epe laburrera eta ertainera begira, aurrez 
aurreko beste espazio batzuetatik ere egingo ditugu beste EDEtik saio batzuk.  

 

Hausnarketa-testuingurua  

COVID-19aren osasun-krisia dela eta, martxoaren hasieran baino 27.000 langabetu gehiago izan dira 
Lanbiden. 2016ko ekainera egin beharko genuke atzera horren langabetu kopuru handia ikusteko. 
Langabeziari dagokionez Estatuko lurralde guztien artean hirugarren igoera handiena izan du Euskadik. 
Ehunkotan adierazita, Euskadiren igoera ia % 2koa izan da; aldiz, Estatuko batezbestekoa % 0,13koa 
izan da. 

Baina denok dakigu enplegura sartzeko zailtasun handienak dituzten edo laneko desabantailan 
dauden pertsonak direla krisi sozioekonomiko hau modu larrienean jasango dutenak. Lehendik ere 
egoera ahulean bizi zirenen kasuan, egoera are larriagoa izango da; izan ere, lan ezegonkorrekin edo 
ekonomia murgilduan lanean aurrera egiten zutenek bizirauteko haien bitartekoak galduko dituzte. 

Honelako saioa egitearen arrazoia gogoeta, azterketa eta ezagutza partekatzea 
eta, guztion artean, lan-merkatuko krisiak izan duen inpaktua minimizatuko 
duten laneko ildoak edo proposamenak eraikitzen saiatzea da. Hala, lan egiten 
dugun pertsonentzako aukerak mantendu edo sortu nahi ditugu. 
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Elkarrizketarako helburuak 

• Lan-merkatuan gertatzen ari diren aldaketei eta/edo beharrei buruzko gogoetak partekatzea. 
Enplegu-aukeretan nola eragiten ari diren, zer kolektibotan, sektore ekonomikoek zer portaera 
izan duten… 

 

• Laneko prospekzioa eta enplegu-aukerak, enplegu-aukerak non sortuko diren gaiaren 
inguruko gogoetak partekatzea eta sektore horietan lan egiten dugun pertsonentzat aukerarik 
izango den aztertzea.   

 

• Gure baliabideak eta enplegu-zerbitzuak (prestakuntza, lan-munduratzeko enpresak, programa 
integralak eta abar) erakundeetatik eman beharreko erantzun posibleen aurrean nola egokitu 
aztertzea Covid-19aren ondorengo lan-merkatuan izan ditzaketen aukerekin eta egoera 
ahulean dauden pertsonekin egin beharreko esku-hartzearekin lotuta. 

 

  
 

Hizlariak: 
 

Leire Alvarez de Eulate  
Gizateako kudeatzailea, Gizarteratzeko eta Laneratzeko  

Euskadiko Enpresen Elkartea   
 

Natalia Serrano   
Santa María la Real Fundazioko Enplegurako  

eta Ekintzailetzarako zuzendaria 
 

Javier Ramos 
Lanbideko Kabinete Teknikoko arduraduna 
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SAIOAREN GARAPENAREN TXOSTENA 

 

COVID-19AREN ONDORENGO LAN MERKATUA  

Nolakoa da lan-merkatua Covid-19aren ondoren? Zein izango dira lehendabizi 
berraktibatuko diren sektoreak? Zein sektore gailenduko dira? Noiz itzuliko 
gara krisi honen aurreko enplegu-zifretara? Zein sektore dira geratu ez 
direnak eta enplegua sortzen jarraitzen dutenak? Zein dira gehien kaltetutako 
kolektiboak? 

 

Galdera horien aurrean, hizlarien arrazoiketa oso antzekoa da. Covid-19aren aurreko lan-merkatua ere 
ezegonkorra zela eta hori kontuan hartu behar dela nabarmendu dute: behin-behinekotasun handia, 
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errotazio-indize altua eta lanaldi partzialeko enpleguen ehuneko altua. Abiapuntua hori izanik eta 
Covid-19a iritsi ondoren, ziurgabetasun- eta ezegonkortasun-egoeraren aurrean gaude. Horrek 
ikaragarri zailtzen du erabakiak hartzea. Izan ere, ziurgabetasuna sortzen duten faktoreak ez dagozkio 
lan-merkatuari berari; esaterako, ordutegien murrizketak, osasun-kontrolerako neurriak, etab. 
Ondorioz, zaila da lan-merkatuaren garapena nolakoa izango den ziurtasunez aurreikustea. Osasun-
egoeraren garapenaren araberakoa izango da ekonomiaren suspertzea, eta hori da seguru dakigun 
bakarra. 

 

Testuinguru honetan, aurreikuspenen arabera, honakoak dira gailenduko diren edo hazteko aukera 
izango duten sektoreak: gizarte- eta osasun-sektorea; garbiketa-sektorea, zehazki, desinfektatzeari 
eta higienizazioari dagozkien alorrak; eta logistikaren eta banaketaren sektorea, lineako 
merkataritzaren eta gertuko denden etxerako zerbitzu berrien gorakadaren ondorioz.  

 

Digitalizazioaren azelerazio-prozesua azkartu egin du Covid-19aren agerpenak.   Faktore horrek ondorio 
positiboak zein negatiboak ekarri ditu, aldi berean.  Alde positiboa: teknologia-sektorearen hazkundea, 
digitalizazio-prozesuei, telelanari eta kontziliazioari esker. Alde negatiboa: agerian utzi ditu pertsona 
batzuen gabeziak, ez soilik gaitasun digitalei dagozkienak, baizik eta teknologia berriak eta konexioa 
eskura izateko zailtasunei dagozkienak; eta horren ondorioz, enplegua bilatzeko eta lortzeko zailtasun 
are handiagoa. 

 

Hizlarien arabera, eta bat datoz honetan, hauek dira egoera honek gehien kaltetutako kolektiboak: 
zaintza-ardurak dituzten emakumeak, haurren arretarako baliabide faltagatik; lan-esperientziarik 
gabeko gazteak; prestakuntza maila baxua duten pertsonak eta epe luzeko langabeak; eta 
autonomoak. 
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INPAKTU NEGATIBOAREN AURREAN, 

bada aukera berririk? Ikusten da hazkunderik sektoreren batean? Zer 
sektorek ditu lan-aukerak? Zailtasun gehien dituzten pertsonek non izango 
dituzte lan-aukera handienak? 

 

 

Galdera hauei dagokienez, nabarmendu dute kolektibo zaurgarrienek, batzuetan, beste kolektibo 
batzuek baino laneratze-tasa altuagoak izan dituztela, osasun-krisian zehar sortu diren eta eskaintzen 
dituzten lanpostu-motak direla eta: garbiketa, gizarte eta osasun alorreko lanpostuak… 

Aukera berriei dagokienez, digitalizazioak lanpostuen zentralizazio-eredua aldatzeko aukera eskaini 
digu (aurrez aipatutako kontziliazioaz gain), eta horrek mesede egin die landa-eremuko herriei edo 
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hiriburuetatik urrun daudenei.  Gainera, lan-orientabideari dagokionez, esku-hartzeko moduan 
berritzaileagoak izateko gaitasuna sortu du. 

Lan bila ari diren pertsonak zein langileak trebatzeko beharra ere aipatu dute, etor daitezkeen 
aldaketei aurre egiteko. 

Gainera, Covid-19aren garai honetan, informazio-politika aktiboa izatea funtsezkoa dela adierazi dute.  
Hots, estatistika-neurrien eta abarren bidez lan-merkatuan gertatzen ari zaigunaren gaineko berri 
zehatzak izatea, lan-aholkularitza eta -orientabidea eskaini ahal izateko.  

 

PROSPEKZIOA / LAN BITARTEKARITZA  

Lan-lerro honek garrantzi berezia eskuratu du egoera honetan. Nola 
berbideratu behar dugu lan hau? Nolakoa izan behar du enpresekin dugun 
harremanak? Eta pertsonen lanak edo prestakuntzak? 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
[EDEtik – Diálogos y aprendizajes] 

 
 

 

 

 

 

8 

Prospekzioak krisi-momentu honetan garrantzi berezia hartu duela jarri dute mahai gainean, eta horrek 
esan nahi duela orain arte, agian, ez zitzaiola behar adinako garrantzirik ematen. Ildo horretatik, eta 
laneratze-enpresen ikuspegitik, hainbat hobekuntza proposatu dituzte: laneratze-prozesuen eta lan-
merkatuaren gainean eskuragarri dagoen ezagutza hobetzea; gainerako enpresa-sistemarekin lotuta 
egotea; eta koordinazioa hobetzea Administrazioaren eta orientabide-, laneratze- eta prospekzio-
jardueren artean.   

Prospekzio-lanari dagokionez, epe luzeko aliantzak sortzearen garrantzia nabarmendu dute, eta, 
horretarako, kasu gehiago egin behar litzaieke enpresei, haien beharrak ezagutu. 

Are gehiago, enpresek parte hartu behar lukete orientabide- eta prestakuntza-proiektuetan, eskaintzen ari 
garen orientabidea eta prestakuntza lan-merkatuarekin bat datozela ziurtatzeko. Aldi berean, hasieratik 
proiektuaren parte sentitzen diren enpresek konpromiso handiagoa izatea lortuko da. 

GURE ORIENTABIDE, PRESTAKUNTZA ETA ENPLEGU ZERBITZUAK BAT DATOZ 
EGUNGO LAN MERKATUAREN BEHARREKIN? ZER ALDATU, HOBETU EDO 
INDARTU BEHARKO GENUKE?  

Pertsonekiko esku-hartzean beste konpetentzia batzuk landu behar ditugu: 
konpetentzia digitalak, sormen handiagokoak, autonomia gehiago indartuz, 
trebetasun sozialak gehiago landuz…?
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Hizlariek hobetzeko alderdi batzuk proposatu dituzte, jarraian banan-banan aipatuko ditugunak.  

Etorkizuneko lan-aukerak iragartzen dituen analisia beti eskuragarri eta eguneratuta izatea 
mahaigaineratu dute. Horrez gain, analisia fintzen eta gehiago zehazten saiatzea, eta enpresekiko 
harreman zuzen eta iraunkorrean oinarritu dadila. 

Enpresak eguneratu eta prestakuntza-metodologia berriak martxan jartzea ere proposatu dute, 
prestakuntza ez dadin soilik aurrez aurrekoa izan eta zailtasun handienak dituzten pertsonei egokituta 
egon dadin.  

Laguntza-sareak indartzea izango litzateke hobetzeko beste puntu bat; lan-bilaketa prozesuan 
zailtasun handienak dituzten kolektiboei laguntza iraunkorra eskaintzea. 

Orientabide- eta prestakuntza-prozesu guztian zehar, sormena nabarmendu dute. 

Gainera, aurrez aipatutako informazio-politika aktiboaren kontzeptua errepikatu dute.  Lan-
merkatuaren egoera ezagutu behar da, erantzun ahal izateko. Era berean, eskuragarri dauden tresnak 
erabili ahal izateko, baliabide gehiago behar dira (Euskal Enplegu Zerbitzuan). 

Krisi-egoera honetan, Administrazio Publikoaren, eragile sozialen eta erakunde laguntzaileen arteko 
koordinazioan ahalegin berezia egitea ere mahaigaineratu dute, ez hobetzeko alderdi gisa, baizik eta 
eskakizun gisa. 

Azkenik, adimen emozionala lantzea proposatu dute hobekuntza gisa, lan bila ari diren pertsonengan 
eta, are gehiago, profil zaurgarriena dutenengan osasun-krisiak sortutako ziurgabetasunari aurre egin 
ahal izateko.  

 

Ziurgabetasuna eta konfiantza falta handiak izan arren, zer proposatuko 
zenukete lan-egoera zaurgarrian dauden kolektiboen eta ingurumen-
politiken inguruan? 

Ingurumen-politikak, ekonomia zirkularra, etab. kolektibo hauetan enplegua sortzeko aukera modura 
ikusten dituzte. Enplegu-politikak zeharkakoak izatearen beharra nabarmentzen du horrek.  
Horretarako garrantzitsua da alor honetan lan egiten duten eragileen artean kolaborazio berriak 
sortzea. 

Ingurumenarekiko konpromisoa gero eta handiagoa da, hori da joera orokorra (Europan); ondorioz, 
derrigorrezkoa da hainbat estandar betetzea. Hori dela eta, ingurumen-politika horiek lan-aukera 
berriak sortu behar dituztela uste dute, ez profil kaltetuenei soilik zuzenduak, baizik eta profil-multzo 
zabal bati zuzenduak. 
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Lor daitekeen erronka baten proposamena, lan-merkatua egoera honetan izanda 

 

Enplegua sortzeari dagokionez, oso garrantzitsua da pertsona eta eragile guztien konpromisoa, gizarte 
osoarena. Ahaleginak batzea, laguntzea, elkarbanatzea… 

Hainbat erronka proposatu dituzte. Batetik, enpleguaren alorrean lan egiten duten erakundeek 
ezagunagoak izateko aukera aprobetxatzea. Gizartea bizi dugun lan-errealitateaz jabetzea, eta 
ulertzeko gai izatea ezin dugula behar adina enplegu sortu (biztanleria aktiboaren datuen arabera), 
etengabe frustratuta egon ez gaitezen, eta frustrazio hori enpleguaren alorrean lan egiten duten 
erakundeei egotz ez diezaiegun. 

Bestetik, bizi dugun egoerak lan-harremanak are gehiago ez kaltetzea aipatu dute erronka gisa. 

Eremu publikoaren, pribatuaren eta sozialaren arteko kolaborazioa indartzea ere jarri dute mahai 
gainean, benetako adibide batekin: administrazio publikoak haren kontratazio-aurreikuspenen berri 
ematea laneratze-erakundeei (kontuan izanda plaza horien ehuneko bat laneratze-enpresentzat 
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gordetzeko legezko betebeharra dutela), hala, ezagutza hori izanda, laneratze-enpresek enplegu- 
eta/edo prestakuntza-ibilbideak plangintza horren arabera bideratu ahal izateko.  

Egoera honetan, sektore pribatuarekin elkarlanean aritzea ere erronka posible bat izan daitekeela 
aipatu dute. 

Oraingo krisi-egoera honetan, epe motzerako irtenbideak ez bilatzea erronka handia eta lortzeko 
modukoa izango litzatekeela nabarmendu dute; epe ertainera eta luzera eragina izan dezaketen 
irtenbideak lantzeko gai izatea, alegia. 

 


