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Mugarik gabeko Ekonomialariak (MgE) Garapenerako
Gobernuz Kanpoko Erakunde (GGKE) bat da, 1997an
unibertsitate-esparruan sortua, eta gaur egun ekonomia
bidezkoa, solidarioa eta iraunkorra eraiki nahi duten
pertsonek osatua; erakundearen lehentasunezko asmoa
pobrezia eta desparekotasunak desagerraraztea da.

Mugarik gabeko Ekonomialariakerakundean uste dugu
garapen-eredu berri bat behar dela: ekonomia gizakiaren
zerbitzura jartzen duena, eta ez, gaur egun gertatzen den
bezala, milioika pertsona ekonomiaren zerbitzura jartzen
dituena.

Gure helburua da gizarte-arloan erantzukizuna hartuko
duten herritarrak sortzen laguntzea, modu aktiboan jardun
dezaten eta gizartea eraldatzeko premiarekiko
konpromisoa har dezaten.

Erreferentziazko GKE bat izan nahi dugu bidezko
ekonomiaren bilaketan, eta gizarte- eta ekonomia-
eragileen arteko elkarrizketa errazten eta sareko lana
sustatzen ere lagundu nahi dugu. Izan ere, gizartearen
parte-hartze zabal baten bidez soilik lortu ahal izango
dugu bidezko ekonomia bat.

Gure bazkideen aldizkako ekarpenei esker, iraupen luzeko
proiektuak planifika eta gara ditzakegu, diru-laguntzen
mende egon behar izan gabe.

Mugarik gabeko Ekonomialariak erakundeko bazkide
egin eta aldizka gurekin kolaboratu nahi baduzu, bete gure
webgunean eskuragarri dagoen formularioa:

www.ecosfron.org
Edo deitu telefono honetara: 91 549 72 79

Gure dosierrek ekonomiari buruzko ikuspegi berriak ematen dizkizutela uste baduzu eta babesa eman nahi badiguzu,
egin ekarpen bat:

Irabazi-asmorik gabeko erakundeei buruzko Espainiako legeriak zerga-arloko trataera onuragarriagoa ezartzen du pertsona fisikoek egindako
dohaintzetarako, eta, hala, PFEZaren kuotan murrizketa bat lortzen da.
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A tzera begira jartzen bagara, zera esan dezakegu
krisia lehertu zenetik 10 urtera: ezer ez dela izango

lehen zen bezalakoa, nahiz eta gobernu eta enpresa
handi batzuek temati jardun beste burbuila batzuk
sortzen dituzten ekonomia espekulatzaileak suspertu
nahian. Gaur egungo egoera makroekonomikoaren
azterketak erakusten digu, asko iraun duen
ekonomiaren geldialdi batetik abiatuta, estatuko
ekonomia suspertzen ari dela, eta susperraldi hori
sektore jakin batzuetan ari dela oinarritzen (eraikuntzan
eta turismoari lotutako hirugarren sektorean). Eta une
honetan, egoera horrek iraganeko sasoi hobeagoetara
itzultzeko nolabaiteko itxaropena eragiten dio erdi-
mailako klaseari. Tarte honetan, balio erantsi gutxiko
ekoizpen-eredua finkatu da; lan-harremanetan, berriz,
prekarietatea eta errenta baxuak dira nagusi. Etorkizun
hurbilean, badirudi desklasetze larri baten fenomenoa
sendotzen joango dela, eta, horrekin batera, gaur
egungo ekonomia-sistemak ez duela gaitasunik izango
Espainiako erdi-mailako klase ahul eta artifizial baten
itxaropen material eta profesionalei erantzuteko.
Panorama horren ondorioz, pentsamolde-aldaketa
bortitza ikusten da 1970eko hamarkadaren amaieran
hasitako aldi demokratikoaren bueltan jaiotako
belaunaldietan. Aldaketa hori garbi ikusten da botoan
(alderdi tradizionalekiko haustura), bizi-ohituretan,
errentarako/enplegurako sarbidearen bilaketan, edozein
plataformatan dugun kontsumitzaile/erabiltzaile rolean,
produktuetan eta abarretan. Zalantzarik gabe, M-15
mugimendua izan da funtsezko mugarri egozle/ezarlea,
gaitasuna izan duelako bere inguruan bizitzaren
defentsarako eta demokratizaziorako proposamen
berriak sortzeko (maila askotan), eta, horrez gain, gai
izan delako gure gizartean gauzatzen ari diren aldaketa
sakonak azkartzeko.

Testuinguru horretan, ekonomia sozial eta
solidarioaren ekoizpen-ehuna sustatzeko eta
sendotzeko proiektu eta programa publiko-sozial
batzuk joan dira hedatzen, finkatzen eta aurrera egiten.
Batez ere, M-15 mugimenduak irekitako gizarte-
mugimendu sendo bati esker gertatu da hori; eta,
horrez gain, ingurunea lagungarria izan da ekonomia

eraldatzaileak sustatzera bideratutako tokiko politikak
martxan jartzeko, tokiko garapen integrala lortzeko
helburuarekin, kontsumo arduratsua barne. Aldi
berean, herritarrek protagonismoa hartu dute krisiak
eragindako beharrentzako enpresa-konponbide
berritzaileak bilatzerakoan (enpleguari emanez
lehentasuna), eta, horrek, pixkanaka, ekonomia
solidarioaren ekoizpen-ehuna sendotzea eragin du,
ekintzailetza berrien bidez nahiz ezarrita zeuden
proiektuak sendotzearen bidez. Egitasmo horietan,
erantzunkide aktiboak (eta ondorioz, funtsezko
eragileak) izan dira REASeko kide diren erakundeak,
hau da, Sareen Sareko1 erakundeek. Ibilbide osoan, eta
batez ere azken urteetan, ekonomia sozial eta
solidarioa norabide askotan zabaltzeko estrategia izan
du ardatz REASek, baina batez ere ekonomiarentzat
funtsezkoak diren sektoreetan: finantzak, energia,
etxebizitza, elikadura, kultura… Horretarako,
ekintzailetza kolektiboko egitasmoak babestu eta
sendotu ditu, baita ekonomia sozial eta solidarioko
erakundeek elkar babesteko egiturak ere; esaterako,
azoka sozialak.

Zalantzarik gabe, une egokia da erabilitako
jardunbideak aztertzeko, eta, horrela, edukitako
arrakasta, zailtasun eta erronkak ikusteko. Ekonomia
solidarioaren azken bi kongresuek eta C2C topaketek
(ekonomia sozial eta solidarioaren egitasmoak
sustatzen eta laguntzen dituzten profesional, aktibista
eta erakundeen arteko topaketak) aukera eman digute
lortu nahi dugun eraginari buruzko eta kudeatzen
ditugun baliabideen irismenari buruzko gogoeta bat
finkatzen joateko. Txosten honen helburua da aldian
behingo topaketa horietan pilatutako gogoetak eta
ezagutza biltzea.

Txosten honek, beraz, eztabaida zabaltzea nahi du,
eta, horrekin batera, ekintzailetzari buruzko konturik
klasikoenak (finantzaketa, kudeaketa, izaera
juridikoa…), haren mugak eta haren aukerak lantzea,
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1. REAS- Ekonomia alternatibo eta solidarioaren sareen sarea:
https://www.economiasolidaria.org
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ekonomia sozial eta solidarioren bidetik. Horretarako,
enpresa tradizionalak ekonomia sozial eta
solidarioarekin nola uztartu daitezkeen aztertu
beharreko bideak jarriko dira mahai gainean, bai eta
prekarietatean lan egiten duten pertsonentzako
egitasmo batzuk sortzea ere, lan kolektiboaren
gaineko ekonomia sozial eta solidarioko tresnek haien
baldintzak nola hobetu ditzaketen pentsatzeko. Gai
horiek eta beste batzuk jorratuko dira..Esperientzia
praktikoetatik eta eduki teorikoagoa duten
artikuluetatik abiatuta, irakurleei erreakzio bat
sorraraztea da helburua, eztabaidak eta analisi
kritikoak eragiteko. 

Txosten hau ekonomia sozial eta solidarioaren
eremura mugatzen diren eta etengabeko eztabaidan
eta eraikuntzan dauden nozio teoriko eta praktikoek
osatzen dute. Hemen bildutako edukien abiapuntua
C2C Conversaciones (https://emprendes.net/c2c/)
foroaren bigarren topaketan dago. Madrilen egin zen,
aurtengo otsailean, eta eguneroko lanean praktikaren
bidetik ekonomia solidarioa sustatzen eta sortzen
aritzen diren estatu osoko 40 erakundetako 100 lagun
baino gehiago bildu ziren. Erakunde horiek sendotzen
ari dira etengabe, eta sendotze hori bat dator
ekonomia soziala tradizionalki ordezkatu izan duten
erakundeen lurralde-kapilaritatearen eta esku
hartzeko gaitasunaren gainbeherarekin, eta bat-etortze
hori ez da kasualitatez gertatu. Atxikipen- eta
bateratze-formula berriak gehiago oinarritzen dira
helburu sozial eta politikoetan edo ekonomiaren
hazkundean —adibidez, ekonomia solidarioaren
sareak eta merkatu sozialak—,.eta erakargarriagoak
eta dinamikoagoak ari dira izaten sektore edo familia
juridikoaren arabera antolatzeko modu tradizionalak
baino. Dinamismo horren emaitza dira ekonomia
sozial eta solidarioaren sustatzaileen arteko topaketa
hauek. Izan ere, aukera ematen dute elkartzeko eta
landutako prozesuak hobetu ahal izateko
esperientziak trukatzeko. Sustatutako sektoreak,
hartzaileak, kudeaketarako moduak eta berrikuntza
juridikoetarako formulak jorratzen dira.

Romina Vinocur da lehen artikuluaren egilea, eta
haren helburua da ekonomia sozial eta solidarioko
zenbait kontzeptu argitzea, hura definitzea eta
ekonomia sozialetik bereiztea. Gainera, zalantzan
jartzen du zer den gizarte-enpresa bat, zer hartzen
den gizarte-enpresatzat, eta ea benetan ekonomia
sozial eta solidarioko parte ote diren enpresa
horiek. Azkenik, ekintzailetzaren eta ekonomia
sozial eta solidarioaren arteko lotura ulertarazten
saiatzen da.

Bigarren artikuluan, Guernica Facundo Vericat bere
esperientzia pertsonaletik eta bilakaera profesionaletik
abiatzen da. Eta planteatzen du tokiko gobernuek
komunitateen eta lurraldearen garapenean parte hartu
eta esku hartu behar dutela, herritarrei bizitza duin bat
bermatzeko ardura eman zaielako. Testu horrek azken
30 urteetako politikak jorratzen ditu, orduan hasi
baitzen garapen iraunkorraren kontzeptua sartzen eta
eztabaidatzen, hazkundearen kontzeptua eta ongizatea
neurtzeko modua aztertuz. Geure buruari galdera
hauek egitera bultzatzen gaitu egileak: Nola lagundu
tokiko gobernuei guri laguntzen? Hau da, ekonomia
sozial eta solidarioak nola antolatu behar duen
galdetzen digu, guk nola antolatu behar dugun, nola
«irabazi» denbora; izan ere, eguneroko zereginetan
aritzen gara buru-belarri, ez hainbeste estrategia
publikoak pentsatzen. Ildo horretatik, kontuan izan
beharreko zenbait elementu garrantzitsuri buruz
pentsatzea proposatzen du: zergatik, nork, nola eta zer.
Zergatik: zer esan nahi du tokiko garapen
ekonomikoak ekonomia sozial eta solidarioaren
ikuspegitik? Nork: norengandik dator lurralde batean
ekonomia sozial eta solidarioa sustatzeko ekimena?
Nola: tokiko garapenerako politikak egiteko zein
moduk laguntzen diote ekonomia sozial eta
solidarioari? Eta, azkenik, zer: nondik hasi, ordea?
Amaitzeko, ekonomia sozial eta solidarioa garatzeko
estrategia konbinatuak proposatzen ditu Guernica
Facundok.

https://emprendes.net/c2c/
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Lehen bi artikulu horien ostean, beste sei datoz, eta
horiek ekonomia sozial eta solidarioaren ekoizpen-
ehunaren zenbait alderdi lantzen dituzte.

Miguel Muñoz Medinak krisian dauden (eta ez
dauden) enpresak ekonomia sozialeko forma
juridikoetara eraldatzearen gaia jorratzen du. Zentzu
horretan, gizarte-enpresaren eredua aurretik
existitzen den eta ez jarraitzeko arriskuan dagoen
jarduera ekonomiko bati bultzada emateko (edo
berreskuratzeko) aukera moduan planteatzen du. Eta
planteamendu hori egiteko, gizarte-enpresa bihurtzea
bideragarria izan daitekeen zenbait egoera aztertzen
ditu, ikusiz jarduera edo negozio-eredua bideragarria
den, edo, zenbait egoeratan, jarduera edo negozio-
eredua ez den bideragarria. Analisiaren helburua da
erakustea gizarte-enpresaren formula, baldintza
batzuk betez gero, aukera bat izan daitekeela
jarduerarekin jarraitzeko (eta lanpostuekin).

C2C Conversaciones foroaren bigarren edizioan,
Finantzaketa eta eskalabilitatea izeneko ardatzean,
finantzaketa bilatzeko eta proiektuak eskalatzeko
izaten diren traba nagusiak identifikatzeko saiakera
egin zen, bai eta ekonomia sozial eta solidarioaren
sarearentzat dauden aukerak identifikatzekoa ere.
Beraz, Guillermo Villa Lobok egindako artikuluaren
helburua da ekonomia sozial eta solidarioaren
erdigunean dagoen eztabaida bati erantzutea:
ekonomia sozial eta solidarioko erakundeen
hazkundeari eta eskalabilitateari buruzko eztabaidari.
Mikrotik eta erosotasun-eremutik nola atera
proposatzen du, bidean galdu gabe.

Ekonomia sozial eta solidarioaren ezaugarrietako bat
da haren adierazpen praktikoak (enpresa-erakundeak,
sareak, errenta sortzeko esperientzia komunitarioak…
) lurraldetik sortzen direla, hau da, beharrak
hautemateko prozesuetatik eta tokiko eragileek
horientzako konponbideak aktibatzetik. Hori
erakusten duten adibide formalak (kooperatibak,
laneratze-enpresak…) eta ez hain formalak (denbora-
bankuak, txanpon sozialak, baratze komunitarioak…
) daude. M. Angeles Diez Lopezek eta Carlos
Askunze Elizagak egindako artikuluak ekonomia
solidarioaren eta tokiko garapenaren arteko korrelazio
estua azaltzen du, gizarte-beharrei erantzuteko
sortzen diren egitasmo ekonomikoen berri emanez.

2018ko C2C foroko hirugarren ardatza
mutualizazioari buruz izan da, eta Patricia Polo
Navarrok eta Cristina Sanchez Herrandok osatu

dute artikulua. Prekarietatean lan egiten duten eta
beren eskubideak aldarrikatzeko antolatzen hasi diren
kolektiboekin zer ari den gertatzen kontatzen du.
Ekonomia sozial eta solidarioan aurkitu dute
erantzuna. Ardatz horretan, zaintzaren sektorean eta
hiri-eremuetan hondakinak biltzen eta tratatzen
aritzen diren estatuko txoko ezberdinetako zenbait
lagunek hartu zuten parte. Beraz, kolektibo horiek
kooperatiba-egitura hartu eta eragile estrategikoekin
aliantzak bilatzerakoan izan dituzten zenbait
hausnarketa (erronkak, gaitasunak…) proposatzen
ditu artikuluak. Halako egitasmoetan administrazio
publikoek, besteak beste «aldaketaren udalek»,
hartzen duten rola ere aipatzen du. «Ekonomia sozial
eta solidarioaren burbuila» batean inskribatzen dira
eta kezka eragiten du horien jarraipenak eta
iraunkortasunak.

Hurrengo artikuluak, Ricardo Anton Troyasek eta
Guernica Facundo Vericatek idatzitakoak,
ekintzailetza zalantzan jarri eta ebaluatu egiten du,
ekonomia sozial eta solidarioaren ikuspegitik. Zenbait
alderdi hartzen ditu kontuan: metodologiak, lengoaiak,
sareak eta abar. Hasteko, galdera bat egiten du:
ekonomia sozial eta solidariotik ekin? Eta hortik
abiatuta, zenbait kezka partekatzen ditu, esate
baterako, ekonomia konbentzionaletik ekonomia
sozial eta solidariora egokitutako tresnen (propioak
edo partekatutakoak) erabilerari buruzko kezka.
Ekonomia sozial eta solidarioak behar beste
partekatzen ote duen ere zalantzan jartzen du; hau da,
ea benetan ari ote den ahalegin bat egiten ekonomia
sozial eta solidarioaren gure balioetan oinarritutako
ekintzailetza kolektiboaren sustapena bateratzeko eta
partekatzeko. Horrez gain, zein publikorengana
zuzentzen garen galdetzen du —dagoeneko
sentsibilizatuta daudenengana edo ez daudenengana—
, eta haiengana nola hurbiltzen garen ere bai.
Artikuluan, topaketako laugarren ardatzean landutako
elementu horietako bakoitza xehetasunez jorratzen da.
Ekintzailetza eta proto-ekintzailetza ereduetan aurrera
egitea ekonomia sozial eta solidarioan izenburua zuen
ardatzak. Testua amaitzeko, bi egileek galdetzen dute
nolatan jarraitzen dugun ekonomia sozial eta
solidarioaren bidetik ekiteko kontu horretan
nahastatuta, eta erantzuna sakon hausnartu zen C2C
topaketetako sei ardatzetan.

Horren ostean, Gaël Carrero Grosek merkatu
sozialak ezagutzea proposatzen digu: Merkatu
sozialak: Ekoizpen-ehuna sortzeko tresna bat
ekonomia eraldatzeko proiektu baten esparruan izena
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du artikuluak..Testu horrek zenbait erronkaren
aurrean ekonomia sozial eta solidarioko egitasmoen
portaera nolakoa den planteatzen du, esaterako,
bidezko merkaturatze-bideak edo finantzaketa
etikoko tresnak erabili behar direnean. Testuinguru
horren aurrean, Ekonomia Alternatibo eta
Solidarioaren Sareen Sarea (REAS) proposatzen du
ekonomia sozial eta solidarioa desartikulatzeko
arriskuari aurre egiteko. REASek, Espainia osoan
dauden merkatu sozialen bidez, ekoizpen-, banaketa-
, kontsumo- eta finantzaketa-sare egonkorrak
eskaintzen ditu, ekonomia sozial eta solidarioko
enpresen eta kontsumitzaile arduratsuen arteko
lankidetza errazten dutenak. Merkatu sozialek forma
juridiko bat baino gehiago hartzen dute
Espainian,.baina badago funtsezko ezaugarri bat
eraldaketarako eta sistema kapitalistatik
emantzipatzeko gaitasuna ematen duena: auditoretza
soziala (estatala da) eta balantze sozialak (eskualde-
mailakoak dira) egin beharra. Horri esker, erakundeen
koherentzia neur daiteke, bai eta ekonomia sozial eta
solidarioaren printzipioak betetzen diren ere.

Dosierra amaitzeko, dokumental bat gomendatzen da,
eta haren aipamena egiten da —normalean, argitalpen
honetan, gaiari buruzko liburu bat aholkatzen da,

baina oraingoan ez—. FOOD COOP izena du
dokumentalak, eta kontsumitzaile arduratsu moduan
aurrera egiteko bulkada indartzen duen egitasmo bati
buruzkoa da. Gure ispilu-neuronak aktibatu eta
proiektu kolektibo, arduratsu eta kooperatiboak
sortzeko gonbidapena egiten du, gure komunitatea
hobetzeko.

Eskerrak

Espazio hau baliatuko dugu dosier hau posible egin
duten pertsonei egindako lanagatik eskerrak emateko.
Ekonomia egiteko beste modu bat sustatzen eta
zabaltzen duten sare, pertsona, kolektibo eta abarri
ere eman nahi dizkiegu eskerrak. Honelako ekonomia
nahi dugu: bidezkoa; kapitalaren aurretik, erdigunean
pertsonak jartzen dituena; kontsumitzeko,
enplegatzeko, eta, finean, erlazionatzeko bestelako
moduak bilatzen dituena; eta dauden giza eta natur
baliabideekin bat datorren tokiko garapena
partekatzen duena. Azkenik, argitalpen honen bidez,
Lanaren Nazioarteko Erakundearen 189. Hitzarmena
berretsi nahi dugu —etxeko langileentzako lan
duinari buruzkoa—, zeinaren helburua, oro har, lana
duintzea baiten, eta bereziki nabarmentzen dugu
etxeko lana duintzea. �
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Lerro hauen helburua da gaur egun sinonimo
moduan erabiltzen diren zenbait kontzeptu defi-

nitzea eta argitzea: ekonomia soziala, ekonomia
sozial eta solidarioa, gizarte-enpresak eta ekintzai-
letza (soziala) dira horietako batzuk. Badakigu hitz
horietako batzuk ez direla berriak, bai eta azken
urteetan gehiago erabili izan direla ere. Espainia
hamarkada bat betetzera doan krisi ekonomikoa ari
da bizitzen. Beraz, ezinbestekoa da kontzeptu eta
errealitate horiek krisi-testuinguruarekin lotzea.
Hala ere, ezin dugu azken horretatik hasi: aurrena,
termino horien kontzeptualizazioa landu behar
dugu.

Espainian, martxoaren 29ko 5/2011 Legeak1 biltzen
du ekonomia soziala. Lege horretako lehen lerroetan
aipatzen den bezala, Europako zenbait herrialdetan
(Ingalaterran, Italian, Frantzian nahiz Espainian).XVIII
mende amaieratik aurrera hasitako eta XIX mendean
garatutako esperientzia kooperatibo, asoziatibo eta
mutualisten bidez egituratu zen ekonomia soziala.
Kooperatibak, mutualitateak, fundazioak eta elkarteak
biltzen dituen hemeretzigarren mendeko kontzeptu
tradizional horretatik abiatuta, joan den mendeko
70eko eta 80ko hamarkadetan, ekonomia soziala
zenbait printzipioren bueltan identifikatzen zuten
adierazpenak joan ziren agertzen Europako zenbait
herrialdetan.

� Kapitalaren gainean, pertsonaren eta helburu so-
zialaren nagusitasuna.

� Borondatezko atxikimendu irekia.
� Kideek demokratikoki kontrolatzea; erabiltzaileen

interesek eta interes orokorrak bat egitea; elkarta-
sun- eta erantzukizun-printzipioen defentsa eta
aplikazioa.

� Kudeaketarako autonomia eta botere publikoekiko
mendekotasunik eza.

� Soberakinak garapen iraunkorraren aldeko, kideen
interesen aldeko eta gizarte-interesaren aldeko hel-
buruetara bideratzea.

Bestalde, ekonomia solidarioak bestelako
arrazionaltasun ekonomiko baten hedapenean
sakontzea esan nahi du, eta hura ulertzeko, beste
kontzeptu eta teoria ekonomiko batzuk behar dira.
Biak bat datoz baliabideak kudeatzeko moduan,
pertsonak lehenesten baitituzte kapitalaren aurrean.

Beraz, ekonomia sozial eta solidarioa definitzeko,
Luis Razetok (2010)2 esandako hau aipa dezakegu:
«Ekonomia solidarioaren printzipioa edo funtsa hau
da: jarduera, antolamendu edo erakunde ekonomiko
batean zenbat eta elkartasun gehiago eta kualitatiboki
hobea sartu (izan enpresetan, merkatuetan edo
politika publikoetan), orduan eta handiagoa izango da
eraginkortasun mikroekonomiko eta makro-
ekonomikoa, eta, horrekin batera, gizarte osoari
mesede egiten dioten etekin sozialak eta kulturalak
sortuko dira». Hau da, ekonomia sozial eta
solidarioak, osotasunean, gizarte- eta ingurumen-
aldetik arduratsuak diren ekoizpen- eta kontsumo-
modu berriak proposatzen ditu.

Ekonomia sozial eta solidarioaren estrategia da sare-
egitura bat sortzea, eta, haren bidez, ekonomia
horretako kide diren egitasmoen nahiz pertsonen
(kontsumitzaileenak eta langileenak) bizitza-eremu
ezberdinak sustatzea, ezagutzera ematea eta
indartzea. Sare edo egitura horiek lankidetzaren
bidetik funtzionatzen dute, ekonomia sozial eta
solidarioak eragin eta aitortza handiagoa izateko
sistema hegemonikoaren alternatiba moduan, bizitza
erdigunean jarrita ere ekonomia egitea posible dela
erakutsiz.

Sare horietako bat Ekonomia Alternatibo eta
Solidarioaren Sarea (REAS) da, estatuko sare bat,
nazioartean ere egituratzen dena Ekonomia Sozial eta
Solidarioaren Sustapenerako Kontinentearteko
Sarearen (RIPPESS) bidez. Azken sare hori ekonomia

EKONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIOARI BURUZKO ZENBAIT HITZEN KONTZEPTUALIZAZIOA,
DEFINIZIOA ETA ARGIBIDEA 

Romina Vinocur
Mugarik gabeko Ekonomialariak

1. Martxoaren 29ko ekonomia sozialaren 5/2011 Legea

2. Razeto, L. (2010). «¿Qué es la economía solidaria?».
http://base.socioeco.org/docs/que_es_la_economia_solidaria_
l.razeto.pdf

http://base.socioeco.org/docs/que_es_la_economia_solidaria_l.razeto.pdf
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sozial eta solidarioaren sare kontinentalek osatzen
dute, ekonomia sozial eta solidarioa sustatzeko
konpromisoa dutenek. RIPPESSen helburua da
kontinente arteko lankidetza sustatzea eta gisa
horretako ekonomia sendotzeko garrantzitsuak diren
gaiak hedatzea.

Beraz, hasieratik, gizarte zuzen, solidario, iraunkor
eta konprometitu baterantz aurrera egiteko tresnatzat
proposatzen du REASek ekonomia sozial eta
solidarioa. Eta testuinguru horretara joateko aukera
ematen digun elementuetako bat ekonomia sozial eta
solidarioen printzipioen gutuna da. Gutunean ageri
diren printzipio horiek bat datoz Ekonomia Sozialaren
Legeak planteatutakoekin, baina gehiago sakontzen
dute ingurumenari eta bizitzaren kontziliazioari
lotutako zenbait arlotan.

Hauek dira ekonomia sozial eta solidarioaren
printzipioak (REASen printzipioen gutuna, 2011):3

� Ekitate-printzipioa
� Lanaren printzipioa
� Iraunkortasun-printzipioa
� Lankidetza-printzipioa
� Inguruarekiko konpromisoaren printzipioa
� «Irabazi asmorik gabeko» printzipioa

Hala, ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioak
ezinbesteko baldintza dira sistema ekonomiko bat
eraginkorra izateko bere osotasunean, bizitza-
proiektu etikoa izateko.4

Espainian, ekonomia sozialak du lege-esparrua, eta
han biltzen dira ekonomia hori osatzen duten forma
juridiko ezberdinak. Era berean, forma juridiko
horietakoren batean eratuta egoteak ez du esan nahi
automatikoki gauzatzen direnik ekonomia sozialaren
printzipioak. Ildo horretatik, ekonomia sozial eta
solidarioa inklusiboagoa da, eta ez du hainbeste
«begiratzen» zein forma juridikoren arabera dagoen
eratuta proiektua. Aitzitik, planteatutako printzipioen
arabera funtzionatzea sustatzen du, eta, horregatik,
ekonomia sozial eta solidarioaren sareek zenbait
tresna erabiltzea proposatzen dute; esaterako,
REASen balantze soziala5 eta ekonomia sozial eta

solidarioko erakundeek proiektu berriei ezagutza
transferitzeko eskaintzen duten babes eta
aholkularitza.

Ekonomia sozial eta solidarioak bizi duen goraldi eta
susperraldia kontuan hartuta, galdera bat sortzen da:
ea gizarte-enpresak ere ekonomia horren parte ote
diren. Erantzuteko, Europan dagoen gizarte-enpresa
kontzeptuaren definizioa har daiteke, Ikerketarako
Europako Sareak (EMES, 1996)6 sortua. Gizarte-
enpresak ikuspegi kolektibo eta demokratikoa jartzen
du erdigunean, bai eta ekonomia egiteko eta ulertzeko
bere modua ere. Esan daiteke mota horretako
enpresak sortzeko arrazoietako bat koiuntura dela,
hau da, gobernuen eta sektore pribatuaren erantzun
falta krisi-egoeran. Ildo horretatik, arazo ekonomiko
eta sozialentzako irtenbide berriak bilatzeko indarra
sortzen da gizarte zibilean.

EMESen definizioaren arabera, gizarte-enpresak
modu autonomoan kudeatzen diren enpresa pribatuak
dira, eta haien helburua da eragin positiboa sortzea
komunitatean. Langileek eta bazkideek beraiek
kudeatzen eta administratzen dituzte enpresa horiek,
eta erabakiak modu demokratikoan eta parte
hartzailean hartzen dira..Irabazi asmorik gabeko
erakundeak izatea da haien beste ezaugarrietako bat;
beste era batera esanda, erdigunean ez dute
errentagarritasun ekonomikoa jartzen, baizik eta
pertsonak. Europan, gizarte-enpresak modu
kolektiboan eratzen dira, eta Social Economy Europe
(SEE) erakundeak definitutako balioekin eta
printzipioekin lotura zuzena dute.

Ikusmolde horrekin alderatuta, mundu anglosaxoian
beste era batera ulertzen dira gizarte-enpresak:
banakako formatuarena da ezberdintasun nagusietako
bat; izan ere, SEEren arabera, ekintzaile «guztiz
ahaltsuaren» kontzeptuak indar handia hartzen du
han, Europan ez bezala.

Espainian, gizarte-enpresek hiru forma juridiko
hartzen dituzte: gizarteratze-enpresak (abenduaren
13ko 44/2007 Legea), enplegu-zentro bereziak
(apirilaren 7ko 13/1982 Legeko 42. artikuluan
definitzen dira) eta gizarte-ekimeneko kooperatibak
(uztailaren 16ko 27/1999 Legeko 106 artikulua).

3. Carta de principios de REAS; https://www.economiasolidaria.
org/carta-de-principios

4. Guridi, L., de Mendiguren, J. C. P., eta Carlos, J. (2014), La
dimensión económica del desarrollo humano local: la
economía social solidaria, Hegoa.

5. https://madrid.mercadosocial.net/balance/

6. Defourny, J., eta Nyssens, M. (2012), «El enfoque EMES de
la empresa social desde una perspectiva comparada»,
CIRIEC-España: Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa, 75, 7-34.

https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios
https://madrid.mercadosocial.net/balance/
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Ekonomia Sozialaren Legeak biltzen ditu horiek
guztiak.

Ekintzailea (soziala) eta ekonomia sozial eta
solidarioa

Ekintzailetza terminoari ere egin behar zaio
aipamena. Azken urteetan, hitz hori diskurtso
publikoan egon da, krisi ekonomikoaren eraginez,
baina horrek ez du esan nahi aurrez existitzen ez
zenik edo beste izen batzuk hartzen ez zituenik
(esaterako, autoenplegua,
norbere konturako lana eta
langile autonomoa).
Komunikabideetan, enpresa-
proiektu berri baten sorrera
aipatu behar zenean, aurretik
ekintzailetza hitza jarriz gero,
bazirudien proiektu horrek
indar handiagoa hartzen zuela,
glamour gehiago transmititzen
zuela, eta segurtasuna eta
berritasuna ere bai.

Diaz-Foncea, M.-k eta
Marcuello, C.-k (2014)7 dioten
bezala, ekintzailetza sozialak
balioa sortzen duten prozesuei
egiten die erreferentzia, beti
ere gizarte-eragin positiboa
izatea, gizartea aldatzeko
akuilu izatea eta gizarte-
beharrak asetzea jarrita
erdigunean.

Era berean, gizarte-ekintzailetza gizarte-inklusiorako
tresna moduan aritzen da. Ildo horretatik, Europako
estrategietako batean, Europa 2020 Estrategian,8

enpleguaren kalitatearen hobekuntza sustatzea
proposatzen da, gizarte inklusibo bat sortzeko,
Europako ekonomiaren egiturazko hutsuneak
gaindituz. Beraz, lotura zuzena du ekonomia sozial
eta solidarioko gizarte-enpresekin, haiek ere

komunitatean eragin positiboa izateko helburua
baitute, gizarte-kohesioaren eta ingurua eta
ingurumena errespetatzeko konpromisoaren bidez.

Hori Espainiako eremura ekarrita, gobernuek
ekintzailetza sustatzen duten gobernu-egitasmoak
sortu dituzte, baina oraindik aurrerapausoak falta dira
arlo hauetan: tramite burokratikoen murrizketan,
zerga-zamaren murrizketan eta proiektu kolektibo bat
sortzeko dauden forma juridikoei buruzko
informazioaren eskuragarritasunean. Era berean,
«aldaketaren udalak» izenekoek gobernatzen duten

tokietan ekonomia sozial eta
solidarioko proiektuak
sustatzeko, sortzeko eta
indartzeko laguntza- eta
babes-programak daude.
Hauek dira adibide zehatz
batzuk:

• Madril: Madrilgo Udalaren
ekonomia sozialeko bulegoak,
MARES proiektua (Udala
bazkide da) eta REASen ar-
reta- eta aholkularitza-puntuak
(hitzarmena du Udalarekin).
• Katalunia: Fundació Unió
de Cooperadors de Mataró, La
Comunificadora (ekonomia
sozial eta solidarioko proiek-
tuentzako aholkularitza), Còo-
polis (Ateneus Cooperatius de
Catalunya sarearen barruan,
kooperatibak sortzeko eta da-
goeneko badauden kooperati-

betan enplegua sortzeari buruzko aholkularitza
ematen da).

• Euskadi: Ekonomia Sozialeko Zuzendaritzaren
esku-hartze planak 2017-2020 tartean ekonomia
sozialeko 600 enpresa sortzera daude bideratuta.
Laguntza integralak ere biltzen ditu, sustapenerako,
ekintzailetzarako, merkataritza-enpresen eraldake-
tarako eta enpresak jarraitu ahal izateko eta lan-
postuak mantentzeko ekonomia sozialera jo nahi
duten zailtasun-egoeretan dauden edo belaunaldi-
aldaketa prozesuan dauden enpresei laguntzeko.

Gaur egungo gizarte- eta ekonomia-krisiaren
testuingurua kontuan hartuta, ekonomia sozial eta
solidarioa zergatik bihurtu da indartu beharreko
alternatiba bat?

7. Díaz-Foncea, M., eta Marcuello, C. (2014), «Las empresas
sociales en España: concepto y características», Gizarte
Ekonomiaren Euskal Aldizkaria-Revista Vasca de Economía
Social (8)

8. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-
and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-
monitoring-prevention-correction/european-semester/frame-
work/europe-2020-strategy_en

[…] gobernuek ekintzailetza
sustatzen duten gobernu-egitasmoak
sortu dituzte, baina oraindik
aurrerapausoak falta dira arlo
hauetan: tramite burokratikoen
murrizketan, zerga-zamaren
murrizketan eta proiektu kolektibo
bat sortzeko dauden forma juridikoei
buruzko informazioaren
eskuragarritasunean. Era berean,
«aldaketarako udalak» esaten
zaienek gobernatzen duten
lurraldeetan, ekonomia sozial eta
solidarioari buruzko proiektuak
sustatzeko, sortzeko eta indartzeko
laguntza- eta babes-programak
daude.

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_en
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Ekonomia sozial eta solidarioa alternatiba moduan
proposa daiteke enpresa kolektiboak (ekintzailetza
kolektiboa) sortzea sustatzen duelako; aukera
errealistagoa eta sendoagoa da, zenbait pertsonaren
arteko elkarrenganako babesean oinarritzen delako,
printzipio berberak dituztelako. Orain arte Espainian
eratutako kooperatiben datuak hartzen baditugu,
CEPESen9 arabera, 20.958 izan dira. Krisi-garaian,
pixkanaka joan da igotzen kopurua. Beraz, ekonomia
sozialaren esparruko forma juridiko horrek hobeto
jasaten al du krisia? Erantzuna da, kudeaketa
demokratikoari eta kapitalaren balorizazioaren
gainetik pertsonak lehenesteari esker, enpresa
horietan gainerakoetan baino %6,5 enplegu gutxiago
suntsitu direla, CEPESen datuen arabera. 190.000
lanpostu berri eta 29.000 enpresa berri sortu dira
azken 8 urteetan. Hala, ekonomia soziala kalitatezko

enplegua sortzeko tresna bat da; bere kide eta
komunitateentzako aukera-berdintasuna sustatzen
duten printzipio etikoetan oinarritzen da; gauzak
egiterakoan, ingurumenaren iraunkortasuna zaintzen
du; eta inguruarekin konpromisoa du.

Beraz, ekonomia sozial eta solidarioaren erronketako
bat da, testuinguru honetan, bere burua alternatibatzat
edo aldaketarako tresnatzat proposatzea. Gizarte-
eraldaketa haren tresnen (banku etikoa, bidezko
merkataritza, kontsumo arduratsua…) eta antolatzeko
moduen (laguntza-proiektuak, aholkularitza,
prestakuntza, zerga-pizgarriak…) bidez sustatzea
proposatzen badugu, beharrezkoa da etengabe hitz
egitea eta eztabaidatzea administrazio publikoekin,
bai eta ekonomia sozial eta solidarioko sareak
sakontzen jarraitzea ere. �

9. https://www.cepes.es/social/estadisticas

https://www.cepes.es/social/estadisticas
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Hasi aurretik, garrantzitsua iruditzen zait honako
hau esatea: hemen partekatuko dudana beste

batzuekin eraikitakoa da, batez ete kooperatibako nire
lankideekin, baina bai, bat nator esandakoekin.

Bat nator, batez ere konbentzitu egiten nauelako
gure auzo, herri eta hirien garapenerako guk dugun
eta tokiko gobernuek duten rola planteatzeko
moduak. Nire prestakuntza eta lan-esperientzia
tokiko kudeaketarekin eta «tokiko garapen
ekonomikoaren politikekin» lotuta egon izan dira
beti, eta guztia oso erraza zen, betikoa: okupazio-
politika aktiboak, enpresa- eta merkataritza-ehunari
babesa, ekintzailetzaren sustapena eta lurraldearen
planifikazio-estrategia. Guztia asmatuta zegoen, eta
lerro politiko eta tekniko horien konbinazioa ondo
aplikatzea zen kontua, baita gure herriaren faktore
bereizgarriak zein ziren jakitea ere, horiek sustatzeko
eta ondoko herriarekiko bereizteko. Alabaina,
bizitzeko moduko bizitza bat bermatzeko ardura
eman diegu tokiko gobernuei, eta ekonomia sozial eta
solidariora neuk egindako bilakaera pertsonalak eta
profesionalak aldatu egin dute nire ikuspegia, hau da,
tokiko gobernuek komunitatearen eta lurraldearen
garapenean esku hartzeko dituzten aukerei buruzko
nire ikuspegia eta esku-hartze hori egiteko modu
egokiari buruzko nire ikuspegia.

Beraz, zera partekatu nahi izan dut zuekin: hutsetik
hasten ez garen arren (ez dugu gurpila asmatu, eta
tokiko garapen ekonomikoari buruz asko idatzi da, eta
urte askoko praktika dago), aukera handi bat
daukagula, erantzukizun handia eta erronka pila bat,
tokiko gobernuei ekonomia sozial eta solidarioko
jardunbideak zaintzen eta areagotzen laguntzeko.

Ez gara hutsetik hasten

2007an hasitako krisi ekonomikoak azken
hamarkadetan tokiko garapen ekonomikoarentzat
oinarrizkotzat jotako faktoreak berrikustera behartu
zituen gobernuak (tokikoak, estatuetakoak eta
nazioartekoak). 2014an, honako hau idatzi zuen Joan

Subiratsek: «Botere publikoek gauzatzen zituzten
politiketako asko zaharkituta ari dira geratzen, eta
beharrezkoa da berriz pentsatzea ea zein erantzun
kolektibo berri aurkitzen ditugun aurrean ditugu
erronka komunei erantzuteko. Eta horrek tokiko
gobernuei nahiz lurraldeko eta tokiko garapenerako
eta iraunkortasunerako beharrezko dinamikei ere
eragiten die».

XX. mende erdialdetik tokiko garapen-politikei bidea
eman dieten esparru teoriko ekonomikoen aparteko
laburpen bat eginez gero (eta murriztailea), bilakaera
bat ikusten da: «garapen-poloak» sortu ahal izateko
faktore exogenoak erakartzeko nahiz azpiegitura
handiak sustatzeko premiatik, faktore endogenoei eta
kultura ekonomikoari balioa emateko beharra
babesten duten teorietara. Hazkunde ekonomikoko
politikekiko eta haiek tokiko garapen ekonomikoan
duten eragin izugarriarekiko modu paraleloan,
1987an, «garapen iraunkorra» kontzeptua sortzen da
(Brundtlan txostena), eta zalantzan jartzen ditu
hazkundearen kontzeptua eta ongizatea neurtzeko
modua. Era berean, «garapen ireki eta endogenoaren»
teoria sortzen da. Hark lurralde bateko barne-
faktoreek eta munduko gainerako tokietan gertatzen
denak elkarrekiko duten mendekotasuna jartzen du
erdigunean, hau da, garapen endogenoaren eta
globalizazioaren arteko mendekotasuna.

Bi paradigma horiek dira, gaur egun, marko teoriko
ekonomiko nagusiak, eta elkarrekin, hirugarren
ikuspegi baterako bidea ere zabaldu dute: «tokian
oinarritutako garapena» esaten zaio (place-based
development), eta OCDEek nahiz Europar Batzordeak
uste dute hura dela tokiko garapenerako estrategiarik
onena; izan ere, behetik gorako edo sarean egindako
benetako garapen baterako aukera ematen du; tokiko
gobernuen rola nabarmentzen du; eta balioa ematen
die herritarren parte-hartzean oinarritzen diren eta
politika publikoak elkarrekin sortzen dituzten
gobernu-prozesu berriei.

Honako hau dio Antonia Casellasek: Krisi
ekonomikoak eta tokiko garapen-politikak berrikusteko

EKONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIOAREN ETA TOKIKO GARAPENAREN ARTEKO LOTURARI BURUZKO IKUSPEGI
BERRIAK

Guernica Facundo Vericat
LabCoop
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premiak, lehenik eta behin, eragin positiboa izan zuten,
XXI. mendeko lehen hamarkada amaierara arte tokiko
garapen ekonomikoko diskurtsoetan eta jardunbideetan
nagusi ziren hazkunderako faktoreak askatasunez berriz
pentsatzeko eta zalantzan jartzeko aukera zabaldu
zutelako. Krisiaren aurretik, zaila zen halako zerbait
egitea, sistemaren inertziek eta sistemaren ustezko
arrakastak isilarazi egiten zituztelako analisi kritikoak
egiteko aukerak. Bigarrenik,
ordura arte nabarmendu
gabeko, edo, bestela, botere
publikoek, tokiko garapenerako
aholkulari espezialistek eta
ekonomiaren eta lurraldearen
arteko loturan aritzen ziren
akademikoek gutxietsitako
ekonomia- eta gizarte-
bideragarritasunerako estrategia
berrietarako aukera eta
egokitasuna ere proposatu
zuten»1.

Nola lagundu tokiko
gobernuei guri laguntzen?

Tokiko gobernu bat erabat
traketsa izan daiteke
ekonomia solidarioaren ehuna
ahula denean: soberan
geratutakoekin osatutakoa
denean; jardunbideak gutxi
direnean eta erakundeak
tamainaz eta ekonomikoki
txikiak direnean; elkarren
arteko artikulazio gutxi edo
batere ez dagoenean; eta
jardunbideak komunitarioak
edo aktibistak bakarrik
direnean.

Edonola ere, eta lurralde bateko ekonomia solidarioaren
ehuna oso sendoa izanda ere, tokiko gobernuei honako
hau jakinarazi behar diegu: gutxi garela, eta batzuetan,
ez gaudela behar bezala egituratuta; gure errealitate
ekonomikoak xumeak direla; ez daukagula denborarik,
gure eguneroko lanean ari garela buru-belarri, ez
estrategia publikoak pentsatzen. Hala ere, asmo handiak
ditugula gizarte osoarentzat; zorrotzak garela, asko

espero dugula tokiko gobernuengandik, behar ditugula,
eta ez digula balio edozein esku-hartze publikok; maite
dugula gure askatasuna eta geure burua antolatzeko
gaitasuna, hori galtzeko kezka daukagula, eta,
batzuetan, gainezka eginda sentitzen garela tokiko
gobernuen eskaerengatik. Beraz, lagundu nahi diguten
tokiko gobernuen alde jartzen gara, baina saiatuko gara
egiten dutenari buruzko ikuspegi kritikoa ez galtzen,

eta, batez ere, egiten dutena
nola egiten duten ikusten,
bereziki tokiko gobernuetan
ardura teknikoak eta politikoak
dituzten horiek, izen-abizeneko
pertsona horiek, noizbait gure
kide izan direnean. Guretzat
kontuan hartu beharreko
zenbait elementu garrantzitsu
daude: zergatik, nork, nola eta
zer.

Zergatiak. Zer esan nahi du
tokiko garapen ekonomikoak
ekonomia sozial eta
solidarioaren ikuspegitik? Gure
zeregina da, neurri batean, talde
tekniko eta politikoei laguntzea,
hasieratik uler dezaten
ekonomia sozial eta solidarioa
sustatzeak lurraldeko dinamika
ekonomikoen egitura-aldaketa
bat ekarri behar duela, hau da,
ez garela konformatzen
kooperatibei sari bat
ematearekin edo bigarren
hezkuntzako institutuetan
bidezko merkataritzari buruzko
hitzaldi bat ematearekin.
Gizarte- eta ekonomia-
dinamiken sakoneko aldaketa
bat nahi dugu, guztia nahi dugu.

Horregatik, gure zeregina da, lehenik eta behin,
zintzoak izatea tokiko talde tekniko eta politikoekin,
eta hasieratik jakinaraztea ekonomiari, ekonomia sozial
eta solidarioari eta tokiko garapenari buruz dituzten
ikusmolde politikoak berrikusi behar dituztela —
bereziki, alde batera utzi behar dugu ekonomia sozial
eta solidarioak duen bazterreko ekonomia aringarri eta
konpontzailearen irudia—; tokiko gobernuei esan
behar diegu ekonomia sozial eta solidarioa ez dela
sektore bat (ez berria ez zaharra), baizik eta ziklo
ekonomikoa, esku hartzen duten eragileak eta ezartzen

1. Casellas, A. (2014), «Desarrollo local y territorio (del creci-
miento indiscriminado a la viabilidad social y económica)».

[…] gure zeregina da, lehenik eta
behin, zintzoak izatea tokiko talde
tekniko eta politikoekin, eta
hasieratik jakinaraztea ekonomiari,
ekonomia sozial eta solidarioari eta
tokiko garapenari buruz dituzten
ikusmolde politikoak berrikusi behar
dituztela -bereziki, alde batera utzi
behar dugu ekonomia sozial eta
solidarioak duen bazterreko
ekonomia aringarri eta
konpontzailearen irudia-; tokiko
gobernuei esan behar diegu
ekonomia sozial eta solidarioa ez
dela sektore bat (ez berria ez
zaharra), baizik eta ziklo ekonomikoa,
esku hartzen duten eragileak eta
ezartzen diren harremanak ulertzeko
modu bat, hau da, ekonomia oso bat
dela, eredu kapitalistarekiko
ezberdina eta han egokitzerik nahi ez
duena, baizik eta hura gainditzea
nahi duena.
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diren harremanak ulertzeko modu bat, hau da,
ekonomia oso bat dela, eredu kapitalistarekiko
ezberdina eta han egokitzerik nahi ez duena, baizik eta
hura gainditzea nahi duena. Horrez gain, ekonomia
sozial eta solidarioa sustatzeko politika bat ezin da
tokiko garapenaren edozein ikuspegitan sartu,
komunitatean partekatutako ikuspegi bat behar du,
jakiteko nolako etorkizuna nahi dugun. Ez da
beharrezkoa ikuspegi hori erabat itxia izatea, baina bai
politika publikoei norabidea zehazteko modukoa.
Gainera, garapenak holistikoa izan behar du, errenta
sortzeko eta behar materialak asetzeko gaitasuna eduki
behar du, baina, horrez gain, gizarte-harremanak,
ezagutza, gizartearen ahalduntzea, kontzientzia
kritikoa, elkartasuna eta abar sortzeko gaitasuna ere
bai. Aldi berean, desikasi egin behar ditu tokiko
garapenerako formula klasikoak: lurraldearen
espezializaziora doan planifikazio estrategikoa,
okupazio-politika aktiboak, ekintzailetzaren sustapena
eta enpresa- eta merkataritza-ehunari babesa.
Ekonomia sozial eta solidarioaren garapenaren
protagonismoa ekonomia sozial eta solidarioak izan
behar du, hari gauzak erraztea dagokio tokiko
administrazioari, ez haren ordezkoa izatea. Barneratu
behar da ekonomia soziala eta solidarioa praktikatik
sortzen dela, eta teoria gero egiten dela. Ez dago
errezeta bakar bat, elkarrengandik ikasten dugula
sinesten baitugu; alabaina, ez dugu sinesten jakitunen
transferentzian nahiz erreplika automatikoetan.

Nork. Norengandik dator lurralde batean ekonomia
sozial eta solidarioa sustatzeko ekimena? Tokiko
administrazio bati bere lurraldean ekonomia sozial eta
solidarioa sustatzea proposatzen zaionean,
interesgarria da ekimena norengandik datorren
jakitea: Eremu pertsonalean ere ekonomia sozial eta
solidarioan sinesten duen edo hura praktikatzen duen
teknikariarengandik? Ekonomia sozial eta
solidarioranzko aldaketen liderra izan nahi duen
aginte politikoarengandik? Egiturak ekonomia sozial
eta solidariorantz bultzatu nahi dituzten politikarien
konfiantzazko langileengandik?

Ez da gauza bera talde politikoa konbentzitzea
proposamen tekniko bateko liderra izateaz edo talde
teknikoa konbentzitzea proposamen politiko bat
gauzatzeko beharraz. Zoritxarrez, erabat
bertikalizatutako erakundeak dira administrazioak,
eta informazio- eta agindu-zirkuituak goitik behera
doaz. Alabaina, bertikaltasunek beren ahuleziak
dituzte, eta aginduen eta eskaeren zirkulazioa ez da
beti lineala eta erreala.

Hasieran, posible da pertsona batek (egoera idealean,
talde batek) gauzatzea tokiko administrazioaren
ekonomia sozial eta solidarioko lana. Ekonomia sozial
eta solidarioa tokiko politiketan (maila teknikoan nahiz
politikoan) sartzeko prozesuaren liderra den izen-
abizeneko pertsona horrek garrantzia handia du.
Ezaugarri hauek baldintzatuko dute, besteak beste,
ekonomia sozial eta solidarioaren aldeko lana noraino
iritsiko den eta zenbaterainoko sakona izango
den:.haren izaerak, ekonomia sozial eta solidarioarekin
dituen lotura pertsonalek, antzinatasunak, erakundearen
barruan duen rolak, erantzukizun-mailak (batez ere, arlo
teknikoari buruz ari garenean). Garrantzitsua izango da
pertsona horiek babestuta sentitzea/egotea
administrazioaren barruan nahiz kanpoan.

Nola. Tokiko garapenerako politika egiteko zein moduk
laguntzen diote ekonomia sozial eta solidarioari?
Garrantzitsua da udalei jakinaraztea egiten dutena
bezain garrantzitsua dela nola egiten duten. Hauek dira
erreferentzia moduan balio dezaketen irizpide batzuk:
zeharkakotasuna, koprodukzioa, sortze-lankidetza
herritarrekin eta pazientzia.

Zeharkakotasuna. Ekonomia sozial eta solidarioak ez
du mugatu behar politika publiko bakar batera, tokiko
politika publiko guztiak ukitu behar ditu.
Garrantzitsua da barne-konfiantza sortzen laguntzea
(sailen, zerbitzuen, zinegotzien eta abarren artean).
Garrantzitsua da galdetzea administrazioaren egitura
osoari eragingo dioten gai zabalak landu nahi dituzten
(aurrekontuak, kontratazioak, erosketak, zerbitzu
publikoak udaleko bihurtzea eta abar) edo nahiago
duten gai zehatz batzuetan oinarritzea (lurraldea,
iraunkortasuna, hezkuntza, kultura, gizarte arreta eta
abar).

Koprodukzioa. Tokiko gobernuek saihestu egin behar
dute jarduera politikoa hegemonizatzeko tentazioa.
Ekonomia sozial eta solidarioko tokiko politika batez
ere politika erlazional moduan ulertu behar litzateke.
Lurraldean aritzen diren eragileen sarearekin izan
behar du harremana, elkarrekin diseinatzeko,
gauzatzeko, jarraipena egiteko eta ebaluatzeko jardun
politikoa, baterako gobernu-instantzien esparruan, eta
funtzionamendu demokratikoa eta kontsultarako
nahiz erabakitzeko gaitasuna izanez.

Sortze-lankidetza. Pertsonek izan behar dute, aldi
berean, tokiko garapenaren objektu eta subjektu nagusi.
Akaso, udalak ez du baliabiderik izango, baina seguru
pertsonek badituztela kapitalak alde batera uzten dituen
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edo gutxiegi erabiltzen dituen aktibo are
garrantzitsuagoak: ezagutza, trebeziak, eskarmentua,
argitasuna, gogoa, denbora, elkartasuna eta abar. Horiek
aktibo mantentzea da erronka (indibidualismoak,
axolagabekeriak eta geldirik egoteak desaktibatu egiten
baitituzte), eta lagundu egin behar zaie konektatzen eta
elkar babesteko aukerak aurkitzen.

Pazientzia. Ekonomia sozial eta solidarioa euri xehea
da. Garatzeko, denbora eta pazientzia behar dira.
Tokiko gobernuei eskatu behar diegu zehazteko
zenbateko denbora-epean egin nahi duten lan eta zer
epetan lortu nahi dituzten emaitzak. Ahalik eta
gehienetan nabarmendu behar zaie ekonomia sozial eta
solidarioko politikek etorkizuneko ikuspegia eta epe
luzera begirako estrategiak izan behar dituztela. Era
berean, gure ardura da tokiko gobernuei jakinaraztea
ekonomia sozial eta solidarioko egitasmoak.prozesu
kolektiboetan oinarritzen direla, eta, beraz, erabakiak
hartzeko denbora gehiago behar izaten dela; oro har,
sendoagoa da, baina oso gutxitan izaten da azkarra, eta
oso gutxitan betetzen ditu kanpoko baldintzatzaileek
ezarri nahi dizkioten erritmoak. Erabaki kolektiboak
behar bezala landu gabe daudenean, estrategia txarra
da haiek behartzea, lortzen den bakarra akordio
faltsuak egitea eta berriz bideratzeko zailak diren
tirabirak sortzea baita. Erritmoak errespetatzea ez da
erraza izaten beti, are gutxiago, administrazioaren
ikuspegitik, epe publikoak betetzearen mende
daudenean agenda eta aurrekontuak.

Irizpideak eta hasierako barne-baldintzak edozein
izanda ere, tokiko garapenerako politikak lantzeko
moduari buruz egin behar genukeen gomendio nagusia
zentzuzkoa da: kontuan hartzeko dagoeneko
badagoena eta dagoeneko badagoenak zer behar duen.
Askotan, tokiko gobernuek, batez ere arlo politikoan,
beren lurraldeko ekonomia sozial eta solidarioa ez
dutela ezagutzen sentitzen dute. Gomendatu behar
diegu inolako esku-hartzerik ez hasteko ordurako
ekonomia sozial eta solidarioko jarduerak garatzen nor
ari den identifikatu aurretik, eta eskatu behar diegu
aurrena haiengana hurbiltzeko eta, apaltasunez,
galdetzeko tokiko gobernuak zer egin dezakeen beraien
alde. Bermatu behar dugu tokiko gobernuek ezagutzea,
garrantzitsutzat jotzea eta aintzat hartzea ekonomia
sozial eta solidarioa beren lurraldean errealitate bat
izan dadin jo eta su lanean ari diren horien egitasmoak.

Zer. Baina nondik hasi? Askotan, konturatu ere egin gabe
garatzen dituzte ekonomia sozial eta solidarioko
politikak udal askok (hurbileko azokak, pobrezia

energetikoaren aurkako neurriak, baratze sozialak eta
abar). Egiten duten hori identifikatzen laguntzea, egiten
dutenari garrantzia ematea eta politika publiko integral
baten forma ematea ere norbere buruarekiko aitortzarako
pauso bat da, eta tokiko gobernuek eskertu egiten dute.

Udalek ekintza multzo batetik ekonomia sozial eta
solidarioaren garapenerako tokiko politika bat egitera
igaro nahi dutenean, estrategia ezberdinak (elkarrekin
uztar daitezkeenak) jarrai ditzaketela esan
diezaiekegu:
� Araudiari lotutako estrategiak: ekonomia sozial

eta solidarioarekin harremana izateko esparru bat
errazten dutenak, batez ere gizarte- eta inguru-
men-klausulen bidez eta erosketa publiko ardurat-
suak egiteko irizpideak berrikusiz eta integratuz.

� Ongarritze-estrategiak: ekonomia sozial eta soli-
darioaren zuhaitzari eusten eta hazten laguntzen
dion humusa sustatzen dutenak, herrian dauden
ekonomia sozial eta solidarioko jarduerak identi-
fikatuz, jarduera horiek ikusgarri eginez, herriko
elkarteak jarduera horietara atxikitzea sustatuz,
haurrei eta gazteei ekonomia sozial eta solidarioa
zer den ezagutaraziz eta herrian nork gauzatzen
duen jakinaraziz eta abar.

� Sustapen-estrategiak: ekonomia sozial eta solida-
rioaren egitasmoak sortzen eta ontzen laguntzen
dutenak, motor lanak egingo dituzten proiektu adie-
razgarrietan inbertituz; horretarako, lurralde ba-
koitzak jakin behar du zein diren bere lehentasu-
nak, hau da, zein diren gizarteari, ekonomiari,
kulturari eta ingurumenari lotutako bere behar eta
gaitasun nagusiak.

� Erabilera-estrategiak: lurraldeko ondare materiala-
ren eta ez-materialaren (lokalak, etxeak, tresnak,
ezagutza, zaintza, garraioak, energia eta abar) era-
bilera sustatzen dutenak, eta ez haien jabetza; hau
da, edukitzearen gainetik partekatzea sustatzea eta
jabetza-sarbidearen gainetik erabilera libre eta ire-
kia bultzatzea.

� Ezagutza-estrategiak: ekonomia sozial eta solida-
rioak tokian duen eragina detektatzen eta neurtzen
dutenak, ekonomia sozial eta solidarioaren gaineko
ikerketa sustatuz eta tokiko garapenerako politika
publikoen ebaluazioa bermatu.

Tokiko garapena ekonomia sozial eta solidarioaren
ikuspegitik lantzeak dagoeneko badagoena ezagutzea
eta sustatzea eskatzen du, eta, horrez gain, ekonomia
sozial eta solidarioko errealitate berriak azaleratzea
eta lurraldeko forma ekonomiko hegemonikoekin
dituen loturak zabaltzea. �
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Guztiok entzungo genuen, noiz edo noiz, ixtera
zihoan beren enpresa hartu eta kooperatiba bat

sortu dutela langile batzuek, besteak beste, beren
lanpostuei eusteko. Azken aukera horretaz baliatzea
«ausardiarekin» lotzen da, langile-mugimenduekin,
mugimendu zibilarekin eta abar, eta oso presente
dago iruditeria kolektiboan. Nor ez da akordatzen
70eko eta 80ko hamarkadetako industria-krisietako
jardueren berreskuratze kolektiboez?

Lirika eta emozio hori guztia hor egonda ere,
nabarmendu nahi dugu —zorionez— gizarte-
enpresara (kooperatiba edo lan-sozietatea)

gerturatzeko ez dela ezinbestekoa enpresa krisian
egotea. Berez bestelako errealitateak (jarduerak)
zirenak gizarte-enpresara gerturatzeko aukera
errealak daude gaur egun, naturala da..Egingarria,
bideragarria eta desiragarria da hurbilpena; izan ere,
alternatiba ekonomiko zuzenagoa, konpromiso
handiagokoa eta bidezkoagoa eskatzen duen behar
kolektibo bati erantzuten dio gizarte-enpresak.

Hauek dira kooperatiben edo lan-sozietateen
formulara gerturatzeko egoerarik ezagunenak eta
gehien aztertutakoak:

GIZARTE ENPRESAREN EREDUA AUKERA BAT IZAN DAITEKE AURRETIK EXISTITZEN DEN ETA EZ JARRAITZEKO
ARRISKUAN DAGOEN JARDUERA EKONOMIKO BATI BULTZADA EMATEKO (EDO BERRESKURATZEKO) 

Miguel Ángel Muñoz Medina
Social Business Development

1. Jarduera edo negozio-eredua bideragarria da

Profesionalizatzeko, enpresari jarraipena emateko eta hazteko
aukera ematen du gizarte-enpresak.

1.Sozietate zibil pribatu bat kooperatiba edo lan-sozietate
izatera aldatzen da. Bazkideen kopurua handitzen denean
(autonomoak), beste formula juridiko bat hartzea aholkatzen
da. Antolaketari, tamainari, zerga-baldintzei eta erantzukizun
juridikoari lotutako arrazoiengatik, kontuan hartu beharreko
aukera da kooperatiba.

2. Elkarte batek kooperatiba bat sortzen du edo kooperatiba
izatera pasatzen da. Bi forma juridikoak izaten jarrai dezake
edo ez. Elkarteak kooperatiba bat sortzen du, eskaintzen
dituen zerbitzuak profesionalizatzeko.

3.Berriz enpresa: Jabeak erretiroa hartzen du, eta langileei
uzten die negozioa.

4. Fundazio batek kooperatiba bat sortzen du. Eskaintzen
dituen zerbitzuak profesionalizatzeko, kooperatiba bat sortzen
du fundazioak.
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Gizarte-enpresa ez da krisi-egoera batentzako
konponbidea: erabat normalizatuta dagoen antolatzeko
modu bat da, eta enpresa- eta gizarte-helburu batzuei
erantzuten die. Gizarte-enpresak alternatiba
desiragarriak dira, eta kontuan hartzekoak; izan ere,
frogatuta dago merkataritzako beste forma juridikoak
bezain lehiakorrak direla. Hori nabarmendu ostean,
esan beharra dago, egoera jakin batzuetan, gizarte-
enpresaren formula jarduera bati jarraipena emateko
aukera izan daitekeela, baldin eta jarraian aztertuko
ditugun baldintza batzuk betetzen badira.

Artikulu honetan, gizarte-enpresara gerturatzeko
kasurik dramatikoena aztertuko dugu: jarduerak
desagertzeko arrisku larria du, eta merkataritza-
enpresa hartzekodunen konkurtsoan edo ugazaben

itxieran dago zuzenean. Helburua da erakustea nolako
bide luzea geratzen zaigun egiteko, eta, horrez gain,
ikustea gizarte-enpresaren formulak enpresak
suspertzeko gure eskura jartzen duen benetako
gaitasun

Kooperatiba edo lan-sozietatea ex novo sortzea,
merkataritza-sozietatearen jarraipenik gabe
(aurretik zegoen jarduera): zein da potentzialki bere
onera ekar daitekeen enpresaren profila 

Jarraian, testuinguru-esparrua aztertuko dugu, azken
urteetako kaudimengabezietatik eta enpresen
desagertzeetatik abiatuta, zehazki, hartzekodunen
konkurtsoen figuraren analisia eginda.

2. Jarduera edo negozio-eredua ez da bideragarria gaur
egungo baldintzetan

Jarduerari bultzada bat eman behar bazaio edo jarduera
berreskuratu behar bada, kontuan hartu beharreko aukera da
gizarte-enpresa.

1.Merkataritza-sozietatea kooperatiba edo lan-sozietate
izatera pasatzen da

Jabeak sozializatu egiten du negozioa, langileen alde (edo
haietako batzuen alde). Kooperatiba berriak eskuratzen ditu
aurreko enpresaren eskubideak eta betebeharrak. 

Normalean, enpresa kapitalizatuz gero jarduera bideragarria
den kasuetan gertatzen da. Jabeak gizarte-enpresarekin
lotura izaten jarrai dezake edo ez.

2.Kooperatiba edo lan-sozietatea ex novo sortzen da,
merkataritza-sozietatearen jarraipenik gabe (aurretik
zegoen jarduera)

Normalean, negozioaren zati bat bakarrik denean bideragarria
gertatzen da; beraz, zati «on» hori bakarrik pasatzen da
kooperatiba berrira.

Hartzekodunen konkurtsoetan ere gertatzen da, langileek
kooperatiba bat eratu eta jarraitzeko plan bat aurkezten
dutenean.

Kasu batzuetan, kaleratutako langileek beste negozio bat
sortzen dute, eta aurretik pilatutako esperientzia kolektiboa
biltzen duen beste jarduera ekonomiko bati ekitea erabakitzen
dute (kooperatiba bat edo lan-sozietate bat sortuta).

Iturria: Aracoop I si fem una cooperativa1

1. http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/Manual
Conversio.pdf

http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/ManualConversio.pdf
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1. taula. Ordainbiderik eza aitortu duten enpresak, urtearen arabera2

Iturria: Auzitegiko Ekonomiaren Adituen Erregistroak (REFOR) eta Ekonomialarien Kontseilu Orokorrak (CGR) egina, INEren segidako urteetako
aldagaien eta taulen aukeraketatik abiatuta.

2. taula. Ordainbiderik eza aitortu duten enpresen bilakaera, sektoreka3

Iturria: Espainiako Estatistika Institutu Nazionala (INE)

2. http://s03.s3c.es/imag/doc/2016-03-02/EstudioRefor_
Concursos.pdf

3. http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_3083___9C60
6507B7D93F4AA65EA0350BB5267D.pdf

2016an, ordainbiderik eza aitortu zuten 4.080
enpresetatik %36,76k 250.000 euro baino
gutxiagoko fakturazioa zuten; aitzitik, %3,87k
bakarrik zuten 5 milioi eurotik gorako fakturazioa.

4.080 horietatik 856 merkataritza-sektorekoak
ziren, eta 739, eraikuntzakoak (horiek dira
kaudimenik ezak gehien eragin dien bi sektoreak).
Espainian, ordainbiderik eza aitortzen duten enpresa
txiki eta ertainetatik eta enpresa oso txikietatik
%98k baino gehiagok likidazioan amaitzen dute, eta
jarduerak ez du jarraipenik izaten.

http://s03.s3c.es/imag/doc/2016-03-02/EstudioRefor_Concursos.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_3083___9C606507B7D93F4AA65EA0350BB5267D.pdf
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Europan bide laboraletik berreskuratzen diren
enpresen erdiak baino gehiago Espainiakoak izan
arren (datu horrek erabateko lidertzan kokatzen
gaitu), azken urteetan berreskuratutako enpresen
kopurua ez da urtean 75era iristen (iturria, COCETA),
eta kontuan hartu behar da 35.000 konkurtso aurkeztu
eta ebatzi direla. Horrez gain, aintzat hartzen badugu
Espainian Frantzian baino hogei aldiz konkurtso
gutxiago aurkezten direla, Alemanian baino sei aldiz
gutxiago eta Erresuma Batuan baino lau aldiz
gutxiago, honako hau esan dezakegu: Espainiako
ekonomia sozialeko mugimenduek eta erakundeek
egundoko ahalegina egin arren, enpresa ertain eta

txikiak eta oso txikiak itxi egiten dira bide laboraletik
jarraitzeko aukera aztertu ere egin gabe.

Nolako enpresek eskaintzen dituzte langileek
berreskuratzeko erraztasunik handienak?

Berez, ez dago bide laboraletik jarraitzea oztopatzen
duen tamainari —fakturazioa eta langile-kopurua—
eta jarduerari lotutako mugarik. Alabaina, egia da,
kasurik gehienetan, zerikusia izaten dutela bi faktore
horiek.

Tamaina 1-9 langile (+%50)
50 langile baino gutxiago (%85)

Fakturazioa 250.000 euro baino gutxiago (+%35)
2 milioi euro baino gutxiago (%85)

Sektoreak (garrantziaren araberako hurrenkeran) Merkataritza
Eraikuntza
Industria eta energia
Jarduera profesionalak
Ostalaritza

Hartzekodunen konkurtsoaren emaitzak %95 borondatezkoak dira
%95ek likidazioan amaitzen dute

Bide laboraletik berreskuratutakoen ehunekoa (2010-2015) 44.974 concursadas

44.974 hartzekodunen konkurtso
Espainian, bide laboraletik, 50-75 berreskurapen inguru
urtean (iturria: CECOP). 2013an, 75 izan ziren, eta Espainia
izan zen berreskurapen gehien egin zituen herrialdea
(Europako guztien %50).

Lehiakideek eskuratzen dituzte enpresa handiak (edo
marka ondo kokatuta dutenak edo merkatu-kuota
handia dutenak); oso txikiak (batez ere, zerbitzuen eta
merkataritzaren sektorekoak), berriz, beren jarduera
bideratzeko edo laguntzeko aukera detektatu aurretik
likidatzen dira.

Nola berreskuratu (bide laborala proposatu) eta nola
esku hartu?

Lehenik eta behin, erabat ezinbestekoa da garaiz
detektatzea egoera, eta osoa edo zati bat
berreskuratzeko aukerarik dagoen ondorioztatzeko
aukera emango digun azterketa bat egitea. Jarraian,
prozesu horretan lagun diezaguketen baldintzak ageri
dira:
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Prozesu horien konplexutasuna kontuan hartuta, eta
nahiz eta kasu bakoitzak bere baldintzatzaileak izan,
gida bat prestatu dugu, modu kolektiboan, prozesu
horiek zuzendu behar dituzten profesionalentzat. Gida
metodologikoa da, eta beste egitasmo eta argitalpen
batzuekin batera, berreskurapen-prozesuak errazten
lagun dezake, bai eta egoera horiek «hautemateko»
eta garaiz esku hartzeko egitasmoak proposatzen ere.

Ekonomia sozial eta solidarioko egitasmoen
premiazko lidergoa, enplegua eta jarduera
salbatzeko

Artikuluaren hasieran aipatu dugun bezala, lanaren
bidetik itxiera saihesteko benetako alternatibak
egitura daitezkeela bermatzen duten esperientzia
ugari daude.

Lehen, berreskurapen horien zutabe nagusia
etorkizuneko kooperatibako langile-bazkideen
borondatea izaten zen (nahiz eta ondoren babes
instituzionala ere batu). Aurreko krisietan
berreskuratutako batzuen adibideak dira hauek:
Kataluniako MolMatric Sccl4 (1982an sortua) eta
Mapsa Cooperativa5 (Mondragon taldea). Biak daude
aktibo eta erabat sendotuta. Berreskuratutako enpresa
horiek gehienek zenbait ezaugarri komun izaten
zituzten: industria-sektorekoak izatea, langile-masa
kritikoa izatea (tamaina ertaineko enpresa) eta oinarri
sozial oso aktiboa izatea (mobilizatuta zegoena eta
batez ere sindikatuen lidergoa zuena).

Espainiako azken depresio handian (2008-2014),
zeinaren ondorioak jasaten ari baikaren oraindik,
ekonomia sozial eta solidarioaren eta administrazioen
(batez ere, autonomietakoak) arteko akordioei esker,
hainbat egitasmo egituratu dira. Horretarako,
argitalpenak eta gidak egin dira, eta programa
espezifikoak antolatu dira (ikusi gomendatutako
bibliografia artikuluaren bukaeran). Kasuak
detektatzera, sentsibilizatzera eta esku-hartzera
bideratutako programen artean, honako hauek dira
azpimarragarrienak: Katalunian Aracoop6 programak
gauzatutakoa, Andaluziako Juntarena (No jubiles tu
idea) eta duela gutxiko Saving Jobs!7 Europako
programa (COCETAk zuzentzen du). Adierazgarria
da perimetroa nola zabaldu den: dagoeneko ez gara
krisian dauden enpresei bakarrik buruz ari, baizik eta
jabeak erretiroa hartu duelako ixten diren enpresei
buruz ere bai.

Aztertutako adibideen artean —espero dugu laster
kasuen gida oso bat argitaratzea—, Salcedo Muebles8,
MEC 20109 eta Ambulancias Andalucia10 enpresen
kasuak daude. Hartzekodunen konkurtsotik
berreskuratu ziren. Baina hor dago Nou Indret11

enpresaren kasua ere, jabeak erretiroa hartu zuelako
berreskuratua. Musikocoop,12 berriz, eraldaketaren
adibide da.

Artikulu hau sinatzen duen egilearen iritziz, egoerak
aurrez detektatzeko (behin betiko itxieraren edo

Beharrezko baldintzak

• •Beren ordainsaria eta langabezia-saria (kapitalizazioa)
inbertitzeko prest dauden langileen masa kritikoa.

• •Lantaldearen egitura orekatua, jarduera eskaintzeko edo
jarduerarekin jarraitzeko benetako aukera bermatzen duena. 

• •Zorrak beren gain hartzeari buruzko irailaren 5eko 11/2014
Errege Dekretuaren eskaerak betetzea (enpresen
ondorengotzaren bideragarritasuna ahalbidetzea).

Nahikoa diren baldintzak

• •Jarduera bideragarria izango litzateke pasiboen bestelako
osaera batekin. Merkatuaren ikuspegitik eta lehiakortasu-
naren aldetik bideragarria da.

• •Langile berriek ---jabeek--- egokitu egin behar dute beren
egoera berrira (enpresaburu rola onartu behar dute, eta an-
tolatu). Kooperatibista edo lan-sozietate bateko bazkide iza-
ten ikasi behar dute, horrek zer esan nahi duen eta nola
funtzionatzen duen. Ezinbestekoa da prestakuntza- eta ego-
kitzapen-prozesu bat.

• •Aholkularitza profesionala, tutoretza eta/edo jarraipena
prozesuan zehar.

4. http://www.molmatric.coop
5. https://www.mapsa.net

6. www.aracoop.coop
7. http://savingjobs.coceta.coop/
8. https://www.salcedomueble.com/es/
9. http://mec2010.es/
10. https://www.ambuandalucia.es/
11. http://www.nouindret.com/
12. https://www.musicop.cat/
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likidazioaren aurretik) ahalegina egiten badugu
elkarrekin, eta kaudimengabezia edo enpresen itxieretan
aritzen diren eragileak (enpresen kudeatzaileak,
abokatuak, ekonomialariak, epaileak, konkurtsoetako
administratzaileak, administrazio publikoak eta
ekonomia sustatzeko sailak) sentsibilizatzeko
programak egiten badira, ekonomia sozialeko elkarte
eta erakundeen bidez antolatuta, gero eta ohikoagoa
izango da bide laboraletik enpresak berreskuratzea eta
gero eta hobeak izango dira emaitzak. Izan ere, gaur
egungo emaitzak, serie historikoetakoak baino
nabarmen hobeak izan arren, ez dira aski.

Bibliografia

Guía del emprendedor: una metodología para
acompañar procesos de reempresa, 2011,
Kataluniako Centro de Reempresa, Fundació
CECOT Innovació: www.reempresa.org

Manual de formadores en reciclaje de empresas,
Enpresak langileei lan-kooperatibaren formulan
eskualdatzeko —krisiagatik edo erretiroagatik—
.kontzeptuak eta metodologia, 2017, COCETA
(Lan Elkartuko Kooperatiben Espainiako
Konfederazioa):
www.coceta.coop, http://savingjobs.coceta.coop/

De la empresa en crisis a empresa cooperativa,
COCETA (Lan Elkartuko Kooperatiben Espainiako
Konfederazioa (s.f.): http://www.emprende.coop/
documentos/guia-transformacion-empresas.pdf

Dar el relevo es posible. Langileek kooperatiba
formularen bidez enpresen erreleboa hartzeko eta
enpresak berreskuratzeko sentsibilizaziorako
gidaliburua, 2016, FAECTA (Lan Kooperatiba
Enpresen Andaluziako Federazioa). 

I si fem una cooperativa?, Manual De Conversió De
L’activitat Econòmica en Cooperativa, 2014, Ara-
coop: http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/
ManualConversio.pdf �

http://www.reempresa.org/
http://www.coceta.coop/
http://savingjobs.coceta.coop/
http://www.aracoop.coop/wp-content/uploads/ManualConversio.pdf
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Gure lagun Mariano Gonzalez1 oroituz hasiko
gara. 2014an Zaragozan egin zen Ekonomia

Sozial eta Solidarioaren Nazioarteko lehen Kongre-
suan, hark eman zigun ekonomia sozial eta solida-
rioaren eskalabilitateari eta hazteko aukerei buruzko
eztabaidaren gakoetako bat. Honela zioen: « […]
ekonomia solidarioa alternatiba bat izatea nahi
badugu, proiektu handiak behar ditugu, bideragarri
izateko ezinbestean hazkunde nabarmen batetik
abiatu behar dutenak»2.

Ekonomia sozial eta solidarioaren azken kongresuek
—besteak beste, aipatutako Zaragozan3 egindakoak
(2014), Bilbon egindako Ekonomia Sozial eta
Solidarioaren bigarren Kongresuak4 (2016) eta
Madrilgo Ekonomia Sozial eta Solidarioaren
Kongresuak5 (2017) — landu dute gai hori, eta bi
galdera deseroso jarri dituzte erdigunean: txikitasuna
erosotasun-eremu bat al da eta beldurra ematen al
digu hori hausteak? Gure erakundeen tamaina sektore
bezala dugun ahuleziaren erakusle al da? Gure
helburu nagusia zen ekonomia sozial eta solidarioaren
egiturarentzako aukerak hautematea eta aztertzea, eta,
horrez gain, finantzaketa bilatzeko eta proiektuak
eskalatzeko zeuden traba nagusiak aztertzea.
Madrilen egindako C2C 2018 topaketetan,
Finantzaketa eta eskalabilitatea izeneko bigarren
ardatzean, galdera horiek xehatu eta landu genituen
modu kolektiboan, eta artikulu honetan partekatzen
ditugu hausnarketetako batzuk.

Gure kide Ruben Suriñachek egindako hurbilketa
batekin hasiko gara. 2016an Bilbon egindako Ekonomia
Sozial eta Solidarioaren bigarren Kongresuan, Irismen
handiko egiturak6 izeneko 5. ardatzean, motibazio-
hitzaldi bat eman zuen. 1. grafikoak nitxotik korronte
nagusirako7 prozesuan mugimendu ezberdinek duten
egoera erlatiboa ikusteko aukera ematen digu, eta
eskalabilitateari buruzko eztabaida mugimendu sozialen
ikuspegitik koka dezakegu.

Hurrengo orrialdeko grafikoak proposamen
alternatiboek gizarte-, ekonomia- eta kultura-egitura
nagusietan duten goraldi- eta hedapen-eskala erakusten
digu.8 Sakontze-, hibridazio- eta transakzio-eremuetan
kokatzen dira mugimenduak, beren gizarte-oinarriak
lurraldean duen presentziaren arabera. Suriñachek bere
Las economías transformadoras de Barcelona9

liburuan kontatzen digun moduan, eremu horietako
bakoitzean bateratze- eta lan-dinamika ezberdinak
eman daitezke, jakinda eremu bakoitzak helburu jakin
batzuei erantzuten diela.

Sakontze-eremuan, ekonomia sozial eta solidarioaren
ikuspegirik eraldatzaileenak ditugu; haiek dira
handinahienak eta desafiatzaileenak, eta babesten
dituztenen konpromiso militantea izaten dute.
Ikuspegi berri horien gauzatze bat da Enric Duranek
esaten duena: jardunbide kooperatibista jardunbide
komunalarekin partekatzen ari dela. «Sentitzen dugu
eragina izan dezakegula ekonomia sozial eta solidario
horretan, elkarrizketaren bidez, eta lankidetzaren
bidez ere bai, erakutsi ahal izateko ez dela beharrezkoa
Estatuaren legezkotasunean sartzea epe luzera

NOLA ATERA MIKROTIK ETA EROSOTASUN EREMUTIK BIDEAN GALDU GABE

Guillermo Villa Lobo
Madrilgo Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea

1. Mariano Gonzalez Tejada, Tangente talde kooperatiboko
kidea (sarean)
https://tangente.coop/mariano-y-sus-montanas/

2. Marianoren hitzaldia I. Nazioarteko Kongresuan.ESS (en
línea) https://tangente.coop/el-crecimiento-en-es- cala-de-
las-cooperativas-debate/

3. Ekonomia Sozial eta Solidarioaren Nazioarteko lehen
Kongresua: http://economiameeting.net/es/ Ondorioak

4. II Congreso de Economía Social y Solidaria: https://esskon-
gresua.net/es/ Conclusiones

5. Ekonomia Sozial eta Solidarioaren Madrilgo lehen
Kongresua: http://comess.reasmadrid.org/

6. Ruben Suriñachen hitzaldia, 5. ardatza, Gizartearen atxikipena
eta ekonomia solidarioa: egitura kooperatibo zabalak.la
construcción de la ESS https://esskongresua.net/wp-con-
tent/uploads/Eje-5-Charla-motivadora-Ruben-Surinach.pdf

7. Seyfang, G., The New Economics of Sustainable Consump-
tion: Seeds of Change. Palgrave MacMillan, Basingstoke,
2009.

8. Suriñach Padilla, R. (2017), Economías transformadoras de
Barcelona. Bartzelona. Bartzelonako Udala.

9. Suriñach Padilla, R. (2017), op. cit.

https://esskongresua.net/es/conclusiones/
https://esskongresua.net/wp-content/uploads/Eje-5-Charla-motivadora-Ruben-Surinach.pdf
https://tangente.coop/el-crecimiento-en-escala-de-las-cooperativas-debate/
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alternatiba ekonomiko sakonagoak eskain ditzaketen
gizarte iraunkorrak sortzeko. Iruditzen zaigu lege-
esparrua oso mugatua dela eta kontraesanez beteta
dagoela, eta esparru hori oztopo bat dela eraldaketa
sozial sakonak egiteko; beraz, urrunago joan behar da,
eta alternatiba horiek kanpoan eraikitzen ausartu behar
da, gizarte-eremuan zentral-izaera galtzeko beldurrik
gabe10». Emmanuel Rodriguezek eta David Gamezek,
berriz, honako hau azaltzen dute: «Badirudi lan-
harreman demokratikoen aldeko apustu batek biltzen
duela kooperatibismo berria, balioen politika bat
sartzeko nahiak, eta, horrez gain, jendearen eta
gizartearen zerbitzura dagoen ekonomia bat sortzeko
bokazioak. Politikoki, hori bera balio moduan hartzen
da, baita merkatu-ekonomiaren alternatiba moduan
ere. Galdera da: hori aski da hipotesi politiko moduan?
Kooperatiba-modalitate hori eredu kapitalistaren
“alternatiba” eraginkorra al da?11» .

Hibridazio-eremuan, ekonomia eraldatzaileen
mugimenduek, proposamenek eta kontakizunek
elkarrekin topo egiten dute, tresnak partekatzen
dituzte eta elkar osatzen dute. Gune horretan,
sakontze-eremuan esperimentatutako lan-hipotesiak
zabaltzen dira, eta transmisio-uhal bat da: sakontze-
eremutik datozen espazio militanteenen eta
transakzio-eremutik datozen utilistenen artekoa. Hor
koka dezakegu gizarte-merkatuaren garapena, bai eta
sektoreetako egitasmorik aipagarrienak ere, adibidez,
hauek: Som Energía, Fiare eta Coop57.

Atutxak eta Zuberok (2016) gogoratzen diguten
bezala, «ekonomia sozial eta solidarioa eta ekonomia
arrunta ez dira bi espazio bateraezin, nahiz eta
elkarrengandik bereizten dituzten zenbait ñabardura
egon. Hala ere, badaude bi eremuetan koka daitezkeen
egitasmoak. Azken urteetan sektore ugaritan
(finantzetan, energian, elikagaietan eta abar) zabaltzen
ari den kooperatibismo “berria” da bi ikuspegien bat-
egitearen adibidea»12. Suriñachek dioen moduan13,

10. Vicente, J.-k eta Jimenez, A.-k Diagonal-en egindako
elkarrizketatik aterata (2016),
https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/32026-
enric-duran-estamos-compartiendo-la-practica-cooperativista
-con-la-practica

11. Rodriguez, E.-k eta Gamez, D.-k Diagonal-en idatzitako
artikulutik aterata (2016), «Más allá del cooperativismo, más
allá de la economía social» (en línea)
https://www.diagonalpe- riodico.net/blogs/funda/mas-allá-
del-cooperativismo-mas-alla-la-economia-social.html

12. Atutxa, E. eta Zubero, I. (2016), «La contribución del común
a los movimientos sociales y su interacción con lo público,
lo privado y lo social» (en línea) https://www.fes-sociologia.
com/files/congress/12/papers/3801.pdf

13. Suriñach Padilla, R. (2017), Economías transformadoras de
Barcelona. Bartzelona. Bartzelonako Udala.

1. grafikoa. Ruben Suriñach —Ekonomia kolaboratiboak— Iturria: 5. ardatzeko ponentzia (17. diapositiba)

Ekonomia eraldatzaileen ekosistema

Funtzionamendu hierarkikoa;
boterea, kontzentratuta

Funtzionamendu horizontala,
botere banatua

Konpromiso
ekosozial

Egilea

Konpromiso
ekosozial+

Ekonomia kooperatiboa

Ekonomia kolaboratiboak

Ekonomia zuzenak

Prokomuna 

Ekonomia sozial eta solidarioa

Ekonomia feministak

Ekonomia komunitarioak

Guztien onerako ekonomia

Ekonomia berdea

Ekonomia zirkularra

Gizartean eta lan-
munduan txertatzeko

ekonomia soziala

https://www.somenergia.coop/
https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.coop57.coop/
https://www.diagonalperiodico.net/movimientos/32026-enric-duran-estamos-compartiendo-la-practica-cooperativista-con-la-practica
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/funda/mas-alla-del-cooperativismo-mas-alla-la-economia-social.html
https://www.fes-sociologia.com/files/congress/12/papers/3801.pdf
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ekonomia sozial eta solidarioa espaziorik
militanteenekin eta esperimentalenekin nahiz politikoki
gutxien definitutakoekin eta korronte nagusitik gertuen
daudenekin konektatzen duen funtsezko pieza da; eta,
beraz, bi poloen artean, etengabeko tentsioan dagoen
eremua da. Hori ikusten da aurrez aipatutako
Diagonal-eko Enric Duranen14 elkarrizketan eta
Gamez eta Rodriguezen15 artikuluan. Merezi du
Piñeirok, Suriñachek eta Casadevantek (2017)
kontsumo kolaboratiboaren inguruan egindako gogoeta
interesgarria aipatzea: «Kontsumo kolaboratiboa
liskar-eremu bihurtzen da: alde batetik, haren
dimentsio eraldatzailea dago, gizartearen eraldaketa
nahi duen puzzle konplexuago baten barruko funtsezko
pieza, arrunten logikarekin eta ekonomia
solidarioarekin konektatuz; beste dimentsioa da
teknologia berriek aldatutako testuingurura egindako
merkatu-mekanismoen egokitzapen huts moduan
hartzen dena. Hasierako idealismotik urruntzen duten
mugak erakusten hasi da kontsumo kolaboratiboaren
garapena, eta, orain, elkartzeko, elkarrizketarako,
konplizitaterako eta konfrontaziorako espazio moduan
ikusten da..Hurrengo hamarkadetan, ezinbestean,
elkarrekin bizi beharko dute, modu gatazkatsuan,
ekonomia ulertzeko modu ezberdinek16».

Transakzio-eremua da korronte nagusitik gertuen
dagoena, erosotasun-eremuetatik ateratzeko, zenbait
gauzari uko egiteko eta beste korronteekin eztabaidak
irekitzeko bultza egiten duena; Diaz-Fonceak,
Marcuellok eta Montrealek (2016)17 honako hau diote
ekonomia sozialaren eta ekonomia kolaboratiboaren
etekin eta erronkei buruz: «Ekonomia sozialari, hura
osatzen duten erakundeek egindako jardueren
irismena handitzea; ekonomia kolaboratiboari,
ezagutzera ematea sortzen dituen kanpo-efektu
positiboak eta ekosistema horretan sartutako
proiektuek gauzatzen duten jarduerari zentzua ematea,
ekonomia sozialari atxikitako forma juridikoak ez
erabilita ere, gizarte-enpresatzat har daitezkeelako».

3. ardatzeko ponentzian, Ekonomia sozialaren
erronkak eta dilemak izenekoan, aurki dezakegu beste
adibide bat. Bilbon egindako Ekonomia Sozial eta
Solidarioaren bigarren Kongresuan, Mondragonen
kooperatibismoa18 azaldu zuen Igor Ortegak, eta
galdetu zuen ea posible ote den kooperatiba-ereduaren
espezifikotasunak kooperatiba handietan ere batzea.

Suriñachek ematen digu gai horri buruzko gakoetako
bat: «Nola lor dezakegu ekonomia sozial eta
solidarioko gure proiektuak alternatiba nagusi izatea
eta jende askorengana iristea bidean beren balioak
galdu gabe? Plataformak demokratikoa izateari utzi
gabe irismen handiko egiturak sortzeko gai
garenean..Som Energiak erakusten du posible dela,
nahiz eta bidea ez izan erraza19». 2016an Bilbon
egindako Ekonomia Sozial eta Solidarioaren bigarren
Kongresuan20, irismen handiko egituren definizio bat
aurkeztu zen, eta honako funtsezko ezaugarri hau
nabarmendu zen: haiek sortzeko eta sendotzeko
dinamiketan, giza kapitalaren sare trinkoek egituratu
behar dutela, hau da, milaka pertsonaren eta lurralde-
eskalako erakundeen atxikipena behar dela. Definizio
horri tiraka, proiektu paradigmatikoak aurki daitezke:
Fiare Banca Ética, Coop57, Landare, Goiener, Som
Energía nahiz mercados sociales.

Conillek, Cardenasek, Castellsek, Hlebikek eta
Servonek (2016) irismen handiko egituren definizioaren
gakoetako bat ematen digute, sareen trinkotasuna21

gizarte-ekintzaileen arrisku-pertzepzioarekin lotzen
dutenean, eta esaten dutenean babes-sareen tamainaren
araberakoa dela, sare horiek zehaztuko dutelako
iraunkortasuna.

14. Vid 10. oharra
15. Vid 11. oharra
16. Piñeiro, C., Suriñach, R., Casadevante, J. L. (2017), «Entre

el mercado y la cooperación social. Luces y sombras de las
prácticas de consumo colaborativo». Revista Española de
Sociología, 26 (1), 97-108.

17. Diaz-Foncea, M; Marcuello, C eta Montreal-Garrido, M.
(2016), «Economía Social y Economía Colaborativa: Encaje
y Potencialidades. Economía industrial 402 (2016), 27-35
(en línea) http://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/
Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEcono
miaIndustrial/402/D%C3%8DAZ%20FONCEA,%20MAR
CUELLO%20Y%20MONREAL.pdf

18. Ortega, I. (2016), «Retos y dilemas de la Economía Social.
A partir del caso del cooperativismo de Mondragón», Bilbo
(sarean) https://esskongresua.net/wp-content/uploads/Eje- 3-
Charla-motivadora-Igor-Ortega.pdf

19.Molina, M.-k Opcions aldizkarian Ruben Suriñachi egindako
elkarrizketatik aterata (2017), «El cambio en el consumo va
unido a la regeneración democrática» (en línea)
http://opcions.org/es/entrevistas/ruben-surinach/

20. II Congreso de Economía Social y Solidaria: https://esskon-
gresua.net/es/ Conclusiones

21. Conill, J; Cardenas, A; Castells, M; Hlebik, S. eta Servon,
L. (2012), Otra vida es posible. Prácticas económicas
alternativas durante la crisis. Bartzelona, Editorial UOC
(sarean).
https://books.google.es/books?id=bJ1uBAAAQBAJ&pg=PT
137&lpg=PT137&dq=miedo+crecimiento+cooperativas&so
urce=bl&ots=68YbcfwJz5&sig=thvW9bJJjTLgXt90kk0Z2h
UZqB8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwinlfrtv6HcAhXLaxQ
KHaOaA3EQ6AEIKzAB#v=onepage&q=miedo%20crecim
iento%20cooperativas&f=false

https://www.fiarebancaetica.coop/
https://www.coop57.coop/
http://landare.org/
https://www.goiener.com/
https://www.somenergia.coop/
https://www.mercadosocial.net/
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/402/D%C3%8DAZ%20FONCEA,%20MARCUELLO%20Y%20MONREAL.pdf
http://opcions.org/es/entrevistas/ruben-surinach/
https://esskongresua.net/es/conclusiones/
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Economías transformadoras de Barcelona22 liburuan,
Ruben Suriñach egileak hiru multzotan sailkatzen
ditu hazkunde-dinamikak:
■ Handitzea. Landare eta Peñascalen ardatzetan aur-

keztutako dinamika sailka daiteke hor. Mikroa iza-
ten hasten den esperientzia batek eskala handitzen
du, eta irismen handiagoko egitura profesionalizatu
moduan finkatzen da. Santiago Memimbrek, bere
eredua azaldu zuenean, gogoeta interesgarria egin
zuen. Kontatu zuen etxeko pertsonengan konfi-
antza jarri eta haien esku utzi zuela kudeaketa egi-
teko ardura, eta urte hauetan ikusi da arrakasta
izan duela. Hau da, nahiago zuen eredu monistaren
alde egitea dualistaren alde egitea baino. Eztabaida
horretan, Garridok, Salazarrek eta Vargasek
(2017)23 argitzen dizkigute gauzak, kudeaketa-
eredu kooperatibo ezberdinak aztertuta.

■ Erreplika. Irismenik handiena biderketa-efektu ba-
ten bidez lortzen denean gertatzen da. Gure ardat-
zean, La Corriente, izan zen adibide bat. Goiener-
ren eskutik, kontsumo kooperatiboaren eredua
erreplikatzen du, eta tokiko balioen alde apustu
egiten du, tokiko lanpostuen bidez. Handitzeko eta
erreplikak egiteko eredu ezberdinek duten gaita-
sunari buruzko eztabaida irekitzen du.

■ Translazioa. Handitzeko gaitasuna duten eragile
batzuek mikroesperientzietan jartzen dute arreta,
eta haietan inbertitzea erabakitzen dute. Gune es-
perimental horiek garatutako produktua edo zer-
bitzua beren enpresa/erakundearen idiosinkrasiara
ekartzen dute.

Atutxak eta Zuberok (2016) proposatutakoa da berriz
hartu beharreko ikuspegietako bat. 2. grafikoak,24

ekonomia sozialaren jardunbide ezberdinak biltzen
ditu, publikoa-pribatua eta soziala-komuna ardatzetan
oinarrituta. Horrek beste ikuspegi bat izateko aukera
ematen digu, eta aipatzen ari garen tresna-mota
hobeto sailka dezakegu.

Ardatzaren lanketan egindako azterketan, zenbait
oztopo nabarmendu ziren, eta horietan, topaketa
ezberdinetan errepikatuz joan diren elementuak
ikusten dira, esate baterako, hauek: hazteak eragiten
duen beldurra, prozesu erabakitzaileen gaineko
kontrola galtzeko arriskuagatik; eta gatazkak
ugaritzeko beldurra, balioen galeragatik. Ekonomia
Sozial eta Solidarioaren bigarren Kongresuko
hirugarren ardatzeko ondorioetako bat ere gogoratu
behar da. Aipatu zen kultura kooperatiboak gailendu
behar duela teknokratikoaren aurrean.25 Hau esaten

22. Suriñach Padilla, R. (2017), op. cit.
23. Garrido, M., Salazar, I. eta Vargas, P. (2017), «La elección

del modelo de gestión en las cooperativas españolas»,
REVESCO, 123. zk., lehen lauhilekoa, 2017 (94-113 or.).

24. Atutxa, E. eta Zubero I. (2016), op. cit.
25. II Congreso de Economía Social y Solidaria: https://esskon-

gresua.net/es/ Conclusiones

2. grafikoa. Publikoa-Soziala-Komuna-Pribatua koadroa. Iturria: Atutxa, E. eta Zubero, I. (2016)

https://lacorrientecoop.es/
https://esskongresua.net/wp-content/uploads/Libro-IICongresoESS_CAS-1.pdf
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digu Monzonek: «Kooperatiben teknokratizazioak eta
historikoki argia eman dieten mugimendu sozialekin
dituzten loturak ebakitzeak, ezinbestean, haien
printzipioak hutsaltzea dakar, bai eta hain ezaguna
den antolaketako isomorfismoa ere. Hala, sistema
ekonomikoko beste edozein eragile bezala.aritzen dira
merkatuan. Horri lotutako adibide ugari dago
Espainian nahiz Europar Batasunean»26.

Finantza-gihar falta ere nabarmentzen da, eta aldagai
hori topaketa eta azterketa27 guztietan agertzen da, bai
eta gaitasun profesionalen eskasia (enpresa-ezagutza
espezifikoa) ere. Azken horri buruz ari dira Sabin,
Fernandez-Casadevante eta Bandres28 (2012) gizarte
esku-hartze kooperatibak azaltzen dituztenean. Haien
esanetan, kooperatiba horien tamaina txikiak
kudeaketa ekonomikoaren debaluazioa ekartzen du,
eta ez dute enpresetako ekonomia-jarduerek adinako
profesionalizazioa izaten. Ildo beretik ari da Mercat
Sozial29 ere bere txostenean. Honako hau
nabarmentzen du: «Horrela, enpresa eta erakunde
askok nabarmentzen dute mekanismo ekonomikoak
eta barne-jarraipena hobetzea mugarri garrantzitsuak
direla jarduera ekonomikoarentzat eta hobekuntza
profesionalarentzat».

Marcela Baschek Trebol Scholzi30 egindako
elkarrizketak eztabaida honetako funtsezko kontuetako
bat nabarmentzen du, gizarte-antolaketarena.
Elkarrizketan, honela erantzuten die galderei: «Zein
uste duzu izango litzatekeela eragozpeik handiena
plataforma-kooperatiba bat hasteko? Zergatik uste
duzu jendeak zalantza egiten duela? Hau ez da
teknologiari lotutako kontu bat, jendearen pentsaera
aldatzeari buruz ari gara, lanaren gizarte-antolaketa

aldatzeaz. Garrantzitsuena kooperatiba bat osatzeko
moduko pentsaera duten pertsonak aurkitzea da.
Teknologiarena beranduago dator; kode irekiko
plataforma asko dago, eta haiekin gauza asko egin
daitezke dagoeneko. Beraz, teknologia ez da oztopo
handia. Oztoporik handiena gizarte-antolaketa da,
jendea hau egiteko prest egotea».

Aldeko testuinguru sozialaren fenomenoa, aukera
moduan identifikatutako fenomenoa, Castellsek
(2017) azaltzen du. Esaten du krisiaren aurretik ere
milaka lagun ari zirela beren bizitzei zentzua emango
zieten alternatiben bila, eta bilaketa hori zabaldu eta
sakondu egin zutela traizionatuta sentitu zirenean, hau
da, merkatuak bizitzeko behar zituzten ondasun eta
zerbitzuak eskainiko zizkien promesa ez zela betetzen
ikusi zutenean. Hala, honako hau azaltzen digu
Castellsek: «Jardunbide ekonomiko alternatiboak,
gehienak krisi garaian sortutako mugimendu sozialei
lotuak…, azkenean, aldaketa handien aitzindari izan
ziren pertsonen bizitzetan, kultura eraldatu zutelako,
iruditeria berri bat sortu zutelako eta botere-
harremanen aldaketan oinarritutako politika berriak
jarri zituztelako martxan».31 Aldaketa kulturala
aldaketa politikoaren aurretik gertatzen dela esanez
amaitzen du Castellsek.

Errepikatzen den beste kontuetako bat, Ekonomia
Sozial eta Solidarioaren bigarren Kongresuko
ondorioetan ere aipatzen dena, marketinari zaion
fobia gainditzea da (arazo moduan planteatzeari utzi
gabe). Ardatzeko lanak azpimarratzen du ekonomia
sozial eta solidarioaren balio erantsi hori
komunikatzeko balio duela.

Azkenik, aurretik ere landu ditugun bi elementu
nabarmendu behar dira: alde batetik, transakzio-
eremuko kontraesanen gestioa; eta, bestetik,
Rodriguezek eta Gamezek funtsezko32 moduan
aipatzen zuten proiektuak komunitatearen inguruan
egiteko premia, aurrez aipatutako gizarte-korronte
ezberdinen arteko aliantzen bidez. Artikulu hau
amaitzeko, C2Cko ardatzaren amaierako lan-saioan
aipatu ziren tresnen laburpen txiki bat egingo dugu.

� Gure kudeaketa-ereduak hobetzeko tresnak lortzea,
esperientziak elkarrekin trukatuz, beharrak eta ekar-
penak lotuz, eta hala, esperientzien banku bat izatea

26.Monzon, J.L (2010), Ekonomiaz, 79. zk., 1. lauhilekoa.
27. COMESS, Plan estratégico de la Economía Social y

Solidaria Ciudad de Madrid (sarean):
http://comess.reasmadrid.org/wp-content/ uploads/2017/03/
mesa2_ponencia_Resumen_ejecutivo.pdf

28. Sabin Galan, F.; Fernandez Casadevante, J.L. eta Bandres de
Lucas, I. (2013), «Factor C: Factores de resistencia de las
microempresas cooperativas frente a la crisis y
recomendaciones para un fortalecimiento cooperativo del
sector de lo social», GEZKI, 9. zk., 2013, 75-100.

29. Suriñach, R. (2016), Informe del Mercat Social 2016
(sarean.nea)
http://mercatsocial.xes.cat/wp-content/uploads/sites/2/2016/
04/informe_mercatsocial_2016_2.pdf

30. Basch, M-k Trebol Scholzi egindako elkarrizketatik aterata
(2016), «No es la tecnología, sino la organización social del
trabajo» (en línea) http://elplanc.net/cooperativas-
plataforma-entrevista-trebor-scholz/

31. Castells, M. (2017), Otra economía es posible. Madril:
Alianza.

32. Rodriguez, E. eta Gamez, D. (2016), op. cit.

http://comess.reasmadrid.org/wp-content/uploads/2017/03/mesa2_ponencia_Resumen_ejecutivo.pdf
http://mercatsocial.xes.cat/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/informe_mercatsocial_2016_2.pdf
http://elplanc.net/cooperativas-plataforma-entrevista-trebor-scholz/
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truke horiek egiteko. Teoria praktikarekin lotzea ere
aipatu da, negozio-ereduen garapena ikertuz eta ere-
duak sortzeko ikaskuntza-komunitateak sortuz.

■ 1970eko hamarkadan, Gerard Endenburg irakasle
eta enpresaburuak soziokrazia izenarekin bataiatu
zuen erabakiak hartzeko prozesuan talde bateko
kide guztien ekarpenak bildu nahi zituen eredua.
Eredu horren helburua da jarrera etikoak sustatzea
komunikazio-prozesuetan eta erabakiak hartzeko
prozesuetan. Horretarako, kontsentsuan oinarritzen
da; hau da, enpresarentzat funtsezkoa den eraba-
kirik ezingo da hartu arrazoizko objekzioak dau-
denean. Prozesu horiek modu egokian sortu ahal
izateko, egitura berri bat proposatzen du. Elkar-
rizketa-zirkuluek osatzen dute egitura hori, eta
haietan ezagutza eta erabakiak partekatzen dira.
Zirkulu batek ordezkatzen du lan-arlo bakoitza,
eta lotura bikoitz batekin egongo da goiko zirku-
luari lotuta, hau da, gutxienez bi pertsona egongo
dira, eta horiek zirkuluak berak aukeratuko ditu,
eta zirkuluak berak esleituko dizkie funtzioak ere.
Zirkulu horiei esker, ekintzen koordinazioa arinago
egin daiteke, eta, aldi berean, erabakiak elkar-
rizketa baten bidez hartzeko aukera ematen dute.
Erakundea haztea proposatutakoan, demokrazia
galtzearena izaten da hautemandako beldurretako

bat. Gerentziari atxikitako beldurra izaten da, baina
langileetan gauzatzen da, erakundeko kide izatea-
ren sentimendua gutxitzen baitzaie, eta, ondorioz,
motibazioa eta produktibitatea ere bai. Kapitalak
bultzatutako etengabeko produktibitate-bilaketa
dela eta, enpresa talde handiek ere.antolaketa-
tresna hauek erabiltzen dituzte gaur egun, eta zer-
baitengatik da hori. Ez da inondik inora langileen
jabetza kolektiboari buruz hitz egiten, baina «par-
taide izate» horri egiten zaio aipamena, langilea
kapitalarekin alienatzeko modu «finagoa» delako.

■ Topaketa guztietan aipatzen den elementuetako bat
da, eta akaso ardatz honen funtsa ondoen azaltzen
duena: elkar-lankidetza produktiboa, merkatu so-
zialaren eraikuntzan eta garapenean gauzatzen
dena. Sabin et al.-en artikuluan adierazten den be-
zala, ekintzen hartzaile diren pertsona edo kolek-
tiboekin harreman integralagoak eta interdepen-
denteagoak sortzeko aukera ematen du. Eta
Suriñachek aipatzen duen bezala, harreman eko-
nomiko kooperatiboak elkarrekin eraikitzeko pro-
zesu bat da, gizartea eraldatzeko ikuspegitik, eta
ikusten da hori dela ekonomia sozial eta solidarioa
hazteko estrategia nagusietako bat. Merezi du Mer-
cat Socialek martxan jarritako esparru estrategikoa
nabarmentzea. 3. grafikoan ageri da.33

33. Suriñach, R. Mercado Social / Jordi Garcia (2002)
https://ess-kongresua.net/wp-content/uploads/Eje-5-Charla-
motivadora-Ruben-Surinach.pdf

34. Irudiaren iturria: http://mercatsocial.xes.cat/ca/que-mer—
cat-social/

3. grafikoa. Mercat Social (Estrategia / Jordi Garcia)34

https://esskongresua.net/wp-content/uploads/Eje-5-Charla-motivadora-Ruben-Surinach.pdf
http://mercatsocial.xes.cat/ca/que-mercat-social/
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� Proiektuak finantzatzeko formulen artean, partai-
detza-tituluen jaulkipena nabarmendu zen, eta in-
dartu egin zen enpresa-proiektuak gizarte-oinarri
baten bueltan hazi behar duen ideia, aurrez aipa-
tutakoa. Sanchez Pachonen (2016)35 artikulua ere
nabarmendu behar da: finantzaketa-bide berriak
aztertzeko beharra aipatzen du, aipatutakoa beza-
lakoak; horrez gain, kooperatibentzako legedi pro-
pioa egituratzeko beharra ikusten du. Arrisku-ka-
pital funts baten ideia ere nabarmendu zen, finantza
etikoen, administrazio publikoaren eta herritarren
inguruan antolatutako proiektuak hazteko.

Eta orain zer?

Taldeko lana amaitu ostean egindako bilkuran, giza
taldearen eta gobernantzaren ikuspegitik lanean
jarraitzea proposatu zen, eta gerentzia hobetzea aipatu
zen. Horrez gain, erakundeen artean gerentzia-
esperientziak trukatzeko premia nabarmendu zen, eta
erakunde guztiek elkarrekin gerentziari buruzko
jardunaldiak egitea aipatu zen. �

35. Sanchez Pachon, L. A., «Instrumentos alternativos de
financiación para las cooperativas españolas», REVESCO,
122. zk., hirugarren lauhilekoa, 2016 (285-313 or.).
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Ekonomia sozial eta solidarioa: ekonomia ulertzeko
eta egiteko modu berri bat

Ekonomia sozial eta solidarioak egitasmo
sozioekonomikoen sorta aberats eta anitza eskaintzen
du. Egitasmo horiek ez dute merkatu kapitalista
lehiakorren logika bera: elkarrekikotasunean,
altruismoan, elkartasunean eta lankidetzan.oinarritzen
diren funtzionatzeko moduak berreskuratzen dituzte,
eta pertsonak eta bizitzaren iraunkortasuna jartzen
dituzte etekinak lortzeko nahiaren gainetik.

Nagusi den garapen eredua espekulazioan nahiz
hazkundea eta kontsumoa helburu dituen ereduan
oinarritzen da. Ahalik eta etekin gehiena lortzea nahi
du, eraginkortasun ekonomikoaren printzipioari
jarraituz eta merkatuei arreta eskainiz. Horren
aurrean, ekonomia sozial eta solidarioa tokiko giza
garapenaren eredu alternatibo batekin alienatzen da.
Hala, eredu horren helburua da giza aukerak eta
gaitasunak zabaltzea; pertsonak nahiz haien ingurua
jartzen ditu erdigunean; eta ekitatea nahiz justizia ditu
jarraibide.

Esan beharra dago ekonomia solidarioaren terminoak
(edo ekonomia sozial eta solidarioak) ikusmolde eta
teoria sorta heterogeneo bati, askotariko mugimendu
sozial eta ekonomikoei nahiz errealitate
instituzionalei egiten diela erreferentzia, bai eta
elkarrengandik ezberdinak diren egitasmo enpresarial
eta asoziatiboei ere..Gainera, errealitate horiek,
geografikoki, antolatzeko modu ezberdinak eta
instituzionalizazio-maila oso ezberdinak hartzen
dituzte. Alabaina, errealitate anitz hori —etengabe
hazten ari dena— gure gizarteetan eta munduan1

ekonomiak eta prozesu ekonomikoek duten rola
ulertzeko beste modu bat dutenen mugimendu edo

korronte bateko kide izateko sentsazio gero eta
handiagoa ari da eraikitzen.

Gaur egun, ekonomia sozial eta solidarioa ziklo
ekonomiko osoan dago presente, zenbait egitasmoren
bidez: sorkuntzan (kultura, ondasun komunak,
agroekologia, hezkuntza eraldatzailea…), ekoizpenean
(kooperatiba-enpresen bidez, laneratze-enpresen bidez,
irabazi asmorik gabeko erakundeen bidez…),
merkaturatzean nahiz kontsumoan (azoka sozialak,
feriak, kontsumo-kooperatibak, erosketa publiko
arduratsuak, bidezko merkataritza, denboraren
bankuak, trukea, kontsumo kolaboratiboa…), eta
finantzetan nahiz soberakinen banaketan (finantza
alternatiboak, banku etikoa, crowdfunding-a, aseguru
etikoak, txanpon sozialak…).2

Ekonomia sozial eta solidarioaren mugimenduak bere
egitasmoen eragina eta garrantzia —politikoa eta
ekonomikoa—.handitu nahi ditu proposamenak
sustatuta. Horretarako, besteak beste, hiru estrategia
osagarriri buruz hitz egin dezakegu:

� Autokudeatutako gizarte- eta ekonomia-egitas-
moak garatzea, lanak, militantziak, kontsumoak
edo herritarren babesak sostengatutakoak.

� Ikerketa-, salaketa- eta sentsibilizazio-lana egitea
eta beste mugimendu sozial batzuekin aliantzak
egitea, kapitalismoari erresistentzia erakusteko eta
egiturazko eraldaketak sustatzeko.

� Ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioetan
oinarritzen diren eta aldaketak lortzea helburu du-
ten politika publikoak sustatzea.

Hiru esparru horien bidez, lurraldeen eraldaketa
sustatzen dugu, eta bestelako egitasmo sozial eta
ekonomikoei bultzada ematen diegu; hala, tokiko giza
garapen berri hori sustatzen dugu, eta etengabe esku
hartzen dugu esparru horietan.

EKONOMIA ERALDATU, LURRALDEA ERALDATZEKO. EKONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIOA ETA TOKIKO GIZA
GARAPENA

M.ª Ángeles Díez López eta Carlos Askunze Elizaga
Euskadiko Ekonomia Sozial eta Solidarioaren Sarea

1. Perez de Mendiguren, Juan Carlos, Etxezarreta, Enekoitz, eta
Guridi, Luis (2009): «Economía Social, Empresa Social y
Economía Solidaria: diferentes conceptos para un mismo
debate», Papeles de Economía Solidaria, 1. zk., REAS
Euskadi, Bilbo.

2. Askunze Elizaga, Carlos (2013): «Más allá del capitalismo:
alternativas desde la Economía Solidaria», Documentación
Social, 168. zk.



30

Ekonomia sozial eta solidarioa tokiko garapen-eredu
berri bat lortzeko

Ekonomia sozial eta solidarioaren egitasmoek tokiko
garapen-eredu jakin batekin dute lotura. Honela defini
daiteke eredu hori: lurraldean esku hartzeko estrategia
bat da, tokian bertan gaitasunak sortzeko eta herritarren
baldintzak hobetzeko eta aukerak gehitzeko, eta
aukera-berdintasunaren, iraunkortasunaren, parte-
hartzearen eta ahalduntzearen printzipioetan oinarrituta
sustatzen du giza garapena, giza, gizarte- eta
herritartasun-eskubideak bermatuz. Ikuspegi
alternatibo horrek gizarte bakoitzak berak pentsatzea
eta esku hartzea proposatzen du, erreferentzia moduan
pertsonetan (indibidualki eta kolektiboki) oinarritutako
garapena duten proiektu kolektiboak sortzeko.

Horrela ulertuta, ekonomia sozial eta solidarioak
lotura estua du tokiko garapenarekin; izan ere,
lurraldean sustraituta dago, eta komunitatea da haren
proposamenaren helburu eta subjektu; baliabide
endogenoak erabiltzen ditu; eta bere buruan
oinarritzen da, tokiko beharrak tokiko baliabideekin
asetzeari ematen diolako lehentasuna, ikuspegi oso
batetik sustatuz lurraldearen gaitasunak eta garapena,
hau da, errenta, loturak, gizarte-kohesioa eta ezagutza
sortuz, ahalduntze-prozesuak sustatuz

Hala, lurraldeen garapenari buruzko gure ideiak
aurrez aurre talka egiten du kapitalismoak sustatutako
eta zabaldutako ideiarekin. Hauek dira hark
sustatutako garapen-ereduaren ezaugarriak: garapen
ekonomista eta produktibista nahi du, neurrigabeko
kontsumoan eta mugarik gabeko hazkundean
oinarritzen dena; pertsonen, haien beharren eta haien
gaitasunen gainetik, kapitala pilatzeari ematen dio
lehentasuna; eta axolagabe jokatzen du bere
helburuak bete ahal izateko eragindako giza kalteen
eta kalte sozial eta ekologikoen aurrean.

Gaur egungo errealitateak modu gordinean erakusten
digu globalizazio neoliberala ez dela inolako
aurrerapausorik ematen ari giza garapen iraunkor bat
lortu ahal izateko. Adibidez, inondik inora ez dakar
enplegu betea, eta ez du errentaren banaketan
berdintasun handiagorik eragiten; aitzitik, gero eta
desberdintasun handiagoak eragiten ditu diru-
sarreretan, eta munduan milioika pertsona eta
eskualde pobretzen ditu. Era berean, planetaren
biogaitasunaren gainetik suntsitzen ditu baliabide
naturalak, eta horren erakusle da gure aztarna
ekologikoa, bikoiztu egin baita azken 40 urteetan eta

planetaren gaitasun biologikoa baino %30 handiagoa
baita dagoeneko.

Ekonomia sozial eta solidarioarentzat, garapenak
pertsonek bizitza ona izatearekin du zerikusia, haien
bizi-kalitatearekin eta beren gaitasunen
garapenarekin, ongizate indibidual eta kolektiboa
lortu ahal izatearekin. Pertsonek garapenaren helburu
izan behar dute, eta ez garapena lortzeko bitartekoa
bakarrik. Eta ongizate ekonomiko eta sozialak nahiz
giza ongizateak ez dute arriskuan jarri behar
bizitzaren eta planetaren iraunkortasuna. Azken
finean, paradigma aldatu behar da, nagusi den
ikuspegi antropozentrikoa eta mugarik gabeko
hazkundea posible den ustea zalantzan jartzeko.

Gaur egun, garapena justiziatik birpentsatzeko
prozesuan gaude,3 gizarte- eta ingurumen-justiziatik.
Paradigma berri bat sortzeko bidea da, eta bide
horretan, ekonomia sozial eta solidarioa ez dago
bakarrik: bidelagun ditu pentsamendu kritikoen beste
korronte batzuk ere, esate baterako, gure pentsaeratik
oso gertu dauden feminismoa, ekologismoa, bizitza
ona eta deshazkundea. Feminismoaren mugimendu
soziala eta ekonomia feminista izan ziren
kapitalismoak bizitzaren iraunkortasunarekin dituen
funtsezko kontraesanak agerian jartzen lehenak (eta
ez da harritzekoa). Era berean, mugimendu
ekologistak eta ekonomia ekologikoak kapitalismoak
planetaren iraunkortasunarekin dituen kontraesanak
agerian jarri dituzte. Mendebaldeak garapenarekiko
duen ikuspegiari buruzko kritikak mamitu dituzte,
azken urteetan, Andeetako herriek, sumak kawsay
izeneko ikuspegia garatuz. Mundu-ikuskera horrek
bizitza ona kontzeptuak izan ditzakeen askotariko
esanahiak ulertzera eta berriz pentsatzera garamatza.
Bestalde, deshazkundeak erakusten digu mugarik
gabeko hazkundea posible dela pentsatzeak ez duela
zentzurik, baliabide mugatuak dituelako planetak.

Garapena gizarte- eta ingurumen-ikuspegitik berriz
pentsatzeko bide honetan, badago alternatiba bat
ekonomia sozial eta solidarioaren proposamenetatik
oso gertu dagoena eta bereziki garrantzitsua dena:
giza garapena. Ikuspegi horren arabera, baliagarri
iruditzen zaien bizitza garatzeko pertsonek eta
gizarteek dituzten aukerak (gaitasunak) handitzen
dituen prozesu bat da garapena. Garapenerako
proposamen horrek berreskuratu egiten du

3. Dubois, Alfonso (2014): Marco teórico y metodológico del
Desarrollo Humano Local, 23. or. Hegoa, EHU,.Bilbo.
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ekonomiaren dimentsio etikoa, eta gizon-emakumeen
bizi-kalitatea jartzen du paradigma berri horren
eraikuntza-prozesuaren erdigunean, askatasun
indibidualen nahiz kolektiboen irizpidetik abiatuta,
gizarte-justiziaren esparruan.

Hain zuzen, abiapuntutzat ikuspegi hori hartuta,
tokiko giza garapenaren proposamena sortzen da:
«Prozesu integrala da tokiko giza garapena, edo
prozesuen multzoa, eta horren bidez, gizarte
bakoitzak modu autonomoan zehazten du zein den
bere etorkizun desiragarri eta lorgarria; hau da,
nolako ongizatea iruditzen zaion baliagarria, ulertuz
norbanakoen, talde sozialen eta lurraldean
antolatutako komunitateen (txikiak nahiz ertainak)
aukerak gehitzea ekarri behar duela, bai eta haien
gaitasunen eta baliabideen mobilizazioa ere, bidezko
etekin komunak lortzeko, genero-berdintasuna
kontuan hartuz termino ekonomiko, sozial eta
politikoetan, eta giza garapenaren ikuspegitik eginez
ebaluazioa».4

Lan kolektibo handia egin da, eta definizio horretan,
bestelako ikuspegi kritiko batzuk ere joan dira
sartzen: ikuspegi feminista, ekologikoa, demokratikoa
eta abar, horiek ere garapenaren giza ikuspegi
horretan sartzeko helburuarekin.5 Eta garapenari
buruzko beste ikuspegi bat izan da emaitza, bizia eta
demokratikoa. Ikuspegi horrek pentsatzeko
proposatzen digu, baina baita esku hartzeko ere,
gizarte bakoitzak beretik, erreferentziatzat
pertsonetan (haiek indibidualki nahiz modu
kolektiboan hartuz kontuan) oinarritutako garapen bat
duten proiektu kolektiboak eraiki ahal izateko. Hala,
tokiko gizarteek beren garapena bilatzeko orduan
duten protagonismoa nabarmentzen da, eragile
aktiboak dira behetik hasten den globalizazio berri bat
sortzeko. Garapen-prozesuei buruzko ikuspegi
demokratikoa eta parte hartzailea berreskuratzen da,
eta ekonomia sozial eta solidarioak sustatutako
balioen (justizia, lankidetza, elkarrekikotasuna,
elkarri laguntzea…) gainean eraikitzen dira
ekoizpenari, banaketari, kontsumoari eta
finantzaketari lotutako harreman berriak. Bizitzarako
beharrezkoak diren lan guztiak hartzen dira kontuan.

Nahi dugun eta ekonomia sozial eta solidarioaren
bidetik eraikitzen ari garen errealitatea interpretatzeko
eta ulertzeko kategoria berriak eskaintzen dizkigu
tokiko giza garapenak, baina, horrez gain, funtsezko
erreferentzia da tokian tokitik giza garapen hori
eraikitzen laguntzeko politika berriak diseinatzeko.

Proposamenak eta jardunbideak zehazten6

Tokiko giza garapena edukiz betetzeko, haren
zenbait dimentsio hartu behar dira kontuan, eta
dimentsio ekonomiko-produktiboa da horietako
bat. Ekonomia sozial eta solidarioak, haren oinarri
diren balio, printzipio eta jardunbideei esker
—Printzipio Kooperatiboak (ICA, 1995)7 eta
Ekonomia Solidarioaren Printzipioen Gutuna
(REAS, 2011)8—, giza gaitasunak sendotzen
laguntzeko ahalmena du, batez ere gaitasun
kolektiboak —erakundeek eta gizarteak beren
etorkizuna definitzeko eta kudeatzeko
duten.gaitasuna—; hain zuzen, horiek dira tokiko
giza garapenaren funtsezko helburuak.

Ekonomia sozial eta solidarioak pertsonen parte-
hartze osoa, ekimenerako eta sormenerako gaitasuna
eta ikaskuntza nahiz lan kolektiboa sustatzen ditu, eta,
aldi berean, bere kideen eta erakundeen konpromiso-
maila handitzen du. Hala, lankidetzan, elkarrekiko
konfiantzan eta partekatutako balioetan oinarritzen
den kultura sortzen du, eta identitate kolektiboa eta
zerbaiten kide izatearen sentsazioa indartzen ditu. Era
berean, informaziorako sarbidea eta erakundeen
gardentasuna sustatzen ditu, eta horrek ondorio hauek
ditu:.konprometitzeko gaitasuna hobetzen du,
eguneroko lana suspertzen du eta etorkizunari buruz
modu kolektiboan pentsaraztea eragiten du, identitate
kolektibo hori sendotzeko. Identitate kolektibo horrek
aukera ematen du lurraldeko beste eragile batzuekin
harremanak izateko, norbere burua berretsiz erakunde
bezala.

4. Dubois, op. cit., 129. or.
5. Hegoak egindako lanen eta dokumentuen informazio xehea:

http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/desarrollo_humano_lo
cal7

6. Hemen oinarrituta: Guridi, L., eta J. C. Perez de Mendiguren:
«La Economía Social y Solidaria y el Desarrollo Humano
local», Perez Hernandorena, Z.-n (koord.) (2016):
Transformando los territorios desde la economía solidaria.
Herramientas para el impulso de políticas públicas locales,
REAS Euskadi, Bilbo.

7. Nazioarteko Aliantza Kooperatiboa:
https://www.ica.coop/es/node/13895

8. REAS- Ekonomia alternatibo eta solidarioaren sareen sarea:
https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios

http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/desarrollo_humano_local7
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Ekonomia sozial eta solidarioak lotura estua du tokiko
garapenarekin; izan ere, lurraldetik sortzen da, hango
pertsona eta erakundeetatik; baliabide endogenoak
erabiltzen ditu; eta lurraldean bertan ingurune
berritzaile bat sortzeko tokiko gaitasuna sustatzen du.
Zentzu horretan, tokiko garapen ekonomikoaren
ikuspegi tradizionalenak berreskuratzen ditu. Bat
dator haiekin puntu hauetan: lurraldea garapenerako
eragiletzat hartzen du; gizarte-adostasunei balioa
ematen die; prestakuntzari eta gaitasunak lortzeari
garrantzia ematen die; eta inguruarekiko
konpromisoari ere bai.

Ekonomia sozial eta solidarioa ez dago nazioarteari
begira tokiko garapen ekonomikoa sustatzeko: tokian
tokikoaren alde egiten du
apustu, komunitateen beharrei
erantzuna emateko eta
komunitateen garapenaren
zerbitzura egoteko. Gaitasun
berezia du gizarteko beste arlo
batzuekin konprometitzeko, eta
irabaziak irabazi horiek sortu
dituen lurraldean bertan
inbertitzeko joera handiagoa
du. Hala, irabaziak tokian
bertan pilatzea sustatzen du.
Era berean, ekintzaile-kultura
eta enpresak (arlo ekonomikoan
nahiz sozialean) sortzeko eta
zabaltzeko gaitasuna du.

Krisi- eta aldaketa-egoeretan, ekonomia sozial eta
solidarioak erakutsi du baduela egoeretara egokitzeko
gaitasuna, batik bat enplegua sortzeko eta
defendatzeko gaitasuna; izan ere, lanaren eta kapital
sozialaren jabetzak kideen etorkizun pertsonal eta
familiarra enpresaren etorkizunarekin lotzen du. Era
berean, zenbat eta aitortza eta agerikotasun handiagoa
izan botere publikoen eta eragile sozialean aurrean,
orduan eta handiagoa izango da abantaila
konparatiboa gizarte-beharrei zuzenean lotutako
zerbitzuen horniduran. Sektore horrek, epe ertain eta
luzera begira, ageriko potentzialtasuna du.

Ekonomia sozial eta solidarioari lotutako erakundeek
erakutsi dute badutela gaitasuna interes eta identitate
ezberdinak nahiz ikuspegi eta pentsaera ezberdinak
kudeatzeko erronkari aurre egiteko; gainera,
pertsonen eta bizitzaren ugalketaren zerbitzura
dagoen beste ekonomia baten parte izateak eskatzen
duen ezinbesteko koherentziarekin egiten du hori.

Horren erakusle da askotariko enpresak eta
erakundeak daudela; forma juridiko eta antolaketa-
forma ezberdinak dituztela; merkatu-logika
elkartasunarekin eta birbanaketarekin uztartzen
dutela; eta barne-kudeaketarako erabiltzen dituzten
sistemak ere askotarikoak direla.

Tokiko politika publikoek9 ere gure proposamen
eraldatzaileak garatzeko aukera ematen dute. Kontuan
izan behar da udalerria dela bizi garen eta gehienok
lan egiten dugun espazio administratibo eta politikoa;
harremanak gertukoak izaten direla; eta herritarrei
ondasun eta zerbitzu publiko asko, askotarikoak eta
garrantzitsuak ematen zaizkiela han. Beraz, tokian
tokiko politiken mende dago, neurri handi batean,

herritarren ongizate indibidual
eta kolektiboa.

Era berean, gertueneko
eremutik hasten da
demokratizazioa, tokiko
espazioaren kudeaketa
kolektibo eta parte hartzailea
sustatzetik. Espazio hori,
gainera, goragoko eraldaketa-
prozesuen abiapuntu moduan
hartu behar da. Horregatik da
garrantzitsua lurraldeko
goragoko espazioekin loturak
izatea.

Beraz, udalerrian eraldaketak sustatzeak dakartzan
aukeretatik abiatuta, tokiko instantzia publikoek rol
ezberdinak izan ditzakete ekonomia sozial eta
solidarioa sustatzeko orduan: egitasmoak garatu ahal
izateko baldintzak sortzea, erraztea edo finantzatzea;
produktu eta zerbitzu horiez hornitzea; haren onurei
buruz sentsibilizatzea herritarrak; edo ekonomia sozial
eta solidarioaren garapenean parte hartzea zuzenean.10

Ikuspegi horretatik, REASek lurraldea eraldatzen
lagun dezaketen dozenaka tokiko politika eta
jardunbide publikoren proposamenak ditu. Hiru
arlotan sailka ditzakegu:

9. Perez Hernandorena, Z. (koord.) (2016): Transformando los
territorios desde la economía solidaria. Herramientas para
el impulso de políticas públicas locales, REAS Euskadi,
Bilbo.

10. Garcia Jane, Jordi (koord.) (2014): Guía de economía social
y solidaria para la administración local. Bartzelonako
Diputazioa, Bartzelona.

Krisi- eta aldaketa-egoeretan,
ekonomia sozial eta solidarioak
erakutsi du baduela egoeretara
egokitzeko gaitasuna, batik bat
enplegua sortzeko eta defendatzeko
gaitasuna; izan ere, lanaren eta
kapital sozialaren jabetzak kideen
etorkizun pertsonal eta familiarra
enpresaren etorkizunarekin lotzen
du.
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1. Kudeaketa instituzionala, guztien onerako.
Ekonomia sozial eta solidarioaren balioak betetzen
dituzten jardunbideak instituzioen kudeaketan.
Erakundeak beraiek izan daitezke ekonomia sozial
eta solidarioaren eragile aktiboak, besteak beste,
honela: auditoretza sozial eta ekonomikorako
tresna zehatzekin, aurrekontu parte hartzaileekin,
erosketa publiko arduratsuekin eta espazio nahiz
zerbitzuen bestelako kudeaketarekin.

2. Ekonomia berri bat, bestelako garapen batentzat.
Aipatu den bezala, ekonomia sozial eta solidarioak
tokiko garapen-eredu berri bati bultzada eman nahi
dio, gizatiarra, iraunkorra eta bidezkoa izango den
eredu bati. Ikuspegi horretatik eta tokiko
erakundeek arlo horretan dituzten eskumenetatik
abiatuta, ekonomia sozial eta solidarioaren plan
estrategikoak sustatzeari lotutako zenbait
jardunbide proposatzen ditugu: ekintzailetza sozial
eta kooperatiboa, finantzaketa-zirkuituak, genero-
ikuspegia sartzea tokiko garapenean,
merkataritzan eta kontsumoan…

3. Bizitzaren iraunkortasuna sustatzen duten
estrategiak. Berez, bizitzaren iraunkortasunak eta

hari lotutako prozesu guztiek (ugalketari, zaintzari,
ingurumenari eta kulturari lotutakoek eta abar)
politika publiko guztien erdigunean egon behar
lukete, eta, nola ez, ekonomia sozial eta
solidarioago baten eraikuntzan ere bai.11 Hala ere,
paradigma horrek erdigunean egon behar duela
onartzen duten zenbait proposamen estrategiko
nabarmenduko ditugu. Zaintza bizitza sozial,
politiko eta ekonomikoaren erdigunean jartzeari
buruzko estrategiez ari gara, elikadura-
burujabetzaz, eraldatzen ari diren lurraldeei buruz
eta abar.

Labur esanda, ekonomia eraldatu behar da,
ekonomia- eta enpresa-egitasmoen bidez, lan sozial
eta kulturalaren bidez eta ekonomia sozial eta
solidarioaren printzipioetan oinarritutako politika
publikoen bidez. Hala, tokiko giza garapenarentzako
eredu alternatibo bat sustatzen lagunduko dugu.
Eredu horrek pertsonak, komunitatea eta bizitzaren
iraunkortasuna izango ditu ekonomiaren eta
gainerako arlo sozial, politiko eta kulturalen
erdigunean. �

11. Hainbat egile (2014): Sostenibilidad de la vida. Aportaciones
desde la Economía Solidaria, Feminista y Ecológica. REAS
Euskadi, Bilbo.
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Azken urteetan, prekarietatean lan egiten duten
kolektiboak antolatzen hasi dira, beren eskubide-

ak defendatzeko eta aldarrikatzeko, eta ikusi dute
ekonomia sozial eta solidarioa aukera bat izan daite-
keela beren egoera duintzeko.

2018ko otsailean Madrilen egindako C2C
topaketetan, mutualizazioari buruzko hirugarren
ardatzean, prekarietateari aurre egiteko borroka egin
duten zenbait kolektiboren esperientzia ezagutzeko
aukera izan genuen. Besteak beste, zaintza sektoreko
erakundeek (Senda de Cuidados, Territorio
Doméstico, Abierto hasta el Amanecer,
Mujerespa’Lante,) eta hiri-eremuetan hondakinak
biltzen eta tratatzen aritzen diren erakundeek
(Alencop Cooperativa) hartu zuten parte.

Ardatz tematiko horretan, eztabaida nagusia bi gai
zehatzetara mugatu zen: alde batetik, langileen
antolaketa kolektiboak, kooperatiba-formularen
bidez, nola hobetu ditzakeen kolektibo horien
baldintzak; eta, bestetik, egitasmo hori babesten
dutenen rola zein den, batez ere administrazio
publikoena eta ekonomia sozial eta solidarioko
erakundeena.

Gai berriak eta halako topaketetan gutxi
jorratutakoak izanik, ardatz honen helburua ez da
izan sektore bereziki prekarioetan lan egiten duten
edo kanporatzeko arriskuan dauden pertsonen
egitasmoentzako negozio-ereduen prototipoak
egitea: egitasmo ezberdinen gogoetak partekatu
nahi izan ditugu, egitura kooperatiboak sortu eta
eragile estrategikoekin aliantzak egiterakoan zein
eragozpen eta aukera izan dituzten eta zer ikasi
duten jakiteko.

Kolektibo horiek ikasitako ikasgaien laburpenean,
bereziki nabarmendu zen premia zehatzei egokitutako
erantzunak emateko premia, eta, horrez gain, esan
zen, proiektua planteatzen hasterakoan, sistematikoki
ikusezin egin diren kolektibo horien gaitasunak
agerian jartzea lortu behar dutela egitasmoek.

Bestalde, egitasmoek etorkizunean arrakasta izateko,
sarean lan egitearen garrantzia nabarmendu zen.

Ardatz honetan, kooperatiba-formula halako
proiektuentzat egokia ote den eztabaidatzera bideratu
zen gogoeta gehienbat. Kooperatiben filosofiak berak
nahikoa elementu ematen dizkigu ahalduntzea
eragiten duen formatua dela baieztatzeko —lana
modu kolektiboan eta demokratikoan kudeatzeko
aukera ematen du, eta kide diren pertsonak
protagonista aktibo moduan tratatzen ditu, pertsonak
erdigunean jarriz—, baina parte hartzaile guztiek
nabarmendu zuten, lan oso prekarizatuen kasuan,
azterketa sakonagoa egin behar dela.

Prekarietatean lan egiten duten eta kooperatiben
formatura hurbiltzen diren kolektiboek, formula
horren izaera horizontalari esker, ihes egiten diote
asintentzialismoari eta paternalismoari. Bestalde,
formula horrek ematen duen ahalduntzeari esker,
gainditu egiten da ikusezintasuna, eta, beraz, langile-
izaeraren aitortza lortzen da —etorkinei beren egoera
arautzeko aukera ematen die—. Lan-merkatu
formalera sartzen dira langileak, a priori, baldintza
duinekin eta Gizarte Segurantzaren Erregimen
Orokorrerako sarbidearekin.

Ardatz honetan parte hartu duten egitasmo gehienek
zaintza-lanak landu dituzte espezifikoki, eta bat etorri
dira: kooperatiben errezetak zaintza-lanak agerian
jartzeko balio du; irudi profesionala sustatzen du; eta
tradizioz aitortzarik izan ez duten lanbideak —eta
gizarte-aberastasuna sortzen dutenak— duintzeko eta
baloratzeko balio du. Horrez gain, eta beste
sektoreetan ere gertatzen da, aukera ematen du
merkatuan tarteak ireki eta kolektibo horien beste
gaitasun pertsonal batzuk agerian jartzeko, helburu
soziala irekiz garapen pertsonalaren aldeko apustua
egiteko.

Kooperatiben formulak ere izan ditzake arrisku
batzuk, eta horiek ere nabarmendu dituzte parte-
hartzaileek. Lehenik eta behin, epe laburrera nahi

PREKARIETATEAN LAN EGITEN DUTEN PERTSONEI LOTUTAKO EGITASMO EREDUEN SORRERA
ETA LAN KOLEKTIBOAK NOLA HOBETU DITZAKEEN HAIEN BALDINTZAK 

Patricia Polo Navarro Cristina Sánchez Herrando
XES Aragoiko Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren sarea 
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izaten dira konponbideak, eta prozesuaren
geldotasuna bateraezina izan daiteke prekarietate
handiko egoeretan, kontuan hartu behar baita gizarte-
kapitalaren hasierako ekarpena ere egin behar dela.

Egoerak eragiten dien kolektiboek formula horri
buruz duten ezagutza falta dela eta, ez dituzte balizko
emaitzak irudikatzen, eta, ondorioz, ez dute argi
ikusten merezi ote dien saltsa horretan sartzea. Behin
kooperatiben formula ezagututakoan eta arazo hori
gainditutakoan, autoenpleguari eta hari lotutako
zailtasunei buruzko nolabaiteko beldurra sortzen da
—izan daiteke idazteko eta irakurtzeko zailtasunak
izatea edo kudeaketarako zailtasunak izatea—.

Aurreko guztiari batu behar zaio norbere lan
prekarioarekin jarraitu
bitartean garatu behar dela
proiektua. Horrek babes
teknikoa eskatzen du, eta hori
bera ere muga bat izan daiteke.

Alabaina, eztabaidan gehien
aipatu den arrisku-elementua
hau da: kooperatibaren
formulak oraindik eta
prekarietate handiagoa
eragitea. Kolektibo horiek
modu irregularrean egiten dute
lan gehienbat, eta edozein
forma juridikok kostu
handiagoa sortzen du.
Horregatik, funtsezkoa da
hasieratik agerian jartzea erregulazioak dakarren
gainkostua, eta hori merkatuak hartu behar du bere
gain —inondik inora ez langileek, bestela, noski,
prekarietatea handitzen da—. Era berean,
beharrezkoa da zerbitzuen bezeroa/erabiltzailea
sentsibilizatzea.

Halako egitasmoetan kooperatiben formulak izan
ditzakeen balizko eragozpenei buruzko
hausnarketetan, merkaturatze-arriskuari buruzko
eztabaida interesgarria sortu zen. Hau da, oinarrizko
beharrak (esaterako, zaintza) asetzea nahi duen
edozein egitasmok ikusezin egin ditzake behar horiek
arlo publikotik asetzearen aldeko borrokak, eta, beraz,
oinarrizko zerbitzuak merkaturatzea ekar dezake.
Zentzu horretan, guztiak ados daude: oinarrizko
zerbitzuak ez dira modu normalizatuan merkatutik
eman behar —ekonomia sozial eta solidarioaren
bidez izanda ere ez—, eta hori zaindu egin behar da.

Estatuak behar horiek asetzen direla bermatzeko
obligazioa duenez, administrazio publikoen lan
egiteko modua eraldatu behar luke, eta eredu
kooperatiboetara bultzatu, zerbitzuak azpikontratatu
beharrik ez izateko. Alabaina, eredu horretara iritsi
arte, badago beste aukera bat: administrazio
publikoek bermatzea eskubide horiek, zenbait
tresnaren bidez —esaterako, lizitazioen eta gizarte-
klausulen bidez—, eta prekarietatea saihesteko,
ekonomia sozial eta solidarioko erakundeetara jotzea.

Babesten gaituzten erakundeen rola 

Ardatzean beren esperientziak partekatu dituzten
guztiak borroka aldarrikatzailetik eta oinarritik

egindako bultzadatik sortutako
egitasmoak dira. Gehienek
antzekotasun handiak dituzten
arren, antzeko proiektuek ere
ondorio ezberdinak ateratzen
dituzte. Eta ezberdintasun
horiek igarotako fase
bakoitzean jasotako babesari
lotutakoak dira gehienbat.

Parte hartu zuten egitasmo
guztiak aztertu ostean, hiru
antzekotasun ikusi ziren
haietan guztietan, zenbait
ñabardurarekin: guztiek zuten
talde teknikoen laguntza —
handiagoa edo txikiagoa—;

gehienek administrazio publikoen laguntza zuten edo
izan zuten —oro har, modu puntualean—; eta,
azkenik, guztiek zuten loturaren bat sareren batekin.
Gehienak bat zetozen: zaurgarritasun-egoeran zeuden
kolektiboek gauzatutako egitasmoak zirenez eta
oinarrizko zerbitzuetan lan egiten zutenez,
administrazio publikoek babestu egin behar zituzten.
Egitasmo horiek ikusi dute iraunkortasun
ekonomikoa lortzea oso zaila dela administrazio
publikoen laguntzarik gabe. Zenbait kasutan, argi
ikusten da administrazioak halako kooperatibak
garatzearen aldeko apustua ari direla egiten. Babes
hori aukeratzat hartzen den arren, balizko arriskuak
ere kontuan izan behar dira.

Hauek dira parte hartu duten egitasmoek
identifikatutako arriskuetako batzuk: erritmo
ezberdinak, erabakiak hartzeko rola izatea
proiektuaren beraren dinamiketan egon gabe eta

Ardatzean beren esperientziak
partekatu dituzten guztiak borroka
aldarrikatzailetik eta oinarritik
egindako bultzadatik sortutako
egitasmoak dira. Gehienek
antzekotasun handiak dituzten arren,
antzeko proiektuek ere ondorio
ezberdinak ateratzen dituzte. Eta
ezberdintasun horiek igarotako fase
bakoitzean jasotako babesari
lotutakoak dira gehienbat.



36

proiektua bideragarria izateari buruz administrazio
publikoek duten ideia —ahalduntze sozialerako
prozesu hain luzeetan oso zaila da esparru hori
planteatu ahal izatea—. Aldi berean, ohiko pertzepzio
izaten da administrazioen babesa, bereziki
«aldaketaren udalak» esaten zaienena, «ekonomia
sozial eta solidarioaren burbuila batean» sartzen dela;
beraz, arreta jarri behar zaie babes horien behin-
behinekotasun arriskuari eta
halako proiektuetan izan
dezaketen eraginari.

Alabaina, argi dago ekonomia
sozial eta solidarioko
erakundeek rol garrantzitsua
dutela halako egitasmoen
babesean, eta hala ikusi zen
ardatz honetan izandako
eztabaidetan ere. Ekonomia
sozial eta solidarioak zenbait
egoera eta behar agerian
jartzen laguntzen du, eta
kooperatibismoa sustatzen du,
bere esperientzietan oinarrituta
—ez bakarrik teoriaren bidez,
praktikaren bidez ere bai—.
Balio jakin batzuk bultzatzen
ditu, eta sinesten du ekonomia
sozial eta solidarioaren
printzipioak egiten dugunak
duen koherentziaren arabera
mugitzen direla. Egoeretara
egokitzeko gaitasuna, pilatutako
esperientzia, lurraldearekiko
lotura estua eta alternatibak
sortzeko gaitasuna faktore oso
positiboak dira halako
egitasmoei lagundu ahal izateko.
Zaurgarritasun-egoera handian
dauden kolektiboek —merkatu
tradizionalean kontratatzen ez
diren profilekoek— hitza eta
botoa izaten dituzte ekonomia
sozial eta solidarioan, bai eta beren gaitasunak
azaleratzeko eta balioesteko babesa ere.

Sareak ehuntzeko eta harremanak izateko modu
berriak sortzeko erraztasuna ere nabarmentzekoa da.
Prekarietatean lan egiten duten pertsonei lotutako
egitasmo horiek sorkuntza- eta berrikuntza-gaitasun
handiak behar dituzte —ekonomia sozial eta
solidarioari oso lotuta—; eta hori, sareak ehuntzeko

eta harremanak izateko modu berriak sortzeko
erraztasunekin batera, abantaila handi bat da
kolektibo horientzat.

Hala ere, zeinbat alderdi berreikusi behar ditugu,
halako kolektiboei babes handiagoa eskaintzeko; esate
baterako, kulturarteko ikuspegia nola sartu. Izan ere,
pertsona arrazializatuen eta Europar Batasunetik

kanpokoen ehunekoa gizartean
baino txikiagoa da kooperatibetan,
eta, oro har, ekonomia sozial eta
solidarioan —kopurua ez da
esanguratsua izatera iristen—.
Bestalde, politikan eragiteko
dugun gaitasuna berrikusi behar
dugu, eta, aldi berean,
administrazioek eta guk elkarri
nola eragin behar diogun ikusi
behar dugu, autonomia galdu gabe
eta gure helburutik atera gabe.

Saioetan, galdera garrantzitsu bat
ere sortu zen, dagoeneko aipatu
duguna eta hurrengo topaketetan
erantzun beharko duguna:
Ekonomia sozial eta solidariotik
sustatzen ditugun proiektu guztiek
—batez ere prekarizatutako
sektoreetakoek— iraunkorrak izan
behar al dute merkatu kapitalistan?
Galdera horri erantzuteak
eztabaida askoz zabalagoa
eskatzen duen arren, zenbait
gogoeta atera ahal izan genituen,
eta horien arabera, enpresa horiek
ez duten zertan iraunkorrak izan
merkatu kapitalistan, bai ordea
merkatu sozialean. Kolektibo
horien proiektuak errentagarriak
eta iraunkorrak izango dira baldin
eta oinarrizko beharrak ematen
badizkiete kolektibo horiei. Zentzu
horretan, funtsezkoa da

administrazio publikoen rola.

Eztabaida eta gogoeta guztiak aipatu dira artikuluan,
baina, horrez gain, akordio zehatzak ere finkatu
zituzten ardatzean parte hartu zuten guztiek:

� Pertsona arrazializatuek eta Europar Batasunetik
kanpokoek ekonomia sozial eta solidarioan duten
parte-hartzea neurtzeko konpromisoa hartzea eko-

Ekonomia sozial eta solidarioak
zenbait egoera eta behar agerian
jartzen laguntzen du, eta
kooperatibismoa sustatzen du,
bere esperientzietan oinarrituta
—ez bakarrik teoriaren bidez,
praktikaren bidez ere bai—. Balio
jakin batzuk bultzatzen ditu, eta
sinesten du ekonomia sozial eta
solidarioaren printzipioak egiten
dugunak duen koherentziaren
arabera mugitzen direla.
Egoeretara egokitzeko gaitasuna,
pilatutako esperientzia,
lurraldearekiko lotura estua eta
alternatibak sortzeko gaitasuna
faktore oso positiboak dira halako
egitasmoei lagundu ahal izateko.
Zaurgarritasun-egoera handian
dauden kolektiboek —merkatu
tradizionalean kontratatzen ez
diren profilekoek— hitza eta
botoa izaten dituzte ekonomia
sozial eta solidarioan, bai eta
beren gaitasunak azaleratzeko
eta balioesteko babesa ere.
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nomia sozial eta solidarioak nahiz haren tresnek,
esaterako, balantze sozialak. Helburua da ekono-
mia sozial eta solidarioari gogoeta egiten laguntzea,
gizartearen isla izan dadin.

� Kooperatibek beren soberakinen zati bat prekari-
zatutako baldintzetan hasitako halako proiektuak
sustatzera bideratzeko konpromisoa hartzeko lan
egitea. Erronka garrantzitsua izan arren, gaiari bu-
ruz gogoeta egiten jarraitzeko gonbidapena egiten
dugu, soberakin horiek zein proiektuk jasoko di-
tuzten erabakitzeko balioztatze-prozesua zein
izango litzatekeen pentsatzeko.

� Lanean jarraitzea dinamika arduratsuen arabera
egiteko kontratazio publikoak. Hau da, behin eta
berriz nabarmentzea kontratazio publikoetan gi-

zarte-klausulak sartzeko beharra,.ekonomia sozial
eta solidarioko erakundeek, eta, batik bat, preka-
rietatean lan egiten duten kolektiboen egitasmo
horiek ere aukerak izan ditzaten

� Iruditzen zaigu adibide ona emango litzatekeela
eta ariketa ona izango litzatekeela ekonomia so-
zial eta solidarioko erakundeek beraiek ere beren
langileen eta bazkideen zaintza-premiei buruzko
ardura hartzea, sektore prekarizatuetako egi-
tasmo horiek eskaintzen dituzten zerbitzuen bi-
dez.

� Gure komunikazio-bideen bidez, Lanaren Nazio-
arteko Erakundearen 189. Hitzarmenaren berre-
spena babestea —etxeko langileentzako lan duinari
buruzkoa—. �
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Ekonomia sozial eta solidariotik ekin?

Ekintzailetza langabeen mantra «suspertzaile»
arriskutsu bat izan daiteke; ideietan, esfortzuan eta
kapitalean oinarritutako arrakasta pertsonalerako
kultura berri bat; jarrera neoliberaleko eragileek edo
itxuraz desagertzeko bidean den enplegu tradizionalaz
aparteko beste aukerarik ikusten ez dutenek sustatutako
promesa faltsu bat. Baina gizarte-ekimena.bideratzeko
modu bat ere izan daiteke, erronka komunitarioei
ekiteko modu bat, lan egiteko, elkarkidetasunerako eta
ekonomia egiteko modu berrien bidez.

Ekonomia sozial eta solidarioaren esparruan, bigarren
bide horren aldeko apustua egiten dugu, eta estu
heltzen diogu hitz horri, berriz esanahiz betetzeko eta
geure egiteko. Nagusi den diskurtsoa eraldatzea, baina
jardunbideak ere bai. Eta hori honela egitea: garapen
ekonomikorako edo profesionalerako espazioak nahi
edo behar dituzten pertsonen eta kolektiboen behar eta
aukerei fase guztietan erantzungo dieten programak eta
tresnak garatuz, ekonomia sozial eta solidarioaren
printzipioen bidetik, eta haien bizitzen iraunkortasunari
lagunduz, eraldaketarako eta alteritaterako haien
bokazioari kalterik egin gabe, ekintzailetza horien
erdigunean kapitala beharrean ekintzaile diren pertsona
horiek beraiek eta haien hartzaileak (bezeroak,
kontsumitzaileak, erabiltzaileak, onuradunak…)
jarriko dituen sistema baterantz aurrera egiteko.

Kezkak partekatzea

Ekintzaile izateak, enpresa izateak, hazteak eta abar
gure erosotasun-eremutik ateratzen gaitu, eta
kontraesanak eragiten dizkigu. Guretzat neketsuak
diren eremuetara eramaten gaitu, baina garrantzitsua
da eremu horiek zeharkatzea, gure logikan
ekintzailetzarako bideak, programak eta tresnak
sortzeko. Zalantza handiak eragiten dizkigu, eta
zalantza horiek are handiagoak dira gure lana
ekintzailetza-prozesuan dauden beste batzuei
laguntzea denean. Hauek dira kezketako batzuk:

a) Tresna propioak ari al gara erabiltzen edo merkatu
kapitalistarentzat sortutako metodologiak eta
tresnak balioen bidez mozorrotzen ari gara? Behar
adina partekatzen al dugu gure artean zerk
funtzionatzen digun eta zerk ez?

b) Ekintzailetza kolektiboa ekonomia sozial eta
solidarioaren balioetan oinarrituta sustatzeko
aukera ugari dago gaur egun, eta, batzuetan,
gainezarri egiten dira aukera horiek. Behar adinako
ahalegina egiten ari al gara batzeko, elkarrekin bat
etortzeko eta partekatzeko? Gure programak
garatzerakoan, izan lurralde berekoak edo izan
antzeko hartzaileei zuzendutakoak direnean, ez al
gara eragileen arteko lehia-egoeretan erortzen ari?

c) Batez ere ekonomia sozial eta solidarioarekin
dagoeneko sentsibilizazio minimo bat duten
pertsonei ari gara eskaintzen gure programak eta
tresnak edo gizarte-bazterkerian edo
zaurgarritasun-egoeran dauden kolektiboei. Zer
gertatzen da ekonomia sozial eta solidarioaren
dinamiketatik aparte dagoen eta ekintzailetzaren
ikuspegi horren onurak balia ditzakeen gizartearen
beste zati handi horrekin? Ari al gara haiengana
zuzentzeko saiakera egiten? Edo, gutxienez,
gertuko publikoaren edo zaurgarritasun-egoeran
dauden horien beharrak asetzen ari al gara?

2018an Madrilen egindako C2C topaketetan,
Ekintzailetza eta proto-ekintzailetza ereduetan
aurrera egitea izeneko laugarren ardatzean, modu
kolektiboan landu genituen galdera horiek, eta
artikulu honetan partekatzen ditugu hausnarketetako
batzuk:

a) Tresna propioak eta partekatutakoak
Ekonomia ortodoxoak tresna propioak ditu (Canvas
Business Model, Enpresa Plana, Ekintzailetzarako
gaitasunen gida…). Ekonomia sozial eta solidarioan,
horietaz baliatzen eta horiek erabiltzen saiatzen gara,
gure balioetan eta jardunbideetan (ikuspegi
kooperatiboa edo feminista, finantza-kapitalaz gain
beste kapital batzuk ere kontuan hartzen dituzten
adierazleak, enpresak eraldatzeko gida, kudeaketa eta

EKINTZAILETZA ETA EKONOMIA SOZIAL ETA SOLIDARIOA: ERAIKITZEN ARI DEN BINOMIOA

Ricardo Antón Troyas Guernica Facundo Vericat
Colabora Bora LabCoop
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lan kolektiborako metodologiak, tresna libre eta
irekiak…) oinarritutako ekintzailetzarentzat
esanguratsuak eta bereizgarriak izan daitezkeen
alderdiak gehituz eta aldatuz. Alabaina, zaila da
ikuspegi ekonomiko tradizional eta hegemonikoa
iraultzea.

Gero eta gehiagotan, baina oraindik oso gutxitan
lortzen dugu ikuspegi disruptiboak eta erabat
ezberdinak dituzten programak egituratzea —hauek
dira C2C topaketetan ezagutu genituen batzuk:
MARES eta La Comunificadora—, non laguntzaren
abiapuntua eta helmuga ez baitatozen bat ekintzaileei
laguntzeko logika klasikoekin. Programa horietan
erabilitako metodologiek hautsi
egiten dituzte ekintzailetza-
egitasmoetan tradizionalki
erabilitako ideiak sortzeko,
probatzeko eta martxan
jartzeko eskemak.

Edonola ere, gauza bat argi
dagoela dirudi: egokitutako
edo aldatutako tresnak
erabiltzen dituztenek nahiz
ezagutza metodologiko
berriak sortzen dituztenek ez
diote elkarri behar adina
jakinarazten zerk
funtzionatzen dien eta zerk ez.
Ez daukagu ezagutza librean
eta askean oinarritutako
gordailu komun bat, hau da,
beste erakunde batzuek eta beste lurralde batzuek
egindako jardunbideak probatzeko, gure ezagutza
propioak jakinarazteko eta emaitza kolektiboak
hobetzeko aukera emango digun gordailu bat.

Beharrezko ikusi dugu «bolaz betetako igerilekua»
ordenatzea eta osatzea guztion artean (baliabideak,
tresnak, programak…), eta ekonomia sozial eta
solidarioak duen erakundeen arteko interkonexiorako
gaitasunaz baliatzea ekintzailetza babesten dugun
erakundeon sare konplexuago eta dibertsifikatuago
bat indartzeko eta handitzeko. Horretarako, hauek
izan daitezke hiru aukera osagarri: 1. Gordailu
partekatu, koordinatu eta ireki bat sortzea. 2.
Praktikarako komunitate bat sortzea, esperientziak eta
ikasitakoak partekatzeko. 3. Bakoitzak ditugun
tresnetatik abiatuta, tresna komunak garatzea,
kualitatiboagoak.

b) Zenbat ekintzailetza-bide jasan ditzake gorputz batek?

Ekintzailetzaren aurreko fasea, martxan jartzea,
laguntza-prozesuak, erakunde barruko
ekintzailetza… Bide orokorragoak izaten dira batzuk,
eta kolektibo sozial edo sektore zehatzei
zuzendutakoak besteak. Eta hori guztia faktore
kooperatiboa, garapen komunitarioa, feminismoak,
iraunkortasuna eta beste hainbat faktore sartuz.

Alabaina, zenbat ekintzailetza-bide jasan ditzake
gorputz batek? Izan ere, gaur egun, ekonomia sozial
eta solidarioaren bidetik ekiteko proposamen sorta
erakargarri bat dugu, baina, agian, panorama

zatikatuegia da, eta askotariko
programa eta tresna horiek,
maiz, ez dute elkarrekin
loturarik. Horren ondorioz,
gure hartzaile diren pertsonak
nahasi ditzakegu, eta
panoramak zerbitzu hauek
eskaintzen ditugunon artean
ere sor dezake nahasmena eta
desordena.

Izan ere, ekonomia sozial eta
solidarioko erakundeok, azken
urteotan, ekintzailetza
kolektiborako ekimena
sustatzen aritu gara jo eta su,
eta batzuetan, gure artean
lehian jardun gara; gainera,
askotan, erantzun txikia izan

dugu ustez gure hartzailea den biztanleria ekintzaile
horren eskutik. Gure sentsazioa behintzat da
programa ezberdinek ez dutela elkar behar adina
elikatzen, eta, batzuetan,.fase berdinak dituztela eta
publiko bera dutela helburu, eta beste behar batzuei
ez dietela erantzuten.

Gainera, oro har, programen prototipoak diren
proposamenak garatzen ditugu, ez dute saiakera
inperfektu laudagarri horiek gainditzeko behar adina
eskeleto eta giharreria. Horri denbora-faltaren arazoa
gehitu behar zaio, eta, askotan, izugarrizko oztopoa
izaten da esperientziak partekatzeko; era berean,
kanpoko eskaerak ere kuantitatiboak izaten dira
kualitatiboak baino gehiago, eta epeak betearazten
dituzte eta emaitzak azkartzen. Faktore horien guztien
eraginez, praktikan ekonomia sozial eta solidarioko
gure printzipio, balio eta jardunbideetatik urruntzeko
arriskua dago; hala, ezinbestean, autokritika-ariketa

Oro har, programen prototipoak diren
proposamenak garatzen ditugu, ez
dute saiakera inperfektu laudagarri
horiek gainditzeko behar adina
eskeleto eta giharreria. Horri
denbora-faltaren arazoa gehitu behar
zaio, eta, askotan, izugarrizko
oztopoa izaten da esperientziak
partekatzeko; era berean, kanpoko
eskaerak ere kuantitatiboak izaten
dira kualitatiboak baino gehiago, eta
epeak betearazten dituzte eta
emaitzak azkartzen.

https://maresmadrid.es/
https://www.teixidora.net/wiki/La_Comunificadora
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handi bat egin behar dugu, ikusteko zein diren
dauzkagun aukera errealak eta ea horiek behar
bezala.konbinatzen asmatzen ari ote garen eta
ikusteko eskaintzen dugunak zer irismen eta eragin
dituen.

Baina ez gara hutsetik hasten. Aipatu ditugun adibideek
ez ezik, ibilbide handiagoko edo txikiagoko beste
batzuek ere (Emprendes.net, Juntas Emprendemos eta
Koop Fabrika dira C2C topaketetan aipatutako batzuk)
lagun diezagukete oinarri komun moduan, eta
aprobetxatu, kopiatu eta hobetu egin ditzakegu,
ekintzailetza sustatzen dugunok
esperientziak eta jardunbideak
partekatzeko dugun nahia
betez.

c) Nola sartu ekonomia sozial eta
solidarioan rastak utzi gabe eta ez
hil saiakeran?

Askotan, ez dugu gure burua
ikusgarri egiteko, jarrera bat
hartzeko eta eragiteko
gaitasunik, eta ezin dugu
ekonomia sozial eta solidarioa
normalean erlazionatzen den
gertuko publiko edo dagoeneko
harrapatuta dagoen publiko
horrengandik urrunago iritsi.
Ekonomia sozial eta
solidarioaren «kristalezko
leihoarekin» talka egiten duten ekintzailetzarako
prestakuntza- eta laguntza-proposamenak garatzen
ditugu: ekonomia eraldaketarako eremu hori ezezaguna
da, eta, horregatik, jende gutxi gerturatzen da «leihora»,
beste aldean zer gertatzen den ikusteko. Eta gerturatzen
direnean, batzuetan zaila da leihoa zeharkatzea, hizkera
korapilatsua erabiltzen dugulako, jarrera purista
dugulako eta kostatu egiten zaigulako bere garaian
ekonomia sozial eta solidariotik aparte zeuden eta gure
ohiko eragin-zirkuluetatik kanpo dauden pertsonengana
gerturatzea.

Horrez gain, leihoak parez pare irekitzeko egiten
dugun ahaleginak ez du beti guk nahi bezalako
eragina izaten; izan ere, batzuetan, ekintzailetza
kolektiboak ekonomia sozial eta solidarioaren bidetik
dituen ontasunen eta ahalmenen ikuspegi baikorregia
erakusten dugu, eta ez diegu behar adina arreta jartzen
mugei eta zailtasunei, bereziki zaurgarritasun-egoeran
dauden pertsonei eta ekintzailetza-jarduera txikiko
lurraldeei buruz ari garenean.

Bestalde, errealitate konplexuetara iristea lortzen
dugunean, askotan, ez dugu behar adina baliabide
izaten ekintzailetza eta proiektu kolektiboei garatzen
laguntzeko. Ekonomia sozial eta solidarioko
ekintzailetza-egitasmoek garapen-prozesu luzeagoa
izaten dute, eta gure proposamenak, askotan, ideia-
fasera eta martxan jartzeko fasera mugatzen dira. Ez
dugu proiektu berriei sendotzen laguntzeko behar
bezalako tresnarik (eta baliabiderik ere ez).

Azkenik, beste kezka bat: irekiagoak izatea nahi
dugu, ez hain puristak, baina, aldi berean, beldurra

daukagu, azkar ikasten eta
jarduten duen sistema
kapitalistak ekonomia sozial
eta solidarioaren asmo
eraldatzailea desegiteko eta
neutralizatzeko beldur. Nagusi
den gizarte- eta ekonomia-
ereduak gure kontakizuna
hartu, manipulatu eta edukiz
hustuko duen kezka daukagu.
Alabaina, ez dugu gure
buruaren inguruan itxita
geratu nahi.

Horri aurre egiteko, programa
irekiagoak, inklusiboagoak eta
ardazteko,.espezializatzeko eta
mugitzeko gaitasun handiagoa
dutenak behar ditugu, ekintza

eta tresna batzuk eraginkorragoak izan daitezen eta
amaierako erabiltzaileengana eta ekintzaile izateko
haiek dituzten baldintzetara hobeto egokitzeko gai
izan gaitezen. Gainerako puntuetan bezala, gai
hauetako askori aurre egiteko ere hobeto koordinatu
behar dugu, eta orain arte egindakoa balioetsi, hobetu,
erreplikatu eta eskalatu.

Nola jarraituko dugu ekonomia sozial eta
solidarioaren bidetik ekiteko kontu honetan
nahasita?

2018ko C2C topaketetako gure solasaldietan, lantzen
jarraitu beharreko sei ardatz identifikatu genituen,
ekonomia sozial eta solidarioa emantzipatzailea
izateko, gizarte-ekimena bideratzeko, erronka
komunitarioei ekiten laguntzeko eta lanerako modu
berriak egituratzen laguntzeko, elkarkidetzakoak eta
ekonomikoak:

Horrez gain, leihoak parez pare
irekitzeko egiten dugun ahaleginak
ez du beti guk nahi bezalako eragina
izaten; izan ere, batzuetan,
ekintzailetza kolektiboak ekonomia
sozial eta solidarioaren bidetik dituen
ontasunen eta ahalmenen ikuspegi
baikorregia erakusten dugu, eta ez
diegu behar adina arreta jartzen
mugei eta zailtasunei, bereziki
zaurgarritasun-egoeran dauden
pertsonei eta ekintzailetza-jarduera
txikiko lurraldeei buruz ari garenean.

https://emprendes.net/
http://koopfabrika.eus/
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1. Ikasteko eta praktikarako komunitateak. Elkar
ezagutzeko eta aitortzeko espazioak eratzea.
Espazio fisiko eta digitalak sortzea eta haiei
eustea, elkarrengandik ikasteko, esperientziak
batzeko eta trukatzeko, ondo egindakoak eta gaizki
egindakoak partekatzeko eta tresnak eta prozesuak
modu kolektiboan hobetzeko.

2. Programa eta gordailu komunak. Partekatzeko
programa, tresna eta lan-ildoak sortzea, interesak
eta baliabide komunak batuz. Gure prozesu,
metodologia eta tresnak dokumentatzea. Ezagutza
irekitzeko eta partekatzeko gordailuak sortzea.

3. Emaitzak kualitatiboki balioztatzea. Modu
zintzoan eta zientifikoan balioztatzea puntu hauek:
zerk egiten dituen ezberdin ekintzailetzarako gure
prestakuntza- eta babes-proposamenak; beste
ereduekin konparatuta, zer funtsezko hobekuntza
lortzen ditugun;.eta zein puntutaraino lortzen
dugun pertsonen bizitzetan eta haien inguruan
aldaketa esanguratsuak eragitea.

4. Ekonomia sozial eta solidariotik kanpokoekin
ere erlazionatzea. Itxura batera ekonomia sozial
eta solidariotik urrun dauden kanpoko eragileekin
ere izatea harremanak (unibertsitateak, ohiko
ekintzailetzaren sustatzaileak, garapen-agentziak,
profesionalen elkargoak, sindikatuak, enpresa
tradizionalak ordezkatzeko espazioak…),

elkarrekin izan ditzakegun loturak probatzeko eta
hibridatzeko.

5. Ekonomia sozial eta solidarioaren hipsterrak ez
direnei laguntzea. Gure erosotasun-eremutik
ateratzea hizkerari, mezuei nahiz jarduera-
sektoreei dagokienean, eta, horrez gain, adimen
kolektiboa aktibatzea ekonomia sozial eta
solidarioaren «aldirietan» dauden pertsonak
antolatzera eta elkarrekin nahiz ekonomia sozial
eta solidarioko erakundeekin konektatzera
bultzatzeko.

6. Errentaren faktorea sartzea ekintzailetza-
bideetan. Zaurgarritasun-egoeran dauden pertsona
eta kolektibo askok obligazioagatik edo
beharragatik egin behar izaten dute ekintzaile, eta,
gainera, prozesu hori erabateko prekarietate
materialean hasi behar izaten dute; bada, neurri
zehatzen bidez, egoera hori leuntzen saiatzea.

Gure erronken eta horiek lantzeko balizko bideen
jakitun izatea lehen urrats garrantzitsua da, heltze
kolektiboaren erakusle, itzulera ederra 2018ko C2C
honetatik. Orain, zirriborratutako neurri horiek
biltzeko eta garatzen saiatzeko gai izatea tokatzen
zaigu. Gai izango ote gara? Hurrengo C2C
topaketetan ebaluatuko dugu. �
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Z iklo ekonomikoaren fase bakoitzean (ekoizpena,
banaketa, kontsumoa eta finantzaketa), jarduera

ekonomia sozial eta solidarioaren printzipioen ara-
bera bideratzen duten egitasmo sendoak daude
dagoeneko. Hala ere, oraindik beharrezkoa da elkar-
ren arteko lankidetza-mekanismoak sustatzea, haien
ahulgune nagusiari aurre egiteko: isolamenduari.
Jordi Garciak1 esaten duen bezala, lankidetzaren
kontua behin eta berriz aipatzen dute eragileek,
baina asmo hutsean geratzen da, egitasmo horien
gehienen artean ez dagoelako koordinaziorik edo
elkar ezagutu ere ez dutelako egiten.

Asko dira formula kooperatiboen edo asoziatiboen
bidez funtzionatzen duten egitasmoak, baina haietako
askok ez dituzte bidezko merkaturatze-bideak
erabiltzen beren produktuak banatzeko, edo ez dituzte
finantzaketa etikorako erakundeak erabiltzen.
Bestalde, asko dira arduraz kontsumitu nahi dutenak
ere, alabaina, eguneroko bizitzan, noizean behin
egiten dute halako kontsumoren bat, eta gainerako
gehienak ez dira kontsumo arduratsuko ekintzak
izaten. Gainera, kontuan hartu behar da, askotan,
banaketa-kateetan eskuratzen edo erosten direla
«produktu arduratsu» horiek, alegia, jarduera
ekonomikoaren erdigunean beren langileen interesak
jartzetik urrun dauden banaketa-kateetan (gehienetan,
beste edozein interes sozial erdigunean jartzetik ere
urrun egoten dira).

Isolamendu-egoera horren ondorioz, logika
kapitalista nagusi den ekintza-esparruan, egitasmoen
arteko koordinazio faltak kontraesan-egoeretara
bultzatzen ditu segituan egitasmo horiek, edo
mugatuta ikusten dute beren burua finkatuko
helburuak betetzeko. Hala, B. De Sousa Santosek eta
C. Rodriguezek2 honako hau diote: ekonomia sozial

eta solidarioko egitasmoen arrakasta eta gaur egun
merkatu kapitalistako ekonomian nagusi diren botere-
harremanak pixkanaka beste eredu batera
berrantolatzeko haiek duten ahalmena egitasmoek
lankidetzarako espazioak finkatu eta dimentsio
indibidualetik eta tokiko dimentsiotik ateratzeko
duten gaitasunaren mende dagoela.

Ildo horretatik, Espainian azken hamarkadetan REASi
lotuta garatutako ekonomia sozial eta solidarioko
zenbait kolektibo eta erakunde esanguratsuren helburu
estrategikoetako bat da egitasmo horiek elkarren
artean egituratzea, eta elkar babesteko sareak sortzea
—ekoizpen kooperatiboaren, bidezko merkataritzaren,
kontsumo arduratsuaren eta finantza etikoen logikaren
arabera funtzionatzen dute—. Alabaina, helburua ez
da bakarrik arlo politikoan (ordezkaritza-arloan)
batzea, baizik eta maila praktikoago batean
(antolaketan) ere bai. Hau da, A. Hernandezek3 dioen
bezala, REASek egiten duen koordinazio politikoa
eremu ekonomikora eta komertzialera ere zabaltzea
nahi da. Hala, «merkatu sozialak» izenekoen
proposamena sortu da.

Merkatu sozialen ideia horrekin, ekoizpen-, banaketa-,
kontsumo- eta finantzaketa-kate egonkorrak sortzea
proposatzen da, ekonomia sozial eta solidarioarekin
engaiatutako ekintzailetza ekonomikoen eta
kontsumitzaile arduratsuen arteko lankidetza erraztuko
duena, pixkanaka balioa sortzen duten fluxuak kateko
maila guztietan printzipio horiek betetzen dituzten
zirkuitu ekonomikoetara joateko. Hau da, ekonomia
sozial eta solidarioaren printzipioekin bat egiten duten
eragile ekonomiko ezberdinen artean gerta daitezkeen
sinergiak lantzeko mekanismoak sortzea da kontua,
ekonomiaren bazterreko esparru batera mugatu ez

MERKATU SOZIALAK: EHUN PRODUKTIBOA SORTZEKO TRESNA BAT EKONOMIAREN PROIEKTU ERALDATZAILE
BATEN ESPARRUAN

Gaël Carrero Gros
Madrilgo Unibertsitate Autonomoa

1. Garcia, J. (2009), «La economía solidaria no está en paro»,
Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 110. zk.,
2010, 53-65 or.

2. Sousa Santos, B., eta Rodriguez, C. (2011), «Para ampliar el
canon de la producción», Sousa Santos, B.-n (koord.),

Producir para vivir. Los caminos de la producción no
capitalista. Mexiko: Fondo de Cultura Económica (15-62
or.).

3. Hernandez, A. (2012), «Mercado social: construir y
experimentar proyectos económicos alternativos», Papeles
de relaciones ecosociales y cambio global, 118. zk, 119-128
or.
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dadin proposamena, hau da, bigarren mailako zerbait
izatera edo merkatu kapitalistaren gehiegikeriak
leuntzera mugatu ez dadin.

Katalunian, Aragoin, Nafarroan, Euskadin, Madrilen,
Andaluzian, Valentzian, Errioxan, Kanarietan eta
Balearretan dagoeneko garatuta daude egitasmo
horiek. Alabaina, F. Sabinek eta B. Crespok4 dioten
bezala, definizioz irekia da proposamena, eta lurralde
bakoitzak bere egoera politiko, sozial eta
historikoetara egokituz garatu du, eta jarraitutako
denbora, prozedura, tresna, estrategia eta bideak oso
ezberdinak izan dira elkarren artean. Euskadin,
Nafarroan eta Katalunian, esate baterako, merkatu
horiek REASen lurraldeko sareek kudeatzea erabaki
dute; beste lurralde batzuetan, berriz, merkatu soziala
elkarte-izaerarekin sortu dute, adibidez, hori da
Mercado Social Illes Balearsen kasua; Madrilgo
merkatu soziala kooperatiba misto/integrala da; eta
Aragoiko merkatu soziala, zerbitzu-kooperatiba.5

Hori bai, antolaketarako formula ezberdina izanda
ere, guztiek dute lurraldeko eragile ekonomikoen
parte-hartzea bermatzeko helburua, eta jokoan
dauden interesak modu demokratikoan eta gardenean
kudeatzen dituzte. Gainera, helburu hori betetzen
dela bermatzeko, merkatu sozialen koordinaziorako
eta lankidetzarako espazio bat dago: merkatu
sozialen lurraldearteko estatu-batzordea. Sektore
estrategikoetako zerbitzu-kooperatibak ere batzen
ditu batzorde horrek (Fiare Banca Etica, Seguros
CAES, Som Energia eta Coop57), bai eta kontsumo
arduratsuan eta ekonomia sozial eta solidarioan
erreferente diren erakundeak ere (Ecologistas en
Accion, El Salto eta Centro de Informacion e
Investigacion en Consumo-Revista Options).6

Merkatu sozialek hartzen duten forma juridikoaz
gain, beste bi ezberdintasun ere nabarmentzen dira
egitasmo horietan. Madrilgo merkatu sozialak

(MESM)7, adibidez, bi motatako bazkideak ditu:
erakunde-bazkideak (ondasunak, produktuak eta
zerbitzuak eskaintzen dituztenak) eta bazkide-
kontsumitzaileak (banakakoak nahiz kolektiboak), eta
batzuek eta besteek ordezkaritza berdin-berdina dute
merkatu horretako erabaki-batzordeetan, bai eta
batzarretan parte hartzeko eskubide berdina-berdina
ere. Hala, Madrilen, ekonomia sozial eta solidarioa
zabaltzeko funtsezko eragiletzat hartzen dira
kontsumitzaileak, ikusten baita horiek ezinbestekoak
direla proiektuari zentzua emateko eta proiektuari
eusteko —bai ekonomikoki, bai politikoki—,
kontsumitzaileek sortzen baitute mota horretako
ekonomiaren eskaera. Hala, merkatuaren barruan,
erakundeen eta kontsumitzaileen arteko «komunitate»
moduko bat ezartzen saiatu dira, kooperatibaren
barruan ekoizpen- eta kontsumo-interesak bat
datozela bermatzeko, ekonomia sozial eta
solidarioaren balioak jarriz elkargunetzat.

Bestalde, merkatu sozial batzuen eta besteen arteko
beste ezberdintasunetako bat da haietako batzuek
euroaren osagarri8 diren txanponak ezarri dituztela;
hori da, esate baterako, MESMen (Boniato
izenekoak) eta Bartzelonako XESen9 (EcoSoles
izenekoak) kasua. Txanpon horien helburua da sare
barruko trukeak sustatzea; azken batean, «autarkia
ekonomikoko zirkuituak» bihurtzea da merkatu
horien helburua, eta bide horretan lagundu nahi dute
txanpon sozialek ere. Hala, merkaturatze-bide
laburrak erabiltzea sustatzen dute, eta, horrekin,
ekonomia berriro ere tokiko eremuan sortzea eta
kokatzea. Era berean, ekonomia sozial eta solidarioko
erakundeek tokiko eremuan duten eragina handitzen
laguntzen dute. Beraz, txanpon sozial hauen erabilera
ez da beharrak asetzera bakarrik mugatzen (beste
txanpon sozial batzuekin hori gertatzen da), baizik eta
merkatu horietako kide direnen «konpromiso
politikoa» lortzea ere nahi dute. Hala, zirkuitu
ekonomiko horietan erakundeen eta parte-hartzaileen
artean emandako benetako jarduera ekonomikoaren
arabera sortzen eta suntsitzen dira txanpon horiek.

4. Sabin, F., eta Crespo, B. (2014), «Los mercados sociales. La
economía solidaria en acción transformadora»,
Documentación social, 174. zk. (95-116 or.).

5. https://www.mercadosocial.net/que-es-mercado-social
6. Fenomeno honen tamaina neurtzeko, Espainiako Ekonomia

Solidarioaren atarian biltzen diren datuak kontsulta daitezke
(https://www.economia solidaria.org/form/adhesiones-ESS);
haren arabera, REASek dagoeneko 600 enpresa eta erakunde
biltzen ditu (sektoreetako egitasmoetara atxikitakoak
kontuan hartu gabe), eta 2017an, 421 milioi euroko irabaziak
izan dituzte horiek. 44.000 pertsonak parte hartzen dute, eta
horietatik 11.000 inguru langileak dira.

7. https://madrid.mercadosocial.net/
8. Normalean, merkatu sozial horietan, euroaren osagarri diren

txanponen aldeko apustua egin da, eta ez euroa ordezkatzen
duten txanponen aldekoa (1:1 da elkarren arteko
baliokidetasuna). Hala, pixkanaka, dagoeneko ekonomia
formalean martxan dauden enpresak ekonomia-zirkuitu
alternatibo horietan sartzea lortu nahi da.

9. http://xes.cat/

https://www.mercadosocial.net/que-es-mercado-social
https://madrid.mercadosocial.net/
http://xes.cat/
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Alabaina, ezberdintasun horiek aparte utzita, badaude
bi ezaugarri komun merkatu sozial guztietan, eta esan
genezake horien konbinazioan oinarritzen dela,
ekonomia kapitalistarekin alderatuta, eraldatzaile eta
emantzipatzaile izateko haiek duten gaitasuna.
Lehenik eta behin, balio-kateak aztertu eta berriz
osatu behar dira, merkatu horien hedadura osoan; hau
da, balioa sortzen duten fluxuen gainean eragin nahi
duen interferentzia osorako estrategia da, eta
ziurtagiri bat eskatzen da, hornidura-kateko maila
guztietan zenbait irizpide etikoak eta gizarte- eta
ingurumen-justiziari lotutako irizpideak errespetatzen
direla bermatzeko.

Hala, merkatu horien proposamenari koherentzia
emateko auditoretza sozialek (estatukoak) eta
balantze sozialek duten garrantzia nabarmendu behar
da (lurralde bat baino gehiagotan daude, eta eskualde-
mailakoak dira). Horien bidez, informazioa biltzen
da, eta ez bakarrik egituraren ezaugarriei eta balantze
ekonomikoari buruzkoa, baizik eta arlo hauei lotutako
datu askoz gehiago ere bai: aztarna ekologikoa,
arduren banaketa, soldatak, lanorduak, erabakiak
hartzeko formulak, sareko beste erakundeekin
ezarritako lankidetza-motak eta erakunde bakoitzaren
barruan zaintza-lanek duten espazioa. Hala, merkatu
horietan eskuratutako ondasun eta zerbitzu guztien
ekoizpenean ekonomia sozial eta solidarioak sustatu
nahi dituen printzipioak errespetatzen direla bermatu
nahi da (ekitatea, lan-ongizatea, ingurumenaren
iraunkortasuna, lankidetza, irabazi asmorik gabekoa
izatea eta inguruarekiko konpromisoa).10

Horrez gain, C. Ballesterosek eta E. Del Riok11 dioten
bezala, diagnosi-sistema horiek interesgarriak dira
planteatzen dituzten galderen eta adierazleen bidez
ekonomia sozial eta solidarioko printzipio abstraktuak
eduki zehatzez betetzen dituztelako ere. Bideratzeko
ez ezik, sare horiek osatzen dituzten erakundeen eta
jardueren ezaugarriak ezagutzeko aukera ere ematen
dute; hau da, ekonomia sozial eta solidarioaren
jardunbidearen definizioan aurrera egiteko aukera
ematen dute, bai eta sektore moduan ezaugarritzeko
ere. Izan ere, sistema horien bidez egiten den datu-
bilketari esker —eskualdeetan nahiz estatuan—,
zenbaki zehatzak eman eta osotasunaren irudi bat
eraiki daiteke; hau da, «identitate kolektibo» moduko
bat eraiki daiteke, Espainian ekonomia sozial eta

solidarioaren aterki azpian biltzen diren jardunbide
eta egitasmo heterogeneo guztiei kohesioa emango
diena. Eta zaila da hori berez, dagoen
dibertsitateagatik.12 Azkenik, ahaleginak batzeko,
esperientziak partekatzeko eta eremu horretan
ikaskuntza kolektiboa sortzeko aukera ematen dute.

Merkatu sozial ezberdinen parte diren erakunde
horiek garatzen duten jarduera ekonomikoaren
ezaugarriak eta eraginak ezagutu ostean, egitasmoen
arteko lankidetza-harremanak ezartzeko aukera
proposatzen.da. Hala, bigarrenik, merkatu sozialen
ezaugarri definitzaile moduan aipa dezakegu
osagarritasun-sistema zabalak ezartzeko apustua.
Askotariko ekoizpen-, merkaturatze- eta finantzaketa-
egitasmoen eta ekonomia sozial eta solidarioarekin
konpromisoa duten kontsumitzaileen artean gertatzen
da hori, eta helburua da «zirkulu bertutetsuak»
eratzen laguntzea, A. Porrok13 dioen bezala, ziklo
osoan jarduera printzipio horien arabera gidatzeko
aukera emango duten zirkuluak eratzea.

Horrek eskala desberdineko sare-logika batean
oinarritzen den ekonomia-eredu bat martxan jartzea
eskatzen du. J. Garciak «ekonomia sozial eta
solidarioaren lankidetza-printzipioa modu osoan
praktikatzea» esaten dio horri. Eta horretarako, azoka
osatzen duten eragileei proposatzen die, ahal duten
heinean, eskaera hauek betetzeko:

� Kide diren tokiko sareko hornitzaileei ematea le-
hentasuna eta pixkanaka kanpoko hornitzaileen
salgaiak ordezkatzea, baldin eta beharrezko zer-
bitzu eta produktuak eskaintzeko aukera baldin
badago. Horrez gain, sare barruan ase ezin diren
beharrak asetzeko ekintzailetza berriak sustatzea
eta aurkitzea.

� Beste merkatu sozialekin edo antzeko sareekin lan-
kidetzan aritzea kontsumitzaileak biltzeko edo egi-

10. https://www.economiasolidaria.org/carta-de-principios
11. Ballesteros, C., eta Del Rio, E. (2003), La auditoría social y

la economía solidaria.

12. Esan behar da, gaur gaurkoz, ez dagoela auditoretza
sozialerako tresna komun bat estatuan. Alabaina, 2015etik,
badaude galdera eta adierazle komun batzuk, eta urtean
behin REASi lotutako espainiar estatuko lurralde-sareetako
erakunde guztiek erantzuten diete horiei. Oinarri komun
horren gainean, lurralde bakoitzak erabakitzen du zein
galdera eta adierazle gehiago erantsi, bakoitzaren
berezitasunak kontuan hartuta. Abiapuntu moduan ere balio
die oraindik ebaluaziorako tresna propiorik garatu ez duten
lurraldeei.

13. Porro, A. (2013), «Políticas públicas y cambios de consumo
y estilos de vida: de círculos viciosos a círculos virtuosos»,
Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 121. zk.
(59-75 or.).
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tasmo horiek bideragarri izateko beharrezko ba-
liabideak lortzeko, baldin eta tokiko sarearen kont-
sumoa ez bada aski, jarduera-sektorearentzat be-
harrezko bada edo ekintzailetza berriak gauzatzeko
inbertsioei ezin bazaie aurre egin tokiko sareen
ahalmenarekin.

� Soberakinak sortzeko gai diren egitasmoak izanez
gero, soberakin horiek modu kolektiboan berriz
inbertitzea: sareko kide diren banku etiko edo kre-
ditu-kooperatibei.lotutako egitasmoetan, haiek sare
horien produktu eta zerbit-
zuen eskaintza zabaltzeko
aukera emango duten
ekintzailetza produktibo ber-
riei laguntzeko aukera izan
dezaten; edo, bestela era-
kundearen beraren helburu
sozialean, eskainitako pro-
duktuen eta zerbitzuen kali-
tatea eta eskuragarritasuna
hobetzeko, erakundea
hazteko (baldin eta hori bi-
deragarria bada ekonomia
sozial eta solidarioaren
printzipioekin koherentzia
mantenduz) edo langileen
baldintzak hobetzeko.

Hala, lankidetzarako meka-
nismo horren bidez, J. L.
Coraggiok14 esaten duen
bezala, «lanean oinarritutako
ekonomia bat» sortzea
proposatzen da, eta harreman
ekonomikoek «batek irabazi
besteak galdu» lehia-dinamika
izatea saihesten da. Ildo
horretatik, aipatu den bezala,
ekoizpen-kateko esparru
ezberdinetan irabaziak eta
etekinak pilatu ahala, irabazi eta etekin horiek
ekoizpen-katera itzultzea sustatzen da, hedatzen
jarraitu ahal izateko eta nahasita dauden eragile
guztien bizi-baldintzak hobetu ahal izateko.

Planteamendu horrekin bat etorriz, merkatu sozial
horiek tokiko komunitatera edo eskualdekora daude
bideratuta lehenik eta behin, eskala horretan

errazagoa delako nahi den osagarritasun-harremana
ezartzea, hau da, konfiantza-harremanak ezartzea,
lurralde bakoitzaren beharrak ezagutzeko eta
partekatzeko nahiz eskura dauden baliabideak eta
gaitasunak identifikatzeko eta konektatzeko.
Alabaina, aipatu den bezala, komunitatez gaindiko
loturak ezartzearen garrantzia ere ez da ahazten,
egitasmo horien helburua gaur egungo eredu
ekonomikoa eraldatzeko proiektu osoago bat eratzen
laguntzea baita. Beraz, estrategikoa irudituz gero,

tokiko merkatu horietako
ekintzailetza ekonomikoak
beste merkatu sozial batzuetan
edo balio berberak partekatzen
dituzten beste sare batzuetan
sartuta ere egon daitezke aldi
berean.

Hala, merkatu horiek zubi
moduan aritzen dira ekonomia
sozial eta solidarioko estatu-
esparruan, sektore arteko truke
eta aliantza zabalagoak
ezartzeko, eta ekoizpen-ehuna
lurralde osora zabaltzeko
eta hedatzeko funtsezko
tresnetako bat ere badira.
Horrez gain, azken batean,
eredu kapitalistaren alternatiba
den eredu ekonomiko baten
definiziora egindako lehen
hurbilpen bat osatzen dute; hau
da, erakusten dute ekonomiak
funtziona dezakeela pertsonetan
oinarrituta, ez dela ezinbestekoa
kapitala handitzea jartzea
erdigunean.

Merkatu sozialen egitasmo
horiek.jokaleku ekonomiko

batzuk eratzen dituzte, eta ekonomia sozial eta
solidarioak izan nahi duen proiektu eraldatzailea
gauzatzen laguntzen dute. Alabaina, praktikan,
agerikoa da ekonomia sozial eta solidarioaren
printzipioekin bat datorren ekoizpen-ehuna ezin dela
hutsaren gainean sortu, eraldaketa eraginkorra
izateko, lurralde bakoitzean sustraituta dauden epe
luzera begirako prozesuekin eta dinamikekin egituratu
behar dela. Zentzu horretan, merkatu sozialen
proposamena modu erakargarrian eta lasaian azaldu
daitekeen arren, inondik inora ez dira proposatzen
eredu ideal moduan (testuingurutik kanpo), baizik eta

14. Coraggio, J. L. (2011). Economía social y solidaria. El
trabajo antes que el capital. Quito-Ecuador: Ediciones Abya-
Yala.

Beraz, merkatu sozialak, ororen
gainetik, eztabaida politikorako eta
estrategikorako espazioak dira. Hau
da, espazio horietan aitortu egiten
da arlo ekonomikoko erabakiek
duten izaera politikoa eta etikoa. Eta
aurretik zeuden egiturak eta
baliabideak kontuan hartuta,
lurralde bakoitzean logika
kapitalistaren erreprodukzioa
sustengatzen duten ereduak eta
botere-harremanak desegituratzeko
eta eraldatzeko ahalegina egiten da.
Hau da, zenbait «koordenatu»
proposatzen dira, lurralde
bakoitzeko eragile ekonomikoei
berriz kokatzen laguntzeko eta
bizitzaren iraunkortasuna
ekonomiaren erdigunean jarriko
duten «ekonomia
egiteko».bestelako moduak lantzen
laguntzeko.



46

eraiki beharreko proiektu moduan proposatzen dira,
ekonomia sozial eta solidarioaren gertuko egitasmo
horiek idealen eta jardunbideen arteko koherentziaren
bilaketan egunez egun izaten dituzten zailtasunak
gainditzen lagun dezaketen tresna moduan.

Beraz, merkatu sozialak, ororen gainetik, eztabaida
politikorako eta estrategikorako espazioak dira. Hau
da, espazio horietan aitortu egiten da arlo
ekonomikoko erabakiek duten izaera politikoa eta
etikoa. Eta aurretik zeuden egiturak eta baliabideak
kontuan hartuta, lurralde bakoitzean logika
kapitalistaren erreprodukzioa sustengatzen duten
ereduak eta botere-harremanak desegituratzeko eta
eraldatzeko ahalegina egiten da. Hau da, zenbait
«koordenatu» proposatzen dira, lurralde bakoitzeko
eragile ekonomikoei berriz kokatzen laguntzeko eta
bizitzaren iraunkortasuna ekonomiaren erdigunean
jarriko duten «ekonomia egiteko».bestelako moduak
lantzen laguntzeko.

Azkenik, «merkatuaren» interpretazio berri horren
ostean, proposatzen da posible dela modu etikoan
bideratutako merkatu-ekonomia bat ezartzea, logika
kapitalistari erantzungo ez diona. Esaten da
kapitalismoa gainditzeak ez duela ezinbestean
merkaturik eza ekarri behar, baizik eta merkatua bera
kapitalismoaren osteko gizartearen «locus
egituratzailea» izan daitekeela, A. Melok15 esaten
duen bezala. Zentzu horretan, egitasmo horien
indargunea da erakusten dutela merkatu-ekonomiaren
bidez ezartzen diren harremanek ez dutela
ezinbestean «salba dadila ahal duena» salmokoak izan
behar, hau da, ez dutela ezinbestean gaur egungo
kapitalismo neoliberalak ezartzen duen muturreko
lehian oinarritu behar. Lankidetzaren eta aldaketarako
borondatearen bidez, posible da merkatu-ekonomia
bideratzea eta guztion onaren eta bizitzaren
iraunkortasunaren zerbitzura jartzea �

15.Melo Lisboa, A. (2004), «Mercado solidario», en Cattani
(org.), La otra economía. Argentina: Editorial Altamira (pp.
293-306).
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Ispilu-neuronak beste pertsona batzuek egindakoekintzak ulertzen saiatzen garenean aktibatzen dira
gure garunean. Haien portaera gure buruan islatzen
da, ekintza egiten gu geu ariko bagina bezala, eta
hortik dator izena. Imitazio bidezko ikasketa-proze-
suetan nahiz bizitza sozialerako funtsezko gaitasun
kognitiboen (adibidez, enpatia) garapen pertsonale-
an ispilu-neuronek duten garrantzia nabarmentzen
du neurozientziak.

Urteak zeramatzan Parisen bizitzen Tom Boothek, eta
lagun batekin Brooklynen bihotzean zegoen
supermerkatu kolaboratibo batera (FOOD COOP)
joan zenean sortu zitzaion dokumentala egiteko ideia.
Une hartan, bi gauza pentsatu zituen: alde batetik,
halako supermerkatu batean egin nahiko lituzkeela
erosketak bere auzoan; eta, bestetik, garrantzitsua zela
proiektu horren historiaren berri ematea. Literalki,
haren ispilu-neuronak aktibatu egin ziren, eta trebezia
sozial berriak ulertzeko, imitatzeko eta garatzeko
bulkada eragin zioten. Horren emaitza da film hau 
-Boothe bera da zuzendaria-.

Dokumentalak (trailerra: https://vimeo.com/245611831)
ordu eta erdian laburbiltzen du kooperatiben lau
hamarkada baino gehiagoko historia, 60ko hamarkadako
mugimendu bakezale eta kontrakulturalei lotutako
hasiera xalo hartatik hasi eta gaur egun New Yorkeko
supermerkaturik errentagarriena denaren historiaraino.
16.000 bazkide dira haren jabeak, eta benetako
ingenieritza sozial baten bidez antolatzen dira.

Eta garrantzitsuena, supermerkatu horren eguneroko
funtzionamendua erakusten digu: produktu
ekologikoak ageri dira, gertukoak, bidezko
merkataritzakoak, eta, horiekin batera, prezioaren
diferentzia oso handia denean, produktu
konbentzional batzuk; izan ere, lehentasunetako bat

da errenta baxuak dituztenentzat ere eskuragarria
izatea proiektua. 70 langile ditu supermerkatuak, eta
bazkideek hilean hiru orduan lan egiteko obligazioa
dute. Horri esker, lehiakide kapitalistek baino %40
merkeago dituzte prezioak. Aldi berean, hornitzaileei
bidezko prezioak ordaintzen dizkiete. Hiriko
supermerkaturik errentagarriena da FOOD COOP, eta
supermerkatu konbentzionalek halako hamarreko
salmentak egiten ditu metro karratuko.

Naturan, ekosistema baten aberastasuna haren
biodibertsitate-mailaren eta han gertatzen diren
elkarrekiko erlazioen arabera neurtzen da; bada,
esperientzia honen arrakastaren adierazleetako bat
pantaila aurrean ikusten ditugun pertsonen
dibertsitatea da: adin, lanbide, azal-kolore, erlijio eta
errenta-mailako guztietako pertsonak ageri dira. New
Yorkeko beste edozein udal-erakundek baino hobeto
erakuste du hiriko gizarte-osaketa.

Gizarte-erakunde bat da FOOD COOP, eta erosketa
osoa egiteko aukera emateaz gain, beste zenbait
zerbitzu ere eskaintzen ditu: haurtzaindegia du
bazkideentzat, erosketa egin bitartean erabiltzeko;
zenbait pertsona egoten dira erosketa metrora edo
autora eramaten laguntzeko; ordaintzeko ilaran egon
bitartean, hilabetekari bat irakurtzeko aukera ematen
du; eta gizarte- eta kultura-jarduera ugari antolatzen
ditu. Erakunde demokratikoa da, baina oso zorrotza
prozeduretan. Batzorde batean, plastikozko poltsen
kontua nola landu eztabaidatuko dute agian; eta beste
batean, zein produktu sartu daitezkeen supermerkatuko
katalogoan.

FOOD COOP proiektuak erosketa gauza onak modu
onean dauden leku batean egiteko aukera erakusten
digu. Idealismorik gabe. Supermerkatu baten istorioa
modu arinean eta dibertigarrian kontatzeaz gain,
dokumentalaren bertute nagusia da aparteko tresna
dela gure ispilu-neuronak kitzikatzeko: hausnarketa
kolektiboak akuilatzen ditu, eztabaidak sustatzen ditu
eta gizarte-jardunbide eraldatzaileak bultzatzen ditu.

FOOD COOP: ISPILU NEURONAK ESTIMULATZEN DITUEN DOKUMENTALA1

José Luis Fernández Casadevante —«Kois»—, Julia del Valle eta Mikel Fernández
MARES proiektua

GOMENDATUTAKO EKIMENA

1. Kasu honetan, gaiaren interesagatik eta gaurkotasunagatik,
MgE dosierren atal hau FOOD COOP-en kasua eta hari
buruzko dokumentala aipatzeko erabiliko dugu —ez ohi
bezala liburu bat aipatzeko—.

https://www.foodcoop.com/
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Gure egitasmo propioak problema moduan
planteatzeko eta autokonplazentziazkoak bihurtu
daitezkeen inertziak zalantzan jartzeko gonbidapena
egiten digu; etsia ez hartzeko eta ekonomia sozial eta
solidarioaren bidez arazo handiei beti erantzun txikiak
ez emateko gonbidapena egiten digu. Dokumentala
ikusi ostean, honelako galderak sortzen dira taldeetan:
Gure lurraldean nola demokratizatu dezakegu
elikadura ekologiko eta osasungarrirako sarbidea
kooperatiba-eredu handizaleago, zabalago,
konplexuago eta inklusiboago baten bidez? Proiektu
horiek bideragarriak izateko, profesionalizazioaren
eta aktibismoaren artean nolako orekak egon behar
du? Agroekologiari lotutako zenbateko kontraesanak
onartzeko prest gaude gure egitasmoetan (ohiko
produktuen salmenta, sasoiz kanpoko produktuak,
banatzaile komertzialenak, zenbat kilometro
artekoak)? Nola lehenesten da auzokoak izatea nahi
duten baina martxan jarri ahal izateko hiri osoko masa
kritikoa behar duten egitasmoen kokalekua? Nola
finantzatzen dira eta nola lortzen da halako
proiektuen oinarri soziala? Halako proiektu batek zer
sinergia kooperatibo sor ditzake edo sortzen lagun
dezake auzo edo hiri batean? Tokiko gobernuek zer
rol jokatzen dute edo jokatu behar dute prozesu
horietan? Animatuko al gara halako bat jartzera?

Hain zuzen, Parisen FOOD COOPen erreplika bat
garatzeko inspirazio-iturri moduan sortu zuten
dokumentala: hura izan zen, duela urte batzuk,
egitasmoaren berri emateko erabilitako tresna nagusia.
Gaur egun, dokumentalaren zuzendaria LA LOUVE
supermerkatu-kooperatibaren koordinatzaileetako bat
da. 5.000 lagun baino gehiago biltzen ditu
supermerkatuak, eta zuzendaria kontsumo kolektiboko
eredu horren dibulgatzaile sutsua da, antzeko dozenaka
sustapen-talde ditu Frantzia osoan.

Dokumentala koiuntura oso interesgarrian dator; izan
ere, elikagaien kontsumo kooperatiboaren eferbeszen-

tziarekin batera dator. Azken hilabeteetan, produktu
ekologiko ugari agertu dira bat-batean azalera handiko
saltokietan, eta supermerkatu ekologikoak ireki dituzte
gure hirietako gune aberatsetan. Elikagai batzuen
ordez, osasuntsuagoak diren beste batzuk jarri dituzte,
baina elikadura-sistema demokratizatzeko eta ikuspegi
agroekologikoak sustatzeko eskatu gabe. Dinamika
horrek produktu ekologikoen denda txikiei jo die, eta,
aldi berean, kontsumo-taldeak geldirik daude, eredu
horrek zailtasunak baititu eskalatzeko. Era berean,
eredu sinpleagoak eta funtzionalagoak sortu dira; esate
baterako, La Colmena que dice Sí eta beste zenbait
plataforma birtual.

Egoera horren eraginez, sinkronizatuta baina ez modu
koordinatuan, proiektu enblematikoei begira jartzen
gara berriz ere: Iruñean 3.500 pertsona biltzen dituen
Landareri (Landare) eta Alacanten kooperatiba
bihurtutako bere dendetan 1.600 lagun baino gehiago
biltzen dituen BioTremoli (Biotremol) begira.
Supermerkatu kooperatiboen egitasmo berriak ere
badaude:.esate baterako, Labore Bilbon, eta Som
Alimentació Valentzian; beste hiri batzuetan ere ari
gara batzen egitasmo berriak sustatzeko.

Erromatar Inperioan esklabo izan zen Siro
pentsalariak esaten zuen aukerak berandu etortzen
direla eta azkar alde egiten dutela. Hala, Madrilgo
proyecto MARES egitasmoan, penintsulako beste hiri
askotan bezala, dokumentala probokazio moduan
hartzen ari gara, eskala-jauziak sustatzeko eta
kontsumo kolektiboko proiektu kooperatiboak
birplanteatzeko. Aitzakia ederra da sentsibilizatuta
dauden pertsonen arteko topaketak sortzeko, hizketan
hasteko, eta, horren bidez, lanerako planak
gauzatzeko. Ikustaldi horiek aukera ematen digute
besoak gurutzatuta edukitzeari utzi eta beren
supermerkatu kooperatiboa sustatzeko gai diren
pertsona ameslariak elkarrekin harremanetan
jartzeko. �

https://cooplalouve.fr/
http://landare.org/
https://www.biotremol.com/
https://laborebilbo.eus/es/inicio
https://somalimentacio.com/
https://maresmadrid.es/
https://somalimentacio.com/
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