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Gutxieneko soldata langileen oina-
rrizko sarrera bermatze aldera, 
mendebaldeko herri ugaritan 

eta, batik bat, Europar Batasunekoetan 
zabalduta dago aspaldian. Elite ekono-
mikoak eta pentsalari ofizialek soldata
mailaren ezarpen minimoa langabeak 
lan merkatuan sartzeko oztopotzat 
hartzen dute eta langabezia igoarazten 
duen traba dela diote. Horien ustean, 
gutxieneko soldata zenbat eta garaia-
goa izan orduan eta zailagoa omen da 
enplegua sortzea eta, beraz, langabezia 
apaltzea. 
	 Gutxieneko soldataren maila eta
bere ondorioak herrialdeko soldataren 
ereduaren araberakoak dira. Frantzia-
ko Estatuaren gutxieneko soldata da 
Europako garaiena, bertan soldata me-
dianoaren %61 baita soldata apalena. 
Beheko muturrean kokatzen da Txekia, 
%36 eskasarekin. Espainiako Estatuan 
655 euroko gutxieneko soldata berta-
ko soldata medianoaren %41 da. Hego 
Euskal Herriko soldatak garaiagoak 
izanik, marra %36 inguruan legoke, 
Frantziakoaren mailatik oso urru-
ti, beraz. Borroka luzearen ondoren 
duela urte bete eskas ezartzen hasi da 
apurka gutxieneko soldata Alemanian. 
Bertan legeztatu den soldata minimoa 
hileko 1.473 eurokoa da, Frantziak 
duenaren parekoa, baina erlatiboki 
apalagoa da, bere soldata medianoa-
ren %50 alegia.
	 Gutxieneko soldataren ezarpenak
Alemanian izandako lehen eragina-
ren azterketan zalantzan ipintzen ditu 
bere aurka dauden iritzi neoliberalen 
argudioak. Bertako soldatapekoen %17 
dago gutxieneko soldataren eraginaren 
menpe, batez ere jarduera murriztua 
eta partziala dutenak dira baina baita 
ere denbora osokoen arteko %10. 
	 Gutxieneko soldataren ezarpenak
gainerako soldaten goranzko presioa 
eragin du, batez ere hainbat zerbitzu 

jarduera arruntetan eta kualifikazio
gutxiko lanbideetan. Bestalde, soldaten 
igoera honek ez du eraginik izan infla-
zioan, prezioek ez baitute igoera nabar-
menik izan. Horrenbestez, gutxieneko 
soldatak Alemaniako azken 15 urteeta-
ko soldata errealen igoerarik garaiena 
ekarri du 2015. urtean.
	 Goiz da oraindik, neurri horrek
Alemaniako enpleguan izandako era-
gin osoa zehazteko. Estimazio ofizial
gehienetan enpleguaren galerak aurrei-
kusten ziren. Gobernuak ehun mila lan-
posturen galeraz hitz egin zuen eta Info 
Instituto neoliberalak miloi eta erdira 
igo zuen estimazioa. Baina,   enpleguak 
2015. urtean %2 igotzen jarraitu du, 
minijob direlakoak gutxieneko solda-
taren ezarpenaren eraginez %1,7 jatsi 
diren arren. Gainera, langabeziak behe-
rantz egiten jarraitzen du Alemanian. 
Laburbilduz, soldaten eta enpleguaren 
igoera horiek BPGren hazkundearen
kausa nagusia aldarazi dute: etxe eko-
nomien kontsumoa da dinamizatzaile 
garrantzitsuena kanpo merkatuen gai-
netik.

Ikasbide egokia da Alemaniako espe-
rientzia, batez ere emakumeei eragiten 
dien soldata pobreziari aurre egiteko. 
Espainiako Estatuak 1980an sinatu
zuen Europako Gutun Sozialak pobre-
ziaren ataria batez besteko sarrera 
erabilgarrien %60 dela dio. Mugarri 
hori Hego Euskal Herrian aplikatuko 
balitz gutxieneko soldata gutxi-asko 
1.200 eurokoa litzateke. Hori da eus-
kal gehiengo sindikalak aldarrikatzen 
duen oinarria. Baliteke neurri bakar 
hori nahikoa ez izatea soldata pobrezia 
borrokatzeko baina bere aplikazioak 
asko lagunduko luke helburu hori 
erdiesten. Justiziazkoa ez ezik lan mer-
katuaren narriadura eta atzeraldiaren 
aurkako faktore dinamikoa izan liteke, 
Alemaniako ereduak erakusten duen 
legez. n
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