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ABSTRACT

■ Para que desempeñe un papel de primer orden en la mejora de la condición asa-
lariada y sea un instrumento de combate contra el desempleo masivo, la reducción del
tiempo de trabajo tiene que cumplir determinadas exigencias. Que sea generalizable
al conjunto de la población asalariada, que sea brusca, que no sea la contrapartida
de concesiones salariales o de una flexibilidad en la organización del trabajo que per-
judiquen los intereses de los asalariados en su derecho al tiempo libre. La Ley francesa
de las 35 horas no cumple suficientemente estos requisitos, por lo que no está favore-
ciendo el desarrollo de un empleo importante y con calidad de derechos. En esa
medida ha defraudado buena parte de las expectativas que se depositaron en la pro-
mesa electoral de la actual mayoría gubernamental. La nueva ley a promulgar en el
segundo semestre de 1999, en complemento de la primera, es la ocasión para rectifi-
car las deficiencias de aquélla.



■ Lan denboraren murrizketak ezaugarri jakin batzuk eduki behar ditu soldata-
peko langileriaren lan-egoera hobetzeko aurreneko bidea, alde batetik, eta erruzko
langabeziaren aurkako lanabes egokia bestetik, izango bada: soldatapeko langileria
osoari hedagarria izatea, bat-batekoa izatea, eta ez soldata-kontzesioen edo soldata-
dunen atsedenerako eskubideak urra ditzakeen lan-antolakuntzako malgutasunaren
ordezkoa izatea. Frantziako 35 Orduen Legeak ez ditu eskakizun hauek behar
bezala betetzen, eta ez da, horregatik, eskubide-kalitatedun enplegua ikaragarri sus-
tatzen ari. Hala bada, zapuztu egin da, neurri handi batean, egun gobernu gehien-
goa osatzen duen alderdiak hauteskundeen aurrean agindutakoak piztarazi zuen
itxaropena. Hala ere,1999ko bigarren seihilabetean promulgatzekoa den lehenengo
legearen osagarria izango den lege berriak, aurrekoaren hutsak zuzentzeko aukera
emango du.

■ In orden to develop a ferst-rate roll in the improvement of the employee condition
and be a combat instrument against the massive unemployment, the reduction of
work time has to carry out certain exigencies. It has to be generalizeable to all the
employee population, it has to be trusque, not to be the compensation of wages con-
cessiong or of a flexibility work organisation that would damage the interest of the
employees in their free time right. The French Law about 35 hours does not carry out
enough theese requirements, that is why it is not helping the development of an impor-
tant employment with rights-quality. So it has frustrated a good part from the expec-
tiatives that were entrusted in the dective promise of the present governmental
majority. The new law, that will be promulgated ind the 2nd semester of 1999, as a
complement of the first one is the opportunity for the rectification of the deficiencies
of the first one.
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1. Atarikoa

Europako beste lurraldeetan ere antzerakoak diren eztabaidek eta jarduera
ekonomiko-sozialen eragina izan arren, Lan Denboraren Murrizketak (LDM)
Frantzian hartu du berebiziko garrantzia. Azken hamarkadetan teorian zein prak-
tikan izugarrizko lanak egin dituzte lurralde honetan, hainbait ekonomialari, his-
torialari, soziologo eta enpresa-aholkulari bilduta, eta honelako gaiak izan dituzte
aztergai: Lan Denboraren Murrizketak globalizatutako ekonomian izan dezakeen
bideragarritasuna, “lanaren amaiera” deitutako testuinguruan enplegugabeziaren
aurka izan dezakeen eraginkortasuna, LDMk lan-antolakuntzarako edo langile-
riako zenbait talderentzat (emakumeak, goi-mailako langileak) ekar ditzakeen
ondorioak, arduraldi partziala bezalako “lana banatzeko” beste moduekiko erla-
zioa, eta abar.

LDM lege-ekimen bat baino gehiagotarako eta negoziazio zentral zein loka-
letarako ere gaia izan da. Hauek guztiak gehiago bideratu dira lan-ordutegiak
enpresen onerako malgutze aldera, soldatapeko langileen bizimodua hobetzera
baino. 1997ko ekainean aurreratuta egin ziren legegintzarako hauteskundeetan
“Ezker plurala” deitutakoek hauteskundeak irabaztearen arrazoietako bat progra-
mako puntu nagusi legez 35 orduko lanaldiaren legearen ezarpena sartzea izan
zen, izan ere, hitz emate honek soldatapeko langile askoren itxaropena piztu bai-
tzuen. Agindutakoaren gauzatzea den 98-461 Legeak, ordea, Lan Denboraren
Murrizteari dagokion ekainaren 13ko Bideratze eta Sustatze Legeak, alegia, hasie-
rako itxaropen hura asko ahularazi du. Lege hau “Aubry Legea” esanda ere eza-
gutzen da, bultzatu zuen lan ministro anderearen omenez.  

LDMren inguruan maila akademikoan ez ezik maila politiko eta sindikalean
ere sortutako eztabaidan zein esperientzia praktikoan Frantziak “ibilitako” bidea
izan da esperientzia hau aztertzera bultzatu nauena. LDM Estatu espainiarrean
eta Euskal Herrian agenda politiko-sindikaleko behin eta berriroko gai bihurtzen
ari den gune honetan (zehaztasun gutxirekin oraindik) interesgarria dirudi Fran-
tziako esperientziara hurbiltzea, ikusteko zein baldintzatan izan daitekeen LDM
lana duintzeko eta bereziki langabeziari aurka egiteko tresna.

Lanaldiaren iraupenak Frantzian izandako bilakaera eta Aubry legearen
aurrekariak labur aztertu ondoren LDM langabeziari aurre egiteko tresna ote
denari buruzko egungo eztabaida aurkeztuko dugu. Analisirako, ordea, giro aka-
demiko eta politikoetan gehienen pentsaerarekin kritikoa den ikuspuntua hartu
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dugu. Ondoren Aubry Legearen azterketa eta berari lotuta dauden zenbait gai
juridiko eta legea ezartzen hasi ondorengo behin-behineko balantzea zirriborra-
tuko ditugu, eta, azkenik, aurten promulgatzekoa den Lege berriak ukituko
dituen gaien berri ere emango dugu.

2. Lanaldiaren iraupenaren bilakaera Frantzian

Marchand eta Thelot-ek (1991, 1997) eta Rigaudiat-ek (1993) xeheki
aztertu dute lan denboraren bilakaera Frantzian. 1835ean hasi zenetik gaurdaino
lan denboraren murrizte nabarmena izan da Frantzian, garai hartan 3.000 ordu-
koa zena 1.630 izatera pasa baitzen 1995ean. Murriztea indartsuagoa izan da
industrian eta hirugarren sektorean nekazaritzan baino, urteko iraupena erdira
urritu baita aurreko bi haietan. Laburtze hau hainbat ikur-legek markatu du:
1841eko legeak lanean aritzea galerazten zien 8 urtez beherakoei, eta eguneko
lanaldia mugatu egin zuen gainerako haurrentzat: 8 ordukoa, 8 eta 12 urte bitar-
teko haurrentzat, eta 12 ordukoa 12 eta 16 bitartekoentzat; 1848ko dekretuak 10
orduko laneguna ezarri zuen Parisen, eta 11koa probintzian; Lan Ikuskaritzari
buruzko 1874ko eta 1892ko legeek emakumezko eta haurren lan denbora
murriztu zuten; 1900eko Millerand Legeak, 10 orduko lanaldirako bilakabidea
antolatu zuen eta 1919ko legeak, berriz, eguneko lanaldia 8 ordutan finkatu zuen
eta inplizitoki, astekoa 48tan. Lege hau izan da lanaldiaren erreferentzia laneguna
izatetik lanastea izateko bidearen abiapuntu. 

Front Populaire-ren garaipenarekin batera etorri ziren Matignongo akordioak
1936ko ekainean: 46 orduko lanaste giroan 40 orduko lanastea ezarri zen, sol-
data berarekin. Lan baldintzen hobetzeaz gainera hemen agertu zen, lehenengo
aldiz helburuen artean, langabeziari aurre emateko nahia. Lan denboraren
murrizte honek langileei “aisialdia” izateko aukera eman zien, aldi berean onartu
ziren ordaindutako bi opor asteak direla eta. Hala ere, hurrengo urtean izan ezik,
40 orduko lanastea ez zen hurrengo urte asko eta hamarkadatan gauzatu. Ordu
gehigarriei1 buruzko legeria lasak ahalbidetu zuen bereziki lanaldiaren luzatze
hau.

Lanaldiaren iraupenaren laburtzeari ez zitzaion berriro heldu hirurogeiko
hamardara arte, eta orduan, Treinte Glorieuses2 garaiko ekonomi hazkundearen
ondorengo emaitzen banatu beharraren ideologiaren eta praktikaren testuingu-
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1 Code du Travail-en erabilitako “ordu gehigarrien” kontzeptua, Espainiako lan zuzenbideko
“aparteko orduenaren” antzekoa da.

2 1945etik 1974ra arteko urteetan lurralde kapitalista aurreratuek ordura arte sekulan ez bezalako
garapen ekonomikoa bizi izan zuten.



ruan kokatu behar da. Murrizketa, Grenelle-n sinatutako akordioen ondoren
hedatu zen ekoizpen-arlo guztietara, legezko 40 orduko lan denbora benetako lan
denbora ere bihurtzeko eskatzea helburu zuten 1968ko maiatzeko mobilizazioen
ondorioz. Handik aurrerako legegintza osoa aldez aurretik hitzartutako murriz-
keten atzetik etorri izan da, ez aurretik. Ezkerraren 1982ko garaipenaren ondo-
ren 1982ko urtarrilaren 16ko Ordenantzak legezko 39 orduko lanastea ezarri
zuen, gehienezko 48 orduko lanaste-iraupena, eta 46koa batez bestearena,12
asteko multzoan; aldi berean, ordu gehigarrientzako erregimena apur bat gogortu
eta ordaindutako bosgarren opor astea orokortu zuen. Hala ere, onartu zituen
ekoizpen-arloko edo enpresako akordioen bidezko, edo urteko modulazioen3

bidezko lan denboraren xedapen indargabetzaileak ere. Modulazio edo egokitze
honek lanaldiak gora-beherak izatea ahalbidetzen du, beti ere, gehienez jota batez
besteko 39 orduko lanastea izatekotan, aurreikuspen egutegia izanez gero, eta
egunean gehienez 10 ordu  lan egiten direla.

Gaurko egoera honako oharrek ezaugarritzen dute:

1.) LDMrekin batera lan antolakuntzaren malgutzea etorri da. Adierazga-
rriena ez da murrizketa bera izan, izan ere, erabat gelarazi baita, baizik eta lan
denboraren aménagement edo berrantolaketa. Batez besteko murriztea lanaldi
partzialaren bilakaeran nabari daiteke gehienbat (%17,4koa 1997ko martxoan,
1982ko %8,6koaren aldean) eta batez ere emakumezkoei, gazteei eta hirugarren
sektoreko behe mailako enplegudunei egokitzen zaie, gehienetan “derrigorrez”,
lanaldi osorako aukerarik ezean. Europako beste lurraldeetan bezala Frantzian ere
ideologia eta politika neoliberalak berarekin dakar “Gizarte- eta hiritartasun-
eskubideak lortzen hasita zegoen soldatadunak lortua zuen maila zalantzan jarri-
takoan lanaldiaren laburtze orokorrak darabilen prozesu historikoa ere gelditzea,
langabeziaren hedatze itzelari, ez-egonkortasunari eta eskubide sozialen mozketei
esker” (de la Fuente-Otazua 1998:57). LDM era bateko edo besteko malgutzea-
ren truke lortu izan da, denbora kontuetan ezezik baita lan zuzenbideko beste
gaietan ere.

2.) Legezko eta benetako denboraren arteko bereizketa. Egin beharreko lan
denboraren iraupena legez laburtu egin bada ere, egindako  lan denboraren
iraupenak bere hartan mantentzen dira eta gora egin dute hainbat arlotan gai-
nera4. Oso hedatuta dago 39 orduz gorako lanastea. Bostetik zazpi milioira
bitarteeko soldatapeko langile dira 45, 50 edo 60 lanordu astean egin beha-
rrean gertatzen direnak. Urtean 1.200 milioi ordu gehigarri lan egiten dira
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3 Ordutegien modulazio edo egokitzeak Code du Travailen eraldaketa nabaria erakarri zuen. Alda-
ketek  figura honen hedatzea erakarri dute.

4 Ondorengo datuak G. Filocherenak dira. Lan ikuskatzaile honek Le Travail Jetable izenburuko
lanean era izugarri bizianerakutsi du Frantziako langileen egoera urruti dagoela –berak dioen bezala–
“lanaren amaierari buruzko utopia modernistetatik“ (Filoche 1997:11-76). Zehatzago, legezko iraupena
gainditzen duten arlo ekonomiko askotako lanen iraupenaren adibide errealak jarri zituen.



(1993ko udan Balladur lan ministro zenaren txostenaren arabera), aitortuta
edo gabe, 680.000 enpleguren parekoak, alegia. Lanari dagokionean kolokata-
sun egoeran dauden gutxi gora-beherako 6,7 milioi pertsonak enplegu defizi-
taren beste alderdia dira5. Defizit hau lanik gabeko 3 milioiei halabeharrezko
lanaldi partzialean ari direnak eta lanik aurkituko duten itxaropena galduta
merkatura joan ere egiten ez diren “etsitakoak” gehitu behar zaizkie. Kopuru
hauek kontrajarri egiten dira lan-gainzama eta nekosotasuna jasaten duten ia
beste horrenbesteekin. Horregatik esan ohi da estatistika ofizialek errealitatea
ezkutatzen dutela enpresa handiei edo sektore publikoari bakarrik dagozkien
lan denboraren murrizketak erakusten dituztenean, sindikatu-jarduera indar-
tsua duten arloenak alegia, arlo hauek errealitatearen zati txiki bat baino ez bai-
tute osatzen. Hala, arlo pribatuko 14,5 milioi soldatadunetik 7 milioi 50
langilez beherako enpresetan aritzen dira lanean, eta horrelako lantokiek baka-
rrik osatzen dituzte zenbait ekonomi arlo, hala nola garraioa, ostalaritza, turis-
moa, eraikuntza, larrua, eta abar.

Adibidez, Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE)-koen estatistika ofizialetan benetako iraupenak jasotzerakoan, 1997an
lanaldi partzialean aritutako 3,6 milioi langileen lanaldiaren pisua ere barne
hartu zutenez, estatistika hauek ez dute lan denboraren errealitatea erakusten, ez
eta egun osoko lanaldian aritzen direnen bilakaera ere. Benetako iraupenen kal-
kuluak lanaldi osoa eta partziala, industria eta zerbitzuak, edo enpresa handiak
eta txikiak nahastu beharrean, arlokako inkestak egitea eskatzen du, arlo edo
enpresa bakoitzeko langile kopuruaren arabera. 

3. LDM eta enplegu politikari buruzko eztabaida

LDMk sortarazitako kontrako arrazoi eta eztabaidak honako hauek dira:

a) Lanaren kostua. Soldata murrizketarik gabeko LDMren aurkako lehe-
nengo argudioa soldata-kostuen igoerak enpresen lehiakortasunean izan leza-
keen kalterako eragina da. Soldata-kostua lehiakortasunerako elementu askoren
arteko bat baino ez da, ordea. Eta hala erakutsi dute laurogeiko hamarkadan sol-
data-kostuen igoera handiagoa izan arren irabazi merkataritza-balantzak izan
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5 CERC elkarteko adituek (Gobernuak 1994an desegindako Diru-sarreren eta Kostuen Ikaskun-
tzarako Zentzua izandakotik etorritakoak) 5en bat milioi pertsonako enplegugabezia kalkulatu zuten,
aurrez erretiratuak, lagundutako kontratudunak (CES, CEC etab.), prestabideko langabetuak eta adina-
rengatik lan bila ibili beharrik ez daukaten guztiak barne. Lanasmoko Komisariotza Nagusiak enpleguari
dagokionean kolokatasun egoeran daudenak 6,7 milioi pertsona zirela adierazi zuen geroago, eta Gober-
nuak zuzendaria kaleratzea erabaki zuen (J.M.Bezat, Le Monde 1998-4-15).



dituzten Alemania edo Japonia bezalako herrialdeek. Frantziako ekonomiak ere
gora egin du kokapen erlatiboari dagokionean: dagoeneko 120.000 milioi libe-
rako eszedentea duen kanpo-merkataritza hobera egiten ari da gainera (Ngoc
1998:177).

Ekonomi teoria neoklasikozaleek gainerako ekoizpen-faktoreen aldean
ekoizpen-faktore baten urritzeak eskearen gorakada erakarriko duela defenda-
tzen dute. Kapitala eta goi-mailako lana bezalako faktoreen aldean langabezia-
ren osagarri garrantzizkoagoa den behe-mailako lan eskea hazteak lanaren
kostuaren murriztea erakarriko luke. Horretarako gutxieneko soldata, enprese-
tan sindikatuak egon beharra, eta kotizazio sozialak bezalako “zurruntasunak”
biguntzea proposatzen dute, horrela behe-mailako enplegu eskea sortuko dela-
koan, batez ere merkataritza-zerbitzuetan. Honelako enpleguak ugaritzeko
kendu beharreko beste oztopo bat gutxieneko soldatatik langabetu-soldata edo
Insertzio-sarrera Minimoa (ISM) bezalako ordezko diru-sarreretara dagoen alde
txikiarena da, izan ere, langileek nahiago izaten baitute maiz lanik gabe egon lan
bila ibili baino.

Honelako analisian bi irtenbide agertu dira. Lehenengoa lan-merkatuko
“zurruntasunak” erabat ezabatzea, arazotsua Frantziako testuinguru politiko eta
sozialean. Bigarrena, eta erruz ezartzen ari dena, lan-ematea diruz laguntzea eta
soldata baxuei eta lanaldi partzialeko6 kontratuei ezarritako kotizazio sozialak
merketzea. Dena dela ere, burututako ikerketa ekonometrikoak ez dira eztabai-
daezinezkoak langabezia eta lan-faktorearen kostuaren arteko erlazioari dagokio-
nean. Azkeneko urteotan egindakoen arabera soldata-kostuak  %10 igotzeak %0
edo 1eko lanpostu urritzea ekarri du. 20  urtez behekoentzat bakarrik izan da
handiagoa gutxieneko soldataren sentsibilitatea: %10eko igoerak %3tik 6rako
lanpostu urritzea erakarri du eta (Clerc 1998:80). Kostuaren araberako enple-
guaren malgutasun urri honek lan-indarraren gastuen gutxitze nabarmenagoaren
beharra adierazten du, enplegu kontuetan behar adinako eragina izango badu,
behintzat7. Langabezia handiak soldaten jaistea erakarri du, beraz. Esate batera
Frantzian, lanaren kostu erlatiboa nabari gutxitu da, 1984tik 1997ra bitartean
nazio errentaren irabaziak 11 puntu igotzeak adierazten duen bezala, eta hala ere
gora egin du langabeziak, behera egin beharrean. Lurralde honetan lan-indarra
merkea da industria-lurralde gehienen aldean (ikus 1 taulan).
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6 Lanaldi partzialaren garapena kotizazio sozialen merkeagotzeak bultzatu zuen: honelako kon-
tratuentzat 1992az geroztik dauden kotizazio-merketzeei 1996ko soldata kalkulatzeko era berria gehitu
zaio. Soldata baxuen kuotak merketzeko kalkulua hileko soldaten arabera egiten da ordukakoena egin
beharrean, eta honela egun erdiko lanaldi-kostuen zenbatekoa %18 merkeago ere izatera irits daiteke
(INSEE-Liaisons Sociales-DARES 1997:20).

7 Soldata baxuen merketze nabarmenaren aldean behe-mailako lanpostu ugaritze txikia izan da
Estatu Batuetan. Hala bada, enplegu sortze ahula oso garestia gertatu da soldatadunentzat (Concialdi
1998:267).



1 Taula. 
1997ko enpresetako lan-indarraren unitate-kostuak. 1985eko oinarri (100). 

(Iturria: OCDE)

Lan-kostuen merketzeak alde sozialak nabarmenagoak bihurtzea erakarri du.
Kanpo-lehiakortasuna indartzeko barne-eskeari ezarritako murrizketek gabezia
sozial ugariak sortarazi dituzte, langabezia eta kolokatasuna bultzatu dute, eta
talde-defizit ikaragarriak sortarazi dituzte osasuna, hezkuntza eta beste arlotan,
eta hala jarraituz geroz okerreko eragina izan dezakete lehiakortasun orokorre-
rako behar-beharrezkoak diren baldintza sozialetan ere.

Erabateko desarautze anglosaxoiaren kasuan ez bezala “à la françaiseko neo-
liberalismoaren” ezaugarri berezia enplegudunen talde-antolakuntza galerazteko
moduko enplegu mota sortzearena izan da, erabat ez bada, bai neurri handi
batean behintzat: azken urteotan sortu diren lanpostu gehienak lanaldi partzia-
leko kontratukoak, ez-egonkorrak eta behe-mailakoak dira (Coutrot 1997:45).
Ugazabek lan murrizketari ezezkoa eman badiote langabeziak eragiten duen
mobilizazioeza amaitu eta soldatapeko langileen elkartzeko joera berrituko ote
den beldurrarengatik izan da.

b) Posible ote da erabateko lana izatea? LDMren inguruko eszeptizismoaren
ohiko arrazoietako bat erabateko lana lortzeko ezintasuna da: berrikuntza tekno-
logiko azeleratuaren testuinguruan, erabateko lana lortu ezinezko helburu
bihurtu da, eta zenbaitek, lortzea ere nahi ez duena. Oso hedatuta dagoen arren,
baieztapen hau, ez egitateek egiaztatuta dago, ez oinarri teoriko sendorik dauka.
Izan ere, ez baitago lanaren batez besteko produktibitatearen bilakaera kontuan
hartuta osatuta: industrializatutako lurraldeetan ekoizkortasunaren igoerak txi-
kiagoak izan dira azken 20 urteotan, lana erabatekoa –gizonezkoentzat bakarrik,
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Korea 214

Suedia 164

Erresuma Batua 162

Espainia 159

Italia 150

Estatu Batuak 143

Belgika 127
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Frantzia 117

Holanda 115

Japonia 104



hori bai– zen 50 eta 60ko hamarkadetan baino (%5etik %2,5era inguru). Ondo-
rioz, egungo hazkunde ekonomikoa lehengoa halako bi lanpostu-sortzailea dela
esan genezake, gaur egun.

Produktibitate igoerak nabariak dira industrian baina inbertsioak arraziona-
lizatzeko egin direnez ekoizte ahalmena handiagotzeko baino gehiago, aldi
berean izugarrizko enplegu urritzea izan dute emaitza. Bestalde, lanpostu gehie-
nak gero eta nabariago ugaritu dira, zerbitzuetan batez ere, eta zerbitzu gehienek
igoera oso txikia izan dute ekoizkortasunean. Denis Clerc-ek (1997) azalpen
makroekonomiko guztia saihesten duten “lanaren amaieraren” inguruko tesiei
egindako kritikan dioenez azken urteotan Estatu Batuetako produktibitate igoe-
rak %1ekoak izanda, hortik gorako hazkundeak lanpostuak sortarazi behar omen
ditu. Langabeziaren gora egitea, beraz, ekoizpen irabaziak zerbait baretu arren
hazkunde ekonomikoa baino gutxiago gelditu direlako gertatu izango da.

c. Nahikoa ote da hazkunde ekonomikoa langabeziarekin amaitzeko? Egungo
hazkunde ekonomikoaren fasean urtean 300.000 lanpostu sortzen ari badira ere,
ez dirudi erritmo hau horrela mantenduko denik, eta hala eutsita ere ez da nahi-
koa izango zentzuzko epe batean lanik gabeko guztiengana iristeko. Ezin da,
beraz, hazkunde ekonomikoaren esku laga langabezia ezabatzeko ardura osoa.
Alde batetik, enplegu bolumenerako zerikusi handia duen lan denbora aldagaiak
aldaketa handia jasan duelako bere joera historikoan, esate batera, azken hamar-
kadotan lan denboraren murriztea erabat geldituta dago, ia Europa osoan; eta
bestetik, pentsamendu ekologistak dioen bezala hazkunde ekonomikorako kon-
tuan izan beharrekoa da errekurtso fisikoen muga ere,  muga horrek hazkunde
ekonomikoa ekologi eragin txikia edo hutsa duten ekoizpen arloetara zuzentzea
eskatzen baitu.

Teknikoki, pertsonako soldataren igoera zein enplegudun langile kopuruaren
araberakoa izan bultzadizoa berdintsua baldin bada ere, ikuspegi sinboliko eta
politikotik ez da gauza bera: zilegitze soziala oso bestelakoa da batean eta bestean.
Zilegitze honek LDMk gainerako lurralde europarretan lortutako arraste-efek-
tuak ere barne hartzen ditu (Coutrot 1997:53). Europako esparru-kontu hau
gakoa da LDMrako eragozpen legez aipatu ohi den enpresen lehiakortasunaren
arazoa saihesteko. Sal-erosketa gehienak Europar Batasunaren barruan (EB) gau-
zatzen dira. EBren ahalmen ekonomikoa eta kanpo-menpekotasuneza mailak
progresista eta elkartasunezkoa den LDM hedatzeko aukera ematen du, Euro-
pako enpresek lehiakortasun arazo handiegirik izan gabe. 

d) LDMren eragina enpleguan. Observatoire français des conjonctures économi-
ques (OFCE)-koen 1993ko azterketek LDM-politikek aztertutako beste politi-
ken aldean langabezia urritzeko eragin handia zutela erakutsi zuten, batez ere
lan-kostuaren murrizketan oinarritutakoen aldean (Confais-Cornilleaux-
Gubian-Mathieu 1993). Asanblada Nazionalean 1997an lagatako lege proiek-
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tuko helburuen azalpenean “ehun milakada batzuk lanpostu” sortuko zirela
bakarrik zioten.

Lanaldiaren murrizketa eta lanpostu kopurua kontuan, baina produktibita-
tearen gorakadarako izan ditzaketen ondorioak kontuan hartu gabeko “Hiruko
erregela” ezartzeak zenbait ondorio ekar ditzake enplegurako (Cette-Gubian
1998:94): 39tik 35 ordurako legezko lanaldiaren murrizketaren parekoa den
lanaldiaren %10,3ko batez besteko murrizketak ekoizpen bera lortzeko %11,4ko
igoera erakarriko luke enplegu kopuruetan. Efektibo guztiak kontuan hartuta,
2,5 milioi lanpostu gehigarri esan nahiko luke murrizketak, hauetako 2,3 milioi
soldatapeko langileak. Aldiz, nekazaritzakoa ez den merkataritza arlora mugatuz
geroz, 1,5 milioi lanpostu berri izango lirateke.

D. Taddeiren iritzirako (98-2-10eko Liaisons Sociales 13, 1) enpleguen
balizko ugaritzea ez litzateke praktikan ezarritako LDMren ehunekoaren bi here-
netik goragokoa izango, lanik egin gabeko ordu bakoitzak ordu erditik berrogei
minutuko gutxitzea baitakar ekoizpenean. “Hiruko erregelari” “sinpleegia” omen
dela eta, egindako kritikak, LDMk ekoizpenaren gorakada erakarriko duen
ustean du oinarria (%5,1ekoa OFCEko ikerlarien arabera (Cornilleaux-Heyer-
Timbeau 1998:31)). Gorakada hau Aubry Legetik ondorioztatzen dute, izan ere,
laguntza lortu ahal izateko lanaldi murrizketak %10ekoa  eta lanpostuen sortzeak
%6koa izan behar baitute8. Kalkulu honek aurreikusten duenez LDMrekin
batera lanaren indartze ikaragarria gertatuko da eta zoritxarrez nahikoa “errea-
lista” den hipotesi honen bidez hobeto uler daiteke soldatapeko langileei lege
honek ematen dien erreparoa. 

Enplegu Ministerioko Direction Générale de l’Assistance, la Recherche et les
Statistiquesek eta OFCEk 1998an  eratutako ereduek lanpostuen sorrera kontuan
hartuta kalkulatu dituzte, horretarako aldagai asko kontuan izanda:

– Ekipoen erabiltze denbora (industrian batez ere)

– Ordainsari mailako konpentsazioa, soldata errealaren hasierako murrizte-
aren bidez (konpentsazio estatikoa) edo produktibitate igoerak baino txi-
kiagoak diren soldata-progresioen bidez (konpentsazio dinamikoa).

– LDMk eragindako produktibitate igoerak.

Eredu hauek 450.000tik 700.000rako lanpostu sortzea izango dute emaitza,
beti ere, soldaten nolabaiteko merketzea eta lan denboraren berrantolatzea gerta-
tuz geroz eta orduan bakarrik. Badira hipotesi ezkorragoak ere. Esate batera,
Michel Didier-ena “39 bezala ordaindutako 35 orduak” diren kasuan, 39tik 35
ordutako lanaste-murrizketaren ondoriozko soldata-zamen %2,6ko murrizketak
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8 Michel Hussonek zifratuta azaldu ditu produktibitatearen igoera kalkulatzeko OFCEko adituek
erabilitako kalkulu-neurriak (Husson 1998).



150.000tik 200.000rako lanpostu urritzea erakarriko luke (98-2-10eko Liasons
Sociales 13, 2. or.), eta handiagoa oraindik OFCEren ustez, 300.000koa izango
bailitzateke lehenengo hiru urteetan. CNPF izeneko ugazaba-erakundearen iri-
tzirako “35 orduek lanpostu gehiago ezabatuko dituzte sortarazi baino” (G.
Jollès, 1998-1-20ko Le Monde).

Ikerketa hauen egileak eta zenbait ekonomialari bat datoz LDMren arra-
kastarako baldintzetan: lan denboraren malgutasunaren bidezko produktibitate
igoerak sortzean; enpresetako soldata-zama ez astunago bihurtzean, soldata-kon-
pentsazio osoa edo zatikoa hilabeteko kontuetan bideratuta, alegia, eta ekipa-
menduen iraupena handiagoa izan dadin taldeko lana bultzatzean datza.
Planteamendu hauei egoki erantzun die –gure iritzirako– “Pentsamendu Baka-
rretik ateratzeko”9 korronteko zenbait ekonomialari kritikok eta datozen lerroo-
tan azalduko ditugu erabilitako argumentazioko elementuak.

Beren diskurtsoan baldintza sozialei garrantzirik ez ematean ekonomialari
arruntek errealak ez diren prozesuak planteatzen dituzte, baina ez makroekono-
miaren aldeko koherentzia faltagatik, baizik eta politikoki ere errealak ez dire-
lako. Egia da, soldatapeko langileak ez daude soldataren murrizketa eta lan
baldintzen okerrera egitea besterik gabe onartzeko prest, lantegian ordu gutxiago
iragatearen edo noizbait eta nolabait lan gehiago izango den ziurtatu gabeko hitz-
ematearen  truke. Izan ere, laurogeiko hamarkadaren erdialdetik honuntz lana
gogortu egin da, eskeak eragindako presioaren ondorioz (just in time adibidez)
eta kate-lanetik sortutako presioek bere hartan diraute oraindik ere. Egoera
honek langileak –batez ere soldata txikienekoak– mesfidati azaltzear eragiten du
ekoizpen prozesuaren, eta bereziki lan denboraren berrantolakuntzaren aurrean.
Itxuraz laburragoa izan arren, lan-erritmoaren gogortzea etorriko dela aurreikus-
ten dute aldaketa hauekin, etenaldien eta hutsarteen urritzea, balioaniztasunaren
eta mugikortasunaren ugaritzea, eta ordutegi-finkotasunen ahultzea.

LDMk justuaz gainera eraginkorra ere izateko soldatapeko langile gehienak
bere aldekoak izatea beharrezkoa da, horrela bakarrik izango baita LDMren
aurka daudela argiro adierazi duten lan-emaileei aurre egitea. Beraz, LDMk ez
dauka soldata-murrizketen konpentsazio izaterik, ez behintzat negoziazio kolek-
tiboko langileen kasuan. LDM ondasun-banaketaren barruan kokatu beharra
dago: bere egitekoak azkeneko hamarkadetako ekoizkortasun-irabaziak berresku-
ratzea izan behar du, orain arte enplegu-emaileak  bakarrik eskuratu baititu
enpresako eszedente bezala. Hala, bada, soldatak bere hartan utzi ondorengo
LDMk gehitutako balioan handituko lituzke soldatak, %59tik %66ra paseaz,
baina 1984ko %69koa gainditu gabe (Ngoc 1988:188).
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9 Pentsamendu Bakarretik ateratzeko Ekonomialarien 1997ko manifestuaren helburua ekonomi
politikei buruzko eztabaida zabala sortzea izan zen. Europako hainbat lurraldetako ekonomialariek izen-
petu zuten, Frantziatik bakarrik 300etik gora.



Guy Aznar-ek (1994) ezagutzera emandako Gizarte-Zerga Orokorra (CSG)-
ren bidez jasotako fondoak erabiltzeko Estatuak sinatutako “bigarren txekea”
bezalako formulek LDM kostatzen denaren zati bat langileei ordainaraziz jarrai-
tzen dute, oraingoan zerga moduan.

Ez da ordutegi-malgutasuna bezalako atzerapen sozialen truke ere erabili
behar, soldatadunaren, bere familiaren eta gizartearen bizimoduari kalte egiteaz
gainera lanpostuak sortzeko eragina ahulduaraziko bailuke. LDM, murrizketa
handi eta bat-batekoa legez gauzatuz geroz lan-kostuaren murrizketa baino askoz
ere inpaktu handiagoa eragingo du lanpostuen sorreran. Baina zatikako eta pis-
kanakako murrizteak lanaren gogortzeak estaltzen ditu, erraz; horregatik dira
beharrezkoak arau orokorrak, publikoak zein hitzarmenezkoak. Osotasunari
begira jokatuta bakarrik lor daiteke LDMren bidezko langabezi jaistearen kos-
tuek eragindako kanpo-ekonomiek LDMren finantziaketarako erabili ahal izatea
(Freyssinet 1998:754).

LDMren ondorien aurreko erreparoak dituztenei zera erantzun dakieke,
kontratu “ez-ohikoak”, soldata txikiak, alegia, diruz laguntzeko urtean erabilitako
diru publikoko milakada milioi liberek oso lanpostu gutxi sortzeaz batera behin-
behinekotasuna eta kolokatasuna10 sendotzeko bakarrik balio izan dutela. Edo-
nola kritikagarriak izan arren, aipatutako edozein azterketa makroekonomikoak
“errentagarriagoa” dela dio LDM beste edozein enplegu politiken aldean.

4. Aubry Legearen legegintzako aurrekariak

Aubry Legea LDMren inguruko legegintza izugarri biziaren ondoren etorri
da. Hurrengo lerrootan azken urteotan gehien adierazitako arauak aurkeztuko
ditugu labur-labur.

1993ko Bosturteko Legea bezala ezagutu denaz geroztik, LDM, enplegua eta
laguntza publikoak batera hartu izan dira (Ray 1998b:312). Pierre Larrouturu
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10 Lefresneren aburuz (1997:59-62) oso zaila izaten da enplegu politiken ondorio makroekono-
mikoak kuantifikatzen.Egindako ebaluazio-ikerketek lan-merkatuan duten benetako eragina zeharo ilun-
tzen duten ondorio “gaizto” kontrolaezin ugari erakutsi dituzte. Hala, kontratazioetan eragina duen zerak
ez du derrigorrez eragin bera izaten lanpostu berrien sortze garbian. Bigarren, ez dago ziur jakiterik jada-
nik dagoen zerk eragiten duen lanpostu berrien sortze garbia. Batez beste dispositiboek %10etik 30era
bitarteko eragin garbia eragin omen dute merkataritza arloan, laguntza emandako 100 lanpostuko 10etik
30era lanpostu berri sortzen baitira. 1995ean 100.000 lanpostu gehigarri osatu ziren, baina 263.000 lan-
postu-sortze garbiarekin alderatuz geroz hirutik lanpostu bat baino gehiago lanerako eskubidearen arau
arruntak indargabetuta sortua da. Lefresnek dioenez, DARES (Direction Générale de l’Asistance, la
Recherche et les Statistiques)-ko ikerketek kontratatzeko laguntza-neurrien eraginabeherantz orraztuta
dituzte emanak.



aholkulariari jarraiki eskuindar batzuk lanaldia 32 orduko lanastearen ezarpena-
jaistera iritsi ziren lau egunetan, parlamentuko izapide baten ondorenean, “lana,
enplegua eta lanbide prestakuntzari buruzko” bosturteko legeak ondoko gai
hauei buruzko neurriak erabaki zituen:

– Lan denboraren urtekotzea: nahi zuten enpresek lan denbora urtekotzeko
aukera zeukaten lanaldia zer edo zertxobait murriztuz geroz (38 art.).

– Ordutegi kolektiboen laburtzea: %40ko merketzea erabaki zuten lehe-
nengo urteko kotizazioan, eta %30ekoa hurrengo bi urteetan itun edo hitzarmen
kolektibo bidez lanaldia aurreko ordutegi kolektiboa baino zertxobait laburragoa
izatea lortutako enpresentzat, beti ere laburtze honek aldi berean soldata-murriz-
keta, eta gutxienez hiru urtetan zehar, aurreko 12 hilabeteetako batez besteko
efektiboen %10eko igoerarekin batera etorriz geroz (39 art.).

– Ordu gehigarriak: hitzarmen kolektibo edo enpresa-itunaren bidez onar-
tutako trukea aurreikusi zuten, ordu gehigarriak (guztiak edo zati bat) baliokidea
den konpentsazio-atsedenaren bidez ordaintzeko moduan (42 art.).  

Lege honen ezarpenaren balantzea ezkorra izan zen. Urtekotzearena, 68
enpresek bakarrik egin zuten 1994an eta 1995ean, eta agi denez, bestalde langi-
leentzako onurarik gabeko malgutze neurria baino ez zen legezko dispositiborik
gabe.  Ordutegi kolektiboak murrizteko laguntzak ere gutxik jaso zituzten, bes-
teak beste, sindikatuek lanpostuak galtzeko mehatxurik gabeko soldata-murriz-
keta onartu ez zutelako.

Bi urte pasata Accord National Interprofessionel sur l’emploi (ANI)-a sinatu
zen, 1995-10-31n, langabeziaren aurka aritzeko eta ekoizpen-arloko kontratu-
politika bultzatzeko alderdi sozialak elkartzea nahi zuen hitzarmen-mugimendu
zabal giroan. Helburu zehatza lan denboraren iraupena eta urtekotzea zen. ANIk
hiru gauza berri zituen lan denbora negoziaziorako ezinbesteko gai bihurtzea,
atsedenaldiari truke-balioa ezartzea, eta lanaldi partziala soldatapeko langilearen
aukera bezala ezagutzea... baina enpresentzako finantza aldeko sustagarriekin
(Favenec 1996). ANI porrot argia izan zen sinatutako akordio kopuruari begira-
tuz geroz: hamar mila soldatapeko langiletik gora zituzten 128 arloetatik 21ean
bakarrik ezarri zen, eta hauetan ere ez zien langileei onura handiegirik ekarri.
Hala ere, saio hau eredu baliagarria izan zen ondorengoetarako.

Bosturteko legearen porrota ikusita, Robien Legea izenez ezagutzen den
1996ko ekainaren 11ko Legearekin bost urteko legeko ordutegi kolektiboen
mekanismoa erakargarriagoa egin nahi izan zuten. Malguagoa zen erregulazio
berria honako elementu hauetan zertu zen:

– Soldata-murrizketa ezabatu egin zen baldintzetatik.

– Kontratazio berrien baldintza ez zen aldagai bakarra, eta efektiboei eustea-
rekin batera ezarri zen. Hala, enpresak Estatuaren laguntza jasoz dezakeen ordu-
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tegia %10 laburtu eta %10eko kontratu berri eginez gero (aldaera “erasokorra”)
edo “plan sozial” testuinguru batean iraizpenak ekidinez gero (“defentsa” aldaera).

– Kotizazio-murrizketen finantza-abantailaren iraupena 3tik 7urtekoa iza-
tera iragan zen. Laguntza, ordutegi berriak eragina izandako soldatadun langileen
araberakoa zen eta enplegu-emaileak ordaindu beharreko kotizazioen merketzean
zetzan (gizarte seguruak, lan-istripuak, familia-prestazioak).

– Kotizazioen merketzea %40koa zen lehenengo urterako eta %30ekoa
hurrengo seietarako. %15 laburtutako ordutegia %15eko langile ugaritzearekin
batera gertatu edo iraizpenak saihesteko asmoa izanez geroz, murrizketa
%50ekoa izan zitekeen lehenengo urtean eta %40koa hurrengoetan.

– Laguntzak atzera egingo zuen efektiboak zaindu ezean, lan ordutegia behin
eta berriro gaindituz geroz edo enpresa edo lantokiko akordioa salatuz geroz.

– Kontratazio berriak Estatuarekin akordioa sinatu eta hurrengo urtearen
barruan gauzatu behar ziren. Efektibo-mailak egonkorra izan behar zuen bi urtetan
zehar aldaera erasokorrerako, edo finkatutako epera arte, defentsazko aldaeran.

Robien Legearen ondorengo balantzea aldeaniztuna da. 1997an 1.662 kon-
tratu sinatu ziren, 428 defentsakoak, hots, arriskuan zeuden enpleguei iraunaraz-
tekoak, eta enplegua sortzea helburu zuten 1.234 erasokor, 174.980 soldatapeko
langileen LDMren arabera aurreikusiak ziren 19.280 lanpostuen ordez (Ray
1998b:312). Aztertutako 1.030 kontratuetatik, %37rentzat ezarritako LDM
bakarra astekoa  zen, %22rentzat urtekotzea, eta %14ri, aldiz, bi eratako murriz-
ketak ezarri zitzaizkien (1998-1-30ko Liaisons Sociales, 9). 10 soldatadunetik 9ren
kasuan aukeratutako LDM %10ekoa zen eta10etik 1ek bakarrik hautatu zuen
%15eko murrizketa. Hasieran, akordio gehienek aurreikusten zuten soldata bere
hartan mantentzea (%58) eta %30k denentzako zati bateko konpentsazioa.

Soldata-izozte nabarmena ez zen lan denboraren murrizketaren akordio
garaian gertatu, beranduago baizik. Urte betean sinatutako 1.280 akordioek
15.000tik 20.000 inguru lanpostu sortu edo salbatzeko aukera izan zitezkeen,
akordioko 15en bat lanpostu alegia, finantza publikoko bakoitzaren bataz bes-
teko urteko kostua 58.000 liberakoa izanda (Girard-Lautier 1998:16). Enpresek
bi urtetan efektiboak mantentzeari zegokionean emandako hitza bete gabe geratu
zen kasu gehienetan. Sindikatuek ez-betetze lotsagarriak egiaztatuak dituzte, bai
legearen hizkerari zein ispirituari zegokionean11.

234 MIKEL DE LA FUENTE

11 1998-12-9ko Le Mondek enpresak efektiboen mantentzeari zegokionean hartutako konpro-
mezuak bete ez ziren bi kasu adierazgarri azaldu zituen, langileek enpresak lanpostuei eutsi edota ugari-
tuko zituelakoan onartutako soldaten ez-igotzea, eta lanaldiaren urtekotzearen ondorengoa. Enpresek
milioikada libera jaso ondoren langileak enpresaren estrategian erabiliak izan ziren errealitate latzaren
jabe egin ziren: “kanpoko eta barruko malgutasuna finantziatzeko diru publikoz ornitzean datza [enpre-
saren estrategiaz ari da], lanpostuak gutxituta ekoizpen irabazi handiagoak ateratzeko moduan” (Mouli-
nex enpresako sindikatu buru batek adierazia).



5. 35 orduei buruzko “Aubry Legea”-ren testuinguru politiko eta
soziala

Bi elementu aipatu beharra dago. Lehenengoa, “35 orduei” buruzko legea
ateratzeko agindua 1997ko legebiltzarrerako hauteskundeetan ezkerrak irabaz-
tearen funtsezko arrazoia izan zela. Lanaldia murrizteko lege baten beharra naba-
ria zen kolokatasunak eta langabezia ikaragarriak degradatuta, sindikatu
mugimendua erabat ahulduta dagoen indar-erlazioaren testuinguruan.

Bigarren elementua, Lionel Jospinek 2000 urterako 35  orduena adierazita-
koan zuenean gertatutako gizarte-astindua. Politika mailan Aubry Legeak politi-
kari eskuindarrak erabateko krisian harrapatu zituen hauteskundeetako
porrotaren ondoren. Chirac-ek piztu zuen lehen tirabira ofiziala Jospin lehen
ministroarekin batera halabeharrez zuen egon beharrean Luxembourgen “ez dut
uste derrigorrezkoa izanda proiektu honek enpleguari asko lagunduko dionik”
esan zuenean (1997-12-11ko El Pais). Frantziako Bankako lehendakaria eta
Europako Banku Zentraleko lehendakarigaia zen J.C.Trichet-ek ere desadosta-
suna adierazi zuen legearekin, ekoizpen-gastuen igotzea erakarriko omen duela
eta, eta gainera, 35 orduena ezartzez geroz lanaldia urtekotu, ordu gehigarriena
malgotu eta soldaten gorakada geldiarazi beharra zegoela esanaz (1998-1-23ko Le
Monde).

Baina enpresadunak izan ziren 35 orduen aurka gogorren azaldu zirenak,
%80tik gora zeuden Aubry Legearen aurka. Egun MEDEF baina orduan CNPF
izena zuen ugazaba elkarteko buruzagiek jarrera ikaragarri gogorra hartu zuten,
M. Gandois lehendakariaren kargu uztea eta guzti “guda bada, guda da”, “ni
negoziatzearen aldekoa naiz gehiago” eta “orain hiltzaile baten beharra dago”
(CNPFko zuzendaritzan) esanez. Oposizioaren tonua Ernest Antoine Seillièrek
eman zuen CNPFko lehendakari hautatua izan aurretik 35 orduen legea zela eta,
Lionel Jospinen “erabateko basakeria”12 eta “35 orduen arazoak Lionel Jospin ero-
rarazteko aukera eman behar digu enpresaburuoi” edo “35 orduek esan nahi
dutenari buruzko kontzientzia har dezaten politika eta administrazioko ardura-
dunei eskura ditugun modu guztietara ekin behar zaie”13 bezalakoak esaterakoan.
Hasieran lege honek desarautzearen, lan-indarraren malgutzearen, soldaten
murriztearen eta babes sozialaren logika ultraliberala zalantzan jartzera zihoala
ematen zuen. Baina, MEDEF astiro-astiro jokaera leunxeagoa hartzen joan da,
lege-proiektuaren aurkako jarrera irmoari, abantaila partzialekin eta sindikatuen
bateratasuna ahularaztearekin batera eutsi nahian. Hala, Alderdi Sozialistaren
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12 Le Monden jasotakoak (1997-11-29ko Le Monde, 7.or.).
13 El Paísen jasotako adierazpenak (1997-12-2ko El País). Era berean jasotzen du MEDEFen

mehatxua mutuak bezalako babes sozialaren kudeaketarako erakunde paritarioetatik atzera egiteko, eta
baita “nazio mailako negoziazio sozialetik” erretiratzeko ere “arlo mailan” eta “enpresa bakoitzaren
barruan” elkarrizketa bultzatu ahal izateko.



(PS) hauteskunde-programan zein PS-PC eta PS-Berdeak akordioetan “soldata-
murrizketarik gabeko” 35 orduen aldeko konpromezua ageri zen bitartean,
MEDEFek Jospinek orain “eslogan antiekonomiko” deitzen zaion konprome-
zuan atzera egitea lortu zuen14.

RPR eta UDF alderdi eskuindarreko 140 diputatu inguru joan ziren Konsti-
tuzio Kontseilura 35 orduen legea konstituziokontrakoa dela azalduz, bost arra-
zoiengatik, baina Kontseilu honek atzera bota zituen 1998-6-10ean. Aubry Legea
1998ko ekainaren 13an onartu zen (1998-6-4ko Aldizkari Ofiziala). Bost Dekre-
tutan (1998ko 493, 494, 495, 496, 497) eta 1998-6-24ko Zirkular garrantzizko
batean zehaztu da.

Legeak soldatei eustea bermatu nahi eza eta lanaldiaren iraupena malguaraz-
tearen aldeko legegintzak neurri handian zapuztu dute langileriaren hasierako
poza eta neurriaren aldekotasuna. Soldata eta baldintzak bere horretan manten-
duko direnik ziurtatu gabe, soldatapeko langile askok lege hau lan bera ordu
gutxiagotan egiteko, eta lan baldintzak zailtzeko (erritmoak, ordutegi malguak,
jaiegunetako lana), tresna legez ikusten du, alegia, eta gainera soldata txikiagoa-
rekin eta lanpostuak sortzeko izango denaren itxaropenik gabe.

LDMren garrantziari buruzko sindikatu hitzarmen ezak ere zailago egin du
Aubry Legearen ezarpena langileen onerako izan dadin. Izan ere, sindikatu
batzuek soldata-igoerei LDMri baino garrantzi handiagoa emateko joera eraku-
tsi dute. Aubry Legearen gabeziak eta ahuleziak jarrera horren alde egiten dute.
Sindikatu batzuen jarreraren adierazgarri argia 1998an metalurgia arloan UIMM
patronala eta Force Ouvrière, kuadroena den CGC eta kristauena den CFTC
sindikatuen artean sinatutako hitzarmena. Hitzarmen honetako Aubry Legearen
erabilerak ez du lanposturik sorraraziko, lan denboratik ezabatutako orduak,
ordu gehigarri, lanaldiaren urtekotze edo destajuko lanaren hedatzaea bezalako
neurri bidez konpentsatuko baitira.

6. Aubry Legearen edukiaren balorazio kritikoa

Aubry Legea “orientatzeko” legea da. Aubry Legeko 1 artikuluak 2000-1-
1etik aurrera 20 langilez gorako enpresa edo neurri bereko gizarte- edo ekono-
mia-unitateetan lanaren legezko iraupena astean 35 ordukoa izango dela dioen L
212-1 bis bat tartekatzen dio Code du Travail (CT)-ri. 1996ko lanean ari ziren
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14 L. Jospinen hauteskunde-programako atzera egitearen beste adierazgarri bat El Paísekoekin
izandako elkarrizketa batean lanaldia enpresaburuen laguntzarik gabe legez erregula ote daitekeen galde-
tuta “Asmoa ez da nahi ez dutenei erregelak gainezartzea” erantzun zuenean ikus daiteke (1997-11-30ko
El País).



efektiboak 22,3 milioietatik 2,5 milioi ez-soldatapekoak izanda, 35 orduek ikutu
ditzakeen efektiboak 19,8 milioi ziren. Hauetatik 6,3 milioi merkataritzaz kan-
poko arloren batean ari ziren eta hauetatik 4,4 milioi funtzionarioak ziren. Mer-
kataritzan jardundako 13,5 miloietatik %30 inguru ari ziren  20 langilez beheko
enpresetan. Legeak harrapatzen zituenak arlo pribatuko 9,5 milioi ziren, enple-
gudunen %42, eta aktibo guztien herena. Arlo pribatuko gainerako enpreseta-
rako 2002-1-1a da ezarpen data, 2000-1-1etik 2000-12-31 bitartean 20
langileko atalasea iristen dutenak barne.

20 langilez beherako enpresak at geratzeak 4,5 edo 5 milioi langileengan
izango du eragina. Enpresa hauek lan iraupen handiena, lan baldintza okerrenak
eta lanaldi partzialeko ehuneko handiena duten arloetan kokatzen dira. Lanpostu
gehien sortzen dutenak ere badira. Aipatutako baldintza guztiak edukita, enpresa
hauek izan behar zuten LDM ezarri beharreko lehenengoak. Bestela, lan iraupe-
nak lehiakortasunerako eragina duen heinean, 20 langilez beheko atalasean15

geratzea edo enpresa unitateetan banatzea bezalako jokabide “okerren” aukera
bultzatzen da. 

Aubry Legea ez zaie Estatuak, kolektibitate lokalek, edo ospitale publikoek
osatzen dituzten hiru funtzio publikoei ere ezartzen. Bere 14 artikuluak dio
Legea onartu eta hurrengo hamabi hilabeteetan egingo dela Aubry Legea funtzio
publikorako izango denaren balantzea eta aurreikuspenei buruzko txostena. Ekai-
naren 22ko 98/403 Dekretuak Legean aurreikusitako laguntzetarako at uzten
ditu 45 erakunde eta enpresa publiko, oso garrantzizkoak diren batzuk barne,
trenbideen SNCF, metroaren RATP edo argi-indarra eta gasarena den EDF-
GDF, Charbonnages de France edo Postarena, besteak beste.

Gobernuak funtzio publikoan 35 orduak ezartzeak erakarriko lukeen lan-
postuak sortzeari muzin egiten badio ere, Aubry Legearekin batera gazteentzako
bost urteko 350.000 kontratu sortzea erabaki zuen16. Gazteen lanpostuak ordea,
gutxieneko soldatarekin ordaintzen dira, zuzenbide pribatuaren menpean daude
eta funtzionario-estatututik urruti daude, gainera, eta horretan datza, hain zuzen,
itxurazko paradoxaren azalpena.
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15 Honetarako joera uxatzeko Aubry Legeko artikuluak “Epaileak erabakitako edo hitzarmen
bidez ezagututako Unitate Ekonomiko eta Sozialak (UES)”-en nozioa barnehartu du. Jurisprudentziaren
arabera UES egon dadin ondorengo irizpide hauek izan behar ditu: a) agintari berak, finantza-indar
berak, zuzendaritza-ahalmenaren biltzea, elkarteen interesen komunitatea, jardunen osagarritasuna, lokal
berak erabiltzea... bezalako ezaugarrien bidez adierazten den unitate ekonomikoa. b) unitate soziala: lan-
gile-kudeaketa bateratua, estatutu eta lan-baldintza berak, etab.

16 Estatuak 25 urtez beheko gazteen kontratuen kostuen %80 ordaintzen du. 1998-10-8an egin-
dako balantzearen arabera 70.000 lanpostu sortu ziren, eta hauetatik %31 (21.700) kolektibitate lokalei
zegozkien, %60 elkarteei eta %9 erakunde publikoei (1998-10-13ko Le Monde). Sindikatuek, honela,
betetako lanpostuek funtzionarioen lekua hartuko ote duten arriskua salatu dute.



Aubry Legea ezartzeko epeak luzeegiak dira, batez ere 20 langilez beherako
enpresentzat eta dagokion kostua soldata igoeren gelditzearen bidez finantzia-
tuko ote diren eta lanpostu berriak sortu beharrekoak baino gutxiago izateko
arrisku nabaria dago, gainera.

Ez da aginduzko araua, erreferentzia-araua baizik: 35 orduak ordu gehiga-
rrietarako legezko errekarguetarako, lanaldi partzialerako17 eta ordutegi egoki-
tzeetarako abiapuntu bihurtarazten ditu, baina ez du 35 orduetara iragateko
derrigorra ezartzen18. CNPF-MEDEFek egindako “lege autoritario” denaren kri-
tika ez da egokia, beraz. Lanaldia 35 orduetara murrizten ez duten enpresek
%25eko errekargua ordaindu beharko dute 35etik 39 bitarteko ordu gehiga-
rriengatik. Hala zioen M. Aubry ministro andereak 1997-10-20ko prentsaurre-
koan: “oraingo erregimena egun ezarriko balitz 39 orduko lanastea ordaintzen
jarraitzen duen enpresak 4 ordu gehigarri ordaindu beharko lituzke %25eko
gehigarriaz, kostuaren aldetik 40 ordukoaren ia berdina.” (1997-10-27ko Liai-
sons Sociales 100: 1.or.). Ordu gehigarriek eragindako errekarguak gutxi izanik,
enpresaburuak lasaitzeko modua da iruzkin hau. 

Aubry Legea lege sustatzailea da. LDM moduen definizioa hitzarmen kolek-
tiboaren esku uzten du Aubry Legeak. Bere 2 artikuluak lanaldiaren murrizketa
“akordio kolektibo”19 bidez aurreratzeko dei egiten die hizketakide sozialei,
enpresa, lantegi, edo arlo mailan, zein lanbide edo lanbide-arte mailan, edota 50
soldatapeko langilez beherako enpresa-elkarte mailan. Aubry Legeak enpresa edo
lantoki mailako akordioari ematen dio garrantzirik handiena (Pélissier
1998:795), arloko hitzarmen kolektiboa onartzen duen arren, hitzarmen honi
enpresa mailako akordio osagarria gehitzea eskatzen baitu, 50 soldatapeko langi-
lez gorako enpresetan.

Lanaldia murrizteko akordioa lortu duten enpresek bakarrik daukate Aubry
Legeko 3 artikuluan zehaztutako “sustapen finantzarioak” jasotzea. Laguntzak
hobeak izango dira LDM 2000-1-1a aurretik bideratzen dutenentzat. Aubry
Legeak aurreko murrizketa erasokorra eta defentsakoaren arteko bereizketari
heldu dio berriro, baina oso bestelako laguntza finantzarioen erregimenarekin.
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17 CTko L 212-4-2 legearen arabera lanaldi partzialeko kontratuak merkeenak izaten dira arlo
edo enpresan hitzartutako edo legezko iraupenaren %20 gutxiagokoak izan ohi baitira, gutxienez. Espai-
niako erregulazio berriak 15/1988 Errege Dekretu Legearen bidez ezartzen duenaren antzera, lanaldi par-
tzialak ezarpen konbenioan edo bestela legezko lanaldi oso luzeenaren %77n du muga.

18 P. Langlois-ek (1998:785) lan denboraren legezko iraupena aginduzkoa izatearen esapidea era-
biltzen du kalkulubide bezala gainezarri nahi denez, baina ez da benetan aginduzkoa ordu gehigarriak
sartzeko aukera baimentzen duen heinean.

19 Lanaren Kodeko L. 132-1 artikuluaren arabera hitzarmen kolektiboak negoziazio kolektibo-
rako gai guztiak lantzeko egitekoa duen bezala, akordio kolektiboak gai jakinen bat edo batzuen lanketa
du egitekoa.



Laguntza finantzarioa jasoko bada akordio kolektibo bidez lortutako LDMk
indarrean dagoen ordutegi kolektiboaren hasierako iraupenaren %10ekoa izan
behar du gutxienez, edonola ere, ordutegiak gehienez 35 ordu dituela. Laguntza
LDMk eragina duen langile bakoitzeko izango da eta baita LDMren ezarpenaren
ondoren sortutako ordutegi berrirako kontratutako langile berri bakoitzeko ere.
Enplegu-emaileek Gizarte Segurantzari kotizatu beharrekoaren kenkari modura
zertuko da, behe-mailako soldatei eta enplegua sustatzeko kontratuei dagozkien
kotizazioen merketze metagarriei gehituko zaiena. Zenbatekoa Lanbide arteko
gutxienezko soldata edo SMIC (Salaire Minimum Interprofessionel de Croissance)-
aren baliokideak diren soldaten konpentsazio osoa ahalbidetzeko moduan kalku-
latu da.

Laguntzak bi eratako enpleguari dagozkion konpromezuen araberakoak
izango dira: lanpostuak sortzekoa den erasokorra, eta arriskuan dauden lanpos-
tuen zaintzarakoa den defentsakoa. Lehenengo kasuan, 5 urteko iraupenekoa da
eta bi eratako lan denbora murrizketaren arabera antolatzen da, %15ekoa edo
%10ekoa. Bigarrenean, bi urte gehiago luza daitekeen hiru urteko iraupenekoa.
Laguntzak txikiagotzen joango dira bost urteetan zehar baina abiapuntua ezartze-
dataren arabera aldatuko da. Akordioa 1998an sinatutako enpresentzat 9.000
liberako laguntza izango da, LDM akordioa sinatu eta hurrengo hiru hilabe-
teetan gauzatu bada; bestela, murrizketa egindako data hartuko da erreferentzia
legez. Gobernuak hasiera batean erabateko laguntza LDM 1998an eginez gero
bakarrik ematea pentsatzen bazuen ere, atzeratu egin zuen epea 1999ko lehe-
nengo sei hilabeteetan abiatutakoek ere 9.000 libera jasotzeko eta 1999-12-31
aurretik sartzen ziren gainerakoek 7.000 jasotzeko moduan. Laguntza 1.000
libera txikiagoa izango da urtetik urtera, baina beti 5.000 edo gehiagokoa.

Hasieran lanaren iraupen berrirako at geratu arren, 20 langilez beherako
enpresek ere badaukate laguntza jasotzea 2000 urtetik aurrera lan denbora murriz-
ten badute. Eragin-epeak luzeagoak badituzte ere, honelako enpresa hauek ere
1998tik aurrera lan denbora murriztu dezaten bultzatu nahi da. LDM 1998an
hasteko sustapen neurriak indartsuagoak dira, gainera, horrelakoentzat, izan ere,
laguntzen gutxitzea nabarmenagoa izango da eta, 2000-2002 bitarterako 1998-
2002rako baino.

Laguntzetarako diseinu hau zenbait uste sendoen ondoren bideratu da, lehe-
nengoa, LDMk nabarmena eta berehalakoa izan behar duela lanpostuetarako
eragin handia izango badu, batez ere ekoizkortasun irabaziak ere azkar lortzen
diren ekoizpen-arloetan; bigarrena, Robien Legearen ezarpenaren balantzeak era-
kutsi zuen bezala, enpresa txikietan izaten dira lanpostuak sortzeko aukera
gehienak; kopuru bateko eta ez proportziozko zenbatekoak ezarrita soldata txi-
kietako enpresak ateratzen dira irabazten, eta areago oraindik  %60 behe-mai-
lako langilez osatutako efektiboak dituzten enpresak eta ehunetik 70 soldata
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SMICa 1,5 bider baino gutxiagokoak direnetan (oso gutxi Frantziako ekono-
mian).

Aurreko paragrafoan esandakoak esanda ere, esan daiteke Aubry Legeko
laguntzen diseinuak ez duela enpresen handiaren edo indar ekonomikoaren ara-
bera gutxiesten. Ekonomia eta gizartearen ikuspuntutik askoz ere logikogoa
izango zen 35 orduak enpresa guztientzat ezarrita 20 langilez beherakoak barne,
laguntzak, batez ere horrelakoetan eta ertainetan bildu izan balira Aubry Legeak
dioena baino neurri handiagoan oraindik, lehiakortasunari eusteko moduan iza-
teko. Hala ere, laguntza hauen onura irabazi itzelak eta zeharoko konzentrazioa
duten arlo eta enpresak jasotzen dute, besteak beste, finantza arloak, telekomu-
nikazioaren inguruko industriak, multinazionalek... Horrelako arloentzat
kopuru bateko laguntzek aubaine (pagotxa) efektoa dute. Beste enpresa batzuek
behe-mailako soldaten edo lanaldi partzialekoentzat dauden laguntzei gehituko
dizkiete beste laguntza hauek.

Laguntza hauetan kritikatu den beste puntu bat laguntzon eta konpentsazio-
kontratazioen arteko proporzionaltasunik eza izan da: %10 eta %15eko LDM-
rako %6ko eta %9ko kontratazioak bakarrik eskatzen baitira, hurrenez hurren.
Baldintza hauek Robien Legeak eskatutakoak baino neurri leunagoak dira, hark
LDMren heineko kontratazioak eskatzen baitzituen20. Laguntzen eta sortuko
diren enpleguen ehunekoen arteko aldeak ekoizkortasuna igoko dela ikustaraz-
ten du aurrez, lanpostu-sorreraren kaltetan. Kotizazio sozialen merketze
bidezko laguntza motak EBk Hazkunde, Lehiakortasuna eta Enpleguari
buruzko txosteneko aholkuen artean zehazten dira. Delors txostena izena ere
baduen honetan behe-kualifikazioko lanei dagozkie zuzeneko soldaten “igoera-
gelditze”-az gainera zeharreko ordainsarien beheratzea proposatzen da, soldataz
kanpoko kostu bezala ezagutzen denaren BPGaren puntu bat edo biko jaistea
bezalako neurrien bidez. Soldataz kanpoko kostuak enplegu-emaileek eta lan-
gileek ordaindu beharreko zergak eta kotizazioak izaten dira (Comisión Euro-
pea 1994:164).

Kalkulatutako finantzatzeak, balizko hartzaileekiko erlazio gutxi izateaz gain,
ez du urteko aurrekontuetan barnehartzen, bai ordea Aubry Legean, inolako erre-
forma fiskalik espekulazio- edo higiezinezkoen errentei dagokienean. Lan den-
boraren murriztea ondasun-banatzearekin lot dezakeen erreforma hau
ezinbestekoa da LDM aldaketa teknokratiko hutsa bihur ez dadin.
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20 Bost erakunde ezkertiarretako bost lan-ikuskarik sindikatu mugimenduaren aldekotasuna jaso
zuen lege-proiektua osatu zuten. Proiektu horretan enpresa txikiei laguntzeko eta estuasunik gabe finan-
tzatzeko maileguen mutualizatzea proposatu zen, sortutako lanpostu kopuruaren eta iraupenaren arabe-
rakoa. Antzeko proposamenak topa zitezkeen CGT sindikatuaren eta CFDTko “borrokolarien” beste bi
lege-asmo banatan ere.



Aubry Legea eta soldatak.  Gobernuak hartutako soldatei buruzko konpro-
mezu bakarra 2000 urtean Salaire Minime Interprofessionel de Croissance (SMIC)-
ari eustean datza21. SMICa lan egindako orduen arabera ordaintzen denez, M.
Aubryk 2000 urtean bi eratako ordu-tasak egongo direla esan zuen, SMICarekin
2000ko 35 orduak aurreko SMICarekiko 39 orduak bezala ordainduko badira.
Horrela 35era iragandako soldatapekoen eroste ahalmenari eustea lortu nahi da
aldaketa egin gabeko enpresei “zama bota” gabe, izan ere %11ko aldea egongo
bailitzateke batzuetan eta besteetan jasotako ordainsarien artean. SMICeko ordu-
tegiaren definizio berrikusi beharra zegoela esan zuen, lanaren legezko iraupena
astekoa izanda lan denboraren antolaketa gero eta maizago urtekoa izango den
testu ingurura egokitzeko moduan. Azkenean, 35 orduetara iragaten diren langi-
leentzat 35 orduekin kalkulatutako Aubry Legea indarrean sartu aurreko SMI-
Caren antzeko Hileko Gutxieneko Ordainketa sistemaren bat eratuko da
ziurrenik. Espero izatekoak dira zenbait “konparazio laido” enpresa bereko bi
lantokitan ari diren langileen artean: gerta daiteke langile batzuek 39 ordu lan
egiteko aukera izanda 40 ordurena jaso ahal izatea, tasa-gehigarria %25ean ego-
nez gero, eta 35 ordurako kontratatutako langile berriek 35 lan egin eta 35ena
jasotzea (Girard-Lautier 1998, 367-8).

Aubry Legeak (9 artikulua) lanaldi partzialeko kontratuetarako sustagarriak
mantentzen ditu, kotizazio sozialen bidez, ordu osagarriak22 sartu gabeko 18
orduko, eta ohiko lan-orduak eta gehigarriak barne 32 ordukoak diren bitarteko
asteko kontratuentzat. Urtekotutako23 lanaldi kontratuentzako merketzeak ere
barne hartzen ditu lege honek, lanaldi partziala langileak hala eskatu duelako iza-
nez gero.
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21 SMICa lanorduko ezarria baina lan egindako orduen arabera ordaintzekoa da. CTko R.141-4
artikuluak dioenez SMIC kontuetarako, orduko soldata lan egindako ordu bati dagokiona da. Jurispru-
dentziaren arabera, lanaren legezko iraupena diruz ordainduta murriztuz gero, SMICari egozten zaio
konpentsazio hau. Soldaten hilekotzetik urrutien dauden langileei laguntzeko CTko L. 141.10 artiku-
luak eta ondorengoak “soldatapeko langile guztientzako hileko gutxieneko lansaria” bermatzen dute.
Gutxieneko jasotzeko hau gutxienez asteko lanaren iraupena duen ordutegia osatzen duten soldatapeko
langile guziei ezartzen zaie, eta SMICaren zenbatekoa erreferentzia-hilabetearen iraupenari legez dago-
kion ordu-kopurua biderkatuta kalkulatzen da. Kontratu-etetea, lanera joate eza, gaixotasuna, istripua
edo amatasuna dela eta, langileak behar baino ordu gutxiago lan egin baditu, era berean gutxituko da
ordaindu behar zaiona (Lyon-Caen, Pélissier-Supiot 1998:981).

22 Ordu osagarrien kontzeptua lanaldi partzialeko kontratuetan 1998-11-27ko 15/1998 Lege
Dekretuaren bidez Espainiako zuzenbidean sartutakoaren antzerakoa da: ordu osagarriak lanaldi partzia-
leko kontratuan ezarritako lan iraupenekoez gainera lan egindako orduak dira. Legez, kontratuko irau-
penaren hamarreneko muga daukate, baina heren batera heda daitezke Konbenio Kolektiboan hala
erabakiz geroz, eta langileak sartu beharrekoak izaten dira. Ordu gehigarriak ez bezala errekargurik gabe
ordaintzen dira.

23 Urtekotutako lanaldi partzialeko kontratuetan langileak lan-ordu osagarriak egiteko aukera
dauka (lanaldi partzialean diharduen garaian), edo gehigarriak (arduraldi osoan diharduenean). Ordu
osagarriak errekarguarekin ordaintzen dira, ordu gehigarrien urteko muga ezartzen zaie eta atsedenaldi
bidez ordain daitezke.



10 art.ak kontratu hauetako lan-ordu osagarriak egin ahal izateko baldintzak
gogortu egiten ditu,  kontratatutakoen %10 gainditu ahal izateko enpresa edo lan-
tokiko hitzarmenez gain arloko hitzarmenak ere izatea eskatzen baitu. Artikulu
berean lanaldi partzialeko kontratuaren aldaketa automatikoa aurreikusten da, 12
astetan zehar lan egindako ordutegiak hitzartutako ordutegia batez beste bi ordu
gainditu badu, beti ere, dagokion langileak berak bestelako nahia adierazi ezean.

12 artikuluak lanaldi partzialeko langileek jadanik baduten lanaldi osoaren
oinarrian erretirorako kotizatzeko aukera mantentzen du.

Soldatapeko enpleguak lanaldi partzialera izan duen bilakaera nabarmena
jasan egiten dute, ez aukeratu, gero eta langile gehiagok: 1997ko martxoan arlo
pribatuan lanaldi partzialean diharduten 100etik 45ek lan gehiago eduki nahi
zutela zioten (1997-12-16ko Liaisons Sociales 120, 5.or)24. Urtekotzeak ordu
gehigarriak “ikustezinezkoak” egiten dituenez dexente gutxitzen da gastua enpre-
sentzat. Erreforma positibo txikiren bat badagoen arren, Aubry Legeko neurriak
eta 1998ko Aurrekontuen Legeko25 beste zenbaitek tratu berezia eskeintzen diete
honelako kontratuei, ulerkaitza gertatzen dena ikuspuntu sozialetik, bereziki
emakumeak nola gutxiesten dituen ikusi ondoren.

7. Lanaldiaren definizioa eta lege-erregulazioa

Lan denbora nola neurtu, hori da gakoa lege berriaren norainokoa baloratu
nahi bada. Galdera honi ematen zaion erantzunaren araberakoa da Aubry Legea
zentzuzkoa izatea edo erabat baliogabea gertatzea. 35 orduen erregulazioa gauza-
tzeko ezinbesteko baldintza ez bada ere, pisuzko baldintza dugu 35 orduen arra-
kastarako.

Aubry Legeak lanaren iraupenaren definizioa eguneratu egin du, Frantzian
egun horretatik beretik indarrean dagoen Batasunaren 1993-11-23ko26

94/104/CE Batasunaren Direktibaren ereduan eta batez ere Kasazio Auzitegiaren
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24 Kontratatuta daukatena baino gehiago lan egin nahi dutenak gehiago dira oraindik (%70)
guraso bakarreko familiaburuen artean, eta baita beste gurasoa lanik gabe dagoenetan ere. Gainera, ema-
kumezkoen lanaldi hala beharrez partzialak senarren lanaldi murritzei gehitzen zaizkie maiz. Honek guz-
tiak soldata bateko eta diru-sarrera handiagoko familien arteko aldeak areagotzen ditu (Galtier 1999: 1-2).

25 1998ko Aurrekontu Legeak hileko soldatako oinarriari ezartzen zitzaizkion behe mailako sol-
datei (SMICekoa bider 1 eta 1,3ra bitartekoak) ezarritako hobari dégressivea, eta aldi berean lanaldi par-
tzialeko kontratuentzako merketze bereziaren erregulazio lotsagarria zuzendu zuen. 1998z geroztik
merketze hau kontratu denboraren arabera hainbanatzen da. 

26 Lan denborari buruzko Batasunaren Direktiba Gizarte-Europarraren ahuleziaren adierazgarri
nabaria da. 1975eko Aholku batek soldataren eta ordaindutako lau asteko oporraren galerarik gabeko 40
orduak iristeko beharrezko neurriak hartzeko esaten zien estatu kideei. 1986ko Akta Bakarrak, bere 118 



jurisprudentzian oinarrituta, zehazkiago, 1998ko ekainaren 3ko Epaian. Aubry
Legeko 5 art.ak paragrafo berri hau gehitu dio L. 212-4 CT artikuluari: “bene-
tako lanaren iraupena soldatapekoa enplegu-emailearen menpean dagoen den-
bora da eta bere aginduetara egon beharko du, gainerako eginbehar pertsonaletan
nahierara aritzerik ez duela”27. Testu berri hau artikulu beraren oraindik aldatu
gabe dagoen aurreko idazketaren aurretik dator, lan denboraren iraupenetik
“arropak aldatzeko, otarterako edo lantegietan eta dendetan dekretuz finkatutako
geldialdiak”  baztertzen dituenaren aurretik, alegia, eta honako hau ere erantsi
dio “denbora horiek, dena den, ordaintzea egongo da laneko ohitura, hitzarmen
edo akordio kolektiboaren araberakoak bezala”.

39tik 35ordutara igarotzerakoan enpresek benetako lan denboratik Lan
Kodea edo Hitzarmen Kolektiboetan finkatutakoz kanpoko opor egunak edo
atsedenaldi denborak ezaba ditzakete, ordaintzen jarraituta, baina orduan ezingo
dute laguntza publikorik jaso lan denbora izatez %10 edo 15 murriztu ez dute-
lako (Belier 1998:530). Definizio berriak etenaldiei, astreinte (lanik gabeko
aldiak)-ei edo goi-mailako langileen lan iraupenei dagokien kontua ondo ebaki
gabe uzten du. Legezko definizioari dagokionean, lanean sartzeko ordutik aritu
beharreko lantokiraino (urruti egon daiteke) joateko denbora eta arropaz alda-
tzekoa ez dira benetako iraupen denbora, langilea ez baita lanean ari, nahiz eta
denbora hori nahierara erabili ezin duen. Jurisprudentziak muga batzuk ezarri
ditu, ordea: lanpostuan elikatu beharra daukaten soldatapeko langileek horretan
iragandako denbora,  lan denboratzat hartuko da (1998-3-10eko Kasazio Auzi-
tegiaren Epaia) eta era berean enpresaren egoitzatik joan beharreko lantokira joa-
teko denbora ere (obrara, adibidez).

Definizio berriak bereiztu egiten ditu, alde batera, lanik gabeko aldiak eta
langileak bere eginkizunetarako nahierara erabil dezakeen denbora (dei baten
bidez lanera ekarraraz badezakete ere), atsedenaldiak alegia, eta bestera, benetako
lan denbora. 1998-6-3ko Kasazio Auzitegiraren epaiak arretaz bereizten ditu
lanik gabeko aldi “mugatu samarra”, benetan lanik egin beharrik gabeko bakarra,
eta lanik gabeko aldi “ondo mugatua”. Azken honetan langileak non egon behar
duen jakina izaten da, eta benetako lan denbora bezala kontatzen da. Honela,

LAN DENBORAREN MURRIZKETA FRANTZIAN: ZENBAIT … 243

artikuluan, goi-mailakoen gehiengoari ahalbidea ematen dio lan denborari buruzko jokabidea erabaki-
tzeko langileen osasuna eta ongi-izatea zaintzekotan. Aurrekari hauek aipatuta, baiezta daiteke Direktiba
erabat atzeratuta dabilela Erresuma Batuaz gainerako estatu guztietako araudien aldean, gehienezko
lanastea batez beste 48 ordukoa 4 hilabeteko epealdian eta  eguneko gutxienezko 11 orduko eta asteko
24 orduko atsedenaldia onartzerakoan. Hainbat baliogabetze ere baditu, gainera. Arau estuagoko agindu
berri batek lan denboraren murrizte bateratuagoa ahalbidetuko luke Europa mailan.

27 Definizio frantseseko ezeztapenerakoan ez bezala (“...aritzerik ez duela.”), Batasunaren agin-
duak baieztapen irizpidea erabiltzen du “langilea enplegu-emailearen menpean dagoen denbora osoan,
bere jardueran edo funtzio-betetzen, nazioetako lege edo/eta ohituren arabera” (2 art.). Lyon-Caen, Pelis-
sier eta Supiot-ek (1998:884) bi definizioen artean alderik ez dagoela diote, alegia “Batasunaren defini-
zioa langilea bere aldeko eginbeharretan nahierara aritu ezin den funtzio-betetzen ari dela onartzen bada
bakarrik” omen da eragingarria eta,  eta hutsarteak edozein funtzio-betetzeari egokitzen omen zaizkio. 



eragin praktiko handiegirik gabe geratzen da lehen aipatutako Europar Batasu-
naren 94/104/CE Direktibaren agindua, asteko 35 orduko atsedenarena (24
ordu + 11 ordu), alegia. Soldatapeko langileak ordu hauetan “erraz aurkitzeko
moduan” egon behar badu, zalantzagarria da denbora hori bizimodu pribatukoa
dela esatearena, benetan “hirugarrenen eskaerei ez-entzuna egin ezin zaien” den-
bora izanik. Benetako lan denbora ez izan arren, lanik gabeko aldia ez da atseden
denbora ere, langilea bizitza pribatuko egitekoetan nahierara aritzeko aske ez den
neurrian. 

Badira argitu beharrekoak gehiago ere. Hala, pausa denborak benetako lan
denboratzat hartu ahal izango dira soldatapekoak enpresatik ateratzea baduen
edo bertan geratu beharra duenaren arabera. Gai hau eraikinetako atezainei,
amatasun laguntzaile edo zaindariei, eta orokorrean lantokitik urruti ere adi ego-
tea ziurtatzen duten guztiei dagokie. Soldatapeko hauei guztiei baliokidetza sis-
tema ezartzen zaie eta, berez lanean aritu behar ez, baina zain egon beharreko
denbora lan iraupenaren barruan sartzean datza: hala, lantegietako atezainei (52
ordu), gaueko zaindariei (52 ordu), hotel eta jatetxeetako sukaldariei (43 ordu),
edo kamioizaleei, adibidez. Kamiozaleek greba gogorra egina dute, hilean 250
ordutara iristen zen lan-ordutegiaren aurka.

Gertatzen hasita dago, eta aurrerantzean maizago gertatzeko itxura du,
enpresa askok orain arte legezko lan denbora izan ez arren, benetako lan denbo-
ratzat hartu eta hala ordaindutako orduak (guztiak edo batzuk)  “errekupera-
tzeko” ahaleginak egitea (Berlier 1998, 530). Enpresa batzuk lan egindako
orduen kopuru zehatzak kalkulatzen hasita daude “hutsarteak”, edo baimen bere-
ziak ezabatzeko asmoan, 35 ordurako iraganbidea oinazerik gabekoa izan dadin.
Aubry Legearen 3-1 artikuluak laguntza publikoak jaso ahal izateko “ordutegi
kolektiboko elementuen kalkulurako era egonkorra” exijitzen badu ere, baliteke
zenbait enpresentzat diruaren aldetik merkeagoa gertatzea laguntza hauei muzin
egin eta benetako lan denboraren legezko erregulazioari lotzea. Lan denboraren
“kontzepzio notariala” bezala ezagutzen dena eta ordutegien gogortzea ari da ger-
tatzen, eta gogortze hau kontrajarrita dago enpresaburuek ia aho batez aldarrika-
tzen ari duten malgutzeko beharrarekin28. Eguneko edo hileko denbora hauek
ezabatzeak Aubry Legearen eragingarritasuna neurri handi batean ahultzea izan
dezake ondorio.

1982an hasita, lan denbora antolatzeko era gero eta sofistikatuagoak jarri
dira martxan, modulazioa eta gero urtekotzea, adibidez, ondorioz ordutegi kolek-
tiboa eta urte osoko edo aldi bateko lanaren iraupena aldatzea erakarri dutenak.
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28 1998ko ekaineko Liaisons sociales-Le mensuel-en eman dute bilakaera honen berri, pausaldien
ezabatzeari eta lan denboraren kalkuluari dagokionean enpresetan hartutako rabakiak eta akordio kolek-
tibo zehatzak argitaratuta.



(1) Lan denboraren modulazio-motak (Cette-Taddei 1997:103-104)

Era honek langileak astean 0tik 48 ordu bitartean lanean aritzea ahalbidetzen
du, ordaindu beharrik izan gabe, ez ordu gehigarriak lan handiko aldietan, ezta
langabezi-soldata partziala lan gutxikoetan ere. Guzti honek gero eta zailagoa egi-
ten du lanaren iraupenaren neurtzea eta ordu gehigarrien kokatzea. Nahastea ika-
ragarria da errekargurik gabeko lan handiko garaiko ordu estrak,
konpentsazio-atsedenaldirako ordezkoen bidez ordaintzen diren ordu estrak, eta
hobari gisa (ordaintzen direnetan, jakina, ez beti)29 ordaintzekoak diren ordu
estren artean bereizterakoan, baita sindikalistentzat eta lan-ikuskarientzat ere.

Ordaindeta eta lanaren iraupenaren arteko loturaezaren beste adibidea
eginkizunekoko lanak osatzen du, jantzi eta oinetako arloetan oso hedatua, eta
1998ko abuztuan sinatutako Hitzarmen Kolektiboaren arabera horren “oina-
rrizkoa” den metalurgia arloan ere areagotzen ari dena. Ezartzeko muga baka-

Frantzian hiru modulazio-mota daude:

– I motako modulazioak (1982) asteko lanaldiaren iraupena aldatzen uzten du,
negoziatutako esparruaren barruan eta, beti ere, modulazioaren batezbesteko
iraupena legezko mugen barruan gertatzen bada. Batezbestekoaz gainera lan
egindako orduak ez zaizkio ordu gehigarrien kopuruari gehitzen, baina legean
ezarrita dauden diruzko edo atsedenaldi bidezko konpentsazioa jasotzeko esku-
bidea ematen dute.

– II motako modulazioa (1987). Honetan, asteko iraupenari dagozkionaz gai-
nera lan egindako orduek ez dute ohizko konpentsazio-moduetarako eskubide-
rik ematen, ez diruz eta ezta atsedenaldi bidez ere. Akordiozko kontrapartidak
aurreikus daitezke (LDM, prestakuntza, enplegu, edo finantzazkoak,) eta
enpresa-akordioak abiaraz dezake (modulazioa zabaltzea gehienez 44 ordukoa
dela) edo arloko akordioaren hedatzeak (gehienez 48 ordukoa).

– III motako modulazioan (1993), CTak ezarritakoak dira gehieneko mugak
(10 ordu egunean, 48 astean eta 46 jarraian lan egindako 12 astetan), baina
erreferentzia den lanastearen iraupena akordioan bertan finkatutakoa izaten da.
Erreferentzia-kopuru honetatik gora lan egindako orduek bakarrik ematen dute
soldata-errekarguetarako eta konpentsatzio- atsedenaldirako eskubidea.
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29 Aubry Legeak ordu estrei buruzko araudia bere hartan uzten du, errekarguen ehunekoak hazi
gabe: lehenengo 8 orduek (39aren ondoren) %25eko errekargua izaten dute, eta hurrengo 8k %50. Erre-
kargu bidez bezala badago -hitzarmen bidez erabakita- konpentsazio-atsedenaldi bidez ere ordaintzea,
hau ere errekarguarekin (Lanaren Kodeko L 212-5 art.). Hamar langilez gorako enpresetan 42 ordutik
gora konpentsazio-atsedena nahitaezkoa da eta 35etik gora lan egindako orduen %50eko iraupenekoa
(Lanaren Kodeko L 212-5 art.). Aubry Legeak 42ko atalase hau 41era jaitsi du, 1999-1-1etik aurrera, ez
oso bat etorrita lan denboraren iraupen berriarekin, izan ere, 42koa, lanaldiaren legezko iraupena 39
ordukoa zenean ezarri baitzen, 3 orduko aldearekin, alegia. Horren arabera, orain 38 orduetan ezarri
beharko litzateke.



rra ordutegi SMICa izanda, enpresak  askotan gertatzen dira hobari diferen-
tzialak ordaindu beharrean, arloko Hitzarmen Kolektiboetako gutxienekora
iritsiko badira. Beste arlo batzuetan azpikontratak eginkizunekoko ordainketa
sistemen garapena bultzatu du: zenbait hoteletan gelako ordaintzen zaie garbi-
tzaileei, adibidez. Banaketan, biltegietako arduradunei eta baita saltzaileei ere,
saldutakoaren arabera ordaintzen zaie. Baina loturaeza ez dagokie diru-sarrera
txikiko eta kualifikazio baxuko langileei bakarrik, hurrengo atalean ikusiko
dugun bezala.

LDMren bilakaerearen atalean esana dugun bezala, gizarte-mugimendua
asteko edo eguneko lanaldien laburtzearen alde burrukatu da. Aubry Legeak
behin bakarrik aipatzen du “asteko” 35 orduko hori bere l. artikuluan, eta inda-
rrean mantentzen ditu 1993-12-20ko “bosturteko legea” izeneko legearekin
indarrean sartutako urtekotze eta lan denboraren norbanakotzea. Alde batetik lan
denboraren urtekotzeak, ez datoz bat erreferentzia legez eguna eta astea dituzten
giza- eta gizarte-iraupenekin. Bestalde, enplegua sortzeko beharrak eragindako
presioa ahultzeko balio dute.

Aubry Legeak eguneko eta asteko iraupenak gehienez 10 eta 48 ordukoa izan
daitezkeela dio, hurrenez hurren, eta urteko ordu gehigarrien kopurua 130ekoa.

Aldi berean, 1982z geroztik langileriarentzako lan denbora poliki-poliki eta
neurri txikian laburtzen joan den bezala, koadroei30 luzatu egin zaie lanaldia.
Koadroen lan denbora neurtzeko zailtasuna, koadro gehienentzat enpresa eta
norberaren bizitzaren arteko bereizketa zehatza egiteko ezintasunean datza neu-
rri handi batean. Informatikako eta telekomunikazioetako teknologia berriei
esker lana etxean, garraioetan eta abarretan egin daiteke.

Agintaritzako koadroez gainerako koadroei lan denboraren kalkuluari
buruzko arautegia ezartzen zaie. Agintaritzakoak ez diren koadroek konpentsa-
zioa jaso dezakete akordio baten bidez, batean emandako ordainsari (forfait)
moduan. Konpentsazio hori ordu gehigarriei dagokiena gehi errekarguek osatzen
dute, baina horretarako akordioak, idatzizkoa, zehatza eta kuantifikatutakoa izan
beharko du (Kasazio Sozialeko Auzitegiaren 1994-10-12ko epaia), eta ordu gehi-
garri kopuru egonkorra eta dagokion errekarguen ordainketa barne hartu
beharko ditu, bertan forfaité zenbakia ere baduelarik (Kasazio Sozialeko Auzite-
giaren 1986-05-29ko epaia). Honela benetako denbora eta soldataren arteko
bereizketa gauzatzen da. Hala ere, kopuru bateko ordainsariak ez du lan iraupe-
nari dagokionean dauden legezko eta hitzarmenezko arauak urratzeko eskumenik
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30 Koadroen taldeak aldaketa nabarmenak ezagutu ditu. Lehenengoa, kopuruen aldetik: guda
ondorengo 600.000 koadroetatik egungo hiru milioitik gorakoetara iragan da, eta aurreratutako tekno-
logiako arloetako enpresetako langileriaren gehiengoa osatzen dute. “Koadrotze”-lana oso mugatua izan
ohi da askotan: bostetik batek ez du inor “koadrotu”. Gizarte-arlo honetan izugarrizko ondorioak izan
dituzte berregituraketek eta berregituratzeen ondorengo lan-kolokatasunak eta iraizpenek.



ematen. Kontrako xedapenik ezean (adibidez lan denborari buruzko 1999ko
abenduko legekoa) 35erako iragateak ez du printzipio hori eta ezta benetan lan
egindako orduen kalkulua ere aldatzen, nahiz eta J-E Ray-k (1998d: 983) dioen
bezala, lanaldia lau ordu laburragoa egiteak kopuru bateko ordainsari altuak
bezalako ordainketa erakar balezake ere, aldi berean hitzarmenezko gutxienekoa-
ren aldean “hobetze” txikia direnak, batez ere 1999ko abenduko legeak gehie-
nezko iraupena laburrarazten badu. Egoera honek enpresak koadroen ordu
gehigarrien kudeaketa kopuruko ordainsariaren bidez errazteko tentaldia areago
dezake, 1998ko uztaileko Metalurgiari buruzko Hitzarmenean gertatu den
bezala.

Aubry Legeak bereziki lantzen du koadroen ordutegia, gai hau bereziki uki-
tzen den lehenengo aldia da, beraz31. Aubry Legeko 3-II artikuluak hitzarmen
kolektiboa finkatzea aurreikusten du “lan denboraren antolatze- eta soldatapeko-
entzako denbora ezargarria kalkulatzeko moduena, eta baita koadrotzeko pertso-
nalari dagozkionak ere modalitateak berarizkoak direnean”. M. Aubry, Lan
Ministro La Tribune (1998-10-16) egunkariari esandakoaren arabera lan iraupe-
nari buruzko arautegi arrunta koadroetako batzuei bakarrik ezar lekieke, talde-
lanean aritzen direnei, alegia, baina beste arlo baterako ordutegi murrizketa
azaldu behar da, ez 35 orduen ezartzearen bidez, baizik eta opor-egun gehigarriak
edo denbora-aurrezte kontuak bezalako neurriak bezalako formulak erabilita.
1999ko abenduko legerako aurreikus daitekeenaren aurrerakina da.

8. Aubry Legearekin lotutako beste arazo juridiko batzuk

Izaera kolektiboko arazo bat 1982-1-13ko Auroux Legeak soldata-, benetako
iraupen- eta lan denboraren antolatze-kontuetarako, zigor penal eta guzti, ezarri
zuen negoziatu beharraren aldi baterakotasunean datza. Arazoa denboraldiak bat
ez etortzean datza, arau honen arabera orokorki eta salbuespenik gabe aldiak
derrigorrez urte betekoak izan behar duelarik Aubry Legean oinarritutako akor-
dioak urte anitzetakoak izatean, alegia, soldata-izozteari dagokionean, adibidez.
Urteanizkotasunaren hipotesia lehenengo “Aubry” akordioetatik ondorioztatu
da: gehienak aurreko soldatak bere hartan geratuko direlakoan egon arren (%90),
denek aurreikusten dute “soldata moderazioa” datozen hilabete eta urteetarako,
maizena ondorengo 2 edo 3 urteetarako soldata-izoztea izanda (Belier eta Faven-
nec-Héry 1998:976). Rayren iritzirako (1998c:769) urteka negoziatzearen man-
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31 J. Marimbert-ek, dioenez, “koadroak mugimendu horretatik at uzten dituen lan denboraren
murrizte prozesua gauzatuko litzatekeen egoera eskizofrenikoa” saihesteko (Droit Social 1998, 9/10 zkia,
783 or.).



tendu egingo da zalantzarik gabe, hartara lehen sinatutako akordioak berriro
negoziatzeko moduan, eta aukera hau batez ere akordioak sinatu ez dituzten sin-
dikatuei interesatuko zaie. 

Beste gai batzuk izaera indibidualekoak dira, eta lege-arauen arteko loturen
ondoriozkoak dira. Lan iraupenaren hitzarmenezko aldaerek (2000 urtearen
aurretik) eta legezkoek (2000-1-1aren ondoren) soldata murrizketak erakarriko
dituzte ordaintzeko ordutegi-tasa handitzen ez bada edo konpentsaziozko ordain-
saria erabakitzen ez bada. Mahaigaineratutako gaia, orduan, soldatapekoak erre-
gela berriak ezartzera behartuta gertatuko diren ala kontratuan aldaketa
substantzialak izan direla eta, kontratu-etetea eskatzeko eskubidea izango al
duten32.

Jurisprudentziak ordainsariaren eta lanaren iraupenaren kontratu-izaera adie-
razi du (baina ez ordu gehigarriena). Kontua zalantzazkoagoa da ordainketaren
jatorria lan-kontratukoa ez, baizik eta erabilerakoa edo hitzarmen kolektibokoa
denean. Lanaldia 35 ordutara murrizteak, lanaren iraupena legez murriztu baino
lehen, 2000 baino lehen alegia, ordainketaren murrizketa erakar lezake, baina
baldin eta legezkoa baino luzeagoa zen kontratuko ordutegia erreferentzia bezela,
eta enpresaburuaren aldeko inolako konpromezurik gabekoa izanez gero bakarrik
(Langlois 1998:786).

Aipatutako kontratu-izaerak lan kontratuaren aldaketa sakona erregulatzen
eta gai ekonomikoengatik gertatutako iraizpenarekin batera hartzen duen Lana-
ren Kodeko  L.321-1 artikuluaren ezarpena eskatzen du33. Erregulazio honek
beste batzuen artean 50 langiletik gorako enpresetan plan soziala egitera behar-
tzen du enpresaburua iraizpen kopurua hamarrekoa edo gehiagokoa denean.
Plan sozialean barne- eta kanpo-birsailkatze jarduerak aurreikusi behar dira, jar-
duera berriak sortu, prestakuntza edo birmoldaketa jarduerak eta lan denbora
murrizteko edo berrantolatzeko neurriak aurreikusi (CTko 321.4.1 art.). Juris-
prudentziak erakutsi du, bestalde, akordio kolektiboak ezin duela lan-kontratua
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32 Aurreikus daitezkeen kasuen hedadura eta garrantzia eztabaidagai da. Rayk (1998b:770) esan-
guratsua izan daitekeela dio, Robien Legearen ezarpenak eragindako salbuespentasuna aurrekari egokia ez
bada ere. Bi puntutan oinarritzen da horretarako: a) enpresentzako kostu handiagoa Aubry Legearekin,
Robien Legearekin baino, Aubryrenean kopuru bateko ordainketa eta laguntzen izaera dégressive-a dela
eta, Robien Legeko proportzionaltasunaren aldean; b)Aubry Legeko derrigorrezkotasuna Robieneko hau-
tazkotasunaren aldean. Aitortzen du, langile gutxi batzuk bakarrik egingo diotela uko beren lan-kontra-
tuen aldatzeari, lan-merkatuaren eraginez. Bestalde, goi-mailako kualifikaziodun eta eske handia duten
langile kopuru esanguratsuak, goi-mailako informatikariak, adibidez, egoera aprobetxatzeko moduan
izango direla kontratuak kalte-ordainsaria jaso eta eteteko. J. Marimbert-en usterako (1998:781), solda-
tapeko askoren isileko edo adierazitako onarpenak garrantzia kentzen die salbuespenei.

33 Kasazio Auzitegiak oso argi uzten du 1998-5-19ko Epaian: “soldatapekoaren kontratu-ordain-
saria aldatu ezin daitekeen kontratu-elementuetako bat da, ezta apur bat ere, berak onartu gabe. Gauza
bera, kontratuan aurreikusitako ordaintze-moduari dagokionean ere, enpresarioak modu berria onura-
garriagotzat joagatik ere” (Rey 1998b:770). 



eraldatu (Kasazio Auzitegiaren Sozialeko Salaren 1998-2-25ko epaia (Pelissier
1998:795)).

Hala ere, hitzarmen kolektibo bidez kontratua aldatzeko ezintasuna hitzar-
men horretako xedapenak kontratukoak baino onuragarriagoak direnean baka-
rrik da egia, bestela, CT L.135.2 artikuluaren arabera negoziazio kolektiboko
xedapen onuragarrienak norbanakoentzako kontratuei ezartzen baitzaizkie. Pelis-
sier-ek (1998:796) dioen bezala kontuan izatekoa da“ kontua ez dela bi hitzar-
men kolektiboetako klausula konbentzionalak parekatzea, parekatze hau
soldatapeko guztientzat onuragarriagoa dena aurkitzeko egin behar baita Kasazio
Auzitegiaren arabera”, baizik eta soldatapeko guztientzat eragingarria den kon-
bentziozko klausula eta lan kontratu indibidualeko klausularen arteko konpara-
keta. Froga egokia kontratu-klausulak kolektiboak baino onuragarriagoak izaten
datza, eta epaileari dagokio frogatze hori: arau indibiduala kolektiboa baino onu-
ragarriagoa dela erabakitzen ez badu, azkeneko hau ezarriko da, eta bere xedape-
nak aurkako lan-kontratukoen ordez jarriko dira, berdin kontratu indibiduala
arau kolektiboaren aurrekoa edo ondorengoa den (Ray 1998c:775).

Arautegi eta jurisprudentzia honek ez dute erantzun erraz bat ematen uzten
lan denboraren iraupena eta ordainsaria murrizten duten konbentziozko klausu-
lak kontratuko klausulak baino onuragarriagoak diren erabakitzeko. Konkre-
tuago, ea lan denboraren %11,4ko murrizketa (39tik 35 ordutara) ezartzen duen
konbentziozko klausula, soldataren jaitsiera txikiagoarekin batera, ehunekotan,
onuragarriagoa den lanaren iraupena 39 ordutan eta orduei dagokien ordainsaria
finkatzen dituen kontratu-klausula baino. Rayrentzat (1998c:775), erkaketari
ezezkoa ematen zion jurisprudentzia zaharra legezko arauen versus arau kolekti-
boen arteko konparaketan zegoen oinarrituta, eta ezezko erantzuna ezinbestekoa
zen arau kolektiboak ezin baitzuen legezko oinarrizko arau baten aurka jo.

Hitzarmenezko klausula kolektibo bat indibiduala den batekin konparatu
nahi denean, Rayk uste du aurreko arazoa beste bati gehitzen zaiola, alegia,
banan-banako akordio kolektiboaren aldean onuragarriagoa izatearenak, ea
norentzat izan behar duen, soldatapekoarentzat ala hitzarmenak eragina duen
soldatapeko langileria osoarentzat.

Arazo hau zentzuzkoa da langile guztien bateratasuna eskatzen duen lan
denboraren berrantolaketen truke lanpostuei eutsi edo berriak sortarazten dituz-
ten LDM akordioetan. Irtenbidea ez da, ordea, horren bistakoa, egun dagoen
jurisprudentzia34 urria baita, eta doktrinaren barruan era askotako iritziak bai-
taude.
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34 Hitzarmen Kolektiboen arteko konparaketa kontuan, Kasazio Auzitegiak 1997-2-19ko epaian
enplegua arriskuan dagoenean egokitzat jo du “langileria osoaren eta ez beraien arteko baten edo beste-
ren interesak” kontuan izatea eta hobari bat kentzearen aukera ere kontuan izatea, konpentsazio bezala
“lana arriskuan duten langileei eustea” baldin badu. Jurisprudentzia hau baliagarria izango litzateke LDM



Ordaintze gaian zaila gertatzen den beste arazoa diru-konpentsazioaren
onura enpresako soldatapeko guztiek ala LDM jasandakoek bakarrik izan behar
duten da. Berdintasun printzipioan eragina duen kontu honek zalantza juridi-
koak ere planteatzen ditu, bai lanaldi partzialeko langileentzat zein lanaldi oso-
koentzat, nahiz  eta arrazoi juridikoak ez berak izan bi kasuetan. Ematen zaion
erantzun juridikoa ematen zaiola ere, arazotsua gertatuko da eginkizun berak
bete behar arren era berean ordaintzen ez zaien langileak enpresa berean aritu
beharra (Belier 1998:974).

Lan kontratuaren garrantziaren balorazioa eta negoziazio kolektiboarekin
duen erlazioa konplexua da. Egia da, Lyon-Caen aipatuz Escribano Gutierrezek
dioena: “negoziazio bidezko aldaketen aurrean langile bakoitzaren egoera indar-
tzeak enpresaburuarekin duen menpekotasuna areagotzea dakar berarekin”
(Gutiérrez 1998:646).  Kontu hau, hala ere, erlazionatuta dago estatu-mailako
arauek babes-zereginean izandako ahultzearekin eta mugimendu sindikalaren
ahultze orokorrarekin. Testuinguru honetan LDMri buruzko negoziazio kolekti-
boak ondorio txarrak erakar litzake soldatapekoentzat. Hala, J. Marimbert
Enplegu eta Elkartasun Ministerioko lan harremaneko zuzendariak, Droit Social
aldizkariak antolatutako elkarrizketa batean planteatu zuen, negoziazo kolekti-
boaren araberako lan kontratuen osatzea legegileek zehatz aztertu behar dutela
badaezpada, “egungo erregulazioak lan antolaketaren negoziazio ondorengo eral-
datzea eragotz baitezake” (Marimbert 1998:782). Hala ere, aitortu du, enplegu
kontuetan “orokorrean onuragarriak” dieren talde-konpromezuak “soldatapeko
batzuen kontura egiten direla objektiboki”. Aurrekoari erants dakioke ondorio
kaltegarri horiek Aubry Legearen agintze-indar txikiari esker gertatu edo/eta
indartu direla.

9. Aubry Legearen ezartzearen balantzea

Lanaldi murrizketaren lehenengo helburu soziala, erabateko enplegua sortze-
aren bidez langabezia ezabatzen laguntzea hain zuzen, erdipurdi bete da Aubry
Legearekin. Enpresei “azkar joateko” bultzatu nahian 1998an emandako lagun-
tza hobeak sustagarri izan arren, LDMrako 800 milioi libera bakarrik aurreikusi
dira 1998an, eta 1999an 3.700 bihurtuko dira35. 1998an sinatutako akordioek
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akordio “erasokorren” kasuan. Langloisen iritzirako jurisprudentzia hau ezin da ezarri, enpresak eskaini-
tako zeharreko kontrapartiden truke soldatapekoen kontratuzko ordainsaria gutxitzea ezartzen duten
LDM akordio “erasokorren” kasuan (Langlois 1998:791).

35 LDMrako laguntzetarako aurreikusitako kopuruen urritasunak kontrastea egiten du modu
bateko edo besteko kontratu “atipikoetarako” banatzen segitzen diren 73.000 milioiekin, salbuespenak
eta desgrabazioak direla. 



ehun mila langileentzat bakarrik izan dute eragina, soldatapekoen %0,7entzat
alegia, eta hamar mila lanposturi eutsi edo lanpostu sortzea lortu da. “Ondorio
txar” hauek enpresaburu organizazioek bultzatutako eta enpresa agintaritzek
jarraitutako oztopatzearekin dute zerikusia. Akordioak eta hitzarmenak sinatu
direnean, enplegurako izan zezakeen eragina erabat ahularazi da besteak, beste,
malgutze-, ordutegien urtekotze- eta atsedenaldien murrizte-konpentsazioen
bidez36. Ikus ditzagun adibide batzuk:

Lan denboraren kalkulu berria.

– Hitzarmen Kolektibo bat baino gehiagotan (banka, merkataritza, meta-
lurgia), enplegu-emaileek lan iraupenak negoziazioen aurretik birkalkulatu egin
dituzte, janzteko, otartekorako eta bestelako atsedenaldiak, lanik gabeko aldiak,
jaiegunak, “jaizubiak” eta abarrak kenduta (G.Filoche 1998:15). Peugeot 35
orduetako negoziazioko bi pausaldi ezabatzera iritsia da, legezkoa izan ez arren,
dagoeneko ikusia dugunaren arabera Aubry Legeak murrizketa “kalkulatze modu
egonkor” bidezkoa izatea eskatzen baitu (3.I artikulua).

Ordu gehigarrien ugaritzea.

– Baimendutako ordu gehigarriak ugaritu egin dira. Metalurgiako akordioak
urteko 180 eta 150 orduko mugak ezartzen ditu, asteko edo urteko zenbaketaren
arabera hurrenez hurren. Muga hauek 25 ordutan areagotzea izango da 2000-
2002 biurtekoak 20 langilez gorako enpresetan eta 2002-2004ko biurtekoan
enpresa txikiagoetan. Eraikuntza eta Herri-Lanetakoak 145ean finkatu zituen
urteko zenbaketarako eta 180an beste kasu batzuetarako. 

Urtekotzea.

Erostetxe handiek eta erostetxe herrikoien arloko ugazabek egindako 35
orduen ezarpen-proposamenak, eta 40.000 langile hartzen dituena, lan denbora-
ren urtekotzea barnehartu zuen, 16 astetan jarraian astean 46 ordu ezarriaz, eta
48 orduko “muturrak” beste aste batzuetan, ondoren 35 orduz beherako aste
bidez konpentsatuta. Helburua erostetxeak zabalik edukitzeko denbora luzatzea
zen. Proposamen honen emaitza lanpostu bat bakarra ere ez sortzearena izan da,
eta joan den urtarrileko 29ko manifestazio sindikal ikaragarriak sorrarazi ditu
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36 Akordiorik onuragarrienetako bat EDF-GDFk sinatutakoa da: 35 orduetarako iragatea beran-
duen 1999-10-1erako aurreikusi ondoren, 37 bezala ordaindutako 32 orduetarako murrizketa “bultza-
tuko dela” xedatzen du. Guzti honek 18.000tik 20.000 lanpostu berri sortzea ahalbidetuko du (Le
Monde, 1998-1-14).



Alderdi Sozialistaren ezker sozialistaren aldizkariak dioenez (Démocratie & Socia-
lisme 1999, 62.zkia, 15or.). Peugeoteko akordioak 3 urteko ekoizpen erritmoa
aurreikusten du, eta dagokion urteanizkotasuna ere, hala, ia ordu gehigarri guz-
tiak ezabatzea ahalbidetzen dela... inolako enplegu-sortzerik gabe (Le Monde,
1999-1-31). Metalurgiako akordioak gehienezko lan-iraupena eguneko 10 ordu-
tan finkatu du, asteko 48, eta asteko 42an jarraian lan egindako 12 asteetan
zehar. Garbitasuna, Eraikuntza eta Herri-lanetako akordioek lanasteko gehie-
nezko muga 44 edo 46 ordutan ezarri zuten, hurrenez hurren (Le Monde
1999:169).

Aubry Legearen eragin txikia diseinatutako instituzioei zegokien zatiaren
izaera eta ezaugarriekin erlazionatuta dago. Bere eragina bost urteko aldietara
luzatzen eta izaera “sustagarria” duten bi legetan egituratuta izateak izugarrizko
maniobra tartea eman die lan denboraren murrizketa errefusatzen duten enpre-
sei. Negoziazio kolektiboaren gorespena LDMrako bidea bezala ez da egokia
mugikortasun sindikala horren ahula den testuinguru batean, batez ere, enpresa
ertain eta txikietan.

Aubry Legea horren gutxi ezarri izana negoziazio kolektiboaren ahultzearekin
batera gertatu da. Nabarmen urritu da ordainsari-akordioen kopurua 1998an:
10.000 langiletik gorako 214 arloetatik 42k bakarrik sinatu dituzte akordioak,
eta 37k bakarrik lortu dute beren gutxienekoak haztea (1997ko 77en aldean).
Sinatutako soldata igoerak 1997koak baino txikiagoak izan dira, eta oraindik txi-
kiagoak LDMk negoziatu direnean. Bilakaera hau enpresa-erakundeen “35
orduak” soldatapekoentzat horren erakargarriak ez izatea lortu nahiarekin bat
dator, murrizketa, langileei soldata-izozte eta lan baldintzen okertzearen bidez
ordainarazita. Lionel Jospinen gobernuari ospea kendu ondoren Aubry Legeak
arrakasta urria izanez gero, eskuin politikoa berriro agintaritzara itzultzea erraz-
tuko luke eta, aldi berean, hasitako aldaketa txikien atzera egitea.

Era malgugarrian erabiltzeak korronte neoliberalek Aubry Legearenaurrean
zuten jarrera aldatzea erakarri du. Duela gutxi arte Lionel Jospinen “interben-
tzionismoa” errezeloz ikusten zuten finantzabide anglosaxoietako komuni-
kabideek orain “begiratu ulerkorra” zuzentzen diote Frantziako politika
ekonomiko-sozialari, eta, bereziki, Aubry Legeari. Hala Wall Street Journal egun-
kariak, 1998-11-4ko edizioan, Aubry Legea Frantzian lanaren antolakuntzarako
gehiegizko gogortasuna gainditzeko aukera zela azaldu zuen  (Bezat 1999:139).
Aubry Legeak lana sortzeko baliagarria izango ez bada ere –zioen egunkariak–
malgutasuna eta enpresen ekoizpen-irabaziak areagotzea ahalbidetuko du, “uste-
kabean”, hori bai. Aldi berean pozik azaldu zen akordio askotan soldatapekoek
onartutako soldatei-eustea zela eta.
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10. 1999ko Aubry Lege berria

Aubry Legeko 13. Artikuluak aurreikusten du “alderdi sozialekiko” kontzer-
tazioaren ondoren Gobernuak legearen ezartzearen balantzearen txostenaaur-
keztu beharko diola Lege-Biltzarrari 1999ko irailaren 30 aurretik. Balantze
horrek 2 artikuluan aurreikusitako negoziazioen bilakaera eta emaitzak aztertuko
ditu, eta lanaren hitzarmenezko eta legezko iraupenaren bilakaera, eta baita 3
artikuluan aurreikusitako laguntzen eragina enpleguaren sustatzean eta enpresen
antolakuntzan ere.

Balantze hau, besteak beste, ondoko gai hauek erregulatuko dituen bigarren
legea prestatzeko lagungarri izango da:

– ordu gehigarrien erregimena
– lan denboraren antolakuntza eta modulazioa
– “hautatutako” lanaldi partziala sustatzeko erak
– lanbide prestakuntzaren lekua negoziazioetan
– koadroetako langileriari ezar dakizkiekeen berariazko modalitateak
– LDMrako baldintzak eta ondorioak, enpresen neurrien arabera
– enplegua enpresa ertain eta txikietan garatzeko bideak
– eragina, enpresa nagusi eta azpikontratazioko enpresen artean

Liaisons Sociales aldizkarian diotenez, bigarren Aubry Legea deitutakoak
ustez izango duen edukia G.Cette eta D.Taddei ekonomilarien 1997ko lanaren
bigarren argitalpenetik (1998) ondoriozta daiteke, Lionel Jospinen Azterketa
Ekonomikorako Aholkularitzako kideak direla jakinda, eta bietako lehenengoa
baita M. Aubry enplegu ministroaren kabinete teknikokoa ere (Liaisons Sociales,
12771 zkia, 1998-10-23). Honako hau izan liteke:

– SMICa eta diru-sarrera bermatua: egileek “hileko gutxieneko ordainsaria-
ren bermea ezartzea” proposatzen dute “lanaldi osoko langileentzat”. Langile
hauen maila gutxienez “orduko SMICeko ekoizpena bider 169 ordukoa”-ren
parekoa izango litzateke.  Igotze honek %11,4ko gainkostua esan nahiko luke,
erdia baino gehiagoan urteko eta langileko 5.000 liberako egitura-laguntzaren
bidez ordaindu beharko litzatekeena. Berme hori lanaldi partzialeko langileentzat
hainbanatu beharko litzateke, hileko soldataren igoera sortaraziz eta horrekin
batera baita SMICaren arabera ordaindutako lanaldi partzialeko langileen lana-
ren kostuarena ere. Enpresetan izango lituzkeen ondorioak kostu-mailan lanaldi
partzialari laguntzeko mekanismoren bat abiaraziz txikituko lirateke.

– Egiturazko laguntza ezarriko litzateke, lanaren iraupenaren araberakoa,
iraupen batetik besterako iragatea kontuan izan gabe, eta benetako lan 35 ordu
edo gutxiagoko iraupena duten enpresei legokieke. Zenbatekoa 5.000 liberakoa,
soldatapeko/urteko, gehi 1250 libera 35 orduz beheko orduko izango litzateke,
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eta ordainsarien batezbesteko bilakaera jarraituko luke. Honela, laguntza hau
“kualifikaziorik gabekoak kontratatzeko laguntza-politika” bihurtuko litzateke.
Beste iturri batzuek diotenez, Gobernuak ez omen du oraindik erabaki, laguntza
lan denbora murrizten duten enpresa guztietarako izango den, edo langile gehi-
garriak kontratatzen dituztenentzat bakarrik (Bezat 1999:139). 1998an eta
1999an ordaindutako 9.000 liberako laguntzak ez bezala, 5.000koa lanaren batez
besteko kostuaren %2,5aren baliokidea da, ez oso “sustagarria” beraz, lehenago
Aubry Legearekin bat egin ez duten enpresentzat.

– ”Hautazko” lanaldi partziala lagunduko da, lanaldi mota hau hautatzearen
araberakoak izango baitira laguntzak.

– ”Egiturazko” laguntzak ematearena “alderdi sozialen” artean lanaren bene-
tako iraupenaren kalkuluari buruz akordioen sinatzearen arabera izango da.

– Ordu gehigarriak enplegu bihurtuko direla aurreikusten da, “alderdi sozia-
lei” ordu gehigarriak  %100ean atsedenaldi denbora bihur daitezen gonbitea
eginda, eta “honek inplizitu urteko muga gorena zerora jaistea dakar”.

Ordainsari-konpentsazioari dagokionean, badirudi ikusia dugun SMICekoa
salbu, Gobernuak Aubry Legearekin izandako jarrera bera eduki behar duela, era-
bakitakoa negoziazio kolektiboaren eskuetara bidaltzekoa, alegia, baina honela
zazpigarren atalean aipatutako arazo juridiko nahasiak planteatzen dira.

Ia ziur helduko zaion beste gaia koadroen lan denborarena izango da, hiru
koadro motatan bereiztuta. Agintaritzako koadroei “kopuruko” ordainketa sis-
tema jarriko litzaieke, lanbide liberalekoen antzera geratzen direla. Koadro gehie-
nei soldatapekoen ordutegi orokorra eta langile-zuzenbidea ezarriko litzaieke.
Hirugarren motak merkatal koadroak hartuko lituzke eta indargabetze modalita-
teak izango lituzke, bereziki, ordukako kalkulua izan beharrean, eguneko kalku-
lua ezartzearen bidez. Eztabaida zera honetan datza nagusiki: taldeak nola
bereiztu eta zein kalkulu mota ezarri ezohizko lan motei (lanik gabeko aldiak,
bidaiak, lantokia etxean dutenena...).

Lanbide heziketa LDMrekin lotu da 1998an. Entreprise et Progrès izeneko
enpresaburuen hausnarketa-taldearen arabera “prestakuntza lan denboraren
murrizketarako negoziazio guztietako kontrapartida bihurtu beharra dago”
(Bezat 1999:139). M. Aubryk aldarrikapen hau zehaztu baino ez du egin, beste-
rik gabe, langilea bere lanpostuari egokitzearekin zuzeneko lotura duen presta-
kuntza, lan denboraren zatia izango dena, alde batetik, eta langileei kualifikazio
berriak hartzea ahalbidetuko diena “zati batean lanez kanpo” egiterik ere egongo
litzatekeena, bestetik, bereiztean.

Bigarren legearen promulgatze egutegiari dagokionean, SMICari 1999ko
uztailaren 1ean  balio handiagoa eman beharrak legea bi alditan “zatituta” onar-
tzea erakar ote dezakeen esaten hasita daude zenbait (1999-1-13ko Liaisons
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Sociales, 12826 zkia, 1 or.). Lehenengo osagaia arlo ekonomikoari legokioke: egi-
turazko laguntzaren zenbatekoa, ordu gehigarrien errekargua eta gehienezko
ordu kopurua, bermatutako hileko diru-sarrera... Bigarrena, koadroen lan den-
borari buruzko erregela juridikoei legokieke, benetako lan denboratik ken daite-
keen prestakuntzarako erabilitako zatia, lanaldi partzialeko erregimena, eta abar.
Honela, uda aurretik balantzea egin eta saioen hasiera izan behar zuen Lege-Bil-
tzarreko aurkezpena aurreikusten zuen hasierako egutegia aldatzea eta hala,
aurrekontuen eztabaidarekin batera aztertu beharra ere gerta liteke. Bigarren
legearen bozketa 2000-1-1az gerora atzeratzea, hots, Aubry Legearen 1 artiku-
luan zehaztutako 35 orduko lanastearen iraupen berria indarrean sartu eta gero,
gerta ez dadin, prozesua azkartu egingo dela uste da arlo ekonomikoari dagokio-
nean behintzat, udako oporren aurretik onartzea gerta baitaiteke. Onartu aurre-
tik Konstituzio Kontseilutik iragatea, 1999ko irailetik urrira bitarteko hiru
aldiko parlamentu-eztabaida, ministroen Kontseiluan aurretik eztabaidatu beha-
rra, Estatuko Kontseiluak egin beharreko aurreko txostena, guzti honek biren bat
hilabeteko tartea uzten du lehenengo legearen eztabaida eratzeko, aldi berean
alderdi sozialekin ere gauzatu behar den eztabaida.

Denboraldi honetan izugarrizko presioa izatekoa da –hasita dago, dagoe-
neko– nagusien aldetik, lehenengo legearen arrakasta urriaz baliatu nahi baitute
lege zorrotzagoa onar ez dadin. Azaldutako argudioa orain arte izandako nego-
ziazio gutxi horiek indartu beharrarena da, horretarako “elkarrizketa sozialari”,
batez ere enpresa mailan eutsi beharra. Bestela, MEDEFeko lehendakaria den
Ernest-Antoine Seillièrek dioenez, “enpresek apurtu eta erantzuteko” arriskua
izango du Gobernuak (Le Monden jasotako 1999-1-20ko adierazpenak). Enpre-
sarioen erakundeak 35 ordura igarotzearen ondorioak amortizatu egin nahi ditu
ordu gehigarriak eta/edo orduen urtekotzearen bidez, eta horretarako metalur-
giakoa bezalako akordioetan barnehartutako xedapenei eutsi nahi diete.

Aipatutako neurri hauek ez dituzte lehenengo legearen emaitza eskasen azal-
pena diren gabeziak berdintzen. Hala, ez da uste lan denboraren gehienezko irau-
penak (egunean eta astean) laburraraziko dituenik, ez eta enpresei atzerarazteko
moduko ordu gehigarrien errekargu handiagoen legez finkatzea erakarriko due-
nik ere37. Lanaldi partziala sustatzen jarraituko dute langileek, hala, “hautatuta”
baldin badute ere, baina horrela denik ez da batere erraza frogatzen, ez behintzat
soldatapeko langileek duten nagusiaren menpekotasuna kontuan izanda, edo
kontzeptu honek sortzen dituen arazoak etxeko lana ia erabat emakumezkoei
leporarazten dien testuinguru sozialean. “Hautatutako” lanaren sustapenak,
benetakoa izateko orain arte kontuan izan ez den baldintza bat bete beharko
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37 Ezker Sozialistak gaia jarrita, 1998an Alderdi Sozialistako Enpresak Konbentzioak, “ordu gehi-
garrien tarifa nabarmen indartzea” onartu zuen, halako orduen ugaritzea gelarazteko. Gobernuak bere
status quo-a mantendu nahian dabilela dirudi: 130 ordu/urte, hasieran %25eko errekarguarekin eta han-
diagoa oraindik lan denboraren urtekotzea bideratzen duten enpresentzat.



luke: lanaldi partzialeko langileek lanaldi osora iragateko aukera izatea –eta nagu-
siek onartu beharra–. 

LDMri buruzko lege-neurrien eragingarritasunak Lan Zuzenbideko beste
erakundeetan ere eragina duten neurriak hartzea eskatzen du, egungo malgutze
eta desarautze zalantzari amaiera emateko neurri batzuk mantenduta eta beste
batzuk aldatuta. Enpresek lan-indarraren kudeaketako malgutasun eskaerei
dagokienean LDMk betetzen duen tresna-funtzio hutsa gainditzea, eta berezko
hasierako soldatapekoen eskubideak babestean zuen egitekoa berriro beregana-
tzea ere eskatzen du eragingarritasun horrek38.Horrela bakarrik saihestu ahal
izango dira soldatapekoek lana galtzeko duten beldurra, besteak beste, eskeintzen
zaien lanaldiaren murrizketa eta ondoriozko soldata jaitsiera onartzen ez badute.
Hala ere, lege berriari dagozkion Gobernuaren aurreikuspenak mantentzea, edo
enpresarien erakundeek egindako presioaren ondorioz behar bada okerragotzea,
langileen eta beren erakundeen esku dago hein oso handi batean. Gizarte-
Segurantzaren erreforma zela eta Juppé lehen ministro ohiaren aurka 1995eko
abenduan egindako mobilizazio ikaragarrien oroimenak (lehenago ere baziren:
1968ko maiatza, 1986-7ko mobilizazioak) helburu hori zilegi dela pentsatzeko
aukera ematen du. Izaten duen arrakastak edo porrotak Europa osoan izango du
eragina, eta baita, lan denboraren murrizketa mugimendu sindikalaren erronka
nagusienetakoa bihurtuta dagoen Euskal Herrian ere.
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38 Hala dio J-E. Rayk lan zuzenbidea lanerako eskubidearen aldera doala esanaz, eta ohizko sol-
datapekoaren babesa bigarren mailako zera izatera pasa dela lanpostu eskatzailei lana eman beharraren
atzetik: “Lanpostua zenbatnahi kosta dela ere”-ren izeneko aldaketa nabarmen honek legearen gero eta
eskuzabaltasun handiagoa dakar, eta adibide argienetakoa gizarte-bizimoduaren gero eta malgutasun
handiagoa eta sinkronizazioeza uzten duten zenbait akordio indargabetzailek osatzen dute (Ray
1998a:92).
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