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Sarrera 

Aurreko buletinetan bezala, lan hau Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU), Bizkaiko 

Foru Aldundiaren (BFA) eta DEMAren arteko akordio baten ondorioa dela azpimarratu nahi 

dugu. Akordioaren helburua, aldika, Bizkaiko lan-merkatuaren bilakaerari buruzko txosten 

zehatzak egitea da.  Aldez aurretik, Bizkaiko Foru Aldundiari eskerrak eman nahi dizkiogu, 

bereziki Ekonomia Sustapenerako Sailari, ekimena martxan jartzeagatik.1    

Hiru hilero argitaratzen ditugun buletin hauen funtsezko helburua Bizkaiko lan-egoeraren 

bilakaeraren hiruhileko ikuspegi estatiko eta dinamikoa eskaintzea da. Horretarako, 

EUSTATek egindako Biztanleria Jardueraren Arabera sailkatzeko Inkestatik (BJA) ateratako 

mikrodatuak erabiltzen ditugu. 

Buletin elektroniko bakoitzak bi atal2 ditu:  

Analisi estatikoa: Lehenengo atal honek BJAren hiruhileko datuek Bizkaiko 

biztanleriaren inguruan oro har eta lanean zein langabezian daudenen inguruan bereziki 

agertzen dituzten datuen ikuspegi estatiko zehatza ematen du. Biztanle helduen (16 

urtetik gora) banaketa ezagutzera emango dugu, demografia, sexua, adina eta 

hezkuntzaren arabera. Gainera, lanean dauden pertsonak demografiaren eta beste 

zenbait alderdiren, hots, jarduera motaren, lanpostuaren eta kontratu motaren arabera 

deskribatuko ditugu. Amaitzeko, Bizkaiko langabeen azterketa egingo dugu, demografia 

ez ezik langabezian daramaten denbora ere kontuan hartuta. Aldaketak ongi islatzeko, 

kasu gehienetan, oraingo hiruhilekoaren egoera joan den urtean hiruhileko berdinean 

zegoen egoerarekin alderatuko dugu, sasoiaren baldintzak antzekoak baitira.  

Analisi dinamikoa: EUSTATek pertsona bakoitzak ondoz ondoko bi hilabetetan duen lan-

egoerari buruzko txostena eman digu. Horri esker, langileek lan-merkatuan dituzten 

trantsizioen inguruan erabat berria den analisia egin dezakegu. Bereziki, lana galdu 

duten pertsonen trantsizioa (lanetik langabeziarako trantsizioa) zein aurreko 

denboraldian langabezian zeuden eta orain lana lortu duten pertsonen trantsizioa 

aztertuko dugu. Bigarren atal hori funtsezkoa da lanean zein langabezian dauden 

langileentzat lan politika aktiboak behar bezala diseinatzeko.  

 

                                                           

1 EUSTAT-i eskerrak eman nahi dizkiogu estatistikekin emandako laguntzagatik. Informazioa emateko izan duten 

prestasuna funtsezkoa izan da buletin hauetan aurkeztutako analisiak egin hala izateko. 

2 Datu hauek EAEko datu orokorrekin alderatu nahi izanez gero, kontsultatu Euskadiko Lan Txostena 

(http://www.informelaboraleuskadi.org). 
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I. ZATIA: Ikuspegi estatikoa - Bizkaiko lan-egoera  

1. taulan Bizkaiko biztanleria helduaren banaketa ikus dezakegu, biztanleen lan-

egoeraren arabera taxutua. Bizkaian 971.240 biztanle heldu bizi dira; horietatik % 47,1 

landunak dira, % 8,8 langabetuak eta % 44,1 inaktiboak (ikasleak, erretiratuak, etxea 

zaintzen aritzen diren pertsonak edota beste batzuk). Egoera hau eta doi-doi duela 

urtebeteko egoera erkatzen dugunean, inaktibitateak gora egin duela ikusten dugu, eta 

hori zenbait arrazoirengatik izan daiteke, berbarako, biztanleriaren zahartzea, langabetu 

batzuek amore ematea eta ikasleek beren hezkuntza-denbora luzatzea, besteak beste.   

        Iturria: EUSTAT-BJA 

 

 

LANDUNAK 

2014ko hiruhileko honetan, Bizkaian 457.730 landun daude. Atal honetan, horien 

banaketaz ari gara, bai langileen ezaugarri demografikoei dagokienez, bai beharginok 

duten enplegu-ereduari dagokionez.   

1. grafikoak erakusten digunez, landunik gehienak (% 53) gizonezkoak dira, eta orain 

dela doi-doi urtebeteko egoeraren antzekoa da. Beste alde batetik, 100 landunetik 3 

baino ez dira 25 urtetik beherako langileak, eta 100etik 46, berriz, 45 urtetik gorako 

beharginak dira. Datu honek agertzen digu Bizkaiko landunen batez besteko adina oso 

altua dela, eta datu hori geroz eta nabarmenagoa da urtez urte. Horrezaz gainera, 

Bizkaian ia ez dago lehen ikasketak soilik dituen langilerik; horri dagokionez, 10 

beharginetik 6k bigarren ikasketak dituzte, eta 10etik gainerako 4ak unibertsitateko 

ikasketak eginak dauzkate. 

Landunak guztira 459.300      457.730     

(%) %47,00 %47,10

Langabetuak guztira 90.440        85.030       

(%) %9,30 %8,80

Ez-aktiboak guztira 427.090      428.480     

(%) %43,70 %44,10

Laginaren tamaina 4.605 4.559

Guztira 976.830     971.240    

1. taula: Biztanleria helduaren ezaugarriak (16 urtetik gorakoak)

2013ko laugarren hiruhilekoa 2014ko laugarren hiruhilekoa

Ezaugarri demografikoak
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1. grafikoa: Okupatuak sexua, adina eta hezkuntzaren arabera 

 
Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 

 
 

2. grafikoan, landunen banaketa aurkezten dugu, beharginok egiten duten lan-

ereduaren araberakoa. Horri dagokionez, 100 landunetik 75ek zerbitzuen sektorean lan 

egiten dute, eta horrek erakusten digu hirugarren sektorea nagusi dela nabarmen-

nabarmen Bizkaiko ekonomian. Hurrengoa industriaren sektorea da, 100 beharginetik 

20k arlo horretan jarduten dute eta; azkenik, hirugarren postuan, urrutiago bada ere, 

eraikuntza sektorea dago, arlo hori 100 beharginetik 5ek lantzen baitute. Industria 

sektoreak garrantzia galtzen du zertxobait, zerbitzuen sektorearen alde, eta horrek argi 

erakusten digu industria sektoreak ez duela susperraldi-zantzurik agertzen, edo 

behintzat, enplegu arloan ez dela susperraldirik nabaritzen. Beste alde batetik, 

teknikariek eta profesionalek osatzen duten lanbide kualifikatuen portzentajea oso 

handia da Bizkaian (100etik 41), eta hori bat dator bertako biztanleriaren ikasketa-maila 

handiarekin. Azkenik, Bizkaiko langileen kontratu-ereduari dagokionez, aldi baterako 

kontratazioak, dela lanaldi osoan, dela lanaldi partzialean, lau kontratutik bat ukitzen 

du, eta ez du inondik inora ere behera egiten, urtez urte apur bat gora egiten baitu. 
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2. grafikoa: Okupatuak sektorea, lanpostua eta kontratu motaren arabera 

 
Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 

 

 

LANGABEAK 

3. grafikoan Bizkaiko langabetuen banaketa erakusten da. Gehienak (% 54) gizonezkoak 

dira, eta horien presentzia erlatiboak gora egin du zertxobait azken urtean. Beste alde 

batetik, langabetuen adinaren araberako banaketak egitate interesgarri bat agertzen 

du, hau da, 45 urtetik gorako langileen presentzia erlatiboaren gutxipen nabarmena. 

Urtebetean, haren presentziak ehuneko sei egin du behera, eta aldiz, gora egin du 25 

urtetik 45 urtera arteko beharginen presentziak. Banaketa arloan gertatzen den 

aldakuntza horren zioak bat baino gehiago izan daitezke; alde batetik, kolektibo honen 

enpleguratze-tasa 2014. urtean handiagoa izana, edo bestetik, kolektibo horren 

kideetako batzuk lana bilatzeari utzi diotela, eta horren ondorioz, biztanleria aktiboak 

osatzen duen multzotik atera direla. 45 urtetik gorako landunen portzentajeak gora egin 

duenez (hala agertzen da 1. grafikoan), badirudi, zati batean behintzat, 45 urtetik gorako 

langabetuetako batzuek lana aurkitu ahal izan dutela; hori, noski, berri ona da, lana 

bilatzerakoan zailtasun zeharo handiak jasan behar izaten baititu kolektibo horrek. 

Iraupen luzeko eta batez ere 45 urtetik gorako langabetuak kontratatzeko egun badiren 

hobarietako batzuk eraginen bat izan dute banaketaren osaeraren aldakuntzan.   
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Langabetuen ikasketa-mailaren araberako banaketak erakusten duenez, 100 

langabetutik 72k bigarren ikasketei dagokien prestakuntza dauka, 100etik 24k 

unibertsitateko prestakuntza dute eta 100etik 7 soilik du lehen ikasketei dagokien 

prestakuntza. Bizkaiko biztanleria aktiboaren ikasketa-maila altua da, eta hori du 

ezaugarririk nabarmenetakoa; hainbestez, logikoa da, erlatiboki, langabetuen artean 

beste eskualde batzuen aldean unibertsitarioen portzentajea altuagoa izatea.   

Badago, azkenik, datu zalantzagarri bat ere: langabetuen iraupena Bizkaian. Iraupen 

luzeko langabetuen portzentaje handi-handia ez ezik, nabarmentzeko modukoa da 

horien bilakaera ere. Urtebetean, portzentaje horrek zeharo egin du gora, eta iazko 

amaieran 100 langabetutik 58k aski denbora langabeturik bazeuden ere (zeren hori, 

berez, maila oso altua baita), azken urtean iraupen luzeko langabeziak eragina du 

dagoeneko 100 langabetutik 74 langabeturengan. Azken hiruhilekoetan behin eta 

berriro adierazi dugunez, datu hau izugarri kezkagarria da, eta neurri ausartak hartu 

behar dira gure lurraldean iraupen luzeko langabezia murrizteko.   

 

3. grafikoa: Langabeak sexua, adina, hezkuntza eta langabezian eman 

duen denboraren arabera 

 
Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 
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2014ko laugarren hiruhilekoko lan egoeraren laburpen-koadroa  

 

 

 

Bizkaiko Helduen Biztanleria: Bizkaian 971.240 dira 16 urtetik gorako hiritarrak, doi-doi 

duela urtebete baino 5.000 inguru gutxiago. Halaber, 5.000 bat langabetu gutxiago daude; 

hori datu positiboa da, baina landunen portzentajeak ere behera egin du. Ostera, biztanleria 

inaktiboak gora egin du zertxobait.  

 

Landunak: Bizkaian 471.730 landun daude: horietatik % 53 gizonezkoak dira, eta 100 

landunetik 46 berrogeita bost urtetik gorakoak dira. Horrezaz gainera, 10 landunetik 4k 

unibertsitateko ikasketak dituzte. % 75ek zerbitzuen sektorean jarduten du lanean, eta % 

20k, industrian. Zerbitzuen arlo garrantzitsuak goranzko joera erakusten jarraitzen du; 

industriaren sektoreak, ordea, garrantzia galtzen jarraitzen du, apurka-apurka baino ez 

bada ere.  

 

Langabetuak: Bizkaian 85.030 langabetu daude, duela urtebete baino 5.000 gutxiago. 

Langabetuen batez besteko adinak behera egin du, 45 urtetik gorakoen portzentajea ere jaitsi 

egin delako. Daturik negatiboena iraupen luzeko langabetuei buruzkoa da, portzentaje 

onartezin horrek eragin baitu langabetuen portzentajeak gora egitea. 100 langabetutik 74 

iraupen luzeko langabetuak dira, eta horrek esan nahi du % 16 jaitsi dela portzentaje hori.   
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II. ATALA – Analisi dinamikoa - Bizkaiko langileen lan trantsizioak 

Lehenbizi, aurreko hiruhilekoaren eta egungoaren artean balizko lan-trantsizioetako 

bakoitza burutzen duten langileen proportzioa agertzen den taula aurkezten da: enplegu 

batetik beste lan-egoeraren batera igarotzea eta lanik ez izatetik (langabetuak edo 

erretiraturik ez dauden pertsona inaktiboak) lana izatera igarotzea. Kopuru absolutua ez 

ezik, balizko lan-trantsizio bakoitza egin duten langileen portzentajea ere erakusten da.     

2. taulan ikus dezakegunez, aurreko hiruhilekoan, landunen % 96k eutsi egin diote beren 

enpleguari hiruhileko honetan ere, hots, doi-doi duela urtebetekoa baino portzentaje 

handiago batek. Datu hau positiboa da, zeren esan nahi baitu enplegutik beste lan-

egoeraren batera igarotzeak behera egin duela; izan ere, horrek adierazten duenez, 

enpleguaren suntsipenak beheranzko joera erakusten jarraitzen du, azken hilotako 

emaitzetan agertzen denez. Oro har, 2. taulan ikus dezakegunez, enplegutik egiten diren 

trantsizioen portzentajea ez ezik, beste edozein lan-egoeratik gertatzen diren 

trantsizioen portzentajea ere jaitsi egin da, eta horrek esan nahi du, modu erlatiboan, 

lan-mugimendurik ez dagoela, Bizkaian gertatzen den eta beharrezkoa den jarduerarik 

ezaren seinale. Arlo hau zehatzago jorratuko dugu ondorik aurkezten ditugun 

grafikoetan. 

 

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 

 

 

 

% Langileak % Langileak

Landunak -> Landunak %94,87 438.670 %96,46 438.390

Landunak -> Langabetuak %2,92 13.523 %1,96 8.886

Landunak -> Ez-aktiboak %1,56 7.229 %1,29 5.866

Landunak -> Erretiratuak %0,64 2.967 %0,30 1.353

Langabetuak -> Landunak %12,59 10.806 %11,51 9.971

Langabetuak -> Langabetuak %73,17 62.801 %82,61 71.548

Langabetuak -> Ez-aktiboak %14,24 12.227 %5,88 5.091

Ez-aktiboak -> Landunak %4,82 11.457 %3,19 7.524

Ez-aktiboak -> Langabetuak %4,89 11.621 %0,44 1.043

Ez-aktiboak -> Ez-aktiboak %90,29 214.620 %96,37 227.200

2013:3.tik 2013:4.era 2014:3.tik 2014:4.era

Lan-egoeren arteko igarotzeak Bizkaian
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Lan trantsizioak  

Hain zuzen ere, 4. grafikoak 2. grafikoan islatzen dena erakusten digu: lan-trantsizioak, 

bai enplegutik beste lan-egoera batera eta bai alderantziz ere, doi-doi duela urtebete 

erregistratutakoak baino gutxiago dira. Enpleguaren sorrera garbia gertatu da, zeren eta 

sorrera suntsipena baino handiago baita, eta izatez, honen munta 2013ko hiruhileko 

berean erregistratutakoa baino handiagoa, nahiz eta enpleguaren ezegonkortasuna 

txikiagoa izan. Behera egin du sortu diren lanpostuen kopuruak, baina bai eta suntsitu 

diren lanpostuenak ere, eta funtsean, horretaz ondokoa da berri ona: enplegua 

suntsitzearen erritmoa duela urtebete erregistratutako erritmoa baino aski txikiagoa 

dela. Datu hau aurreko hiruhilekoan ere eraso zen, eta horrek esan nahi du enpleguaren 

hazkunde garbiari doakion egoera hori sendotu egin dela, nahiz eta hazkundearen 

erritmoa oraindik ez den aski, nabarmena denez.   

 

4. grafikoa: Enplegua galtzea eta enplegua lortzea - Bizkaia 

 
 

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 
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Bizkaian laneratu diren pertsonen osaera 

5. grafikoan, hiruhileko honetan lana aurkitu duten 17.500 pertsonen osaera ikusten da, 

generoaren, adinaren eta ikasketa-mailaren arabera. Pertsona horiek iazko hiruhileko 

berean enplegua atzitu zuten pertsonekin erkatu dira, pertsona horien ezaugarriak 

aldatu direnentz konparatze aldera. Hiruhileko honetan, enplegua aurkitu duten 

emakumeen proportzioak behera egin du duela urtebete erregistratutakoaren aldean. 

Beste alde batetik, sendotu egin da 25etik 34ra arteko pertsonen eta unibertsitateko 

ikasketak dituzten pertsonen enplegu-atzipena.   

Enplegu atzipena kasuan kasuko enplegu-motaren arabera aztertzerakoan, Bizkaiko 

industria ez dela hazten nabarmentzen da lehenengo eta behin, eta are, enplegua 

sortzeari doakionez, haren eragina gutxituz doala artean ere. Sortu diren 100 enplegutik 

81 zerbitzuen sektoreari dagozkio; enplegu-motari doakionez, nabarmena da hirugarren 

sektore horretako lanen portzentajea haziz doala etengabe. Beste alde batetik, 100 

enplegu berritik 80 aldi baterako enpleguak dira, lansaio osoan zein lansaio partzialean. 

Hainbestez, enpleguaren sorrera hori iraupen laburrekoa da, eta beraz, ez da inondik 

inora enpleguaren hazkundea argiro ikustatzea eragiten duen lan-ikuspegia eskaintzea 

ahalbidetzen digun sendoketa irmo eta tinkoa. 

5. grafikoa: Lana lortu duten pertsonen osaera sexua, adina eta 

hezkuntzaren arabera – Bizkaia 

 
Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 
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6. grafikoa: Lortutako lanaren baldintzak sektorea, lanpostua eta 

kontratu motaren arabera - Bizkaia 

 
Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 

 

Bizkaian lana galdu duten pertsonen osaera  

7. grafikoan, hiruhileko honetan Bizkaian beren enplegua galdu duten 15.000 bat 

langileren osaera ikus dezakegu, bai eta doi-doi duela urtebete lan-trantsizio hori jasan 

zuten beharginekiko erkatzea ere. Haren ezaugarri demografikoak antzekoak dira: % 

54 emakumezkoak dira, eta enplegu-galerak adin-tarte guztien artean modu uniforme 

samarrean banatzen dira; bestalde, beharginen ikasketa-mailari doakionez, eta 

langabetuen biztanleriaren osaera aztertuz gero (ikus 3. grafikoa, zeinetan langabetuen 

% 25ek unibertsitateko ikasketak dituela agertzen baita), hiruhileko horretan 

unibertsitarioek izan duten enplegu-galera aski gogorra izan da, eta nahikoa hazi da 

duela urtebete gertatutakoaren aldean. 
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7. grafikoa: Lana galdu duten pertsonen ezaugarriak sexua, adina eta 

hezkuntzaren arabera – Bizkaia 

 

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 

 

 

Azkenik, hiruhileko honetan lana galdu duten pertsonen enplegu-mota ikusita, 

nabarmentzekoa modukoa da galdu diren ia-ia enplegu guztiak (10etik 9) zerbitzuen 

sektorekoa dela; izan ere, arestion aipatu dugunez, zerbitzuen sektore hori bide da, hain 

zuzen,  ekonomiaren arlorik aldakorrena, zeren eta sektore horretan sortzen baita –eta 

bai suntsitzen ere– gure ekonomiaren enplegu parterik handiena. Zati handi batean, 

enplegu mota hori kualifikazio baxukoa da, eta iraupen laburrekoa, eta beraz, sektore 

horretan gertatzen diren trantsizioek (enplegurantz zein enplegutik) aldakortasun eta 

aldikotasun izugarria besterik ez dute islatzen arlo honen lan-jardueran. Azkenik, batik 

bat, aldi baterako enplegua suntsitzen da bai lansaio osokoa eta bai lansaio partzialekoa 

ere. Enplegu-modalitate hau, hots, aldi baterako kontratazioa, “koltxoi” modura 

erabiltzen da jardueraren aldakuntzei doakienez, baina epe laburreko kontratazioak 

dira, argi eta garbi arin amaitzekoak. Horrek guztiak, epe ertainean eta epe luzean, 

eragin oso negatiboa du bai enpresan eta bai beharginengan ere, langileek ez baitute 

hain ezegonkorrak diren kontratu hauek onartzeko beste aukerarik ikusten. 
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8. grafikoa: Lana galdu dutenen osaera sektorea, lanpostua eta kontratu 

motaren arabera - Bizkaia 

 
Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 
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2014ko Laugarren hiruhilekoko Lan-trantsizioen Laburpen Koadroa 
 

 

Zenbat pertsonak galdu eta zenbat pertsonak aurkitu dute lana?   

Hiruhileko honetan, kopuru garbiei dagokienez, 2.720 pertsonak aurkitu dute enplegua. 

Duela urtebeteko hiruhileko beraren aldean, behera egin dute bai enplegu-sorreraren tasak 

eta bai enplegu-suntsipenaren tasak ere, baina enplegu-suntsipenaren jaitsiera sendotu 

egin da. Hala ere, oraindik ez da nabaritzen Bizkain enplegu-sorreraren sendoketa irmorik.   

 

Lan-trantsizioek ukitutako langileen osaeraz:   

Hiruhileko honetan, enplegu-atzipena goi ikasketak dituzten eta lanbide tekniko eta 

profesionaletan jarduten duten beharginei doakie batik bat. Praktikan, zerbitzuen sektorea 

da enpleguaren sorreraren monopolioa ez ezik, haren suntsipenarena ere baduena. 

Gainerako sektoreak (eraikuntza eta industria, adibidez), aski motel dabiltza lan-trantsizioen 

arloan. Sortutako zein suntsitutako enplegua aldi baterako enplegua da, bai lansaio osoari 

eta bai lansaio partzialari doakienez. Ez da enplegu egonkorragoetaranzko lan-trantsiziorik 

ikusten. 


