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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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1. ATALA : Ikuspegi estatikoa – Bizkaiko lan-egoera   

 

1. taulak Bizkaiko hiruhileko honetako lan egoeraren ideia zehatza eskaintzen du, baita 

pasa den urteko hiruhileko beraren aldean izan duen bilakaera ere. Gure lurraldeak 

974.200 pertsona heldu ditu; horietatik ia % 47 landunak dira, % 9 langabeak eta 

gainerakoak, aldiz, ez-aktiboak. Egoera hori neurri txiki batean aldatu da azken urtean. 

Izan ere, landunen kopuruan beherakada txikia egon da, eta gorakada txikia, berriz, 

langabeen kopuruan, funtsean.  

        

        Iturria: EUSTAT-BJA 

 

Jarraian, kolektibo horietako bakoitzean arreta jarriko dugu eta haren osaera aztertuko 

dugu:  

Landunen ezaugarriak 

1. irudiak landunen banaketa agertzen du, sexuaren, adinaren eta hezkuntza-mailaren 

arabera.  Bizkaian gizonak landunen % 53 dira. Horrez gain, eta aurreko hiruhilekoetan 

gertatu den bezala, aurrean dugun zahartzea langileen kolektibora ere hedatu da, horien 

% 45 45 urtetik gorakoak baitira. Halaber, nabarmena da landunen artean 

unibertsitarioek duten goranzko garrantzia, hezkuntza-maila txikiagoak dituzten 

langileen aurrean eta, bereziki, lehen mailako ikasketak dituztenen aurrean, azken 

horiek landunen artean duten proportzioa ia nulua dela.  

Landunak guztira 463.000      456.400  

(%) %47,33 %46,85

Langabetuak guztira 86.800        89.900    

(%) %8,87 %9,23

Ez-aktiboak guztira 428.500      427.800  

(%) %43,80 %43,92

Laginaren tamaina 4.592 4.590

Guztira 978.300     974.200  

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

2013ko bigarren hiruhilekoa 2014ko bigarren hiruhilekoa

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

 

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 

 
 

2. irudiak landunen banaketa agertzen du, lan motaren arabera. Lehenik eta behin, 

haren garrantziagatik eta bilakaeragatik nabarmendu behar dugu industriak pisua galdu 

duela Bizkaian, zerbitzuetako sektorearen alde. Azken horren garrantziak Bizkaiko 

ekonomia hirugarren sektorekoa bihurtzen ari dela adierazten du. Bigarrenez, eskulanek 

indarra galdu dute, teknikarien eta profesionalen lanbideen alde. Amaitzeko, aldi 

baterako kontratazioa behin betiko kontratazioa baino handiagoa izan da, batez ere 

lanaldi osoko kontratuetan. Oro har, aldi baterako kontratazioa kontratazio guztien 

% 23koa da, eta ehuneko hori, gutxitu beharrean, gehitzen doa.  
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2. grafikoa: Okupatuak sektorea, lanpostua eta kontratu motaren arabera 

 
Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 

 

Bizkaiko langabeen ezaugarriak 

Bizkaiko langabeen ezaugarriak 3. irudian agertzen dira. Iruditik ondorioztatzen da 

emakume gehiago daudela langabezian, langabe guztien % 44 baitira dagoeneko. 

Bestalde, langabeen adina handitu da, gehiago baitira 35 urtetik gorako langabeak 

gazteak baino. Hala ere, ziur aski datu kezkagarriena honako hau da: urte bakar batean 

luzaroko (urtebetetik gora) langabeen kolektiboa langabe guztien % 46 izatetik % 62 

izatera pasatu da. Horrek esan nahi du Bizkaiko ia 90.000 langabeetatik ia 56.000k 

urtebete baino gehiago daramatela langabezian. Eta hona hemen are kezkagarriagoa 

dena: proportzio horren gorakada izugarria izan da azken urtean. Aurreko 

hiruhilekoetan nabarmendu dugun bezala, krisi honek kolektibo batzuk baztertu ditu 

enplegutik; informazioan, prestakuntzan eta berriro laneratzeko laguntzetan 

oinarritutako tratamendu egokirik gabe, langile horiek ezin izango dira berreskuratu lan-

merkaturako, langabezian jasandako deskapitalizazio handiaren ondoren.  
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3. grafikoa: Langabeak sexua, adina, hezkuntza eta langabezian eman 

duen denboraren arabera 

 

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

 

 

Helduak:  

 

Bizkaiko helduak 974.200 pertsona dira. Kolektibo horretatik % 47 landunak dira, % 9 

langabeak eta gainerakoak, hau da, % 44, aldiz, ez-aktiboak.  

 

 

Landunak: 

 

Ezaugarriak: Landunen etengabeko zahartzea antzeman da: % 45 45 urtetik gorakoak 

dira. Halaber, unibertsitate ikasketak dituzten landunak gehitu egin dira. Sektoreei eta 

lanbideei dagokienez, industriak eta eskulanek pisua galdu dute. Amaitzeko, aldi 

baterako kontratazioa gorantz doa. 

 

 

Langabeak:  

 

Ezaugarriak: Langabeen artean emakumeen ehunekoa gehitu da: % 44 dira. Halaber, 

35 urtetik gorakoen ehunekoa gehitu egin da. Amaitzeko, luzaroko (urtebetetik gora) 

langabeen kolektiboa langabe guztien % 46tik % 62ra pasatu da. 
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2. ATALA:  Analisi dinamikoa - Langileen lan-trantsizioa Bizkaian 

 
Aldizkariaren bigarren atalak Bizkaiko langileek egungo hiruhilekoaren eta aurrekoaren 

artean egindako lan trantsizioak aztertu ditu. Gainera, aldaketa horiek orain dela 

urtebete egondakoekin erkatu ditugu, urtarokoaren testuinguru berdina duten 

hiruhilekoen artean egon den bilakaera ikusteko.  

Lehenik eta behin, taula bat dago, balizko lan trantsizioetako bakoitza egin duten 

langileen proportzioa erakusten duena: enplegu batetik beste lan egoera bateranzko 

trantsizioa eta langabeziatik (langabeak edo erretiratu gabeko ez-aktiboak) 

enpleguranzko trantsizioa. Kopuru absolutua ez ezik, balizko lan trantsizio bakoitza egin 

duten langileen ehunekoa ere agertu da. Taulatik datu positibo bat nabarmenduko 

genuke: langabeengandik landunengananzko trantsizioa neurri txikian handitu da. Hala 

ere, egia da beste trantsizioa (landunengandik  langabeengananzkoa, hain zuzen) ere 

handitu egin dela. Dena den, enplegutik jarduerarik ezeranzko (erretiroa izan ezik) 

trantsizioa egin duten pertsonen kopurua neurri handian murriztu da.  

 

 
Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 

 

 

 

 

% Langileak % Langileak

Landunak -> Landunak %94,93 440.200 %95,48 432.300

Landunak -> Langabetuak %2,13 9.900 %2,28 10.300

Landunak -> Ez-aktiboak %2,51 11.600 %1,67 7.600

Landunak -> Erretiratuak %0,43 2.000 %0,56 2.500

Langabetuak -> Landunak %13,90 10.900 %12,99 11.400

Langabetuak -> Langabetuak %75,07 59.100 %76,16 67.000

Langabetuak -> Ez-aktiboak %11,03 8.700 %10,85 9.500

Ez-aktiboak -> Landunak %3,08 7.800 %3,41 8.300

Ez-aktiboak -> Langabetuak %5,76 14.600 %4,34 10.600

Ez-aktiboak -> Ez-aktiboak %91,16 231.200 %92,25 224.900

2013:1.tik 2013:2.era 2014:1.tik 2014:2.era

Lan-egoeren arteko igarotzeak Bizkaian
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Lan-trantsizioak  

Orain arreta bi trantsiziotan jarri dugu: enplegutik edo jarduerarik ezetik (erretiroa izan 

ezik) enpleguranzko trantsizioa (laneratzea) eta enplegutik langabeziaranzko (erretiroa 

izan ezik) edo jarduerarik ezeranzko trantsizioa, lan-galera deitzen duguna.  

4. grafikoa: Enplegua galtzea eta enplegua lortzea - Bizkaia 

 

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 

 

4. irudiak enplegutik zein enplegurantz egindako trantsizio guztiak erakusten ditu. 

Iruditik nabarmendu beharreko lehenengo datua lan trantsizioetan aldaketa positiboa 

egotea da: Lan-galera, bai kopuru absolutuetan bai erlatiboetan, nabarmen murriztu da, 

aurreko taulak adierazi bezala, landunak izatetik ez-aktibo (erretiratu gabe) egotera 

pasatu diren pertsonen kopuruaren beherakadagatik. funtsean. Bestalde, datu positiboa 

da, bai kopuru absolutuetan bai erlatiboetan, laneratzea neurri txikian handitu izana 

hiruhilekoan, aurreko aldiko hiruhileko beraren aldean. Horren ondorioz, 2013ko 

bigarren hiruhilekoan laneratze garbi negatiboa egon bazen ere, hiruhileko honetan 

laneratze garbi hori positiboa izan da, laneratzea lan-galera baino handiagoa izan baita. 

Beraz, esan daiteke badirudiela Bizkaiko lan-jarduera pasa den urtekoa baino hobea 

dela, nahiz eta antzeman den laneratze garbia oraindik oso txikia den.  
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Bizkaian lana lortu duten pertsonen azterketa 

5. irudiak hiruhilekoan laneratu diren ia 20.000 pertsonen osaera bistaratzen du, 

generoaren, adinaren eta hezkuntzaren arabera. Pertsona horiek pasa den urteko 

hiruhileko berean laneratu ziren pertsonekin erkatu dira, pertsona horien ezaugarriak 

aldatu diren egiaztatzeko.  

 

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

hezkuntzaren arabera – Bizkaia 

 

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 

 

Irudiak adierazten du emakumeak gero eta garrantzi handiagoa daukala, Bizkaian 

laneratzeko orduan, nahiz eta enplegu berrien % 53 gizonek eskuratu dituzten. Horrez 

gain, neurri handian gehitu da gazteek (35 urtetik beherakoak) enplegu berrietan duten 

proportzioa, helduagoak diren adin-taldeen kalterako. 45 urtetik gorakoek kontratazio 

berrietan duten garrantzi erlatiboaren beherakadak berresten du zailtasun handia 

daukatela langabeziatik irteteko; horrek luzaroko langabeziara eramaten ditu. 

Amaitzeko, kontratazio berrien artean, unibertsitate ikasketak dituzten langileen 

ehunekoa neurri txikian gehitu da.  
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6. grafikoa: Lortutako lanaren baldintzak sektorea, lanpostua eta 

kontratu motaren arabera - Bizkaia 

 
Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 

 

Lan-kontratudun berrien ezaugarri demografikoez gain, pertsona horiek eskuratzen 

duten lan mota interesatzen zaigu. 6. irudiak adierazten du zerbitzuetako sektorearen 

eta industria sektorearen eragina goranzkoa dela, nekazaritzaren eta eraikuntzaren 

kalterako. Zerbitzuetako sektorearen garrantzia zalantzarik gabea eta goranzkoa da; izan 

ere, 4 kontratazio berrietatik 3 sektore horri lotuta daude.  

Enplegu berri horien kontratazio motatik ondorioztatzen dena ere beste datu 

interesgarri bat da: behin betiko kontratazioak —bai lanaldi osokoa bai lanaldi 

partzialekoa— pisua galtzen du, eta urtebetean kontratazio berrien % 17 izatetik % 9 

izatera pasatu da. Beherakada hori gorabehera, aldi baterako kontratazioak gero eta 

garrantzi handiagoa dauka, ahal dela lanaldi osokoa dela.  

Amaitzeko, kontratazio berrien banaketa langileek langabezian eman duten denboraren 

arabera aztertzean, nabarmena da langabezian urtebete baino gehiago eman dutenen 

gorakada erlatiboa. Hala eta guztiz ere, datu hori luzaroko langabeek langabeen 

kolektiboaren barnean duten gero eta pisu handiagoaren ondorioz sortu da. Gogora 

dezagun 2014ko hiruhileko horri buruzko 2. irudian ikusi dugula langabeen % 62k 
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urtebete baino gehiago daramatela langabezian. Haien pisua ikusita, logikoa da 

kontratazio berrien artean gero eta kide gehiago dituen talde horren pisu erlatiboa 

handitzea, nahiz eta haren eragina (% 34) langabeen kolektiboan duten pisua (% 62) 

baino askoz txikiagoa izan, argi eta garbi. Hori dela eta, langabeen kolektibo horrek 

langabeziatik enplegu baterantz irteteko duen zailtasuna nabarmentzen jarraitzen dugu.  

 

Lana galdu duten pertsonen ezaugarriak  

Orain arreta jarri dugu hiruhileko honetan enplegua galdu duten ia 18.600 pertsonen 

osaeran. Haren ezaugarri demografikoen arabera kolektibo horren ezaugarriak 

zehaztean, lehenik eta behin nabarmendu behar da emakumeek lan-galeran izan duten 

beherakada erlatiboa, gizonen alde. Bestalde, hiruhileko honetan enplegua galdu 

dutenen batez besteko adina pasa den urteko hiruhileko berean galdu zutenena baino 

txikiagoa da. Halaber, enplegua galdu dutenen artean unibertsitarioen eraginaren 

beherakada nabarmena antzeman da. Beraz, badirudi, lana galtzeko orduan, 

emakumea, 35 urtetik gorakoa eta unibertsitarioa izateak hiruhileko honetan 

kaleratzeko arriskua argi eta garbi murrizten duela.  

 

7. grafikoa: Lana galdu duten pertsonen ezaugarriak sexua, adina eta 

hezkuntzaren arabera – Bizkaia 

 

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda. 
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Amaitzeko, 8. irudiak enplegua hiruhileko honetan galdu dutenek zeukaten enplegu 

mota agertzen du. Hona hemen nabarmendu beharreko lehenengo datua: kaleratutako 

pertsonen % 75 zerbitzuetako sektoretik datoz, eta hori bat dator langileen 

kolektiboaren % 76k sektore horretan lan egitearekin. Bigarrenez, eskulanek langileen 

% 25i ematen diete lana, aldizkari honetako 2. irudiak adierazi bezala. Hala eta guztiz 

ere, enplegua galdu dutenen % 38 dira. Horren ondorioz, mota horretako lanbideek 

beste batzuek (adibidez, teknikariak eta profesionalak) baino enplegua galtzeko arrisku 

erlatibo handiagoa daukate. Amaitzeko, enplegua galdu dutenen artean % 70ek aldi 

baterako enplegua zeukaten. Aldi baterako kontratazioa lan-kontratudun berrien 

% 23koa denez, lan-galeran hain eragin handia izateak adierazten du enpresaburuak 

mota hori erabiltzen ari direla neurri handian, bai kontratatzeko bai kaleratzeko.  

 

8. grafikoa: Lana galdu dutenen osaera sektorea, lanpostua eta kontratu 

motaren arabera - Bizkaia 

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

 
 

Zenbatek galdu dute enplegua eta zenbatek aurkitu dute?  

2014ko bigarren hiruhilekoan ia 20.000 pertsonak enplegua aurkitu dute Bizkaian; 

18.000 pertsona inguruk, aldiz, galdu egin dute. Horrek esan nahi du, orain dela 

urtebete ez bezala, hiruhileko honetan laneratze garbia egon dela. 

 

Enplegua eskuratu dutenak:  

 

Emakumeek, 35 urtetik beherako gazteek eta unibertsitate ikasketak dituztenek gero 

eta pisu handiagoa daukate, Bizkaian enplegua eskuratzeko orduan. Lau 

kontratazioetatik hiru zerbitzuetako sektorean egin dira, eta hamarretatik bederatzi 

baino gehiago aldi baterako kontratu baten bidez egin dira.  

 

 Enplegua galdu dutenak:  

Emakumea, 35 urtetik gorakoa eta unibertsitarioa izateak hiruhileko honetan 

kaleratzeko arriskua argi eta garbi murrizten du. Eskulanek beste batzuek (adibidez, 

teknikariak eta profesionalak) baino enplegua galtzeko arrisku erlatibo handiagoa 

daukate. Enplegua galdu dutenen artean % 70ek aldi baterako enplegua zeukaten, 

nahiz eta aldi baterako kontratazioa landun guztien % 23 baino ez izan. 

 
  

 

 


