BIZKAIKO
LAN-BEHATOKIA
10. aldizkari elektronikoa
2014ko uztaila-iraila

Egileak: Sara de la Rica, Simona Demel eta Luis Miller
Koordinatzailea: Sara de La Rica
Erakundea: Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
BETS Prestakuntza eta Ikerketa Unitatea

BIZKAIKO LAN-BEHATOKIA

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 lanegoerari 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.
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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 heldu (16 urtetik gorakoak) guztien lan egoera erakusten du, bai
hiruhileko honetakoa bai 2013ko hiruhileko berekoa. Biztanle helduak 972.900 direla
antzeman da, eta, horren ondorioz, urtebetean 5.000 heldu gutxiago egon dira.
Horietatik % 44,6 ez-aktiboak dira, hau da, ez dute lan egiten eta ez dute lan egin nahi.
Talde horretan 16 urtetik gorako ikasleak, erretirodunak eta, lan egiteko adina (16-65
urte) daukaten arren, hainbat arrazoi direla eta lan egiten ez duten eta lanik bilatzen ez
duten pertsona guztiak sartzen dira. Kolektibo horrek 5.700 pertsona gehiago ditu. Ziur
aski hori hainbat faktoreren emaitza da, adibidez, biztanleak zahartzea eta horren
ondoriozko erretirodunen gehikuntza, itxaropenik ez izateagatik lana bilatzeari uzten
dioten langabe askoren gogorik eza, eta bertako zein atzerriko helduak lan aukera
hobeak dituzten beste leku batzuetarantz emigratzea. Amaitzeko, 539.200 pertsonak
osatzen zuten biztanleria aktiboa, landunak eta langabeak barne hartzen dituena.
Aktiboen kolektiboaren barnean, landunen kolektiboak 8.000 galdu ditu azken urtean;
langabeen kopuruak, berriz, 2.700 galdu ditu azken urtean. Landunen kopuruak
beherakada handia izan duela kontuan hartuta, langabeen kopuruan egondako
beherakada arrazoi honengatik gertatu da: aurreko urtean langabezian zeuden
pertsonetako batzuek langabeak izateari utzi diote, bai lana bilatzeari utzi diotelako bai
alde egin dutelako bai erretiroa hartu dutelako.
1. taula: Biztanleria helduaren ezaugarriak (16 urtetik gorakoak)
2013ko hirugarren hiruhilekoa 2014ko hirugarren hiruhilekoa

Ezaugarri demografikoak
Landunak guztira
(%)
Langabetuak guztira
(%)
Ez-aktiboak guztira
(%)
Laginaren tamaina
Guztira
Iturria: EUSTAT-BJA
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463.200
%47,40
86.700
%8,90
428.000
%43,80
4.632

455.200
%46,80
84.000
%8,60
433.700
%44,60
4.569

977.900

972.900
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LANDUNAK

Orain arreta jarriko dugu Bizkaian hiruhileko horretan egon diren 455.200 landunetan,
eta horiek bereizten saiatuko gara hainbat faktoreren bidez. Lehenik eta behin, 1. irudiak
erakusten du emakumeek intzidentzia irabazten jarraitzen dutela landunen artean,
nahiz eta oraindik gutxi diren, landun guztien % 47 osatzen baitute. Biztanle landunak
zahartzea gure lurraldeko beste ezaugarri garrantzitsu bat da: 35 urtetik beherakoek
intzidentzia galdu dute 45 urtetik gorakoen alde; izan ere, azken horiek landun guztien
% 46 dira. Amaitzeko, Bizkaiko landunen hezkuntza-mailari dagokionez, landunen artean
unibertsitate-ikasketak dituztenak gehitu direla antzeman da, landun guztien % 39
direla3.

1. grafikoa: Okupatuak sexua, adina eta hezkuntzaren arabera

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda.
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Unibertsitate-ikasketek EZ dute barne hartzen goi-mailako Lanbide Heziketa, EUSTATek Bigarren
mailako Ikasketen kategoriaren barnean sartzen baitu. Beste datu-base batzuetan “unibertsitatea”
hezkuntza-mailak goi-mailako LH barne hartzen du, goi-mailako ikasketak adierazteko, unibertsitatekoak
edo LHkoak diren kontuan hartu gabe. Kasu honetan gure Erkidegoan eta Bizkaian goi-mailako
hezkuntza-maila daukaten langileen ehunekoa landun guztien % 50 da.
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2. irudiak Bizkaiko landunen banaketa agertzen du, enplegu motaren arabera, eta,
bereziki, jarduera-sektorearen, okupazioaren eta kontratu eta lanaldi moten arabera.
Bizkaian landun guztien % 74k Zerbitzuetako sektorean lan egiten dute. Industriako
sektoreak langileen % 20 barne hartzen du, okupazioko eraginari dagokionez, bigarren
sektore garrantzitsuena dela. Eraikuntzak eta Nekazaritzak, batera, langile guztien % 7
baino ez dituzte biltzen. Gainera, badirudi banaketa hori ia ez dela aldatu iaztik.
Landunak beren okupazioaren arabera banatzeari dagokionez, 10 langiletik 4 teknikariak
eta profesionalak dira. Beraz, enplegu osoan intzidentzia handiena daukan lanbidea da,
zalantzarik gabe, eta horrek adierazten du laneskuak Bizkaian prestakuntza-maila handia
daukala. Gainerako enpleguak honela banatu dira, ordena honi jarraituta: Esku
lanbideak, Merkataritza eta Zerbitzuak eta Administrazio lanak. Amaitzeko, (inoren
konturako langileen) kontratu eta lanaldi motei dagokienez, 10 langiletik ia 7k lanaldi
osoko kontratu mugagabea daukate; 10 langiletik 2k, berriz, lanaldi osoko aldi baterako
kontratua. Gainerakoek (10 langiletik 1) lanaldi partzialean lan egiten dute. Azken urtean
antzeman da lanaldi partzialeko aldi baterako kontratuen modalitatean gehikuntza egon
dela, baina txikia izan da.

2. grafikoa: Okupatuak sektorea, lanpostua eta kontratu motaren arabera

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda.
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LANGABEAK
3. irudiak Bizkaiko 84.000 langabeen banaketa agertzen du, sexuaren, adinaren,
hezkuntza-mailaren eta langabeziako iraupenaren arabera. Gizonak argi eta garbi
gehienak direla antzeman da. Bigarrenez, hiru langabetik ia batek 45 urte baino gehiago
ditu, lautik batek unibertsitate-prestakuntza dauka, eta hamarretik batek baino ez dauka
lehen mailako prestakuntza. Banaketa hori ulertzeko, kontuan hartu behar da Bizkaiko
biztanle helduak zahartuta daudela eta goi-mailako prestakuntza daukatela. Horren
ondorioz, bai landunen artean bai langabeen artean kolektibo horiek oso handiak dira.
Amaitzeko, 3. irudiak Bizkaiko langabeen datu hunkigarriena agertzen du: hamar
langabetik zazpik urtebete baino gehiago daramate langabezian egoten. Ziur aski,
kezkagarriena honako hau da: urtebete bakar batean gehikuntza handia egon da
ehuneko horretan.
Luzaroko langabeek kolektibo oso handia osatzen dute Bizkaian, eta aktibatzeko
ahalegin handiak zuzendu behar zaizkie horiei, lan-merkatuan berriro sar daitezen.

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

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

Bizkaiko biztanle helduek 5.000 pertsona galdu dituzte azken urtean, eta 972.900 izan dira.
Ez-aktiboen kopurua gehitu da (5.700), landunen kopurua murriztu da (8.000), eta
langabeen kopurua ere murriztu da (2.700). Datu horiek egoera kezkagarria agertzen dute
lurraldean.
Bizkaiko landunak (463.200) gizonak dira gehienbat, nahiz eta emakumeen intzidentzia
pixkanaka-pixkanaka handiagoa den. Bizkaiko landunen ia erdia 45 urtetik gorakoak dira,
eta hamarretik lauk unibertsitate-ikasketak dituzte. Lautik hiruk Zerbitzuetako sektorean
lan egiten dute, eta 10etik bik, aldiz, Industrian. Kontratu motari dagokionez, hamarretik
zazpik lanaldi osoko kontratu mugagabea daukate, eta hamarretik bik, berriz, lanaldi osoko
aldi baterako kontratua. Gainerakoek (10etik 1) lanaldi partzialean lan egiten dute, nahiz
eta lanaldi partzialen kopurua pixka bat handitzen den.
Bizkaiko langabeak (84.000) gizonak dira gehienbat, eta horien intzidentzia gehitzen doa,
denborak aurrera egiten duen neurrian. Langabeen datu kezkagarriena langabezian
emandako denbora da: Bizkaian hamar langabetik zazpik urtebete baino gehiago daramate
langabezian egoten, eta luzaroko langabeen intzidentziak nabarmen egin du gora azken
urtean.
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II. ATALA – Analisi dinamikoa - Bizkaiko langileen lan trantsizioak
Lehenik eta behin, taula bat dago, aurreko hiruhilekoaren eta oraingo hiruhilekoaren
artean 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.
2. taulak hiruhilekoan egondako lan trantsizioen funtsezko gertaera agertu du:
Okupaziotik datozen lan trantsizioak gutxitu dira, bai langabeziarantz bai
inaktibitaterantz doazenak (beraz, lan narriadura gutxitu da), baina lan sorrera ere
gutxitu da, bai langabeziatik bai inaktibitatetik okupaziorantz doazen trantsizioak gutxitu
baitira (lan sorrera gutxitu da).

Lan-egoeren arteko igarotzeak Bizkaian

Landunak -> Landunak
Landunak -> Langabetuak
Landunak -> Ez-aktiboak
Landunak -> Erretiratuak
Langabetuak -> Landunak
Langabetuak -> Langabetuak
Langabetuak -> Ez-aktiboak
Ez-aktiboak -> Landunak
Ez-aktiboak -> Langabetuak
Ez-aktiboak -> Ez-aktiboak

2013:2.tik 2013:3.era
%
Langileak
%94,92
436.780
%2,21
10.171
%2,30
10.604
%0,57
2.624
%15,87
13.432
%74,64
63.187
%9,49
8.033
%5,36
13.202
%5,22
12.853
%89,42
220.320

2014:2.tik 2014:3.era
%
Langileak
%95,97
434.690
%1,54
6.966
%1,78
8.074
%0,69
3.144
%14,55
12.702
%75,48
65.879
%9,97
8.699
%2,54
6.128
%3,72
8.970
%93,73
225.700

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda.

Jarraian zehatzago aztertuko da:
Lan trantsizioak
4. irudiak 2. taulak adierazten duena agertzen du, hain zuzen: Hiruhileko honetako lan
trantsizioak eta orain dela urtebete egondakoak erkatuta, lan narriadura murriztu dela
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antzeman da argi eta garbi, baina lan sorrera ere murriztu da. Bai hiruhileko honetan
bai orain dela urtebete lan sorrera garbia egon da Bizkaian, baina maila ezberdinetan:
hiruhileko honetan ia 4.000 lanpostu garbi sortu dira, orain dela urtebete 7.000 sortu
zirela. Gakoa lan sorrerak izan duen bultzada txikiagoa da.

4. grafikoa: Enplegua galtzea eta enplegua lortzea - Bizkaia

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda.

Bizkaian laneratu diren pertsonen osaera
5. irudiak hiruhilekoan laneratu diren ia 18.832 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.
Gertaera garrantzitsu batzuk antzeman dira: Orain dela urtebete emakumeek
eskuratzen zuten gehienbat lanposturen bat. Hala ere, hiruhileko honetan lanpostua
lortu duten pertsonen % 44 baino ez dira emakumeak izan. Horrez gain, 35 urtetik
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gorakoek gazteenek baino lanpostu gehiago eskuratu dituzte. Amaitzeko, gutxiago dira
lanpostua eskuratu dutenen artean unibertsitate-ikasketak dituztenak.

5. grafikoa: Lana lortu duten pertsonen osaera sexua, adina eta
hezkuntzaren arabera – Bizkaia

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda.

Lana eskuratzearen osaera lan motaren arabera (6. irudia) ikusten bada, Eraikuntzako
sektoreak kontratazioan gorakada handia izan duela antzeman da. Horrek gainerako
sektoreen kontratazioaren intzidentziak behera egitea eragin du. Datu hori eskulanak
eta aldi baterako kontratuak neurri handian handitzearekin oso lotuta dago: 100
lanpostu berritik 48 eskulanei lotuta daude, eta 100 kontratu berritik 93 aldi baterakoak:
62 lanaldi osoan eta 31 lanaldi partzialean. Eraikuntzak prestakuntza txikia eta
obragatiko kontratazioa (aldi baterakoa) eskatzen ditu, eta gainera, gizonak nagusi dira.
Horrek gizonen gorakada eta unibertsitate-ikasketak dituztenen beherakada azaldu
ditu, lana eskuratzeko orduan. Amaitzeko, luzaroko langabeen kontratazioa gehitu da.
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Interesgarria izango litzateke hiruhileko honetan luzaroko langabeak kontratatzeko
hobari berezirik egon den jakitea, horiek asko izan baitira Eraikuntzako sektorean.

6. grafikoa: Lortutako lanaren baldintzak sektorea, lanpostua eta
kontratu motaren arabera - Bizkaia

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda.

Bizkaian lana galdu duten pertsonen osaera
Zer erakusten du 7. irudiak? Hiruhileko honetan lana galdu duten 15.028 langileen
osaera honako hau da: Parekotasuna egon da gizonen eta emakumeen artean, lan galera
areagotu egin da 35 urtetik beherakoen artean, eta unibertsitate-ikasketak dituzten
langileen agerpena nabarmen handitu da hiruhilekoan lana galdu dutenen artean (orain
dela 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.

Datu horiek eta lana eskuratu dutenen osaeraren datuak ikusten baditugu, ondoriozta
daiteke hiruhileko honetan lan trantsizioek prestakuntza-maila txikiak dituzten langile
zaharrenei lagundu dietela, kolektibo horiek lan narriadura txikiagoa eta laneratze
handiagoa izan baitituzte. Baliteke hori lotuta egotea lan-merkatuan zailtasun
handienak dituzten kolektiboentzako politika aktiboak abiaraztearekin, orain arte
kolektibo horiek, batez ere lana eskuratzeko orduan, zailtasun handienak agertzen
zituztenak baitziren.
Amaitzeko, hiruhilekoan lana galdu dutenak zein enplegu motatatik datozen aztertzen
badugu, 8. irudiak agertzen du lan narriadura Zerbitzuetako sektorean eta lanbide
prestatuetan (adibidez, teknikariak eta profesionalak) pilatu dela.
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8. grafikoa: Lana galdu dutenen osaera sektorea, lanpostua eta kontratu
motaren arabera - Bizkaia

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda.

Uste dut txartzat jo behar dela goi-mailako ikasketak dituzten eta prestakuntza handiko
lanpostuetan dauden langile askok lana galdu izana. Gure lurraldean hirugarren
sektorea oso garrantzitsua da, baina funtsezkoa da sektore horretako lanpostuen
prestakuntza-mailak gora egin eta finkatzea.
Kezkagarria da hezkuntza eta prestakuntza handiagoak dituzten kolektibo horiek lana
galtzea neurri handiagoan, eta aldi berean, beren intzidentzia murrizten da lan sorreran.
Hiruhileko honetan antzemandako prestakuntzarik gabeko lan sorrera sektore ahulenak
berriro laneratzeko politikak abiaraztearen ondorioa bada, ongi etorriak izan daitezen,
kolektibo horien lan-egoera arintzeko. Baina, krisitik benetan irteteko, prestakuntza
handiagoa duten langileek ez dute lana galtzeko arriskuaren eraginpe handian egon
behar, eta ez dituzte hainbeste zailtasun izan behar lana eskuratzeko orduan.
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2014ko Hirugarren hiruhilekoko Lan-trantsizioen Laburpen Koadroa

Zenbatek galdu dute enplegua eta zenbatek aurkitu dute?
Ia 19.000 langilek lanpostua aurkitu dute hiruhileko honetan; aurreko hiruhilekoan
landunak ziren 15.000 langile inguruk, aldiz, lana galdu dute hiruhilekoan. Egoera hau eta
orain dela urtebete zegoena erkatzean, okupaziotik datozen lan trantsizioak gutxitu dira, bai
langabeziarantz bai inaktibitaterantz doazenak (beraz, lan narriadura gutxitu da), baina lan
sorrera ere gutxitu da, bai langabeziatik bai inaktibitatetik okupaziorantz doazen
trantsizioak gutxitu baitira (lan sorrera gutxitu da). Horren ondorioz, hiruhileko honetako
lan sorrera garbia orain dela urtebete egondakoa baino pixka bat txikiagoa da.

Lan trantsizioek eragindako langileen osaera:
Hiruhileko honetan lan trantsizioek prestakuntza-maila txikienak dituzten langile
zaharrenei lagundu diete: kolektibo horiek lan narriadura txikiagoa eta laneratze handiagoa
izan dituzte.
Hezkuntza eta prestakuntza handiagoak dituzten kolektiboen lan galera erlatiboa areagotu
da, eta aldi berean, beren intzidentzia murriztu da lan sorreran. Hori sektore ahulenak
berriro laneratzeko politikak abiaraztearen ondorioa bada, ongi etorriak izan daitezen,
kolektibo horien lan-egoera arintzeko. Baina, krisitik benetan irteteko, prestakuntza
handiagoa duten langileek ez dute lana galtzeko arriskuaren eraginpe handian egon behar,
eta ez dituzte hainbeste zailtasun izan behar lana eskuratzeko orduan.
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