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BIZKAIKO LAN-BEHATOKIA

Sarrera

Aurreko buletinetan bezala, lan hau Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) eta
Bizkaiko Foru Aldundiaren (BFA) 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 estatistikoa: 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. taulan 16 urtetik gorakoak lan-egoeraren arabera nola banatzen diren agertzen da:
Lanean, langabezian edo egoera ez-aktiboan. Lurraldean dauden 975.377 helduetatik
ia % 47 lanean dago, % 44 ez-aktiboa da (erretiratuak, ikasleak, edo ikasle edo
erretiratu ez diren arren lanean edo lan bila ez dauden pertsonak) eta, azkenik, % 9,3
langabezian dago. Zoritxarrez, oraingoz ezin dugu biztanleriaren bilakaera duela
urtebete zuen lan egoeraren arabera alderatu. Izan ere, EUSTATek hiruhileko
honetako datuak 2012ko etxebizitza-errolda berriari jarraiki eguneratu ditu, baina
eguneraketa hori oraindik ez da 2013ko hiruhileko berera hedatu.

1. taula: Biztanleria helduaren ezaugarriak
(16 urtetik gorakoak)
2014ko lehenengo hiruhilekoa
Landunak guztira
(%)
Langabetuak guztira
(%)
Ez-aktiboak guztira
(%)
Laginaren tamaina
Guztira

455.300
%46,68
91.100
%9,34
429.000
%43,98
4.591
975.400

Iturria: EUSTAT-BJA

Jarraian, talde horietako bakoitza eta taldeen ezaugarriak aztertuko ditugu:

Okupatuen ezaugarriak
1. eta 2. grafikoek Bizkaian lanean dauden pertsonak nolakoak diren islatzen dute,
hainbat ezaugarri demografikoren (1. grafikoa) eta egiten duten lan-motaren arabera (2.
grafikoa). Hiruhileko honetan ikusitako egoera joan den urteko hiruhileko berdineko
egoerarekin alderatu dugu.
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1. grafikoa: Okupatuak sexua, adina eta hezkuntzaren arabera

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda.

1. grafikotik azpimarratzekoa da, hasteko, Bizkaiko biztanleria okupatuaren adinak
gora egin duela. 45 urtetik gorakoak dira okupatu guztien arteko % 46. Portzentaje
hori 2 puntu igo da azken urtean, 25-35 urte artekoen kalterako, horien pisu erlatiboa
ehuneko puntu bat jaitsi baita. Bestalde, unibertsitate-hezkuntza duten pertsonen
goranzko eragina ere antzeman da Bizkaiko okupatuen artean. Urtebetean okupatu
guztien % 36 izatetik % 40ra pasa da kolektibo hori.
2. grafikoan landunen ezaugarriak agertzen dira, enpleguaren arabera. 2. grafikoan
gertaera interesgarri batzuk nabarmendu daitezke:

Hasteko, jarduera-sektorearen araberako enplegu-banaketa nahiko egonkor
mantendu da. Zerbitzuen sektoreak buruan jarraitzen du, Bizkaian enplegu osoaren %
73 eskaintzen baitu. Industriaren eragina ere egonkorra izan da azken urtean, enplegu
osoaren % 20, hain zuzen ere. Nekazaritzaren eragina testigantzazkoa da ia eta
eraikuntzaren sektorea egonkortu egin da azken urtean, enplegu osoaren % 6 emanez.
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Bigarrenik, eta aurreko grafikoan unibertsitarioak enpleguan geroz eta
nabarmenagoak direla ikusirik, teknikari eta profesionalen lanbideek igo egin dute
beren presentzia erlatiboa eta Bizkaiko enplegu osoaren % 39tik % 42ra pasa dira.
Ondorioz, heziketa oso altuko eskulana duen eta prestakuntza altuko lanbideetan
dagoen lurraldea da oraindik ere. Eskuzko lanekin eta zerbitzuekin lotutako lanbideek
pisu erlatiboa galdu dute. Izan ere, krisiak kalte handiagoa eragin du lanbide horietan,
prestakuntza altuagoa eskatzen duten beste batzuetan baino. Edonola ere, lanbideok
epe ertain eta luzean duten bilakaera aztertu beharko da, joera hori egoeraren
ondorioa den edo enpleguko aldaketa estrukturalekin lotuta dagoen egiaztatzeko.
Bizkaiko landunek dituzten kontratu-motei dagokienez, lanaldi partzialeko kontratu
mugagabeak apur bat igo dira. Igoera hori, hala ere, lanaldi osoko kontratu
mugagabeen garrantzi erlatiboaren jaitsierarekin konpentsatzen da. Bestalde, kontratu
mugagabeen (kontratu guztien % 78) eta aldi baterako kontratuen (langileen gaineko
% 22) arteko banaketa globalari eutsi zaio.

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

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda.

Bizkaiko langabeen ezaugarriak
Landunekin egin dugun moduan, langabeak ere beren ezaugarrien arabera
ezaugarritu ditugu. Sexua, adina eta hezkuntza sailkapenei alderdi berri bat gehitu
diegu: langabeziaren iraupena. 3. grafikoak ezaugarri horiek islatzen ditu.
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3. grafikoa: Langabeak sexua, adina, hezkuntza eta langabezian eman
duen denboraren arabera

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda.

Hirugarren grafikotik azpimarratzekoa da, lehendabizi, emakumeak langabetuen arteko
presentzia igo duela, gizonen presentziaren aldean. 2013ko lehen hiruhilekoan 100
langabetutik 41 emakumeak ziren eta urtebete geroago portzentaje hori % 46ra igo da.
Bestalde, 45 urtetik gorakoen kolektiboaren garrantzia ez da areagotu balio erlatiboetan
eta hori positiboa da talde honen laneratzeko zailtasunak kontuan hartuta. Bestetik,
murriztu egin da 25-34 urte arteko taldearen pisua, % 36tik % 28ra, hain zuzen ere. Hala
ere, informazio honetatik ezin da zehaztu murrizketa hori talde honetako langabetu
batzuk enplegua bilatu dutelako gertatu den edo beste arrazoi batzuengatik izan den,
adibidez, enplegu bila beste leku batera joan izanagatik. Azkenik, azken hiruhilekoetan
ikusi dugun bezala, langabetuek lana bilatzen eman duten denbora igo egin da.
Urtebetetik gora lan bila dihardutenen portzentajea 12 hilabetetan % 46tik % 56ra igo
da. Egoera hori ikusita, beraz, zalantzarik gabe, talde honentzako politika aktibo irmo
eta sendoak behar dira lan-merkatura itzul dadin, biztanleria langabetuaren gehiengoa
osatzen duela kontuan hartuta.
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2014ko Lehen Hiruhilekoko Lan-ikuspegiaren Laburpen Koadroa
Biztanle helduen lan-egoera Bizkaian:
Bizkaiko biztanle helduak 975.400 pertsona dira. Talde horretatik % 47 lanean dago, % 9
langabezian eta gainerako % 44a ez-aktibo.
Biztanleria landuna:
Nolakoak dira?
Landunak zertxobait zahartu dira eta unibertsitate-ikasketak dituzten landunak igo egin dira.
Zerbitzuen sektorea gailentzen da eta goi-mailako hezkuntza duten teknikari eta profesionalen
enplegu kualifikatuaren pisu erlatiboak gorantz jarraitzen du. Era berean, kontratu partzialak igo egin
dira, lanaldi osoko kontratuen kaltean.
Biztanle langabeak:
Zenbat dira?
Hiruhileko honetan Bizkaian 91.100 pertsona langabetu egon dira, hau da, heldu guztien arteko
%9.
Nolakoak dira?
Emakumeek langabetuen artean duten pisu erlatiboa igo egin da. 35 urtetik gorako langabetuen
arteko pisu erlatiboak gorantz jarraitzen du eta, gainera, Bizkaian nabarmen igo da iraupen luzeko
langabezia.
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2. ATALA
Analisi dinamikoa - Langileen lan-trantsizioa Bizkaian
Aldizkariko bigarren zatian Bizkaiko langileek hiruhileko honetako eta aurrekoan izan
dituzten lan-trantsizioak aztertzen dira. Gainera, aldaketa hauek duela urtebetekoekin
alderatu ditugu, denbora-testuinguru berdina duten hiruhilekoen artean egondako
bilakaera aztertzeko.
Lehenik eta behin, taula batean, izan daitezkeen lan-trantsizioetako bakoitza zenbat
langilek egin duten jasotzen da: lana izatetik beste lan-egoera batean egoteko
trantsizioa eta langabezian egotetik (langabeak edo erretiratuta ez dauden ezaktiboak) lana izaterako trantsizioa. Kopuru absolutua ez ezik, lan-trantsizio posible
oro egin duten langileen portzentajea ageri da. Egoera estatikoan bezala, hiruhileko
honetan ezin dira alderatu mugimenduak duela urtebete egondako balio absolutuko
enplegutik eta enplegura egondakoekin. Izan ere, EUSTATek ezin ditu eguneratu
hiruhileko honen aurreko lan-mugimenduak biztanleriaren oinarri berriarekin.
Gogoratu nahi dugu taula honetan eta ondorengo azterketan erretiratuta dauden
pertsonak “ez-aktibo” kontzeptutik kanpo geratzen direla. Halere, erretiratu ez-aktiboak
esateak nahasketak suerta ditzakeenez eta adorerik gabeko langabeen antzeko
kopurua jasotzen duenez, gure trantsizioen analisian ez-aktiboen talde hori sartzea
erabaki dugu, bi norabideetan: lanetik langabeziara eta langabeziatik lanera.

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

2013:4.enetik 2014:1.ra
%
Langileak
%95,80
438.540
%2,88
13.189
%0,87
3.990
%0,45
2.064
%8,37
7.410
%78,28
69.312
%13,35
11.825
%3,04
7.201
%2,83
6.715
%94,13
223.190
%0,12
221
%0,00
0
%99,88
184.820

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda.

Hemendik aurrera, enplegutik edo ez-aktibitatetik (erretiroa bazter utzita) enplegura
(sarbideak) egon diren trantsizioak eta enplegutik langabeziara edo ez-aktibitatera
erretiroa bazter utzia) egon direnak aztertuko ditugu.

BIZKAIKO LAN-BEHATOKIA

Lan-trantsizioak
4. grafikoak trantsizio guztiak biltzen ditu, lanetik langabeziara zein langabeziatik lanera.

4. grafikoa: Enplegua galtzea eta enplegua lortzea - Bizkaia

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda.

Grafikoaren arabera, 2014ko lehen hiruhilekoan enplegurako sarbidea galera baino
txikiagoa izan da. Hiruhileko honetan, zehazki, 14.600 pertsonak eskuratu dute lana,
bai langabeziatik, bai ez-aktibitatetik, eta 18.600 pertsonak galdu dute lana.
Enpleguaren galera garbia hiruhileko honetan 4.000 pertsonakoa izan da. Aurreko
hiruhilekoan, bestalde, enplegurako sarbide garbia igo ezin zen. Baina urtaro-kontua
dela pentsatuko dugu, normalean urteko lehen hiruhilekoan enplegu gehiago galtzen
baita sortzen dena baino.

Bizkaian lana lortu duten pertsonen azterketa
5. grafikoak hiruhileko honetan lana lortu duten 14.600 pertsonak islatzen ditu sexu,
adin eta hezkuntzaren arabera. Pertsona horiek joan den urtean hiruhileko berdinean
lana lortu zuten pertsonekin alderatu ditugu, haien ezaugarriak aldatu egin diren
egiaztatzeko.
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5. grafikoa: Lana lortu duten pertsonen osaera sexua, adina eta
hezkuntzaren arabera – Bizkaia

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda.

Ez da aldaketa esanguratsurik antzeman. Nabarmentzekoa da, bestalde, nahiz eta
emakumeak duela urtebete enplegua eskuratu zuten taldean gehiengoa ziren, hiruhileko
honetan murriztu egin direla, gizonak igo ahala. Gainerako ezaugarriak antzekoak izan
dira.
Aldaketak ikusi daitezke, hala ere, banakakoek lortu duten enplegu-motan. Datu horrek,
gainera, kontratazio berrietan presentzia handiena duten sektore, lanbide eta kontratumotak zeintzuk diren adierazten digu. 6. grafikoak honako datuak islatzen ditu.
Azpimarratu beharreko lehen datu interesgarria zera da, zerbitzuen sektoreak presentzia
erlatiboa galdu duela kontratazio berrietan, eraikuntzaren sektorearen alde, hiruhilekoz
hiruhileko sistematikoki enplegu garbia murrizten ari zen arren. Ondorioz, eraikuntzak
kontratazio berrietan nolabaiteko presentzia duela ematen du, presentzia hori murritza
bada ere. Industriak egonkor jarraitzen du, enplegu berri guztien % 16 eskainiz.
Nabarmendu behar den bigarren aldaketa hiruhileko honetan sinatu diren kontratu-mota
berriekin lotuta dagoela. Kontratazio mugagabea erori egin da, aldi baterako
kontratazioaren alde. Datu hau 2013ko laugarren hiruhilekoan antzemandakoaren
bestelakoa da, azken horretan kontratazio mugagabe partzialak kontratu guztien % 14
baitziren. Eta, 2013ko hiruhileko berdinarekin alderatzen badugu, jaitsiera nabarmena
da, % 6tik % 0ra pasa baita. Bestalde, jaitsiera hori ez da konpentsatu lanaldi osoko
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kontratazio mugagabean egondako igoerarekin (azken hori ere nabarmen jaitsi da,
aurreko urteko hiruhileko berarekin alderatuta). Aitzitik, aldi baterako kontratazioak,
batez ere lanaldi partzialekoak, gorantz jarraitzen du. Kontratu berrien % 38k lanaldi
partzialeko aldi baterako kontratuen modalitatean jarraitu dute. Aurreko aldizkarietan
hainbat aldiz azpimarratu dugun bezala, datu horrek lan-eskastasun bikoitza eragiten
du. Izan ere, aldi baterako kontratazioak eragiten duen lan ezegonkortasunaz gain, lan
egindako orduen eskastasuna ere aipatzekoa da (edo gutxienez kotizatutako orduena).
Krisitik irteteko kontratu-mota hain eskasak badaude, Bizkaiko prestakuntza-maila oso
altua izanda ere, seguru asko gazte askok, lan-aukera onak falta direla ikusita, gure
lurraldetik ateratzea erabakiko dute lan hobea bilatzeko asmoz.

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

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda.

Lana galdu duten pertsonen ezaugarriak
Jarraian hiruhileko honetan enplegua galdu duten 18.600 pertsonen ezaugarriak
aztertuko ditugu.
7. grafikoak adin, sexu eta hezkuntza-mailaren arabera sailkatzen ditu.
Nabarmentzekoa da lana galdu duten pertsonen artean 45 urtetik gorakoak igo egin
direla. Urtebetean beren presentzia erlatiboa lana galdu duten pertsona guztien arteko
% 27tik % 39ra igo da. Datu hori, era berean, igoera nabarmena da 2013ko laugarren
hiruhilekoan ikusitakoarekin alderatuta. Ondorioz, talde honen enplegu-galeraren tasa
gainerakoen aldean igotzen ari dela ematen du. Datu hori, noski, kezkagarria da, talde
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honek lan merkatura bueltatzeko aukera gutxi dituela kontuan hartuta. Hiruhilekoz
hiruhileko iraupen luzeko langabetuen zerrendak igotzen ditu kolektibo honek, gainera.

7. grafikoa: Lana galdu duten pertsonen ezaugarriak sexua, adina eta
hezkuntzaren arabera – Bizkaia

Iturria: EUSTATeko BJAn oinarrituz eginda.

Amaitzeko, lana galdu duten pertsonen ezaugarriak aztertuko ditugu, aurreko enplegumotaren arabera. 8. grafikoak deskribapen hori eskaintzen digu. Hasteko
azpimarratzekoa da zerbitzuen sektorearen enplegu-galeraren pisu erlatiboa igo egin
dela eta industriaren sektorearena, aldiz, jaitsi. Azken datu hori positiboa da. Hiruhileko
honetan, enplegua galdu duten % 12 soilik ziren industriaren sektorekoak, duela
urtebete enplegua galdu zuten % 20en aldean (edo duela hiruhileko bat, industriaren
sektorean enplegu-galera osoaren % 20 sartzen baitzen). Ondorioz, industriaren
sektorean enpleguaren galera apaldu egin dela dirudi, behintzat hiruhileko honetan.
Datu hori datozen hiruhilekoetan finkatuko dela espero dugu. Izan ere, inflexio-puntu
bat eragingo luke gure erkidegoan –orokorrean– eta Bizkaian –zehazki– hain
estrategikoa den sektore honen bilakaeran. 8. grafikoan azpimarratu beharreko
bigarren datua enplegu-galerak kontratu-motaren arabera izandako bilakaera izan da.
Lanaldi partzialeko aldi baterako kontratuek enplegu-galeran izan duten eragina apur
bat igo da. Iraungitako 100 kontratutik 24 lanaldi partzialeko aldi baterakoak ziren eta
37 lanaldi osoko aldi baterakoak. Hala ere, enplegu-galera ez dago aldi baterako
kontratazioarekin lotuta, iraungitako kontratuen ia % 70 mugagabeak baitziren
(gehienak lanaldi osokoak).
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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 Lehen hiruhilekoko Lan-trantsizioen Laburpen Koadroa
Zenbatek galdu dute lana eta zenbatek aurkitu dute?
Bizkaian 18.600 pertsona inguruk galdu dute lana hiruhileko honetan. Bestalde, 14.600 pertsonak
eskuratu dute lana. Ondorioz, hiruhileko honetan Bizkaian egondako enplegu-galera garbia 4.000
pertsona ingurukoa izan da. Balio orokorretan, enplegua eskuratzeko orduan jaitsiera nabarmena
egon da, eta, beraz, jarduera oso gutxi sortzen duen ekonomia geldian gaudela esan genezake.
Lana lortu dutenen artean:
% 55 gizonak dira, % 57k 35 urte baino gutxiago dute eta enplegua eskuratu duten arteko % 33k
unibertsitate-ikasketak dituzte. Aurreko urteko hiruhileko berarekin alderatuta, nabarmen igo da
gizonen eta gazteen (25 urtetik beherakoak) pisu erlatiboa. Aitzitik, lehen mailako hezkuntza dutenak
ia-ia desagertu egin dira enplegua eskuratu duten horietan.
Sektoreei eta lanbideei dagokienez, igoera garrantzitsua egon da industriaren pisu erlatiboan
(sarbide berrien % 16) eta teknikariek eta profesionalek gorantz jarraitzen dute (% 34). Kontratumotari erreparatuz gero, aldi baterako kontratuak sarbide berrien arteko 10etik ia 9 dira.
Azkenik, sarbide berrietan nabarmen igo da langabezian 6 hilabetetik gora zeramatenen pisu
erlatiboa. Enplegura eskuratu duten hiru pertsonatik ia bik 6 hilabete baino gehiago zeramatzan
langabezian.
Lana galdu dutenen artean:
Adin nagusieneko (44 urtetik gora) taldearen igoeran soilik antzeman dira aldaketa esanguratsuak,
lana galdu duten horien artetik. Bederatzi galeretatik 4 talde honetakoak izan dira.
Zerbitzuen sektoreak lana galdu dutenen % 75 kaleratu du, industriak % 12 eta eraikuntzak % 12.
Enplegu-galeran jaitsi egin da eskuzko langileen pisu erlatiboa.
Azkenik, kaleratu diren 10 pertsonatik 4k enplegu mugagabea zuten.

