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Aurreko aldizkarietan bezala, nabarmendu nahi dugu
lan hau Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU)
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren (BFA) arteko
hitzarmenaren emaitza dela. Izan ere, hitzarmen
horren bidez, aldizkako txostenak egitea adostu dute,
Bizkaiko lan-merkatuak zer bilakaera izan duen
jakiteko.  Ezer baino lehen, gure esker ona adierazi nahi
diogu Bizkaiko Foru Aldundiari, eta bereziki Ekonomia
Sustatzeko Sailari, ekimen honengatik*.

Hiru hilean behingo aldizkari hauen funtsezko helburua
da hiru hilean behin ikuspegi estatiko eta dinamiko bat
eskaintzea Bizkaiko lan-egoerak izan duen bilakaeraren
inguruan. Horretarako, Eustatek egindako Biztanleria
Jardueraren arabera Sailkatzeko (BJS) Inkestako
mikrodatuak erabili ditugu.

Aldizkari elektroniko guztiek bi zati dituzte:
Analisi estatikoa: Lehenengo zatian, deskribapen
estatiko xehatu bat egiten da BJS inkestak oro
har Bizkaiko biztanleei buruz eta bereziki lanean
ari diren eta lanik gabe dauden biztanleei buruz
ematen dituen hiruhilekoko datuen inguruan.
Biztanle helduak (16 urtetik gorakoak) nola banatzen
diren ezagutarazten dugu, generoari, adinari eta
heziketari dagozkion ezaugarri demografikoen
arabera. Gainera, landunak deskribatzen ditugu,
dituzten ezaugarri demografikoen arabera eta
jarduera-motaren, lanbidearen eta kontratu-motaren
arabera. Azkenik, gure langabeen erradiografia bat

egiten dugu, ez bakarrik haien ezaugarri
demografikoen arabera, baizik eta baita lanik gabe
daramaten denboraren arabera ere. Aldaketez ondo
jabetzeko, kasurik gehienetan, gaur egungo
hiruhilekoko egoera aurreko urteko hiruhileko berean
zegoen egoerarekin alderatzen da, sasoiko
inguruabarrak antzekoak d i renez gero.

A n a l i s i  d i n a m i k o a :  E u s ta t e k  b a n a k o
bakoitzaren lan-egoerari buruzko informazioa
ematen d igu b i  h i ruh i lekotan zehar,  e ta
informazio horrekin, anal isi  berr i  bat egin
dezakegu langileek lan-merkatuan izandako
trantsizioen inguruan –batez ere, lanean ari
diren langileen enplegu-galera (trantsizioa
enplegutik)–, bai eta aurreko epealdian lanik
g a b e  z e u d e n  l a n g i l e e n  e n p l e g u r a k o
sarbidearen inguruan ere. Bigarren zatia funtsezko
elementua da gure langileentzat, hala lana
dutenentzat nola lanik gabe daudenentzat, enplegu-
politika aktiboak egoki diseinatzeko.

Aldizkarian, batez ere, Bizkairako lortutako datuak
nabarmenduko ditugu. EAE osoko egoera
estatikoaren eta dinamikoaren analisi xehatua
aldizkari honetako Eranskineko tauletan dator jasoa.
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Sarrera

* Era berean, EUSTATek emandako babes estatistikoa eskertu nahi dugu, gure neurrirako datuak bidaltzeko erakutsi duen prestutasunagatik, ezinbestekoa baita
aldizkari hauetan egindako azterketetarako.
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1. taulan, 16 urtetik gorakoak lan-egoeraren arabera
nola banatzen diren agertzen da: Landuna, langabea
edo ez-aktiboa. Landunen taldea da ugariena,
461.893 banakorekin, baina oso gertutik jarraitzen
dio ez-aktiboen taldeak, ia 453.000 banako baitira.
Azken  ta lde  ho r ren  ba r ruan ,  ba tez  e re
ikasleak, erretiratuak eta lanerako adinean
egon ik  e re  ak t ibo  ez  dauden  banakoak
(etxekoandre diren emakume ugari) sartzen
dira. Bizkaian, langabeen taldea 86.541 banakok
osatzen dute, gure lurraldeko heldu guztien %
8,64. Iazko lehen hiruhilekotik gertatutako aldaketak
ez dira handiak, baina ez dira adoregarriak ere; izan
ere, gutxitu egin da landunen taldea, eta areagotu
egin da langabeen eta ez-aktiboen taldea. Krisi
honetatik irteteko, ezinbestean panorama hau
itzulikatu behar da, eta landunen kopurua handitu,
beste bi taldeen kaltean.

Hala Bizkaiko lurraldean nola EAE osoko biztanle
helduen egoera zein den azaldu ondoren, Bizkaiko
landunak eta langabeak deskribatuko ditugu.

Landunen ezaugarriak1

1. eta 2. grafikoetan, landunak nola banatzen diren
zehazten da, hainbat aldagairen arabera. 1.
grafikoan, landunak ezaugarri demografikoen arabera
–generoa, adina eta heziketa– banatzen dira. 2.
grafikoan, ostera, landunen banaketa enpleguaren
ezaugarrien arabera –jarduera-sektorea, lanbidea
eta kontratu-mota– egiten da. Horrez gain, hiruhileko
honetan ikusitako egoera iazko hiruhileko berean
zegoen egoerarekin alderatzen da.

Zer ikusten da?

w Landunen % 53 gizonezkoak dira.

w Bizkaiko biztanleria landuna oso zaharturik
dago: 45 urtetik gorakoen taldea da ugariena
landunen artean, landun guztien % 44 baino
gehiago baitira. Ondoren, 35-44 urtekoen taldeak
jarraitzen dio. 25 urtetik beherakoek landunen
taldean garrantzi eskasa dutela azpimarratu behar
da (ez dira % 2 ere hiruhileko honetan); horrek,
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1. ZATIA

Ikuspegi estatikoa – Bizkaiko lan egoera

1 EAEko landunen eta langabeen ezaugarriak eranskineko A1 taulan agertzen dira..
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batetik, krisi ekonomikoak gazteen artean  eragina
duela islatzen du, eta, bestetik, gure gazteak
berandu sartzen direla lan-merkatuan.

w Bizkaiko landunek nahiko heziketa-maila handia
dute. w  Bigarren mailako ikasketak dituzten langile

landunen portzentajea % 58 da, eta unibertsitarioena,
berriz, % 36. Landunen banaketa hori gainerako
Espainian dutenaz bestelakoa da, han
unibertsitarioak ez baitira iristen % 30era.

Hiruhileko honetako landunen banaketa iazko
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hiruhileko berean zegoenarekin alderatuz gero,
aldakuntza txikiak ikusten dira urte batetik bestera
landunen banaketan. 25 urtetik beherakoen pisuak
izan duen jaitsiera nabarmentzen da; izan ere,
erdira gutxitu da (% 4tik % 2ra) landunen taldean
duten presentzia.

Landunek enplegu-motaren arabera zer ezaugarri
dituzten 2. grafikoan jasotzen da. Hauexek dira
nabarmendu beharreko alderdiak:

w Zerbitzuen sektoreak Bizkaiko landun guztien %
73ri ematen die lana. Atzetik, industriaren
sektoreak jarraitzen dio; zehazki, landunen %
20ri ematen die lana, eta eraikuntzaren sektoreak,
ostera, landun guztien % 6ri ematen die lana.
Azkenik, nekazaritzak eragin guztiz txikia du
Bizkaiko enpleguan. Iazkoaren aldean, nahiz eta
eraikuntzaren eta industriaren pisuak zertxobait
behera egin duen zerbitzuen sektorearen
mesedetan, nabarmentzekoa da hiruhileko batetik
bestera garrantzi handiagoa duela biztanle
landunen artean duen pisuari dagokionez.

w Landunen ia % 40k lanbide tekniko eta
profesionaletan jarduten dute. Horrek gure
langileen heziketa-maila handia islatzen du,

aurreko grafikoan erakutsi den bezala; izan
ere, lanbide horien eta unibertsitate-ikasketen
arteko korrelazioa oso handia da. Eskuzko
lanbideek landunen % 29ri ematen diete lana.
Gainerako lanbideak Zerbi tzuekin eta
Merkataritzarekin (% 20) eta administrazio-lanekin
(% 11) zerikusia dutenen artean daude banaturik.
Azken bi lanbide horiek guztizko enpleguan duten
pisuak egonkor eutsi dio azken urtean.

w Azkenik, Bizkaiko soldatapeko landunek duten
kontratu-motari dagokionez, % 21ek aldi baterako
kontratua dute; portzentaje hori zertxobait handitu
da iaztik. Hala ere, portzentaje horiek gainerako
Espainiakoak baino txikiagoak dira, Espainian
behin-behinekotasuna % 24 inguru baita.

Bizkaiko langabeen ezaugarriak

Landunekin egin dugun moduan, langabeak ere

beren ezaugarrien arabera ezaugarritu ditugu.

Sexuaren, adinaren eta heziketaren kategoriei

langabezian daramaten denbora erantsi diegu. 3.

grafikoan agertzen da ezaugarritze hori. Nabarmendu

beharreko alderdiak honako hauek dira:

w Bizkaiko langabeen artean, % 59 gizonezkoak
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dira, eta % 41 emakumezkoak. Nabarmentzekoa
da joan den urtean zehar aldaketa handia gertatu
zela langabeen sexuaren araberako osaeran.
Bizkaiko langabeen artean nabarmenki areagotu da
gizonezkoen presentzia. Hiruhileko honetan, ikusten
da 10 langabetik 6 gizonezkoak direla eta 4
emakumezkoak.

w 25 urtetik beherakoak l a n g a b e  g u z t i e n
p a r t e  n a h i k o a  t x i k i a dira % 10, baina egia
da azken urtean gazteek langabeen artean duten
eragina zertxobait handitu dela (8tik 10era). 25
eta 34 urte bitarteko langabeek ere igoera erlatiboa
izan dute langabeen artean azken urte honetan.
Aldiz, badirudi 35 eta 44 urte bitartekoen taldeak
garrantzia nabarmen galdu duela langabeen
artean langabe guztien % 31tik % 24ra. Azkenik,
badirudi 45 urtetik gorakoek ere presentzia
areagotu dutela Bizkaiko langabeen artean.

w Bizkaiko langabe gehien-gehienek –% 71–
bigarren-mailako ikasketak dituzte, eta badirudi

talde horrek pisua handitu duela gure langabeen
artean, batez ere oso ikasketa-maila txikia lehen
hezkuntza edo gutxiago duten banakoen kaltean.
Hala ere, nabarmentzekoa da unibertsitarioek
langabeen artean duten presentzia lau langabetik
batek ditu unibertsitate-ikasketak. Bi gertaera
horiek agerian jartzen dute gure lurraldeko
langabeek hezkuntza-maila nahiko handia dutela.

w Azkenik, 3. grafikoak agertzen du, beharbada,
Bizkaiko langabeen taldeak aurre egin behar dion
dramarik handiena, hau da, langabeen % 45ek
urtebete baino gehiago darama lanik gabe, eta,
gainera, joera horrek gorakorra dirudi. Langabeek
lana lortzeko duten zailtasuna izugarri areagotzen
da lanik gabe zenbat eta denbora gehiago eraman,
eta ondorio hori are handiagoa izan da azken urte
honetan. Beharrezkoa da langabeak aktibatzeko
ahalik eta ahalegin handiena egitea, lan-merkatuan
albait azkarren sar daitezen.
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2013ko Lehen Hiruhilekoko Lan Egoeraren Laburpen Taula

Biztanle helduak:

Landunen taldea da ugariena, 461.893 banakorekin, eta oso gertutik jarraitzen dio ez-aktiboen taldeak,
ia 453.000 banakorekin. Bizkaian, langabeen taldea 86.541 banakok osatzen dute, gure lurraldeko heldu
guztien % 8,64

Biztanle landunen banaketa:

Nolakoak dira? Landunen % 53 gizonezkoak dira. Adinari dagokionez, datuek nabarmentzen dute
Bizkaiko biztanleria landuna oso zaharturik dagoela, eta 45 urtetik gorakoen taldea dela ugariena landunen
artean, guztizkoaren % 44 baino gehiago baitira. 25 urtetik beherakoek landunen taldean duten garrantzi
txikia nabarmentzen da, ez baitira % 2ra ere iristen hiruhileko honetan. Azkenik, heziketa kontuan hartuta,
bigarren-mailako ikasketak dituzten langile landunen portzentajea % 58 da, eta unibertsitarioena, berriz,
% 36.

Lan-mota: Zerbitzuen sektoreak Bizkaiko landun guztien % 73ri ematen die lana. Atzetik, industriaren
sektoreak jarraitzen dio; hain zuzen, landunen % 20ri ematen die lana, eta eraikuntzaren sektoreak,
ostera, landun guztien % 6ri ematen die lana. Landunen ia % 40k lanbide tekniko eta profesionaletan
jarduten dute.  Eskuzko lanbideek landunen % 29ri ematen diete lana. Gainerako lanbideak Zerbitzuekin
eta Merkataritzarekin (% 20) eta administrazio-lanekin (% 11) zerikusia dutenen artean daude banaturik.
Azkenik, % 21ek aldi baterako kontratua dute; portzentaje hori zertxobait handitu da iaztik.

Biztanle Langabeak:

Zenbat dira? Bizkaiak, hiruhileko honetan, 86.541 langabe ditu, 2.500 bat gehiago iazko hiruhileko
berean baino.

Nolakoak dira? % 59 gizonezkoak dira, eta % 41 emakumezkoak. Horrek erakusten du azken urte
honetan gizonezkoen presentzia zertxobait areagotu dela Bizkaiko langabeen artean.

Adinari dagokionez, 25 urtetik beherakoak langabe guztien parte nahikoa txikia dira % 10, baina egia
da azken urtean gazteek langabeen artean duten eragina zertxobait handitu dela (8tik 10era). Badirudi
35 eta 34 adin-tartekoen taldea dela langabeen artean garrantzia nabarmen gutxitu duena langabe
guztien % 31tik % 24ra.

Bizkaiko langabe gehien-gehienek -% 71- bigarren-mailako ikasketak dituzte, eta badirudi talde horrek
pisua handitu duela gure langabeen artean.  Nabarmentzekoa da unibertsitarioek oso presentzia
adierazgarria dutela langabeen artean - lau langabetik batek ditu unibertsitate-ikasketak-.

Bizkaiko langabeen taldeak aurre egin behar dion dramarik handiena da langabeen % 45ek urtebete
baino gehiago daramatela lanik gabe, eta, gainera, joera horrek gorakorra dirudiela.
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Aldizkariko bigarren zatian, Bizkaiko langileek 2012ko
laugarren hiruhilekotik 2013ko lehen hiruhileko
honetara izan dituzten lan-trantsizioak aztertzen dira.
Hiruhileko honetan ikusitakoa duela doi-doi
urtebete gertaturikoarekin alderatuko dugu, hau
da, 2011ko laugarren hiruhilekoan eta 2012ko
lehen hiruhilekoan hautemandako trantsizioak
azter tuko di tugu,  modu horretara sasoi-
testuingurua berbera den hiruhilekoetan zer
bilakaera izan den konparatzeko.

Lehenik eta behin, taula batean, izan daitezkeen
lan-trantsizioetako bakoitza zenbat langilek egin
duten jasotzen da: trantsizioa enplegutik beste
lan-egoera batera eta trantsizioa lanik gabeko
egoera batetik (langabeak edo ez-aktiboak)
enplegurantz. Lan-trantsizio bakoitza guztira zenbat
langilek egin duten zehazten da. Emaitzak
interpretatzen hasi aurretik, beharrezkoa da
nabarmentzea, taula honetan erretiroa hartu ondoren
inaktibitatera igaro diren banakoak sartu baditugu
ere, ondoren, enplegua galdu eta eskuratu dutenei
buruzko analisia egitean, alde batera utzi dugula
talde hori enplegua-erretiroa trantsizioa ez dugu
jotzen enplegu-galeratzat.

Bizkairako ematen diren datuei erreparatzen badiegu,
ikus dezakegu 14.000 banako baino gehiago
enplegua izatetik langabeziara igaro direla hiruhileko
honetan (landun guztien % 3,12), eta, aldiz, ia 10.000
banako (landun guztien % 2 aurreko hiruhilekoan)
zuzenean inaktibitatera igaro direla (ez erretiroa
hartuta).

Bestalde, enpleguranzko trantsizioak aztertzen
baditugu, 2. taulak erakusten du 8.764 banakok
eskuratu dutela lana langabeziatik (aurreko
hiruhilekoko langabe guztien % 11,3k), eta, aldiz,
ikusten ere da inaktibitatetik lana eskuratu dutenak
are gehiago izan direla langabeziatik eskuratu
dutenak baino zehazki, 13.685 banakok, aurreko
hiruhilekoan ez-aktibo zeuden guztien % 5ek. Inkesta
honetan, ez-aktiboen izendapena (erretiratuak alde
batera utzita) anbiguo samarra da, eta barne hartzen
du langabe gogogabetuen kopurua. Horrexegatik
erabaki dugu ez-aktiboen talde hori ez kontuan
hartzea hala enplegutik nola enplegurantz izandako
trantsizioei buruzko gure analisian.

Jarraian, kontuan hartuta hiruhileko bakoitzeko
trantsizio garbiak hala enplegutik nola enplegurantz
izandako trantsizioen emaitza direla, batera agertuko

2. ZATIA

Analisi Dinamikoa – Bizkaiko Langileen Lan-trantsizioak
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ditugu bi lan-mugimenduak, garbiago hauteman ahal

izateko hiruhileko bakoitzean zein lan-mugimendu

izan den nagusi talde bakoitzean, bai eta aldaketa

garbi horiek krisiaren indarra arindu ahala nola

aldatzen diren aztertzeko ere.

Azkenik, konparaziotarako, eranskineko 2A eta 2B
tauletan, Euskal Autonomia Erkidego osoan izandako
lan-trantsizioak agertzen dira.

Lan-trantsizioak

4. grafikoak erakusten du aurreko hiruhilekoan enplegaturik
zeuden banakoetatik 24.653k galdu dutela enplegua
hiruhileko honetan. Galdutako enpleguen eta eskuratutakoen
kopuru absolutuak ez ezik, kopuru erlatiboak ere ematen
dira, parentesi artean, aurreko hiruhilekoan enplegu-galerak
(eskuratzeak) enplegua zeukatenen (ez zeukatenen) artean
nola eragin duen ikusi ahal izateko. Enplegu-galerari
dagokionez, kopuru erlatibo horrek erakusten du enplegua
galdu duten banakoak aurreko hiruhilekoan lanean ari
zirenen % 5 baino zertxobait gehiago direla.
Aldiz, aintzat hartzen badugu aurreko hiruhilekoan lanik
gabe zeuden banakoetako zenbatek eskuratu duten lana
hiruhileko honetan, kopurua 22.450ekoa da aurreko

hiruehilekoan lanik gabe zeudenen % 6,5. Bi kopuruak
alderatuz, 2.203 banakoren enplegu-galera garbia ikusten
da. Nabarmendu beharreko alderdi positibo bat da,
enplegu-galera garbi hori iazko lehen hiruhilekoan
izandakoarekin konparatzen badugu, kopurua askoz
ere txikiagoa dela; horren arrazoia da, batez ere,
hiruhileko honetan nabarmen handiagoa izan dela
enplegurako sarbidea iazko lehen hiruhilekoan baino.

Jarraian, talde guztietan izan diren trantsizioak
azalduko ditugu:

A.  Lan trantsizioak generoaren arabera

4. grafikoan, hiruhileko honetan eta 2012ko hiruhileko
berean lana galdu eta eskuratu duten gizon-
emakumeen kopurua jasotzen da2.

Elementu hauek nabarmendu behar dira:

w Kopuru  abso lu tue i  e r repara tuz  ge ro ,
nabarmendu behar dugu 12.498 gizonezkok galdu
dutela enplegua hiruhileko honetan, eta 10.702
emakumezkok. Aldiz, kopuru erlatiboetan,
sexuaren araberako enplegu-galeraren eragina
antzekoa da; izan ere, parentesi arteko kopuruak

2 Grafiko hauetako enplegu-galeraren eta enplegurako sarbidearen zenbaki absolutuak lortzeko, talde bakoitzeko galeren (eskuratzeen) portzentajea  aurreko
hiruhilekoko enplegatu (langabe) kopuruaz biderkatu da. Portzentajeak banako bakoitzak laginean duen pisuaren arabera haztaturik daude.
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erakusten duen bezala, aurreko hiruhilekoan lana
zuten gizon eta emakumezkoen % 5 inguruk galdu
dute enplegua hiruhileko honetan. Trantsizioen
alderdirik positiboenari erreparatzen badiogu
enplegua lortzea, 4. grafikoak egoera argiro
aldekoagoa erakusten du, kopuru absolutuetan,
emakumeentzat; izan ere, aurreko hiruhilekoan
lanik gabe zeuden 11.753 emakumek lortu dute
lana hiruhileko honetan, eta gizonezkoek, ostera,

8.992k. Alabaina, kopuru erlatiboetan, Bizkaian
lanik ez zutenen artean lana eskuratu dutenen
t a s a  h a n d i a g o a  d a  g i z o n e z k o e t a n
emakumezkoetan baino lanik gabe zeuden  100
gizonezkotik ia 9k eskuratu dute lana  hiruhileko
honetan, eta 100 emakumetik 5ek. Kopuru
absolutuen eta erlatiboen artean itxuraz dagoen
kontraesan hori ez da egiaz hala, baldin eta
kontuan hartzen badugu emakumeak gehiengoa
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direla lanik ez duen taldearen artean (langabeak
eta ez-aktibo erretiratu gabeak) Bizkaian, eta,
ondorioz, nahiz eta kopuru absolutuetan
enplegu gehiago eskuratu ahal izan duten, ez
da hala jazo eskuratze-tasan.

w Galdutako enpleguak eskuratutakoekin
alderatzean, galera edo eskuratze kopuru garbi
bat lor daiteke bi kopuruen arteko diferentzia

konparatuz. Hiruhileko honetan, berri on bat izan
da, emakumeen artean 1.051k izan baitute
enplegurako sarbide garbia. Ezin esan daiteke
gauza bera gizonezkoen taldeaz; izan ere, horien
artean ikus liteke 3.506 banakoren enplegu-galera
garbia izan dela.

B. Lan trantsizioak adinaren arabera

6. grafikoan, adinaren arabera zenbat enplegu galdu
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diren eta zenbat eskuratu diren zehazten da, hala
hiruhileko honetan nola 2012. urteko hiruhileko
berean. Alderdi hauek nabarmendu behar ditugu:

w Hiruhileko honetan, berri on bat izan da; izan ere,
bi adin-taldetan, 35 eta 44 urte bitartekoetan eta
45 urtetik gorakoetan, galdu baino enplegu
gehiago eskuratu da, nahiz eta diferentziak ez
diren oso handiak. Hala ere, 35 urtetik beherakoen
artean, eskuratu baino enplegu gehiago galdu da.

w Adinaren arabera eskuratutako enpleguaren
inguruan nabarmentzekoa den beste gertaera bat
da askoz ere enplegu gehiago eskuratu dela tarteko
adin-tarteetan dauden pertsonen artean (25-34
eta 35-44) muturreko adin-tarteetan daudenen
artean baino gazteenak eta zaharrenak. Eta,
halaber, positiboa da ikustea bi talde horietan
enplegurako sarbidearen intentsitatea handitu egin
dela hiruhileko honetan, iazko hiruhileko berarekin
alderatuz gero. Bereziki, 35-44 urteko banakoen
artean, hiruhileko honetan, lanik gabe zeuden 100
banakotik 15ek eskuratu dute lana, eta iazko lehen
hiruhilekoan, berriz, lanik gabe zeuden 100
banakotik 10ek baizik ez zuten lana aurkitu.

C.  Lan-trantsizioak heziketa-mailaren arabera

7. grafikoan, Bizkaiko langileen lan-trantsizioak

agertzen dira, heziketa-mailaren arabera. Gertaera
hauek nabarmendu behar dira:

w Nabarmendu beharreko lehen datua da enplegu-
galera garbia izan dela heziketa-maila guztietako
banakoen artean. Dena dela, hiruhileko honetako
kopuruak iazko hiruhileko berekoekin alderatzen
baditugu, ikusiko dugu talde ugarienean bigarren-
mailako ikasketak dituztenak galera garbia askoz
ere txikiagoa dela iazko hiruhileko berean
izandakoa baino. Izan ere, hiruhileko honetan
talde horren enplegurako sarbidea nabarmen
handiagoa izan da.

w Heziketa-mailarik handiena duten langileen
taldeari dagokionez unibertsitate-ikasketak
dituztenak, ikusten da hiruhileko honetan enplegu-
galera garbia izan dela, baina, hala ere, hiruhileko
honetan aurreko hiruhilekoan baino enplegurako
sarbide handiagoa izan dela; beraz, hori ere alderdi
positiboa da Bizkaiko jarduera ekonomikorako.

D.   Lan trantsizioak jarduera sektorearen arabera

Sektoreko enplegu-galera garbia neurtzeko, kontuan
hartu dugu enplegua zein sektoretan galdu den eta
enplegua zein sektoretan eskuratu den. 8. grafikotik,
honako hau nabarmendu behar dugu:
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w Nahiz eta iazko hiruhileko berean galera garbi
bat sumatu zen jardueraren sektore guztietan,
hiruhileko honetan, bai nekazaritzan eta bai
zerbitzuetan, enplegurako sarbide garbia izan
da, hau da, lanik gabe zeuden banako gehiagok
aurkitu dute enplegua lanean ari ziren
banakoetatik enplegua galdu dutenak baino.

w Zerbitzuen sektoreak du dinamismorik handiena,
eta sektore horrexetan izan da sarbide garbi
handiena. Hiruhileko honetan, 18.252 banakok
lortu dute lana, eta aurreko hiruhilekoan sektore
horretan lanean zebiltzan 15.711 langilek galdu
dute enplegua.

w Datuak ez dira positiboak Industriaren sektorean;
hain zuzen, galera garbia bereziki bizia izan da,
eta iazko hiruhileko berean baino askoz ere
biziagoa.

w Azkenik, grafiko honetan eta hurrengoetan,
enplegurako sarbidean parentesi artean ematen
diren zenbakiek enplegurako sarbidean zer
banaketa izan den adierazten dute, bai jarduera-
sektorearen arabera, bai lanbidearen eta kontratu-
motaren arabera, hurrengo grafikoetan ikusiko
dugun bezala. Kasu honetan, portzentaje horrek
erakusten du hiruhileko honetan sortu den

enpleguaren % 81 zerbitzuen sektorean sortu
dela, eta, aldiz, eskuratutako lanbideen % 7 baizik
ez direla Industrian sortu iazko hiruhileko berean
izandako portzentajea baino askoz ere handiagoa,
orduan sortutako enpleguen % 16 Industriari
baitzegozkion. Funtsezkoa da gure lurraldean
Industriaren biziberritzea babestea, ez dezala
pisua gal enpleguaren guztizkoan, horrek Bizkaiko
produkz io-ehunean dakar ren ondor io
negatiboarengatik.

E. Lan-trantsizioak lanbidearen arabera

Jarduera-sektorearekin bezala, sorburu-lanbidea
erabili dugu zenbat enplegu galdu den neurtzeko,
eta helmuga-lanbidea, ostera, zenbat enplegu lortu
Azkenik, lan-trantsizioak kontratu-motaren arabera
agertzen dira. Enplegu-galerarako, sorburu-
enpleguaren kontratu-mota aztertu da, eta enplegu-
sarbiderako, berriz, helmuga-enpleguaren kontratu-
mota aztertu da. 10. grafikoak trantsizio garbiak
agertzen ditu kontratu-motaren arabera, eta datu
hauek nabarmendu behar dira:

w Hiruhileko honetako trantsizioak aztertzean, bi
datu nabarmentzen dira, ikur positiboa dutela
eta: teknikarien eta profesionalen artean eta
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zerbitzuetako eta merkataritzako langileen artean,
ikusten da galdu baino enplegu gehiago eskuratu
dela –enplegurako sarbide garbi positiboa–. Nahiz
eta teknikari eta profesionalen datua jadanik ikus
zen iazko hiruhileko berean, ez zen hala gertatu
Zerbitzuen eta Merkataritzaren arloko langileekin.

w Enplegu-galera garbi handiena eskulangileen
artean gertatu da. Hori ez da harritzekoa, kontuan
hartzen badugu langile horiek industriaren
sektorearekin oso lotura estua dutela eta
industriaren sektorearen bilakaera negatiboa bat
datorrela guztiz langile-talde honen enplegu-
bilakaera negatiboarekin.

F.  Lan trantsizioak kontratu motaren arabera

Azkenik, lan-trantsizioak kontratu-motaren arabera
agertzen dira. Enplegu-galerarako, sorburu-
enpleguaren kontratu-mota aztertu da, eta enplegu-
sarbiderako, berriz, helmuga-enpleguaren kontratu-

mota aztertu da. 10. grafikoak trantsizio garbiak
agertzen ditu kontratu-motaren arabera, eta datu
hauek nabarmendu behar dira:

w Bi kontratu-motak alderatzean, argiro ikusten da
lan-trantsizio gehien-gehienak aldi baterako
kontratuen bitartez egin direla.

w Nabarmendu beharreko bigarren gertaera da aldi
baterako kontratuak dituzten langileen artean
enplegua eskuratu dutenak gehiago direla galdu
dutenak baino, eta ez dela hala gertatu lan
egonkorragoa eta hain kolokakoa ez duten
langileen artean; hain zuzen, haientzat, enplegu-
galera garbia 2.360 langiletara iritsi da.

w Kontratu mugagabea duten langileei loturiko datu
positibo bat da langile horiek askoz ere enplegu
gehiago lortu dutela hiruhileko honetan iazko
hiruhileko berean baino. Beraz, joera horrek
iraungo duelako itxaropen-izpi bat izan dezakegu.

13
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2013ko Lehen Hiruhilekoko lan trantsizioen laburpen-koadroa
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1. Zenbatek galdu dute lana eta zenbatek aurkitu dute?
Bizkaian, 24.673 banakok galdu dute lana hiruhileko honetan, hau da, aurreko hiruhilekoan lanean ari
zirenen % 5,4k.
Bestalde, Bizkaian, 22.450 banakok lortu dute lana hiruhileko honetan, hots, aurreko hiruhilekoan lanik
gabe zeuden banako guztien % 6,47k.

2. Enplegu-galeraren eta enplegurako sarbidearen banaketa:
Sexuaren arabera: Hiruhileko honetan, emakumeen artean 1.051 pertsonaren enplegurako sarbide
garbia izan da. Ezin esan daiteke gauza bera gizonezkoen taldeaz; izan ere, horien artean ikus liteke
enplegu-galera garbia 3.506 banakorena izan dela.

Adinaren arabera. Hiruhileko honetan, 35 eta 44 urte bitarteko eta 45 urtetik gorako adina dutenen
artean, galdu baino enplegu gehixeago eskuratu da.  35 urtetik beherakoen artean, eskuratu baino
enplegu gehiago galdu da. Gainera, askoz ere enplegu gehiago eskuratu da tarteko adin-tarteetan
dauden pertsonen artean (25-34 eta 35-44) muturreko adin-tarteetan daudenen artean baino gazteenak
eta zaharrenak.

Heziketaren arabera: Enplegu-galera garbia izan da heziketa-maila guztietako banakoen artean. Dena
dela, hiruhileko honetako kopuruak iazko hiruhileko berekoekin alderatzen baditugu, ikusiko dugu talde
ugarienean bigarren-mailako ikasketak dituztenak galera garbia askoz ere txikiagoa izan dela iazko
hiruhileko berean izandakoa baino. Unibertsitate-ikasketak dituzten banakoei dagokienez, ikusten da
hiruhileko honetan enplegu-galera garbia izan dela, baina, hala ere, hiruhileko honetan aurreko
hiruhilekoan baino enplegu gehiago eskuratu dela.

Jarduera-sektorearen arabera: Hiruhileko honetan, bai nekazaritzan eta bai zerbitzuetan, enplegurako
sarbide garbia izan da, hau da, lanik gabe zeuden banako gehiagok aurkitu dute enplegua lanean ari
ziren banakoetatik enplegua galdu dutenak baino. Zerbitzuen sektoreak du dinamismorik handiena,
eta sektore horrexetan izan da sarbide garbi handiena. Hiruhileko honetan, 18.252 banakok lortu dute
lana, eta aurreko hiruhilekoan sektore horretan lanean zebiltzan 15.711 langilek galdu dute enplegua.
Datuak ez dira positiboak Industriaren sektorean; hain zuzen, galera garbia bereziki bizia izan da
sektore horretan, eta iazko hiruhileko berean baino askoz ere biziagoa.

Lanbidearen arabera: Teknikarien eta profesionalen artean eta zerbitzuetako eta merkataritzako
langileen artean, ikusten da galdu baino enplegu gehiago eskuratu dela enplegurako sarbide garbi
positiboa. Enplegu-galera garbi handiena eskulangileen artean gertatu da. Hori ez da harritzekoa,
kontuan hartzen badugu langile horiek industriaren sektorearekin oso lotura estua dutela eta industriaren
sektorearen bilakaera negatiboa bat datorrela guztiz langile-talde honen enplegu-bilakaera negatiboarekin.

Kontratu-motaren arabera: Aldi baterako kontratuak dituzten langileen artean enplegua eskuratu
dutenak gehiago dira enplegua galdu dutenak baino. Ez da hala izan, ostera, lan egonkorragoa eta
hain kolokakoa ez duten langileen artean; hain zuzen, haientzat, enplegu-galera garbia 2.360 langiletara
iritsi da. Kontratu mugagabea duten langileen artean, hiruhileko honetan askoz ere handigoa izan da
iazko hiruhileko berean baino. Espero dugu etorkizunean halaxe izaten jarraituko duela, horrek enplegu
egonkorretarako sarbidea areagotzea ekarriko baitu.
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Eranskina
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Eranskina (jarraipena)
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Eranskina (jarraipena)
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