
3. Aldizkari elektronikoa

2012ko urria-abendua

BIZKAIKO
LAN-BEHATOKIA

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



Aurreko aldizkarietan bezala, oraingoan ere argi
azaldu nahi dugu lan hau Euskal Herriko
Unibertsitatearen (UPV/EHU) eta Bizkaiko Foru
Aldundiaren (BFA) arteko akordioaren emaitza dela.
Akordio horren helburua Bizkaiko lan merkatuaren
bilakaerari buruzko txosten zehatzak egitea da.
Eskerrik asko, beraz, Bizkaiko Foru Aldundiari, eta,
zehazki, Ekonomia Sustatzeko Sailari, ekimen
honengatik*.

Hiruhilekoko aldizkari hauen helburu nagusia hiru
hilero Bizkaiko lan egoeraren bilakaerari buruzko
ikuspegi estatiko eta dinamikoa eskaintzea da.
Horretarako, EUSTATen Biztanleria Jardueraren
Arabera Sailkatzeko Inkestako (BJA) mikrodatuak
erabiltzen ditugu.

Aldizkari elektroniko bakoitzak bi zati dauzka:

Azterketa estatikoa: Lehenengo zatian hiruhilekoko
BJAren datuek Bizkaiko biztanleriari buruz
(orokorrean) eta langabe eta okupatuei buruz
(zehazki) ematen duten informazioaren deskribapen
estatiko eta zehatza egiten da. Herritar helduen (16
urtetik gorakoak) banaketa ezagutaraziko dugu,
ezaugarri demografikoen arabera (generoa, adina
eta hezkuntza, besteak beste). Halaber, okupatuen
deskribapena egingo dugu, beren ezaugarri
demografikoen eta beste ezaugarri batzuen arabera

(jarduera mota, lanbidea eta kontratu mota, besteak
beste). Azkenik, gure langabeen erradiografia bat
egingo dugu, ez soilik ezaugarri demografikoei
dagokienez, baita langabezian daramaten denborari
dagokionez ere. Aldaketak ondo islatu ahal izateko,
kasu gehienetan oraingo hiruhilekoko egoera iazko
hiruhileko berekoarekin alderatzen da, urtaroaren
ezaugarriak antzekoak baitira.

Azterketa dinamikoa: EUSTATek banakako
bakoitzaren lan egoerari buruzko informazioa ematen
digu bi hiruhilekotan zehar. Horri esker, langileek lan
merkatuan izandako trantsizioei buruzko azterketa
berri bat egin dezakezu – zehazki, aldi horretan
okupatutako langileek nola galtzen duten enplegua
(enplegutiko trantsizioa) eta enplegurik gabeko
langileek nola eskuratzen duten enplegua azter
dezakegu. Bigarren zati hau funtsezkoa da gure
langileentzako enplegu politika aktiboen diseinu
egokia egiteko, horiek okupatuta edo langabezian
egonda ere.

Aldizkarian Bizkairako eskuratutako datuak
azpimarratuko ditugu batez ere. Edonola ere, EAE
osoko egoera estatiko eta dinamikoaren azterketa
zehatza islatuko dugu aldizkari honetako eranskinean
ageri diren tauletan.
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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 gorakoen banaketa ageri da,
beren lan egoeraren arabera: okupatua, langabea
edo ez-aktiboa. Bizkaiko datuei erreparatuz gero,
ez-aktiboen taldea da handiena heldu guztien artean.
Gainera, aurtengo argazkia iazko hiruhileko
berdinekoarekin alderatuta zera ikus dezakegu, talde
honen pisua igo egin dela, langabeena bezala eta
okupatuekin gertatutakoaren aurka. Okupatuen taldea
murrizten ari da, bai balio absolututan, bai helduen
artean duen pisu erlatiboan, eta, horrek, zalantzarik
gabe, kezka handia pizten digu.

Bizkaiko lurraldeko eta EAE osoko biztanleria
helduaren egoera  aztertu ondoren, Bizkaiko
okupatuak eta langabeak deskribatuko ditugu.

Okupatuen ezaugarriak

1 eta 2. grafikoetan okupatuen banaketa ageri da,
aldagai desberdinen arabera. 1. grafikoan okupatuen
banaketa ezaugarri demografikoei  jarraiki banatu
da, hau da, genero, adin eta hezkuntzari jarraiki.
Bestetik, 2. grafikoan  enpleguaren ezaugarrien
arabera banatu dira okupatuak, hau da, jarduera

sektorearen, lanbidearen eta kontratu motaren
arabera. Halaber, hiruhileko honetan antzemandako
egoera iazko hiruhileko berdineko egoerarekin
alderatu da1.

Zer ikus dezakegu?

w Okupatuen % 53 gizonak dira.

w 45 urtetik gorakoen taldea okupatuen artean
handiena da, okupatuen kopuru osoaren % 43tik
gorakoa baita.  Ondoren 35-44 urte bitarteko
taldea dago. Okupatuen taldean garrantzi urria
dute 25 urtetik beherakoek (2012ko hiruhileko
honetan ez dira % 3ra iristen). Horrek batetik krisi
ekonomikoak gazteengan duen eragina islatzen
du, eta, bestetik, gazteak lan merkatura berandu
sartzen direla frogatzen digu.

w Bizkaiko okupatuen hezkuntza maila nahiko altua
da. Bigarren hezkuntzako ikasketak izanik lana
daukatenen portzentajea % 56koa da eta
unibertsitate ikasketak dituztenena % 38koa.
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1. ZATIA

Ikuspegi estatikoa – Bizkaiko lan egoera

1 Eranskineko A1 taulan aurkeztu dira langileen kopuru zehatza eta horiek ordezkatzen dituzten portzentaje zehatzak, EAE osorako emaitza guztiekin batera.
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Espainiako gainerako tokietako okupatuen
banaketa, aitzitik, bestelakoa da, unibertsitateko
ikasleen portzentajea ez baita % 30era iristen.

2012ko laugarren hiruhilekoko okupatuen banaketa
2011ko hiruhileko berekoarekin alderatuz gero, urte
batetik bestera oso aldaketa txikiak ageri dira

okupatuen banaketari dagokionez. Hala ere, A1
taulan igoera txiki bat ageri da unibertsitateko ikasleen
portzentajean (% 37tik % 38ra).

2. grafikoan okupatuen ezaugarriak agertzen dira,
enplegu motaren arabera. Honako datuak
nabarmendu behar dira:
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w Zerbitzuen sektorean sartzen da Bizkaiko okupatu
guztien % 72. Ondoren, industriaren sektorea
dago, okupatuen % 21ekin, eta eraikuntzaren
sektorean, aldiz, okupatu guztien % 7 aurkitzen
da. Azkenik, nekazaritzak oso eragin txikia dauka
Bizkaiko enpleguan. Urte batetik bestera ez dira
aldaketa handiak antzematen, baina azken bost
urteetako banaketa aztertzen badugu, zerbitzuen
sektorea nabarmen hazi dela ikus dezakegu,
gainerako hiru sektoreen kalterako.

w  Okupatuen % 40 baino gehiagok lanbide tekniko
eta profesionalak ditu. Horrek gure langileen
hezkuntza maila altua islatzen du, aurreko
grafikoan ikusi ahal izan dugun bezala. Izan ere,
lanbide hauen eta unibertsitate ikasketen arteko
harremana oso altua da. Eskuzko lanbideetan,
bestetik, okupatuen % 31 aurkitzen da eta azken
urtean lanbide horiek pixka bat igo direla nabaritu
ahal izan dugu.

w Azkenik, soldatapeko okupatuek Bizkaian duten
kontratu motari dagokionez, % 22k aldi baterako
kontratua dauka, hau da, iaz baino jende
gehiagok.  Portzentaje horiek Estatuko
gainerakoan baino baxuagoak dira, aldi baterako
kontratuak % 24 inguruan kokatzen baitira.

Langabeen ezaugarriak Bizkaian

Okupatuen kasuan bezala, langabeak ere beren
ezaugarrien arabera deskribatuko ditugu. Sexu, adin
eta hezkuntzaren kategoriez gain, langabeziaren
iraunaldia ere gehitu dugu. 3. grafikoan ezaugarri
horiek aurkeztu dira, honako puntuak nabarmentzen
direlarik:

w Bizkaiko langabeen artean % 53 gizonak eta %
47 emakumeak dira. Azken urtean langabezian
dauden emakumeen portzentajea igo egin dela
nabaritu ahal izan dugu. Generoen araberako
banaketa hau okupatuen banaketaren berbera
da.

w 25 urtetik beherakoak nahiko gutxi dira langabe
guztien aldean – % 11, nahiz eta egia den azken
urte honetan zertxobait igo dela gazteek langabeen
artean duten eragina (% 8tik % 11ra, A1 taulan
ikus daitekeenez). Azken urte honetan, 25 eta 34
urte bitarteko langabeen kopurua igo egin da
langabe guztien artean. Aitzitik, 35 eta 44 urte
bitarteko taldea da langabeen artean jaitsi dena.

w Nahiz eta langabe gehienek bigarren hezkuntzako
ikasketak dituzten, unibertsitateko ikasleek
langabeen taldean duten garrantzia nabarmen
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igo da azken urtean (% 21etik % 27ra). Horrek
zera adierazten du, krisi ekonomikoak geroz eta
gogorrago eragiten diela prestakuntza altua duten
langileei, eragin hori hezkuntza maila baxuagoa
duten langileena baino apalagoa izan arren.

w Azkenik, 3. grafikoan Bizkaiko langabeek duten
arazo izugarri bat ageri da: azken urte honetan
langabezian urtebete baino gehiago daramaten
langabeen proportzioa % 34tik % 45era pasa da.

Langabeek enplegua eskuratzeko dituzten
zailtasunak izugarri igo dira, langabeziaren
iraupena igo ahala. Azken urte honetan efektu
hori askoz nabarmenagoa izan da. Behar-
beharrezkoa da, beraz, langabeak aktibatzeko
ahalegin handia egitea, lan merkatura ahalik eta
arinen sar daitezen.
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2012ko laugarren hiruhilekoko lan egoeraren laburpen-koadroa

Biztanleria heldua:

- Heldu guztien artean ez-aktiboen taldea da handiena. Urte hau iazko hiruhileko berdinarekin alderatuz
gero, ez-aktiboen eta langabeen pisua igo egin dela ikus dezakegu. Bestalde, okupatuak jaitsi egin
dira.

Biztanleria okupatua:

1. Zenbat dira: Bizkaian, 2012ko laugarren hiruhilekoan, 460.524 okupatu daude.

2. Okupatuen banaketa:

- Bizkaian (EAE) hiruhileko honetan 468.428 (905.182) okupatu daude.

- 45 urtetik gorakoen taldea okupatuen artean handiena da, okupatuen kopuru osoaren % 43tik gorakoa
baita.

- Bizkaiko okupatuen hezkuntza maila nahiko altua da. Okupatuen % 38k unibertsitate ikasketak ditu.
Espainiako gainerako tokietako okupatuen banaketa bestelakoa da, unibertsitateko ikasleen portzentajea
ez baita % 30era iristen.

- Zerbitzuen sektorean sartzen dira Bizkaiko okupatu guztien % 72.

- Okupatuen % 49 baino gehiagok lanbide tekniko eta profesionalak ditu. Hau da, gure langileen
hezkuntza maila altua da.

- % 22k aldi baterako kontratuak dauzka. Portzentaje hori iazkoa baino altuagoa da.

Biztanleria langabea:

1. Zenbat dira: Hiruhileko honetan Bizkaian 81.101 langabe daude.

2. Langabeen banaketa:

- 25 urtetik beherakoak nahiko gutxi dira langabe guztien aldean – % 11, nahiz eta egia den azken
urte honetan zertxobait igo dela gazteek langabeen artean duten eragina (% 8tik % 11ra)

- Langabeen artean unibertsitateko ikasleen  garrantzia nabarmen igo da azken urte honetan (% 21etik
% 27ra).

- Langabezian urtebete baino gehiago daramaten langabeen proportzioa % 35tik % 45era pasatu da.
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Aldizkariaren bigarren zatian Bizkaiko langileek
2012ko hirugarren hiruhilekoaren eta hiruhileko honen
artean egindako lan trantsizioak aztertzen dira.
Hiruhileko honetan ikusitakoa iazko hiruhileko
berdinean gertutakoarekin alderatu dugu, hau da,
2011ko hirugarren eta laugarren hiruhilekoen artean
antzemandako trantsizioekin, urtaro berdineko
hiruhilekoetan jasandako bilakaerak parekatu ahal
izateko.

Hasteko, lan trantsizio posibleak egin dituzten
langileen proportzioa jaso da 2. taulan. Hona hemen
egin daitezkeen trantsizioak: enplegu batetik beste
lan egoera baterako trantsizioa eta enplegurik gabe
egotetik (langabe edo ez-aktibo) enplegurako
trantsizioa. Lan trantsizio posible bakoitza egin duten
langileak azaldu dira. Emaitzak interpretatzeari ekin
baino lehen, nabarmentzekoa da erretiroaren ondorioz
ez-aktibo egotera pasatu diren bankakoak ez direla
azterketa honetan sartu.

Bizkairako eskainitako datuei erreparatuz gero, 7.000
pertsonatik gora pasa dira lanean egotetik
langabeziara hiruhileko honetan (okupatu guztien
arteko % 1,5), eta 19.000 pertsona baino gehitxoago
(okupatu guztien arteko % 4tik gora) ez-aktibo izatera
pasa dira zuzenean. Pertsona batek enplegua galdu

duela ulertzen dugu, enplegua-langabezia edo
enplegua-inaktibitatea trantsizioa egiten duenean,
betiere azken trantsizio hori ez bada erretiroaren
ondorioz gertatu.

Bestalde, enplegurako trantsizioak aztertuz gero, 2.
taularen arabera 7.000 pertsonatik gora pasa dira
langabeziatik enplegura (langabe guztien artean %
10 inguru) eta, inaktibitatetik enplegurako trantsizioa
ere aipagarria da, 10.000 pertsona baititu tartean (ia
% 4). Inkesta honetan ez-aktiboei buruz ari garenean
(erretiratuak salbu), terminoa nahiko anbiguoa dela
esan genezake eta langabe uzkurrak ere sartzen
dira talde horretan. Horregatik erabaki dugu
enplegurako eta enplegutiko trantsizioen azterketan
ez-aktiboen taldea (erretiratuak salbu) sartzea.

Jarraian, kontuan hartuta hiruhileko bakoitzean
trantsizio garbiak enplegurako eta enplegutiko
trantsizioen ondorio direla, batera azalduko ditugu
bi lan mugimenduak, hiruhileko bakoitzean talde
bakoitzean gailentzen den lan mugimendua argi eta
garbi antzeman ahal izateko, batetik, eta krisiaren
intentsitatea jaitsi ahala aldaketa garbi horiek jasaten
dituzten aldaketak aztertzeko, bestetik.

2. ZATIA

Azterketa dinamikoa - Langileen lan trantsizioak Bizkaian
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A.  Lan trantsizioak generoaren arabera

4. grafikoan hiruhileko honetan eta 2011ko hiruhileko
berean enplegua galdu eta eskuratu duten gizon eta
emakumeak ageri dira2.

Honako elementuak nabarmendu behar ditugu:

w Gizon eta emakumeen kasuan, enplegua eskuratu
baino gehiago galdu egin da, eta, ondorioz,
hiruhileko honetan eta iazko hiruhileko berean
enpleguaren galera garbia ikus dezakegu.

w Enpleguaren galera garbia (galeraren eta
eskuraketaren arteko aldea) hiruhileko honetan
altuagoa da gizonentzat emakumeentzat baino.
Iazko hiruhileko berean, aitzitik, kontrako egoera
aurkitu genuen, emakumeek galera garbi nahiko
altuagoa jasan baitzuten.

B. Lan trantsizioak adinaren arabera

5. grafikoan enplegua galdu eta eskuratzeari buruzko
datuak adinaren arabera ageri dira, bai hiruhileko
honetan, bai 2011ko hiruhileko berean. Honako
alderdiak azpimarratu behar dira:

w Galdutako enplegua baino gehiago eskuratu duen
kategoria bakarra 25 urtetik beherako gazteen
taldea da.

w 25 urtetik gorako pertsonen kasuan, enpleguaren
galera garbia (galeraren eta eskuraketaren arteko
aldea) nabarmena da eta intentsitate handia du
35-44 urteko taldean. 2011ko laugarren
hiruhilekoaren aldean, talde honek eskuratutako
enpleguak nabarmen gehiago izan dira hiruhileko
honetan eta hori, nola ez, positiboa da.

C.  Lan trantsizioak hezkuntza mailaren arabera

6. grafikoan Bizkaiko langileen lan trantsizioak ageri
dira, beren hezkuntza mailaren arabera. Honako
gertaera hauek nabarmendu behar dira:

w Hezkuntza maila baxuena duten pertsonen lan
trantsizioak nahiko urriak dira, batez ere pertsona
horiek orokorrean nahiko nagusiak direlako,
kontratu mugagabeak dituztelako, eta, oro har,
laneko antzinatasuna altuagoa delako, hau da,
langabezian erortzeko babes altuagoa dutelako.
Horrez gain, talde honetan enplegu galerak
nabarmen jaitsi dira, iazko hiruhileko berberarekin
alderatuz gero.

2 Grafiko honetan lana galdu eta eskuratzeari buruz agertzen diren kopuru absolutuak lortzeko eragiketa honakoa izan da: talde bakoitzaren lan galeren
(eskuraketen) portzentajea bider aurreko hiruhilekoko okupatuen (langabetuen) kopurua. Eranskineko A2 eta A3 tauletan ageri dira kopuruak. Portzentajeak
banakako bakoitzak laginean duen pisuaren arabera neurtu dira.
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w Bigarren hezkuntzako ikasketak dituzten langileek
eskuratu baino gehiago galtzen dute enplegua.
Hala ere, galera garbia hiruhileko honetan murriztu
egin da, 2011ko laugarren hiruhilekoan
antzemandakoaren aldean. Izan ere, talde honek
hiruhileko honetan lan gehiago eskuratu du.

w Unibertsitate ikasketak dituzten langileek enplegua
gutxiagotan galtzen dute bigarren hezkuntzako

ikasketak dituzten pertsonek baino. Hala ere,
galera hori igo egin da hiruhileko honetan, iazko
datuekin alderatuta. Ondorioz, talde honentzako
enplegu galera garbia eragin du, 2011ko hiruhileko
berean gertutakoaren aurka.

D.   Lan trantsizioak jarduera sektorearen arabera

Enpleguaren galera garbia sektorearen arabera
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neurtzeko, enplegua zein sektoretan galdu den eta
zein sektoretan eskuratu den aztertu dugu. 7.
grafikoan honakoak nabarmendu behar ditugu:

w Jarduera sektore guztietan enpleguaren galera
enplegu eskuratuaren gainetik egon da.

w Zerbitzuen sektorean dago dinamismo gehien,
bai galeretan, bai eskuraketetan. Enplegu guztien

% 70 baino gehiago bertan sartzen direla kontuan
hartuta logikoa da. Sektore honen kasuan,
hiruhileko honetan enplegu gehiago galdu da
2011ko hiruhileko berean baino, baina
eskuratutako enpleguak ere gehiago izan dira.

w Industriaren sektorean ere lan mugimendu
handiagoa ageri zaigu, batez ere enplegua
eskuratzeari dagokionez, ia hirukoiztu egin baita
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2011ko hiruhileko berearen aldean. Era berean,
hiruhileko hau eta iazko hiruhileko bera alderatuz
gero, enpleguaren galera igo egin da.

w Eraikuntzaren sektorean eskuratutako enpleguak
nabarmen jaitsi dira eta galdutako enpleguak,
aldiz, pixka bat jaitsi dira.

E. Lan trantsizioak lanbidearen arabera

Jarduera sektoreen kasuan bezala, jatorrizko lanbidea
erabili dugu enplegu galera neurtzeko eta xede
lanbidea enplegu eskuratua neurtzeko. 8. grafikoan
lanbidearen araberako lan trantsizioak ageri dira eta
honako datu interesgarriak ikus ditzakegu:

w Teknikari eta profesionalen kategorian, 2011ko
laugarren hiruhilekoan enplegu sorrera garbia
ageri da. Hala ere, datu on hori bestelakoa da
laugarren hiruhileko honetan. Lanbide horietako
enplegu galera igo denez eta kategoria horretako
enpleguak eskuratzeko aukera nabarmen jaitsi
denez, galera garbia ageri zaigu.

w Hiruhileko honetan, lan trantsizio gehien izan
dituzten lanbideak Zerbitzu eta Merkataritzakoak
eta Eskuzko Langileenak izan dira. Bietan egon
da enplegu galera garbia, baina iazkoarekin

alderatuz gero, galera garbi hori baxuagoa izan
da, batez ere bi lanbide horietan eskuratutako
enplegua gehiago igo delako hiruhileko honetan
iazko hiruhileko berean baino.

F.  Lan trantsizioak kontratu motaren arabera

Azkenik, kontratu moten arabera azaldu ditugu lan
trantsizioak. Enplegua galdu den kasuetan, jatorrizko
kontratu mota hartu da kontuan, eta, enplegua
eskuratu denean, aldiz, xedeko enpleguaren kontratu
motari erreparatu zaio. 9. grafikoan kontratu motaren
arabera ageri dira trantsizio garbiak eta honako
datuak nabarmendu behar dira:

w Bi kontratu mota hauek alderatzean, lan trantsizio
gehienak aldi baterako kontratuen bidez egiten
direla ikus dezakegu.

w Hala ere, hiruhileko honetan enplegu galera
handiagoa izan da kontratu mugagabea dutenen
artean, baina, era berean, kontratu mugagabe
bidez eskuratutako lana ere igo egin da, eta, hori
datu positiboa da.

w Aldi baterako kontratuak dituzten enpleguen galera
nabarmen igo da hiruhileko honetan, iazko
hiruhileko berarekin alderatuta. Bestetik, aldi
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baterako kontratuen eskuraketa egonkor
mantendu da eta, ondorioz, kontratu moten
araberako enplegu galera garbia areagotu egin

da hiruhileko honetan, iazko laugarren
hiruhilekoarekin alderatuta.
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2012ko laugarren hiruhilekoko lan trantsizioen laburpen-koadroa
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1. Zenbatek galdu dute enplegua eta zenbatek eskuratu?

- Bizkaian, 26.465 pertsonek galdu dute beren enplegua hiruhileko honetan. Halaber, 7.000 pertsonatik
gora langabezian geratu dira (okupatu guztien artean % 1,5) eta 19.000 pertsona baino gehiago
(okupatu guztien artean % 4 baino gehiago) ez-aktibo bihurtu dira (erretiroa kenduta).

- Bizkaian 18.059 pertsonek eskuratu dute enplegua hiruhileko honetan. 7.000 pertsonatik gora
langabeziatik enplegura pasa dira (langabe guztien artean % 10 inguru) eta ez-aktibo izatetik
enplegua eskuratzera pasa direnak ere 10.000 pertsona baino gehiago izan dira (ia % 4).

2. Enpleguaren galera garbiaren banaketa:

- Hiruhileko honetan, enpleguaren galera garbia (galeraren eta eskuraketaren arteko aldea) altuagoa
da gizonentzat emakumeentzat baino.

- Galdutako enplegua baino gehiago eskuratu duen kategoria bakarra 25 urtetik beherako gazteen
taldea da.

- Enpleguaren galera garbia bereziki indartsua da 35 eta 44 urte bitarteko taldearentzat, 2011ko
laugarren hiruhilekoan izan zuten egoerarekin alderatuz gero. Hala ere, talde honek enplegu dezente
gehiago eskuratu du hiruhileko honetan.

- Hezkuntza maila baxuagoa duten pertsonen lan trantsizioak nahiko eskasak dira. Bigarren hezkuntzako
ikasketak dituen taldeak enplegu gehiago eskuratu du hiruhileko honetan. Unibertsitate ikasketak
dituzten langileek enplegua gutxiagotan galtzen dute bigarren hezkuntzako ikasketak dituzten
pertsonek baino. Hala ere, galera hori igo egin da hiruhileko honetan, iazkoarekin alderatuta.

- Jarduera sektore guztietan enpleguaren galera enplegu eskuratuaren gainetik egon da.  Datu
positibo gisa, industrian eskuratutako enplegua ia hirukoiztu egin da 2011ko hiruhileko berarekin
alderatuta. Eraikuntzaren sektorean enplegua eskuratu duten pertsonak nabarmen jaitsi dira eta
enplegua galdu dutenak apur bat jaitsi dira.

- Teknikari eta profesionalen kategorian, 2011ko laugarren hiruhilekoan enplegu sorrera garbia ageri
da. Hala ere, datu on hori bestelakoa da aurten. Hiruhileko honetan, lan trantsizio gehien izan
dituzten lanbideak Zerbitzu eta Merkataritzakoak eta Eskuzko Langileenak izan dira. Bi kasuetan
enpleguaren galera garbia daukagu, baina iazkoarekin alderatuz gero, oraingo galera garbia txikitu
egin dela ikus dezakegu.

- Lan trantsizio gehienak aldi baterako kontratuen bidez egiten dira.  Hiruhileko honetan enplegu
galera handiagoa izan da kontratu mugagabea dutenen artean, baina, era berean, kontratu mugagabe
bidez eskuratutako enplegua ere igo egin da, eta, hori datu positiboa da.
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