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Txosten soziolaboral honek EAEko 2011ko egoera ekonomiko eta sozialaren azterketa zabala 

dakar. Datu sozioekonomikoak aztertu eta zabaltzea ere Lan Harremanen Kontseiluaren esku-

mena dugu. Lan Harremanen Kontseiluak eskumen hau urtean zehar gauzatzen du, hileroko 

eta hiruhilekoan behingo txostenen bidez, gauzatu ere, eta lan honek orain aurkezten den ur-

teko txostena du gailurtzat. Txostenak izaera bikoitza du: alde batetik gizarte-ekintzaileek es-

kura duten tresna da, eta beste alde batetik Kontseiluak gizarte osoari egiten dion zerbitzua. 

Egia da, bizi garen garai honetan mota askotako azterlanak eta, bereziki ekonomiari buruz-

koak, ugariak direla; era berean, ziur aski errazago dela datuak aztertzea egia da, etorkizune-

rako erantzunak eraikitzea baino, batez ere datuen azterketa hori atzera begira egiten delarik. 

Baina aldi berean, ezin ukatuzkoa da, gauzak zehazki ezagutu gabe diagnostiko zuzenak egitea 

ezinezkoa dela eta diagnostiko egokia egitea beharrezko baldintza dela, berez nahikoa ez den 

arren, arazoen konponketan aurrera egingo badugu.

Tresna-izaera honek eta harekin batera gizarte-ekintzaileei euren azterketak egiteko bidea 

eman eta, behar denean, azterketa horiek hobetzeko zein erabakiak prestatzeko tresna izan 

nahiak, ondo laburtzen dute txosten honen eta, oro har, Kontseilu honek garatzen duen errea-

litate soziolaboralaren azterketa-lan osoaren helburu nagusia. Ildo honetan, hain zuzen ere, 

azken urteotan urteko txostenak aberastu nahi izan ditugu eta horretarako geure ekarpenak 

gehitu, eskura dagoen informazio-multzoa handitzen laguntzeko asmoz, ekarpen horiek batez 

ere ikuspegi teknikotik prestatu ditugula eta beti ere gaurkotasuneko garrantzi sozioekonomi-

koa duten gaiekin zerikusia dutelarik. 2010 urteko txosten soziolaboralean, enplegua sortzeko 

beharrezkoa zen BPGaren hazkunde-tasari buruzko kalkulua gehitu genuen eta txosten hone-

tan EAEko ekonomiaren prezio-lehiakortasunaren bilakaeraren azterketa egin nahi izan dugu. 

Badakigu, jakin ere, ikuskera hau ez dela berez nahikoa, ekonomia baten lehiakortasuna beza-

lako termino zabal eta zehaztugabea bere osotasunean aztertu ahal izateko, dagokion kapitu-

luaren sarreran argitzen denez, beste hainbat faktorek ere eragina baitute bertan. Hala ere, ha-

ren norainokoaren muga berriz ere aitortzen dugula, interesgarritzat iritzi diogu azterketa hau 

euskal ekonomiarentzat egiteari, atzerrirako salmentek gure ekonomiaren hazkundearen era-

giletzat duten garrantzi erabakigarria kontuan harturik; izan ere, zalantzarik gabe, garrantzi hori 
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areagotu egingo da epe ertainean. Emaitzek oro har erakusten dutenez, azken hamar urteetan 

lehiakortasun hori jaitsi egin da, kapital ondasunen esportazio-prezioen kasuan izan ezik, eta 

2008az geroztik, berriz, nolabaiteko hobekuntza erlatiboa gertatu da.

Datozen orrialdeetan irakurleak EAEko egoera sozioekonomikoari buruzko azterketa osatua 

aurkituko du eta haren alderdietakoren bat azpimarratu nahi nuke, alderdiok aurrean dugun 

etorkizunean izan dezaketen eragina dela-eta, azpimarratu ere.

Negoziazio kolektiboaren egoera gutxienez kezkagarria da, urteak direla, hitzarmenak berri-

tzeko prozesua ia guztiz geldirik baitago. EAEko negoziazio kolektiboak azken hamar urte lu-

zeetan zituen arazoez gainera, beste eragile batzuk gehitu behar zaizkio orain, izan ere, krisi 

ekonomiko sakon eta iraunkorraz gainera, lan-arauen markoa sakonki aldatzeak ekarri duen 

zalantza-egoera ere kontuan hartu behar da. Aldaketan 2010 urtean hasi ziren eta —espero de-

zagun— 3/2012 Lege-dekretua ordezteko lege berria onartzen denean burutuko da.

Testuinguru honetan, gertatuko bide den legez, EAEko eremuko hitzarmenak berritzen ez direnez 

gero, Estatuaren eremuko hainbat hitzarmen sartuz joango badira —azken 20 urteetan EAEko 

eremuko hitzarmenak eremu bereko langileen %80 baino gehiagoren lan-baldintzak arautzeko 

iturri nagusia izan dira— ondorioak hainbat izango dira. Hitzarmen berri hauek berehalako era-

gina izango dute ukitutako langile guztien banako lan-harremanen eduki materialean; baina gai-

nera, ikuspegi kolektibotik begiratuta, probintzian oinarritutako oraingo negoziazio-unitateak Es-

tatuaren eremuko hitzarmenez ordezten direnean, unitate horiek berreskuratzea zail-zaila izango 

da. Izan ere, lehendabizi, legezko arauak debekatu egiten du hitzarmenak elkarrekin aldi berean 

gertatzea (honen ondorioz, behin urtebeteko epea igarota, hitzarmen probintziala ordeztu duen 

estatuaren eremuko hitzarmena ezingo litzateke berriz ere probintzialaz ordeztu, ezta gero ho-

rretarako akordioa lortuko balitz ere). Eta bigarrenez, lehen aipatzen nituen aldaketak direla-eta, 

lurraldeko hitzarmenak Estatuaren eremukoen menpean jartzeko joera duen eredua sendotuz 

joango da eta honi aurre egin eta EAEko berezko hitzarmen probintzialak babesteko, lanbide ar-

teko akordioa edo autonomiaren mailako sektoreko akordioak behar dira.

Hau bezalako aurkezpen bat ez da lekurik egokiena azken lan-erreformek izan ditzaketen on-

dorio guztiak edo ondoriorik gehienak sakonki aztertzeko, dagoeneko aipatu ditudanak aipa-

turik daudela, baina gai honi buruzko beste ideia bi ere aipatu nahi nituzke. Lehendabizikoz, 

negoziazio kolektiboa ez da, besterik gabe, soldatak eta lanaldiak zehaztuz lanaren prezioa 

ezartzeko lehentasunezko bidea; alderantziz, autonomia kolektiboan oinarrituta erabiltzen den 

lan-harremanak gobernatzeko tresna ere bada. Hala, EAEtik kanpora negoziatu diren hitzarme-

nak lan-harremanak arautzeko lehentasunezko tresnatzat nagusitzen badira, lan-harremanak 

gobernatzeko gaitasun hura ere galduz joango da neurri berean. Bigarren gogoetak lehenarekin 

zerikusia du. Gizarte ekintzaileek bide duten oinarrizko iritzi beraren arabera, beharrezkoa da 

autonomia kolektibotik barne-malgutasun eredu negoziatua ezartzea, laneko gatazkak ebaz-

tean hirugarrenen esku-hartzea ahalik eta gehienik mugatzeko, bai gatazkak hitzarmen kolekti-

boak berritzeko prozesuekin zerikusia dutenean, eta bai, berezi-bereziki, hitzarmen kolektiboen 

edukiak enpresen errealitate aldakorraren arabera egokitzerakoan. Eta hitzarmen propiorik 

gabe, zalantzarik ez, ahalegin honek oso zailtasun handiak aurkituko ditu.

Argi ikus daitekeenez, aurrean dugun zeregina intentsua da oso eta gure gain hartu beharreko 

erronkak benetan konplexuak. Baina ez batak eta ez besteak ez gaituzte gure helburutik al-

dendu behar: elkarrizketa-maila areagotu eta sendotu behar da, elkarrizketa baita eredu zuzen, 

orekatu eta aldi berean eragingarriagoa ezartzeko lehentasunezko bidea baita.

Tomás Arrieta Heras
Lehendakaria
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Aurreko urteetan bezala, Lan Harremanen Kontseiluak, informazio soziolaboraleko plana gau-

zatuz, gure errealitate soziolaborala ezagutzeko laguntza ematen du. Lan hau 1994az geroztik 

egin izan du, Euskal Autonomia Erkidegoko errealitate sozioekonomiko eta laboralaren azter-

keta xehatua burutzeko asmoz.

Aipatutako plan hori bi motatako jardueren bidez gauzatzen da. Alde batetik, aldagai soziola-

boral nagusiak bere baitan biltzen dituen datu basea mantentzen da etengabe; eta beste bate-

tik hiru motatako txostenak egiten dira, hots: hilerokoa (abuztuan izan ezik), eguneratutako in-

formazio soziolaboralaren bilduma eskaintzen duena, hiruhilekoan behin egoera soziolaboralari 

buruzko gogoeta bat eta urtean behin urteko txostena.

Hala, 2012ko otsailetik maiatzera arteko tartean prestatu den 2011ko txosten soziolaborala Lan 

Harremanen Kontseilu honek egiten duen hamazazpigarrena da. Gauza jakina da txostenak, 

urteak igaro ahala, hobetzen jarraitu nahi duela, haren helburua, euskal errealitate soziolaboral 

osoa aztertzen duen ahalik eta ikuspegirik objektiboena bihurtzea baita; izan ere, gure autono-

mia erkidegoko lan baldintzak eta, beraz, bizimoduaren baldintzak eta kalitatea hobetzeko, ez-

tabaida, planteamenduak eta proposamenak aberastu nahi dira. Horregatik, txostena hobetzen 

saiatzen gara, forman ez ezik edukian ere bai, hobetu ere, egoera soziolaboralari buruzko gure 

gogoetak adierazteko modua ere hobekuntza horretan sartuta dagoela. Zentzu horretan, txos-

teneko 2. kapituluan, Europako Banku Zentralak zor subiranoaren krisiaren aurrean izan duen 

jokaeraren azterketarako atal bat gehitu dugu eta, halaber, azterlan berezia egin da (laugarren 

kapitulua), euskal ekonomiaren prezio lehiakortasunerako hurbilpena egiteko asmoz.

Sarrerako atal honen ondoren, txostenak lau kapitulu nagusi ditu. Lehendabizikoan, «2011ko 

egoera soziolaboralaren ezaugarri nagusiak» izenekoan, txostenaren emaitzarik garrantzitsue-

nak zehazten dira. Bigarrenez, «Ingurune ekonomiko eta soziolaborala» izeneko kapituluan, 

2011ko ingurune ekonomikoaren deskribapen laburra egiten da, bai nazio arteko eta Europako 

eremuari dagokionez eta bai Estatukoari dagokionez ere; era berean, Estatuan eta Europar Ba-

tasunean izan diren gertaera soziolaboralak eta enplegu politikak ere aipatzen dira. Zentzu ho-

netan, arreta berezia eman zaie zor subiranoko merkatuetako arazo larriei, arazo hauek defizita 
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kontrolatzeko neurriak hartzerakoan izan duten eraginari eta Europako Banku Zentralaren jo-

kaerari.

«EAEko egoera ekonomikoa eta soziolaborala» izeneko hirugarren kapituluan euskal errealita-

tea bilakaerazko ikuspegi konparatua erabiliz aztertzen da, ekonomiaren atzeraldi larriak ekarri 

duen jarduera eta enplegu mailan arreta jarririk. Horretarako, ondorengo alderdiak aztertu dira, 

hots: ekonomiaren bilakaera, produkzio jarduera, bere hiru alderdiak kontuan harturik (produk-

zioa, eskaria eta errenta), prezioak, lan kostuak, lehiakortasuna eta soldata egitura, enplegua 

eta kontratazioa, negoziazio kolektiboa, lan gatazkak, enplegu erregulazioko espedienteak, lan 

istripuak, hauteskunde sindikalen emaitzak, beste gertaera soziolaboral batzuk eta EAEko insti-

tuzioek emandako eduki soziolaboraleko araudi aipagarria.

Laugarren kapituluan, »Euskal ekonomiaren prezio lehiakortasunerako hurbilketa» izenekoan 

alegia, euskal ekonomiaren prezio lehiakortasuna aztertzen da, horretarako prezio adierazle 

desberdinak erabiliz eta merkataritzako trukaketak edukitzen diren inguru ekonomiko desberdi-

nak kontuan hartuaz.

Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiegu berriro ere hainbat instituziori, eman duten informazioa 

eduki ezean, informazio soziolaboraleko plan hau burutzea ezinezkoa izango baitzen. Hala, 

besteak beste, Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila (Eusko Jaurlaritza), Osalan-Lan Segurtasun 

eta Osasuneko Euskal Erakundea, Eustat eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SPEE) ai-

patu behar ditugu.



1. 2011ko egoera 
soziolaboralaren ezaugarri 

nagusiak
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2011ko bilakaera

2011n, munduko ekonomiaren BPGak arindu egin zuen 2010ean lortutako hazkunde erritmo han-

dia (%5,3), %3,9 igo baitzen, eta garapen bidean eta gorantz doazen ekonomietan igoera hori na-

bariagoa izan zen (%6,2) ekonomia garatuenetan (%1,6) baino. Azken horien artean, Euroguneko 

ekonomiaren BPGa %1,4 hazi zen, eta Alemania izan zen eragile nagusia (%3,1). Izan ere, Euro-

guneko gainerako ekonomia garrantzitsuak ez ziren hainbeste igo (Frantzia %1,7, Italia %0,4, Es-

painia %0,7), eta garrantzi txikiagoko beste zenbaitek, berriz, behera egin zuten (Portugal –%1,5, 

Grezia –%6,9). Gainera aipatzekoa da 2011n, salgaien munduko merkataritzak ere gora egin 

zuela (%5), 2010ean (%13,8) baino askoz ere neurri txikiagoan izan bazen ere.

2011n, Euroguneko zor subiranoko merkatuetan, tentsioak, arindu beharrean, areagotu egin zi-

ren, eta lehenik Portugali eragin zioten, apirilean finantza laguntza eskatu behar izan zuena, eta, 

jarraian, beste zenbait ekonomia handiagori, hala nola Espainiari eta Italiari, baita, neurri txikia-

goan, Belgikari, Austriari eta Frantziari ere.

Gertueneko ekonomietan hazkundeak txikiak ziren, beraz, eta zerga doikuntzako politikak area-

gotu ziren zorraren krisia arintzen ahalegintzeko. Gauzak horrela, 2011n euskal ekonomia %0,6 

igo zen (%0,3 2010ean), eta hazkunde horrek, argi eta garbi, moteltzera egin zuen urteak au-

rrera egin ahala. Eskariari dagokionez, kanpoarekiko saldoa izan zen euskal ekonomiaren era-

gile nagusia, eta saldo horrek zazpi hamarren ekarri zituen, esportazioak %9 eta inportazioak 

%7,4 igo baitziren. Barneko eskariak, aldiz, hamarren bat egin zuen behera, kontsumoa gelditu 

zelako eta inbertsioak, poliki-poliki, behera egin zuelako. Eskaintzari dagokionez, eta 2010ean 

bezalaxe, euskal industria, euskal ekonomiaren esparruan kanpora begira eta nazioarteko 

lehiara irekien dagoen sektorea izanik, jardueraren eragile nagusia izan zen, %2 igo baitzen, 

nahiz eta emaitza hori ez zen nahikoa izan sektore horretan beste enplegu galera bat gerta ze-

din saihesteko.

2011n, lehen lau hilabeteetan kontsumo prezioek gora egin zuten urtetik urtera EAEn; gaine-

rako hilabeteetan, ordea, dezelerazioa nagusitu zen. Gorakada hori gertatu zen, besteak beste, 
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lehen hilabete horiek —BEZaren tasa orokorra %18 izan zen, eta murriztua %8— 2010eko lau 

hilabeteen aldean jarri behar direlako —hilabete horietan, BEZaren tasa orokorra %16 izan zen, 

eta murriztua %7— eta, bestetik, petrolioaren prezioak (dolarretan zein eurotan) eta beste ener-

gia ondasun batzuen (gas naturala eta butanoa adibidez) prezioek igoera handiak izan dituzte-

lako urtetik urtera. 2011ko gainerako hilabeteetan, urtetik urterako tasak txikiagoak izan ziren, 

batetik, 2010eko uztaileko BEZaren igoeren konparazioaren eragina desagertu zelako, eta, bes-

tetik, petrolioaren prezioa (eurotan bereziki) gutxiago igo zelako urtetik urtera. Gainera, 2010eko 

abenduan, tabakoaren gaineko zerga igo zen, eta horren konparazioaren eragina 2011ko lehen 

hamaika hilabeteetara zabaldu zen. Aurrekoaren ondorioz, 2011n EAEren urteko batez besteko 

inflazioaren tasa %3,1 izan zen (%1,7 2010ean); abenduko urtetik urterakoa %2,4 izan zen, 

abenduaren gainean (ekitaldiaren gutxieneko igoera).

1.1 koadroa. BPG, Prezioak eta lan kostuak (EAE)

2009 2010 2011

Produkzioa eta eskaria
BPG erreala(1) –3,9 0,3 0,6

Barneko eskaria(2) –5,9 –0,5 –0,1

Kanpoko saldoa(2) 2,0 0,8 0,7

Prezioak eta lan kostuak
KPIa (kontsumoko prezioen indizea) (batez bestekoa)(1) 0,3 1,7 3,1

KPIa (kontsumoko prezioen indizea) (abe/abe)(1) 1,0 2,8 2,4

IPRIa (Industria prezioen indizea) (batez bestekoa)(1) –6,0 3,3 7,6

Lan kostua langile eta hilabete bakoitzeko (eurotan) 2.893,4 2.934,6 2.951,7

(1) Urte arteko aldakuntza tasak.

(2) BPGaren hazkunderako ekarpenaren portzentajezko puntuak.

Iturria: LHK, Eustaten eta EINen datuetan oinarrituz.

1.1 grafikoa. Langabezia tasaren bilakaera: EAE eta Estatua
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Iturria: Eustat eta EIN.

Aipatutako testuinguruan, EAEko lan merkatuaren beheranzko bilakaera areagotu zen. Biztan-

leria okupatuak %1,2 egin zuen behera (–%0,3 2010ean), hau da, batez beste, 11.300 okupatu 

gutxiago erregistratu ziren, eta ekitaldiko lau hilabeteetan nabarmendu zen beherakada hori, 

azkeneko bietan batez ere. Langabe kopurua, berriz, %19 hazi zen (%13,9 2010ean), eta ho-
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rrenbestez 18.200 langabe gehiago erregistratu ziren, batez beste, urteko hiruhileko guztietan 

gorakadak nabarmendu zirela, lehen hiru hiruhilekoetan bereziki. Horren ondorioz, EAEko lan-

gabezia tasa %10,8ra iritsi zen 2011n, (%9,2 2010ean), eta goranzko joera erakutsi zuen eki-

taldi osoan, hirugarren hiruhilekoaren salbuespenarekin.

Sektorez sektore, aipatzekoa da 2011n enplegua sektore guztietan uzkurtu zela. Horien ar-

tean, eraikuntza jaitsi zen gehien termino absolututan (5.200 enplegatu gutxiago, murriz-

keta %7,2 izanik), sektore hori oraindik erabateko doikuntza prozesuan zegoela berresten 

duena. Gainerako sektoreetan, jaitsierak arinagoak izan ziren: 3.900 enplegatu gutxiago zerbi-

tzuen sektorean (–%0,6), 1.400 gutxiago industrian (–%0,6) eta 800 gutxiago lehen sektorean 

(–%9,2).

Bestetik, jardueraren atoniarekin bat etorriz, SPEEn jakinarazitako kontratuak %1,9 baino ez zi-

ren igo (%5,2 2010ean). Aldi baterako kontratuek gora egin zuten (%2,9) eta mugagabeko kon-

tratuek, aldiz, behera (–%10,9), baina kontratatutako pertsonen kopurua %1 murriztu zen, eta 

horrek txandaketaren gorakada ekarri zuen berekin.

1.2 koadroa. Lan merkatua (EAE)

2009 2010 2011

BJA

Aktiboak (*) 1,0 0,9 0,7

Okupatuak (*) –3,6 –0,3 –1,2

Langabeak (*) 118,1 13,9 19,0

Langabezia tasa (%) 8,1 9,2 10,8

Erregistratutako langabezia (batez bestekoa) (*) 42,4 9,9 9,7

Gizarte Segurantzako afiliazioak (*) –3,5 –1,0 –0,6

Jakinarazitako kontratuak (*) –18,2 5,2 1,9

Mugagabeak (*) –28,1 –4,9 –10,9

Aldi baterakoak (*) –17,3 6,1 2,9

(*) Urte arteko aldakuntza tasa.

Iturria: LHK-k egina Eustaten, EINen, Gizarte Segurantzaren eta SPEEren datuetan oinarrituta.

Ekonomiaren testuingurua ahula bada ere eta lan merkatua nabarmen okertu bada ere, euskal 

Administrazioak zein Administrazio zentralak baimendutako enplegu erregulazioko espedien-

teak nabarmen jaitsi ziren 2011n, nola kopuruan hala eraginpean hartutako langileen kopuruan: 

1.773 espediente baimendu ziren (2.171 2010ean), eta eraginpean hartutako langileak 28.492 

izan ziren, (43.929 2010ean) (murrizketak %18,3 eta %35,1, izan ziren, hurrenez hurren). Bila-

kaera horren arrazoia zera izan liteke, euskal industria sektorea, betidanik eskatutako erregula-

zio espediente gehien bildu dituena, ekonomia orokorra baino gehiago hazi zela (%1,8 eta %2, 

2010ean eta 2011n, hurrenez hurren), eta, beraz, neurri horretara jotzeko premia txikiagoa izan 

zuela.

Espedientearen ondorioz lan harremana aldi baterako eten zitzaien langileek behera egin zu-

ten (23.105 2011n eta 40.203 2010ean); espedientearen ondorioz lanaldi murrizketa edo lan 

harremanaren amaiera jaso zutenen kopuruak, aldiz, gora egin zuen (2.332 2011n eta 1.157 

2010ean; eta 3.055 2011n eta 2.569 2010ean, hurrenez hurren).
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1.3 koadroa. Aldagai nagusien bilakaera hiruhilekoen arabera. EAE

Urte arteko aldakuntza tasa

I. hir. II. hir. III. hir. IV. hir.
2011ko ba-

tezbestekoa

BPG 0,9 0,8 0,6 0,2 0,6

Langabezia tasa (*) 10,7 10,9 10,6 11,2 10,8

Jakinarazitako kontratuak 6,5 4,3 0,5 –2,6 1,9

Mugagabeak –3,3 –7,0 –13,0 –20,4 –10,9

Aldi baterakoak 7,4 5,1 1,4 –1,4 2,9

EEE baten eraginpeko langileak (**) –50,6 –30,1 –53,2 –4,1 –35,1

*(*) Adierazitako datako langabezia tasari dagokio.

(**)  Euskal Administrazioak eta Administrazio zentralak baimendutako enplegu erregulazioko espedienteen eraginpeko langileen urte 

arteko aldakuntzari dagokio.

Iturria:  LHK, Eustatek, SPEEk, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak emandako datuetan 

oinarrituz.

2011an, beraz, hazkunde ekonomikoa arina zen, eta lan merkatuan beheranzko joera zen na-

gusi. Urte horretako negoziazio kolektiboa testuinguru horretan garatu zen. Ekitaldian zehar be-

rritu beharko ziratekeen hitzarmen kolektiboen aplikazioak hitzarmen kolektiboren baten eragin-

pean dauden pertsona guztien %76,6ri eragiten zien, eta ehuneko hori oso handia da, 2010eko 

abendura arteko indarraldia zuten hitzarmenak ez ezik, berritzeko geratu ziren beste hainbat 

akordio ere hartu behar ditugulako aintzat.

Egoera sozioekonomiko horretan, negoziazio prozesuak zailak izan ziren berriz. Izan ere, hitzar-

men kolektiboei atxikitako pertsonen %17,3rentzat baino ez zen akordiorik lortu. Hortaz, igoera 

txiki bat izan zen aurreko urtearekin konparatuta (%16,5), baina 2007ko %37,9ko zifratik oso 

urrun.

2011ko ekitaldia amaitzean, negoziazio kolektiboaren eraginpean zeuden pertsonen %59,3k 

berritu gabe zuen hitzarmen kolektiboa. Estatutuaz kanpoko eragin mugatuko itunak eta admi-

nistrazio publikoetako langileen berritu gabeko hitzarmenak sartuz gero, berriz, ehuneko hori 

%49,7ra murriztu zen (nahiz eta aurrekontu arauetan ezarritakoa aplikatu).

1.4 koadroa. 2011n indarrean zeuden hitzarmen kolektiboak*

ENPRESA SEKTOREA GUZTIZKOA

Hitzarmen
kopurua

Eraginpeko 
pertsonak

Hitzarmen
kopurua

Eraginpeko 
pertsonak

Hitzarmen
kopurua

Eraginpeko 
pertsonak

EAE, guztira 408 68.492 90 173.451 498 241.943

EAEn erregistratutakoak 263 48.071 34 122.111 297 170.182

Araba  75 13.878  9   9.289  84  23.167

Bizkaia 129 19.491 12  55.859 141  75.350

Gipuzkoa  47  8.959 12  51.621  59  60.580

Lurralde artekoak  12  5.743  1   5.342  13  11.085

Estatu esparrua 145 20.421 56  51.340 201  71.761

(*) 2011.12.31ra arte

Iturria: LHK.
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EAEn eragina duten hitzarmenetan, 2011rako itundutako soldata igoera %3,16 izan zen. 

Gure Erkidegoan erregistratutako hitzarmenen soldata %3,62 igo zen, eta EAEn eragina du-

ten estatu eremuko hitzarmenen soldata, berriz, %2,12. Enpresako hitzarmenetan soldata 

igoera %2,78 izan zen, eta sektoreko hitzarmenetan %3,30. Batez besteko KPIaren alda-

kuntzaren aldean (%3,10 EAEn), 2011rako itundutako soldata igoerak (%3,16) zera uzten 

du agerian, soldata aldakuntzak hitzarmen horien bitartez arautzen dituzten pertsonen ero-

sahalmena ehuneko sei ehunenetan igo zela, joan den hamarkadan erakutsitako joeraren 

ildo beretik.

1.2 grafikoa. KPIaren eta hitzarmen bidez itundutako soldaten bilakaera (EAE)

(Urte arteko aldakuntza tasa)
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Iturria: LHK eta EIN.

Lanaldia murrizteko joerak indarra galtzen jarraitu zuen, eta askoz ere hitzarmen gutxiagotan 

itundu zuten murrizketa aurreko ekitaldietan baino (guztien %16,8 2011n, %22,9 2009an eta 

%25,8 2008an), joan den urteaz geroztik (%14 2010ean) igoera txikia nabari bada ere . Ildo 

beretik, murrizketaren batez bestekoa aurreko ekitaldiena baino txikiagoa izan zen (47 minutu 

2011n, 36 minutu 2010ean eta ordubete eta hamabi minutu 2009an).

Hazkunde ekonomikoa arindu eta enplegua uzkurtu zen testuinguru batean, laneko ezbehar 

tasak behera egin zuen oro har 2011n. Zehazki, lanaldiaren barruan gertatutako istripuen ko-

puruak, in itinere gertatutakoen kopuruak zein lanbide gaixotasunek eragindakoek egin zuten 

behera (–%10,2, –%15,4 eta –%1,3, hurrenez hurren).

Lanaldian gertatutako ezbeharretatik (30.628) 30.392 arinak izan ziren, 199 larriak eta 37 hil-

garriak: 2010eko zifren aldean, arinen eta larrien kopuruak behera egin zuen, eta hilgarrien 

kopuruak, aldiz, gora (–%10,2, –%11,6 eta %5,7, hurrenez hurren). Termino erlatibotan, be-

raz, 2011n aurreko urteetan baino txikiagoa izan zen laneko ezbehar tasaren intzidentzia. 

Zehazki, mila okupatutik 32,7k izan zuten istripua lanaldiaren barruan (35,9 2010ean eta 37 

2009an).
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1.5 koadroa. Laneko ezbehar tasa (EAE)

(Urte arteko aldakuntza tasak)

2009 2010 2011

Laneko istripuak eta lanbide gaixotasunak –20,5 –2,8 –10,5

Lanbide gaixotasunak –31,0 –2,3  –1,3

Laneko istripuak –20,1 –2,8 –10,7

In itinere –13,9 –0,1 –15,4

Lanaldian –20,8 –3,1 –10,2

Laneko istripuak

Arinak –20,8 –3,1 –10,2

Larriak –15,3 –3,4 –11,6

Hilgarriak –27,1  0,0   5,7

Iturria: LHK, OSALANen datuetan oinarrituz.



2. Ingurune ekonomikoa 
eta soziolaborala
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2.1. Nazioarteko eta Estatuko ingurune ekonomikoa

2.1.1. Nazioarteko ekonomia

Nazioarteko Moneta Funtsaren (NMF)1 arabera, 2011n munduko ekonomia %3,9 hazi zen, 

2010ean erregistratu zen %5,3ko hedapenaren aurrean, Eurogunean ekitaldiaren azken tartean 

izandako beste krisialdi batek eta gorantz doazen ekonomien dinamismo txikiagoak eraginda. 

Horrela, ekonomia aurreratuek beren hazkundea %1,6ra murriztu zuten 2011n (%3,2 izan zen 

2010ean), kontsolidazio fiskaleko prozesuek eta bankuen desapalankamenduak erabat baldintza-

tuta egonik, eta aldi berean gorantz doazen eta garatzen ari diren ekonomiek beren aurrerapena 

moteldu zuten, 2010eko %7,5etik 2011ko %6,2ra, beren esportazioak gutxiago hazi zirelako.

Estatu Batuetako ekonomia %1,7 hazi zen 2011n (2010ean %3), batez ere barneko faktoreek 

bultzatuta (kontsumo pribatua eta inbertsioa). Ekitaldian zehar, jarduera ekonomikoa indartu 

egin zen, hiruhilekoen arteko hazkunde tasa gero eta gehiago intentsifikatuz. Lan merkatuari 

dagokionez, okupazioaren gorakada (%0,6) eta langabezia tasaren beherakada txikia (2011n 

%9 eta 2010ean %9,6) izan ziren alderdi positiboa, baina soldaten aurrerakada termino errea-

letan negatiboa izan zen.

Bestalde, Asiako ekonomiek atzera egite nabarmena izan zuten beren kanpo eskarian, eko-

nomia aurreratuen jarduera ahula dela medio, baina Txinako barne eskariaren erresistentzia 

gaitasunak, finantzetako kutsadura eraginen intentsitate mugatuak, politika ekonomiko eta 

monetarioak baretzeko eskura zegoen marjinak, eta Asiako bankuek Europako bankuen de-

sapalankamenduak sortutako hutsunea betetzeko gaitasunak arlo ekonomiko horren dezele-

razioa arindu zuten. Garapen bidean dauden Asiako ekonomien artean, Txina %9,2 hazi zen 

(2010ean %10,4) eta India %7,2 (2010ean %10,6), eta Asiako ekonomia aurreratuen artean Ja-

ponia %0,7 erori zen (%4,4 aurreratu zen 2010ean), beste hainbat alderdiren artean tsunamiak 

eragindako kalte larrien ondorioz.

1 Munduko ekonomiaren aurreikuspenak: hazkundea itzultzea, dirauten arriskuak. (2012ko apirila) http://www.imf.org/

external/spanish/index.htm
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2.1 koadroa. Nazioarteko aldagai makroekonomikoak

(Urte arteko aldakuntza tasa BPGrako, enplegurako eta KPIrako)

BPGa (erreala) Enplegua

2010 2011 2010 2011

Ekon. aurreratuak  3,2  1,6 –0,1  0,3

Estatu Batuak  3,0  1,7 –0,6  0,6

Japonia  4,4 –0,7 –0,4 –2,3

Erresuma Batua  2,1  0,7  0,3  0,5

Kanada  3,2  2,5  1,4  1,5

Eurogunea  1,9  1,4 –0,5  0,1

Alemania  3,6  3,1  0,5  1,3

Frantzia  1,4  1,7  0,0  0,3

Italia  1,8  0,4 –0,6  0,4

Espainia –0,1  0,7 –2,3(3) –1,9(3)

EAE  0,3  0,6 –0,3(3) –1,2(3)

Inflazioa(1) Langabezia tasa(2)

2010 2011 2010 2011

Ekon. aurreratuak  1,5  2,7  8,3  7,9

Estatu Batuak  1,6  3,1  9,6  9,0

Japonia –0,7 –0,3  5,1  4,5

Erresuma Batua  3,3  4,5  7,9  8,0

Kanada  1,8  2,9  8,0  7,5

Eurogunea  1,6  2,7 10,1 10,1

Alemania  1,2  2,5  7,1  6,0

Frantzia  1,7  2,3  9,8  9,7

Italia  1,6  2,9  8,4  8,4

Espainia  2,0  3,1 20,1 21,6

EAE  1,7(4)  3,1(4)  9,2 10,8

Finantzaketa publikoaren 
premia (–) edo horretarako 
ahalmena (+) (BPGaren %)

Kontu korrontearen 
balantzaren saldoa 

(BPGaren %)

2010 2011 2010 2011

Ekon. aurreratuak  –7,6  –6,5 –0,2 –0,2

Estatu Batuak –10,5  –9,6 –3,2 –3,1

Japonia  –9,4 –10,1  3,6  2,0

Erresuma Batua  –9,9  –8,7 –3,3 –1,9

Kanada  –5,6  –4,5 –3,1 –2,8

Eurogunea  –6,3  –4,1  0,3  0,3

Alemania  –4,3  –1,0  6,1  5,7

Frantzia  –7,1  –5,3 –1,7 –2,2

Italia  –4,5  –3,9 –3,5 –3,2

Espainia  –9,3  –8,5 –4,6 –3,7

(1) KPIa, urteko batez bestekoaren aldakuntza. KPI harmonizatua Euroguneko herrialdeentzat.

(2) Biztanleria aktiboaren gaineko ehunekoa.

(3) BAIri (Espainia) eta BJAri (EAE) dagozkien datuak.

(4) KPI harmonizatu gabea.

Iturria: NMF (2012ko apirila), EIN (EAEko KPIa) eta Eustat (EAEko BPGa, enplegua eta langabezia tasa).
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2011n Europako ekonomiak bere hazkunde erritmoa %1,5era arte murriztu zuen (%2 aurreko 

ekitaldian), ekitaldiak aurrera egiten zuen heinean dezelerazioa handiagoa izanik. 2011ko biga-

rren erdian, merkatuek Espainia eta Italiaren jasangarritasun fiskalari buruz zituzten kezkek kri-

sialdi fiskala eta finantzarioa areagotu zuten (bono subiranoen errendimenduen igoera, bankuek 

inbertsiogileei beren maileguak berritu ditzaten konbentzitzeko gaitasunari buruzko kezkak, eta 

abar), eta horrek ekarri zuen aurrekontu murrizketa berriak egitea, zeinek eragin negatiboa izan 

zuten jarduera ekonomikoan. Testuinguru horretan, 2011ko abenduan horri erantzuteko neu-

rri garrantzitsuak hartu ziren: Europar Batasuneko kideen itun fiskala beren defizitei eta zorrari 

aurre egiteko, eta bereziki, Europako Banku Zentralak2 emandako likidezia, bankuen epe labu-

rrerako birfinantzaketa arriskua ezabatu zuena, era horretan bono subiranoen gaineko presioa 

murriztuz.

2.1 grafikoa. BPGaren bilakaera AEBetan eta Eurogunean (1992-2011)
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Iturria: NMF (2012ko apirila).

Puntu horretara iritsita, EBko herrialde kideen BPGaren bilakaera aztertuko da ondoren, Euros-

taten datuak oinarritzat hartuz. Ildo horretan, adierazi behar da, lehenik eta behin, hiru kidek 

bakarrik izan zituztela hazkunde negatiboak 2011n: Esloveniak (–%0,2), Portugalek (–%1,6) 

eta Greziak (–%6,9). Greziako ekonomiari dagokionez, zor subiranoaren krisiak bereziki eragin 

duena, azpimarratu behar da bere uzkurdura erritmoa handitzen ari dela 2009az geroztik.

Azterketa EB-27ra mugatuz gero, bi herrialde talde handi ikus daitezke 2011n lortutako dina-

mismoaren arabera: %3 inguruan edo gehiago aurrera egin zutenak (Suedia, Austria, Alemania 

eta Finlandia), eta %2ren azpitik hazi zirenak edota atzera egin zutenak (EB-15eko gainerako 

kideak). Europako dezelerazioa bultzatu zuten faktoreen artean, azpimarratzekoa da itxurazko 

arriskuen hazkunde handia eta malkartsua krisialdiak gehien eragindako herrialdeen hazkunde, 

lehiakortasun eta kaudimen subiranoaren inguruan.

2 2011ko abenduaren 8an, EBZk erabaki zuen finantzaketako eragiketa nagusiei aplikatzeko interes tasa 25 oina-

rrizko puntutan murriztea, %1ean kokatu arte, 2011ko abenduaren 14tik aurrerako ondorioekin. Era berean erabaki 

zuen neurri ez konbentzional berriak hartzea, hala nola: i) epe luzeagorako bi finantzaketa eragiketa egitea, mugae-

guna gutxi gorabehera hiru urtekoa izanik; ii) berme aktiboen erabilgarritasuna handitzea; iii) erreserben koefizien-

tea %1eraino murriztea, eta iv) oraingoz behintzat, mantentze aldi bakoitzaren azken egunean egindako doikuntza 

eragiketak etetea.
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2.2 koadroa. BPGaren bilakaera, EB-27

(Urte arteko aldakuntza tasa)

2009 2010 2011

Estonia –14,3  2,3  7,6

Lituania –14,8  1,4  5,9

Letonia –17,7 –0,3  5,5

Polonia   1,6  3,9  4,3

Suedia  –5,0  6,1  3,9

Eslovakia  –4,9  4,2  3,3

Austria  –3,8  2,3  3,1

Alemania  –5,1  3,7  3,0

Finlandia  –8,4  3,7  2,9

Errumania  –6,6 –1,6  2,5

Malta  –2,7  2,3  2,1

Belgika  –2,8  2,2  1,9

Txekiar Errepublika  –4,7  2,7  1,7

Frantzia  –2,7  1,5  1,7

Hungaria  –6,8  1,3  1,7

Bulgaria  –5,5  0,4  1,7

Luxenburgo  –5,3  2,7  1,6

EB-27  –4,3  2,0  1,5

Holanda  –3,5  1,7  1,2

Danimarka  –5,8  1,3  1,0

Erresuma Batua  –4,4  2,1  0,7

Espainia  –3,7 –0,1  0,7

Irlanda  –7,0 –0,4  0,7

EAE  –3,9  0,3  0,6

Zipre  –1,9  1,1  0,5

Italia  –5,5  1,8  0,4

Eslovenia  –8,0  1,4 –0,2

Portugal  –2,9  1,4 –1,6

Grezia  –3,3 –3,5 –6,9

Iturria: Eurostat (2012ko apirileko datuak), Eustat.

2011n EB-27ko enplegua %0,3 handitu zen (–%0,5 2010ean), eta alde handiak daude 

herrialde kideen artean: Greziak izan zuen beherakadarik handiena (–%5,9) eta Estoniak 

aurrerakadarik handiena (%7). Europar Batasuneko langabezia tasari dagokionez, %9,7ra 

iritsi zen 2011n (2010eko ehuneko bera). Kasu horretan ere, alde esanguratsuak daude 

herrialde kideen artean, eta Espainia bereziki nabarmentzen da, oso tasa handia baitu 

(%21,7).
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2.3 koadroa. Lan merkatua UE-27an (herrialdeen arabera) (2011)

Enpleguaren 
bilakaera(1)

Langabezia 
tasa(2)

Egiazko lan kostu 
bateratua(3) (ELKB)
Oinarria 2005=100

Espainia –2,0 21,7  97,5

Grezia –6,7 17,7  93,9

Letonia  3,4 16,1  98,6

Lituania  2,0 15,4  89,8

Irlanda –2,1 14,4 106,4

Eslovakia  1,8 13,5 103,5

Portugal –1,5 12,9  96,6

Estonia  7,0 12,5 106,1

Bulgaria –4,2 11,2 107,1

Hungaria  0,3 10,9  92,6

EAE –0,6(5) 10,8   —
Frantzia  0,7  9,7 102,2

EB-27  0,3  9,7 100,4(4)

Polonia  1,0  9,7  98,4

Italia  0,3  8,4 102,9

Eslovenia –1,7  8,2 106,0

Erresuma Batua  0,4  8,0 102,3

Finlandia  1,2  7,8 103,4

Zipre  0,5  7,8  95,3

Danimarka –0,5  7,6 103,5

Suedia  2,2  7,5  96,5

Errumania  0,4  7,4  97,1

Belgika  1,3  7,2 102,8

Txekiar Errepublika  0,3  6,7 103,1

Malta  2,4  6,5  98,3

Alemania  1,3  5,9  99,7

Luxenburgo  2,7  4,8   —

Herbehereak  0,3  4,4 102,6

Austria  1,4  4,2 100,4

(1) Enpleguaren urte arteko aldakuntza, lanaldi osoko lanpostu baliokideei dagokienez.

(2) Biztanleria aktiboaren gaineko ehunekoa.

(3) Hazkundea denboran; ez da mailen konparazio bat.

(4) Ez du Luxenburgo hartzen.

(5) Enpleguaren urte arteko aldakuntza, lanpostu guztiei dagokienez.

Iturria: European Economy (2012ko udaberria, Europako Batzordea) eta Eustat.

Testuinguru horretan, banku zentral nagusien interes tasen politikak aurkakoak izan ziren. 

Horrela, Estatu Batuetako Erreserba Federalak bere erreferentziazko interes tasari eutsi zion 

ekitaldi osoan zehar, 2008ko abenduan ezarri zuen gutxieneko historikoan (%0-%0,25). Ai-

tzitik, Europako Banku Zentralak (EBZ) ehuneko puntu laurdena igo zuen apirilean eta uztai-

lean, %1,25ean eta %1,50ean kokatuz, hurrenez hurren, eta intentsitate berdinarekin mu-

rriztu zuen azaroan eta abenduan, bere erreferentziazko interes tasa %1ean utziz 2011ko 

itxieran.
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2.2 grafikoa. Interes tasa ofizialen bilakaera
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Iturria: Europako Banku Zentrala (EBZ), Erreserba Federala.

Prezioen atalean, urteko batez besteko KPI harmonizatuari dagokionez, EB osoan %3,1era igo 

zen 2011n, eta, beraz, puntu batean gainditu zuen aurreko ekitaldikoa (%2,1 2010ean). Horren 

funtsezko arrazoia ekitaldiaren osotasunean petrolioaren garestitzea izan zen. Oro har, Europar 

Batasunean duela gutxi sartu diren herrialdeek inflazio handiagoa izan zuten: Errumania, Esto-

nia, Letonia, Lituania eta Eslovakiak %4tik gorako tasak izan zituzten. Batasuneko antzinako 

kideen artean, Erresuma Batuak, Luxenburgok, Austriak, Portugalek, Belgikak eta Finlandiak 

Batasuneko batez bestekoa (%3,1) gainditu zuten (%4,5, %3,7, %3,6, %3,6, %3,5 eta %3,3, 

hurrenez hurren). Ehuneko txikienak, berriz, Suediak (%1,4) eta Irlandak (%1,2) eman zituzten.
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2.4 koadroa. KPI harmonizatua (EB)

(Urteko batez besteko balioaren aldakuntza tasa)

2009 2010 2011

Errumania 5,6 6,1 5,8

Estonia 0,2 2,7 5,1

Erresuma Batua 2,2 3,3 4,5

Letonia 3,3 –1,2 4,2

Lituania 4,2 1,2 4,1

Eslovakia 0,9 0,7 4,1

Hungaria 4,0 4,7 3,9

Polonia 4,0 2,7 3,9

Luxenburgo 0,0 2,8 3,7

Austria 0,4 1,7 3,6

Portugal –0,9 1,4 3,6

Zipre 0,2 2,6 3,5

Belgika 0,0 2,3 3,5

Bulgaria 2,5 3,0 3,4

Finlandia 1,6 1,7 3,3

Grezia 1,3 4,7 3,1

EB-27 1,0 2,1 3,1

Espainia –0,2 2,0 3,1

EAE* 0,3 1,7 3,1

Italia 0,8 1,6 2,9

Danimarka 1,1 2,2 2,7

Alemania 0,2 1,2 2,5

Holanda 1,0 0,9 2,5

Malta 1,8 2,0 2,4

Frantzia 0,1 1,7 2,3

Eslovenia 0,9 2,1 2,1

Txekiar Errepublika 0,6 1,2 2,1

Suedia 1,9 1,9 1,4

Irlanda –1,7 –1,6 1,2

(*) KPI harmonizatu gabea.

Iturria: Eurostat eta EIN.

Aldagai ekonomiko nagusiak aztertu eta gero, ondoren EB-27ko herrialde kideetako 2011ko 

per capita BPGa agertzen da, EB-27ko batez besteko balioarekiko (100). Halaber, EAErako kal-

kulatutako balioa agertzen da. Datu horien arabera, adierazi beharra dago beste urte batez alde 

handia dagoela Batasuneko antzinako kideen eta kide berrien artean. Izan ere, herrialdeen ba-

lioak Bulgariako 44,5etik Luxenburgoko 265,9ra bitartekoak izan daitezke. Bestalde, Espainiak 

(99,6) ia iritsi da EB-27ko batez besteko balioara, eta EAEk, berriz, ia 34 puntuan gainditzen du 

EB-27ko balio hori.
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2.5 koadroa. Per capita BPGa 2011n (EB-27ko batez bestekoa = 100)

Luxenburgo 265,9

EAE(1) 133,9

Herbehereak 132,1

Austria 127,9

Irlanda 126,5

Suedia 126,3

Danimarka 125,8

Alemania 119,8

Belgika 118,3

Finlandia 116,2

Erresuma Batua 110,5

Frantzia 107,4

EB-27 100,0

Espainia  99,6

Italia  99,2

Zipre  97,9

Eslovenia  83,4

Malta  82,4

Grezia  82,3

Txekiar Errepublika  79,7

Portugal  77,6

Eslovakia  74,6

Estonia  68,2

Hungaria  65,1

Polonia  64,5

Lituania  61,3

Letonia  53,8

Errumania  47,3

Bulgaria  44,5

(1) EINeren Eskualde Kontabilitateko datuetan oinarrituta egindako kalkulua.

Iturria: European Economy (2012ko udaberria) eta LHK.

Konparazioa estatuetako ekonomiekin egin ordez Europar Batasuneko eskualdeekin eginez 

gero, erosteko ahalmenaren parekotasunaren araberako per capita BPGaren azken datuek era-

kusten dutenez (2009. urtea3), EAE EB-27ko batez bestekoaren gainetik kokatu zen urte ho-

rretan (%34 handiagoa izan zen EAEko per capita BPGa), eta 25. lekuan geratu zen per capita 

BPGrik handieneko eskualdeen sailkapenean (271 eskualde ziren guztira).

3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/1-13032012-AP/EN/1-13032012-AP-EN.PDF.
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2.1.2. EBko zor subiranoaren krisialdia: hartutako neurriak

Ekonomiaren atzeraldiak Europar Batasuneko herrialdeetako finantza publikoetan izandako 

eragina (diru sarrera txikiagoak eta gastu handiagoak) 2009. urtean hasi zen argi eta garbi ager-

tzen (ikus 2.3-2.6 grafikoak). Urte horretan, finantza publikoen narriadura nabarmen areagotu 

zen 2008ko datuekin konparatuta, defizit publikoari zein zor publikoaren bolumenari dagokio-

nez (biak BPGa oinarritzat hartuta neurtu ziren). Narriadurarik handiena Grezian, Irlandan, Es-

painian eta Portugalen gertatu zen.

2.3 grafikoa. Defizit publikoa, BPGaren ehunekotan adierazia (2005-2011)
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Iturria: Europako Batzordea, European Economy, 2012ko maiatza.

2.4 grafikoa. Zor publikoa, BPGaren ehunekotan adierazia (2005-2011)
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Iturria: Europako Batzordea, European Economy, 2012ko maiatza.
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2.5 grafikoa. Langabezia tasa (2005-2011)
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Iturria: Europako Batzordea, European Economy, 2012ko maiatza.

2.6 grafikoa. BPGaren urte arteko aldakuntza tasak

Iturria: Europako Batzordea, European Economy, 2012ko maiatza.

2010. urtearen hasieran, ekonomiaren eta finantzen arloko krisialdia beste etapa batean sartu 

zen; Euroguneko herrialde batzuetako aurrekontu desoreken ondorioz, tirabirak areagotu egin 

ziren zor subiranoko merkatuetan. Bereziki, Greziako zor subiranoaren errendimenduen gora-

kadak kutsatze ondorio negatiboen arriskua sortu zuen, eta Euroguneko egonkortasun orokorra 

mehatxupean geratu zen. Egoera horri aurre egiteko, Grezian finantza laguntzako hiru urteko 
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programa bat4 abian jartzea erabaki zuten 2010eko maiatzaren 2an Euroguneko herrialdeek, 

NMFrekin batera. Hala eta guztiz ere, tirabirak areagotu egin ziren eta gorakada bortitza izan 

zuten maiatzaren 6an eta 7an. Maiatzaren 9an, ekonomian edo finantzetan perturbazio larriak 

jasaten zituzten herrialde kideei finantza laguntza emateko bi mekanismo orokor sortzea era-

baki zuten EBko estatu kideek: Egonkortze Finantzariorako Europako Mekanismoa5 (EFEM) eta 

Egonkortze Finantzariorako Europako Erraztasuna6. (EFEE). Azkenik, azaroaren 21ean, Irlandak 

laguntza finantzarioa eskatu zien Nazioarteko Moneta Funtsari, EBri eta euroguneko herrialdeei.

2011n, zor subiranoko merkatuetako tentsioak ez ziren arindu, asko larriagotu baizik, eta lehe-

nik eta behin, Portugal ukitu zuten, apirilean laguntza finantzarioa eskatuz, eta ondoren neurri 

handiagoko ekonomiak ukitu zituen, adibidez Espainia eta Italia (ikus 2.7 grafikoa), eta neurri 

txikiago batean Belgika, Austria eta Frantzia.

2.7 grafikoa.  10 urterako zor publikoaren diferentzialak Alemaniako 
bonoarekiko (oinarrizko puntuak)

Iturria: LHK-k landutakoa, Financial Times egunkariko datuetan oinarrituta.

4 Euroguneko herrialdeen alde biko maileguak (80.000 milioi euroko zenbatekoa) eta NMFrekiko Stand-by Akordio 

bat (30.000 milioi euroko zenbatekoa gehienez), betiere Greziako agintariek zerga-doikuntza eta egitura-berrikun-

tzak egiteko asmo handiko programa bat abian jartzearen baldintzapean.

5 EBren izenean 60.000 milioi eurora bitarte lortzeko aukera ematen dio Europako Batzordeari, ezin kontrolatuzko 

ezohiko inguruabarren ondoriozko zailtasun larriak dituzten edo horren mehatxua jasaten duten EBko estatu kideei 

finantza-laguntza emateko.

6 Gobernuen arteko izaerarekin sortu zuten Euroguneko herrialdeek. Mekanismo hori erantzukizun mugatuko so-

zietate gisa eratu zen, eta Euroguneko herrialdeen banaketa proportzionalaren bidez bermatutako zor-baloreak 

(440.000 milioi eurora bitarte) jaulkitzeko baimenduta zegoen, Euroguneko herrialdeei maileguak emateko.
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Krisiari aurre egiteko neurri multzo baten zati gisa, Europako Kontseiluak 2011ko martxoaren 

24 eta 25ean erabaki zuen krisia kudeatzeko mekanismo iraunkor bat sortzea, Europako Egon-

kortasun Mekanismoa (EEM). Mekanismo horrek euroguneko herrialdeei laguntza eskainiko 

die, baldintza zorrotzak jarriz, zona osoaren egonkortasun finantzarioa babesteko ezinbestekoa 

dela erabakitzen bada. Aurreikusi da EEM 2012ko uztailean abian jartzea, eta 2010ean tresna 

iragankor bezala sortu ziren EFEE eta EFEM ordeztuko ditu etorkizunean.

Era berean, 2011ko martxoaren 11ko bileran, Euroguneko Estatuburu edo Gobernuburuek 

EFEEren maileguak emateko gaitasun efektiboa 440 milioi eurora zabaltzea eta EEMrako 

500 milioi euroko mailegu gaitasuna bermatzea erabaki zuten. Ondoren, 2011ko uztailaren 

21ean erabaki zuten EFEEren eta etorkizuneko EEMren malgutasuna handitzea, arretazko 

programa batean oinarrituz jarduteko, parte hartzen duten Estatu kideei maileguak emanez 

erakunde finantzarioen birkapitalizazioa finantzatzeko eta zor publikoko merkatu primario 

eta sekundarioetan esku hartzeko aukera emanez. 2011ko abenduaren 9an akordio berri eta 

garrantzitsuak lortu ziren, EEMren bozkatzeko arauetan larrialdiko prozedura bat barne har-

tuz.

Egoera ekonomikoaren larritasuna zela medio, 2011n EBko estatu kide guztiak, Estonia, Lu-

xenburgo, Finlandia eta Suedia salbu, gehiegizko defizitaren prozedurari lotuta geratu ziren 

(ikus 2.6 koadroa), horiek zuzentzeko epe batzuk ezarriz, 2011 (Malta) eta 2015 (Irlanda) bi-

tartean. 2011ko egoera hori 2010eko egoeraren oso antzekoa izan zen (Finlandiaren kasuan 

salbu).

2.6 koadroa. Gehiegizko defizitaren inguruko prozedurak Euroguneko herrialdeetan

2011ko 
aurrekontu 

saldoa 
(BPGaren %)

Hasiera
Mugako 

epea

Gomendatutako urteko 
batez besteko egitura 

doikuntza (BPGaren %)

Irlanda –10,3 2010 2015 ≥ 9,5 2011-2015ean

Grezia  –8,9 2010 2014 10 2009-2014an

Espainia  –6,6 2010 2013 > 1,50

Eslovakia  –5,8 2010 2013 1,00

Frantzia  –5,8 2010 2013 > 1,00

Portugal  –5,8 2010 2013 1,25

Zipre  –6,7 2010 2012 1,50

Holanda  –4,3 2011 2013 0,75

Eslovenia  –5,7 2010 2013 0,75

Italia  –4,0 2010 2012 ≥ 0,50

Belgika  –3,6 2010 2012 0,75

Austria  –3,4 2011 2013 0,75

Malta  –3,0 2010 2011 0,75

Alemania  –1,3 2011 2013 ≥ 0,50

Finlandia  –1,0 2010 2011 0,50

Luxenburgo  –0,6  —  —  —

Estonia   0,8  —  —  —

Iturria:  Europako Batzordearen 2011ko udazkeneko aurreikuspen ekonomikoak (1. zutabea) eta ECOFIN Kontseiluaren gomendioak 

(2., 3. eta 4. zutabeak)
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Europar Batasuneko herrialdeetako finantza publikoek 2011n izan zuten narriadurak okerrera 

egin zuen, nolanahi ere, estatuek une horretako eta etorkizuneko konpromisoei aurre egiteko 

zuten ahalmenari zuzenean lotutako aldagai ekonomikoen portaeraren ondorioz (BPGaren al-

dakuntza eta langabezia tasa). Horrela, beraz, arazorik larrienak izan zituzten bost herrialdeetan 

beherakadak edo hazkunde txikiak izan ziren BPGan 2011. urtean (Grezian –%6,9, Portugalen 

–%1,6, Italian %0,4, Irlandan %0,7 eta Espainian %0,7). Aldi berean, herrialde horietako lan-

gabezia tasak handienetakoak ziren 2011n (Espainian %21,7, Grezian %17,7, Irlandan %14,4, 

Portugalen %12,9 eta Italian %8,4).

2.7 koadroa.  EBko estatu kideetako finantza publikoak (2011. urtea), 
BPGaren inguruko aurreikuspenak eta langabezia tasa

2011 BPGaren hazkunde 
aurreikuspena 

(2012ko eta 2013ko 
batez bestekoa)

Langabezia tasaren 
aurreikuspena 

(2012ko eta 2013ko 
batez bestekoa)

Defizit 
publikoa 

(BPGaren %)

Zor publikoa 
(BPGaren %)

Hungaria 4,3 80,6  0,4 10,1

Estonia 1,0 6,0  2,7 11,1

Suedia 0,3 38,4  1,2  7,7

Finlandia –0,5 48,6  1,2  7,8

Luxenburgo –0,6 18,2  1,6  5,6

Alemania –1,0 81,2  1,2  5,4

Danimarka –1,8 46,5  1,3  7,7

Bulgaria –2,1 16,3  1,2 12,0

Austria –2,6 72,2  1,3  4,3

Txekiar Errepublika –3,1 41,2  0,8  7,2

Letonia –3,5 42,6  2,9 14,0

Malta –3,7 72,0  1,6  6,5

Italia –3,9 120,1 –0,5  9,6
Belgika –4,1 98,0  0,6  7,8

Portugal –4,2 107,8 –1,5 15,3
EB-27 –4,5 83,0  0,7 10,3
Holanda –4,7 65,2 –0,1  6,0

Eslovakia –4,8 43,3  2,4 13,0

Polonia –5,1 56,3  2,7  9,7

Errumania –5,2 33,3  2,2  7,2

Frantzia –5,2 85,8  0,9 10,3

Lituania –5,5 38,5  3,0 13,3

Zipre –6,3 71,6 –0,3  9,9

Eslovenia –6,4 47,6 –0,4  9,3

Erresuma Batua –8,3 85,7  1,1  8,5

Espainia –8,5 68,5 –1,1 24,8
Grezia –9,1 165,3 –2,4 19,7
Irlanda –13,1 108,2  1,2 14,0

Pro memoria

Estatu Batuak –9,6 103,5  2,1  8,1

Japonia –8,2 211,4  1,8  4,5

Iturria: LHK-k Europako Batzordeko datuetan oinarrituta egina (Statistical annex of European Economy Spring 2012).



40

 TXOSTEN SOZIOLABORALA 2011

Egoera horretan, eta lehendik aipatutako akordioak egon arren, merkatuek zalantza handiak zi-

tuzten herrialde horiek etorkizuneko konpromisoei aurre egiteko zuten ahalmenaren inguruan, 

eta 2010. urtearen bigarren erdialdean Alemaniako bonoarekiko errendimenduen diferentzia-

lean egindako zabalkuntzetan islatu ziren. Gainera, BPGaren bilakaeraren eta langabezia tasa-

ren 2012ko eta 2013ko ekitaldietarako aurreikuspenak ez dira batere onak, bereziki herrialde 

ukituenentzat (ikus 2.7 koadroa). Egoera horren aurrean, Europako Banku Zentralak neurri ez 

konbentzionalak hartu behar izan zituen, eta horiek hurrengo atalean aztertuko dira.

2.1.3. Europako Banku Zentralaren jarduna zor subiranoaren krisiaren aurrean

2010eko hasieran, Europako Banku Zentralak (EBZ) 2008ko finantza krisiaren larriagotzeari 

erantzuteko sartu zituen moneta politikako neurri ez konbentzional batzuk pixkanaka kentzen 

joan ziren. Horrek ekarri zuen sei eta hamabi hilabeterako Epe Luzeragoko Finantzaketa Eragi-

ketak (ELFE)7 eta hiru hilabeterako ELFE osagarriak etetea, eta hiru hilabeterako ELFE erregula-

rretan interes tasa aldakorreko enkante prozedurak berriro sartzea, 2010eko apirilaren 28an es-

leitu zen eragiketatik abiatuz.

Halaber, 2010eko maiatzaren 10ean8, EBZk erabaki zuen hainbat neurri hartzea finantza merka-

tuko hainbat segmentutan zeuden tentsio handiei aurre egiteko, horien artean zor publikoarena 

egonik. Bereziki, EBZk Balore merkatuetarako Programa iragarri zuen (Securities Market Pro-

gram), aipatu tentsioei aurre egiteko neurri berri bezala. Oraindik martxan dagoen aldi baterako 

programa horren helburua, Euroguneko balore merkatuko segmentu jakin batzuen funtziona-

mendu txarrari aurre egitea eta moneta politikaren transmisio mekanismo egoki bat egon dadin 

bermatzea da, errenta finko subiranoko balore jakin batzuen erosketen bitartez. 2010eko aben-

duaren 31n, Eurosistemak zor publiko baloreak erosita zituen gutxi gorabehera 73,5 milioi eu-

roko guztizko balio likidatuarekin. Era berean, moneta politikaren orientazioak programa honen 

testuinguruan egindako esku-hartzeen eragina izan ez zezan, programa honen bitartez injekta-

tutako likidezia xurgatuta geratzen zen banku sektoreko epe finkoko gordailuen asteroko era-

karpenaren bitartez.

2011ko lehen seihilekoan, eta maiatzean Portugalen erreskatea gertatu arren, ia ez zen izan 

programa horren (SMP) baitako erosketarik. Halaber, abuztutik aurrera, Espainiaren eta Italiaren 

zor publikoarengan eragin berezia izan zuten tentsio handiak gertatu zirenean, EBZk eroske-

tak egin zituen. Horrela, 2011n 144,6 milioi euroko guztizko zenbatekoko baloreak erosi baziren 

ere, erosketa gehienak 2011ko abuztuaren 7tik urte amaierara arte egin ziren. 2011ko abendua-

ren 30ean, EBZk programa honen esparruan baloreak erosita zituen gutxi gorabehera 211,4 mi-

lioi euroko guztizko balio likidatuarekin (ikus 2.8 grafikoa).

Azkenik, 2011ko abenduan, EBZk erabaki zuen bere jarduteko estrategia erabat aldatzea, mer-

katu sekundarioan zor publikoaren zuzeneko erosketak erabat murriztuz, eta ia guztiz erabat 

desagerraraziz 2012ko lehen seihilekoan. Horren ordez, 2011ko abenduaren amaieran ELFE 

osagarri bat aktibatu zuen hiru urterako mugaegunarekin, eta abenduaren 22an likidatu zen, 

bertan 523 finantza erakundek parte hartuz 489,2 mila milioi euroko guztizko bolumenarekin. 

Likidezia injekzio horrek jarraipena izan zuen 2012ko otsailean.

7 ELFE (Epe Luzeragoko Finantzaketa Eragiketak) erregularrak, hiru hilabeteko mugaeguna duten hileroko likidezia 

injektatzeko eragiketak dira. 2009an, aurreko urteetan sartu ziren hainbat eragiketa osagarri erabiltzen jarraitzen 

zen: hiru eta sei hilabeterako ELFE osagarriak eta epe berezirako finantzaketa eragiketak, mantentzealdiaren irau-

pen berdinarekin. 2009ko maiatzaren 7an, Gobernu Kontseiluak erabaki zuen urte beterako mugaeguneko likidezia 

injekzioko hiru ELFE egitea.

8 Grezian finantza laguntzako hiru urteko programa bat abian jartzea erabaki zuten 2010eko maiatzaren 2an Eurogu-

neko herrialdeek, NMFrekin batera.
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2.8 grafikoa.  Europako Banku Zentralak duen zor subiranoaren stocka 
eta egindako zorraren erosketen fluxua (milioi eurotan)
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Iturria: LHK, Europako Banku Zentralaren datuak oinarritzat hartuta.

2.9 grafikoa.  Ingalaterrako Bankuak duen zor subiranoaren stocka 
eta egindako zorraren erosketen fluxua (milioi eurotan)

Iturria: LHK, Ingalaterrako Bankuaren datuak oinarritzat hartuta.
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2.10 grafikoa.  Erreserba Federalak duen zor subiranoaren stocka 
(milako milioi dolar)
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2009/12/30ean

Iturria: LHK, Erreserba Federalaren datuak oinarritzat hartuz.

Lehendik adierazitakotik ondoriozta daiteke EBZren jarduna zor publikoko merkatuen tentsioei 

dagokienez, 2010ean eta 2011n, erreaktiboa, oso txikia, berantiarra eta aldi baterakoa izan 

zela, Erresuma Batuko, Estatu Batuetako eta Japoniako homologoek egindakoarekin konpa-

ratzen bada. Horrela, 2.8 koadroan ikus daitekeen bezala, hala Estatu Batuetako Erreserba Fe-

deralak9 nola Ingalaterrako Bankuak10 ez zuten zalantzarik izan dagoeneko 2009an beren he-

rrialdeetako zor publikoko erosketa masiboak egiteko, eta horrek ekarri zuen BPGaren gaineko 

zor edukitzeen ratioak asko handitzea, eta EBZrenak zero izan ziren urte hartan. Bestalde, Ja-

poniako Bankuak, aurreko ekitaldi askotan Japoniako ekonomiaren bilakaera ekonomiko eta 

finantzario oso zailak baldintzatuta, ez zuen ia batere aldatu zor publikoko edukitze handien 

joera bere balantzeetan.

Horrela, 2011n zor publikoko edukitzeak BPGaren portzentaje gisa banku zentralen balantzee-

tan honako hauek izan ziren: Europako Banku Zentrala %2,2, Erreserba federala %11,8, Inga-

laterrako Bankua %16,5 eta Japoniako Bankua %19,3.

9 2009ko urtarrilerik aurrera, Erreserba Federalak aktiboak erosteko programa handi bat jarri zuen martxan (Large-

Scale Asset Purchase Program), Altxortegiko tituluekin merkatu irekiko eragiketa iraunkorrekin (Treasury OMO) 

eta hipotekek bermatutako tituluekin (Mortgage-Backed Securities OMO) gauzatzen zena. Programaren helbu-

rua zen merkatu pribatuetan kreditua bultzatzea. Egoera hobetu bazen ere, 2009ko martxoaren 18an Erreserba 

Federalak iragarri zuen erosketa programa zabaldu egingo zela 850 mm dolarrera agentzia federalen zorrean eta 

300 mm dolarrera Altxortegiaren zorrean; 2010eko azaroan erosketa-programa berriro zabaldu zen 600 mm do-

larrerra.

10 2009ko martxoan, Ingalaterrako Bankuak aktiboak erosteko programa bat sartu zuen (Asset Purchase Facility), eta 

horren bitartez baimena ematen zuen sektore pribatuko aktiboak eta Altxortegiaren bonuak erosteko, eta hiru aldiz 

zabaldu zuen (maiatzean, abuztuan eta azaroan) 200 mila milioi libera esterlinako guztizkora. 2011ko urrian, eros-

ketaren gehieneko zenbatekoa berriro igo zuen 275 mila milioi liberara. 2012ko otsailean, erosketaren gehieneko 

zenbatekoa berriro igo zuen 325 mila milioi liberara.
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2.8 koadroa. Banku Zentralen balantzeetako zor subiranoa, BPGaren ehuneko gisa

2008 2009 2010 2011

Europako Banku Zentrala11  0,0  0,0  0,8  2,2

Securities Market Program (SMP)  0,0  0,0  0,8  2,2

Estatu Batuetako Erreserba Federala12  3,4  6,7  8,0 11,8

Treasury securities  3,3  5,6  7,0 11,1

Federal agency debt securities  0,1  1,1  1,0  0,7

Ingalaterrako Bankua  0,0 13,5 13,5 16,5

Gilt purchase under Asset Purchase Facility  0,0 13,5 13,5 16,5

Japoniako Bankua 12,5 15,3 15,9 19,3

Japanesse Goverment Securities 12,5 15,3 15,9 19,3

Iturria:  LHK, Europako Banku Zentralaren, Erreserba Federalaren, Ingalaterrako Bankuaren eta Japoniako Bankuaren datuak oinarritzat 

hartuz. 11 12

2.1.4. Espainiako ekonomia

Nazioarteko finantza krisiaren ondorioz 2009an gertatu zen jardueraren uzkurdura nabarme-

naren ondoren (BPGaren %3,7ko atzerakada), 2010ean Espainiako ekonomiak bere erorketa 

%0,1era mugatu zuen, eta %0,7 egin zuen gorantz 2011n, baina azpimarratu behar da bi-

garren hiruhilekotik aurrera aurkeztutako urtearteko profilaren ezaugarri nagusia dezelerazioa 

izan zela.

2.11 grafikoa.  Espainiako ekonomia: BPGaren eta enpleguaren urte 
arteko aldakuntza (2000-2011)
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Iturria: EIN. 

11 Europako Banku Zentralak sektore pribatuko bono bermatuen erosketak egin zituen (Covered Bond Purchase Pro-

grams 1 eta 2) eta horien zenbatekoak bere balantzean, BPGarekiko ehuneko gisa, %0,3, %0,7 eta %0,7 izan ziren 

2009an, 2010ean eta 2011n, hurrenez hurren.

12 Erreserba Federalak hipotekek babestutako tituluen erosketak egin zituen (Mortgage-backed securities) eta horien 

zenbatekoak bere balantzean, BPGarekiko ehuneko gisa, %6,5, %6,8 eta %5,5 izan ziren 2009an, 2010ean eta 

2011n, hurrenez hurren.
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Aurreko ekitaldian ikusitakoaren antzera, kanpoko saldoak BPGaren hazkundeari egindako 

ekarpena ere positiboa izan zen 2011n, handiagoa bada ere (2,5 puntukoa, eta 2010ean 

0,9 puntukoa). Horrela, beraz, eskari nazionalak BPGaren aldakuntzari egindako ekarpen nega-

tiboa gainditu egin zen (1,8 puntu negatibo, eta 2010ean puntu negatibo bat).

Kontsumoa oro har uzkurtu egin zen (–%0,7 2011n, eta 2010ean, ordea, %0,6), jaitsi egin zi-

relako kontsumo pribatua (–%0,1) eta publikoa (–%2,2), Espainiako familiak jasaten ari diren 

egoera zailaren eta estatuko gobernuak defizit publikoa murrizteko hartutako doikuntza neu-

rrien isla izanik. Inbertsioak beherantz jarraitu zuen, baina aurreko ekitaldian baino erritmo txi-

kiagoarekin (–%5,1 2011n eta 2010ean, ordea, –%6,3), ekipo ondasunen inbertsioa pixka bat 

handituz (%1,4 2011n eta %5,1 2010ean) eta eraikuntzako inbertsioa murriztuz (–%8,1 2011n, 

eta –%10,1 2010ean). Gauzak horrela, barne eskariak 1,8 puntu kendu zizkion BPGaren haz-

kunde globalari.

2.9 koadroa. Espainiako ekonomia: BPGaren hiru hileko bilakaera osagaien arabera

(Urte arteko aldakuntza tasa)

2010 2011
2011

I II III IV

Gastua azken kontsumoan 0,6 –0,7 0,4 –0,8 –0,6 –1,8

etxekoen unitateetakoa 0,7 –0,1 0,4 –0,3 0,5 –1,1

EZIAGEetakoa1) 2,6 0,1 0,6 1,1 –0,4 –0,8

Administrazio Publikoetakoa 0,2 –2,2 0,6 –2,1 –3,6 –3,6

Kapital finkoaren eraketa gordina –6,3 –5,1 –4,9 –5,4 –4,0 –6,2

eraikuntza –10,1 –8,1 –9,2 –8,1 –7,0 –8,2

ekipo ondasunak 5,1 1,4 5,5 1,0 2,2 –2,7

Izakinen aldakuntza(2) 0,0 0,0 0,0 0,0 –0,1 –0,1

Barneko eskaria(2) –1,0 –1,8 –0,8 –1,9 –1,4 –2,9

Ondasun eta zerbitzuen esportazioa 13,5 9,0 13,1 8,8 9,2 5,2

Ondasun eta zerbitzuen inportazioa 8,9 –0,1 6,0 –1,3 0,9 –5,9

BPGa merkatu prezioetan –0,1 0,7 0,9 0,8 0,8 0,3

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza –1,1 0,6 1,1 0,5 0,4 0,3

Industria 0,6 1,9 3,0 2,3 2,8 –0,4

Manufaktura industria 0,5 2,4 3,4 3,0 3,4 –0,1

Eraikuntza –7,8 –3,8 –4,9 –3,2 –3,2 –3,7

Zerbitzuak 1,4 1,1 1,4 1,0 1,0 0,9

Merkataritza, garrai. eta ostalaritza 0,9 1,5 2,7 2,0 0,9 0,3

Informazioa eta komunikazioak 1,2 0,7 1,2 –0,4 0,9 1,1

Finantza eta aseguru jarduerak 6,6 –1,0 –4,7 –2,3 –0,1 3,5

Higiezin jarduerak 1,5 1,1 2,6 1,0 1,3 –0,3

Jarduera profesionalak 0,4 2,5 3,1 1,7 2,8 2,6

AAPP, osasuna eta hezkuntza 1,6 1,0 1,2 1,4 1,0 0,3

Arte eta jolas jard. eta beste batzuk –3,2 –1,8 –3,1 –3,8 –1,1 0,7

Produktuen gaineko zerga garbiak –1,2 1,7 1,2 2,5 1,3 2,0

(1) EZIAGE: etxekoen unitateen zerbitzurako irabazi asmorik gabeko erakundeak.

(2) BPGaren hazkundeari egindako ekarpena.

Iturria: EIN.
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Kanpo saldoak BPGaren hazkundeari egindako ekarpen positiboaren arrazoia (ehuneko 

2,5eko ekarpena, eta %0,9koa 2010ean), esportazio jardueraren hazkundea izan zen (%9, au-

rreko ekitaldikoa baino txikiagoa, %13,5ekoa izan zena) Europako ekonomia handien konpa-

ratiboki dinamismo handiagoaren ondorioz (Estatuko esportazioen destino nagusia baitira), 

eta inportazioen beherakadaren ondorioz (–%0,1, eta 2010ean, berriz, %8,9ko hazkundea 

izan zuen).

Eskaintzaren ikuspegiari dagokionez, eraikuntzak bakarrik egin zuen atzerantz 2011n (–%3,8), 

baina azpimarratzekoa da erorketa erritmoa nabarmen moteldu dela aurreko ekitaldiare-

kin alderatuta(–%7,8 2010ean). Bestalde, industriak hazkunde erritmoa handitu zuen (%1,9 

2011n eta %0,6 2010ean), eta zerbitzuen erritmoa moteldu egin zen (%1,1 2011n eta %1,4 

2010ean). Azken sektore horri arreta jarriz, jarduera profesionalek dinamismorik handiena izan 

zuten (%2,5), eta finantza eta aseguru jarduerek eta arte eta jolas jarduerek atzerantz egin 

zuten (–%1 eta –%1,8, hurrenez hurren). Azkenik, lehen sektoreak %0,6ko igoera izan zuen 

(–%1,1 2010ean).

Inflazioari dagokionez, KPIaren bilakaera urtearteko tasetan hazi egin zen ekitaldiko lehen lau 

hilabeteetan eta murriztu egin zen gainerako hilabeteetan, energiaren prezioen ildotik, 2011ko 

abenduko urtearteko tasa %2,4 izanik (2011ko txikiena), eta 2010ean, aldiz, %3 izan zen.

2.12 grafikoa. Estatuko KPI Orokorraren eta Azpikoaren bilakaera(1)
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(1) Urte arteko aldakuntza tasa.

Iturria: EIN. 

Jarduera ekonomikoaren gorakada txikia gorabehera, Estatuko lan merkatuak okerrera egi-

ten jarraitu zuen 2011n. Horren ildotik, EINek egindako biztanleria aktiboaren inkestako datuen 

arabera, biztanleria okupatuak %1,9ko atzerakada izan zuen, hots, 2010ean baino 351.900 

pertsona okupatu gutxiago. Langabezian zegoen biztanleriak, bestalde, %7,9ko igoera izan 

zuen 2011n, lanik gabeko pertsonen batez bestekoa 4.999.000 izanik. Horrela, beraz, langabe-

zia tasa biztanleria aktiboaren %21,6ra iritsi zen 2011. urtean, hau da, aurreko ekitaldiko maila 

baino portzentajezko puntu eta erdi gehiagora (%20,1 2010ean).

2010. urteari dagokionez, Estatuko lan merkatuaren bilakaera negatiboa konparatiboki txikia-

goa izan zen: okupazioaren beherakada txikiagoa izan zen (–%1,9 2011n, eta –%2,3 2010ean), 
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langabeziak neurri txikiagoan egin zuen gora (%7,9 2011n, eta %11,6 2010ean), eta langabe-

zia tasaren igoera dezeleratu egin zen (tasa horrek portzentajezko 1,5 puntuko igoera izan zuen 

2011n aurreko ekitaldiarekin konparatuta, eta portzentajezko 2,1 puntukoa 2010ean aurreko ur-

tearekin konparatuta). Beraz, gorakada ekonomiko txikiak Estatuko lan merkatuaren narriadura 

moteldu egin zuen, baina ez zen nahikoa izan joera aldaketak sortzeko.

2.13 grafikoa. Estatuko langabezia tasa (urteko batez bestekoa)
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Iturria: BAI (EIN).

Kontu publikoen egoerari dagokionez, administrazio publikoek 2011. urtea 91.344 milioi euroko 

defizitarekin itxi zuten, hau da, BPGaren %8,51. Estatuko Administrazio Orokorrak 54.739 mi-

lioi euroko defizita izan zuen, BPGaren %5,1. Gizarte Segurantzaren administrazioei dagokie-

nez, 2011. urtea 995 milioi euroko defizita izan zuten Kontabilitate nazionalari dagokionez, hau 

da, BPGaren %0,09. Bestalde, autonomia erkidegoen multzoak 31.541 milioi euroko desoreka-

rekin amaitu zuen ekitaldia, hau da, BPGaren %2,94, eta toki korporazioen multzoak 4.069 mi-

lioi euroko defizita izan zuen, hau da, BPGaren %0,38.

2.2. Europako eta Estatuko ingurune soziolaborala

Atal honetan EBko lan gertakari nabarmenetako batzuk xehatzen dira, eta ondoren, Espainiako 

estatuko alderdi soziolaboral nagusiak aipatzen dira.

2.2.1. Lan gertakari nabarmenak EBn

Jarraian, Lan Harremanen Europako Behatokian (EIRO)13 bildutako informazioan oinarritutako 

albisteen laburpen bat jaso da, 2011n Europako esparruan gertatutako edota EBko erakun-

deek garatutako jazoera soziolaboral nabarmengarrienen gaineko informazioan, hain zuzen 

ere.

13 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/country/eu.level.htm



47

2. INGURUNE EKONOMIKOA ETA SOZIOLABORALA 

Frantziako GDF Suez taldeak nazioarteko gizarte elkarrizketa bati hasiera eman dio

Frantziako GDF Suez energia eta zerbitzu konpainiak nazioarteko esparru akordio bat sinatu du 

hiru sindikatu globalekin. Akordioak hiru urteko iraupena izango du eta nazioartean hainbat gai 

—hala nola prestakuntza, osasuna eta segurtasuna, berregituraketa eta klima aldaketa— nego-

ziatzeko nazioarteko gizarte elkarrizketa sustatuko duen esparruaz hornituko du. Halaber, kon-

painiaren erabateko laguntza ere erakusten da akordio horretan, nazioartean beste zenbait bal-

dintza garrantzitsu estandarizatzeari dagokionez.

Laneko estresari buruzko akordioak —2004an sinatuak— emaitza aldakorra izan du

2011ko otsailaren 24an argitaraturiko azterlan baten arabera, gizarte eragileek laneko estresari 

buruzko 2004an sinatutako akordioak efektu positiboa izan du. Alabaina, akordioa modu alda-

korrean ezarri da Europar Batasunean, nahiz eta hamabi estatu kidetan politika berriak gara-

tzea eragin duten.

Europar Batasunak euroaren aldeko itun bat adostu du

2011ko martxoan, Euroguneko lehen ministroek euroaren egonkortasuna bermatzeko itun bat 

lortu zuten. Akordio hori honako lau printzipio hauetan oinarrituta dago: lehiakortasuna susta-

tzea, enplegua bultzatzea, finantza publikoei eusten laguntzea, eta finantza egonkortasuna in-

dartzea. Estatu kideak helburu hori lortzera behartuta daude, lan merkatuan erreformak eginez. 

Horrela, lehiakortasuna sustatzeari dagokionez, akordioak ezartzen du bilakaera soldaten eta 

produktibitatearen bilakaeraren arabera ebaluatuko dela, eta baita beharrezko lehiakortasun 

doikuntzen arabera ere.

Zehazki, soldatak produktibitatearen ildo bereko bilakaera izaten ari ote diren balioesteko, den-

bora tarte jakin batean lan kostu unitarioek izandako bilakaera kontuan hartuko da, eta eurogu-

neko herrialdeetakoekin eta merkataritza bazkide nagusienekin alderatuko dira. Halaber, sol-

daten bilakaera adosteko modua, negoziazio kolektiboaren zentralizazio maila eta indexazio 

mekanismoak berrikusi behar direla deritzote. Haatik, akordioak argi uzten du gizarte eragileek 

negoziazio kolektiboan duten autonomiari eutsi behar zaiola.

Kimika sektoreko akordio berria Europar Batasunean

Europar Batasuneko esparruko industria kimikoaren sektoreko gizarte eragileek mota horretako 

lehen akordioa sinatu zuten apirilaren 15ean; sinatutako akordioa lanpostu jakin batzuen gai-

neko informazioari eta horien lanbide profilei buruzkoa da. Horrekin, eragile sinatzaileek jardue-

rari berari eta langileei lagunduko dien hazkunde iraunkorra lortzen lagundu nahi dute, Europar 

Batasunaren barruan sektoreko mugikortasuna eta trebakuntzen aintzatespena handiagotzeko 

urrats esanguratsua izan baitaiteke akordioa.

Beste pauso bat eman da Europako industrian federazio sindikal berri bat sortzeko

2011ko ekaineko kongresuan, Metalaren Sektoreko Langileen Europako Federazioak Europako 

industrian federazio sindikal berri bat eratzearen alde bozkatu zuen; meatzaritzako, industria ki-

mikoko eta energia sektoreko eta ehungintza, arropa eta larru industriako langileen federazio 

sindikala ere bilduko luke federazio sindikal horrek. Europako esparruaren garrantzia handia-

gotzen ari da sindikatuentzat, Europako politika sozioekonomikoak koordinatzeari dagokionez. 

Sindikatuen arteko koordinazioa handiagoa izate hori, dirudienez, Europako gizarte elkarrizke-

taren bitartez lortuko diren akordioen joera izango da.



48

 TXOSTEN SOZIOLABORALA 2011

Takeda Pharmaceutical sozietateak Europako enpresa batzorde eratu du

Oinarria Japonian duen Takeda Pharmaceutical multinazionalak akordio bat sinatu du, 2011ko 

maiatzean Europako enpresa batzorde bat eratzeko. Horrelako batzordeei buruzko Europako 

zuzentarau berria 2011ko ekainean eraginkor bihurtu baino lehen sortu den azkenetakoa dugu 

batzorde hori. Hala eta guztiz ere, zuzentarau berrian ezarritako horniduren artean informazioa 

eta kontsulta indartzen dutenetako asko aurkezten ditu, eta horretaz gain, horrelako batzordeen 

eskumeneko nazioz gaindiko gaiak ezartzen ditu.

Europar Batasuneko enpresa kontseiluetan genero kuota ezartzearen aldeko gero 
eta ahots gehiago daude

2011ko uztailean Europako Parlamentuak bere adostasuna erakutsi du, Batzordeak bezala, en-

presa kontseiluetan emakumeen nahitaezko kuota bat ezartzeko eskatzen duen ebazpen bate-

kin, egungo ratioa nabarmen handiagotzen ez den bitartean. Ebazpen horren bitartez Batzor-

deari eskatzen zaio ahalik eta lasterren aurkezteko emakumeek mota guztietako konpainietan 

duten presentziari eta emakumeen ordezkaritza handiagotzeko hartutako neurriei —nahitaez-

koei edo borondatezkoei— buruzko azterlan bat. Neurri horiek aztertu ondoren desegokiak ez 

direla iritziz gero, Parlamentuak eskatu behar dio Batzordeari 2012rako kuotak barnean hartuko 

dituen horri buruzko legedia proposatzeko. 2015ean emakumeek enpresen zuzendaritza ba-

tzordeetan duten presentzia %30eraino eta 2020an %40raino igotzea da horren helburua, be-

tiere estatu kideen erantzukizunak, ekonomiak, enpresa sareak eta lege eta eskualde berezita-

sunak kontuan hartuz.

Laneko estresari buruzko akordio berria Danone taldean

Konpainia multinazionalak eta Elikagai sektoreko langileen Nazioarteko Batasunak nekazari-

tzako elikagaien sektoreko osasunari, segurtasunari, lan baldintzei eta estresari buruzko lehen 

akordio unibertsala izenpetu dute; horretaz gain, estresa prebenitzeko politika unibertsal bat 

hartzen duen lehen akordioa ere bada. Akordioa 2011ko irailaren 29an sinatu zen, eta Danone 

taldeko konpainia guztiek errespetatu beharreko hainbat printzipio ezartzen ditu, zuzendaritzari 

eta langileen ordezkariei derrigorrezko kontsultak egitean oinarrituak.

Kimika sektoreko gizarte eragileek iraunkortasun akordio bat sinatu dute

2011ko irailean, Europako kimika sektoreko gizarte eragileek deklarazio bat hartu zuten; sek-

toreak elikagai eskasiari, emisioei eta energia aurreztu eta ingurumena babestu beharrari buruz 

(besteak beste) hitz egiteko moduak aurkitzeko konpromisoa har dezaten lortzea da deklarazio 

horren jomuga. Kimika industria iraunkor baten aldeko esparru akordio hori Goi Mailako Taldeak 

industria horretako lehiakortasunari buruz 2009an egindako gomendioetan oinarrituta dago.

AXA taldeak egiturazko aldaketari buruzko esparru akordio bat sinatu du

Frantziako AXA taldea esparru akordio batera iritsi da; akordio horretan, eta elkarrizketaren bi-

tartez, enpleguari eusteko ekintzak finkatuko dira eta plantillen trebakuntzak etorkizuneko pre-

mietara egokituko dira, enpresek Europan beren jarduera nagusiei eusteko eta lehiakortasuna 

hobetzeko aukera izan dezaten, sektorean gertatzen diren aldaketak kontuan hartuz.

Ikus-entzunezko industriako gizarte eragileek genero berdintasuna sustatzen dute

Ikus-entzunezko sektorerako gizarte elkarrizketaren batzordeko gizarte eragileek genero ber-

dintasunari buruzko ekintza esparru bat hartu dute beren gain. 2011ko urriaren 27ko osoko bil-
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kuran, batzordeak, sektoreak europarrengan duen eragina aitortuz, genero irudia nahiz beste 

hainbat alorretako berdintasuna (hala nola ordainsarietan, erabakiak hartzean, edota lanaren 

eta bizitza pertsonalaren arteko orekan) estaltzen duen akordio bat erdietsi du.

2.2.2. Alderdi soziolaboral nagusiak estatu espainolean

Ondoren, estatuko alderdi soziolaboral nagusiak aztertuko ditugu, honako gai hauek kontuan 

hartuta: lortutako akordioak eta xedapen esanguratsuenak lan arloan.

Lortutako akordioak

1. IV. Prestakuntza Akordio nazionalaren luzapen akordioa

2006ko otsailaren 1ean, CEOE eta CEPYME enpresa erakundeek eta CCOO eta UGT sindika-

tuek alderdi biko IV. Prestakuntza Akordio Nazionala sinatu zuten. Akordio hori aldi baterako in-

darraldiarekin izenpetu zen, eta indarraldi hori 2010eko abenduaren 31n amaitu zen. Alabaina, 

Akordio horren 2.3 artikuluaren azken paragrafoan luzapena kontuan hartzeko aukera dago ja-

sota.

Horrela, 2011ko otsailaren 2an, BOEn argitaratu zen luzapen akordioaren edukia erregistra-

tzeko eta argitaratzeko Lan Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpena, IV. Akordioak izan duen era-

ginkortasuna dela-eta bosgarren Akordioa formalizatu arte IV. Akordioa luzatu behar dela baite-

ritzote alderdi sinatzaileek.

2.  Akordio Sozial eta Ekonomikoa. Hazkunderako, enplegurako eta pentsioak 
bermatzeko

2011ko otsailaren 2an, Estatuko Gobernuak eta gizarte hizketakideek (CCOO, UGT, CEOE eta 

CEPYME) hazkunderako, enplegurako eta pentsioak bermatzeko Akordio Sozial eta Ekonomi-

koa sinatu zuten.

Gobernuak eta Gizarte Hizketakideek (CCOO, UGT, CEOE eta CEPYME) hiru alderdiko elka-

rrizketa prozesu bat gauzatu dute; elkarrizketa horretan, hainbat frontetan aldi berean jardu-

tea ezinbestekoa dela ondorioztatu dute. Negoziazioen emaitza gizarte eta ekonomia izaerako 

Akordio global batean egituratzen da, eta hainbat akordio mota txertatzen dira akordio horre-

tan, hain zuzen ere. Horietako lehena, hiru alderdikoa, hiru esparru espezifikori buruzkoa da: 

pentsioen sistema publikoa erreformatzea eta indartzea, Enplegu Politika Aktiboak eta lan alo-

rreko beste hainbat neurri garatzea, eta azkenik, industria, energia eta berrikuntza politiken es-

parrua. Bigarren zatiak Gobernuaren eta Sindikatuen arteko alderdi biko konpromiso bat jaso-

tzen du, Funtzio Publikoarekin loturiko hainbat gairi heltzen diena. Azkenik, hirugarren Akordioa 

aldebikoa da, zehazki, Enpresa Erakundeen eta Sindikatuen artekoa, eta negoziazio kolektiboa 

erreformatzeko funtsezko irizpideak ezartzen dira bertan.

Eztabaidatutako gaiei dagokienez, honako hauek nabarmen ditzakegu:

a) Pentsioak.

Erretiro arrunta: ♦  «lan karrera osoa» kontzeptua txertatzen da Gizarte Segurantzaren 

aurrean, 38 urte eta sei hilabete kotizatu duten langileentzat. Kasu horretan, 65 urte-

rekin erretiratzeko aukera izango du langileak. Gainerako langileentzat erretiratzeko 
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adina 67 urte izango da. Neurri hori apurka-apurka aplikatuko da 2013tik 2027ra bi-

tarte.

Erretiro aurreratua: ♦  63 urtetik aurrera hartu ahal izango da gutxienez 33 urte kotizatu 

duten pertsonen kasuan. Urteko murriztapen koefizientea %7,5 izango da erretiro 

adin arruntaren gaineko aurrerapen urte bakoitzeko kasu bakoitzean. Krisialdi egoere-

tan, adina 63 urte izatetik 61 urte izatera alda daiteke.

Erretiro partziala: ♦  61 urte izaten jarraitzen du.

Erretiro berezia 64 urterekin: ♦  arau berria aplikatzen hasten denetik aurrera desager-

tzen da.

 Pentsioaren oinarri arautzailea kalkulatzeko neurri berriak jasotzen dira, besteak beste, 

15 urtetik 25 urte izatera aldatzen da. Halaber, lan bizitza borondatez luzatzeko pizga-

rriak ere aurreikusten dira, zehazki, 65 edo 67 urtetik gora izatera arte.

 Nabarmendu beharrekoa da jaiotzagatik edo adopzioagatik lan bizitza eten duten ema-

kumeentzako neurri bat ere txertatu dela; erretiro adina aurreratzea ahalbidetuko die 

onuradunei neurri horrek, zehazki, 67 urteko erretiro adina 9 hilabetez murritz dezakete 

seme edo alaba bakoitzeko, gehienekoa 2 urte izanik, eta betiere kotizazio karrera nahi-

koa badute. Halaber, seme-alabak zaintzeko eszedentziagatik kotizatutako aldia hiru ur-

terekin areagotzen da.

 Orobat, prestakuntza edo ikerketa programen bitartez lan merkatura sartzen diren gaz-

teei zuzendutako beste zenbait neurri ere nabarmen daitezke; askotan, horrelako gaz-

teek ez zuten zegokien gizarte babesik jasotzen ordura arte.

 Nekagarritasunarekin, erregimen integrazioarekin edota autonomoekin lotutako beste-

lako hainbat aurreikuspen ere jasotzen ditu Akordioak.

b) Enplegu Politika Aktiboak eta lan izaerako bestelako gaiak.

 Lan merkatua hobetzeko eta enplegu bila dabiltzanen enplegagarritasuna areagotzeko, 

enplegu politika aktiboak erreformatzeko neurri ugari biltzen dira.

Egiturazko neurriak: ♦

Langabeei arreta pertsonalizatua ematea, enplegu ibilbide indibidual eta pertsonali-• 

zatu baten bitartez. Langabeak bere enplegagarritasunaren hobekuntzan parte har-

tzeko konpromisoa hartzea eskatzen du neurri horrek.

Enplegu Zerbitzu Publikoak indartzea.• 

Herritarrentzako oinarrizko zerbitzuen katalogoa, enplegatuentzat, langabeentzat • 

eta enpresentzat.

Espainiako Enplegu Estrategia, lehentasunezko arreta behar duten kolektiboak, es-• 

tatu osoan lortu beharreko helburu kuantitatiboak, helburu horien erdiesteko zuzen-

duko diren baliabideak eta abar zehaztuko dituena.

Enplegu politika aktiboen egungo programak eraldatzea, langabeentzat erabilga-• 

rriagoak izan daitezen. Esate baterako, enplegurako lanbide heziketako azpisis-

temaren funtzionamendua berrikusiko da, eskaintzak langileen enplegagarritasun 

premiei hobeki erantzutea ahalbide dezan lortzeko xedez.

Enplegu politika aktiboek eta langabeziagatiko babes sistemak lotura handiagoa • 

izan dezaten sustatzea, pertsonek langabezian eman dezaketen denbora murriz-

teko xedez.
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Egoeraren araberako 2011-2012ko neurriak: ♦

Kontratazio egonkorrera iragaiteko ezohiko enplegu programa, gehienez 30 urte • 

dituzten gazteentzat eta iraupen luzeko langabezian dauden pertsonentzat: Gi-

zarte Segurantzako enpresa kuotak murrizten dira kontratuaren indarraldiaren 

lehen urtean, lanaldi partzialeko lanpostu berriak —hots, ohiko lanalditzat hartu-

rikoaren %50-65eko lanaldiko lanpostuak— sortzen dituzten enpresentzat. Oro-

bat, horrelako kontratuak kontratu mugagabe bihurtzeko pizgarriak ere ezarriko 

dira.

2011ko otsailaren 16tik aurrera langabeziagatiko babesa agortu duten eta Gizarte-• 

ratzeko Errenta Aktiboa eskuratu ezin duten pertsonentzako lanbide alorreko pres-

takuntzazko eguneratzerako programa.

 Horretaz gain, gazteentzako prestakuntza handiagoa eta hobea lortu nahi da, enplegu 

hazkunderako aukera handiena duten sektoreetarako lanbide heziketako tokien eskain-

tza areagotuz eta eskuragarri dauden azpiegituren eta baliabide ekonomikoen eta pres-

takuntza baliabideen erabilera optimizatuz.

 Eskaintza erdi presentziala duten online plataformak bultzatzea ere aurreikusten da, biz-

tanleria osoari lanbide heziketako eskaintzetarako sarbidea errazteko jomugarekin.

 Urte gehiagoko langileen kasuan (55-65 urte), irailaren 30a baino lehen urte gehiagoko 

langileak enplegatzeko estrategia global bat sortzeko konpromisoa hartzen du Gober-

nuak, kolektibo horri lan merkatuan eustea faboratze aldera.

 Azkenik, irailaren 17ko 35/2010 Legean aurreikusitako lan erreforma garatzeko aurrei-

kuspena ere jasotzen du akordioak, hainbat gairi dagokienez, hala nola enplegu erregu-

lazioko espedienteei edota kapitalizazio funtsari, besteak beste.

c) Industria Politika, Energia Politika eta Berrikuntza Politika.

 Lehenik eta behin, industria jarduerak Espainiako ekonomiaren guztizkoaren barruan 

duen garrantzia Europako herrialde garatuenen antzeko mailekin parekatu nahi da. Ho-

rretarako, 2020ko Industria Politikako Plan Integralean (PIN 2020) hainbat proposamen 

txertatzea adostu da, esaterako, kalitate nozioa, berrikuntza, IKTen erabilera eta balia-

bideen erabilera arduratsua txertatzea (gure industriaren lehiakortasunaren oinarri gisa) 

edota Industria Behatokien lana indartzea.

 Energia politikari dagokionez, epe ertain eta luzean ekonomia eta ingurumen iraunkorta-

sun handiagoak lortzeko neurriak finkatu dira.

 Azkenik, eta berrikuntza politikaren esparruan, alderdi sinatzaileek beharrezkotzat hartu 

dute I+G+Bko politikei eman zaien lehentasunari eustea, I+G+Bko Plan Nazionalean eta 

Estatuko Berrikuntza Estrategian aurreikusitako helburuak lortzeko eta eremu horretan 

jardun multzo bat bultzatzeko.

d) Funtzio Publikoa.

 Horri dagokionez, adierazi beharrekoa da Gobernuak eta Sindikatuek funtzio publi-

koarekin loturiko hainbat gairi heltzeko konpromisoa hartu dutela, zehazki, honako 

hauei:

Klase Pasiboen Erregimena. ♦
Enplegatu Publikoaren Estatutuaren Garapena. ♦
Bere garaian Funtzio Publikoaren esparruan lortutako akordioen ebaluazioa. ♦
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3. Atzerritartasunari buruzko erregelamenduaren gaineko akordioa

2011ko otsailaren 21ean, Estatu Gobernuak eta gizarte hizketakideek atzerritartasunari buruzko 

erregelamenduaren gaineko akordioa lortu zuten. Gizarte Elkarrizketako prozesuan erdietsitako 

akordio horrek honako elementu nagusi hauek ditu:

Lan migrazio erregularreko kanalak indartzea eta hobetzea, jatorrian kontratatzean oinarritutako 

fluxuen erregulazioaren bitartez, betiere Espainiako merkatuko enplegu egoera nazionalak ahal-

bidetzen badu, eta nolanahi ere, kanpoan kontratatzeko dauden prozeduren arteko koherentzia 

bermatuta.

Egungo enplegu egoera nazionalaren zehaztapena hobetzea, eta horrenbestez, baita eskaini-

tako lanpostuetan sartzeko Espainian bizi diren langilerik ez dagoela ziurtatzeko sistemak ere, 

jatorrizko herrialdetan kontrataziora jotzeko premia ziurtatua dagoenean kontratazio hori posi-

ble eta enpresa premiei erantzuteko nahikoa arina izatea bermatuz.

Komenigarria da nabarmentzea erregelamenduan txertatzen dela estaldura zaileko lanbideen 

katalogoaren eraketaren zehaztapen hobea —enplegu egoera nazionalaren egoeraren zehaz-

tapenaren oinarria—, eta lan merkatuaren premiak lanbideen azterketaren bitartez ziurtatzearen 

eta jarduera sektorearen arabera lan baimenak esleitzearen artean orain arte zegoen disfuntzioa 

konpontzen dela. Halaber, enplegu eskaintzaren kudeaketa hobetzen eta argitzen da lanbide ja-

kin bat katalogoan jasota ez dagoenean.

Kanpoko kontratazioak, langile migratzaileen eskubideak bermatzeaz gain, langile horien gizar-

teratzea ahalbidetzen duela segurtatzea, gizarteratze horren zati gisa, familia berriz elkartzea-

ren erregulazioa barnean hartuta. LOEX legearen Erreformak berak baimen eskabideekin batera 

lan kontratua edukitzera derrigortzen du, eta honenbestez, langileak eta enpresaburuak sinatu-

tako konpromiso bat edukitzera, eta ez enplegu eskaintza baterako konpromiso bat (ez lotes-

lea); hortaz, orain arteko prozedura aldatzen da.

Egoitza eta lan baimenak berritzeari heltzera, migratzaileek lan merkatuan jarraitzea eta mi-

gratzaileen enplegagarritasuna faboratzeko. Ildo horretatik, 2009an Gizarte Elkarrizketa-

ren esparruan negoziatutako kasu jakin batzuk erregelamenduan txertatzen dira, zehazki, 

lan baimenak berritzeko baldintzak malgutzeko helburua zutenak, betiere Legeak ezarritako 

mugen barruan, eta jomuga langile horiek beren baimenak, eta horrenbestez, erregulartasun 

egoera ez galtzea lortzea izanik, egungo krisialdi ekonomikoko eta langabeziako egoeraren 

ondorioz.

Europako hainbat Zuzentarautan jasotako lan migrazioko figura berriak gure legedira eramatea, 

enplegu egoera nazionalaren printzipioarekin bateragarri eta errespetutsu bilakatuz.

Batetik, migrazio erregularra faboratzeko xedearen, eta bestetik, administrazio egoera irregula-

rretik salbuespeneko kasuetan eta kasu indibidualizatuetan dokumentaziorako sarbidea izateko 

aukeren arteko oreka bermatzea.

Gizarte hizketakideentzako informazioa —lan migrazioko fluxuak erregulatzeko prozesuei bu-

ruzkoa eta Immigrazioari buruzko Hiru Alderdiko Lan Batzordearen bitartez bideratua— areago-

tzea.

4.

Halaber, 2011ko azken hilabeteetan, ekonomiaren eta enpleguaren egoera larriak eragin du en-

presa erakunde eta sindikatu adierazgarrienek (CEOE, CEPYME, CCOO eta UGT) hainbat gairi 
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buruzko elkarrizketa prozesu bat sustatzea eta gauzatzea. Eta honako gai hauetan akordioa 

lortu dute:

Gatazken ebazpena; Gatazken Auzibidetik Kanpoko Sistemaren funtzionamenduaren  ♦
balantze positiboa gorabehera, sistema honako helburu hauekin indartzea beharrez-

koa dela iritzi da: enpresen eta langileen partaidetza hobetzea, erantzun arinak eska-

tzen dituen ingurune ezin aldakorragora hobeki egokitzea lortzea, batzorde paritarioen 

eginkizuna aitortzea, bereziki hitzarmen kolektiboei dagokienez, bitartekaritzaren eta ar-

bitrajeen trebakuntza, profesionalizazio eta prestakuntza handiagoz hornituta dauden 

adosturiko eta borondatezko mekanismoen bitartez, eta azkenik, duela gutxiko lege erre-

formetara behar bezala egokitzea. Akordio hori 2012ko otsailaren 12an irudikatu zen, La-

neko Gatazkak modu Autonomoan Ebazteari buruzko V. Akordioan.

Lanbide heziketa, gizarte hizketakideek ekoizpen faktoreen produktibitatea egokitzeko  ♦
eta hobetzeko testuinguruan lanbide heziketa enplegurako garrantzitsua delako uste 

osoa baitute; horrenbestez, 2012ko datozen hilabeteetan alderdi biko eta hiru alderdiko 

akordio berriak zehaztu eta garatzeaz gain, aurten langileentzako eskaintza deialdiari 

nahiz egungo hobari sistemari eutsi beharko zaiela aurreikusten da.

Mutualitateak eta absentismoa; laneko istripuen eta laneko gaixotasunen mutualitateek  ♦
Gizarte Segurantzaren kudeaketan laguntzen duten erakunde gisa duten eginkizunari bu-

ruz hitz egin da, langileen osasun zaintza hobetzeko xedez, prebentzioaren esparruan 

nahiz Gizarte Segurantzaren administrazioaren, osasun zerbitzu publikoen eta mutualita-

teen arteko koordinazioari dagokionez, osasuna albait lasterren berreskura dadin fabora-

tzeko, horrek efektu positiboa izango bailuke enpresa lehiakortasunean nahiz Gizarte Se-

gurantzak prestazioetan egindako gastuetan.

Jaiegunen egutegiaren arrazionalizazioa; enpresen produktibitatea hobetzen laguntzen  ♦
eta bizitza pertsonala, lan bizitza eta familia bizitza uztartzea faboratzen saiatzeko, lane-

gunetako jaiegun nazionalak astelehenetara aldatzeko proposamena Gobernuari helaraz-

tea adostu zen 2012ko urtarrilean.

Erretiro aurreraturako eta aurretiaz erretiratzeko neurrietarako sarbidea; gizarte eragileen  ♦
aburuz, Gizarte Segurantzaren sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari 

buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen barnean hartutako zirkunstantzia ekono-

mikoekin —enpresek pairatzen dituztenekin— lotutako erretiro aurreratuak eta aurretiaz 

erretiratzeko neurriak tresna egokiak dira enpleguari eusteko eta plantillak gazteagotzeko 

helburuak lortzeko.

Eta dagokion Ministerioan lanaldia eteteko eta aldi baterako murrizteko espedienteetan  ♦
hobarien luzapena eta langabeziagatiko prestazioen birjarpena eskatzeko akordioa lortu 

da.

Lan arloko xedapen garrantzitsuak

1.  1/2011 Legegintzako Errege Dekretua, otsailaren 11koa, enplegu egonkorrera iragaitea 

eta langabeen lanbide alorreko prestakuntzazko eguneratzea sustatzeko presako neu-

rriei buruzkoa. (37. zenbakiko BOE, 2011ko otsailaren 12koa)

Krisialdi ekonomikoko egoerari aurre egiteko, Gobernua hainbat egiturazko erreforma eta pre-

sako neurri ari da gauzatzen Ekonomia Iraunkorraren Estrategiaren esparruan; horien helburua 

zera da, gure ekoizpen ereduaren berrikuntza bizkortzea, kanpoko nahasmenduen aurrean gure 

ekonomia sendoagoa izan dadin lortzeko, epe ertainean eta luzean gure ekonomiaren lehiakor-

tasuna hobetzeko, gure ongizate estatuaren oinarriak indartzeko eta enplegu gehiago sortzeko 

xedez. Eta ildo horren barrukoak dira, batetik, lan esparruari dagokionez, lan merkatua errefor-

matzeko presako neurriak, eta bestetik, zerga eta lan esparruko jardun liberalizatzaileak, inber-

tsioa eta enplegu sorrera sustatzeko.
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Honako hau justifikatzen da: gure herrialdean enpleguaren egoera hobetzeko xedez, eta 

egoeraren araberako neurri gisa, ezinbestekoa dela 2011n txoke plan bat abiaraztea, epe 

ertaineko eraginkortasuna izango duena, eta bereziki zuzendua gazteen eta iraupen luzeko 

langabezian dauden pertsonen langabezia murriztera, langabeziagatiko babesa agortu du-

ten pertsonen lanbide alorreko prestakuntzazko eguneratzea lortzera eta trebakuntza maila 

baxua dela-eta laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen enplegagarritasuna hobe-

tzera.

Legegintzako Errege Dekretu horretan jasotako lehen neurria kontratazio egonkorrera ira-

gaiteko ezohiko enplegu programa bat da, gazteen eta iraupen luzeko langabezian dauden 

pertsonen enplegu aukerak areagotzeko xedea duena, Gizarte Segurantzako enpresa kuo-

tak nabarmen murriztuz (murrizketa hori %100erainokoa izan daiteke), lanaldi partzialeko 

lanpostu berriak sortzen dituzten enpresetarako, betiere lanpostu berri horien lanaldia ohiko 

lanaldiaren %50-75 bada eta kontratuaren iraupena sei hilabetetik beherakoa ez bada. Ho-

rretaz gain, kontratuak aldi baterakoak diren kasuan, arauan aurreikusitako baldintzekin kon-

tratu horiek mugagabe bilakatzeak bestelako onurak ekarri ahal izango dituztela ere aurrei-

kusten da.

Legegintzako Errege Dekretu horretan jasotako bigarren neurria langabeziagatiko babesa 

agortu duten pertsonen lanbide alorreko prestakuntzazko eguneratzea lortzeko programa bat 

dugu, lanpostu berriak lortzeko xedez pertsona horien prestakuntzazko eguneratzea ahalbide-

tuko duten enplegu politika aktiboko ekintzetan oinarritua, bereziki, gorantz doazen eta haz-

kunde ahalmena duten sektoreetan. Adierazten denez, horrelako ekintzetan parte hartzen du-

ten pertsonen artean errenta txikienak dituztenek laguntasunezko laguntza ekonomikoa jaso 

ahal izango dute, zehazki, hileko Efektu Anitzetako Errenten Adierazle Publikoaren %75, gehie-

nez ere sei hilabetetan.

Hirugarren neurria enplegagarritasuna hobetzeko ekintzetan datza, betiere enplegu ibilbide in-

dibidual eta pertsonalizatuak gauzatzearen ondorioz, gazteei, iraupen luzeko langabezian dau-

den pertsonei, eraikuntza sektoreko edota krisialdiaren eraginpeko bestelako sektoreetako 

pertsonei eta kolektibo horien barrukoak izanik, trebakuntza maila baxua dela-eta laneratzeko 

zailtasun bereziak dituzten pertsonei zuzendutako enplegurako orientazio eta prestakuntza 

ekintzak konbinatzen badituzte.

Eta azkenik, honako hau adierazten da: langabeen prestakuntzazko eguneratzeko premiei ho-

beki erantzuteko, eta horrenbestez, egungo egoeran enplegua lortzeko aukerak areagotzeko, 

2011n, lehentasunez langabezian dauden pertsonei zuzendutako eskaintzako prestakuntza 

planen barruan, langabeen partaidetza prestakuntza hasten duten pertsonen guztizko kopurua-

ren %20-40 izango dela xedatzen dela, hain zuzen ere.

2.  3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, otsailaren 18koa, enplegagarritasuna hobetzeko 

eta enplegu politika aktiboak erreformatzeko presako neurriei buruzkoa. (43. zenbakiko 

BOE, 2011ko otsailaren 19koa)

Legegintzako Errege Dekretuaren Hitzaurrean adierazten denez, krisialdi ekonomiko eta finan-

tzarioa ekarri duen Espainiako ekonomiako enplegu suntsiketako prozesuak egungo enplegu 

politika aktiboen eraginkortasuna hein handiagoan mugatzea eta politika horiek sakonki eta 

berehala erreformatu beharra eragin du (erreforma horri Legegintzako Errege Dekretu horretan 

heltzen zaio), politika horiek lan merkatuaren errealitatera eta lurraldearen ezaugarrietara ego-

kitzeko helburu utziezinarekin (izan ere, lan merkatuan esku hartzen duten eragile guztiek dute 

helburu hori); horretaz gain, arestian aipatutako lan politika aktiboek langabeen —bereziki, gaz-

teen eta iraupen luzeko langabezian daudenen— enplegagarritasuna eta laneratzeko auke-
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rak hobetzean duten eraginkortasuna ere hobetu behar da, enpresen premiei hobeto erantzun 

behar zaie, enpresetako enplegu eskaintzak betetzeari dagokionez, eta azkenik, orekatuagoa 

eta produktiboagoa izango den eredu ekonomiko berrian giza kapitala kudeatzeko tresna ho-

berenetako bihurtu behar dira enplegu zerbitzuak.

Honako hau ere eransten da: enplegu politika aktiboen diseinuak eta egikaritzeak printzipio 

orokor jakin batzuen barnean hartuta egon behar dute, hala nola herritar guztiek doako zerbitzu 

publiko baterako sarbidea berdintasun egoeran edukiko dutela, enplegua lortzerakoan aukera 

berdintasuna izango dutela, eta enplegu politika aktiboak gehien behar duten kolektiboetarako 

egikarituko direla lehentasunez: gazteak, prestakuntza eskasia dutenei arreta berezia jarrita, 

45 urtetik gorakoak, desgaitasunen bat duten pertsonak eta iraupen luzeko langabezian dau-

den pertsonak, emakumeen egoerari arreta berezia jarrita, eta baita eraikuntza sektoretik dato-

zen langabeak edota gizarte bazterkeriako egoeran dauden pertsonak ere.

Halaber, Gobernuak premiak eta zerbitzuak pertsonengan —bereziki, langabeengan— kokatu 

nahi dituztela ere adierazten da, baita enpresetan kokatu ere, enplegu politika aktiboen errefor-

maren grabitate zentroak izanik.

Legegintzako Errege Dekretu horretan jasotako enplegu politika aktiboak erreformatzeko neu-

rriak erreformaren oinarrizko ildoei buruzko orientazioa ematen duten lau kapitulutan taldekatu 

dira, argiago eta hobeki sistematizatuta gera daitezen.

Lehen kapituluak hainbat aldaketa txeratzen ditu enplegu politikaren arau orokorretan; enplegu 

politika aktiboak enplegu politikaren funtsezko tresnak dira, lan bitartekaritzaz eta politika ho-

riek langabeziagatiko babes sistemako prestazioekin duten loturaz gain. Zehazki, Espainiako 

Enplegu Estrategiaren sorkuntza txertatzen da, sarbide berdintasuna, gizarte kohesioa eta mer-

katu unitatearen eta lurralde dibertsitatearen arteko osagarritasuna bermatzeko, eta baita En-

plegu Politikako Urteko Planaren sorkuntza ere.

Enplegu Sistema Nazionalaren esparruan Enplegu Zerbitzu Publikoak indartzea nabarmentzen 

da II. kapituluan.

III. kapituluan, bestalde, Gobernuak enplegu politika aktiboen erreforman lehentasunez jarraitu 

beharreko bi ildori heltzen zaie. Batetik, Enplegu Zerbitzu Publiko guztietarako berdina izango 

den «herritarrentzako zerbitzuen katalogo» bat ezartzea. Bestalde, langabeei arreta pertsonali-

zatua emateko eredu bat garatzea, «enplegu ibilbide indibidual eta pertsonalizatu» batean oina-

rritua.

Azkenik, IV. kapituluak erreformaren ildo nuklearrean ardazten ditu neurriak, hots, egungo en-

plegu politika aktiboen programak sakonki eraldatzean eta programa horien edukia eta ga-

rapena berriz zehaztean, langabeentzako erabilgarriak izan daitezen. Horrela, dagozkien lu-

rraldeetako premia eta zirkunstantzia espezifikoen arabera eta azken helburuak nahiz helburu 

horiek erdiesteko tresnak nabarmenduta Autonomia Erkidegoek ezarritako jardunekin eta neu-

rriekin estali beharreko enplegu politika aktiboen esparru desberdinen identifikazioan aurrera 

egingo da.

Aurreko guztiaz gain, zera adierazten da, kapitulu bakoitzean jasotako neurriak, funtsean, en-

plegu politika aktiboen erregulazio esparru nagusia —Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 

56/2003 Legearen bitartez eratua— aldatuz antolatu direla. Eta aurrekoaren osagarri gisa, eta 

Lege horretan sartutako aldaketa jakin batzuekiko koherentziari eutsiz, abuztuaren 4ko 5/2000 

Legegintzako Errege Dekretuaren bitartez onetsitako Lan Arloko Arau-hausteei eta Zehapenei 

buruzko Legearen testu bateginaren 17. artikuluan aldaketa bat txertatu da.
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Azkenik, arau horrek biltzen duen nobedade garrantzitsu bat nabarmentzekoa da, zehazki, Es-

tatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren baitan «enplegu politiken funts» bat eratzea; enplegu poli-

tika aktiboak jasotzen dituzten ekintzak eta neurriak finantzatzeko etorkizunean egon litezkeen 

premiei erantzutea litzateke funts horren jomuga. Bestalde, Azken Xedapenen arteko Lehenak 

funts horren finantzaketa eta funtzionamendu erregimena erregulatzen ditu, eta horretarako, 

funts horren Kudeaketa Batzordea sortzen da berariaz, funtsaren kudeaketa ekonomikoaren 

behar bezalako kontrola eta antolamendua zaintzeko.

3.  2/11 Legea, martxoaren 4koa, Ekonomia Iraunkorrari buruzkoa. (55. zenbakiko BOE, 

2011ko martxoaren 5ekoa)

G20 deritzonaren herrialde taldeak bere gain harturiko jarraibideekin eta Europar Batasunaren 

erabakiekin bat etorriz, Gobernuak, lehenik eta behin, finantza sistema indartzeko eta jarduera-

ren jaitsiera nabarmenari eusteko ekintza multzo bat bultzatu du, horrek esparru ekonomikoan 

nahiz sozialean izan ditzakeen ondorioak arintzeko xedez. Ekintza multzo horrek Ekonomia eta 

Enplegua Pizteko Espainiako Plana —E Plana— osatu du.

Aldi berean, Gobernuak Espainiako ekonomia berreskuratzeko Estrategia bat sortu du; 2004an 

abian jarri zen ekoizpen ereduaren berrikuntza bizkortzea beharrezkoa delako uste osoa —kri-

sialdiak gure herrialdeak izan duen eraginak berretsia— da Estrategia horren oinarria.

Ministroen Kontseiluak 2009ko azaroan onartutako Ekonomia Iraunkorrerako Estrategiak, ho-

rrela, aurreko legegintzalditik onartutako aukera estrategikoetako batzuen norabidean sakon-

tzen duen erreforma programa bat —asmo handikoa eta zorrotza— antolatzen du; aukera es-

trategiko horiei dagokienez, honako hau aipa daiteke: ikerketan, garapenean eta berrikuntzan 

gehiago inbertitzeari edota energia garbiekin eta energia aurreztearekin lotutako jarduerak sus-

tatzeari emandako lehentasuna, edo Legegintzaldi honetan, E Planaren barruan, Zerbitzuen Zu-

zentarauaren transposizio zorrotzari emandakoa.

Estrategia horrek legegintza ekimen ugari —erregelamenduzkoak eta administratiboak— ja-

sotzen ditu, eta baita Espainiako ekonomiaren esparru espezifiko batzuetan —hala nola lan 

esparruan edota Toledoko Itunaren Komisioarenean— erreformak sustatzea ere. Horien guz-

tien helburua da hazkunde berri baterako balio izatea, hazkunde orekatu eta iraunkor bate-

rako, hain zuzen ere: jasangarria. Jasangarria hiru zentzutan: ekonomiari dagokionez, hau 

da, gero eta sendoagoa, lehiakortasuna hobetzean, berrikuntzan eta prestakuntzan oinarri-

tua, ingurumenari dagokionez, hots, bitarteko naturalen ezinbesteko kudeaketa arrazionala 

jarduera eta enplegu berriak sustatzeko aukera ere bilaka dezan, eta azkenik, gizarteari da-

gokionez, aukera berdintasunaren eta gizarte kohesioaren sustatzaile eta bermatzaile den 

aldetik.

Ekonomia Iraunkorrari buruzko egungo Legea Estrategiaren piezarik garrantzitsuenetakoa 

dugu, lehiakorragoa eta berritzaileagoa izanik, ekoizpen sektore tradizionalak berritzeko zein 

enplegu egonkorrak eta kalitatezko enpleguak eskatzen dituzten jarduera berrietara irmoki ire-

kitzeko gai izango den ekonomia baten garapena sustatzeko eta bizkortzeko beharrezkoak di-

ren aldaketa ugariri —lege mailakoei— zeharka eta egiturazko irismenarekin aurre egiten baitie.

Legearen helburua, ekonomia iraunkorraren kontzeptua eta botere publikoen jardunaren on-

doriozko printzipioak zehazten dituen atariko titulu batean eta Espainiako ekonomiaren iraun-

kortasuna sustatzeko erreformen multzoa biltzen duten lau titulutan egituratuta dago Legea. 

Lehen tituluak ingurune ekonomikoaren hobekuntzan jartzen du arreta, hots, ekonomiaren ga-

rapen testuingurua zehazten duten sektore publikoko jardunetan; II. tituluak, berriz, Espainiako 
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eredu ekonomikoaren lehiakortasuna sustatzearekin zuzeneko lotura duten zenbait nobedade 

aurkezten ditu, hainbat administrazio eta zerga oztopo ezabatuz eta Espainiako enpresen lehia-

kortasuna hobetzeko hiru ardatzetan espezifikoki jardunez, zehazki, honako hauetan: lehenik 

eta behin, informazioaren gizartearen garapenean, bigarrenik, I+G+Bko sistemarekiko lotura 

esparru berri bat ezartzean, eta azkenik, lanbide heziketaren sisteman erreforma garrantzitsu 

bat gauzatzean; Lege honen eta indarreko xedapenetan beharrezkoak diren aldaketa organi-

koak txertatzen dituen Lege Organiko baten bitartez egiten da arestian aipaturiko erreforma. 

III. tituluak, bestalde, erreforma jakin batzuk jasotzen ditu; erreforma horiek, ingurumen iraun-

kortasuna abiapuntutzat hartuz, eredu ekonomikoaren esparru zentralak nabarmentzen dituzte: 

energia ereduaren iraunkortasuna, emisioen murrizketa, garraio eta mugikortasun iraunkorrak, 

eta bereziki garrantzitsua Espainiaren kasuan, etxebizitza sektorearen bultzada, birgaitzean oi-

narrituta. Legean jasotakoa alde batera utzita, gizarte iraunkortasunari dagozkion erreformak 

geratzen dira, funtsean, enpleguaren eta gizarte segurantzaren alorretan, alor horietan espezi-

fikoki akordioak lortu behar direnez gero, gomendagarria baita proposamenak testu eta proze-

dura bereizietan izapidetzea, Gizarte Elkarrizketaren eta Toledoko Itunaren esparruan. Azkenik, 

IV. tituluak Ekonomia Iraunkorrari buruzko Legea aplikatzeko eta ebaluatzeko tresnak jasotzen 

ditu. Legeak hogei xedapen gehigarri, bederatzi iragankor, hirurogei azken xedapen eta xeda-

pen indargabetzaile bat ditu.

4.  4/2011 Lege Organikoa, martxoaren 11koa, Ekonomia Iraunkorrari buruzko Legearen 

osagarria, eta Trebakuntzei eta Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege 

Organikoa, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa eta Botere Ju-

dizialari buruzko uztailaren 1eko 6/1985 Lege Organikoa aldatzen dituena. (61. zenba-

kiko BOE, 2011ko martxoaren 12koa)

Lege horren hitzaurrean adierazten denez, Ekonomia Iraunkorrari buruzko Legeak lanbide hezi-

keta sustatzeko erreforma bat biltzen du; Espainiako Konstituzioaren 81. artikuluaren arabera, 

erreforma horri ezin zaio heldu esklusiboki lege arrunt baten bitartez; aitzitik, Trebakuntzei eta 

Lanbide Heziketari buruzko ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoan eta Hezkuntzari buruzko 

maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan jasotako zenbait agindu organiko aldatzea eskatzen 

du. Eta hori gertatzen da, hain zuzen ere, batetik, lanbide heziketaren moldagarritasuna hobe-

tzeko xedea duten zenbait neurrirekin, esate baterako, Lanbide Trebakuntzen Katalogo Nazio-

nala eguneratzeko beharrezkoak diren eskakizun formalak jaistearekin, trebakuntza horiek eko-

nomiaren premietara bizkor egoki daitezen faboratzeko, eta bestetik, Lanbide Trebakuntzen 

Katalogo Nazionalaren eskumen unitateekin lotuta eta baimenduta dauden lanbide heziketako 

tituluen edota profesionaltasun ziurtagirien barnean hartutako moduluetatik abiatuz antolatu-

tako prestakuntza programak eskaintzeko (dagokion administrazio baimenarekin) lanbide hezi-

ketako zentroei ematen zaien aukerarekin.

Ondorioz, eta agindu arruntak eta agindu organikoak testu desberdinetan txertatzea gomen-

datzen duten araudi teknikako zuzentarauei jarraiki, Ekonomia Iraunkorrari buruzko Legearen 

xedapenak osatzen dituzten hezkuntza alorreko alderdi organikoen erregulazioari heltzen dio 

Lege Organiko horrek.

5.  5/2011 legea, martxoaren 29koa, Gizarte Ekonomiari buruzkoa. (76. zenbakiko BOE, 

2011ko martxoaren 30ekoa)

Lege horren Hitzaurrean adierazten denez, Legearen helburua da sektorea osatzen duten era-

kunde guztien indarreko araudia ordezteko xedea izan gabe, gizarte ekonomiaren aitzatespena 

eta ikusgarritasun handiagoa ekarriko duen esparru juridiko bat eratzea, eta horretarako, segur-

tasun juridiko handiagoa ematea, gizarte ekonomia zehazteko jardunen bitartez eta gizarte eko-

nomia osatzen duten erakunde guztiak barnean hartu behar dituzten printzipioak ezarrita.
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Horretaz gain, printzipio horietatik abiatuz, gizarte ekonomiak biltzen duen erakundeen eta en-

presen multzoa jasotzen da Lege horretan. Orobat, interes orokorreko eginkizun gisa aitortzen 

da gizarte ekonomiaren entitateak eta horiek ordezkatzen dituzten erakundeak sustatzea, bul-

tzatzea eta garatzea. Halaber, botere publikoen eta gizarte ekonomia osatzen duten entitate 

guztiak ordezkatzen dituzten erakundeen arteko elkarrizketaren garrantzia ere jasota dago (be-

rezkoak dira horiek, beren figura juridikoa eta jarduera kontuan hartuz), eta estatu esparruko 

sektore arteko konfederazioek —sektorea ordezkatzen dutenek— eduki beharreko eginkizuna 

azpimarratuz eta ahokadura juridiko egokienarekin, Gizarte Ekonomia Sustatzeko Batzordea 

berrezarriz (Lan eta Immigrazio Ministerioarekin lotutako aholkularitza eta kontsulta organo 

gisa), eta Lege horren bitartez Batzorde hori sektorearekin lotuz, lehen sozietate kooperatiboen 

estatu legedian inkardinatuta baitzegoen.

6.  5/2011 Legegintzako Errege Dekretua, apirilaren 29koa, ezkutuko enplegua erregula-

tzeko eta kontrolatzeko eta etxebizitzen birgaitzea sustatzeko neurriei buruzkoa (108. 

zenbakiko BOE, 2011ko maiatzaren 6koa)

Legegintzako Errege Dekretu horren hitzaurrean adierazten da ezkutuko ekonomiaren —eta 

zehazki, deklaratu gabeko lanaren— zenbait efektu negatibori dagokionez adostasuna dagoela; 

horrela, merkatua desitxuratzen duten eta gizarte babeserako eta langileen bermerako sistema 

oztopatzen duten elementutzat hartzen dira. Eragozpen horiek bereziki garrantzitsuak dira Es-

painiako ekonomiaren egungo egoeran; horrela, jarduera gorakadaren eta hazkunde ekonomi-

koaren mailak ez dira nahikoak enplegu garbia sortzeko, eta horrenbestez, hazkunde ekonomi-

koko aukerak oztopatzen dituzte.

Horri dagokionez, deklaratu gabeko lanaren erregulazioa faboratzeko bestelako neurriak an-

tolatuko lituzkeen plan bat gauzatzea egokitzat jotzen da, orekak berriz ezartzeko eta adierazi 

diren aurreiritziak ezabatzeko, eta horrenbestez, gure lan merkatuan eta Espainiako lan mer-

katuan justiziaren eta gizarte solidaritatearen maila hobetzeko, esparru horretan kontrol meka-

nismoak indartuz eta hobetuz, lan harremanak ezkutatzeko eta ezegonkor egiteko praktikei au-

rre egiteko disuasio eta erreakzio tresna gisa.

Halaber, presakotzat jotzen da horrelako plan bat abiaraztea, enpresa lehiakortasuneko eta lan-

gileen gizarte babeseko maila onargarriagoak berreskuratzea atzeraezintzat jotzen baita, eta 

baita aurrekontu oreka publikoa berriz ezartzen laguntzea ere, hazkunde ekonomiko handiagoa 

eta bidezkoagoa eta horren ondoriozko enplegu sorrera ahalik eta lasterren faboratzeko bitar-

teko gisa.

I. kapituluan, enpresaburuek modu irregularrean okupatuta dituzten langileen egoera erregu-

latzeko epe bat ezartzen da. Horretaz gain, enpresaburuak borondatez erregulazio prozedura 

gauzatu nahi badu, kontratu modalitateei buruzko araudian aurreikusitako ezaugarriekin, helbu-

ruarekin eta kasuekin bat datorren kontratazio modalitatea gauzatu ahal izango du.

II. kapituluan, deklaratu gabeko lanari aurre egiteko neurri jakin batzuk arautzen dira, eta au-

rreko kapituluan aurreikusitako borondatezko erregulazio prozesua amaitzean aplikatu ahal 

izango dira neurri horiek; honako hau da neurri horietako bat: horien jarduerari dagozkion obrak 

edo zerbitzuak edota lantokietan etengabe ematen direnak beste batzuekin kontratatzen edo 

azpikontratatzen dituzten enpresaburuek, kontrataturiko edo azpikontrataturiko jarduerari ha-

siera eman baino lehen, horiek beren lantokietan okupatzen dituzten kontratistetako edo az-

pikontratistetako langileak Gizarte Segurantzan alta emanda daudela egiaztatzea, betebehar 

horren betearazpena egiaztatzea eskatuz; halaber, administrazio zehapenen zenbatekoak area-

gotzen dira deklaratu gabeko lanarekin zuzenean loturiko arau-hausle mota horiei dagokienez, 

kontraten edo azpikontraten kasuan enpresaburuek gai hori egiaztatzeko betebeharra ez bete-
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tzea arau-hauste larri gisa tipifikatzen da, eta enpresaburuentzako zehapen osagarrien espa-

rruan, enplegu programak aplikatzearen ondoriozko onuretarako sarbidetik kanpo geratzeko 

epea luzatzen da, gehienez bi urteko denbora tartera aldatuz, ezkutuko enpleguarekin loturiko 

jokaerengatiko oso arau-hauste larrien kasuetarako.

Bestalde, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen 49. artikulua 

aldatzen da; horrela, Administrazio Publikoekin kontratatzeko debekua arau-hauste gisa larri ti-

pifikaturiko ez-betetzea —Lan arloko arau-hausteei eta zehapeni buruzko Legearen Testu Bate-

ginaren 22.2 artikuluan aurreikusitakoa— egin duten enpresetara zabaltzen da.

Eta azkenik, azken xedapenen arteko lehenengoan aldatzen da Pertsona Fisikoen Errentaren 

gaineko Zergaren araudian Ekonomiaren Suspertzea eta Enplegua Bultzatzeko Neurriei bu-

ruzko apirilaren 9ko 6/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren bitartez txertaturiko ohiko etxe-

bizitzan hobekuntza obrak egiteagatiko kenduraren egungo erregulazioa. Zehazki, kenduraren 

helburua aldatzen da (horrela, jada ez da mugatuta egongo ohiko etxebizitzan egindako obre-

tara), eta baita onuraduna izan daitekeen kolektiboa ere. Era berean, kenduraren zenbatekoa 

ere hobetzen da.

7.  10/2011 Legea, maiatzaren 19koa, dimentsio komunitarioko enpresetako eta en-

presa taldeetako langileen informazio eta kontsulta eskubideei buruzko apirilaren 24ko 

10/1997 Legea aldatzen duena. (120. zenbakiko BOE, 2011ko maiatzaren 20koa)

Lege horren hitzaurrean adierazten da dimentsio komunitarioko enpresetako eta enpresa tal-

deetako langileen informaziorako eta kontsultarako Europako enpresa batzorde bat edo proze-

dura bat eratzeari buruzko 1994ko irailaren 22ko Kontseiluaren 94/45/EE Zuzentarauaren ones-

pena Europa sozialaren garapenaren kapitulu bati buru eman ziola; langileek enpresan parte 

hartzeko tresnak hobetzeko jomuga zuelako nabarmendu zen kapitulu hori.

Horretaz gain, Zuzentaraua aplikatzearen ondoriozko informazio eta kontsulta esperientziek 

aplikazio hori uste bezain erraza eta eraginkorra izan ez dela agerian utzi dutela ere agertzen 

da. Eta horregatik, berrikuspen prozesu luze eta korapilatsu baten ondoren, azkenean zuzenta-

raua aldatzea lortu zela, zehazki, lege teknika komunitarioan zuzentarau horren «bateratze» de-

ritzonera.

Dimentsio komunitarioko enpresetako eta enpresa taldeetako langileen informaziorako eta kon-

tsultarako Europako enpresa batzorde bat edo prozedura bat eratzeari buruzko 2009ko maia-

tzaren 6ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2009/38/EE Zuzentarauak egiten du 

bateratze hori, eta horrenbestez, dimentsio komunitarioko enpresetako eta enpresa taldeetako 

langileen informazio eta kontsulta eskubideei buruzko apirilaren 24ko 10/1997 Legearen ezin-

besteko aldaketa gauzatu da.

Berrikuspen horren ardatz eragilea honako honetan datza: dimentsio komunitarioko enprese-

tako eta enpresa taldeetako langileen informazio eta kontsulta helburuetan aurrera egitea eta 

horretan sakontzea, prozesu horiei benetako existentzia emateko xedez, enpresen eta langileen 

artean elkarrizketa bide emankorrak eta elkarrekiko aberasgarriak ezartzea ahalbidetuko duten 

jokalekuak sustatzeko jomugarekin.

Orain, 2009/38/EE Zuzentarauak aldatzen duen Lege hori 16. artikuluan ezarritako manda-

tura mugatzen da; mandatu horrek xedapen jakin batzuk aldatzera baino ez du derrigortzen, 

10/1997 Legearen bitartez jada aldaturiko 94/45/EE Zuzentarautik baitator gainerakoa zuze-

nean. Eta eskema horri jarraiki, Legearen egitura sinplea da: apirilaren 24ko 10/1997 Legea al-
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datzen duten hemezortzi idatz-zati dituen artikulu bakar bat, xedapen gehigarri bat eta hiru az-

ken xedapen ditu.

8.  7/2011 Legegintzako Errege Dekretua, ekainaren 10ekoa, Negoziazio kolektiboa alda-

tzeko premiazko neurriei buruzkoa. (139. zenbakiko BOE, 2011ko ekainaren 11koa)

Lege horren Zioen Azalpenean adierazten denez, eraginkortasuna, eta bereziki, ekonomiaren, 

enpleguaren eta lan harremanen ereduaren egoera aldakorretara egokitzeko gaitasuna kentzen 

dioten zenbait disfuntzio metatu ditu negoziazio kolektiborako sistemak. Arazo horietako zen-

baitzuek negoziazio kolektiboaren egiturarekin zerikusia dute: atomizazioa (hitzarmen gehiegi 

baitaude, aplikazio eremu murriztu eta zatikatuekin, hots, elkarren artean ez dago apenas lo-

turarik); desegituraketa, ordena falta edota hitzarmenen eta hitzarmenetan arauturiko gaien 

arteko konkurrentzia araurik eza. Hitzarmen kolektiboen beste arazo talde batek zerikusia du 

edukiekin, arintasunarekin eta dinamismoarekin. Eta azkenik, negoziazio kolektiborako siste-

mak bestelako arazoak ere badakartza, kasu honetan, hitzarmenak negoziatzen dituztenekin 

loturikoak. Hots, legitimazio arauekin loturikoak.

2011ko hasieraz geroztik hona, gizarte hizketakideek negoziazio kolektiboa erreformatzeko ne-

goziazio prozesu sakon bat garatu dute, baina prozesu horrek ez du alderdi biko akordiorik era-

gin. Gobernuak, akordio falta ikusirik, negoziazio kolektiboaren erreformak gehiago itxaron ezin 

zuela ondorioztatu du.

Negoziazio kolektiboaren erreforma horren xedea, orain, arestian aipaturiko disfuntzioei heltzea 

da, hiru neurri motaren bitartez.

Lehenik eta behin, gure negoziazio kolektiboaren antolamendu hobea faboratzeko neurriak, eta 

era berean, enpresatik gertuago egongo litzatekeen negoziazio kolektibo bat eta jarduera eko-

nomikoko sektore bakoitzaren egoerara hobeki egokituriko negoziazio kolektibo sektorial bat 

faboratuz.

Bigarrenik, negoziazio kolektiboan dinamismo eta arintasun maila handiagoak sartzeko neu-

rriak, hitzarmen kolektiboak negoziatzeko prozesuetan nahiz hitzarmen kolektiboen edukietan; 

horrela, ekonomia, gizarte eta lan egoeraren aldaketetara egokitzeko hitzarmen kolektiboek du-

ten gaitasuna areagotuko litzateke, enpresetarako malgutasuna eta langileentzako segurtasuna 

orekatuko luketen baldintza jakin batzuekin.

Hirugarrenik, negoziazio kolektiboaren sistema gure lan merkatuko enpresa errealitate berri edo 

berrituetara egokitzeko neurriak, baita hitzarmen kolektiboak negoziatzeko eta langileen ordez-

kariekin negoziaturiko barne malgutasuna faboratzeko legitimazio arau berriak ere.

Horrela, adierazitako helburuei jarraiki, negoziazio kolektiborako sistemaren erreformak oina-

rrizko hiru ardatz dituela adierazten da: lehenik eta behin, negoziazio kolektiboaren egitura eta 

hitzarmen kolektiboen konkurrentzia, bigarrenik, hitzarmen kolektiboen edukiari eta indarraldiari 

buruzko arau berriak, eta hirugarrenik, hitzarmenak negoziatu behar dituzten subjektuen eta 

kasu bakoitzeko legitimazio arauen zehaztapen hobea eta osatuagoa.

9.  801/2011 Errege Dekretua, ekainaren 10ekoa, enplegua erregulatzeko eta lekualdaketa 

kolektiboen alorreko administrazio jardunak gauzatzeko Prozeduren Erregelamendua 

onartzekoa. (141. zenbakiko BOE, 2011ko ekainaren 14koa)

Hitzaurrean adierazten da Errege Dekretu hori lan merkatua erreformatzeko presako neurriei 

buruzko irailaren 17ko 35/2010 Legearen azken xedapenen arteko hirugarreneko 4. idatz-zatia-
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ren bitartez emandako aginduaren ondoriozkoa dela; agindu horren bitartez, Enplegua Erregu-

latzeko eta Lekualdaketa Kolektiboen alorreko Administrazio Jardunak Gauzatzeko Prozeduren 

Erregelamendua onartzeko urtarrilaren 19ko 43/1996 Errege Dekretua aldatzeko Errege Dekretu 

bat onartzea agindu zaio Gobernuari, betiere aurretiaz sindikatu eta enpresa erakunde adieraz-

garrienei eta Autonomia Erkidegoei kontsultatu ondoren, eta Lege horretan xedatutakora ego-

kitzeko xedez, enplegu erregulazioko espedienteen gizarte alorreko laguntasunari buruzko pla-

naren edukiari arreta berezia emanez, eraginpeko langileak berriz lanean jartzea eta langileen 

enplegagarritasuna hobetzea faboratzeko tresnak diren aldetik.

Orobat, Errege Dekretu horrek, irailaren 17ko 35/2010 Legean xedaturikoaren ildo beretik, fun-

tsezko bost helburu dituela ere adierazten da:

Lehenik eta behin, arrazoi jakin batzuengatik (ekonomikoak, teknikoak, antolamendukoak edota 

ekoizpenekoak) lan kontratuak kolektiboki iraungitzeko praktika indartzea, lan legediak esanbi-

dez aurreikusitako bidera zuzenduz, hau da, enplegua erregulatzeko prozedurara.

Bigarrenik, langileei, enpresaburuei eta lan kontratuen iraungitze edo etete kolektiboetan eta 

lanaldi murrizketetan esku hartzen duten administrazio agintaritzei eta administrazio judizia-

lei ziurtasun eta segurtasun handiagoa eskaintzea; benetako babes judiziala indartzen lagundu 

beharko luke horrek, prozedurazko alderdiak xehetasunez erregulatuz.

Hirugarrenik, enplegua erregulatzeko prozeduraren administrazio izapidetzea arintzea, horre-

lako prozedurak bizkor aplika daitezen lortzeko xedez, enpresek eskaturiko malgutasuna eta 

egokigarritasuna eta langileek eskaturiko segurtasuna modu egoki eta orekatuan elkartuz.

Laugarrenik, enplegu erregulazioko espedienteetan gizarte alorreko laguntasunari buruzko pla-

naren tratamendu osatuagoa eskaintzea, enpresak berregituratzeko prozesuetan duten garran-

tziari balioa emateko, batetik, eraginpeko langileen enplegagarritasuna hobetzeko funtsezko 

elementuak direlako, eta bestetik, langileak lan merkatutik garai aurretik eta nahi gabe kanpo-

ratzea saihesten lagundu behar duen tresna gisa jokatzen dutelako.

Eta bosgarrenik, eta azkenik, lan kontratuen etete kolektiboaren eta lanaldiaren aldi baterako 

murrizketaren lege erregulazio berritua erregelamendu araudian txertatzea, betiere Europako 

beste zenbait herrialdetako esperientziak kontuan hartuta, egoera ekonomiko negatiboei aurre 

egiteko enplegua aldi baterako doitzeko tresna alternatibo gisa.

10.  27/2011 Legea, abuztuaren 1ekoa, Gizarte Segurantzako Sistema eguneratzeari, 

egokitzeari eta modernizatzeari buruzkoa. (184. zenbakiko BOE, 2011ko abuztuaren 

2koa)

Gizarte Segurantzako Sistemak hainbat erronka garrantzitsuri aurre egiten jarraitu behar du, 

eta besteak beste, bilakaera demografikoaren joeren ondoriozko eskakizunei aurre egin behar 

die epe luzean, sistema horren finantza iraunkortasuna bermatzeko. Espainian bizi itxarope-

nak apurka-apurka gora egitearen alderdi positiboak (eztabaidaezina da hori), gehien dirauten 

biztanleriak dituzten munduko herrialdeen arteko bigarrena izatera iritsi arte, erronka bat da-

kar, biztanleriaren zahartze prozesu hori dela-eta, pentsio gehiago denbora tarte luzeagoan or-

daindu beharko direla etorkizunean, hain zuzen ere.

Luzaroan jaiotza tasek behera egin izanak eta adineko pertsonen bizi itxaropena areagotzen 

aritzeak biztanleriaren piramide egitura alderantzikatzea eragiten ari dira, eta hortaz, pentsio-

dunen kopurua handiagotzen ari da biztanleria aktiboarekin alderatuz, edo beste modu batean 

esanda, pentsiodunen mendetasun tasa aldatzen ari da. Joera hori jaiotza tasak eta migrazio 
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fluxuak igoz aldatzen ez bada, partzialki bada ere, joera hori handiagotu egingo da datozen ha-

markadetan, bilakaera demografikoa bera dela-eta.

Ezinbestean sendotu behar da sistemaren kontribuzio izaera, lan bizitzan kotizazioetan egin-

dako ahaleginaren eta jaso beharreko kontribuzio prestazioen arteko lotura egokiagoa eza-

rriz.

Errealitate horiek guztiak kontuan hartu dira Gizarte Eztabaidaren esparruan; Gizarte Eztabaida 

horretan, gizarte hizketakideek eta Gobernuak, 2011ko otsailaren 2an, hazkunderako, enple-

gurako eta pentsioak bermatzeko Akordio sozial eta ekonomikoa sinatu zuten, eta Akordio ho-

rren II. zatia pentsioen sistema publikoa erreformatzeko eta indartzeko Akordioari buruzkoa da 

(hainbat konpromiso hartzen dira horren esparruan).

Arestian aipaturiko Akordioan zerrendaturiko neurriek, Diputatuen Kongresuaren 2011ko ur-

tarrilaren 25eko Osoko Bilkuran onetsitako Toledoko Itunaren Ebaluazioari eta Erreformari 

buruzko Txostenean jasotako orientabideei jarraiki, sistemaren egiturak erronka berriei era-

ginkortasunez erantzuteko eta gizarte arriskuei aurre egiteko ahalik eta babes estaldurarik 

handienaz hornitzen jarraitzeko kondizio hoberenetan egoteko izan beharreko erreformak au-

rreratzeko jomuga dute, finantzari dagokionez egonkorra eta solidoa izanik etorkizuneko be-

launaldiei gizarte prestazio nahikoak bermatuko dizkien Gizarte Segurantzaren sistemaren 

barnean.

Ondorioz, Lege honek, adierazitako helburu horien barruan, Gizarte Segurantzaren antolamen-

dura arestian aipaturiko Akordio sozial eta ekonomikoan bilduriko konpromisoak eramateko jo-

muga du, eta baita Toledoko Itunaren adierazpen berrian islaturiko gomendioetako zenbaitzuk 

txertatzekoa ere.

11.  10/2011 Legegintzako Errege Dekretua, abuztuaren 26koa, gazteen enplegua susta-

tzeko, enpleguaren egonkortasuna bultzatzeko eta langabeziagatiko babesa agortzen 

duten pertsonen lanbide prestakuntzazko eguneratzeko programa mantentzeko pre-

sako neurriei buruzkoa. (208. zenbakiko BOE, 2011ko abuztuaren 30ekoa)

Legegintzako Errege Dekretu horren hitzaurrean adierazten denez, duela denbora askoz geroz-

tik hona gazteek lan merkatuan egun duten egoera gizarte estatu aurreratu batean nahi denetik 

oso urruti dago, eta krisialdi ekonomikoak milaka gazte langabeziara eraman ditu.

Horretaz gain, zera ere adierazten da, kontuan hartuz enplegurako aukeren hobekuntza pertso-

nen trebakuntza mailarekin zuzenean lotuta dagoela, Legegintzako Errege Dekretu horren bar-

nean harturiko lehen neurria gure lan legegintzan prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratu 

berria sortzea dela, gizarte babeserako kontratu bat, erabateko lan eskubideak dituena eta en-

presa batean ordainduriko lana egitea lanbide trebakuntza hartzea ahalbidetzen duen presta-

kuntzarekin konbinatzen duena. Kontratu berri hori inolako lanbide trebakuntzarik gabeko ha-

masei urtetik gorako eta hogeita bost urtetik beherako gazteei zuzenduta dago.

Bigarren neurria lan bizitza osoan eutsitako banako kapitalizazio funts bat sortzean datza; lan 

merkatua erreformatzeko presako neurriei buruzko irailaren 17ko 35/2010 Legean aurreikusita 

dago funts hori, oraindik zehazteke dagoen urteko egun kopuru jakin batean eutsiko zaio, ka-

leratze kasuetan edo bestelako egoeretan gauza lezake langileak eta 2010eko lan erreforman 

jasota zegoen, Soldata Bermerako Funtsak kaleratze kasu jakin batzuetan enpresaburuari or-

daindu beharreko kalte ordaina aldi baterako eta egoeraren arabera bere gain hartzeari dago-

kionez. Orain Soldata Bermerako Funtsak aldi baterako bere gain hartze hori 2013ra arte luza-

tzea ere txertatzen da.
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Horretaz gain, lan bizitza osoan eutsitako banako kapitalizazio funts bat sortzeko ekimena ego-

kitzat jotzen jarraitzen dela eta etorkizunerako baztertu behar ez dela ere adierazten da. Ho-

rregatik, aurrerago gizarte hizketakideekin funts horren gaineko eztabaidari berriz ere heltzeko 

deia egiten zaio Gobernuari, ekonomiarako eta enplegurako egokiagoa litzatekeen eta horren-

bestez, bideragarritasun handiagoa izango lukeen egoera batean.

Kontratazio mugagabea sustatzeko kontratuaren luzapena neurrietako beste bat dugu, betiere 

kontratu modalitate hori sinatzeko kolektiboak zabalduz.

Horretaz gain, aldi baterako kontratuak kontratazio mugagabea sustatzeko kontratu bilaka-

tzeko epe berriak ezartzen dira.

Eta kontratazioaren alorreko azken neurria honako hau da: epe jakin batzuetan eta baldintza ja-

kin batzuekin aldi baterako kontratuak kateatzen dituzten pertsonek langile finkoaren egoera 

hartzea eragiten duen araua etetea bi urteko denbora tartean.

12.  14/2011 Legegintzako Errege Dekretua, irailaren 16koa, Segurtasun eta Indar Kidegoen 

enplegu politikaren eta jarduera erregimenaren erregulazioaren alorreko neurri osaga-

rriei buruzkoa. (226. zenbakiko BOE, 2011ko irailaren 20koa)

Gure enplegu politiken eraginkortasuna hobetzeko helburuan aurrera egiten jarraitu behar du-

gunez, enplegurako sarbidea izateari eta enpleguari eusteari dagokionez desgaitasunen bat 

duten pertsonentzako aukera berdintasunaren bermea indartzeko joera duten erreforma berriak 

gauzatzea gomendagarria litzateke, Gobernua erreforma horiek Espainiako Enplegu Estrate-

gian txertatzera konprometituz.

Horretaz gain, autoenplegurako, lan autonomorako eta gizarte ekonomiarako formulak ere fa-

boratu nahi dira, Lan Autonomoaren Kontseiluaren eta Gizarte Ekonomia Sustatzeko Kontsei-

luaren elkarrizketaren erregulazio espezifiko bat jasota enplegu politika aktiboen alorrean, sek-

toreko erakundeen eskakizunei erantzuteko xedez.

Enplegu politika aktiboak lurraldearen ezaugarrietara egokitzeko printzipioarekin bat etorriz, 

Administrazio Publikoen arteko lankidetza sustatu nahi da enplegu mugagabea sustatzeari da-

gokionez, eta horretarako, Autonomia Erkidegoek parte hartu behar lukete kontratazio muga-

gaberako gizarte kuoten hobarien kudeaketan; dagozkion transferentzia akordioetan antolatu 

ahal izango da hori.

Azkenik, gazteen enplegua sustatzeko, enpleguaren egonkortasuna bultzatzeko eta langabe-

ziagatiko babesa agortzen duten pertsonen lanbide prestakuntzazko eguneratzeko programa 

mantentzeko presako neurriei buruzko abuztuaren 26ko 10/2011 Legegintzako Errege Dekre-

tuak prestakuntzarako kontratua eta prestakuntzarako kontratua ordezkatzen duen ikaskun-

tzarako kontratua erregulatzen ditu, gure lan legegintzan erabateko lan eskubideak dituen eta 

enpresa batean ordainduriko lana egitea lanbide trebakuntza hartzea ahalbidetzen duen presta-

kuntzarekin konbinatzen duen kontratu bat antolatzeko.

Aurrekoa gorabehera, Lantegi Eskolen, Ofizio Etxeen eta Enplegu Tailerren programak arautzen 

dituen araudian aurreikusitako kontratazio modalitatea da prestakuntzarako kontratua; pro-

grama horiek, otsailaren 18ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuaren bitartez indargabetu 

baziren ere, indarrean jarraituko dute, Dekretu horren hirugarren xedapen iragankorrean xeda-

turikoari jarraiki, abenduaren 16ko 56/2003 Legean aurreikusitako Espainiako Enplegu Estrate-

gia eta Enplegu Politikari buruzko Urteko Plana onesten diren arte, 2012ko ekitaldirako; abuz-

tuaren 26ko 10/2011 Legegintzako Errege Dekretua indarrean hasi zenean ez zen horrelakorik 

gertatu.
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Agerturikoa kontuan hartuz, aipaturiko araudi erregulatzailea Autonomia Erkidegoek eta Esta-

tuko Enplegu Zerbitzu Publikoak, bakoitzari dagozkion eskumen esparruetan, abuztuaren 26ko 

10/2011 Legegintza Errege Dekretua indarrean hasi baino lehen programa horien deialdiak eta 

onespena egiteko kontuan harturikoa da, eta horrenbestez, eman beharreko diru laguntzak eta 

parte hartzen duten langabeen baldintzak zehazten dituenez, horrelako kasuetan prestakuntza-

rako kontratuaren aplikazioari eustea egokia da.

Hori dela-eta, ezinbestekoa da esanbidez erregulatzea prestakuntzarako kontratua erabil-

tzeko aukera, batetik, Lantegi Eskolen, Ofizio Etxeen eta Enplegu Tailerren proiektuak ones-

tean indarrean dagoen kontratua, eta bestetik, indarrean hasi baino lehen egindako deialdiei 

jarraiki onesteke dauden proiektuak —Autonomia Erkidegoek sustaturikoak— onestean inda-

rrean dagoena, hain zuzen ere; horretaz gain, ezarritako adin eta iraupen mugen eraginpean 

ez egotea ere arautu behar da prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratu berrirako. Ager-

turiko helburua berehala betetzeko xedez Autonomia Erkidegoek harturiko neurriak bizkor 

aplikatzeko aukera izateko betebehar hori Konstituzioaren 86. artikuluan Legegintzako Errege 

Dekretu hori onesteko eskatzen den ekintza —gaitzen duena— da, ezohiko eta presako pre-

mia duena.

Bestalde, Polizia Nazionalaren Kidegoko kideak zerbitzu aktiboan geratzearen erregulazioa al-

datzen du Legegintzako Errege Dekretu honek. Nobedade gisa, hirurogeita bost urteko erretiro 

adinera iritsi arte zerbitzu aktiboan geratzeko aukera ezartzen da, lanbide karreraren luzapena 

baimenduz, betiere horretarako baldintza egokiak betetzen badira. Era berean, Guardia Zibileko 

kide jakin batzuei aplikatzekoa den erregimena ere aldatzen da, 65 urte bete arte zerbitzu akti-

boan gera daitezen ahalbidetzeko.

Azkenik, Legegintzako Errege Dekretuak, xedapen gehigarrien barnean, azken urteotan hain-

bat gaitan harturiko arauetan jasotako alderdi jakin batzuk aldatzeko lau neurri txertatzen ditu, 

jarduera ekonomikoan duten eragina dela-eta (araudia argitzeko eta atzemandako zenbait hu-

tsune betetzeko izaera dutelako) berehala onetsi behar direlako.

13.  36/2011 Legea, urriaren 10ekoa, gizarte jurisdikzioa erregulatzekoa. (245. zenbakiko 

BOE, 2011ko urriaren 11koa)

Lan ordenamenduak garapen ekonomikorako eta gizartearen ongizaterako funtsezkoa den es-

parru bat —gizarte harremanei dagokiena— arautzen du. Lan harremanen izaera bereziak eta 

babes premia espezifikoek tradizionalki Zuzenbidearen gizarte adar gisa ezagutu denaren an-

tolamendu berezia agertzen eta justifikatzen dute. Testuinguru sozioekonomikoak eragindako 

negoziazio posizio aldakorretan oinarrituta lan harremanak antolatzeak, harreman horiek bide-

ratzen diren askotariko moduek edota negoziazio kolektiboaren garrantziak berezitasun nabar-

mengarriak osatzen dituzte, araudi esparruan —benetakoan nahiz prozesalean— eragina dute-

nak.

Lan esparruan gatazkak eta erreklamazioak ebazteko mekanismoen zehaztapenak, eta be-

reziki, prozedura arau espezifikoen zehaztapenak, Lanaren Zuzenbidearen espezialitate hori 

osatzen dute; duela denbora askoz geroztik hona dago aitortuta espezialitate hori gure he-

rrialdean, lan prozedurako arau arin eta malguen bitartez, egokitzeko gaitasun handia du-

tenak eta gatazkak bizkorrago eta modu eraginkorragoan konpontzea ahalbidetzen dute-

nak; horretaz gain, arau horien kasuan, prozedura zuzentzen duen epaileak edota auzitegiak 

aginte zabalak ditu, eta alderdiengandik eta auzitan den objektuarengandik gertu dago; maila 

batean edo bestean, Konstituzioan oinarrituta bestelako ordena jurisdikzionaletan hartu diren 

neurri prozesal gehienetarako kontuan hartu dira arau horiek. Gizarte jurisdikzioa arautzen 

duen Lege berriak benetako babes judizialeko eta segurtasun juridikoko konstituzio aginduak 
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garatzen ditu, indartzeko eta zuzenbidearen eremu horren berezitasunetara egokitzeko. Xe-

dapen erritual oro hertsiki lotuta dago Espainiako Konstituzioaren 24. artikuluan jasotako fun-

tsezko eskubidearekin. Lege horren izateko arrazoia laneko ordena jurisdikzionalean benetan 

aplikatu behar dela da.

Organo judizialei polemikak ebazteko prozesuak arintzeaz gain gatazkan dauden interes des-

berdinen babesa orekatuz abusuak saihestuko dituzten, langileak laneko istripuen aurrean ho-

beki babestuko dituzten eta lan merkatuan segurtasun juridiko handiagoa emango duten tres-

nak ematea da Lege horren jomuga.

14.  1620/2011 Errege Dekretua, azaroaren 14koa, familia etxearen zerbitzuaren izaera 

bereziko lan harremana erregulatzekoa. (277. zenbakiko BOE, 2011ko azaroaren 

17koa)

Etxeko zerbitzuan diharduten pertsonen jardueraren egoera bereziek erregulazio espezifiko eta 

bereizia justifikatzen dute. Nagusiki, jardueraren esparru nagusia, hots, familia ekonomia, inti-

mitate pertsonal eta familiarrarekin erabat lotuta dago eta lan harremanen izendatzaile komu-

naren erabat desberdina da; horrela, lan harreman gehienak merkatu ekonomiaren printzipioek 

zuzenduriko ekoizpen jarduerako inguruneetan kokatuta egon ohi dira; eta bigarrenik, aurre-

koaren ondorioz, familia etxearen titularraren eta etxeko langileen arteko lan harremana hasie-

ra-hasieratik zuzentzen duen konfiantza harreman berezi batean oinarrituriko lotura pertsonala, 

gainerako lan harremanetan ez duena zertan egon.

Ezinbestean nabarmendu behar da, era berean, eta familia etxeko zerbitzuaren lan harreman 

bereziarekin lotura estua duen alderdi gisa, duela denbora askoz geroztik hona etxeko enplega-

tuentzako gizarte babeserako berezko esparru bat dagoela, Gizarte Segurantzako Etxeko En-

plegatuen Erregimen Bereziak osatzen duena. Horregatik, lan harreman bereziaren erregimen 

juridikoari egiten zaion berrikuspenak Gizarte Segurantzako Etxeko Enplegatuen Erregimen Be-

reziarekin bat etorri behar du eta horren garaikidea izan behar du.

1995ean izenpetutako Toledoko Itunaz geroztik, Gizarte Segurantzan gertaturiko gizarte akor-

dioetan erregimenak sinplifikatzea eta bateratzea gomendatzen da, eta 2006ko uztailaren 13ko 

Gizarte Segurantzako neurriei buruzko Akordioa aipa daiteke; izaera bereziko lan harremana-

ren erregulazioari buruzko azterlan bat egitea aurreikusten da arestian aipaturiko Akordioaren 

V. idatz-zatian, hala badagokio, egungo errealitaterako egokitzapena proposatzeko, eta baita 

Etxeko Enplegatuen Erregimen Berezia Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrarekin batera-

tzea ere.

Izaera bereziko lan harremanaren erregulazioari buruzko azterlan hori, 2006ko uztailaren 13ko 

Akordioan jasotzen diren egungo errealitatera egokitzeko proposamenekin batera, errege de-

kretu horren oinarrian bilduta dago.

Azkenik, CEOE, CEPYME, CCOO eta UGT gizarte hizketakideek 2011ko otsailaren 2an Gober-

nuarekin sinatu zuten hazkunderako, enplegurako eta pentsioak bermatzeko Akordio Sozial eta 

Ekonomikoa aipatu behar da; Etxeko Enplegatuen Erregimen Bereziaren egoeraren berrikus-

pena aipatzen zen Akordio horretan, Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrarekin batera ze-

din, eta bateratze hori Gizarte Segurantzaren erreforma parlamentuan izapidetzeko prozesuan 

gauzatu behar zen.

Gizarte Segurantzaren sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuz-

tuaren 1eko 27/2011 Legearen hogeita hemeretzigarren xedapen gehigarrian, Gizarte Seguran-

tzako Etxeko Enplegatuen Erregimen Berezia Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrarekin 



66

 TXOSTEN SOZIOLABORALA 2011

bateratzen da, eta horretaz gain, familia etxeko zerbitzuaren lan harreman bereziaren erregula-

zioa aldatzera gaitzen du Gobernua, betiere bateratze horrekin bat etorriz. Errege dekretu hori 

horretarako idatzi zen.

Ikuspegi horretatik, erregelamendu arau horren jomuga, izaera bereziko lan harremanari eustea 

komenigarria eta ezinbestekoa delako ideian oinarrituta, familia etxean zerbitzuak ematen di-

tuzten pertsonen lan baldintzak duin bihurtzea lortzea da, betiere honako bide hauetatik:

Batetik, langileen eskubide handiagoak eta hobeak ezarriz, eta egingarria denean, Langileen 

Estatutuan eta araudi osagarrian jasotako erregulazio orokorra aplikatuz.

Bestetik, enpleguan egonkortasun handiagoa txertatuz, urteko aldi baterako kontratu ez-kau-

sala ezabatuz eta aldi baterako kontratazioaren alorrean Langileen Estatutuan jasotako arauen 

eraginpean egonez.

Eta hirugarrenik, gardentasuna indartzeko mekanismoak sartuz, enplegurako sarbidea izatean 

diskriminazioa debekatzeari eta enplegatzaileak etxeko enplegatuari lan baldintzen berri ema-

teko betebeharrei dagokienez.

15.  1543/2011 Errege Dekretua, urriaren 31koa, enpresetan lan alorrekoak ez diren prakti-

kak egitea arautzen duena. (278. zenbakiko BOE, 2011ko azaroaren 18koa)

Egun bizi dugun krisialdi ekonomikoak pertsona asko langabezian egotea eragin du, eta egoera 

hori bereziki larria da gazteenen kasuan, duten lanbide prestakuntza maila alde batera utzita, 

langabezia tasa altuak baitituzte gure herrialdean. Testuinguru horretan, prestakuntza akade-

miko edo profesional egiaztatua izanik lan esperientziarik ez duten gazteek lan merkatuan sar-

tzeko zailtasun bereziak dituzte.

Ondorioz, enplegagarritasun arazoak dituzten gazteek aurretiaz Enplegu Zerbitzu Publikoekin 

hitzarmenak formalizatu dituzten enpresetan lan alorrekoak ez diren praktikak egitean datzan 

neurri bat arautzen du Gobernuak errege dekretu horretan.

Praktika horiek langabezian dauden eta hezkuntza alorrean edo lan esparruan lanbide pres-

takuntza duten 18 urtetik 25 urte bitarteko eta lan esperientziarik gabeko edo lan esperien-

tzia eskaseko gazteek egingo dituzte, eta tutore batek zuzendu eta ikuskatuko ditu sei eta 

bederatzi hilabete bitarteko praktika horiek enpresaren lantokietan. Enpresek eta gazteek 

praktikak deskribatuko dituen akordioa izenpetu baino lehen, Enplegu Zerbitzu Publikoekin 

praktikak egiteko hitzarmen bat formalizatu beharko dute enpresek; hitzarmen horren bitar-

tez, lan alorrekoak ez diren praktiken programa aurkeztuko dute enpresek, eta Enplegu Zer-

bitzu Publikoek hautagaiak aukeratuko dituzte aurretik. Halaber, programan parte hartzea-

gatik, laguntza beka bat jasoko dute gazteek, eta praktikak amaitzen dituztenean, ziurtagiri 

bat.

Horretaz gain, prestakuntza programetan parte hartzen duten pertsonak Gizarte Segurantzako 

Erregimen Orokorrean sartzeko baldintzak eta betebeharrak arautzen dituen urriaren 24ko 

1493/2011 Errege Dekretuan jasotako Gizarte Segurantzan sartzeko mekanismoak aplikatuko 

zaizkie pertsona horiei, Gizarte Segurantzaren sistema eguneratzeari, egokitzeari eta moderni-

zatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen hirugarren xedapen gehigarrian aurreiku-

sitakoa garatuz.

Enplegu Sistema Nazionalaren Kontseilu Nagusiaren Enplegu eta Lan Gaietako Konferentzia 

Sektorialaren txostena eman zaio errege dekretu horri, eta baita enpresa erakunde eta sindi-
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katu esanguratsuenena, Gizarte Ekonomia Sustatzeko Kontseiluarena eta langile autonomoen 

erakunde adierazgarrienena ere.

16.  1542/2011 Errege Dekretua, urriaren 31ekoa, 2012-2014ko Espainiako Enplegu Estra-

tegia onesten duena. (279. zenbakiko BOE, 2011ko azaroaren 19koa)

Espainiako egungo egoera larriari aurre egiteko gure enplegu politiken eraginkortasuna fabo-

ratzeko helburuarekin, eta lan merkatua hobetzen eta lan bila dabiltzan pertsonen enplegaga-

rritasuna handitzen laguntzeko, enplegu politikak arautzeko esparru nagusian —Enpleguari 

buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legeak sortu zuenean— aldaketa garrantzitsuak txertatu 

dira.

Enplegu politika aktiboen araudi eskumena —estatuari dagokiona— politika horien egikari-

tzearekin —Autonomia Erkidegoei dagokienekin— hobeki bat etor dadin lortzean oinarritzen 

da gauzaturiko erreforma, betiere langabeei eman beharreko arretan unitateari eutsiz aldi be-

rean.

Erreforma hori lortzeko, funtsezkoa da abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 4 biz artikuluan 

arautzen den Espainiako Enplegu Estrategia, Lege horren 7 bis a) artikuluan Enplegu Sis-

tema Nazionala koordinatzeko tresna gisa ezartzen da aipaturiko Estrategia. Laburbilduz, 

partekaturiko erreferentziazko esparru baten mailara igotzen da, eta esparru horretatik abia-

tuz, Enplegu Zerbitzu Publikoek beren enplegu politika aktiboak diseinatu eta kudeatu behar 

dituzte.

Arestian aipaturikoari jarraiki, aldi horretan Espainiako enplegu politiken ikuspegi estrategiko 

berria zuzendu behar duen 2012-2014ko Espainiako Enplegu Estrategia onesten da errege de-

kretu horretan, Europa 2020 Estrategian jasotako helburuak kontuan hartuz.

Laburbilduz, errege dekretu horren eranskinak jasotzen duen 2012-2014ko Espainiako En-

plegu Estrategiak honako helburu hauek dituzten orientaziorako, norberaren konturako 

nahiz besteren konturako enplegurako eta prestakuntzarako ekintzak eta neurriak hartzen 

ditu eraginpean: langabeen artean enplegua lortzeko aukerak hobetzea, landunen artean 

enplegua mantentzea eta lanpostuz igotzea eta enpresa espiritua eta gizarte ekonomia bul-

tzatzea. Halaber, arestian adierazitako politikak aplikatzea ahalbidetzen duten administra-

zio tresnak eta pertsonen eta enpresen zerbitzurako tresnak indartzeko eta modernizatzeko 

neurriak eta helburu berberak lortzeko jardunak gauzatzen dituzten aktore publiko eta pri-

batu guztien koordinazioa sendotzeko jardunak ere hartzen ditu eraginpean. Horrenbestez, 

enplegu politika aktiboetarako neurriak aplikatzen dituzten agenteen enplegagarritasun eki-

men guztien erreferente izan behar du Estrategiak, eta administrazio eta lurralde maila guz-

tien artean koordinazio handiagoa lortzen lagundu beharko du, lankidetza publiko/pribatua 

barnean hartuta.

Orobat, Enplegu Sistema Nazionalak abiarazteko proposatzen dituen eta urtean behin Enplegu 

Politikarako Urteko Planean zehaztuko diren helburu ekonomikoak eta egikaritze helburuak eta 

enplegu politika aktiborako ekintzak eta neurriak finkatzea ahalbidetzen duen esparrua dugu 

urte anitzeko eta estatu esparruko Espainiako Enplegu Estrategia.

Enplegu Sistema Nazionalaren Kontseilu Nagusiaren Enplegu eta Lan Gaietako Konferentzia 

Sektorialaren txostena eman zaio errege dekretu horri, eta baita enpresa erakunde eta sindi-

katu esanguratsuenena, Gizarte Ekonomia Sustatzeko Kontseiluarena eta langile autonomoen 

erakunde adierazgarrienena ere.
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17.  2011ko azaroaren 14ko Ebazpena, Enpleguko Estatu Idazkaritzarena, Adin Nagusie-

neko Langileen Enplegurako 2012-2014ko Estrategia Globala («55 edo gehiago» Estra-

tegia) onesteko 2011ko urriaren 28ko Ministroen Kontseiluaren Akordioa argitaratzen 

duena. (283. zenbakiko BOE, 2011ko azaroaren 24koa)

Ministroen Kontseiluak, 2011ko urriaren 28ko bileran, Adin Nagusieneko Langileen Enplegu-

rako 2012-2014ko Estrategia Globala («55 edo gehiago» Estrategia) onesteko Akordioa hartu 

du, Lan eta Immigrazioko ministroak eskatuta.

2012-2014 aldian indarrean egongo den Estrategia hori 55 urtetik gorako langileen kolektibora 

zuzenduriko neurriei dagokienez Administrazio Publikoek abiarazi beharreko jardunak bidera-

tuko dituen bidaia orria izango da, eta 2011ko otsaileko Akordio Sozial eta Ekonomikoan gi-

zarte agenteekin lorturiko konpromisoa betetzen du.

Estrategia horrek honako helburu hauek dituzten garrantzi sozial eta ekonomiko handiko neu-

rriak biltzen ditu: kolektibo horretan enplegu tasa igotzea eta langabezia murriztea, enpleguari 

eustea faboratzea (lan bizitza luzatzen laguntzeko), lan baldintzak hobetzea, bereziki laneko se-

gurtasunari eta osasunari dagokienez, eta horrelako pertsonak lan merkatuan sar daitezen bul-

tzatzea, betiere langabezian daudela gizarte babes egokia izango dutela bermatuz.

18.  1888/2011 Errege Dekretua, abenduaren 30ekoa, 2012rako lanbide arteko gutxieneko 

soldata finkatzen duena (315. zenbakiko BOE, 2010eko abenduaren 31koa)

Gobernuari lanbide arteko gutxieneko soldata urtero finkatzeko emandako mandatua betetzeko 

(Langileen Estatutuaren Legearen 27.1 artikuluan bilduta dago, martxoaren 24ko 1/1995 Lege-

gintzako Errege Dekretuak onartutako testu bategina) Errege Dekretu honen bidez zenbateko 

berriak ezartzen dira.

2011ko urtarrilaren 1etik indarrean egon behar dute zenbateko horiek, langile finkoentzat zein 

aldi baterako edo sasoikakoentzat, etxeko enplegatuentzat ere; horrela, 2011n indarrean egon 

ziren zenbatekoei eusten zaie, Langileen Estatutuaren 27.1 artikulu horretan bilduta dauden 

faktore guztiak kontuan hartuta. Honenbestez, urteko zenbaketa 8.979,60 € izango dela ezarri 

da.

Sindikatu eta enpresa elkarte adierazgarrienei kontsultatu zaie errege dekretu hori.
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3.1. EAEko egoera ekonomikoa: bilakaera historikoa (1980-2011)

Eustaten datuen arabera1, EAEko barne produktu gordina (merkatuko prezio korronteetan ba-

lioetsia) 66.898,21 milioi eurora iritsi zen 2011n; 1980an erregistratutako balioa (6.695,21 milioi 

euro) baino hamar aldiz handiagoa da zenbateko hori. Haatik, prezioen efektua isolatuz gero, 

bolumen kateatuaren indizeari dagokionez 2010eko balio monetarioa 1980koarekin alderatzeak 

(3.1 koadroa) soilik birekin baino apur bat gehiagorekin biderkatzea dakar (14.947,41 milioi euro 

2011n, eta 6.695,21 milioi euro 1980an; guztiak 1980 erreferentziazko urtetzat hartuz kalkulatu-

tako unitate monetarioak dira).

1 Eustaten Kontu Ekonomikoek urte bakoitzeko prezio korronteetan eta bolumen kateatuaren Indizean ematen di-

tuzte datuak (2005=100). Informazio gehiagorako, jo ezazu Eustaten web-orrira: www.eustat.es. 3.1 koadroan, «Bo-

lumen kateatua (milako eurotan)» zutabeak eta Balioaren, bolumenaren eta prezioen indize kateatuak (1980=100) 

txertatu dira; Eustaten datu-basean oinarrituta sortu ditu horiek guztiak Lan Harremanen Kontseiluak.
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3.1 koadroa. EAEko BPGaren bilakaera (1980-2011)

Prezio 
korronteak 

Milioi 
eurotan

Urte 
arteko 

aldakunt. 
%

Bolumen 
kateatua 

Milioi eurotan

Urte 
arteko 

aldakunt. 
%

Indize kateatuak 1980=100

Balio indizea
(1)=(2)*(3)/100

Bolumen 
indizea

(2)

Prezioen 
indizea

(3)

1980 6.695,21 — 6.695,21 — 100,0 100,0 100,0

1981 7.598,20 13,5 6.583,63 –1,7 113,5 98,3 115,4

1982 8.544,90 12,5 6.459,32 –1,9 127,6 96,5 132,3

1983 9.391,17 9,9 6.463,85 0,1 140,3 96,5 145,3

1984 10.500,30 11,8 6.503,32 0,6 156,8 97,1 161,5

1985 11.681,25 11,2 6.646,70 2,2 174,5 99,3 175,7

1986 13.120,86 12,3 6.857,45 3,2 196,0 102,4 191,3

1987 14.875,37 13,4 7.181,95 4,7 222,2 107,3 207,1

1988 16.918,88 13,7 7.718,23 7,5 252,7 115,3 219,2

1989 19.175,77 13,3 8.216,76 6,5 286,4 122,7 233,4

1990 21.085,89 10,0 8.599,74 4,7 314,9 128,4 245,2

1991 22.519,29 6,8 8.805,01 2,4 336,3 131,5 255,8

1992 23.951,04 6,4 8.896,07 1,0 357,7 132,9 269,2

1993 24.724,55 3,2 8.825,98 –0,8 369,3 131,8 280,1

1994 26.488,79 7,1 9.118,85 3,3 395,6 136,2 290,5

1995 28.637,92 8,1 9.435,31 3,5 427,7 140,9 303,5

1996 30.545,31 6,7 9.720,95 3,0 456,2 145,2 314,2

1997 32.727,88 7,1 10.188,23 4,8 488,8 152,2 321,2

1998 35.686,08 9,0 10.793,20 5,9 533,0 161,2 330,6

1999 38.580,76 8,1 11.316,62 4,8 576,2 169,0 340,9

2000 41.647,29 7,9 11.910,42 5,2 622,0 177,9 349,7

2001 43.930,67 5,5 12.301,50 3,3 656,2 183,7 357,1

2002 46.226,28 5,2 12.593,25 2,4 690,4 188,1 367,1

2003 49.241,75 6,5 12.987,62 3,1 735,5 194,0 379,1

2004 53.305,40 8,3 13.465,56 3,7 796,2 201,1 395,9

2005 57.289,14 7,5 13.997,67 4,0 855,7 209,1 409,3

2006 61.760,62 7,8 14.606,95 4,4 922,5 218,2 422,8

2007 66.427,47 7,6 15.224,10 4,2 992,2 227,4 436,3

2008 67.924,49 2,3 15.420,88 1,3 1.014,5 230,3 440,5

2009 64.225,61 –5,4 14.814,05 –3,9 959,3 221,3 433,5

2010(a) 65.419,24 1,9 14.856,79 0,3 977,1 221,9 440,3

2011(b) 66.898,21 2,3 14.947,41 0,6 999,2 223,3 447,6

Kozientea 
2011/1980

10,00 — 2,20 — 10,0 2,2 4,5

Batez 
besteko 
hazkundea

— 7,7 — 2,6 7,7 2,6 5,0

(a) Aurrerapena.

(b) Behin-behineko datuak.

Iturria: Eustat eta LHK.
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EAEko jarduera ekonomikoak 1980-2011 aldian izandako bilakaera ziklikoak (3.1 grafikoa) 

—bolumenaren indize kateatuaren bitartez hurbilduak— jarduerak bi hazkunde fase handi izan 

dituela erakusten du (1983-1992 eta 1994-2008), baita hiru beherakada garai izan dituela ere 

(1981-1982, 1993 eta, batez ere, 2009). Horrela, beraz, laurogeiko hamarkadan BPGak izan-

dako hazkunde negatiboak 1981ean eta 1982an baino ez ziren gertatu, eta horren arrazoia zera 

izan zen, sektore publikoaren zabalkuntzak eta eraikuntzak industria sektorearen beherakada 

aise konpentsatu zutela, hain zuzen ere (industria sektoreak birmoldaketa sakona izan zuen ga-

rai hartan). Orduz geroztik, susperraldi bat hasi zen sektore guztietan, eta laurogeiko hamarka-

daren amaierara arte iraun zuen. Aztertutako hiru hamarkadetan, 1988-89 biurtekoa izan zen 

dinamismorik handieneko aldia (%7,5 eta %6,5, hurrenez hurren).

3.1 grafikoa. EAEko BPGak eta enpleguak izandako bilakaera

(Urte arteko aldakuntza tasa %) 
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Iturria: Eustat, Kontu Ekonomikoak eta Hiruhilereko Kontu Ekonomikoak.

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, beste atzeraldi ziklo batek (laburra izan zen ga-

rai horretan) ondorioak izan zituen euskal ekonomian eta gure inguruko gainerakoetan, eta jar-

duerak behera egin zuen (1993an BPGak %0,8ko beherakada izan zuen). 1994tik aurrera, eus-

kal ekonomiak 2008ra arte etenik izan ez zuen zabalkuntza garai egonkor samar bat eduki 

zuen. Garai horretan, industriak eta eraikuntzak (azken horrek 1997az geroztik) oso zeregin ga-

rrantzitsua bete zuten; sektore publikoak izandako bilakaerak, ostera, ez zuen laurogeiko ha-

markadan bezain zabalkuntza handia eduki, eta BPGarenak baino hazkunde txikiagoak izan 

ziren. Zabalkuntza fase luze hori (14 urte) 2008aren bigarren erdialdean amaitu zen zakarki, 

globala izanik finantza jatorria eduki zuen munduko atzeraldi ekonomikoaren ondorioak erabat 

nabaritzen hasi zirenenean; EAEko eta Espainiako ekonomien kasuan, halaber, higiezinen ar-

loko burbuilaren zulaketak larriki eragin zion atzeraldi horri. 2009an, atzeraldi horrek EAEn izan-

dako eragina oso handia izan zen; izan ere, euskal ekonomiak urte arteko %3,8ko beherakada 

erregistratu zuen, eta beherakada horren intentsitatea azken hogeita hamar urteetako han-

diena izan zen. 2010eko bigarren hiruhilekotik aurrera uzkurdura fasetik irteten hastean, BPGak 

%0,3ko igoera izan zuen 2010ean, eta %0,6koa 2011n. Aurrera egiteko erritmo horiek, nola-

nahi ere, laurogeita hamarreko hamarkadaren hasierako krisialditik irten ondoren lortutakoak 

baino askoz txikiagoak izan ziren (%3,3ko igoera 1994an).

Hori horrela izanik, eta 2010ean eta 2011n jarduera apur bat goraka hasi bazen ere, komeni da 

atzeraldiak EAEko jarduera ekonomikoan eta enpleguan izan duen eragina kontuan hartzea. 
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Ildo horretan, bolumen kateatuaren indizearen terminotan (hau da, prezioen efektua isolatuz 

gero), 2011ko BPGa 223,3ra iritsi zen, eta 2006koaren (218,2) eta 2007koaren (227,4) erdibi-

dean dago arestian aipatutako zifra, hori guztia 1980ko erreferentzia (100) hartuz. Okupatutako 

langileei dagokienez (lanpostuen guztizko kopurua), 2011ko okupatuen kopurua 967.337 zen, 

Eustaten Kontu Ekonomikoen eta Hiru hileko Kontuen arabera, eta 2005ean erregistratutako 

965.358 okupatuen eta 2006ko 987.058 okupatuen erdibidean dago 2011ko enplegu bolu-

men hori. Hortaz, 2010eko eta 2011ko atzeraldiaren eta gorakada txikiaren ondorioz, duela lau 

edo bost urteko balioetan geratu dira EAEko BPGa eta okupatuen kopurua; horren eta biztan-

leria aktiboaren hazkundearen ondorioz, 2011ko langabezia tasa (%10,8) bi aldiz baino apur 

bat gehiago hazi da 2006koarekin alderatuz (%4,1), edo ia hiru aldiz 2007koarekin alderatuz 

(%3,3).

Azkenik, euskal ekonomiak enpleguan izan duen atzerakada Espainiako ekonomiak jasandakoa 

baino txikixeagoa izan da (BPGari dagokionez, atzerakadak antzekoak izan dira), 3.2 grafikoan 

ikus dezakegun bezala. Izan ere, 2003koaren eta 2004koaren (18,8 eta 19,4 milioi lanpostu, hu-

rrenez hurren) erdibidean kokatu da Estatuko enplegua 2011n (19,3 milioi lanpostu).

3.2 grafikoa.  EAEko eta Estatuko BPGaren eta enpleguaren mailak (2000-2011) 
(zenbaki indizeak; 2000=100eko balioak)
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*  Lanpostuak: Europako Kontuen Sistemaren arabera (SEC-95), «lanpostu» terminoa honela defi nitzen da: pertsonaren baten eta bertako 

erakunde unitate baten arteko kontratu esplizitu edo inplizitua, zehaztutako edo zehaztu gabeko denbora tarte jakin batez eta ordainsari 

baten truke egindako lana jasoarazteko xedea duena. Defi nizio horrek soldatakoen eta langile autonomoen lanpostuak biltzen ditu.

Iturria: LHK-k egina, Eustaten eta EINen datuetan oinarrituta.

3.2. Produkzio jarduera 2011n

Behin-behineko datuen arabera, euskal ekonomiak urte arteko %0,6ko hazkundea izan zuen 

2011. urtean. Aurrerapen erritmo hori Estatu osoan izandakoaren antzekoa da (%0,7). Nolanahi 

ere, adierazi beharra dago bilakaera hori Europako beste zenbait ekonomiatan, hala nola Ale-

maniakoan edota Frantziakoan ikusitakoa baino nabarmen txikiagoa izan dela (%3,0 eta %1,7, 

hurrenez hurren); hori horrela izanik, EB-27ko erregistrotik (Eurostaten datuen arabera, %1,5) 

portzentajezko bederatzi hamarren behera kokatu da.
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3.3 grafikoa. BPGaren urte arteko aldakuntza (%): EAE, Estatua eta EB-27
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Iturria: Eustat, EIN, Eurostat.

Eskariaren ikuspegitik, EAEko hazkunde ekonomiko txikia (%0,6) kanpoko saldoak BPGaren al-

dakuntzari egindako ekarpen positiboak (portzentajezko 0,7 puntukoak) eragin du, barne eska-

riak hamarren batean murriztu baitu BPGaren igoera. Kanpoko saldoaren ekarpena positiboa 

izan da laugarren urtez segidan, kanpoko defizitak 2010ekoarekin alderatuz izan duen murriz-

ketaren ondorioz; murrizketa hori, era berean, esportazioen dinamismoa inportazioena baino 

handiagoa izan delako gertatu da (%9 eta %7,4, hurrenez hurren). Bestalde, barne eskariak ha-

marren bateko ekarpen negatiboa izan du (bost hamarrenekoa 2010. urtean), kapital eraketa 

gordinaren beherakadaren intentsitatea txikiagoa izan delako (–%1,5 2011n, eta –%6 2010ean), 

3.2 koadroan ikus daitekeen bezala.

Eskaintzaren ikuspegitik, 2011n industria zein zerbitzuak hazi egin ziren (%2 eta %0,9, hurre-

nez hurren), eta eraikuntzak eta lehen sektoreak, aldiz, behera egin zuten (–%7,6 eta –%5,3, 

hurrenez hurren). Industriak eta zerbitzuek 2011. urtean lortutako dinamismoa 2010ekoa baino 

handiagoa izan da. Eraikuntzaren kasuan, berriz, beherakada aurreko ekitaldikoa baino txikia-

goa izan da. Edonola ere, argitu beharra dago industriak eta zerbitzuek 2011n izandako haz-

kunde erritmoa krisialdi ekonomikoaren aurreko ekitaldietakoa baino askoz txikiagoa izan dela. 

Bestalde, behin-behineko datuen arabera, ezegonkortasun handia duen lehen sektoreak nabar-

men egin du behera 2010eko igoera handiaren ondoren.

2011ko lau hiruhilekoetan BPGaren urte arteko aldakuntza positiboa izan bada ere, deze-

lerazio bat izan dela esan daiteke (%0,9, %0,8, %0,6 eta %0,2ko hazkundea lau hiruhi-

lekoetan, hurrenez hurren). Sektoreak kontuan hartuta, lau hiruhilekoetan hazi den baka-

rra zerbitzuen sektorea izan da. Sektore horretan, zehazki, azelerazio bat izan da lehen 

hiru hiruhilekoetan (%0,8, %1 eta %1,3, hurrenez hurren), eta dezelerazio bat laugarrenean 

(%0,6). Industriak indarra galdu du lehen hiru hiruhilekoetan (%3,7, %3,3 eta %1,5, hurre-

nez hurren), eta behera egin du laugarrenean (–%0,2). Eraikuntzan, berriz, beherakada area-

gotu egin zen lehen hiru hiruhilekoetan, eta txikiagotu laugarrenean (–%4,6, –%5,6, –%6 eta 

–%4,8, hurrenez hurren). Azkenik, lehen sektoreak hiruhilekoetan izan duen bilakaeran, eze-

gonkortasun handia ikus daiteke berriz. Zehazki, beherakada areagotu egin da lehen hiru hi-

ruhilekoetan (–%13,9, –%16 eta –%21,6, hurrenez hurren), eta gorakada nabarmena izan da 

laugarrenean (%16,9).
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3.2 koadroa. EAEko koadro makroekonomikoa

(Urte arteko aldakuntza tasa)

2008 2009 2010(a) 2011(e)

ESKARIA
Gastua azken kontsumoan 1,9 –2,0 1,2 0,3

Etxekoen unitateen azken kontsumoa 0,6 –3,9 0,9 0,6

Administrazio Publikoen azken kontsumoa 7,0 5,0 2,3 –0,8

Kapitalaren eraketa gordina –2,2 –15,2 –6,0 –1,5

Barne eskaria 0,7 –5,6 –0,5 –0,1

Barne eskariak BPGaren aldakuntz. egindako ekarpena (*) 0,8 –5,9 –0,5 –0,1

Esportazioak, guztira 0,0 –13,2 7,6 9,0

Inportazioak, guztira –0,8 –14,9 5,5 7,4

Kanpoko saldoak BPGaren aldak. egindako ekarpena (*) 0,5 2,0 0,8 0,7

BPGa 1,3 –3,9 0,3 0,6

ESKAINTZA
Lehen sektorea –6,1 –5,5 24,7 –7,6

Industria –0,6 –12,7 1,8 2,0

Eraikuntza –5,8 –7,4 –9,8 –5,3

Zerbitzuak 3,3 –0,1 0,6 0,9

Merkatu zerbitzuak 2,5 –0,9 0,1 0,9

Ez-merkatuko zerbitzuak 6,9 3,9 2,8 1,1

Oinarrizko prezioei erantsitako balioa 1,2 –4,3 0,1 0,7

Produktuen gaineko zerga garbiak 2,3 –0,2 2,0 0,2

BPGa 1,3 –3,9 0,3 0,6

Pro memoria:
Okupatutako langileak (lanpostuak, guztira) 0,3 –3,5 –0,9 –0,6
Lan faktorearen itxurazko produktibitatea 1,0 –0,4 1,2 1,2

(a) Aurrerapena.

(e) Estimazioa.

(*) BPGaren aldakuntzari egindako ekarpenaren/kenketaren portzentajezko puntuak.

Iturria: Eustat eta LHK.

3.2.1. Industria

2011. urtean, euskal industriaren BEGak2 %2ko igoera izan du, hau da, 2010ekoaren antzekoa 

(%1,8). Euskal industriaren aurrerapen txiki hori bat etorri da hurbileko herrialdeetako industria 

sektoreek izan duten hedapen fasearekin (%5,9 Alemanian, %1,9 Frantzian, %1,7 Italian eta 

%1,9 Espainian). Erresuma Batuaren kasua (–%1) salbuespena izan da. Emaitza horiekin, age-

rian geratu da, berriz ere, nazioarteko industria sektoreen sinkronizazio historikoa (sektore ho-

riek guztiak kanpoko lehiaren eraginpean daude neurri handi batean). Gainera, sektore horiek 

bat etorri dira hedapen faseetan eta atzeraldietan, logikoa denez intentsitatea desberdina izan 

bada ere.

Euskal industriaren hazkundearen faktore positibo erabakigarri bat 2011. urtean lortutako es-

portazio dinamismo handia izan da (%17,9). Emaitza hori, gainera, 2010ean lortutakoari gaine-

2 Balio erantsi gordina.
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ratu behar zaio (%19,6). Horrela, beraz, Euskadiko eta Estatuko barne merkatuaren uzkurdura 

atzerriko merkatuen indarrarekin konpentsatu da, eta horri esker lortu da adierazitako aurrera-

pena.

Dena dela, BEGak gora egin badu ere, euskal industrian enplegu (lanpostu) gehiago suntsitu 

dira 2011. urtean (–%1,9), 2010ean baino erritmo txikiagoan bada ere (–%3,6 2010ean). BEGa-

ren kasuan ez bezala, euskal industrian enpleguak izan duen beherakada hori ez da bat etorri 

hurbileko ekonomietako industrian enpleguak izan duen bilakaerarekin. Izan ere, Frantzian eta 

Espainian enpleguak behera egin du industrian (–%0,6 eta –%2,2, hurrenez hurren), baina Ita-

lian eta, batez ere, Alemanian, gora egin du (%0,2 eta %1,8, hurrenez hurren).

Euskal industriaren BEGak eta enpleguak izandako bilakaera antagonikoaren ondorioz, sek-

tore horretako lan faktorearen itxurazko produktibitatea %4 areagotu da 2011n, 2010ean izan-

dako %5,6ko hazkundearen ondoren. Alemanian, Frantzian, Italian eta Espainian, portaera an-

tzekoa izan da, intentsitatea desberdina izan bada ere (%4, %2,5, %1,5 eta %4,2, hurrenez 

hurren).

3.3 koadroa. Industria sektoreko adierazleak

(Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa)

2010 2011

Industriaren Balio Erantsi Gordina (BEG) 1,8 2,0
Industrian okupatutako langileak (lanpostuak) –3,6 –1,9
Industriako lan faktorearen itxurazko produktibitatea 5,6 4,0

Sektoreko adierazleak:

Industria produkzioaren indizea (IPI)

Orokorra 1,6 2,1

Energia –5,1 –7,5

Bitarteko ondasunak 7,0 3,3

Ekipo ondasunak –3,3 6,0

Kontsumo ondasunak 0,6 –1,7

Industriako prezioen indizea(1) (IPRI)

Orokorra 3,3 7,6

Energia 11,7 21,9

Bitarteko ondasunak 3,1 6,2

Ekipo ondasunak 0,1 2,1

Kontsumo ondasunak 0,2 2,4

Produkzio ahalmenaren erabilera (%) 69,8 75,1

Industriako enplegua (BJA) –0,1 –0,6

Industria sektoreko afiliazioak (Gizarte Segurantza) –4,3 –2,2

(1) Prezioei eta produktibitateari buruzko kapituluan aztertzen dira.

Iturria: LHK-k egina, Eustaten, Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren eta Gizarte Segurantzaren datuetan oinarrituta.

Industriako BEGaren eta enpleguaren emaitza horiekin (%2ko gorakada eta %1,9ko behera-

kada, hurrenez hurren), euskal industria, bi aldagai horietan, 2000. urteko mailen azpitik geratu 

da, argi eta garbi, 2011n, 3.4 grafikoan ikus daitekeenez. Estatuan, berriz, industriaren egoera 

are okerragoa izan da 2011. urtean, 2000. urtearekin alderatuta.
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3.4 koadroa. Industriaren balio erantsi gordinaren konparazioa

(Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa)

2009 2010 2011

INDUSTRIAREN BEGa (A)

EAE –12,7 1,8 2,0
Alemania –17,9 9,8 5,9

Frantzia –8,4 3,6 1,9

Erresuma Batua –9,0 1,9 –1,0

Italia –15,1 6,7 1,7

Espainia –10,9 0,6 1,9

INDUSTRIAKO LANPOSTUAK (B)

EAE –9,6 –3,6 –1,9
Alemania(1) –2,9 –1,7 1,8

Frantzia(1) –3,6 –3,4 –0,6

Italia –4,4 –3,3 0,2

Espainia –12,3 –6,8 –2,2

LAN FAKTOREAREN ITXURAZKO PRODUKTIBIT. = (A) / (B)

EAE –3,4 5,6 4,0
Alemania –15,4 11,7 4,0

Frantzia –5,0 7,2 2,5

Italia –11,2 10,3 1,5

Espainia 1,6 7,9 4,2

(1) Pertsona kopurua.

Iturria: LHK-k egina, Eustaten eta estatistika institutu nazionalen datuetan oinarrituta.

3.4 grafikoa.  EAEko eta Estatuko industriaren BEGaren eta enpleguaren mailak 
(2000-2011) (zenbaki indizeak; 2000 = 100eko balioak)
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Iturria: LHK-k egina, Eustaten eta EINen datuetan oinarrituta.
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Euskal industriak 2011. urtean izan duen hobekuntzaren beste adierazle bat ezarritako produk-

zio ahalmenaren erabileraren ehunekoa da. Azken urtean, ehuneko hori %75,1era iritsi da, hau 

da, 2010ekoa eta 2009koa baino handiagoa izan da (%69,8 eta %66,9, hurrenez hurren), baina 

2008ko %80,7tik urrun geratu da.

Euskal industriaren BEGari buruzko 2011ko datuak ez zeuden azpisektoreen arabera banaka-

tuta txosten hau egin zenean, eta, horregatik, horren azterketa xehatua egiteko ezinbestean 

erabili behar izan da, gutxi gorabeherako aldagai gisa, industria produkzioaren indizea (IPI), 

ondasunen etorkizun ekonomikoaren arabera. Aldagai horri jarraiki, ekipo ondasunek eta bi-

tarteko ondasunek hazkundea izan zuten beren jardueretan (%6 eta %3,2, hurrenez hurren), 

eta gainerakoek, ostera, beherakadak erregistratu zituzten berriz ere (kontsumo ondasunek 

–%1,7, eta energiak –%7,5). Azterketan sakonduz gero, honako hauetan izandako hazkun-

deak azpimarratu behar dira, besteak beste: makinerian eta ekipoetan (%13,8), garraio mate-

rialean (%10,9), ehunetan (%6,4), industria kimikoan (%5,4) eta farmazia produktuetan (%4,8). 

Bestalde, beherakadarik handienak honako hauetan erregistratu dira, besteak beste: erauz-

keta industrietan (–%19,1), altzarietan (–%10,2), petrolio fintzean (–%5,6), eta elikagaien in-

dustrian (–%2,7).

Era berean, lurraldearen araberako azterketak agerian utzi du EAEko IPIaren bilakaera positiboa 

(%2ko igoera) Araban eta Gipuzkoan izandako gorakadak eragin duela (%6 eta %3, hurrenez 

hurren), Bizkaiak behera egin baitu (–%0,9).

3.2.2. Eraikuntza

Eraikuntza sektorearen atzeraldi luzea 2008. urtearen hasieran hasi zen, eta jarraitu egin du 

2011. urtean. Ildo horretan, BEGaren beherakada –%5,3ra iritsi da, hots, 2010ekoak baino in-

tentsitate handiagoa izan du (–%9,8 2010ean). Horrela, beraz, lau urte bete dira produkzio 

sektore horretan doikuntza gogorra egin zenetik; bizileku eskari pribatuaren murrizketa sako-

nak eragin zuen doikuntza hori, eta arestian aipatutako murrizketaren arrazoiak, berriz, honako 

hauek izan ziren: higiezinen arloko burbuilaren zulaketa, finantzaketaren garestitzea eta na-

zioarteko finantza krisialdiaren ondorengo giro atzerakorra bera. Horren ondorioz, etxebizitza 

berriaren eskaintza berria berehala uzkurtu zen, hura ere oso intentsitate handiz. 2011. urtean, 

administrazioen defizit publikoa geldiarazteko egin ziren aurrekontu murrizketa saihestezinek 

horien jardun kontraziklikoa eragotzi zuten; horren, lan merkatua berreskuratu ez izanaren eta 

merkatuan etxebizitza eskaintza oraindik ere handiegia izatearen eraginez, sektoreak behera 

egin zuen berriz.

Eraikuntza sektoreko BEGaren eta enpleguaren korrelazio positibo handiaren ondorioz, 

BEGaren jaitsiera handiak enpleguan ere erregistratu ziren; hori horrela izanik, 2011. urtean 

sektore horretako lanpostuek %7,8ko beherakada izan zuten. 2008tik —hots, sektore horre-

tan atzeraldia hasi zenetik— 2011ra bitarte, sektoreko enpleguen kopurua 25.000 lanpostu 

baino gehixeagotan murriztu da (2007ko enpleguen %24,9). BEGak eta enpleguak 2011an 

izan duten bilakaeratik (–%5,3 eta –%7,8, hurrenez hurren) ondoriozta daitekeenez, lan fak-

torearen itxurazko produktibitatearen aldakuntza %2,7ra iritsi da (%3ko beherakada izan zen 

2010ean).
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3.5 koadroa. Eraikuntza sektoreko adierazleak

(Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa)

2009 2010 2011

Eraikuntzaren Balio Erantsi Gordina (BEG) –7,4 –9,8 –5,3
Eraikuntzan okupatutako langileak (lanpostuak) –7,9 –6,9 –7,8
Eraikuntzako lan faktorearen itxurazko produktibitatea 0,6 –3,0 2,7

Beste adierazle batzuk
Eraikuntzako enplegua (BJA) –6,2 –6,8 –7,2

Eraikuntza sektoreko afiliazioak (GS)(1) — –7,5 –8,6

Produkzioaren indizea(2) –12,5 –16,9 –10,4

Eraikuntza(2) –15,7 –13,6 –11,2

Obra zibila(2) –6,4 –22,4 –8,9

Hasitako etxebizitza libreak –37,9 –33,3 86,8

Hasitako etxebizitza babestuak –48,9 55,4 –8,6

Amaitutako etxebizitza libreak –3,3 –27,0 –8,7

Amaitutako etxebizitza babestuak –6,6 6,8 9,7

Lizitazio ofiziala 18,7 –15,0 –36,2

(1) 2009an CNAE 2009 deritzonera aldatu izanak afi liazioen seriea haustea ekarri zuen lau sektoretan.

(2) Lanen guztizko balioa obra berrian nahiz zaharberritzean edota konponketa handian.

Iturria: LHK-k egina, Eustaten, Gizarte Segurantzaren, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren eta Sustapen Ministerioaren datuetan 

oinarrituz.

Emaitza horiekin, euskal eraikuntzaren BEGa eta enplegua 2001ekoaren eta 2002koaren erdibi-

dean kokatu ziren 2011. urtean, 3.5 grafikoan ikus daitekeenez. Are larriagoa izan zen Estatuko 

eraikuntzak 2011n izan duen egoera. Izan ere, BEGa 2002koaren mailan kokatu zen, eta enple-

gua, ostera, 2000koaren mailaren azpitik, argi eta garbi.

3.5 grafikoa.  EAEko eta Estatuko eraikuntzaren BEGaren eta enpleguaren mailak 
(2000-2011) (zenbaki indizeak; 2000 = 100eko balioak)
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Iturria: LHK-k egina, Eustaten eta EINen datuetan oinarrituta.
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3.2.3. Zerbitzuak

2011. urtean, EAEko zerbitzuen sektorearen BEGak hazkunde txikia izan zuen (%0,9), 2010ean 

izandako igoera txikiaren ondoren (%0,6). Hazkunde hori honako bi azpisektore hauetan izan-

dako hazkundean oinarritu zen: merkatu zerbitzuetan (%0,9 2011n, eta %0,1 2010ean) eta ez-

merkatuko zerbitzuetan (%1,1 2011n, eta %2,8 2010ean). Azken horren hazkunde erritmoa 

nabarmen moteldu zen 2009koarekin eta 2010ekoarekin alderatuz, administrazio publikoek au-

rrekontu doikuntzarako jarraitutako politiken ondorioz.

Eraikuntza sektorearen kasuan bezala, zerbitzuen sektorearen BEGaren eta enpleguaren ar-

teko korrelazio positiboa handia da, eta, honenbestez, jardueraren hazkundeak enplegua-

ren hazkundeekin bat etorri ohi dira. Ildo horretan, sektorean enpleguak izandako hazkundea 

(%0,9) BEGarenaren berdina izan da. Horrela, beraz, lan faktorearen itxurazko produktibita-

tea portzentajezko hamarren bat igo zen sektore horretan (2010ean %0,3ko beherakada izan 

zen).

3.6 koadroa. Zerbitzuen sektoreko adierazleak

(Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa)

EAE 2009 2010 2011

Zerbitzuen sektorearen Balio Erantsi Gordina (BEG) –0,1 0,6 0,9
Merkatu zerbitzuen BEGa –0,9 0,1 0,9
Ez-merkatuko zerbitzuen BEGa 3,9 2,8 1,1

Zerbitzuen sektorean okupatutako langileak (lanpostuak) –0,6 0,9 0,9
Zerbitzuen sektoreko lan faktorearen itxurazko produktibitatea 0,5 –0,3 0,1

Beste adierazle batzuk
Zerbitzuen sektoreko enplegua (BJA) 0,0 0,5 –0,6

Sektore publikoko soldatakoak (BJA) 4,4 4,8 –5,0

Zerbitzuen sektoreko afiliazioak (GS) –– 0,9 0,9

Barneko merkataritzan okupatuta dauden langileen indizea –3,5 –0,4 –1,5

Barneko merkataritzaren salmenta ind. orokorra (prezio konst.) –9,0 2,7 –2,5

Txikizkako merkataritzaren salmenten indizea (prezio konst.) –3,7 –0,6 –3,8

Handizkako merkataritzaren salmenten indizea (prezio konst.) –11,8 4,9 –1,7

Salmentak merkataritzagune handietan (prezio konst.) –0,3 –0,5 –6,6

Aire garraioko bidaiariak –13,5 5,3 3,0

Hoteletako ostatu gauak –1,3 12,6 5,3

Prezio konst.: prezio konstanteak.

Iturria: LHK-k egina, Eustaten, Gizarte Segurantzaren eta AENAren datuetan oinarrituta.

Zerbitzuen sektoreko jardueren heterogeneotasun handia eta administrazio publikoen indar 

handia direla eta, zerbitzuen sektorearen bilakaera, oro har, ez da hain bat-batekoa izaten, ez 

hazkunde faseetan, ez beherakada faseetan. Halaber, BEGak eta enpleguak korrelazio handia 

dutenez gero, bien bilakaera historikoak antzekoak dira. 2011ko emaitzak kontuan hartuta, sek-

tore horretako BEGak eta enpleguak 2000-2011 serieko baliorik handienak izan zituzten 2011n 

(3.6 grafikoa). Bestalde, Estatuko zerbitzuen sektorearen jokabidea EAEkoa baino okerragoa 

izan zen 2011n (%0,5 BEGean eta –%0,6 enpleguan).
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3.6 grafikoa.  EAEko eta Estatuko zerbitzuen sektoreko BEGaren eta enpleguaren mailak 
(2000-2011) (Zenbaki indizeak; 2000 = 100eko balioak)
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Iturria: LHK-k egina, Eustaten eta EINen datuetan oinarrituta.

3.7 koadroa.  Zerbitzuen sektorekoen afiliazioa Gizarte Segurantzan, 
jarduera adarren arabera (EAE 2011). 
Portzentajezko banaketa eta urte arteko aldakuntza tasa

Portzentajezko 
banaketa 2011

Aldakuntza tasa 
2011/2010

Zerbitzuen sektorea, GUZTIRA 100,0 0,9
Ibilgailuen salerosketa eta konponketa 22,1 0,1

Osasun jarduerak eta gizarte zerbitzuetakoak 14,1 3,0

Administrazio jarduerak eta laguntza zerbitzuetakoak 9,8 1,2

Ostalaritza 9,0 2,2

Hezkuntza 8,9 1,7

Jarduera profesionalak, zientifikoak eta teknikoak 7,9 1,6

Administrazio Publikoa eta defentsa 7,6 0,0

Garraioak eta biltegiratzea 6,4 –1,3

Bestelako zerbitzuak 4,4 –1,3

Informazioa eta komunikazioak 3,5 –1,5

Jarduera artistikoak eta jolaserakoak 3,5 0,5

Finantza eta aseguru jarduerak 2,0 1,9

Higiezin jarduerak 0,6 0,1

Etxekoen unitateak, etxeko langileak 0,2 –1,6

Lurraldez kanpoko erakundeak 0,0 10,6

Iturria: LHK-k egina, Gizarte Segurantzaren datuetan oinarrituta.

Adierazitako azpiatalak alde batera utzita zerbitzuen sektorearen BEGari eta enpleguari (guz-

tizko lanpostu kopuruari) buruzko informazioa azpiadarren arabera banakatuta ez dagoenez 

gero, ezin da bi aldagai horien zuzeneko azterketa banakatuagoa egin. Hala eta guztiz ere, az-

piadarren bilakaerarako hurbilketa egin daiteke Gizarte Segurantzako jarduera adarren arabe-
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rako afiliazioei eta dagokien BEGarekiko korrelazioari buruzko datuetan oinarrituta. 3.7 koa-

droan ikus daitekeenez, ibilgailuen salerosketa eta konponketa jardueretako (%0,1), osasun 

jardueretako (%3), administrazio jardueretako (%1,2), ostalaritza jardueretako (%2,2), hezkun-

tza jardueretako (%1,7) eta jarduera profesionaletako (%1,6) adarrek (besteak beste) enplegu 

hazkundeak izan zituzten, eta, horren ondorioz, litekeena da horien BEGa ere hazi izana; ga-

rraio eta biltegiratze jardueretako (–%1,3) eta bestelako zerbitzuen jardueretako (–%1,3) eta in-

formazio eta komunikazio jardueretako (–%1,5) adarrek, ostera, 2010ean baino afiliatu gutxiago 

izan zituzten, eta, honenbestez, horien BEGa ere murriztu egin zen.

3.3. Eskaria

3.3.1. Barne eskaria

2011. urtean, Euskadiko barne eskariaren bilakaera negatiboa moteldu egin zen, %0,1eko jai-

tsiera baino ez baitzuen izan (%0,5ekoa 2010ean). Gainera, barne eskariaren urte arteko hazkun-

dea positiboa izan zen ekitaldiko lehen hiru hiruhilekoetan (%0,3, %0,2 eta %0,2, hurrenez hu-

rren), laugarrenean izandako beherakada (–%1) orekatzeko nahikoa izan ez bazen ere. Horrela, 

beraz, Euskadiko barne eskariak hamarren bat baino ez zion kendu BPGaren hazkundeari (bost 

hamarren 2010ean). Barne eskariaren bi osagai handiek, hau da, azken kontsumoko gastuak 

eta kapital eraketa gordinak (KEG) jokabide desberdinak izan zituzten ezaugarriei eta intentsita-

teari dagokienez. Zehazki, azken kontsumoak %0,3ko hazkunde positiboa izan zuen (%1,2koa 

2010ean), kontsumo pribatuak izan zuen hazkunde txikian oinarrituta (%0,6). Edonola ere, kon-

tsumo publikoak atzera egin zuen doitze neurrien ondorioz (–%0,8), eta kapital eraketa gordinak3 

%1,5eko beherakada izan zuen (–%6ra iritsi zen 2010ean). Dena dela, Eustaten bidez ezin da ka-

pital eraketa gordina ekipo ondasunen, eraikuntzaren eta bestelako osagaien arabera banakatu.

3.8 koadroa. Barne produktu gordina (Eskaria)

(Urte arteko aldakuntza tasa)

Concepto 2010(a) 2011(e)

Barne eskaria –0,5 –0,1

Azken kontsumoa 1,2 0,3

Etxekoen unitateen azken kontsumoa 0,9 0,6

Administrazio Publikoen azken kontsumoa 2,3 –0,8

Kapital eraketa gordina –6,0 –1,5

Barne eskariak BPGaren aldakuntzari egindako ekarpena(1) –0,5 –0,1

Kanpoko saldoak BPGaren aldakuntzari egindako ekarpena(1) 0,8 0,7

BPGa 0,3 0,6

(a) Aurrerapena.

(e) Estimazioa.

(1) BPGaren aldakuntzari egindako ekarpenaren/kenketaren portzentajezko puntuak.

Iturria: Eustat eta LHK.

Aurrekoa gorabehera, ekipo ondasunetan egindako inbertsioari lotutako adierazle partzialek 

portaera desberdinak izan zituzten 2010eko emaitzekin alderatuta, eta, beraz, zaila da bilakaera 

3 Ezin da jakin KEGaren bilakaera nolakoa izan zen ekipo ondasunen, eraikuntzaren eta bestelako osagaien arabera, 

Eustatek emandako informazioak ez baitu banakapen hori jasotzen.



84

 TXOSTEN SOZIOLABORALA 2011

zehaztea. Adibidez, ekipo ondasunen IPIak %6ko igoera izan zuen (–%3,3 2010ean), atzerriko 

kapital ondasunen inportazioek (prezio konstanteetan) %10,1eko beherakada izan zuten Eus-

kadin (%9,1eko gehikuntza 2010ean), eta Estatuko ekipo ondasunen eskuragarritasunak (pre-

zio korronteetan) %9,8ko beherakada izan zuen (–%11 2010ean). Bestalde, eraikuntzan egin-

dako inbertsioaren adierazle partzialek ere desberdintasun handiak izan zituzten. Inbertsio 

errealei eta kapital transferentziei buruzko 6. eta 7. kapituluetan, Eusko Jaurlaritzaren eta foru 

aldundien gastu kontsolidatuak %22,8ko beherakada izan zuen 2011n (–%1,1 2010ean eta 

%14 2009an), doitze politiken ondorioz. Eraikuntzaren egoerari buruzko inkestako produkzio 

indizeak, berriz, %10,4ko beherakada izan zuen 2011n (–%16,9 2010ean).

3.9 koadroa. Eskariaren adierazleak

(Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa)

EAE 2009 2010 2011

Kontsumo pribatua –3,9 0,9 0,6
Kontsumo ondasunen IPIa –14,3 0,6 –1,7

Automobilen matrikulazioa 1,7 –9,6 –26,4

Kontsumo publikoa 5,0 2,3 –0,8

Inbertsioa (KEG) –15,2 –6,0 –1,5
Ekipo ondasunen IPIa –22,9 –3,4 6,0

Kapital ondasunen inportazioak (prezio korronteak) –21,4 6,3 –9,6

Inbertsio publikoa (Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak)** 14,0 –1,1 –22,8

Zama ibilgailuen matrikulazioa –41,2 0,0 –19,2

Pro memoria:
Kontsumo publikoa (Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak)* 8,9 –0,4 –0,1

Kontsumo ondasunen eskuragarritasuna Estatuan(1) –11,0 –4,7 –2,3

Ekipo ondasunen eskuragarritasuna Estatuan(1) –26,9 –11,0 –9,8

(1) Barneko produkzioa gehi inportazioak ken esportazioak.

** Aurrekontu egikaritzea (Aitortutako betebeharrak), Gastuen I. eta II. kap. Prezio korronteak.

** Aurrekontu egikaritzea (Aitortutako betebeharrak), Gastuen VI. eta VII. kap. Prezio korronteak.

Iturria:  Eustat, Trafi koko Zuzendaritza Nagusia, Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritza) eta Ekonomia eta Lehiakortasun 

Ministerioa.

3.3.2. Kanpoko sektorea4

Euskal ekonomiaren berezko ezaugarriei esker (eskualde ekonomia da, txikia eta oso espeziali-

zatua, eta, gainera, industria sektoreak garrantzi handia du), oso irekita egon da kanpora, hots, 

Estatuko gainerako lurraldeekin eta atzerriko herrialdeekin elkartruke ugari izan ditu BPGari da-

gokionez. 1995-2010 aldian, euskal ekonomiak kanpoko ekonomiekin (Estatuko gainerako lu-

rraldeekin eta atzerriarekin) izandako batez besteko irekitze maila %130,3 izan zen. Zehazki, 

Estaturako irekitze maila %76,7 izan zen, eta atzerrirakoa, berriz, %53,6, 3.7 grafikoan ikus 

daitekeen bezala.

4 Kanpoko sektorearen (atzerria eta Estatuko gainerako herrialdeak) ekarpen globalari buruzko informazioa Kontu 

Ekonomikoetakoa da (Eustat), eta atzerriarekiko ondasun salerosketari buruzkoa, berriz, Kanpo Merkataritzaren Es-

tatistiketakoa da (Eustat, aduanak oinarritzat hartuta). Gainera, azken iturri horrek informazio xehatuagoa ematen 

du, nahiz eta azken urteko datuak behin-behinekoak diren.
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Irekitze mailaren batez besteko indize horiek oso murrizketa handia izan zuten 2009an, kan-

poko elkartrukeetan eragin larria izan zuen munduko atzeraldi ekonomikoagatik. Hala ere, 

2010ean eta 2011n berriz ere gora egin zuten, munduko elkartrukeetan izandako hobekun-

tzen ondorioz. Zehazki, 2010ean, euskal ekonomiaren guztizko irekitze maila %126,7 izan 

zen (2009an baino portzentajezko 9,9 puntu gehiago); Estatuko gainerako lurraldeekiko ire-

kitze maila %70,3ra iritsi zen (2009an baino portzentajezko 1,9 puntu gehiago), eta atzerria-

rekiko irekitze maila, berriz, %56,4ra (2009an baino portzentajezko 8 puntu gehiago). Bes-

talde, 2011. urtean, irekitze maila orokorra %138,5 izan zen, atzerriarekiko elkartrukeetan 

izandako hobekuntzaren ondorioz seguruenik, urte horretarako sailkako informaziorik ez da-

goelako.

3.7 grafikoa. Kanporako irekitze maila EAEn eta Estatuan
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Iturria: LHK-k egina, Eustaten eta EINen datuetan oinarrituta.

Bestalde, euskal ekonomiaren kanpoko saldo globala (guztizko esportazioen eta guztizko in-

portazioen arteko aldea), prezio korronteetan, negatiboa izan da historikoki. Haatik, kanpoko 

saldo global horrek portaera dualtasun bat du, elkartrukeak Estatuko gainerako lurraldeekin 

edota atzerriko herrialdeekin gertatzen ote diren kontuan hartuta. Estatuko gainerako lurral-

deekiko elkartrukeek (eguneko prezioetan) saldo negatiboa izan dute normalean, eta atzerria-

rekin egindakoek, berriz, positiboa, 3.10 koadroan ikus dezakegunez. 2011. urtean, kanpoare-

kiko guztizko saldo negatiboa %6,9 murriztu zen termino arruntetan; oraingoz, ez dago haren 

bi osagaiei buruzko informaziorik.



86

 TXOSTEN SOZIOLABORALA 2011

3.10 koadroa.  EAEren kanpoarekiko saldoa eta osagaiak 
(prezio korronteak)

Kanpoarekiko 
saldoa

Estatuko gainerako 
lurraldeekiko 

saldoa

Atzerriarekiko 
saldoa

2001   –778.861 –3.628.908 2.850.047

2002 –1.158.631 –4.393.495 3.234.864

2003 –1.649.856 –4.669.877 3.020.021

2004 –2.254.945 –4.606.090 2.351.145

2005 –2.825.352 –4.586.061 1.760.709

2006 –3.372.627 –4.544.272 1.171.645

2007 –3.445.404 –5.992.668 2.547.264

2008 –3.981.807 –6.870.762 2.888.955

2009 –3.577.597 –7.621.237 4.043.640

2010 –2.794.531 –6.403.669 3.609.138

2011 –2.601.722     —     —

Milako euro.

Iturria: Eustat.

3.11 koadroa.  EAEren kanpoarekiko saldoa eta osagaiak 
(indize kateatuen balioespen monetarioa. Erreferentzia urtea: 2001)

Kanpoarekiko 
saldoa 

(1 = 2 + 3)

Estatuko gainerako 
lurraldeekiko 

saldoa 
(2)

Atzerriarekiko 
saldoa 

(3)

2001 –0,8 –3,6 2,9

2002 –1,1 –4,4 3,3

2003 –1,8 –4,8 3,0

2004 –2,6 –4,8 2,2

2005 –3,0 –4,9 1,9

2006 –3,1 –4,7 1,7

2007 –3,2 –5,9 2,7

2008 –3,0 –6,4 3,5

2009 –1,9 –6,3 4,2

2010 –1,4 –6,5 4,9

2011 –1,0  —  —

Milako milioi euro.

Oharra:  Bolumen kateatuaren indizeen batukortasunik eza dela eta, alderdien batura beharbada ez dator 

bat guztizko datuarekin. Horregatik, milako milioi eurotan biribilduta eskaintzen dira datuak.

Iturria: LHK, Eustaten datuetan oinarrituta.

Balioespen monetarioko terminotan eta 2001. urtea erreferentzia gisa hartuta bolumen katea-

tuaren gainean egindako estimazio baten arabera (3.11 koadroa), EAEko kanpoko guztizko sal-

doak eta horrela neurtutako azpisaldoek adierazitako aldian prezio korronteetan balioetsitakoen 

antzeko bilakaera izan zuten. 2008tik 2011ra bitarte kanpoko guztizko defizitean gertatutako 

murrizketa izan zen ekitaldi horietan kanpoko saldoak BPGaren hazkundeari egindako ekarpen 

positiboaren arrazoia. 2011. urtean, EAEko kanpoko guztizko defizita 1.000 milioi eurora iritsi 

zen indize kateatuen balioespen monetarioan, erreferentzia gisa 2001. urtea hartuta (2010. ur-
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tean 1,4 milako milioi eurora iritsi zen defizita), eta aldaketa hori izan zen kanpoko saldoak 

BPGaren hazkundeari egindako ekarpen positiboaren arrazoia. Ekarpen hori portzentajezko 

zazpi hamarrenera iritsi zen 2011n (portzentajezko bi puntu eta portzentajezko zortzi hamarren 

positibo 2009an eta 2010ean, hurrenez hurren). 2010ean kanpoko saldoak egindako ekarpen 

positibo hori Espainian, Alemanian, Italian eta Erresuma Batuan ere gertatu zen (3.12 koadroa).

3.12 koadroa. Kanpoko saldoak BPGaren hazkundeari egindako ekarpenak

BPG 
(1 = 2 + 3)

Barneko Eskarirako 
ekarpena* 

(2)

Kanpoko Saldorako 
ekarpena* 

(3)

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

EAE –3,9  0,3  0,6 –5,9 –0,5 –0,1  2,0  0,8  0,7

Espainia –3,7 –0,1  0,7 –6,6 –1,0 –1,8  2,9  0,9  2,5

Alemania –5,1  3,6  3,1 –2,3  2,2  2,2 –2,8  1,4  0,9

Frantzia –2,6  1,4  1,7 –2,4  1,3  1,8 –0,2  0,1  0,0

Italia –5,5  1,8  0,5 –4,3  2,1 –0,9 –1,2 –0,4  1,4

Erresuma Batua –4,4  2,1  0,8 –5,5  2,6 –0,3  1,1 –0,5  1,0

AEB –3,5  3,0  1,7 –4,5  3,5  1,7  1,0 –0,5  0,1

Japonia –5,5  4,5 –0,7 –3,5  2,5  0,0 –2,0  2,0 –0,7

(*) BPGaren hazkundeari egindako ekarpenaren/kenketaren portzentajezko puntuak.

Iturria: LHK-k egina, Eustaten, EINen eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren datu baseetan oinarrituta.

Azkenik, EAEk atzerriarekin egindako ondasun salerosketaren azpiatalak dinamismo handia 

izan zuen 2011n (esportazioak +%20,1 eta inportazioak, %12,1). Horrela, beraz, 2009an kri-

sialdi ekonomikoaren ondorioz izandako beherakada garrantzitsuen ondoren hasitako suspe-

rraldia berretsi egin zen. Euskadiko ondasun esportazioen dinamismo handia gure xede mer-

katu nagusietako inportazioen hazkundea baino handiagoa izan zen (Frantziakoak %11,5, 

Alemaniakoak %13,2, Italiakoak %9 eta Erresuma Batukoak %9,8). Era berean, eta behin-

behineko datuekin, 2011. urtean Euskadik atzerrira egindako ondasun esportazioen balioa 

(21.076,7 milioi euro) 2008. urtean lortutakoa baino handiagoa izan zen (20.279,4 milioi euro 

urte hartan), eta, beraz, aldagai horren historiako zifrarik handiena lortu zen. Bestalde, atzerriko 

ondasunen inportazioen balioa (17.110,2 milioi euro) 2006an lortutakoa baino txikixeagoa izan 

zen, euskal ekonomiaren atoniaren adierazgarri.

3.13 koadroa. Atzerriarekiko ondasun esportazioak eta inportazioak

(Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa)

2009 2010 2011*

Ondasun esportazioak, guztira –26,3 19,6 20,1

Esportazio ez-energetikoak –25,9 19,3 16,7

Ondasun inportazioak, guztira –38,9 25,5 12,1

Inportazio ez-energetikoak –38,2 26,0 11,7

Pro memoria:

Atzerriarekiko saldoa ondasunetan (milako eurotan) 2.650.936 2.445.003 3.966.553

*  2010erako eta 2011rako behin-behineko datuekin kalkulatutako tasak. 2011ko saldoa behin-behinekoa da, eta ez da alderatu behar 

taulan agertzen den 2.445.003 milako euroko saldoarekin (2010eko behin betiko datua), 2010eko behin-behineko saldoarekin baizik 

(2.288.712 milako euro).

Iturria: Eustat.
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Lehen erakutsi denez, kanpoko sektoreak garrantzi handia du euskal ekonomiarentzat, bai 

egituraz eta bai ziur aski dinamismo txikiko oraingo egoera hau gainditu ahal izateko bidea 

delako ere. Honegatik txosten honetan kapitulu berezi bat egin da (laugarren kapitulua), eus-

kal ekonomiaren prezio lehiakortasunaren azken urteetako bilakaerara hurbiltzeko asmoz, ho-

rretarako prezio adierazle desberdinak erabiliz eta ekonomia inguru desberdinak kontuan har-

tuz.

3.4. Errenta5

BPGa eskaintzaren eta eskariaren ikuspegitik aztertu ondoren, errentaren ikuspuntutik azter-

tuko da atal honetan, hau da, produkzioak produkzio faktoreen artean duen banaketa (fun-

tsean lana —soldatakoen ordainsaria— eta kapitala —ustiapenaren soberakin garbia eta ka-

pital kontsumoa—) eta jardueraren eta inportazioen gaineko zergak (hau da, errentaren lehen 

mailako banaketa) aztertuz. Eustatek horrelako aldagaiak atzerapenez jakinarazten dituenez 

gero, 2011ko daturik ez dago, eta hori dela eta, azterketa 2010era murriztu behar da EAEren 

kasuan.

2010ean, soldatakoen ordainsaria banatutako errentaren erdia baino handixeagoa izan zen 

(%51,8). Hortaz, ehunekoa 2009koaren antzekoa izan zen, eta garrantzi erlatibo handiagoa 

hartu du bi urte lehenago lortutako partaidetzarekin alderatuta (%49,7 2008an). Bestalde, ustia-

pen soberakin garbiak eta kapital finkoaren kontsumoak osatzen duten ustiapen soberakin gor-

dinaren proportzioak behera egin zuen (%38,6 2010ean, %39,6 2009an, eta %41,3 2008an). 

Ehunekoaren gainerakoa produkzioaren eta inportazioen gaineko zerga garbiei dagokie (%9,6 

2010ean); partida horren garrantzi erlatiboak gora egin du azken ekitaldiekin alderatuta (%8,6 

2009an eta %9 2008an).

Azpimarratu beharra dago ustiapen soberakin garbiaren garrantzi erlatibo txikiagoak eragin 

zuela ustiapen soberakin gordinaren garrantzi erlatiboa murriztea (%29,1 2010ean, eta %32,3 

2008an), kapital finkoaren kontsumoaren ehunekoak gora egin baitzuen (%9,5 2010ean eta %9 

2008an).

3.14 koadroa. Barne produktu gordina (Errenta, EAE)

Prezio korronteak
(2005eko Oinarria) 

Milioi euro

Portzentajezko 
banaketa

2008 2009 2010(a) 2008 2009 2010(a)

Soldatakoen ordainsaria (1) 33.727 33.264 33.896 49,7 51,8 51,8

Ustiapen soberakin gordina (2)=(3)+(4) 28.063 25.407 25.229 41,3 39,6 38,6

Ustiapen soberakin garbia (3) 21.960 19.545 19.015 32,3 30,4 29,1

Kapital finkoaren kontsumoa (4) 6.103 5.862 6.214 9,0 9,1 9,5

Prod. eta inport. gaineko z. garbiak (5) 6.135 5.554 6.294 9,0 8,6 9,6

BPG pm (1)+(2)+(5) 67.924 64.226 65.419 100,0 100,0 100,0

(a) Aurrerapena.

Iturria: Eustat.

5 EAEren kasuan, BPGaren banaketari dagokionez eskuragarri dauden azken datuak, errentaren ikuspegitik, 

2010ekoak dira.
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Oro har, Estatuko BPGak errentaren ikuspegitik duen banaketa (EINen araberakoa) ez dator bat 

Eustaten araberako EAEkoarekin. Estatuaren kasuan, soldatakoen ordainsaria 2011ko BPGaren 

%46,7 izan zen (%48,2 Estatuan 2010ean, eta %51,8 EAEn ekitaldi horretan), ustiapen sobe-

rakin gordina %44,4 (%43 Estatuan 2009an, eta %38,6 EAEn urte horretan). Gainerako %8,5a, 

berriz, produkzioari eta inportazioei lotutako zergei dagokie (%8,8 Estatuan 2010ean, eta %9,6 

EAEn aldi horretan).

3.15 koadroa. Barne produktu gordina (Errenta, Estatua)

Prezio korronteak (2008ko 
Oinarria)

Milako milioi euro
Portzentajezko banaketa

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Soldatakoen ordainsaria (1) 533,6 520,0 506,8 501,6 49,1 49,6 48,2 46,7

Ustiapen soberakin gordina (2) 462,1 450,8 451,9 480,5 42,5 43,0 43,0 44,8

Prod. eta inp. gaineko z. garbiak (3) 92,0 77,1 92,7 91,3 8,5 7,4 8,8 8,5

BPG pm (1)+(2)+(3) 1.087,7 1.047,8 1.051,3 1.073,4 100,0 100,0 100,0 100,0

Iturria: EIN.

3.5. Prezioak eta lan kostuak

3.5.1. Prezioak

2011. urtean, prezioen urte arteko bilakaera goranzkoa izan zen ekitaldiko lehen lau hilabetee-

tan, eta dezelerazio bat gertatu zen gainerakoetan. 2011ko lehen lau hilabeteetan urte arteko 

KPIak izan zuen gorakadaren arrazoiak honako hauek izan ziren, besteak beste: lau hilabete 

horien eta 2010eko lehen lau hilabeteen arteko konparazioa (BEZ motak6 %18 —orokorra— 

eta %8 —murriztua— izan ziren 2011ko lehen lau hilabeteetan, eta %16 —orokorra— eta %7 

—murriztua— 2010eko lehen lau hilabeteetan), eta petrolioaren prezioaren (dolarretan zein 

eurotan) eta beste energia ondasun batzuen (hala nola gas naturala eta butanoa) prezioaren 

urte arteko igoera handiak. 2011ko gainerako hilabeteetako urte arteko tasen balio txikiagoak 

2010eko uztaileko BEZaren igoeren konparazio efektuaren desagertzeak eta petrolioaren pre-

zioaren urte arteko igoera txikiagoek (eurotan batez ere) eragin zituzten. Bestalde, 2010eko 

abenduan, tabako laboreen gaineko zerga igo zen, eta horrek konparazio efektua izan zuen 

2011ko lehen hamaika hilabeteetan.

Aurrekoa kontuan hartuta, 2011ko inflazio tasa (abendutik abendura7) %2,4 izan zen (Estatu-

koaren antzekoa), hau da, 2010ean baino portzentajezko lau hamarren txikiagoa (%2,8 urte 

hartan). Bestalde, urteko batez besteko inflazioa (2011ko batez besteko KPIaren aldakuntza 

2010eko batez besteko KPIarekiko) %3,1 izan zen (%1,7 2010ean).

6 Prezioetan ondorioak dituzten zerga-finkapenerako neurrien artean, 2010eko Estatuko Aurrekontu Orokorretan on-

artu zen eta urte horretako uztailean indarrean jarri zen BEZ moten igoera azpimarratu behar da.

7 Batez besteko inflazioa, beharbada, egokiagoa izango litzateke urte osoan herritarrek pairatu duten prezioen igo-

eraren eragina neurtzeko; nolanahi ere, inflazioaren bilakaera aztertzerakoan, hedatuago dago abenduko tasa aur-

reko urteko abenduko tasarekin alderatzea.
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3.16 koadroa. Kontsumoko prezioen indizea (KPI, 2011)

EAEko 2011ko 
KPIaren 

haztapenak
EAE Estatua

Indize orokorra (urteko batez bestekoa)* 100,0  3,1  3,2

Indize orokorra** 100,0  2,4  2,4

Azpikoa   —  1,5  1,5

Elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak  17,8  2,5  2,1

Garraioa  13,3  4,7  4,9

Hotelak, kafetegiak eta jatetxeak  13,3  1,1  1,2

Etxebizitza  10,8  7,0  5,8

Jantziak eta oinetakoak   9,3  0,3  0,3

Beste ondasun eta zerbitzu batzuk   9,3  2,4  2,7

Aisia eta kultura   8,3  0,6  1,3

Etxeko tresneria   7,0  1,3  1,1

Komunikazioak   3,8 –1,6 –1,6

Sendagaiak   2,8 –2,2 –2,8

Edari alkoholdunak eta tabakoa   2,4  3,9  4,2

Irakaskuntza   1,9  1,3  2,8

** 2011ko batez besteko balioaren aldakuntza tasa 2010eko batez besteko balioarekiko.

** EAEko eta Estatuko urte arteko aldakuntza tasak, abendutik abendurakoak, indize orokorraren eta haren osagaien kasuan.

Iturria: LHK-k egina, EINen datuetan oinarrituta.

Ondasunen eta zerbitzuen talde desberdinen artean, horiek KPIaren barruan duten garrantzia 

eta abendutik abendurako aldakuntza kontuan hartuz, portzentajezko puntu gehienekin KPI 

orokorra gehitzen lagundu zuten errubrikak honako hauek izan ziren: etxebizitza (0,8 puntu), 

garraioa (0,6 puntu) eta elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak (0,4 puntu).

3.8 grafikoa. KPIaren bilakaera (EAE eta Estatua)

(Urte arteko aldakuntza tasa) 
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Energiaren prezioen gehikuntzek KPIan izandako eragin esanguratsua azpian dagoen inflazioa-

ren azterketaren bidez egiazta daiteke (energia produktuen eta prestatu gabeko elikagaien pre-

zioak kontuan hartu gabe). Zehazki, abenduko urte arteko azpiko inflazioa %1,5 izan zen EAEn 

zein Estatu osoan. KPI orokorraren igoera, berriz, %2,4ra iritsi zen bi eremuetan.

Industria prezioen bilakaerari dagokionez (urteko batez bestekoaren aldakuntza), 2011. urte 

osoan inflazio portaera nabarmena izan zuten. Izan ere, %7,6ko igoera izan zuten urte horretan, 

eta %3,3ko igoera 2010ean. Ondasunen jomuga ekonomikoa kontuan hartuta, guztien pre-

zioak aurreko ekitaldian baino neurri handiagoan igo ziren, eta igoera bereziki azpimarragarria 

izan zen energian eta bitarteko ondasunetan.

3.17 koadroa. Industria Prezioen Indizea (IPRI)

(Urte bakoitzeko batez besteko balioaren aldakuntza tasa aurreko urtearekiko)

EAE Estatua

2010 2011 2011

Indize orokorra:  3,3  7,6  6,9
Energia 11,7 21,9 17,0

Bitarteko ondasunak  3,2  6,1  6,1

Ekipo ondasunak  0,1  2,0  1,2

Kontsumo ondasunak  0,2  2,4  2,4

Iturria: Eustat eta EIN. 2012ko apirilaren erdialdeko datuak.

Bestalde, BPGaren deflatorearen aldakuntza (aldagai horrek euskal ekonomian sortutako infla-

zioa neurtzen du) aurreko ekitaldikoaren antzekoa izan zen (%1,6). Nolanahi ere, azpimarratu 

beharrekoak dira industriaren eta merkatu zerbitzuen balio erantsiaren deflatoreek izan zituzten 

igoera handiak (%5,4 eta %3,8, hurrenez hurren), eta eraikuntzan, ez-merkatuko zerbitzuetan 

eta produktuen gaineko zerga garbietan izandako beherakadak (–%4,6, –%1,5 eta –%3,5, hu-

rrenez hurren).

3.9 grafikoa. Urtebeterako Euriborra
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Azkenik, diruaren prezioa (urte baterako Euriborraren bitartez neurtua) garestitu egin zen, ba-

tik bat ekitaldiaren lehen erdialdean. Izan ere, %1,51 zen 2010. urtearen amaieran, eta %1,95 

2011. urtearen amaieran.

3.5.2. Lan kostuak

Urteko beste hainbat txostenetan adierazi denez, lan kostuaren hiru hileko Inkesta adierazle bat 

da; adierazle horren bitartez, enplegatzaileak lan faktorea erabiltzeagatik eragiten duen guztizko 

kostua neurtu nahi da. Indize horrek honako hauek biltzen ditu: soldata kostua (oinarrizko sol-

data, soldata osagarriak, aparteko orduengatiko ordainketak, aparteko ordainketak eta ordain-

keta atzeratuak), eta soldataz kanpoko prestazioak eta Gizarte Segurantzarako kotizazioak8.

Iturri horren arabera, EAEko langile eta hilabete bakoitzeko urteko batez besteko lan kostua 

2.951,71 euro izan zen 2011. urtean. Horrela, beraz, %0,6ko igoera izan zen aurreko ekital-

diarekin alderatuta. Igoera horri dagokionez, hiruhilekoen bilakaera kasu bakoitzean desber-

dina izan zela nabarmendu behar da. Izan ere, lehen bi hiruhilekoetan beherakadak izan ziren 

(–%0,5 eta –%0,4, hurrenez hurren), eta azken bi hiruhilekoetan, berriz, gorakadak (%2,5 eta 

%0,7, hurrenez hurren).

Batez besteko kostu horren ia hiru laurden soldata kostuari dagokio (%74,9); gainerako %25,1, 

ordea, beste kostu mota bati dagokio (batez ere Gizarte Segurantzarako kotizazioei). Sektoreak 

kontuan hartzen badira, esan daiteke industriaren sektorean izan dela batez besteko lan kostu-

rik handiena (3.310,61 euro); ondoren eraikuntzaren sektorea dago (3.063,03 euro), eta, azke-

nik, hirugarren sektorea (2.817,45 euro).

Estatu osoan, langile eta hilabete bakoitzeko batez besteko lan kostua 2.526,79 euro izan zen, 

eta, beraz, urte arteko %1,2ko gehikuntza izan zen.

EAEko guztizko lan kostuaren egitura Estatukoaren oso antzekoa izan zen; nolanahi ere, gure 

erkidegoan, soldata osagaiak garrantzi erlatibo handiagoa izan zuen (%74,9 EAEn eta %74,1 

Estatuan), ez-soldatazko ordainsarien garrantzia handiagoa izan baitzen Estatuan.

3.18 koadroa.  Langile eta hilabete bakoitzeko lan kostuaren portzentajezko banaketa 
urteko batez bestekoan

2009 2010 2011

Estatua EAE Estatua EAE Estatua EAE

Langile bakoitzeko guztizko kostua 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Langile bakoitzeko guztizko soldata kostua  73,82  74,74  74,21  75,18  74,11  74,86
Langile bakoitzeko soldata kostu arrunta  64,02  64,79  63,93  65,24  63,78  65,23

 Beste kostu batzuk  26,18  25,26  25,79  24,82  25,89  25,14
Ez-soldatazko ordainsariengatiko kostua   4,50   3,34   4,13   3,00   4,30   3,30

Nahitaezko kotizazioengatiko kostua  22,47  22,86  22,45  22,71  22,40  22,75

Gizarte Seg. diru-laguntzak eta hobariak   0,79   0,93   0,79   0,90   0,81   0,91

Iturria: EIN.

8 Inkesta horren metodologiari buruzko erreferentzia zehatzagoa honako argitalpen honetan aurki daiteke: «Kostua-

ren Hiru Hileko Inkesta. EJSN Metodologia, 2009» (EIN). http://www.ine.es/metodologia/t22/t2230187.htm Inkesta 

horretan, ez dago lehen sektoreari buruzko informaziorik.



93

3. EGOERA EKONOMIKOA ETA SOZIOLABORALA EAEn 

Ohi denez, autonomia erkidegoen araberako azterketak erakutsi du lan kostua heterogeneoa 

izan zela. EAEk izan zituen batez besteko baliorik handienak (2.951,71 euro), eta, ondoren, 

Madrilgo Erkidegoak (2.922,75 euro), Kataluniak (2.732,96 euro) eta Nafarroako Foru Komu-

nitateak (2.685,15 euro). Baliorik txikienak izan zituztenak, berriz, honako hauek dira: Galizia 

(2.265,35 euro), Extremadura (2.184,17 euro) eta Kanariak (2.142,22 euro). Beraz, langile eta 

hilabete bakoitzeko batez besteko lan kosturik handiena izan zuen erkidegoaren (EAE) eta txi-

kiena izan zuenaren (Kanariak) arteko diferentziala 800,49 euro izan zen (800,22 euro 2010ean).

3.19 koadroa.  Lan kostua langile eta hilabete bakoitzeko, 
autonomia erkidegoaren arabera

(Eurotan)

HILEKO GUZTIZKO LAN KOSTUA

2009 2010 2011

GUZTIRA 2.516,82 2.526,97 2.556,79

Andaluzia 2.352,56 2.334,77 2.377,60

Aragoi 2.440,44 2.454,63 2.447,88

Asturias 2.502,68 2.526,40 2.523,56

Balearrak 2.388,95 2.400,95 2.419,67

Kanariak 2.150,69 2.134,34 2.142,22

Kantabria 2.326,73 2.354,91 2.364,89

Gaztela eta Leon 2.319,76 2.333,75 2.359,25

Gaztela-Mantxa 2.279,29 2.266,89 2.318,34

Katalunia 2.685,61 2.701,67 2.732,96

Valentziako Erk. 2.270,41 2.268,94 2.312,98

Extremadura 2.139,94 2.153,96 2.184,17

Galizia 2.199,66 2.251,34 2.265,35

Madril 2.892,45 2.893,43 2.922,75

Murtzia 2.295,85 2.361,87 2.357,01

Nafarroa 2.618,40 2.650,53 2.685,15

EAE 2.893,39 2.934,56 2.951,71
Errioxa 2.352,65 2.365,63 2.381,21

Iturria: EIN.

Lan kostuaren osagaien bilakaera aztertuz gero, argi ikus daiteke EAEn nahiz Estatu osoan guz-

tizko soldata kostuek gorakada izan zutela 2011n (%0,2 eta %1, hurrenez hurren), «beste kostu 

batzuk» baino neurri txikiagoan bada ere (ez-soldatazko ordainsariengatiko kostuak eta nahi-

taezko kotizazioengatiko kostuak9; %1,9 eta %1,6, hurrenez hurren). Horri dagokionez, azpima-

9 Ez-soldatazko ordainsariak langileak jasotzen dituen lansariak dira, baina ez lan jarduera gauzatzeagatik, baizik eta 

lana egiteak eragindako gastuak konpentsatzeko edo langileari egotzi ezin zaizkion premiak edo jarduerarik ezaga-

tiko egoerei erantzuteko. Ordainsari horietan honako hauek biltzen dira: zuzeneko gizarte prestazioak (aldi baterako 

ezintasunagatiko ordainketak, langabezia eta kaleratzeagatiko kalte-ordainak), konpentsazio ordainketak (dirua era-

biltzeagatiko kalte-ordaina, tresnak edo erremintak higatzea, laneko arropak erostea, garraioak eragindako gastuak 

eta bidaia dietak, distantzia plusa eta hiriko garraioa, lekuz aldatzeagatiko eta kontratua amaitzeagatiko kalte-or-

dainak), eta ez-soldatazko beste ordainsari batzuk.

 Gizarte Segurantzarako nahitaezko kotizazioak legez ezarritako ekarpenak dira, enplegatzaileak bere enplegatuen 

alde Gizarte Segurantzaren sistemari egiten dizkionak, sistemak ezartzen dituen prestazioak estaltzeko. Adierazi-

tako prestazioak honako hauen ondoriozkoak dira: gaixotasun egoerak, amatasuna, laneko istripuak, ezintasuna, 

erretiroa, familia, biziraupena, langabezia, lanbide prestakuntza, soldata bermea edo Gizarte Segurantzaren siste-

mak estaltzen duen beste edozein kontingentzia.
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rratu beharra dago ez-soldatazko ordainsariengatiko kostuen igoera handia, kaleratzeengatiko 

kalte-ordainei eta enplegu erregulazioko egoerei lotua (%10,5 EAEn eta %5,1 Estatuan).

Bestalde, adierazi beharra dago EAEn zein Estatu osoan soldata kostu arruntak gora egin zuela 

2011ko hiruhileko guztietan, EAEn lehen hiruhilekoan izan ezik (egonkor jarraitu zuen aldi horre-

tan).

3.20 koadroa. Hiru hileko lan kostuaren igoera

(Aurreko urteko aldi berarekiko aldakuntza tasak)

2011

Estatua EAE

I. 
hir.

II. 
hir.

III. 
hir.

IV. 
hir.

Urteko 
batez 

bestekoa

I. 
hir.

II. 
hir.

III. 
hir.

IV. 
hir.

Urteko 
batez 

bestekoa

KOSTUA, GUZTIRA 0,8 0,8 1,5 1,6 1,2 –0,5 –0,4  2,5 0,7  0,6

Soldata kostua, guztira 1,0 0,6 1,2 1,4 1,0 0,1 –1,2  0,7 0,9  0,2

Soldata kostu arrunta 0,2 0,8 1,3 1,5 0,9 0,0 0,8  0,7 0,7  0,6

Beste kostu batzuk 0,4 1,5 2,2 2,2 1,6 –2,4 1,9  8,0 0,2  1,9

Ez-soldatazko ordainsa-

riengatiko kostua –0,5 4,8 9,2 7,7 5,1 –21,9 7,7 73,1 –2,8 10,5

Nahitaezko kotizazioenga-

tiko kostua 0,7 0,9 1,0 1,2 1,0 1,0 0,7  0,5 0,8  0,8

Gizarte Segurantzaren diru-

laguntzak eta hobariak 3,8 2,7 3,1 3,0 3,2 0,1 –11,1 13,3 6,3  1,9

Iturria: EIN.

3.5.3. Produktibitatea

Atal hau osatu baino lehen, komeni da gogoraraztea produktibitate kontzeptuak garrantzi han-

dia duela, soldaten eta, oro har, bizitza mailaren hobekuntzaren oinarria delako. Ildo horretan, 

produktibitatean izandako hobekuntzek beren lehiakortasuna handitzen laguntzen diete enpre-

sei, eta, hortaz, enplegu maila igotzen ere bai. Produktibitatearen interpretazioa erraza da; izan 

ere, produkzioaren eta produkzioa lortzeko erabilitako baliabideen arteko erlazioa da. Nolanahi 

ere, produktibitatea kalkulatzea konplexua da, faktore erabakigarri asko baitaude (biztanleria 

landunaren kualifikazioa, kapital ondasunen zuzkidura, bitarteko horien erabilera eraginkorra 

eta beste faktore batzuekiko erabilera konbinatua —hala nola erakunde faktoreekin, lege arlo-

koekin eta abar—). Horregatik, produktibitatera hurbiltzeko, «lanaren itxurazko produktibitate» 

kontzeptua erabili dugu, eta hura neurtzeko, berriz, honako ikuspegi hauek:

Itxurazko produktibitatearen bilakaera: produkzio jardueraren hazkundearen eta lanpos- ♦
tuen arabera neurtutako enpleguaren (lanaldi osoaren baliokide dena) arteko aldea (itxu-

razko produktibitatearen irabaziak kapitaleko areagotze prozesuei lotuta egon ohi dira).

Lan produktibitatea: BPGaren eta enpleguaren arteko erlazioa. Informazioaren erabilga- ♦
rritasunari esker, konparazio azterketak egin daitezke.

Ordukako produktibitatea: BPGaren eta enpleguaren arteko erlazioa, lan egindako ordu  ♦
bakoitzeko. Horren abantaila nagusia honako hau da: eskulanaren osaeran dauden al-

deak, hots, lanaldi modalitateen ondoriozkoak desagerrarazten ditu (lanaldi osoa, lanaldi 

partziala eta abar).
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Bestalde, ez dugu ahaztu behar produkzio egitura desberdinek produktibitate maila desberdi-

nak behar dituztela. Horrela, industria sektoreak garrantzi handiagoa duen ekonomia batean 

produktibitate handiagoa lortuko da, industriak, tradizionalki, gainerako produkzio sektoreek 

baino produktibitate maila handiagoak izaten baititu.

Lehenik eta behin itxurazko produktibitatearen bilakaera kontuan hartuta, EAEn erregistratu-

tako hazkundea %1,2 izan zen 2011n (aurreko ekitaldian lortutako ehuneko bera), BPGaren go-

rakada txikiaren (%0,6) eta okupazioak izandako uzkurduraren (–%0,6) ondorioz. Estatu osoan, 

itxurazko produktibitatearen hazkundea %2,8 izan zen (2009ko eta 2010eko erregistro bera), 

okupazioak izandako beherakada handiaren eta jardueraren gorakada txikiaren ondorioz (–%2 

eta %0,7, hurrenez hurren).

3.21 koadroa. BPGa, enplegua eta produktibitatea

(Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa)

EAE 2009 2010 2011

BPG erreala –3,9  0,3  0,6

Okupazioa(1) –3,5 –0,9 –0,6

Lan faktorearen itxurazko produktibitatea –0,4  1,2  1,2

ESTATUA 2009 2010 2011

BPG erreala –3,7 –0,1  0,7

Okupazioa(1) –6,4 –2,7 –2,0

Lan faktorearen itxurazko produktibitatea  2,8  2,8  2,8

(1) Lanpostuak, guztira.

Iturria: LHK-k egina, Eustaten eta EINen datuetan oinarrituta.

Gure produktibitate mailaren eta EB osoko produktibitate mailaren arteko konparazio azterketa 

bat egiteko asmoz, aldez aurretik adierazi beharra dago ez garela produkzio egituren dimen-

tsioa eta horien arteko desberdintasunak kontuan hartzen ari; horregatik, datuak nolabaiteko 

zuhurtasunez interpretatu behar dira. Gainera, kontuan izan behar da Europako esparruko kon-

parazio azterketa mailaren arabera egiten dela, eta ez bilakaeraren arabera.

Lan produktibitateari dagokionez10, gure ingurune hurbileneko herrialdeekin egindako konpara-

zio azterketak erakusten du estatuak Europako batez bestekoa gainditzen duela portzentajezko 

hamar punturekin baino gehiagorekin (110,4ko balioa lortzen du, EB-27ko balioa, aldiz, 100 da). 

Euskal ekonomiak, bestalde, erraz gainditzen du EB-27ko batez besteko lan produktibitatea, 

130,9,9ko balioarekin. Horretaz gain, 2010ean Euskadiko lan produktibitateak aurreko urteetan 

izandakoa gainditu zuen; izan ere, 2000-2009 aldian 130,1 izan zen batez bestekoa.

Europa osoan, Luxenburgok eta Irlandak lortu zuten EAEkoa baino maila handiagoa (171,6 

eta 136,7, hurrenez hurren); horrela, beraz, euskal ekonomiaren lan produktibitatea Frantzia-

koa, Italiakoa eta Alemaniakoa baino handiagoa izan zen (115,1, 108,5 eta 105,1, hurrenez 

hurren).

10 Kasu honetan, Eustatek argitaratutako azken datuak 2010ekoak dira, baina gure ustez aurkeztu egin behar dira, 

enplegatu bakoitzeko lan produktibitatearen arloan EAE EBren testuinguruan kokatzen duten azken datu ofizialak 

baitira.
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3.22 koadroa. Enplegatu bakoitzeko lan produktibitatea (Oinarria: 100, EB-27)

País 2000-2009ko batez 
bestekoa

2010

Luxenburgo 171,8 171,6

Estatu Batuak 141,3 143,9

Irlanda 134,0 136,7

EAE 130,1 130,9
Belgika 131,8 128,2

Austria 119,0 115,4

Frantzia 117,6 115,1

Holanda 113,6 113,7

Finlandia 112,3 113,4

Suedia 112,5 113,3

Espainia 104,4 110,4

Danimarka 107,1 109,2

Italia 115,8 108,5

Erresuma Batua 111,6 107,6

Alemania 107,2 105,1

EB-27 = 100 100,0 100,0

Grezia  99,0  95,8

Malta  92,1  91,2

Zipre  84,9  88,6

Eslovakia  69,0  82,7

Eslovenia  80,5  81,1

Portugal  72,3  77,3

Txekiar Errepublika  72,2  75,9

Hungaria  66,4  70,1

Estonia  58,1  69,2

Polonia  60,5  66,7

Lituania  53,7  63,3

Letonia  46,7  54,9

Errumania  36,1  47,5

Bulgaria  35,6  41,5

Iturria: Eurostat eta Eustat.

Lan egindako ordu bakoitzeko lan produktibitateari dagokionez11, EAEkoa EB-27ko batez bes-

tekoa baino %32,8 handiagoa izan zen 2010ean, eta Luxenburgokoa, Herbeheretakoa eta 

Frantziakoa baino ez ziren izan handiagoak (Erkidegoko batez bestekoa baino %87,1, %35,8 

eta %33,5 handiagoak, hurrenez hurren). Estatuak, bestalde, neurri txikiagoan gainditu zuen 

Erkidegoko batez bestekoa (%7,8 handiagoa). Nolanahi ere, kontuan izan behar da EAEkoa 

eskualde ekonomia bat dela eta industriaren garrantzi erlatiboa 3.23 koadroan agertzen diren 

ekonomietan baino handiagoa dela (ez da ahaztu behar industriak produktibitate handiagoa 

duela ezaugarri bereizgarri).

11 Laneskuaren osaeran dauden aldeak —lanaldiaren modalitateek eragindakoak— desagerraraztea lortzen du alda-

gai horrek.
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3.23 koadroa. Lan produktibitatea: BPGa / Lan egindako ordua (Oinarria: 100, EB-27)*

País 1999-2009ko batez 
bestekoa

2010

Luxenburgo 184,0 187,1

Belgika 141,9   —

Herbehereak 135,9 135,8

Frantzia 135,4 133,5

EAE(1)   — 132,8
Irlanda 118,8 125,7

Alemania 125,8 123,9

Danimarka 116,5 120,3

Suedia 117,5 116,2

Austria 113,9 114,7

Erresuma Batua 110,8   —

Finlandia 109,8 109,6

Espainia 103,0 107,8

Italia 108,0 102,1

EB-27 = 100 100,0 100,0

Malta  83,0   —

Zipre  75,9  81,1

Eslovenia  79,6  79,5

Grezia  79,0  77,8

Eslovakia  64,0  74,7

Txekiar Errepublika  65,5  67,7

Portugal  62,6  65,2

Estonia  49,4  61,0

Hungaria  55,1  60,3

Lituania  47,9  54,8

Polonia  52,7  53,9

Letonia  37,1  46,7

Errumania  31,5  43,0

Bulgaria  35,6  42,0

(*)  BPGaren datuak, enplegua eta orduak herrialde bakoitzeko Kontabilitate Nazionalekoak dira.

(1) Geuk egina, Eustaten, Eurostaten eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioan oinarrituta.

Iturria: Eurostat.

3.5.4. Lan kostu unitarioak (LKU)

Aurreko txosten soziolaboraletan egindakoarekin jarraituz, lan kostuak eta produktibitatea ba-

koitza bere aldetik aztertu ostean, bi kontzeptuak lan kostu unitarioaren (LKU) bitartez erlazio-

natuko ditugu. LKUak diruari dagokionez honako hau esan nahi du: lan kostua produkzio uni-

tatearen arabera. Kontzeptu hori bereziki garrantzitsua da, batez ere makroekonomiaren eta 

enpresaren ikuspegitik; izan ere, bere bilakaeraren bitartez, soldatako bakoitzaren ordainsaria-

ren bilakaerak eta okupatu bakoitzaren produktibitatearen bilakaera laburbil daitezke; horretaz 

gain, bestelako eremuei dagokien aldagai berberarekin erka daiteke ekonomiaren eta enpresen 

lehiakortasunaren galera edo irabazia aztertzeko.

Kalkuluari dagokionez, soldatako bakoitzaren ordainsaria enplegatu bakoitzeko produktibita-

tearekin zatituta lortzen da lan kostu unitarioa. Horregatik, garrantzitsua da azterketa bilakaera 
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kontuan hartuta egitea; izan ere, LKUaren aldakuntza positibo orok esan nahi du pertsona ba-

koitzeko ordainsariaren hazkundea produktibitatearen hazkundea baino handiagoa izango dela 

eta ordainsariaren hazkundea negatiboa bada, ostera, kontrakoa gertatuko dela; halaber, gure 

inguruko herrialde nagusiekin alderatzea ere garrantzitsua da.

FUNCASek 2012ko ekainean argitaratutako informazioari jarraiki, 2011ko lan kostu unitarioa-

ren hazkundea negatiboa izan da kasu guztietan (2010ean bezala); izan ere, estatu osoari da-

gokiona –%1,9 izan da, eta Euskadiri dagokiona, berriz, –%3,6. Aragoik, Kantabriak (–%3,8 bi 

kasuetan) eta Euskal Autonomia Erkidegoak (–%3,6) dituzte beherakada handienak, eta Anda-

luziak (%2,8), Murtziak (–%2,4) eta Madrilek (–%2,3), aldiz, jaitsiera apalenak.

Denbora ikuspegi zabalagoa (2009-2011 aldia) kontuan hartuta, lan kostu unitarioaren batez 

besteko hazkundea –%2,4 izan da estatuan, EAEn ikusitakoa baino bilakaera murriztaileagoa-

rekin, –%1,8 izan baita gure autonomia-erkidegoarena. Denboraldi horretako rankingari dago-

kionez, gure erkidegoarena seigarren beherakada handiena izango litzateke Asturiasekin ba-

tera (–%1,8), aurretik Kantabria (–%3), Nafarroa (–%2,8), Valentziako Erkidegoa eta Balearrak 

(–%2,4 bi kasuetan ere), Kanariak (–%2,3) eta Katalunia (–%2,1) dituelarik. Ondoren etorriko li-

rateke Gaztela eta Leoni (–%1,6), Gaztela-Mantxari (–%1.5), Errioxari (–%1,3), Galiziari (–%1,2), 

Aragoiri (–%1,1), Andaluziari (–%0,9), Madrili (–%0,8), Murtziari (–%0,6) eta Extremadurari 

(–%0,5) dagozkien beherakadak

3.24 koadroa. Lan kostu unitarioa autonomia-erkidegoen arabera

(Urte arteko aldakuntza tasa)

LAN KOSTU UNITARIOA

2009 2010 2011

Estatuko guztizkoaren batez bestekoa –1,8 –3,6 –1,9

Andaluzia  2,9 –2,7 –2,8

Aragoi  1,2 –0,8 –3,8

Asturias  1,8 –3,8 –3,4

Balearrak  0,5 –4,7 –2,9

Kanariak  0,0 –4,0 –2,9

Kantabria  0,2 –5,5 –3,8

Gaztela-Mantxa  1,7 –3,1 –3,2

Gaztela eta Leon  1,8 –3,3 –3,4

Katalunia  0,6 –3,4 –3,4

Valentziako Erk.  0,4 –4,5 –3,1

Extremadura  1,6 –0,1 –2,9

Galizia  1,8 –2,2 –3,1

Madril  1,3 –1,3 –2,3

Murtzia  1,8 –1,2 –2,4

Nafarroa  1,2 –6,2 –3,4

EAE  1,2 –2,9 –3,6
Errioxa  0,8 –1,3 –3,3

Iturria: FUNCAS (2012ko ekaineko datuak).

Dena den, komeni da berriz ere gogoraraztea monetazko lan kostu unitarioen bilakaera dela 

hori, hau da, lan faktorearen prezioetan izandako hazkundea kontuan hartuta, eta hori horrela, 
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lan kostu unitario horiek deflaktatuz gero, lan kostu unitario errealak lortuko genituzke. Horrela, 

kontuan hartuz 2011n EAEko BPGaren deflaktorearen aldakuntza, FUNCASen kalkuluen ara-

bera, %1,9 izan zela, eta lan kostu unitario errealek –%5,5eko murriztapena izan dutela gutxi 

gorabehera; horrek, beharbada zera esan nahi du, errentaren banaketa lan faktorearen aurka-

koa dela, hain zuzen ere.

3.6. Per capita BPGa: EAE eta Estatua

Aurreko urteko txostenetan adierazi denez, per capita BPGa adierazle erlatiboa da (prezio ko-

rronteetako BPGaren eta guztizko biztanleriaren arteko kozientea baita), baita sintesiko adie-

razlea ere (ekitaldi bateko jarduera ekonomikoa biltzen baitu), eta hainbat ekonomiaren arteko 

alderaketa egitea ahalbidetzen du, horien neurria edozein delarik ere. Normalean nazioarteko 

estatistiketan erabiltzen da (batzuetan, zuzendu egiten da, eta, ondoren, erosteko ahalmenari 

lotutako parekotasun terminotan jartzen da) ekonomia horien oparotasun eta ongizate maila 

hurbiltzen saiatzeko, baina, hala ere, hainbat arrisku garrantzitsu ere baditu, batzuetan bere ga-

rrantzia nabarmen mugatzen dutenak. Horrela, besteak beste, adieraz dezakegu, lehenik eta 

behin, ez duela nazionalen eta ez-nazionalen arteko bereizketarik egiten lanaren eta kapitalaren 

produkzio faktoreen titulartasunari dagokionez; honenbestez, beste ingurune batzuetan koka-

tutako produkzio faktoreak dituzten ekonomiak zigortu egiten ditu, eta atzerriko kapital handia 

duten ekonomiak, ostera, neurriz kanpo balioesten ditu; bigarrenik, errentak erreferentziazko 

biztanleriaren artean duen banaketari dagokion kontzentrazio maila zein den ez du kontuan 

hartzen, eta, honenbestez, errenta biztanleriaren artean modu uniformean banatu gabe duten 

ekonomiak, batzuetan, oparotasun eta ongizate maila jasoekin ager daitezke estatistiketan, eta 

maila horrek ez du zertan jasoa izan; azkenik, prezioen maila desberdinen efektua zuzentzen ez 

bada («erosteko ahalmenaren parekotasuna» deritzon zuzenketa), preziorik altueneko ekono-

miak onuradun bilakatzen dira per capita BPGa ateratzean.

EINen datuen arabera (Eskualde Kontabilitatea), 2011n euskal BPGak (prezio korronteetan) Es-

tatuko guztizkoan izan zuen ehunekoa %6,2 izan zen; ehuneko hori aurreko hiru ekitaldietakoa 

baino hamarren bat handiagoa izan zen (%6,1 2008an, 2009an eta 2010ean).

3.10 grafikoa. EAEko per capita BPGaren bilakaera

(Estatuko batez bestekoa =100) 
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Iturria: EIN, Eskualde Kontabilitatea.
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3.11 grafikoa. Per capita BPGa autonomia erkidegoen arabera, 2011n

(Estatuko batez bestekoa=100) 
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Iturria: EIN, Eskualde Kontabilitatea. 

Halaber, EINen Eskualde Kontabilitateari jarraiki, 2011n EAEko per capita BPGa12 Estatuko ba-

tez bestekoa baino %34,5 handiagoa izatera iritsi zen, eta aurreko ekitaldikoa baino datu ho-

12 EAEko per capita BPGari buruz Eustatek argitaratu duen azken informazioa 2010ekoa da.
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bea da hori (%32,1 aurreko ekitaldian). 2008-2011 aldian, per capita BPGari dagokionez, EAEk 

hobetu egin zuen bere kokapena Estatuko batez bestekoarekiko (%29,9 handiagoa 2008an, 

eta %34,5 handiagoa 2011n).

Kokapen hobekuntza hori hainbat faktorek eragin zuten. Horien artean, EINen kalkuluen ara-

bera EAEko BPGa (prezio korronteetan) Estatukoa baino neurri handiagoan hazi izana (%3,3 

eta %2,1, hurrenez hurren), eta kalkuluen arabera EAEko biztanleria murriztu eta Estatukoa zer-

txobait hazi izana (–%0,5 eta %0,1, hurrenez hurren) aipa daitezke.

Autonomia Erkidegoen araberako per capita BPGaren sailkapenean, EAEk balio handiena lortu 

zuen, eta, ondoren, Nafarroak (Estatuko batez bestekoa baino %29,2 handiagoa), Madrilek 

(%27,8 handiagoa) eta Kataluniak (%17,9 handiagoa). Per capita BPGrik txikiena izan zuten er-

kidegoak, berriz, Extremadura, Andaluzia eta Melilla izan ziren (Estatuko batez bestekoa baino 

%30,6, %24,4 eta %20,7 txikiagoak, hurrenez hurren).

2008-2011 aldia kontuan hartuta ere, EAEk izan zuen Estatuko per capita BPGrik handiena (Es-

tatukoa baino %31,7 handiagoa), eta, ondoren, Madrilek (%29,4 handiagoa) eta, alde handiare-

kin, Nafarroak (%27,2 handiagoa) eta Kataluniak (%16,7 handiagoa).

3.25 koadroa. Per capita BPGa autonomia erkidegoen arabera

Estatua = 100

2008-2011ko 
batez 

bestekoa
2011

Andaluzia  76,4  75,6

Aragoi 110,9 111,4

Asturias  93,8  94,4

Balearrak 106,2 105,6

Kanariak  85,0  85,1

Kantabria  97,6  98,8

Gaztela eta Leon  96,9  99,5

Gaztela-Mantxa  80,7  79,8

Katalunia 116,7 117,9

Valentziako Erk.  89,2  88,4

Extremadura  69,5  69,4

Galizia  90,0  90,7

Madril 129,4 127,8

Murtzia  83,7  82,3

Nafarroa 127,2 129,2

EAE 131,7 134,5
Errioxa 110,9 112,3

Ceuta  88,3  86,1

Melilla  81,6  79,3

ESTATUA 100,0 100,0

Iturria: EIN, Eskualde Kontabilitatea.
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3.7. Enpleguaren egoera orokorra eta kontratazioa

3.7.1. Sarrera

Enpleguaren egoera orokorra eta kontratazioa aztertzen duen atala garatu aurretik, hainbat 

iruzkin egin behar dira.

EAEko egoera ekonomikoari, produkzio jarduerari eta produktibitateari buruzko ataletan  ♦
(3.1, 3.2 eta 3.5.3, hurrenez hurren), «lanpostuak» aldagaia erabili da EAEko okupatuen 

gaineko datuen iturri gisa, BPGaren eta BEGaren datu makroekonomikoekiko koheren-

tziari eusteko asmoz (Eustatek eginak dira horiek guztiak).

Haatik, EAEko lan merkatuaren azterketa xehatu oro oso mugatuta legoke aldagai hori  ♦
soilik erabiliko bagenu (lanpostuen arabera neurtutako okupatuak). Horregatik, ezinbes-

tekoa da eragiketa estatistiko zabalagoak eta aberatsagoak egitea, baita koadro makroe-

konomikoetan eta kontu ekonomikoetan bildutako okupatuen datuekiko desberdintasu-

nak batzuetan oso handiak izan badaitezke ere.

Aurrekoa kontuan hartuta, EAEko lan merkatuaren azterketa xehatua egiteko erabilitako  ♦
estatistika iturri nagusiak bi bloke handitan taldeka ditzakegu. Alde batetik, Eustaten BJA 

faktorea (EAErako erreferentzia iturria) nahiz EINen Biztanleria Aktiboaren Inkesta (Estatu-

rako erreferentzia iturria) daude. Biak inkestetan oinarritutako estatistika eragiketak dira. 

Bestetik, SPEEtik13 lortutako datuak daude (erregistratutako langabezia eta jakinarazi-

tako kontratuak). Datu horiek erregistro datuak dira, eta, hortaz, ez daude inkestetan oi-

narrituta. Gainera, komeni da kontuan hartzea BJA faktoreak nahiz Biztanleria Aktiboaren 

Inkestak hiru hilean behingo datuak ematen dituztela, eta SPEEtik lortzen diren datuak, 

ordea, hilabetekoak, eta, beraz, dinamikoagoak.

Alderdi horiek eta bi blokeen artean dauden alde metodologikoek eragiten dute termino oroko-

rretan joera berak identifikatu arren aldagaien mugimenduen indarra desberdina izatea.

3.7.2. Oinarrizko ezaugarriak (2000-2011)

2000-2011 aldian, enpleguaren (Eustatek egindako BJAren arabera) eta BPGaren (Eustaten 

arabera) bilakaerak, salbuespen nabari batzuk gorabehera (2000., 2002. eta 2011. urteak), pa-

ralelo eta koherente samarrak izan ziren, 3.12 grafikoan ikus daitekeenez. 2003-2007 aldian, 

adibidez, BPGak goranzko hedapena izan zuen, eta okupazio tasa egonkorrak lortu ziren (oku-

pazioaren %1,6 inguru, BJAren arabera). 2009, 2010 eta 2011ko ekitaldiak bereziki aipatu 

behar dira, krisialdi ekonomikoaren eragina izan baitzuten ezaugarri bereizgarri. 2009. urtean, 

BPGak eta enpleguak behera egin zuten (–%3,9 eta –%3,6, hurrenez hurren), eta 2010ean eta 

2011n, berriz, jarduerak gora egin zuen zertxobait (%0,3 eta %0,6, hurrenez hurren), baina en-

pleguak behera egiten jarraitu zuen (–%0,3 eta –%1,2, hurrenez hurren).

13 SPEE Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa, lehengo EIN.
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3.12 grafikoa. BPGaren eta enpleguaren bilakaera EAEn

(Urte arteko aldakuntza tasa) 
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Iturria: Eustat.

3.13 grafikoan ikus daitekeenez, 2007ra arte okupazioak eta SPEE zerbitzuan jakinarazitako 

kontratuen guztizko kopuruak ildo bereko bilakaera izan zuten. Handik aurrera, ordea, bilakaera 

desberdinak izaten hasi ziren. 2008an, jakinarazitako kontratuek behera egin zuten, eta okupa-

zioak, aldiz, gora egiten jarraitu zuen, BJAren arabera. 2009. urtean, bi magnitudeetan izan zi-

ren beherakadak. 2010ean eta 2011n, berriz, jakinarazitako kontratuek gora egin zuten, baina 

okupazioak behera egiten jarraitu zuen.

3.13 grafikoa.  Okupazioak (BJA) eta SPEE zerbitzuan jakinarazitako 
kontratazioak EAEn izandako bilakaera
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Iturria: Eustat eta SPEE.

Bestalde, 2001-2011 aldian, EAEko lan merkatuak, BJAren arabera, kontuan hartu beharreko 

egitura ezaugarri jaki batzuk izan zituen:

Lan egiteko adina duen biztanleria %3,9 hazi zen 2011-2010 aldian (69.700 pertsona  ♦
gehiago).
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Biztanleria ez-aktiboa murriztu egin zen (15.000 pertsona gutxiago), eta gizonen eta  ♦
emakumeen portaera desberdina izan zen (33.000 pertsona gehiago eta 48.000 pertsona 

gutxiago, hurrenez hurren)

Biztanleria aktiboak 84.000 lagunetik gorako hazkundea izan zuen, batez ere azken ur- ♦
teotan emakume asko sartu delako Euskadiko lan merkatuan (85.800 pertsona gehiago).

Lan merkatua zahartu egin zen, gazte gutxi laneratu zirelako. 2001. urtean, biztanleria ak- ♦
tiboa honela zegoen banatuta adinaren arabera: 16-24 urte (%10,2), 25-44 urte (%59,8) 

eta 45 urte edo gehiago (%30,0). Aitzitik, 2011. urtean, banaketa honako hau izan zen: 

16-24 urte (%4,9), 25-44 urte (%55,5) eta 45 urte edo gehiago (%39,6).

Biztanleria aktiboaren heziketa maila nabarmen handitu zen. 2001. urtean, biztanleria  ♦
aktiboaren heziketa mailaren araberako banaketa honako hau izan zen: lehen mailako 

ikasketak (%18,8), erdi mailako ikasketak (%54,8) eta goi mailako ikasketak (%26,4). 

2011. urtean, banaketa honako hau izan zen: lehen mailako ikasketak (%9,1), erdi mai-

lako ikasketak (%57,1) eta goi mailako ikasketak (%33,8).

Biztanle okupatuen kopuruak 78.400 pertsonatan egin zuen gora 2001etik 2011ra bitarte  ♦
(937.600 enplegatu 2011. urtean, eta 859.200 enplegatu 2001ean). Horrela, beraz, urteko 

batez besteko hazkunde metatua %0,9ra iritsi zen aztertutako aldian.

Okupazioak sektore guztietan egin zuen behera, hirugarren sektorean izan ezik. Kasu ho- ♦
rretan, kopuruak 130.800 pertsonatan egin zuen gora, hirugarren sektorea ekonomian 

gero eta indar handiagoa hartzen ari den erakusgarri. Beherakadarik handiena industrian 

gertatu zen (37.000 pertsona gutxiago), eta, ondoren, eraikuntzan (8.600 pertsona gu-

txiago) eta lehen sektorean (6.900 pertsona gutxiago).

Biztanleria okupatuaren heziketa mailari dagokionez, goi mailako ikasketak dituen  ♦
biztanleria izan da gehien hazi dena aldi honetan (kasu gehienetan, 24 urte baino 

gehiago zituzten lanean hasi zirenerako). Zehazki, segmentu hori %46,9 hazi da 2001. 

urtetik aurrera. Halaber, erdi mailako ikasketak egin dituztenen kopurua hazi egin da 

(%11,5),eta lehen mailako ikasketak dituztenen kopurua, aldiz, jaitsi (–%48,4). Ho-

rrela, beraz, 2011ko biztanleria okupatua honela zegoen banatuta: %9,2k lehen mai-

lako ikasketak zituen, %55,6k erdi mailako ikasketak, eta gainerako %35,2k goi mai-

lakoak.

3.26 koadroa. Lan merkatuaren oinarrizko ezaugarriak EAEn

(Milako pertsonak)

2001 2006 2011

≥ 16 urteko biztanleria 1.803,1 1.830,8 1.872,8

Biztanleria ez-aktiboa 836,1 829,0 821,1

Biztanleria aktiboa 967,0 1.001,8 1.051,7

Biztanleria okupatua 859,2 961,0 937,6

Sektorea

Nek. eta arrant. 14,8 12,6 7,9

Industria 260,6 246,5 223,6

Eraikuntza 75,9 81,2 67,3

Zerbitzuak 508,0 620,8 638,8

Soldatako biztanleria 691,1 788,8 775,9

Kontratu mota

Mugagabea 473,7 562,6 601,5

Aldi baterakoa 192,5 199,6 155,7

Beste batzuk 25,0 26,6 18,7

Biztanleria langabea 107,7 40,7 114,1

Iturria: BJA (Eustat).
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Hamar urte hauetan, kontratazio mugagabeak %27ko hazkundea izan du, eta 2011ko  ♦
soldatako enplegu guztien %77,4 bildu du. Aldi horretan bertan, aldi baterako kontratua 

zuten soldatakoen kopurua %19,1 murriztu da, eta soldatakoen %20,1 izatera iritsi dira 

2011. urtean (%27,9 2001. urtean). Beraz, enpleguaren egonkortasunean nolabaiteko 

hobekuntza egon dela ikus dezakegu.

Langabeen kopuruak gora egin zuen. 2001etik 2011ra bitarte, langabeziak %5,9ko  ♦
igoera izan zuen (6.400 langabe gehiago). Horri dagokionez, langabezia arloko kolektibo-

rik kaltetuenak emakumeak eta gazteenak izan badira ere, argitu beharra dago aztertu-

tako aldian kolektibo horiek langabeen kopurua murriztu dutela. Bestalde, adierazi beha-

rra dago gizonen eta emakumeen artean dagoen aldea murriztu egin dela pixkanaka. 

Alderdi hori sakonago aztertuta dago txosten honetan.

3.14 grafikoa. Biztanleria aktiboaren, okupatuaren eta langabearen bilakaera (EAE)

(Milako pertsonak) 
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Iturria: BJA (Eustat).

3.15 grafikoa. EAEko biztanleria aktiboa eta okupatua, sexuaren arabera

(Milako pertsonak) 
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Iturria: BJA (Eustat). 
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3.15 grafikoak agerian uzten ditu biztanleria aktiboaren eta okupatuaren bilakaeran, eta, beraz, 

langabeen artean dauden aldeak, betiere sexua kontuan hartuta. Horri dagokionez, adierazi 

beharra dago lan munduratzea (biztanleria aktiboaren hazkundea) eta enplegu sorkuntza (biz-

tanleria okupatuaren gorakada) bereziki handiak izan direla emakumeen kasuan laurogeita ha-

marreko hamarkadaren erdialdetik aurrera.

3.7.3. Biztanleria aktiboaren, okupatuaren eta langabearen bilakaera 2011n

3.7.3.1. Oro har kontuan hartu beharrekoak

2011ko hiruhilekoetako datuek adierazten dutenez, lan merkatuko agregatu nagusien portaera 

heterogeneoa izan zen. Horregatik, egokitzat hartu da aurkeztea, dagozkien ataletan urteko ba-

tez bestekoaren arabera adierazitako aldagaien aldakuntzekin batera, agregatu nagusi horien 

hiru hileko bilakaera. Horri dagokionez, komeni da honako hau kontuan izatea:

Biztanleria aktiboa %0,7 hazi zen 2011. urtean; zehazki, gora egin zuen lehen bi hiruhile- ♦
koetan (%1,8 eta %1,2, hurrenez hurren), eta behera azken bi hiruhilekoetan (–%0,2 eta 

%0,1, hurrenez hurren).

Biztanleria okupatua uzkurtu egin zen 2011. urtean (–%1,2); zehazki, hirugarren eta lau- ♦
garren hiruhilekoetan izan zituen beherakadarik handienak (–%2,2 eta –%1,4, hurrenez 

hurren), eta lehen eta bigarren hiruhilekoetan txikienak (–%0,8 eta –%0,3, hurrenez hu-

rren).

Langabeen kopuruak gora egin zuen 2011. urtean (%19); izan ere, dezelerazio handia  ♦
izan zuten urte arteko tasek lau hiruhilekoetan (%23,2, %20,9, %20,4 eta %12,2).

Langabezia tasa %10,8ra igo zen urteko batez besteko datuan, eta goranzko joera era- ♦
kutsi zuen ekitaldi osoan, hirugarren hiruhilekoan izan ezik (hiruhilekoen balioak: %10,7, 

%10,9, %10,6 eta %11,2, hurrenez hurren).

SPEEren bulegoetan erregistratutako langabezia %9,7 igo zen (urteko batez bestekoa).  ♦
Nolanahi ere, goranzko joera hartu zuen lehen bi hiruhilekoetan (%7,1 eta %14,2, hurre-

nez hurren), baina igoera txikiagoak izan zituen azken bietan (%9,6 eta %7,9, hurrenez 

hurren).

3.27 koadroa. Lan merkatuko aldagai nagusien bilakaera hiruhilekoen arabera. EAE

Urte arteko aldakuntza tasa

I. hir. II. hir. III. hir. IV. hir.
2011ko 
batez 

bestekoa

B
J
A

≥ 16 urteko biztanleria 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3

Biztanleria aktiboa 1,8 1,2 –0,2 –0,1 0,7

Biztanleria okupatua –0,3 –0,8 –2,2 –1,4 –1,2

Biztanleria langabea 23,2 20,9 20,4 12,2 19,0

Langabezia tasa* 10,7 10,9 10,6 11,2 10,8

S
P

E
E Erregistratutako langabezia 7,1 14,2 9,6 7,9 9,7

Kontratuak 6,5 4,3 0,5 –2,6 1,9

G
S Afiliazioa –0,2 –0,5 –0,9 –1,2 –0,6

* Kasu honetan ez da urte arteko aldakuntza tasa agertzen, baizik eta adierazitako datan dagoen langabezia tasa.

Iturria: BJA (Eustat), SPEE eta Gizarte Segurantza.
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SPEE zerbitzuan ekitaldi osoan jakinarazitako kontratuen kopuruak gora egin zuen urte  ♦
arteko terminotan (%1,9). Edonola ere, kontratuen kopuruaren gorakadak dezelerazio 

bat izan zuen lehen hiru hiruhilekoetan (%6,5, %4,3 eta %0,5, hurrenez hurren), eta ko-

puruak behera egin zuen azken hiruhilekoan (–%2,6).

Gizarte Segurantzako afiliazioak behera egin zuen 2011. urtean (–%0,6), eta beherakada  ♦
areagotzeko joera hartu zuen lau hiruhilekoetan (–%0,2, –%0,5, –%0,9 eta –%1,2, hurre-

nez hurren).

Azkenik, adierazi beharra dago atzeraldi ekonomikoaren ondorioz 2011n aldagaietan lortutako 

emaitzekin aurreko urteetako egoeretara itzuli zela. Ildo horretan, 2011ko okupatuen kopurua 

(937.600) 2004an eta 2005ean zeuden okupatuen kopuruaren erdibidean kokatu zen; 2011n 

Gizarte Segurantzan afiliatuta zeudenen kopurua (924.923) 2006koa baino txikiagoa izan zen; 

2011ko langabeen kopurua (114.100) 2001ekoa baino handiagoa izan zen; eta 2011ko langa-

bezia tasa (%10,8), azkenik, 2001eko tasara (%11,1) hurbildu zen.

3.7.3.2. Biztanleria potentzialki aktiboa eta biztanleria aktiboa

Biztanleria potentzialki aktiboa (16 urtetik gorakoa) 1.872.800 pertsonak osatu zuten 

2011. urtean, eta aurreko ekitaldian erregistratutakoa baino apur bat handiagoa da zifra hori 

(5.100 pertsona gehiago). Bestalde, biztanleria aktiboa —lan egiten duten pertsonak eta la-

nik ez duten, baina lan bila dabiltzan eta lanean hasteko prest dauden pertsonak— 1.051.700 

pertsonaz osatuta zegoen. Beraz, urte arteko %0,7ko gehikuntza izan zen. Nolanahi ere, 

emakumeen kasuan kopuruak gora egin zuen (%2,7), baina gizonen kasuan, berriz, behera 

(–%1).

2011n biztanleria aktiboak sexuaren arabera zuen banaketaren azterketak erakusten duenez, 

gizonak biztanleria aktiboaren %54,7 ziren, eta emakumeak, berriz, gainerako %45,3. Nolanahi 

ere, kontuan hartu behar da gizonen eta emakumeen jarduera tasak hurbiltzen ari direla pixka-

naka. Izan ere, lan merkatua uzten duten gehienak gizonak dira, eta laneratzen direnak, ordea, 

gizonak eta emakumeak, oso antzeko proportzioan.

Adin tarteak kontuan hartuta, 25-54 urteko pertsonak guztizko biztanleria aktiboaren %82 dira. 

Horien atzetik, eta kopuru horretatik urrun, 55 urte edo gehiagokoak eta 25 urtetik beherakoak 

daude (guztizkoaren %13,1 eta %4,9, hurrenez hurren). Emaitza horiekin, eta denbora ikuspegi 

zabal batetik, lan merkatua nabarmen zahartu dela ikus dezakegu.
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3.28 koadroa. Lan merkatua EAEn

Balio absolutua 
(milakotan)

Urte arteko 
aldakuntza tasa

2009 2010 2011 2010 2011

≥ 16 urteko biztanleria 1.864,1 1.867,7 1.872,8 0,2 0,3

Sexua
Gizonak 905,8 907,8 909,5 0,2 0,2

Emakumeak 958,3 959,9 963,3 0,2 0,4

Adina

16-24 urte 176,9 173,4 169,8 –2,0 –2,1

25-54 urte 1.007,3 1.007,2 1.002,5 0,0 –0,5

55 edo gehiago 680,0 687,1 700,4 1,0 1,9

Biztanleria ez-aktiboa 828,5 822,9 821,1 –0,7 –0,2

Sexua
Gizonak 326,5 326,9 334,3 0,1 2,3

Emakumeak 502,0 496,0 486,8 –1,2 –1,9

Adina

16-24 urte 120,2 118,1 118,4 –1,7 0,3

25-54 urte 150,5 149,4 140,1 –0,7 –6,2

55 edo gehiago 557,9 555,4 562,6 –0,4 1,3

Biztanleria aktiboa 1.035,6 1.044,8 1.051,7 0,9 0,7

Sexua
Gizonak 579,3 580,9 575,2 0,3 –1,0

Emakumeak 456,3 463,9 476,5 1,7 2,7

Adina

16-24 urte 56,7 55,2 51,4 –2,6 –6,9

25-54 urte 856,8 857,8 862,4 0,1 0,5

55 edo gehiago 122,1 131,7 137,8 7,9 4,6

Biztanleria okupatua 951,5 948,9 937,6 –0,3 –1,2

Sexua
Gizonak 530,7 524,9 510,4 –1,1 –2,8

Emakumeak 420,8 424,0 427,2 0,8 0,8

Adina

16-24 urte 43,7 41,4 39,1 –5,3 –5,6

25-54 urte 789,5 782,0 768,1 –0,9 –1,8

55 edo gehiago 118,3 125,5 130,4 6,1 3,9

Sektorea

Nek. eta arrant. 8,9 8,7 7,9 –2,2 –9,2

Industria 225,3 225,0 223,6 –0,1 –0,6

Eraikuntza 77,8 72,5 67,3 –6,8 –7,2

Zerbitzuak 639,4 642,7 638,8 0,5 –0,6

Lanbide egoera
Soldatakoa 787,6 784,0 775,9 –0,5 –1,0

Soldatarik gabek. 163,9 164,9 161,7 0,6 –1,9

Biztanleria langabea 84,2 95,9 114,1 13,9 19,0

Sexua
Gizonak 48,6 56,0 64,8 15,2 15,7

Emakumeak 35,6 39,9 49,3 12,1 23,6

Adina

16-24 urte 13,0 13,8 12,4 6,2 –10,1

25-54 urte 67,3 75,8 94,3 12,6 24,4

55 edo gehiago 3,8 6,2 7,4 63,2 19,4

Iturria: BJA (Eustat).
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3.29 koadroa. Lan merkatua Estatuan

Balio absolutua 
(milakotan)

Urte arteko 
aldakuntza tasa

2009 2010 2011 2010 2011

≥ 16 urteko biztanleria 38.431,6 38.479,1 38.497,3 0,1 0,0

Sexua
Gizonak 18.848,1 18.829,6 18.800,2 –0,1 –0,2

Emakumeak 19.583,5 19.649,6 19.697,0 0,3 0,2

Adina

16-24 urte 4.488,8 4.366,6 4.258,1 –2,7 –2,5

25-54 urte 21.468,4 21.440,1 21.350,4 –0,1 –0,4

55 edo gehiago 12.474,5 12.672,5 12.888,8 1,6 1,7

Biztanleria ez-aktiboa 15.394,1 15.390,2 15.393,7 0,0 0,0

Sexua
Gizonak 5.909,7 6.010,4 6.119,6 1,7 1,8

Emakumeak 9.484,5 9.379,8 9.274,1 –1,1 –1,1

Adina

16-24 urte 2.265,6 2.319,0 2.344,1 2,4 1,1

25-54 urte 3.295,0 3.106,1 2.983,4 –5,7 –4,0

55 edo gehiago 9.833,5 9.965,2 10.066,3 1,3 1,0

Biztanleria aktiboa 23.037,5 23.088,9 23.103,6 0,2 0,1

Sexua
Gizonak 12.938,5 12.819,2 12.680,7 –0,9 –1,1

Emakumeak 10.099,0 10.269,7 10.423,0 1,7 1,5

Adina

16-24 urte 2.223,2 2.047,6 1.914,0 –7,9 –6,5

25-54 urte 18.173,4 18.334,0 18.367,0 0,9 0,2

55 edo gehiago 2.640,9 2.707,3 2.822,6 2,5 4,3

Biztanleria okupatua 18.888,0 18.456,5 18.104,6 –2,3 –1,9

Sexua
Gizonak 10.646,4 10.289,9 9.991,4 –3,3 –2,9

Emakumeak 8.241,6 8.166,6 8.113,3 –0,9 –0,7

Adina

16-24 urte 1.381,7 1.195,6 1.025,1 –13,5 –14,3

25-54 urte 15.169,6 14.917,8 14.660,2 –1,7 –1,7

55 edo gehiago 2.336,7 2.343,2 2.419,4 0,3 3,3

Sektorea

Nek. eta arrant. 786,1 793,0 760,2 0,9 –4,1

Industria 2.775,0 2.610,5 2.555,3 –5,9 –2,1

Eraikuntza 1.888,3 1.650,8 1.393,0 –12,6 –15,6

Zerbitzuak 13.438,7 13.402,2 13.396,3 –0,3 0,0

Lanbide egoera
Soldatakoa 15.680,7 15.346,8 15.105,5 –2,1 –1,6

Soldatarik gab. 3.207,3 3.109,7 2.999,1 –3,0 –3,6

Biztanleria langabea 4.149,5 4.632,4 4.999,0 11,6 7,9

Sexua
Gizonak 2.292,1 2.529,3 2.689,3 10,3 6,3

Emakumeak 1.857,5 2.103,1 2.309,7 13,2 9,8

Adina

16-24 urte 841,5 852,0 889,0 1,2 4,3

25-54 urte 3.003,8 3.416,2 3.706,8 13,7 8,5

55 edo gehiago 304,3 364,2 403,2 19,7 10,7

Iturria: EPA (EIN).
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Testuinguru horretan, jarduera tasak (biztanleria aktiboaren proportzioa 16 urtetik gorako 

biztanleriarekiko) igotzen jarraitu zuen, 2011n %56,2ra iritsi arte (%55,9 2010ean eta %55,6 

2009an), baina oraindik ere alde esanguratsuak daude sexuaren arabera (%63,2 gizonen 

kasuan eta %49,5 emakumeen kasuan); nolanahi ere, azken ekitaldian alde horrek murriz-

ten jarraitu zuen. Estatu osoari dagokionez, EAEko jarduera tasa konparatiboki txikiagoa da. 

Izan ere, Estatuko tasa %60 izan zen (%67,4 gizonen kasuan eta %52,9 emakumeen ka-

suan).

3.30 koadroa. Jarduera tasa (EAE)

2009 2010 2011

Jarduera tasa 55,6 55,9 56,2

Sexua
Gizonak 64,0 64,0 63,2

Emakumeak 47,6 48,3 49,5

Adina

16-24 urte 32,1 31,8 30,3

25-54 urte 85,1 85,2 86,0

55 edo gehiago 18,0 19,2 19,7

Iturria: BJA (Eustat).

Azkenik, adierazi beharra dago Estatuko gazteenen jarduera tasa (%44,9 2011n) EAEkoa baino 

nabarmen handiagoa izan zela (%30,3 2011n). Alderdi hori EAEn unibertsitateko ikasleen ehu-

nekoa handiagoa izatearekin lotuta egon liteke. Tasa horrek behera egin du 2011. urtean, adie-

razitako bi eremuetan.

3.31 koadroa. Jarduera tasa (Estatua)

2009 2010 2011

Jarduera tasa 59,9 60,0 60,0

Sexua
Gizonak 68,6 68,1 67,4

Emakumeak 51,6 52,3 52,9

Adina

16-24 urte 49,5 46,9 44,9

25-54 urte 84,7 85,5 86,0

55 edo gehiago 21,2 21,4 21,9

Iturria: EPA (EIN).

3.7.3.3. Biztanleria okupatua

Biztanleria okupatuak 1994az geroztik erregistratu zuen goranzko joera etengabea 2009an eten 

zen, krisialdi ekonomikoaren eraginaren ondorioz, eta 2010ean zein 2011n egin zuen atzera. 

Zehazki, biztanleria okupatua 937.600 pertsonaz osatuta zegoen 2011. urtean, hau da, urte ar-

teko %1,2ko beherakada izan zen (2010ean baino 11.300 pertsona okupatu gutxiago).

Okupazioaren atzerakadari dagokionez, komeni da honako hau kontuan hartzea: 2011n erre-

gistratutako urte arteko beherakada gehiegizkoa izan ez bada ere (–%1,2), azken hiru ekital-
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dietan metatutako beherakada hain handia izan da, 2011. urtean okupatuen kopurua 2004koa-

ren (930.600) eta 2005ekoaren (945.200) erdibidean kokatu zen. Beste modu batean esanda, 

2005ean, 2006an, 2007an eta 2008an sortutakoak adina enplegu suntsitu dira azken hiru ur-

teetan.

3.16 grafikoa. Biztanleria okupatuaren bilakaera (EAE)

(Milako pertsonak) 
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Iturria: BJA (Eustat). 

Sexua kontuan hartuta, gizonen enpleguak behera egin zuen (–%2,8), eta emakumeen enple-

guak, berriz, gora (%0,8). Adin tarteei dagokienez, gazteenen zein 25-54 urtekoen enpleguak 

behera egin zuen (–%5,6 eta –%1,8, hurrenez hurren); zaharrenen kasuan, berriz, gora egin 

zuen (%3,9).

EAEren eta Estatuaren arteko enplegu tasaren konparazio azterketak (16 urtetik gorako biztan-

leriaren barruko okupatuen ehunekoa) agerian utzi duenez, 2011. urtean tasa hori handiagoa 

izan zen gure erkidegoan (%50,1 EAEn eta %47 Estatuan). Edonola ere, aurreko ekitaldiarekin 

alderatuz, bi kasuetan egin zuen behera. Haatik, 16-64 urteko biztanleriaren, hau da, Europako 

enplegu politikak kontuan hartutako adin taldearen enplegu tasak kontuan hartzen baditugu 

(%64,3 EB-27an, %58,5 Estatuan eta %64,5 EAEn, guztiak 2011. urtean), adierazi beharra 

dugu Europak hasiera batean 2010erako %70eko enplegu tasa lortzeko ezarritako helburutik 

oso urrun daudela oraindik tasa horiek.

3.32 koadroa. Enplegu tasa EAEn eta Estatuan

(Okupatuen ehunekoa ≥ 16 urteko biztanleriaren barruan)

2007 2009 2011

EAE 53,1 51,0 50,1

Estatua 54,0 49,1 47,0

Iturria: BJA (Eustat) eta BAI (EIN).

Azterketa sektorialak erakutsi duenez, sektore guztietan egin zuen behera enplegu mailak 

2011. urtean. Termino absolututan, murrizketarik handiena eraikuntzak izan zuen (5.200 okupatu 
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gutxiago, hots, urte arteko %7,2ko jaitsiera izan zen), eta sektore hori oraindik doikuntza fa-

sean dagoela berresten du horrek. Atzetik, honako sektore hauek ditugu: zerbitzuak (3.900 en-

plegatu gutxiago, hau da, urte arteko %0,6ko beherakada izan zen), industria (1.400 okupatu 

gutxiago; urte arteko %0,6ko jaitsiera) eta, azkenik, lehen sektorea (800 enplegatu gutxiago; 

urte arteko 9,2ko murrizketa).

3.33 koadroa. Enplegua EAEn

Balio absolutua 
(milakotan)

Urte arteko 
aldakuntza tasa

2009 2010 2011 2010 2011

Biztanleria okupatua 951,5 948,9 937,6 –0,3 –1,2

Sektorea

Nek. eta arrant.   8,9   8,7   7,9 –2,2 –9,2

Industria 225,3 225,0 223,6 –0,1 –0,6

Eraikuntza  77,8  72,5  67,3 –6,8 –7,2

Zerbitzuak 639,4 642,7 638,8  0,5 –0,6

Lanb. egoera
Soldatakoak 787,6 784,0 775,9 –0,5 –1,0

No asalariados 163,9 164,9 161,7  0,6 –1,9

Iturria: BJA (Eustat).

Lanbide egoerari dagokionez, soldatako biztanleriak zein soldatarik gabekoak behera egin 

zuten: 8.100 pertsona gutxiago (urte arteko –%1) eta 3.200 pertsona gutxiago (urte arteko 

–%1,9), hurrenez hurren. Horrela, beraz, 2011. urtean soldatako pertsonek enpleguaren %82,8 

bildu zuten, eta gehienak sektore pribatukoak izan ziren (zehazki, soldatakoen %81,5). Solda-

tarik gabekoen artean, autonomoen taldea nabarmendu zen bereziki (%11,1 guztizko biztanle-

ria okupatuarekiko).

3.34 koadroa. Biztanleria okupatua, lanbide egoeraren arabera (EAE)

(Milako pertsonak)

2007 2009 2011
Portzentajezko 

banaketa 
2011

GUZTIRA 977,4 951,5 937,6 100,0

Enplegatzailea  28,5  28,3  29,2   3,1

Autonomoa 117,4 112,1 104,3  11,1

Familia laguntza eta best.   3,8   3,6   3,3   0,4

Kooperatibista  22,2  19,7  24,9   2,7

Soldatakoak 805,5 787,6 775,9  82,8

Soldatakoak (publikoa) 136,3 145,6 145,0  15,5

Soldatakoak (pribatua) 669,2 642,0 630,9  67,3

Beste batzuk   0,0   0,0   0,0   0,0

Iturria: BJA (Eustat).
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2011. urtean, soldatako biztanleria 775.900 pertsona zirela kalkulatu zen; zehazki, %53 gizonak 

eta gainerako %47a, emakumeak ziren.

3.17 grafikoa.  Soldatako biztanleria okupatua (EAE). Portzentajezko banaketa, 
kontratu motaren arabera (2000-2011)14
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Iturria: BJA (Eustat).

Kontratu motaren arabera, 2011. urtean soldatakoen %77,5ek kontratu mugagabea zeukan, 

eta %20,1ek, berriz, aldi baterakoa. Hortaz, banaketa 2010ekoaren oso antzekoa izan zen 

(2003an EAEn hasitako enplegu egonkortasunaren hobekuntza eten zen 2010ean). Termino ab-

solutuetan, kontratu mugagabea zuten soldatakoen kopuruak aldi baterako kontratua zutenena 

baino neurri handiagoan egin zuen behera (5.700 eta 2.500 pertsona gutxiago, hurrenez hu-

rren). Horrela, beraz, berretsi egin zen urteko aurreko txostenean adierazitakoa: 2009. urtean, 

atzeraldiak kontratu mugagabea zutenei baino neurri handiagoan eragin zien aldi baterakoa zu-

ten langileei, baina atzeraldia luzatu izanak azkenean eragin handiagoa izan zuen kontratu mu-

gagabea zutenen artean aldi baterakoa zutenen artean baino.

3.35 koadroa. Soldatako okupatuak EAEn

Soldatako okupatuak 
(milakotan)

Urte arteko 
aldakuntza tasa

2007 2009 2011 2009/08 2011/10

GUZTIRA 805,5 787,6 775,9  –3,8 –1,0

Kontratu mugagabea 611,3 622,0 601,5  –1,3 –0,9

Aldi baterako kontratua 169,2 146,5 155,7 –12,4 –1,6

Kontraturik gabe eta bestelakoak  25,0  19,1  18,7 –11,6  0,5

Iturria: BJA (Eustat).

14 2006. urtean, lan erreformari ekin zitzaion, hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 legea pro-

mulgatu zen, eta lege horrek berehalako eragina izan zuen kontratazioan. Erreforma horren ondorioz, aldi baterako 

kontratu asko kontratu mugagabe bihurtu ziren, eta, hori zela medio, aldi baterako kontratuen tasa nabarmen jaitsi 

zen. Bestalde, lan merkatua berritzeko presako neurriei buruzko irailaren 17ko 35/2010 LEGEAK —2010eko irailean 

promulgatuak eta aldi baterako kontratazioaren kaltetan kontratazio mugagabea sustatzeko xedea zuenak (besteak 

beste)—, dirudienez, ez zituen espero ziren ondorioak.
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Soldatako enpleguaren egonkortasunaren bilakaera xehetasun handiagoz aztertzeko, enple-

guak 2009-2011 aldian izandako bilakaera —hiru hilekoa— agertzen da 3.18 grafikoan, kon-

tratu motaren arabera. Grafiko horretan ikusten denez, 2011ko lehen hiruhilekoan izan ezik, aldi 

baterako kontratua zuen soldatako biztanleria soldatako okupatu guztien %20 baino gehiago 

izan zen. Ehunekoak, nolanahi ere, 2010ekoen antzekoak izan ziren.

3.18 grafikoa.  Soldatako biztanleria okupatuaren hiru hilean behingo 
bilakaera, kontratu motaren arabera (EAE, 2009-2011) (%)
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Iturria: BJA (Eustat).

Bestalde, kontuan hartu behar da kontratu motaren araberako banaketa desberdina dela se-

xuaren arabera. Izan ere, soldatako gizonen %81,7k kontratu mugagabea zuen, eta %17,7k 

aldi baterakoa. Soldatako emakumeen kasuan, berriz, %73k kontratu mugagabea zuen, eta 

%22,7k aldi baterakoa. Halaber, komeni da kontuan hartzea, lehenago ere adierazi dugunez, 

«kontraturik gabe eta bestelakoak» taldean gizonek zuten garrantziaren eta emakumeek zute-

naren arteko desberdintasuna esanguratsua izan zela (gizonak %0,6 eta emakumeak %4,4 izan 

ziren), etxeko langile gisa ziharduten emakumeak baitziren gehienak.

3.36 koadroa.  Soldatapeko biztanleria okupatua kontratu motaren eta sexuaren arabera 
(EAE, 2011)

(Balio absolutuak milakotan)

Guztira Gizonak Emakumeak

GUZTIRA 775,9 407,1 368,8

Mugagabea 601,5 332,5 269,1

Aldi baterakoa 155,7  72,1  83,6

Kontraturik gabe eta bestelakoak  18,7   2,5  16,2

Iturria: BJA (Eustat).

Adin taldeei dagokienez, eta kasu jakin honetan Eustatek emandako informazioa txosten osoan 

aintzat hartzen diren adin taldeak ez diren beste adin talde batzuei dagokiela kontuan hartuta, 
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azpimarratu beharra dago aldi baterako kontratazioak garrantzi handia duela gazteenen ar-

tean, eta, oro har, adinean gora egin ahala kontratu mugagabea zuten pertsonen ehunekoak 

gora egin duela. Izan ere, gazteen %54,3k aldi baterako kontratua zuen (%61,1 2010. urtean). 

25-44 urtekoei dagokienez, ehuneko hori guztizkoaren %24ra jaitsi zen, eta 45 urtetik gora-

koei dagokienez, berriz, %9,9ra (%23,2 eta %10,2 2010. urtean, hurrenez hurren). Azkenik, na-

barmentzekoa da «kontraturik gabe eta bestelakoak» taldeko soldatakoen garrantzia txikiagoa 

dela 25-44 urtekoen artean (%1,9) 45 urtetik gorakoen artean (%2,5) eta 16-24 urtekoen artean 

(%7,3) baino.

3.37 koadroa.  Soldatako biztanleria okupatua kontratu motaren 
eta adin taldearen arabera (EAE, 2011)

(Balio absolutuak milakotan)

Guztira 16-24 urte 25-44 urte
45 edo 

gehiago

GUZTIRA 775,9 37,0 441,6 297,4

Mugagabea 601,5 14,2 326,9 260,5

Aldi baterakoa 155,7 20,1 106,2  29,5

Kontraturik gabe eta bestelakoak  18,7  2,7   8,6   7,4

Iturria: BJA (Eustat).

3.7.3.4. Biztanleria langabea

Krisialdi ekonomikoak euskal ekonomian izan zuen inpaktuak errotikako joera aldaketa eka-

rri zuen biztanleria langabearen bilakaeran. 1995etik 2007ra bitarte, langabezia etengabe jai-

tsi zen, 2003. urtea salbuespen bakarra izanik. Urte hartatik aurrera, eta adierazitako krisialdi 

ekonomikoak izan zuen inpaktuaren ondorioz, jarduera ekonomikoa moteltzen hasi zen, eta 

geroago, jaisten. Horregatik, biztanleria langabeak gora egin zuen nabarmen (%17,3 2008an, 

%118,1 2009an eta %13,9 2010ean).

3.19 grafikoa. Emakumeen eta gazteen langabezia (EAE, 2000-2011)

(Milako pertsonak) 
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2011. urtean, langabeziak urte arteko %19ko gorakada izan zuen, eta 114.100 pertsona izan zi-

ren guztira (2010ean baino 18.200 gehiago). Gorakadak gizonen zein emakumeen kasuan ger-

tatu ziren, baita adin talde guztietan ere, gazteenen taldean izan ezik (gazteenen kasuan, langa-

beziak behera eta ez-aktiboen kopuruak gora egin zuen).

Edonola ere, langabeziaren gorakadak eragin handiagoa izan zuen emakumeengan (2010ean 

baino 9.400 emakume langabe gehiago) gizonengan baino (8.800 gizon langabe gehiago), gi-

zon langabeak emakume langabeak baino gehiago izan baziren ere (64.800 eta 49.300, hurre-

nez hurren).

Oro har, 2011ko biztanleria okupatua (114.100 pertsona) 2000. urtean eta 2001ean erregistratu-

tako mailen erdibidean kokatu zen (131.700 eta 107.700, hurrenez hurren), eta atzeraldiaren la-

rritasunaren adierazgarri da datu hori.

Alabaina, 2011n langabezian zeuden pertsonen kopuru handiarekin batera, pertsona okupa-

tuen kopurua (937,6 mila pertsona) 2000koa (830,2 mila pertsona) eta 2001ekoa (859,2 mila 

pertsona) baino askoz ere handiagoa izan zen, eta, honenbestez, 2011ko langabezia tasa 

(%10,8) 2000koa eta 2001ekoa baino txikiagoa izan zen (%13,7 eta %11,1, hurrenez hurren). 

Nolanahi ere, 2011. urtean langabezia tasak 2008an hasitako goranzko joerarekin jarraitu zuen 

(2010eko ekitaldikoa baino portzentajezko puntu eta erdi handiagoa izan zen 2011n). Halaber, 

nabarmendu beharrekoa da EAEko langabezia tasa Estatu osoko tasatik oso urruti kokatu zela 

(%21,6 2011. urtean).

2010ean ikusitakoaren antzera, EAEko gizonen langabezia tasa emakumeena baino handiagoa 

izan zen (%11,3 eta %10,3, hurrenez hurren). Estatuan, ostera, emaitzak alderantzizkoak izan 

ziren, gizonen langabezia tasa emakumeena baino txikiagoa izan baitzen (%21,2 eta %22,2, 

hurrenez hurren).

3.38 koadroa. Langabezia tasa (EAE)

2011

I.
hiruhilekoa

II.
hiruhilekoa

III.
hiruhilekoa

IV.
hiruhilekoa

Batez 
bestekoa

Langabezia tasa 10,7 10,9 10,6 11,2 10,8

Sexua
Gizonak 11,2 10,5 11,3 12,1 11,3

Emakumeak 10,2 11,3  9,8 10,1 10,3

Adina

16-24 urte 26,3 23,7 21,7 24,2 24,0

25-54 urte 10,6 10,9 10,9 11,4 10,9

55 edo gehiago  5,3  5,8  4,8  5,4  5,4

Iturria: BJA (Eustat).

Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko langabezia tasa (%10,8) EB-27koa baino handixeagoa 

izan zen; izan ere, langabezia tasa biztanleria aktiboaren %9,7ra iritsi zen esparru horretan.
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3.39 koadroa. Estatuko langabezia tasa

2011

I.
hiruhilekoa

II.
hiruhilekoa

III.
hiruhilekoa

IV.
hiruhilekoa

Batez 
bestekoa

Langabezia tasa 21,3 20,9 21,5 22,9 21,6

Sexua
Gizonak 20,8 20,6 21,0 22,5 21,2

Emakumeak 21,9 21,3 22,1 23,3 22,2

Adina

16-24 urte 45,4 46,1 45,8 48,6 46,4

25-54 urte 19,9 19,4 20,0 21,4 20,2

55 edo gehiago 13,8 13,5 14,3 15,6 14,3

Iturria: EPA (EIN).

Lan merkatuari buruz Eustatek eta EINek ematen diguten informazioaz gain, Enpleguari bu-

ruzko Estatuko Zerbitzu Publikoak (SPEE) beste informazio osagarri bat ematen digu erregis-

tratutako langabeziari buruz dituen datuen bitartez. Datu horiek honako hauek dira: hilabetea-

ren amaieran bere bulegoetan bete gabe dauden enplegu eskarien multzoa. Horra eskarion 

laburpena, indarrean dagoen arauldiaren arabera15:

Gaur egun betetzen duten enpleguarekin bateragarria den beste enplegu bat eskatzen  ♦
dutenak (enplegu aniztasuna).

Okupatuak izanda ere, enplegu bat eskatzen dutenak gaur egun dutena utzi eta hura  ♦
hartzeko (enplegu hobea).

Langabezia prestazioak jasotzen dituzten eta gizarte laguntzako lanetan parte hartzen  ♦
duten eskatzaileak (gizarte laguntza).

Erretiroagatiko pentsiodunak, baliaezintasun handiagatiko edo erabateko baliaezintasu- ♦
nagatiko pentsiodunak diren eskatzaileak eta 65 urteko edo hortik gorako eskatzaileak 

(erretirodunak).

Hiru hilabetetik beherako aldi baterako enplegua eskatzen dutenak edo astean 20 ordu- ♦
tik beherako lanaldiko lana eskatzen dutenak.

Irakaskuntza ofizial arautuko ikasketak egiten ari diren eskatzaileak, betiere 25 urtetik  ♦
beherakoak badira edo adin hori baino gehiago badute ere, lehen enpleguaren eskatzai-

leak badira (ikasleak).

Langabezia prestazioen eskatzaile onuradunak, lanaldi partzialean dihardutelako enple- ♦
guaren bateragarritasun egoeran daudenak (prestazioen bateragarritasuna).

Lanerako berehalako prestutasunik ez duten eskatzaileak. ♦

Azken iturri horren arabera, 2011ko ekitaldiaren amaieran EAEn batez besteko langabe kopurua 

132.358 lagunekoa zen. Zenbateko hori aurreko urtekoa baino %9,7 handiagoa izan zen, eta, 

beraz, 2008ean hasitako joera aldaketak bere horretan jarraitu zuen.

Ekitaldian erregistratutako langabeziaren bilakaerari dagokionez, urte arteko igoera areagotu 

egin zen urteko lehen bost hilabeteetan, eta dezelerazio bat gertatu zen hurrengoetan, azaroan 

izan ezik (urte arteko igoera areagotu egin zen hilabete horretan).

2011ko abenduan langabe gisa erregistratutako pertsonen kopurua 145.394 izan zen, hau da, 

1996ko abendukoa baino handiagoa (141.876 pertsona urte horretan). Nolanahi ere, atzeraldiak 

enpleguan izandako inpaktu negatiboaren larritasunaren adierazgarri dugu datu hori.

15 Ikus honako web orri hau: http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/conceptos/
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3.40 koadroa. EAEn erregistratutako langabezia

2007 2008 2009 2010 2011

Urtarrila 80.685  81.393 110.093 135.687 143.118

Otsaila 80.960  83.319 115.653 137.143 145.456

Martxoa 80.157  82.588 121.090 138.125 151.551

Apirila 77.946  81.705 122.111 134.300 153.155

Maiatza 72.900  80.011 118.744 129.648 148.347

Ekaina 70.955  79.001 116.098 126.365 144.414

Uztaila 72.224  78.845 116.704 125.832 140.097

Abuztua 75.514  81.910 120.318 129.293 140.729

Iraila 73.448  82.997 123.394 130.549 141.906

Urria 73.741  87.837 125.589 132.345 142.601

Azaroa 74.432  94.738 127.454 133.051 144.974

Abendua 74.582 100.637 128.201 135.961 145.394

Urteko batez bestekoa 75.629  84.582 120.454 132.358 145.145

Urteko batez besteko datuaren 
urte arteko aldakuntza tasa

–%6,4 %11,8 %42,4 %9,9 %9,7

Iturria: SPEE.

3.20 grafikoa. Urte bakoitzeko abenduan erregistratutako EAEko langabezia

(Milako pertsonak) 
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Iturria: SPEE.

Sexuaren araberako banaketari dagokionez, eta 2011ko abenduko datuetara mugatuz, ema-

kumeak erregistratutako langabeziaren %51 zirela ikus daiteke, eta gizonena, berriz, gainerako 

%49a. Bestalde, adina kontuan hartzen bada, esan daiteke EAEn erregistratutako langabeen 

%91,8 24 urtetik gorakoa izan zela.
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3.41 koadroa.  Erregistratutako langabezia, sexuaren eta adinaren arabera 
(2011ko abendua)

EAE
Urte arteko 

ald. tasa
Estatua

Urte arteko 
ald. tasa

Guztira 145.394  6,9 4.422.359  7,9

Gizonak  71.255  5,8 2.209.738  7,6

Adina

< de 25 urte   6.677  4,9   248.928  3,5

25 a 44 urte  37.757  5,4 1.144.066  4,0

45 urte edo gehiago  26.821  6,7   816.744 14,5

Emakumeak  74.139  8,0 2.212.621  8,1

Adina

< de 25 urte   5.258 10,4   211.633  9,5

25 a 44 urte  37.989  8,2 1.167.019  5,4

45 urte edo gehiago  30.892  7,5   833.969 11,7

Iturria: SPEE.

3.42 koadroa.  Erregistratutako langabezia, jatorrizko jarduera sektoreen arabera 
(2011ko abendua)

EAE
Urte arteko 

ald. tasa
Estatua

Urte arteko 
ald. tasa

Guztira 145.394  6,9 4.422.359  7,9

Lehen sektorea   2.378 25,4   145.961 15,1

Industria  23.346  1,3   509.470  3,6

Eraikuntza  18.206  7,1   775.928  3,0

Zerbitzuak  88.247  5,2 2.612.529 10,1

Aurreko enplegurik gabe  13.217 30,1   378.471  6,1

Iturria: SPEE.

Erregistratutako langabeen jatorrizko jarduera sektoreei dagokienez, 2011ko abenduan erre-

gistratutako langabezia 2010eko abendukoa baino handiagoa izan zen sektore guztietan, eta 

bereziki azpimarragarria da aurreko enplegurik gabekoen taldean proportzioak izan zuen go-

rakada (%30,1, hau da, 3.060 pertsona gehiago). Era berean, Estatuan sektore guztietan egin 

zuen gora langabeziak, eta ekitaldiaren amaieran erregistratutako igoera orokorra EAEkoa 

baino handiagoa izan zen (%7,9 eta %6,9, hurrenez hurren).

3.43 koadroa.  EAEn erregistratutako langabezia, jatorrizko jarduera sektoreen arabera 
(urte bakoitzeko abendua)

2009 2010 2011

Guztira 128.201 135.961 145.394

Lehen sektorea   1.253   1.897   2.378

Industria  25.067  23.053  23.346

Eraikuntza  16.445  16.995  18.206

Zerbitzuak  78.097  83.859  88.247

Aurreko enplegurik gabe   7.339  10.157  13.217

Iturria: SPEE.
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2009ko, 2010eko eta 2011ko abenduko datuak kontuan hartuta, ikus daiteke lehen sektorea-

ren, zerbitzuen eta aurreko enplegurik gabekoen urte arteko hazkunde erritmoa moteldu egin 

zela aurreko ekitaldiarekin alderatuta (%51,4 2010ean eta %25,4 2011n, %7,4 2010ean eta 

%5,2 2011n, eta %38,4 2010ean eta %30,1 2011n, hurrenez hurren). Aitzitik, eraikuntzan area-

gotu egin zen urte arteko hazkunde erritmoa (%3,3 2010ean eta %7,1 2011n). Industrian, be-

rriz, langabeziak urte arteko beherakada bat erregistratu zuen 2010eko abenduan (–%8), eta 

%1,3ko igoera izan zuen 2011ko abenduan.

3.21 grafikoa.  Lehen enplegua zutenen taldean eta aurreko enplegurik gabekoenean 
erregistratutako langabezia
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Iturria: SPEE.

Aurreko txostenetan egin den modu berean, erregistratutako langabezia tasa kalkulatuko da 

ondoren, urte bakoitzeko abenduan SPEE zerbitzuaren bulegoetan erregistratutako langabe-

zia hartuz langabezia datu gisa, eta laugarren hiruhilekoko BJAkoa (EAE) eta BAIkoa (Estatua) 

biztanleria aktibo gisa. Zehazki, 2011ko abenduan, erregistratutako langabezia tasa EAEko biz-

tanleria aktiboaren %13,9ra iritsi zen, hau da, 2010eko abendukoa baino bederatzi hamarren 

handiagoa izan zen (%13 2010eko abenduan). Hala ere, laurogeita hamarreko hamarkadaren 

hasieran erregistratutako %15etik urrun dago tasa hori oraindik ere. Estatuan, erregistratutako 

langabezia tasa biztanleria aktiboaren %19,2 izan zen, hau da, 2010eko balioa (%17,7) baino 

portzentajezko 1,5 puntu handiagoa.

Bestalde, komeni da honako hau gogoraraztea: erregistratutako langabezia kalkulatzeko 

2002an eta 2005ean egin ziren aldaketa metodologikoen eraginez, erregistratutako langa-

been gainean Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak eskainitako datuak Eustaten BJAk nahiz 

EINen BAIk eskainitakoak baino handiagoak izan ziren. 2011. urtean, EAEko langabeen ba-

tez besteko kopurua 114.100 zen BJAren arabera, eta 127.100, ostera, BAIren arabera; Esta-

tuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren arabera, berriz, erregistratutako batez besteko langabezia 

145.145 izan zen EAEn. Ildo horretan, oso izaera desberdineko estatistika eragiketak direla 

azpimarratu behar da berriz ere: horietako bat hilean behin zenbatzen den administrazio erre-

gistroari dagokio (erregistratutako langabezia), eta beste biak, berriz, hiru hileko inkestak dira 

(BJA eta BAI).
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3.44 koadroa.  Erregistratutako langabezia, biztanleria aktiboa 
eta erregistratutako langabezia tasa

Erregistratutako langabezia (abendua)

Urtea Estatua EAE

2000  1.947.242  92.147

2001  1.988.715  89.131

2002  2.127.018  90.828

2003  2.181.248  92.491

2004  2.112.715  89.418

2005  2.102.937  83.390

2006  2.022.873  76.203

2007  2.129.547  74.582

2008  3.128.963 100.637

2009  3.923.603 128.201

2010  4.100.073 135.961

2011  4.422.359 145.394

Biztanleria aktiboa (IV. hiruhilekoa)

Urtea Estatua EAE

2000 18.227.801   961.700

2001 18.292.000   971.400

2002 19.037.199   996.300

2003 19.811.699 1.006.600

2004 20.447.301 1.011.400

2005 21.155.500 1.006.100

2006 21.812.400 1.014.900

2007 22.404.500 1.022.000

2008 23.064.700 1.025.400

2009 22.972.500 1.041.600

2010 23.104.800 1.046.300

2011 23.081.200 1.045.600

((Erregistratutako langabezia/Biztanleria aktiboa) × 100) = 
Langabezia tasa SPEE

Urtea Estatua EAE

2000 10,7  9,6

2001 10,9  9,2

2002 11,2  9,1

2003 11,0  9,2

2004 10,3  8,8

2005  9,9  8,3

2006  9,3  7,5

2007  9,5  7,3

2008 13,6  9,8

2009 17,1 12,3

2010 17,7 13,0

2011 19,2 13,9

Iturria: SPEE, BJA (Eustat), EPA (EIN).
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3.7.3.5. EAEko emakumeak lan merkatuan

Berriz ere, gogorarazi beharra dago emakumea lan merkatuan pixkanaka sartzeak eragin na-

barmena izan duela lan merkatuaren egituran; izan ere, gure lurraldeko nahiz Estatu osoko bila-

kaera soziolaboralaren gertakari nagusietako bat izan da. Ildo horretan, genero ikuspegia oinarri 

hartuta, Euskadiko lan merkatuaren bilakaerak 1991-2011 aldian izan dituen ezaugarri nagusiak 

azalduko dira labur-labur:

Biztanleria aktiboa: azken hogei urteotan, biztanleria aktibo orokorrak %16,6ko igoera  ♦
izan zuen. Zehazki, emakume aktiboen kopurua %46,4 igo zen. Horrela, beraz, emaku-

meek biztanleria aktibo osoan zuten proportzioa %37,3tik %45,3ra igo zen.

Jarduera tasa: emakumeen biztanleria aktiboaren kopuruan izandako igoera nabarmena  ♦
talde horren jarduera tasak izan zuen aurrerakadaren ondorioa izan zen. BJAren arabera, 

emakumeen jarduera tasa %49,5 izan zen 2011. urtean, hau da, 1991koa baino nabar-

men handiagoa (%38,5 urte hartan). EAEko emakumeen jarduera tasa Estatukoarekin al-

deratuz gero, eta horretarako bi esparruetan BAIren datuak erabiliz gero, zera egiazta 

dezakegu, 2011. urtean EAEko emakumeen jarduera tasa Estatu osokoa baino txikiagoa 

izan zela (%52,6 eta %52,9, hurrenez hurren).

3.45 koadroa.  EAEko emakumeak: jarduera, okupazioa eta langabezia 
(1991-2011)

1991 1996 2001 2006 2011

Biztanleria aktiboa (portzentajezko banaketa)

• Gizonak 62,7 59,8 59,6 57,4 54,7

• Emakumeak 37,3 40,2 40,4 42,6 45,3

Biztanleria okupatua (portzentajezko banaketa)

• Gizonak 67,5 64,5 62,0 57,6 54,4

• Emakumeak 32,4 35,5 38,0 42,4 45,6

Biztanleria langabea (portzentajezko banaketa)

• Gizonak 39,6 43,3 40,2 52,3 56,8

• Emakumeak 60,4 56,7 59,8 47,7 43,2

Biztanleria ez-aktiboa (portzentajezko banaketa)

• Gizonak 33,1 36,3 36,0 38,0 40,7

• Emakumeak 66,9 63,7 64,0 62,0 59,3

Jarduera tasa(1)

• Gizonak 68,0 64,6 65,7 64,6 63,2

• Emakumeak 38,5 41,2 42,2 45,4 49,5

Langabezia tasa(2) 

• Gizonak 10,9 16,2 7,5 3,7 11,3

• Emakumeak 28,0 31,5 16,5 4,5 10,3

(1) (Biztanleria aktiboa/16 urte edo gehiagoko biztanleria) × 100.

(2) (Biztanleria langabea/biztanleria aktiboa) × 100.

Iturria: BJA (Eustat).
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3.22 grafikoa. EAEko emakumeak: jarduera, okupazioa eta langabezia (1991-2011)
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Biztanleria okupatua: 1991-2011 aldian, EAEko enplegua %25,6 igo zen, eta emaku- ♦
meen kasuan, aldiz, %76,5; horren ondorioz, emakumeak Euskadiko enpleguaren guz-

tizkoan zuen proportzioak ere gora egin zuen (emakumeek biztanleria okupatuan zuten 

proportzioa %32,4tik %45,6ra igo zen 1991tik 2011ra bitarte).

Biztanleria langabea: langabeen kopurua nabarmen jaitsi da azken bi hamarkadetan;  ♦
1991. urtean, 155.900 pertsona ziren, eta 2011. urtean, berriz, 114.100. Horrela, beraz, 

%26,8 jaitsi da. Sexuaren araberako azterketak erakusten du emakume langabeen ko-

purua neurri handiagoan jaitsi dela denboraldi horretan: %47,6 (%5 gizonen kasuan).

Langabezia tasa: emakumeen biztanleria aktiboa asko hazi bada ere, emakume lan- ♦
gabeen kopuruaren murrizketak esan nahi du emakumeen langabezia tasa asko jaitsi 

dela EAEn. Zehazki, 1991. urtean, tasa hori emakumeen biztanleria aktiboaren %28 izan 

zen, hau da, 2011n erregistratutakoa baino portzentajezko 18 puntu handiagoa (%10,3 

2011n).

Aldi baterako kontratuak: aurreko urteetan bezala, 2011n aldi baterako kontratuen pro- ♦
portzioa handiagoa izan da emakumeen artean; izan ere, soldatako gizonen %81,7k 

kontratu mugagabea zuen, eta %17,7k aldi baterakoa; emakumeen kasuan, berriz, aldi 

baterako kontratua zuten emakumeen ehunekoa %22,7ra igo zen, eta kontratu muga-

gabea zuten emakumeen ehunekoa %73ra jaitsi. Halaber, kontraturik gabekoen katego-

ria etxeko langile gisa ziharduten emakumeek osatzen zuten batez ere, eta alderdi horrek 

%4,4 gehiago eransten dio hizkera arruntean lan kolokatasuntzat hartzen dugunari. No-

lanahi ere, komeni da argitzea aldi baterako kontratuen sexuaren araberako diferentziala 

pixkanaka murriztu egin dela azken urteotan.

SPEEk argitaratutako informazioari helduta, eta kontuan hartuta kasu honetan azterketa 2001-

2011 aldikoa dela, honako hau esan behar da genero ikuspegia oinarri hartuta:

Erregistratutako langabezia: hamarkada batean, erregistratutako langabe guztien ar- ♦
tean emakumeek zuten proportzioak behera egin du nabarmen (%51 2011n, eta %63,5 

2001ean).

Jakinarazitako kontratuak: azken hamarkadan, emakumeek nabarmen handitu dute pro- ♦
portzioa jakinarazitako guztizko kontratu kopuruan (%50,7 2011n eta %48,6).

3.23 grafikoa.  EAEko emakumeak: erregistratutako langabezia 
eta jakinarazitako kontratuak (2001-2011)
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3.7.3.6. Lurralde historikoen araberako azterketa

Okupazioak eta langabeziak izan duten bilakaerari buruzko lurralde azterketan (3.46 koadroa), 

hiru lurralde historikoen artean dauden aldeak ikus daitezke, baita EAEko baterako bilakaerari bu-

ruzko desberdintasunak eta antzekotasunak ere. Aurreratu beharra dago 2011. urtean Bizkaiko 

eta Gipuzkoako biztanleria aktiboa hazi eta Arabakoa, berriz, jaitsi egin zela; horretaz gain, oku-

pazioak behera egin zuen oro har, eta langabeziak gora egin zuen Bizkaian eta Gipuzkoan, eta 

behera Araban.

3.46 koadroa. Lan merkatua, lurralde historikoen arabera

(Balio absolutuak milakotan(1))

2008 2009 2010 2011

ARABA

Biztanleria aktiboa 154,4 159,9 159,7 155,9

Biztanleria okupatua 150,2 144,1 143,8 143,7

• Nek. eta arrant. 3,2 2,7 3,1 2,8

• Industria 48,5 42,7 40,9 40,7

• Eraikuntza 10,5 9,8 8,8 9,5

• Zerbitzuak 88,1 88,9 91,0 90,6

Biztanleria langabea 4,2 15,8 16,0 12,3

Biztanleria ez-aktiboa 114,7 112,3 115,0 120,6

Jarduera tasa (%) 57,4 58,7 58,1 56,4

Langabezia tasa (%) 2,7 9,9 10,0 7,9

BIZKAIA

Biztanleria aktiboa 533,8 542,4 551,0 559,2

Biztanleria okupatua 510,6 495,6 495,8 484,9

• Nek. eta arrant. 5,2 4,6 3,6 3,2

• Industria 106,8 97,5 97,4 96,7

• Eraikuntza 45,2 43,7 42,3 36,6

• Zerbitzuak 353,4 349,8 352,5 348,5

Biztanleria langabea 23,2 46,8 55,2 74,3

Biztanleria ez-aktiboa 460,7 457,5 450,9 445,5

Jarduera tasa (%) 53,7 54,2 55,0 55,7

Langabezia tasa (%) 4,3 8,6 10,0 13,3

GIPUZKOA

Biztanleria aktiboa 337,4 333,4 334,1 336,6

Biztanleria okupatua 326,3 311,8 309,3 309,0

• Nek. eta arrant. 3,3 1,6 2,0 1,9

• Industria 94,4 85,1 86,7 86,2

• Eraikuntza 27,2 24,3 21,4 21,2

• Zerbitzuak 201,5 200,8 199,2 199,7

Biztanleria langabea 11,1 21,6 24,7 27,6

Biztanleria ez-aktiboa 252,4 258,7 256,9 255,1

Jarduera tasa (%) 57,2 56,3 56,5 56,9

Langabezia tasa (%) 3,3 6,5 7,4 8,2

(1) Jarduera tasarako eta langabezia tasarako izan ezik.

Iturria: BJA (Eustat).

Biztanleria aktiboa: pertsona aktiboen kopuruak gora egin zuen Bizkaian (%1,5) nahiz Gi- ♦
puzkoan (%0,7); Araban, berriz, jaitsi egin zen (–%2,4).
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Biztanleria okupatua: pertsona okupatuen kopuruak behera egin zuen, oro har: –%2,2  ♦
Bizkaian eta –%0,1 Araban eta Gipuzkoan. Ikuspegi sektorialari dagokionez, eraikuntza 

(Araban) eta zerbitzuak (Gipuzkoan) salbuetsita (kasu horietan %8ko eta %0,3ko igoerak 

izan ziren, hurrenez hurren), sektore guztietan behera egin zuen enpleguak hiru lurraldee-

tan. Termino absolutuetan, enplegu suntsiketarik handiena Bizkaiko eraikuntzan gertatu 

zen (2010ean baino 5.700 pertsona gutxiago), eta enplegu gorakadarik handiena, berriz, 

Arabako eraikuntzan (700 pertsona okupatu gehiago).

Biztanleria langabea eta langabezia tasa: langabeziak gora egin zuen Bizkaian (%34,6)  ♦
eta Gipuzkoan (%11,7), eta behera Araban (–%23,1). Langabezia tasak ere portaera bera 

izan zuen. Bizkaian, langabezia tasa %10etik %13,3ra igo zen 2010etik 2011ra bitarte, 

Gipuzkoan %7,4tik %8,2ra, eta Araban %10etik %7,9ra jaitsi zen.

Beraz, termino konparatiboetan, Bizkaiak izan zuen langabezia tasarik handiena (%13,3)  ♦
eta jarduera tasarik txikiena (%55,7), azken kasu horretan parametroak oso antzekoak 

izan baziren ere.

Kontratu motaren araberako soldatako biztanleriak 2011. urtean izan zuen banaketari dagokio-

nez, adierazi beharra dago Arabak izan zuela kontratu mugagabeen proportziorik handiena (lu-

rraldeko guztizkoaren %81,6), gizonen nahiz emakumeen kasuan. Bestalde, Gipuzkoak erregis-

tratu zuen ehunekorik handiena aldi baterako kontratuei dagokienez (lurraldeko guztizkoaren 

%22,3), emakumeen zein gizonen kasuan.

3.47 koadroa.  Soldatako biztanleria okupatua, lurralde historikoen arabera (2011). 
Portzentajezko banaketa, kontratu motaren arabera

(%)

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Guz-
tira

Gizonak
Emaku-
meak

Guz-
tira

Gizonak
Emaku-
meak

Guz-
tira

Gizonak
Emaku-
meak

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mugagabea  81,3  84,5  77,7  77,9  81,7  73,7  74,9  80,1  69,5

Aldi baterakoa  18,4  15,5  21,9  19,2  17,5  21,2  22,3  19,4  25,4

Kontraturik 

gabe eta 

bestelakoak   0,2   0,0   0,4   2,8   0,9   5,1   2,8   0,5   5,2

Iturria: BJA (Eustat).

Erregistratutako langabeziari dagokionez, SPEE zerbitzuan inskribatutako pertsonen kopuru-

rik handiena Bizkaiak izan zuen (81.896 2011ko abenduan, hots, guztizkoaren %56,3), ondo-

ren Gipuzkoak (%28,3) eta, azkenik, Arabak (%15,4). Hala eta guztiz ere, segida horren ordena 

aldatu egiten da zertxobait langabeen kopurua lurralde bakoitzeko biztanleria aktiboarekin al-

deratuta aintzat hartuz gero: %14,7 Bizkaian, %14,5 Araban eta %12,3 Gipuzkoan. Bilakae-

rari dagokionez, aurreko ekitaldiarekin alderatuz gero, hiru lurralde historikoetan gora egin zuen 

erregistratutako langabeen kopuruak (%9,7ko igoera Araban, %7,6koa Bizkaian eta %4,3koa 

Gipuzkoan).
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3.48 koadroa.  Erregistratutako langabezia/Biztanleria aktiboa, 
lurralde historikoen arabera

Erregistratutako langabezia (abendua)

Urtea Araba Bizkaia Gipuzkoa

2000 11.650 55.608 24.889

2001 11.337 52.758 25.036

2002 12.125 53.209 25.494

2003 11.008 54.947 26.535

2004 11.519 52.753 25.146

2005 11.074 47.915 24.401

2006 10.562 42.178 23.463

2007 10.499 41.151 22.932

2008 15.008 55.570 30.059

2009 19.212 70.495 38.494

2010 20.383 76.129 39.449

2011 22.368 81.896 41.130

Biztanleria aktiboa (IV. hiruhilekoa)

Urtea Araba Bizkaia Gipuzkoa

2000 143.300 503.900 314.500

2001 144.300 508.300 318.800

2002 151.100 516.200 329.000

2003 151.900 520.600 334.100

2004 149.500 529.700 332.200

2005 149.900 521.600 334.600

2006 152.400 525.300 337.200

2007 153.000 531.800 337.200

2008 157.800 531.900 335.700

2009 160.100 547.100 334.500

2010 158.800 549.700 337.900

2011 154.000 557.900 333.800

((Erregistratutako langabezia/Biztanleria aktiboa) × 100) = 
Langabezia tasa SPEE

Urtea Araba Bizkaia Gipuzkoa

2000  8,1 11,0  7,9

2001  7,9 10,4  7,9

2002  8,0 10,3  7,7

2003  7,2 10,6  7,9

2004  7,7 10,0  7,6

2005  7,4  9,2  7,3

2006  6,9  8,0  7,0

2007  6,9  7,7  6,8

2008  9,5 10,4  9,0

2009 12,0 12,9 11,5

2010 12,8 13,8 11,7

2011 14,5 14,7 12,3

Iturria: SPEE, BJA (Eustat).



128

 TXOSTEN SOZIOLABORALA 2011

3.7.3.7. Atzerriko langileak

Atzerriko langileen kolektiboa gure Erkidegoan gero eta garrantzia handiagoa hartzen ari denez 

gero, garrantzitsua da horri buruzko hainbat iruzkin egitea. Horri dagokionez, emandako lan 

baimenen kopuruari buruz eskuragarri dauden azken datuak (2010. urtekoak) eta EAEn Gizarte 

Segurantzan afiliatuta zeuden atzerriko langile guztiak (2011. urtean) oinarri hartuta, honako 

hau nabarmendu behar da:

2010ean emandako lan baimenen kopuruak behera egin zuen oro har. Adibidez, EAE  ♦
osoan zenbatutako jaitsiera %15,5 izan zen (–%27,4 Gipuzkoan, –%23,1 Araban eta 

–%3,8 Bizkaian). Zehazki, 2009an baino 2.153 lan baimen gutxiago eman ziren (11.751 

guztira; 2009an, ostera, 13.904). Era berean, Estatu osoan ere ikusten da 2010ean eman-

dako lan baimenen kopurua jaitsi egin zela (–%31,7).

1.000 soldatako bakoitzeko emandako lan baimenak kontuan hartuta, esan daiteke Es- ♦
tatu osoko kopurua handixeagoa izan zela 2010ean; izan ere, adierazle hori 17ko baliora 

iritsi zen, eta EAEkoa, berriz, 18ko baliora.

3.49 koadroa. Emandako lan baimenak

2006 2007 2008 2009 2010
Ald. Tasa 

2009-2010

EAE 19.078 15.027 21.732 13.904 11.751 –15,5

Araba 3.920 4.042 4.378 2.852 2.193 –23,1

Bizkaia 9.307 5.303 10.946 6.492 6.248  –3,8

Gipuzkoa 5.851 5.682 6.408 4.560 3.310 –27,4

Estatua 857.052 499.211 790.205 372.776 254.571 –31,7

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Gizarte Segurantzan afiliatutako atzerritarren kopuruak gora egin zuen 2011n EAEn  ♦
(%1,9), Bizkaian eta Gipuzkoan erregistratutako gehikuntzaren ondorioz (%5,4 eta %1,5, 

hots, aurreko ekitaldian baino 1.250 eta 255 pertsona gehiago, hurrenez hurren). Araban, 

berriz, afiliazioak behera egin zuen (–%4,7, hau da, 533 pertsona gutxiago). Aitzitik, afi-

liazioak %3,1eko beherakada izan zuen Estatu osoan.

1.000 afiliatu bakoitzeko Gizarte Segurantzan afiliatutako atzerriko langileen kopuruaren  ♦
ratioari dagokionez, esan daiteke Estatuan EAEn baino handiagoa izan zela 2011. urtean 

(118 eta 68, hurrenez hurren).

3.50 koadroa. Gizarte Segurantzan afiliatutako atzerriko langileak

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ald. Tasa 

2010-2011

EAE 38.855 45.002 51.954 50.404 51.497 52.468  1,9

Araba 9.544 11.021 12.309 11.486 11.312 10.779 –4,7

Bizkaia 17.031 18.957 22.151 21.912 23.267 24.517  5,4

Gipuzkoa 12.280 15.024 17.494 17.006 16.917 17.172  1,5

Estatua 1.822.406 1.975.578 2.052.406 1.878.023 1.840.827 1.783.858 –3,1

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.
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Adierazi beharra dago lan baimenen kopuruan izandako beherakadaren eta atzerritarrak Gi-

zarte Segurantzan afiliatzeko dinamismo txikiagoaren arrazoia, funtsean, jarduera ekonomiko 

ahula izan zen. Halaber, azpimarratu beharra dago krisialdi ekonomikoak gehien kaltetutako 

sektoreetako bat eraikuntza izan dela, bereziki Estatuko eremuan, eta sektore horrek enplegu 

bila zebiltzan etorkinen kopuru handi bat hartzen zuela.

3.7.4. SPEEn jakinarazitako lan kontratazioaren bilakaera (EAE)

3.7.4.1. Bilakaera orokorra (1992-2011)

Berriz ere, gogoratu beharra dago SPEEn jakinarazitako lan kontratazioaren azterketari esker, 

enpleguaren azterketa osa daitekeela; izan ere, kasu honetan informazioaren banantzea han-

diagoa da. Era berean, komeni da kontuan izatea informazio hori erregistro datuei buruzkoa 

dela.

Eustaten BJA inkestak bestelakoa adierazi arren (enpleguaren %1,2ko beherakada ekitaldi 

osoan), lan kontratazioak gora egin zuen 2011. urtean, aurreko ekitaldian baino neurri txikia-

goan bada ere. Zehazki, 2011. urtean 724.010 kontratu jakinarazi ziren EAEn. Horrela, beraz, 

kontratuen kopuruak urte arteko %1,9ko igoera izan zuen (%5,2 2010ean), eta 1992-2011 al-

diko hazkunde metatua %218,8ra iritsi zen. Estatu osoan, aldakuntza tasa positiboa izan da 

(%0,1) joan den urtearen aldean, eta 1992tik 2010era bitarteko hazkunde metatua %179,9 

izan da.

3.51 koadroa.  SPEEn jakinarazitako kontratuak: maila, bilakaera eta banaketa 
(1992-2011)

Balio 
absolutuak

Estatua (1) EAE (2) Araba (3) Bizkaia (4) Gipuzkoa (5)

1992  5.156.795 227.131  37.415 128.545  61.171

1993  4.654.787 207.938  35.419 116.172  56.346

1994  5.944.472 284.210  48.295 148.452  87.463

1995  7.311.835 353.503  61.181 186.768 105.554

1996  8.627.547 410.698  74.195 216.041 120.462

1997 10.093.565 506.150  89.134 257.340 159.676

1998 11.663.230 562.558  98.418 299.450 164.690

1999 13.245.327 641.175 107.194 337.212 196.769

2000 13.828.919 678.831 106.792 367.554 204.485

2001 14.056.484 691.366 111.891 372.970 206.505

2002 14.179.245 708.087 106.126 398.908 203.053

2003 14.668.063 745.528 116.642 418.841 210.045

2004 16.350.784 790.914 125.877 426.156 238.881

2005 17.164.965 806.553 129.451 435.952 241.150

2006 18.526.772 854.485 135.644 463.748 255.093

2007 18.622.108 873.032 143.179 479.100 250.753

2008 16.601.237 825.493 136.900 443.755 244.838

2009 14.021.837 675.026 110.810 364.099 200.117

2010 14.417.150 710.406 120.924 381.473 208.009

2011 14.433.232 724.010 123.369 391.253 209.388
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3.51 koadroa.  SPEEn jakinarazitako kontratuak: maila, bilakaera eta banaketa 
(1992-2011) (jarraipena)

Urte arteko 
aldakuntza

Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

1993 –9,7 –8,5 –5,3 –9,6 –7,9

1994 27,7 36,7 36,4 27,8 55,2

1995 23,0 24,4 26,7 25,8 20,7

1996 18,0 16,2 21,3 15,7 14,1

1997 17,0 23,2 20,1 19,1 32,6

1998 15,6 11,1 10,4 16,4 3,1

1999 13,6 14,0 8,9 12,6 19,5

2000 4,4 5,9 –0,4 9,0 3,9

2001 1,6 1,8 4,8 1,5 1,0

2002 0,9 2,4 –5,2 7,0 –1,7

2003 3,4 5,3 9,9 5,0 3,4

2004 11,5 6,1 7,9 1,7 13,7

2005 5,0 2,0 2,8 2,3 0,9

2006 7,9 5,9 4,8 6,4 5,8

2007 0,5 2,2 5,6 3,3 –1,7

2008 –10,9 –5,4 –4,4 –7,4 –2,4

2009 –15,5 –18,2 –19,1 –18,0 –18,3

2010 2,8 5,2 9,1 4,8 3,9

2011 0,1 1,9 2,0 2,6 0,7

Ehunekoak (2)/(1) (2)/(2) (3)/(2) (4)/(2) (5)/(2)

1992 4,4 100,0 16,5 56,6 26,9

1993 4,5 100,0 17,0 55,9 27,1

1994 4,8 100,0 17,0 52,2 30,8

1995 4,8 100,0 17,3 52,8 29,9

1996 4,8 100,0 18,1 52,6 29,3

1997 5,0 100,0 17,6 50,8 31,5

1998 4,8 100,0 17,5 53,2 29,3

1999 4,8 100,0 16,7 52,6 30,7

2000 4,9 100,0 15,7 54,1 30,1

2001 4,9 100,0 16,2 53,9 29,9

2002 5,0 100,0 15,0 56,3 28,7

2003 5,1 100,0 15,6 56,2 28,2

2004 4,8 100,0 15,9 53,9 30,2

2005 4,7 100,0 16,0 54,1 29,9

2006 4,6 100,0 15,9 54,3 29,9

2007 4,7 100,0 16,4 54,9 28,7

2008 5,0 100,0 16,6 53,8 29,7

2009 4,8 100,0 16,4 53,9 29,6

2010 4,9 100,0 17,0 53,7 29,3

2011 5,0 100,0 17,0 54,0 28,9

Iturria: SPEE.
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Lurralde azterketatik honako ondorio hau ateratzen dugu: 2011. urtean, lan kontratazioaren go-

rakada orokorra izan zen EAEko hiru lurraldeetan: %2,6 Bizkaian, %2 Araban eta %0,7 Gipuz-

koan.

Nolanahi ere, 2011. urtean EAEko urte arteko lan kontratazioak gora egin bazuen ere (%1,9), 

ekitaldi horretan jakinarazitako kontratazio maila (724.000 kontratu inguru) 2002koaren eta 

2003koaren tartean geratu zen (708.057 eta 745.528 kontratu, hurrenez hurren).

2006-2011 aldia aintzat hartzen badugu, berriz, kontratatutako pertsonen kopuruak behera-

kada handiagoa izan du jakinarazitako kontratuen kopuruak baino, kontratu txandakatzea biz-

kortu den adierazgarri. 2006. urtean, pertsona eta urte bakoitzeko 2,56 kontratu erregistratu zi-

ren batez beste; 2011. urtean, berriz, ratio hori pertsona bakoitzeko 2,82 kontratura iritsi zen. 

Izan ere, 2011. urtean erregistratutako txandakatze maila (2,82) handiena izan da 2001ean erre-

gistratutakoaz geroztik.

3.52 koadroa. Jakinarazitako kontratuak eta kontratatuak. EAE, 2006-201116

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Jakinarazitako kontratuak16 849.868 869.262 822.932 674.007 710.042 723.820

Kontratatuak 331.565 330.770 315.053 260.181 259.115 256.440

Txandakatzea 2,56 2,63 2,61 2,59 2,74 2,82

Iturria: SPEEren Informazioa Aztertzeko Sistema. 2012ko otsailean eguneratutako datuak.

Lurralde historikoen araberako azterketatik ondoriozta daitekeenez, Bizkaiak izan zuen kontratu 

txandakatzerik handiena (2,99 kontratu pertsona eta urte bakoitzeko), eta, ondoren, Gipuzkoak 

(2,72) eta Arabak (2,53).

3.53 koadroa.  Jakinarazitako kontratuak eta kontratatuak EAEn, 
lurralde historikoen arabera (2011)

Araba Bizkaia Gipuzkoa GUZTIRA

Jakinarazitako kontratuak16 123.553 390.927 209.340 723.820

Kontratatuak 48.752 130.701 76.987 256.440

Txandakatzea 2,53 2,99 2,72 2,82

Iturria: SPEEren Informazioa Aztertzeko Sistema. 2012ko otsailean eguneratutako datuak.

3.7.4.2. SPEEn jakinarazitako kontratuak: kontratu motaren, sexuaren, adinaren eta lurralde 

historikoaren arabera (2011)

2011. urtean, EAEn jakinarazitako guztizko kontratazioak %1,9ko gorakada izan zuen (2010. 

urtean %5,2 igo zen, 2008an eta 2009an behera egin ondoren —%5,4 eta %18,2, hurrenez 

hurren—), jakinarazitako kontratu mugagabeek %10,9ko beherakada izan zuten, eta aldi ba-

terakoek, berriz, %2,9ko gorakada. Bilakaera hori, oro har, aldi baterakotasunaren maila han-

diagoaren adierazgarri izan daitekeela pentsa daiteke. Izan ere, aldi baterako kontratazioa

16 Informazio hori SPEEren Enplegu Behatokiak ematen du. Behatokiak informazioa bildu ahala egiten dituen doitzeak 

direla-eta, datuak ez datoz guztiz bat atal honetan kontratazioari buruz ematen den informazioarekin.
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3.54 koadroa. SPEEk EAEn jakinarazitako kontratuak, kontratu motaren arabera (2000-2011)

EAE 

GUZTIRA

MUGAGABEA ALDI BATERAKOA

Guztira
Lanaldi 

osoa
Lanaldi 

partziala
Guztira

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Prestakuntza 
arlokoak

EAE 00 678.831 52.466 42.550 9.916 626.365 475.287 138.899 12.179
Araba 106.792 8.976 7.226 1.750 97.816 76.325 19.582 1.909
Bizkaia 367.554 28.134 22.445 5.689 339.420 255.549 77.766 6.105
Gipuzkoa 204.485 15.356 12.879 2.477 189.129 143.413 41.551 4.165

EAE 01 691.366 58.204 46.345 11.859 633.161 463.929 158.064 11.168
Araba 111.891 10.580 8.317 2.263 101.310 76.470 22.980 1.860
Bizkaia 372.970 30.380 23.692 6.688 342.590 250.077 86.559 5.954
Gipuzkoa 206.505 17.244 14.336 2.908 189.261 137.382 48.525 3.354

EAE 02 708.087 56.380 42.652 13.727 651.707 463.930 177.342 10.435
Araba 106.126 10.666 7.641 3.025 95.460 70.257 23.710 1.493
Bizkaia 398.908 29.502 22.388 7.113 369.406 262.543 101.270 5.593
Gipuzkoa 203.053 16.212 12.623 3.589 186.841 131.130 52.362 3.349

EAE 03 745.528 54.532 40.734 13.798 690.996 492.062 189.719 9.215
Araba 116.642 9.580 7.139 2.441 107.062 78.799 26.763 1.500
Bizkaia 418.841 29.696 21.869 7.827 389.145 278.761 105.621 4.763
Gipuzkoa 210.045 15.256 11.726 3.530 194.789 134.502 57.335 2.952

EAE 04 790.914 54.557 40.939 13.618 736.357 518.085 208.551 9.721
Araba 125.877 9.695 7.437 2.258 116.182 84.201 30.446 1.535
Bizkaia 426.156 28.319 20.989 7.330 397.837 281.411 111.267 5.159
Gipuzkoa 238.881 16.543 12.513 4.030 222.338 152.473 66.838 3.027

EAE 05 806.553 56.291 43.020 13.271 750.262 513.209 227.713 9.340
Araba 129.451 9.569 7.435 2.134 119.882 86.430 32.107 1.345
Bizkaia 435.952 29.940 22.699 7.241 406.012 274.171 126.785 5.056
Gipuzkoa 241.150 16.782 12.886 3.896 224.368 152.608 68.821 2.939

EAE 06 854.485 79.993 60.571 19.422 774.492 526.895 238.182 9.415
Araba 135.644 12.521 9.694 2.827 123.123 87.510 34.329 1.284
Bizkaia 463.748 42.131 31.771 10.360 421.617 285.440 131.158 5.019
Gipuzkoa 255.093 25.341 19.106 6.235 229.752 153.945 72.695 3.112

EAE 07 873.032 77.199 56.819 20.380 795.833 544.253 242.527 9.053
Araba 143.179 12.640 9.471 3.169 130.539 93.079 36.181 1.279
Bizkaia 479.100 41.618 30.683 10.935 437.482 298.219 134.466 4.797
Gipuzkoa 250.753 22.941 16.665 6.276 227.812 152.955 71.880 2.977

EAE 08 825.493 71.623 52.079 19.544 753.870 506.283 239.716 7.871
Araba 136.900 12.036 9.014 3.022 124.864 87.607 36.085 1.172
Bizkaia 443.755 37.149 26.688 10.461 406.606 272.974 129.617 4.015
Gipuzkoa 244.838 22.438 16.377 6.061 222.400 145.702 74.014 2.684

EAE 09 675.026 51.504 35.743 15.761 623.522 401.029 217.621 4.872
Araba 110.810 8.206 5.895 2.311 102.604 69.617 32.287 700
Bizkaia 364.099 27.404 19.031 8.373 336.695 215.360 118.922 2.413
Gipuzkoa 200.117 15.894 10.817 5.077 184.223 116.052 66.412 1.759

EAE 10 710.406 49.004 33.340 15.664 661.402 427.948 228.207 5.247
Araba 120.924 8.209 5.911 2.298 112.715 77.693 34.206 816
Bizkaia 381.473 25.405 17.058 8.347 356.068 228.500 124.860 2.708
Gipuzkoa 208.009 15.390 10.371 5.019 192.619 121.755 69.141 1.723

EAE 11 724.010 43.674 29.366 14.308 680.336 433.675 241.272 5.389
Araba 123.369 6.950 4.891 2.059 116.419 78.869 36.597 953
Bizkaia 391.253 23.451 15.574 7.877 367.802 234.860 130.345 2.597
Gipuzkoa 209.388 13.273 8.901 4.372 196.115 119.946 74.330 1.839

Iturria: SPEE.
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kontratazio guztien %94ra iritsi zen (%93,1 2010. urtean). Zifra hori, nolanahi ere, laurogeita ha-

marreko hamarkadaren hasierakoa baino txikiagoa izan zen (%95 garai hartan). Bestalde, be-

reziki aipatu beharra dago prestakuntza kontratuek 2000-2011 aldian izan zuten beherakada 

(–%55,8). Edonola ere, berriz ere gogoratu beharra dago SPEEn jakinarazitako kontratazioaren 

azterketa aldi jakin batean gertatzen diren lan merkaturako sarrera fluxuei dagokiela.

3.24 grafikoa. Lan kontratazioaren bilakaera EAEn

(Jakinarazitako kontratuak, 2000 = 100)
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Iturria: SPEE.

3.55 koadroa.  SPEEk EAEn jakinarazitako kontratuen portzentajezko banaketa 
(kontratu motaren arabera, 2000-2011)

EAE, 
GUZ-
TIRA

MUGAGABEA ALDI BATERAKOA

Guztira
Lanaldi 

osoa
Lanaldi 

partziala
Guztira

Lanaldi 
osoa

Lanaldi 
partziala

Prestakuntza 
arlokoak

2000 100,0 7,7 6,3 1,5 92,3 70,0 20,5 1,8

2001 100,0 8,4 6,7 1,7 91,6 67,1 22,9 1,6

2002 100,0 8,0 6,0 1,9 92,0 65,5 25,0 1,5

2003 100,0 7,3 5,5 1,9 92,7 66,0 25,4 1,2

2004 100,0 6,9 5,2 1,7 93,1 65,5 26,4 1,2

2005 100,0 7,0 5,3 1,6 93,0 63,6 28,2 1,2

2006 100,0 9,4 7,1 2,3 90,6 61,7 27,9 1,1

2007 100,0 8,8 6,5 2,3 91,2 62,3 27,8 1,0

2008 100,0 8,7 6,3 2,4 91,3 61,3 29,0 1,0

2009 100,0 7,6 5,3 2,3 92,4 59,4 32,2 0,7

2010 100,0 6,9 4,7 2,2 93,1 60,2 32,1 0,7

2011 100,0 6,0 4,1 2,0 94,0 59,9 33,3 0,7

Iturria: SPEE.

Arestian adierazi dugunez, kontratazio mugagabea %10,9 jaitsi zen, eta aipatzekoa da la-

naldi osoko kontratazio mugagabea jaitsi zela bereziki (–%11,9). Horren ondorioz, jakinarazi-

tako kontratuen guztizkoan duen garrantzi erlatiboa txikiagoa izan zen (%4,1 2011n, eta %4,7 
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2010ean). Aldi baterako kontratazioak, aldiz, %2,9 egin zuen gora, eta lanaldi partzialeko aldi 

baterako kontratazioa neurri handiagoan hazi zen (%5,7); horren ondorioz, jakinarazitako kon-

tratuen guztizkoan duen proportzioak gora egin zuen zertxobait (%33,3 2011n eta %32,1 au-

rreko ekitaldian).

Kontratu mugagabeei dagokienez, eta urte arteko datuak kontuan hartuta, kontratu horien bo-

lumena %10,9 jaitsi zen, eta aintzat hartutako kontratazio mugagabeen modalitate guztietan 

jaitsi zen, hasierako kontratazio mugagabean izan ezik (kasu horretan, %1,8ko gorakada izan 

zen). Beherakadarik handiena enplegua sustatzeko hasierako kontratetan gertatu zen (%48,4ko 

beherakada).

2007. urtean hasitako kontratazio mugagabearen etengabeko beherakadaren ondorioz, azken 

ekitaldian lortutako maila (43.674 kontratu mugagabe 2011. urtean) nabarmen txikiagoa izan 

zen 2006ko lan erreformaren aurreko urteetakoa baino (55.000 kontratu mugagabe inguru).

3.56 koadroa.  SPEEk EAEn jakinarazitako kontratu mugagabeak, 
kontratu motaren arabera

2009 2010 2011
Aldakuntza,
2010-2011

GUZTIRA 51.504 49.004 43.674 –10,9

Hasierako mugagabeak 19.300 19.150 19.486   1,8

Enplegua sustatzeko kontratuak (hasierakoa) 10.029  8.256  4.263 –48,4

Konbertsioak 17.323 13.439 12.606  –6,2

Enplegua sustatzeko konbertsioak  4.513  7.772  6.992 –10,0

Gainerakoak    339    387    327 –15,5

Iturria: SPEE.

Bestalde, jakinarazitako aldi baterako kontratuek %2,9ko gorakada izan zuten 2010etik 2011ra 

bitarte (661.402 eta 680.336 kontratu, hurrenez hurren). Horri dagokionez, adierazi beharra 

dago aldi baterako kontratazioaren gorakada orokorra izan zela, eta igoerarik handiena, termino 

absolututan zein erlatibotan, bitarteko kontratuetan gertatu zela (2010ean baino 8.665 kontratu 

gehiago, hau da, %5,4ko igoera); horren ondorioz, aldi baterako kontratu mota hori jakinara-

zitako aldi baterako kontratu guztien %24,8ra iritsi zen. Bestetik, obra eta zerbitzu kontratuak 

(aldi baterako kontratu guztien %33,8) eta behin-behineko kontratuak (aldi baterako kontratu 

guztien %39) %2,6 eta %1,6 hazi ziren, hurrenez hurren.

3.57 koadroa.  SPEEk EAEn jakinarazitako aldi baterako kontratuak, 
kontratu motaren arabera

2009 2010 2011
Aldakuntza,
2010-2011

GUZTIRA 623.522 661.402 680.336 2,9

Obra eta zerbitzua 210.365 224.058 229.919 2,6

Behin-behinekoak 236.482 261.052 265.174 1,6

Bitartekoak 159.402 160.291 168.956 5,4

Gainerakoak  17.273  16.001  16.287 1,8

Iturria: SPEE.
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Hiruhilekoen bilakaerari dagokionez, kontratu mugagabeen urte arteko beherakada areagotu 

egin zen 2011. urtean (–%3,3, –%7, –%13 eta –%20,4 lehen, bigarren, hirugarren eta lauga-

rren hiruhilekoetan, hurrenez hurren). Aitzitik, aldi baterako kontratuen kasuan, urte arteko haz-

kundea moteldu egin zen lehen hiru hiruhilekoetan (%7,4, %5,1 eta %1,4, hurrenez hurren), eta 

beherakada bat izan zen laugarrenean (–%1,4).

3.58 koadroa.  SPEEk EAEn jakinarazitako kontratuak, kontratu motaren 
eta hiruhilekoaren arabera (2010 eta 2011)

I. 
hiruh.

II. 
hiruh.

III. 
hiruh.

IV. 
hiruh.

GUZTIRA 
urtean

Urteko 
banaketa 

(%)

2010, GUZTIRA 153.986 175.638 188.265 192.517 710.406 100,0

Mugagabeak  12.897  11.828  11.811  12.468  49.004   6,9

Aldi baterakoak 141.089 163.810 176.454 180.049 661.402  93,1

2011, GUZTIRA 164.032 183.233 189.216 187.529 724.010 100,0

Mugagabeak  12.471  11.001  10.272  9.930  43.674   6,0

Aldi baterakoak 151.561 172.232 178.944 177.599 680.336  94,0

Iturria: SPEE.

3.59 koadroa.  SPEEk EAEn jakinarazitako kontratuak, sexuaren, adinaren 
eta hiruhilekoaren arabera (2010 eta 2011)

I. 
hiruh.

II. 
hiruh.

III. 
hiruh.

IV. 
hiruh.

GUZTIRA 
urtean

Urteko 
banaketa 

(%)

2010, GUZTIRA 153.986 175.638 188.265 192.517 710.406 100,0

Gizonak 73.822 85.953 92.099 93.177 345.051  48,6

Emakumeak 80.164 89.685 96.166 99.340 365.355  51,4

17-24 urte 30.952 39.017 44.007 41.165 155.141  21,8

25-29 urte 29.902 33.626 35.727 37.176 136.431  19,2

30-39 urte 46.464 51.661 54.116 56.537 208.778  29,4

40-44 urte 17.796 19.114 19.922 21.609 78.441  11,0

45 urte edo gehiago 28.872 32.220 34.493 36.030 131.615  18,5

2011, GUZTIRA 164.032 183.233 189.216 187.529 724.010 100,0

Gizonak 81.479 91.807 94.644 89.360 357.290  49,3

Emakumeak 82.553 91.426 94.572 98.169 366.720  50,7

17-24 urte 31.128 39.015 40.420 35.634 146.197  20,2

25-29 urte 31.726 35.294 35.238 35.808 138.066  19,1

30-39 urte 51.017 55.168 56.616 57.147 219.948  30,4

40-44 urte 18.766 20.019 21.042 21.524 81.351  11,2

45 urte edo gehiago 31.395 33.737 35.900 37.416 138.448  19,1

Iturria: SPEE.



136

 TXOSTEN SOZIOLABORALA 2011

Kontratu mugagabeek kontratu motaren arabera izan duten hiruhilekoko bilakaerari dago-

kionez, hasierako kontratazio mugagabeak zein hasierako enplegua sustatzeko kontrata-

zioak beheranzko joera nabarmena izan zuten hiruhileko guztietan; enplegua sustatzeko 

konbertsioek, berriz, gora egin zuten hirugarren hiruhilekotik aurrera. Edonola ere, 2011. ur-

tean jakinarazitako kontratu mugagabe gehienak biltzen dituen hasierako kontratazio mu-

gagabearen proportzioa igo egin zen (%43,7 lehen hiruhilekoan eta %46,1 azken hiruhile-

koan).

3.60 koadroa.  SPEEk EAEn jakinarazitako kontratu mugagabeak, kontratu motaren 
eta hiruhilekoaren arabera (2011)

I. 
hiruh.

II. 
hiruh.

III. 
hiruh.

IV. 
hiruh.

GUZTIRA, 
2011

Urteko 
banaketa 

(%)

GUZTIRA 12.471 11.001 10.272 9.930 43.674 100,0

Hasierako mugagabeak  5.448  4.826  4.637 4.575 19.486  44,6

Enplegua sust. hasierakoa  1.308  1.144  1.024   786  4.262   9,8

Konbertsioak  3.406  3.552  3.088 2.560 12.606  28,9

Enplegua sust. konberts.  2.223  1.387  1.447 1.936  6.993  16,0

Gainerakoak     86    92     76    73    327   0,7

Iturria: SPEE.

Kontratu mugagabeek sexuaren arabera izan duten hiruhilekoko bilakaerari dagokionez, bi se-

xuek kontratu mugagabe guztietan zuten proportzioak aldaketak izan zituen. Nolanahi ere, eki-

taldi osoan jakinarazitako kontratu mugagabe guztiak kontuan hartuta, gizonen proportzioa 

%54,8ra iritsi zen, eta emakumeena, berriz, %45,2ra.

3.61 koadroa.  SPEEk EAEn jakinarazitako kontratu mugagabeak, sexuaren 
eta hiruhilekoaren arabera (2011)

I. 
hiruh.

II. 
hiruh.

III. 
hiruh.

IV. 
hiruh.

GUZTIRA, 
2011

Urteko 
banaketa 

(%)

GUZTIRA 12.471 11.001 10.272 9.930 43.674 100,0

Gizonak  6.820  6.260  5.463 5.402 23.945  54,8

Emakumeak  5.651  4.741  4.809 4.528 19.729  45,2

Iturria: SPEE.

Aldi baterako kontratazioaren azterketara itzulita (arestian esan dugunez, EAEn 2011n jakina-

razitako kontratu guztien %94 aldi baterakoak izan ziren), adierazi beharra dago obra eta zer-

bitzuko eta behin-behineko modalitateak ugarienak izan zirela berriz ere, bien artean aldi ba-

terako kontratazio osoaren %72,8 bildu baitzuten. Aurreko urteetan bezalaxe, 2011. urtean 

kontratu motak sexuaren arabera banatuta daudela ikus daiteke argi eta garbi. Banaketa horren 

arabera, gizonen kopurua handiagoa izan zen obra eta zerbitzuko kontratuetan eta bestelakoen 

modalitatean, eraikuntzari eta industriari loturik bereziki; bitarteko kontratuetan, berriz, emaku-

meen kontratazio maila handiagoa izan zen. Orobat, adierazi beharra dago 2008an guztira ja-
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kinarazitako aldi baterako kontratuetan emakumeek proportzio handiagoa izan zutela gizonek 

baino (%51 eta %49, hurrenez hurren).

3.62 koadroa.  SPEEk EAEn jakinarazitako aldi baterako kontratu nagusiak, 
sexuaren arabera (2011, balio absolutuak)

Obra eta 
zerbitzua

Behin-
behinekoak

Bitartekoak
Beste 
batzuk

Aldi 
baterakoak, 

GUZTIRA

GUZTIRA 229.919 265.174 168.956 16.287 680.336

Gizonak 142.758 136.647  43.428 10.512 333.345

Emakumeak  87.161 128.527 125.528  5.775 346.991

Iturria: SPEE.

3.63 koadroa.  SPEEk EAEn jakinarazitako aldi baterako kontratu nagusiak, 
sexuaren arabera (2011, portzentajezko banaketa)

Obra eta 
zerbitzua

Behin-
behinekoak

Bitartekoak
Beste 
batzuk

Aldi 
baterakoak, 

GUZTIRA

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gizonak  62,1  51,5  25,7  64,5  49,0

Emakumeak  37,9  48,5  74,3  35,5  51,0

Iturria: SPEE.

Atal honen hasieran adierazi dugunez, 2011. urtean SPEEren EAEko bulegoetan jakinarazitako 

kontratuen guztizko bolumenak %1,9 egin zuen gora, eta sexuen arteko banaketa antzeko sa-

marra izan zen: emakumeen kontratuak egindako kontratu guztien %50,7 izan ziren, eta gizo-

nenak, berriz, gainerako %49,3; bien artean, 9.000 kontratuko aldea izan zen.

3.64 koadroa.  SPEEk EAEn jakinarazitako kontratuak, sexuaren, 
adinaren eta lurralde historikoaren arabera (2011)

Araba Bizkaia Gipuzkoa GUZTIRA

GUZTIRA 123.369 391.253 209.388 724.010

Gizonak  68.698 191.405  97.187 357.290

Emakumeak  54.671 199.848 112.201 366.720

17-24 urte  24.828  78.505  42.864 146.197

25-29 urte  24.655  76.211  37.200 138.066

30-39 urte  39.328 118.022  62.598 219.948

40-44 urte  13.376  43.615  24.360  81.351

45 urte edo gehiago  21.182  74.900  42.366 138.448

Iturria: SPEE.
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Lurralde banaketari dagokionez, Bizkaian kontratuen %54 erregistratu zen, Gipuzkoan, %28,9, 

eta, Araban, gainerako %17a.

Azkenik, kontuan hartu behar da Bizkaian eta Gipuzkoan emakumeen kontratazioa handiagoa 

izan dela gizonena baino; Araban, berriz, alderantziz gertatu zen, aurreko urteetan bezala.

3.7.4.3. SPEEn jakinarazitako kontratuak, lanpostuaren okupazioaren arabera (2011)

Atal honi amaiera emateko, jarraian iruzkin labur bat egingo dugu 2011. urtean SPEEn jakinara-

zitako kontratuen banaketaren inguruan, lanpostuaren okupazioaren arabera.

3.65 koadroa.  SPEEn jakinarazitako kontratuen portzentajezko banaketa, 
lanpostuaren okupazioaren arabera (2011)

Lanpostu mota EAE Estatua

GUZTIRA 100,0 100,0

Maila handia  10,1   7,9

Zuzendariak eta gerenteak   0,2   0,3

Osasunaren eta irakaskuntzaren arloko tekn. eta prof. zientifiko eta intel.   5,2   4,0

Bestelako teknikari eta profesional zientifiko eta intelektualak   4,7   3,6

Maila ertaina  45,2  39,4

Teknikariak; laguntzako profesionalak   8,1   6,7

Jendearen aurrean egoten ez diren bulegoko langileak   4,3   3,5

Jendearen aurrean egoten diren bulegoko langileak   3,3   3,4

Jatetxe eta merkataritza arloko zerbitzuetako langileak  18,1  18,2

Osasun eta zaintza arloko zerbitzuetako langileak  10,3   6,3

Babes eta segurtasun arloko zerbitzuetako langileak   1,2   1,3

Maila txikia  44,7  52,7

Nekazaritza, abeltzaintza, baso eta arrantza sektoreetako langile kualif.   0,3   2,5

Eraikuntzako langile kualifikatuak, makina operadoreak izan ezik   3,1   5,4

Manufaktura industrietako langile kualifikatuak, instalazio eta 

makinetako operadoreak izan ezik   4,5   3,8

Instalazio eta makineria finkoetako operadoreak, eta muntatzaileak   4,3   1,9

Makineria mugikorreko gidariak eta operadoreak   2,8   3,8

Zerbitzuetako kualifikaziorik gabeko langileak (garraioetakoak izan ezik)  12,7  11,5

Nekazaritzako, arrantzako, eraikuntzako, manufaktura industrietako eta 

garraioetako peoiak  17,1  23,9

Okupazio militarrak   0,0   0,0

Okupazioen Sailkapen Nazionala 2011.

Iturria: SPEE.

Azterketa sinplifikatze aldera, lanpostuak hiru kualifikazio maila handitan taldekatu ditugu: kua-

lifikazio maila handiko, ertaineko eta txikiko lanpostuak. Horren haritik, azpimarratzekoa da 

2011. urtean EAEn jakinarazitako hamar kontratutik ia bost kualifikazio ertaineko lanpostuetan 

egin zirela (zehazki, %45,2); horien artean, jatetxe arloko eta merkataritzako zerbitzuetako lan-

gileak (guztien %18,1) eta osasun eta zaintza zerbitzuetako langileak (guztien %10,3) izan ziren 

nagusi.
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Kualifikazio maila txikiko lanpostuek (guztizkoaren %44,7) proportzio txikixeagoa izan zuten au-

rrekoek baino. Horien artean, peoiak eta zerbitzuetako (garraioak izan ezik) kualifikaziorik ga-

beko langileak izan ziren ugarienak (guztizkoaren %17,1 eta %12,7, hurrenez hurren).

Bestalde, kualifikazio maila handiko lanpostuak EAEn jakinarazitako kontratu guztien %7,4 izan 

ziren, eta osasunaren eta irakaskuntzaren arloko teknikari eta profesional zientifiko eta inte-

lektualenak (guztien %5,2) eta bestelako teknikari eta profesional zientifiko eta intelektualenak 

(guztien %4,7) izan ziren lanpostu ugarienak.

Estatu osoaren aldean, nabarmentzekoa da kualifikazio maila txikiko lanpostuek EAEn garran-

tzi erlatibo txikiagoa izan zutela guztira jakinarazitako kontratazioan (guztizkoaren %44,7 EAEn, 

eta %52,7 Estatuan). Kualifikazio maila ertaineko eta handiko lanpostuen kasuan, berriz, pro-

portzioa handiagoa izan zen EAEn (%45,2 EAEn eta %39,4 Estatuan, eta %10,1 EAEn eta 

%7,9 Estatuan, hurrenez hurren).

3.7.5. Gizarte Segurantzako afiliazioa

Lan merkatuaren nondik norakoaren azterketa osatzeko helburuarekin, ondoren Gizarte Segu-

rantzako afiliazioen bilakaera aztertuko dugu, Lan eta Immigrazio Ministerioak eskainitako infor-

mazioa oinarritzat hartuta. Ildo horretan, gogora ekarri behar dugu Gizarte Segurantzaren sis-

teman afiliatzea nahitaezkoa dela Gizarte Segurantzaren aplikazio eremuan bildutako pertsona 

guztientzat, eta bakarra langilearen bizitza osorako eta sistema osorako, afiliazioaren ostean 

gerta daitezkeen altak, bajak eta bestelako aldaketak gorabehera. Afiliatutako langileen zifrak 

lanean alta emanda dauden langileei eta pareko egoeretan —hala nola aldi baterako ezinta-

sunean, enplegu erregulazioan eta langabezia partzialean— daudenei dagozkie. Bestalde, ai-

patzekoa da afiliatuen kopuruak ez duela zertan bat etorri langileen kopuruarekin, kotizatzeko 

betebeharra dakarten egoeren kopuruarekin baizik (dauzkan kotizazio egoera adina aldiz kon-

tabilizatzen da pertsona bakoitza). Nolanahi ere, enplegatuen kopurua eta afiliatuen kopurua 

antzeko samarrak dira.

2011. urtean, Gizarte Segurantzako afiliatuen batez besteko kopuruak (924.923) 2009an ha-

sitako beheranzko joerarekin jarraitu zuen. Edonola ere, 2011ko beherakada 2010ekoa baino 

txikiagoa izan zen (–%0,6 eta –%1, hurrenez hurren). 2011. urtean, Gizarte Segurantzako afi-

liazioen batez besteko kopurua 2006koa baino txikiagoa izan zen (937.244 urte hartan). Az-

pimarratzekoa da, halaber, Gizarte Segurantzako afiliazioen beherakada (–%0,6) bat datorrela 

arestian aipatutako biztanleria okupatuaren uzkurdurarekin (–%1,2) eta kontratatutako langileen 

beherakadarekin (–%1).

Era berean, Estatu osoan afiliatuen kopuruak (17.433.161 pertsona) behera egin zuen 2011. ur-

tean (–%1,3), aurreko ekitaldian baino neurri txikiagoan izan bazen ere (–%1,9 2010ean).

2011. urtean, EAEko afiliatuek 2010ekoaren antzeko proportzioa izan zuten Estatuko guztiz-

koan (%5,3 bi ekitaldietan). Dena dela, Estatuan izandako beherakada handiagoa izan zen 

(–%1,3 Estatuan eta %0,6 EAEn).

Lurralde azterketak jaitsiera orokorra izan zela erakusten du: –%0,8 Araban, –%0,6 Gipuzkoan 

eta –%0,5 Bizkaian. Afiliatu gehien Bizkaiak izan zituen (467.465), eta, ondoren, Gipuzkoak 

(305.609) eta Arabak (151.849).

16 urteko eta gehiagoko 1.000 pertsonako afiliatu kopuruaren araberako ratioa aintzat hartuta, 

Arabak izan zuen handiena (549), eta, ondoren, Gipuzkoak (517) eta Bizkaiak (465). Horri dago-
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kionez, gogorarazi beharra dago Arabako ratio handi hori eragin duen faktoreetako bat EAEko 

erakunde komunen egoitzak lurralde horretan egotea izan dela. Izan ere, erakunde horietan, 

beste lurralde batzuetan bizi diren, baina Gizarte Segurantzako afiliazioari dagokionez Araban 

agertzen diren pertsona askok lan egiten dute.

Aurreko txostenetan adierazi dugunez, Gizarte Segurantzak 2011 arte sei erregimen biltzen zi-

tuen: erregimen orokorra, ikatz meatzaritzako erregimen berezia, nekazaritzako erregimen bere-

zia, etxeko langileen erregimen berezia, langile autonomoen erregimen berezia (kooperatibistak 

barne) eta itsas langileen erregimen berezia.

Erregimenen araberako sailkapen horren arabera, 2011. urtean, eta hirugarren urtez jarraian, 

afiliatuen kopuruak behera egin zuen bi erregimen nagusietan, hau da erregimen orokorrean 

eta autonomoen erregimenean (afiliatu guztien %97,6 erregimen horietako bati atxikita dago). 

Horrela, beraz, erregimen orokorreko afiliatuak %0,5 jaitsi ziren (–%0,8 2010ean); autonomoen 

erregimen bereziko afiliatuen kopurua, berriz, %1,2 jaitsi zen (–%2,2 2010ean). Era berean, 

nekazaritzako eta itsasoko langileen erregimeneko afiliazioek behera egin zuten (–%11,2 eta 

–%4,8, hurrenez hurren), eta etxeko langileen erregimeneko afiliazioek, berriz, gora egin zuten 

laugarren urtez jarraian (%6,4).

3.66 koadroa. EAEn alta emanda dauden langile afiliatuak, erregimenaren arabera

(Urteko batez bestekoak)

2007 2008* 2009* 2010* 2011*

Guztira 961.977 974.132 939.860 930.443 924.923

Orokorra 753.274 764.812 734.834 728.694 725.020

Autonomoak 182.366 188.956 183.635 179.634 177.408

Nekazaritza 8.981 2.585 3.147 3.227 2.866

Itsasoko langileak 4.431 4.332 4.220 4.156 3.958

Etxeko langileak 12.926 13.448 14.025 14.732 15.671

Meatzariak 0 0 0 0 0

(Urte arteko aldakuntza; %)

2008/07 2009/08 2010/09 2011/10

Guztira 1,3 –3,5 –1,0 –0,6

Orokorra 1,5 –3,9 –0,8 –0,5

Autonomoak 3,6 –2,8 –2,2 –1,2

Nekazaritza –71,2 21,7 2,5 –11,2

Itsasoko langileak –2,2 –2,6 –1,5 –4,8

Etxeko langileak 4,0 4,3 5,0 6,4

Meatzariak — — — —

*  2008ko urtarriletik, Nekazaritzako Erregimen Bereziko beregaineko langileak Langile Autonomoen Erregimen Berezian integratu dira, 

zehazki, Nekazaritzako Langileen Sistema Berezi berrian, 18/2007 Legea aplikatuz.

Iturria: Gizarte Segurantza.

Afiliatuak erregimenaren arabera ehunekotan nola banatu diren aztertzean, zera ikusten dugu, 

hots, 2011. urtean EAEko afiliatuen %78,4 erregimen orokorrean, %19,2 autonomoenenean, 

%1,7 etxeko langileenean, %0,4 itsas langileenean eta %0,3 nekazaritza erregimenean ze-

goela. Estatuaren aldean, aipatzekoa da EAEn portzentajezko afiliazio handiagoa izan zela erre-
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gimen orokorrean (%78,4 EAEn eta %75,4 Estatuan) eta autonomoen erregimenean (%19,2 

EAEn eta %17,7 Estatuan). Azken horien kasuan, proportzioa bereziki handia izan zen Gipuz-

koan (%22,9), bazkide kooperatibistak erregimen horren barnean hartu direlako. Aitzitik, neka-

zaritza erregimen bereziko afiliatuek proportzio handiagoa izan zuten Estatu osoan EAEn baino 

(%4,7 eta %0,3, hurrenez hurren).

Bestalde, jarduera ekonomikoen sektoreen arabera, 2011. urtean erregimen orokorreko eta au-

tonomoen erregimeneko afiliazioa %0,6 jaitsi zen EAEn 2010. urtearen aldean (Araban –%0,6, 

Bizkaian –%0,7 eta Gipuzkoan –%0,6). Beherakadak lehen sektorean (–%3,2), industrian 

(–%2,2) eta eraikuntzan (–%8,6) gertatu ziren; zerbitzuetan, aldiz, afiliazioak gora egin zuen 

(%0,9). Gainera, zerbitzuen gorakada hiru lurraldeetan gertatu zen (Araban %1,5, Bizkaian 

%0,9 eta Gipuzkoan %0,5).

3.67 koadroa.  Erregimen orokorreko eta autonomoen erregimeneko afiliatuak, 
jarduera sektoreen eta lurraldeen arabera (2011)

2011. URTEA*

Lehen 
sektorea

Industria Eraikuntza Zerbitzuak GUZTIRA

EAE 6.934 196.238 70.302 628.961 902.435

Araba 2.699 40.237  9.780  96.227 148.942

Bizkaia 2.228 80.517 38.502 333.706 454.954

Gipuzkoa 2.008 75.484 22.020 199.028 298.539

Urte arteko aldakuntza, 2011/2010

Lehen 
sektorea

Industria Eraikuntza Zerbitzuak GUZTIRA

EAE –3,2 –2,2  –8,6 0,9 –0,6

Araba –3,1 –2,1 –12,3 1,5 –0,6
Bizkaia –3,5 –3,0  –8,5 0,9 –0,7
Gipuzkoa –2,9 –1,5  –7,2 0,5 –0,6

* Hileko batez bestekoetatik lortutako urteko batez besteko balioak.

Iturria: LHK, Gizarte Segurantzaren datuetan oinarrituta.

3.68 koadroa.  Lanean alta emanda egonik Gizarte Segurantzan afiliatuta dauden 
langileak, erregimenaren arabera (2011. urteko portzentajezko 
batez besteko egitura)

Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Orokorra  75,4  78,4  83,7  79,0  74,8

Autonomoak  17,7  19,2  14,4  18,3  22,9

Nekazaritza   4,7   0,3   0,8   0,2   0,2

Itsasoko langileak   0,4   0,4   0,0   0,6   0,4

Etxeko langileak   1,7   1,7   1,1   1,8   1,8

Meatzariak   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Iturria: LHK-k egina, Gizarte Segurantzaren datuetan oinarrituta.
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3.25 grafikoa. Gizarte Segurantzan afiliatutako langileak (EAE)

(Hilabete bakoitzeko azken eguneko hileko datuen urteko batez bestekoa; milakotan)
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Ikus 17. orriko oin oharra.

Iturria: LHK, Gizarte Segurantzaren datuetan oinarrituta.

3.69 koadroa.  Lanean alta emanda egonik, Gizarte Segurantzan 
afiliatuta dauden langileak

Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Langileak milakotan (urteko batez bestekoa, hilabeteko azken eguna))

1991 12.648,3 699,4 104,0 359,3 236,1

1992 12.535,5 694,9 105,0 356,6 233,3

1993 12.099,4 675,1 102,8 345,6 226,7

1994 12.045,5 671,9 103,7 342,4 225,8

1995 12.307,6 679,5 106,1 344,4 229,0

1996 12.506,0 689,4 109,7 347,5 232,2

1997 12.932,1 709,7 113,9 356,0 239,8

1998 13.591,0 743,1 119,4 373,0 250,7

1999 14.344,9 775,1 124,0 390,0 261,1

2000 15.062,9 811,3 130,0 408,0 273,3

2001 15.649,9 839,9 135,1 423,9 280,8

2002 16.126,3 859,6 138,7 435,2 285,7

2003 16.613,6 874,2 142,5 442,1 289,6

2004 17.081,8 889,6 146,7 448,1 294,9

2005 17.835,4 911,9 149,4 460,1 302,4

2006 18.596,3 933,2 152,6 471,2 309,3

2007 19.152,3 957,9 157,0 483,0 317,8

2008 19.005,6 967,9 158,9 488,6 320,5

2009 17.916,8 934,7 152,5 471,9 310,3

2010 17.581,9 925,8 152,2 467,5 306,1

2011 17.326,3 919,6 151,0 464,6 304,0
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3.69 koadroa.  Lanean alta emanda egonik, Gizarte Segurantzan 
afiliatuta dauden langileak (jarraipena)

Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Zenbaki indizeak (1991ko balioak = 100)

1991 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1992  99,1  99,4 101,0  99,2  98,8

1993  95,7  96,5  98,8  96,2  96,0

1994  95,2  96,1  99,7  95,3  95,6

1995  97,3  97,2 102,0  95,9  97,0

1996  98,9  98,6 105,5  96,7  98,3

1997 102,2 101,5 109,5  99,1 101,6

1998 107,5 106,2 114,8 103,8 106,2

1999 113,4 110,8 119,2 108,5 110,6

2000 119,1 116,0 125,0 113,6 115,8

2001 123,7 120,1 129,9 118,0 118,9

2002 127,5 122,9 133,4 121,1 121,0

2003 131,4 125,0 137,0 123,0 122,7

2004 135,1 127,2 141,1 124,7 124,9

2005 141,0 130,4 143,7 128,1 128,1

2006 147,0 133,4 146,7 131,1 131,0

2007 151,4 137,0 151,0 134,4 134,6

2008 150,3 138,4 152,8 136,0 135,7

2009 141,7 133,6 146,6 131,3 131,4

2010 139,0 132,4 146,3 130,1 129,6

2011 137,0 131,5 145,2 129,3 128,8

Iturria: LHK eta Lan eta Immigrazio Ministerioa.

2011. urtean lortutako emaitzen ikuspegi zabalagoa edukitzeko, 1991-2011 aldia azter-

tuko dugu17 (3.25 grafikoa eta 3.69 koadroa). Ikus daitekeenez, lehen hiru urteetan behera 

egin ostean, 1995etik 2008ra bitarte etengabeko hazkundea izan zen. 2009an, berriz, krisi 

ekonomikoaren ondorioz, afiliazioak behera egiten hasi ziren (–%3,4), eta portaera horrek 

2010ean eta 2011n jarraitu zuen (–%1 eta –%0,7, hurrenez hurren). Edonola ere, 2011. ur-

tean lortutako afiliazio kopuruak (919.600) %36,9ko hazkunde metatua ekarri zuen 1994-

2011 aldian.

Azkenik, iruzkin labur bat egingo dugu ekitaldiaren amaieran Gizarte Segurantzan inskribatuta 

zeuden enpresen18 kopuruaren inguruan. Ildo horretan, 2011ko abenduaren 31n, EAEn guz-

tira 60.217 enpresa zeuden inskribatuta, eta, beraz, %1,7ko urte arteko beherakada izan zen. 

Beherakada, gainera, orokorra izan zen hiru lurraldeetan: –%1,8 Bizkaian, –%1,6 Gipuzkoan 

17 Denboraldi luze hori aztertzeko, hilabete bakoitzeko azken eguneko hileko datuen batez bestekoa eginez lortu-

tako urteko batez besteko datuak erabili ditugu, Gizarte Segurantzak urteko batez besteko datuei buruz zuzenean 

eskainitako informazioak 2006tik 2011ra bitarteko aldia bakarrik hartzen baitu aintzat. Horregatik, 2006tik 2011ra 

bitarteko balioak ez datoz bat arestian atal honetan eskainitakoekin.

18 Enpresa kontzeptua, identifikazio fiskaleko zenbaki bat daraman kotizazio zentroaren kontzeptu juridikoari dagokio. 

Autonomia Erkidego eta probintzia bakoitzaren datuak lurralde eremu horretan lantokiak (eta, horren ondorioz, al-

tan emandako langileak) dituzten enpresei eta zentro horietako plantillei dagozkie. Enpresa batek autonomia erki-

dego bereko zenbait probintziatan lantokiak eduki ditzakeenez gero, probintzietako datuen zenbateko osoak ez du 

zertan bat etorri autonomia erkidego bakoitzaren zenbateko osoarekin.
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eta –%1,5 Araban. Era berean, Estatuan ere beherakada izan zen, baina kasu horretan han-

diagoa (–%2,4). Zehazki, 2010ean 1.240.847 enpresa zeuden inskribatuta, eta 2011n, berriz, 

1.210.527.

3.70 koadroa. Gizarte Segurantzan inskribatutako enpresak

Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Enpresa kopurua (urte bakoitzeko abenduaren 31n)

1996   944.611 48.850  7.751 25.508 17.131

1997   977.840 50.846  8.169 26.408 17.850

1998 1.023.089 52.613  8.442 27.420 18.381

1999 1.071.674 54.804  8.781 28.605 19.111

2000 1.114.378 56.629  9.034 29.729 19.651

2001 1.152.678 58.194  9.342 30.664 20.076

2002 1.190.467 59.192  9.416 31.249 20.468

2003 1.227.989 60.175  9.679 31.833 20.675

2004 1.272.595 61.216  9.889 32.456 20.942

2005 1.347.758 63.049 10.080 33.587 21.489

2006 1.386.157 64.075 10.313 34.110 21.842

2007 1.405.938 64.500 10.533 34.213 22.048

2008 1.332.090 63.081 10.271 33.446 21.726

2009 1.264.689 61.576 10.018 32.670 21.242

2010 1.240.847 61.257 10.025 32.601 21.015

2011 1.210.527 60.217  9.872 32.028 20.687

Zenbaki indizeak (1996ko oinarria = 100)

1996 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1997 103,5 104,1 105,4 103,5 104,2

1998 108,3 107,7 108,9 107,5 107,3

1999 113,5 112,2 113,3 112,1 111,6

2000 118,0 115,9 116,6 116,5 114,7

2001 122,0 119,1 120,5 120,2 117,2

2002 126,0 121,2 121,5 122,5 119,5

2003 130,0 123,2 124,9 124,8 120,7

2004 134,7 125,3 127,6 127,2 122,2

2005 142,7 129,1 130,0 131,7 125,4

2006 146,7 131,2 133,1 133,7 127,5

2007 148,8 132,0 135,9 134,1 128,7

2008 141,0 129,1 132,5 131,1 126,8

2009 133,9 126,1 129,2 128,1 124,0

2010 131,4 125,4 129,3 127,8 122,7

2011 128,2 123,3 127,4 125,6 120,8

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.
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3.7.6. Langabezia prestazioak19

Arestian adierazi dugunez, langabezia prestazioak laguntzak dira, Administrazio Publikoak lan-

gabeen kolektiboaren esku jartzen dituenak diru-sarrera jakin batzuk eduki ditzaten, edozein 

arrazoi dela medio lanpostua aldi baterako edo behin betiko galdu dutela —edo lanean ari ba-

dira ere, lanaldi murriztua, eta, horrenbestez, soldata murriztua dutela— aintzat hartuta. Langa-

beziagatiko bi prestazio mota bereiz daitezke:

Ordaindutakoaren araberako prestazioak (erabateko langabeziagatik edo langabezia par- ♦
tzialagatik): langabeentzat edo enplegu erregulazioko egoeran daudenentzat. Prestazio 

horiek jaso ahal izateko, langileak Gizarte Segurantzan kotizatu behar du aldez aurre-

tik, legeak ezarritako aldian. Langile eta enpresaburuen kuoten eta Estuaren ekarpenen 

bitartez finantzatzen dira prestazio horiek. Soldata errealaren %60-70 dira, gutxi gora-

behera.

Ordaindutakoaren araberakoak ez diren prestazioak: langabeziako subsidioa eta Neka- ♦
zaritzako Erregimen Bereziko langileentzako subsidioa biltzen ditu. Prestazio horren ba-

rruan, prestazio ekonomiko bat (ordaindutakoaren araberako prestazioa baino txikiagoa) 

eta Gizarte Segurantzari dagokion kotizazioaren ordainketa sartzen dira. Langabezia 

prestazioak agortu ondoren premia egoera jakin batzuetan dauden pertsonek dute pres-

tazio horiek jasotzeko eskubidea. Beste egoera batzuk ere hartzen dira aintzat, hala nola 

minusbaliotasun hobetuak, zigortutako askatuak eta itzulitako etorkinak. Aurrekontu oro-

korren bitartez finantzatzen dira prestazio horiek.

Aurreko ekitaldietan ez bezala, prestazioak jaso zituztenen kopuruak behera egin zuen 

2011. urtean. Zehazki, 85.400 izan ziren 2010ean, eta 81.800 2011n.

Termino erlatibotan, prestazioak jaso zituztenen beherakada handiagoa izan zen Estatuan EAEn 

baino (–%6,5 eta –%4,2, hurrenez hurren). Horren ondorioz, EAEk arlo horretan Estatuaren guz-

tizkoan zuen proportzioak gora egin zuen zertxobait, aurreko ekitaldiarekin alderatuta (%2,9 

2011. urtean, eta %2,8 2010ean).

Estaldura tasa20 (hau da, langabezia prestazio motaren bat jasotzen duten langabeen propor-

tzioa —SPEEn erregistratutako langabezia—) aztertuz gero, ikus daiteke 2011. urtean (urteko 

batez bestekoa) tasa hori %56,4ra jaitsi zela EAEn (2010eko zifra nabarmen handiagoa izan 

zen: %64,5).

Aurreko urteetako joerari jarraiki, 2011. urtean ere Estatuko estaldura tasa handiagoa izan 

zen gure lurraldekoa baino (%66,8 eta %64,5, hurrenez hurren), eta bilakaera berdintsua izan 

zen bietan. Zehazki, bi eremu geografiko horien artean portzentajezko 10,4 puntuko aldea 

izan zen (2010ean bezalaxe). Behin-behineko eta nekazaritzako langileak bazter uzten dituen 

Estatu osoko estaldura tasa aintzat hartzen badugu (3.26 grafikoa), EAEko diferentziala nega-

tiboa izan zen berriz ere: portzentajezko –7 puntu (–6,6 aurreko ekitaldian).

19 Langabezia prestazioen eta horien helburuaren definiziorako, ikus http://www.sepe.es/contenido/conocenos/

publicaciones/

20 Tasa hori kalkulatzeko, ez dira zenbatekoak kontuan hartzen, onuradunak baizik.
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3.71 koadroa. Langabezia prestazioen onuradunak EAEn

Onuradunak
Erregistratutako 

langabezia 
(SPEE)

Estaldura 
tasa*

1997 46.500 135.063 34,4

1998 41.700 117.851 35,4

1999 38.700 104.028 37,2

2000 36.600  94.096 38,9

2001 37.000  88.379 41,9

2002 40.000  88.875 45,0

2003 41.200  89.655 46,0

2004 43.000  89.749 47,9

2005 44.500  84.808 52,5

2006 44.900  80.793 55,6

2007 45.100  75.629 59,6

2008 51.900  84.582 61,4

2009 78.400 120.454 65,1

2010 85.400 132.358 64,5

2011 81.800 145.145 56,4

(1997ko balioak = 100)

1997 100,0 100,0 100,0

1998  89,7  87,3 102,9

1999  83,2  77,0 108,1

2000  78,7  69,7 113,1

2001  79,6  65,4 121,8

2002  86,0  65,8 130,8

2003  88,6  66,4 133,7

2004  92,5  66,4 139,2

2005  95,7  62,8 152,6

2006  96,6  59,8 161,6

2007  97,0  56,0 173,3

2008 111,6  62,6 178,5

2009 168,6  89,2 189,2

2010 183,7  98,0 187,5

2011 175,9 107,5 164,0

* 1997ko balioak = 100.

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.
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3.72 koadroa. Langabezia prestazioen onuradunak Estatuan

Onuradunak
Erregistratutako 

langabezia 
(SPEE)

Estaldura 
tasa* 

1997 1.240.800 2.631.673 47,1

1998 1.130.100 2.359.359 47,9

1999 1.051.757 2.085.221 50,4

2000 1.042.665 1.963.462 53,1

2001 1.099.576 1.930.157 57,0

2002 1.195.392 2.049.607 58,3

2003 1.206.686 2.096.887 57,5

2004 1.262.391 2.113.718 59,7

2005 1.295.201 2.069.854 62,6

2006 1.330.432 2.039.414 65,2

2007 1.421.480 2.039.004 69,7

2008 1.814.632 2.539.941 71,4

2009 2.681.223 3.644.041 73,6

2010 3.042.734 4.060.756 74,9

2011 2.845.652 4.257.160 66,8

(1997ko oinarria = 100)

1997 100,0 100,0 100,0

1998  91,1  89,7 101,7

1999  84,8  79,2 107,0

2000  84,0  74,6 112,7

2001  88,6  73,3 121,0

2002  96,3  77,9 123,8

2003  97,3  79,7 122,1

2004 101,7  80,3 126,8

2005 104,4  78,7 132,9

2006 107,2  77,5 138,4

2007 114,6  77,5 148,0

2008 146,2  96,5 151,6

2009 216,1 138,5 156,3

2010 245,2 154,3 159,0

2011 229,3 161,8 141,8

* Geuk egina, behin-behineko eta nekazaritzako langileak barne.

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Estatuan langabezia prestazioen onuradunek jarduera sektorearen arabera izan zuten bilakaera 

aztertuz gero, agerian geratzen da 2011. urtean onuradunen kopuruaren beherakada orokorra 

izan zela jarduera sektore guztietan. Gainera, eraikuntzan eta industrian beherakada bereziki 

handia izan zen (–%15,9 eta –%11,1, hurrenez hurren).
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3.26 grafikoa. Langabezia estaldurako tasaren bilakaera
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Oharra:  Nekazaritzako eta behin-behineko langile horiek kanpo utzi dira, besteren konturako behin-behineko langileak izanik subsidioa 

jasotzen duten, Gizarte Segurantzaren nekazaritzako erregimen bereziaren erroldan bilduta dauden eta Andaluziako eta Extrema-

durako autonomia erkidegoetan bizi diren langileak baitira.

Iturria: Geuk egina, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren datuetan oinarrituta.

3.73 koadroa.  Langabezia prestazioen onuradunak Estatuan, 
jarduera sektorearen arabera

(Urte arteko aldakuntza tasa)

Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzuak

2001 –2,0 0,5 6,2 11,0

2002 3,4 4,4 8,4 11,7

2003 1,7 0,7 8,7 11,2

2004 8,0 –2,3 3,3 5,5

2005 14,3 0,5 –0,4 3,6

2006 9,9 –2,5 2,9 5,3

2007 28,1 –4,0 12,5 8,9

2008 36,5 18,8 86,7 29,2

2009 158,4 89,4 99,9 33,4

2010 23,7 4,7 9,0 16,0

2011 –5,0 –11,1 –15,9 –5,5

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa. Geuk egigna.

2011. urtean, ordaindutakoaren araberako langabezia prestazioen onuradunei onartutako egu-

neko batez besteko zenbateko gordina 28,4 euro izan zen Estatuan, eta, beraz, %1,1eko urte 

arteko gorakada izan zuen. Horri dagokionez, gogorarazi beharra dago zenbateko hori desber-

dina izan zela onuradunen adinaren arabera (21,9 euro 20 urtetik beherako langabeen kasuan, 

eta 30 euro 54 urtetik gorako langabeen kasuan).
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3.74 koadroa.  Ordaindutakoaren araberako langabezia prestazioen 
onuradunei onartutako eguneko batez besteko zenbateko 
gordina, adinaren arabera (Estatua)

(Euroak)

Adina

Guztira 16-19 20-24 25-54
55 eta 

gehiago

1997 18,4 13,3 15,1 18,4 21,4

1998 19,2 14,2 15,9 19,1 22,2

1999 19,9 15,2 16,8 19,5 23,2

2000 20,3 16,3 17,5 20,0 23,7

2001 21,0 17,7 18,8 20,7 24,0

2002 21,6 18,3 19,4 21,4 24,5

2003 22,0 19,0 19,9 21,8 25,0

2004 22,7 19,8 20,6 22,5 25,2

2005 23,4 20,4 21,5 23,2 25,9

2006 24,1 21,6 22,3 23,9 26,4

2007 25,4 22,9 23,8 25,3 27,3

2008 26,8 24,2 25,3 26,8 28,2

2009 27,7 23,7 25,4 27,8 28,9

2010 28,1 22,4 24,7 28,1 29,5

2011 28,4 21,9 24,4 28,4 30,0

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

3.7.7. Soldatak Bermatzeko Funtsa (FOGASA)21

FOGASA Lan eta Immigrazio Ministerioari atxikitako erakunde autonomoa da, langileek Langi-

leen Estatutuan bildutako soldata bermeko prestazioak jasotzen dituztela bermatzeaz ardura-

tzen dena. Prestazio horiek honako helburu hauek dituzte:

Besteren konturako langileek «kaudimengabeziagatiko prestazioak» jasotzen dituztela  ♦
bermatzea, hau da, enpresen ondare desoreken, kaudimengabeziaren aitorpenaren, or-

dainketa etenduraren, porrotaren, ezinbestekoen edo enpresa jardueraren bilakaeran 

gerta daitekeen beste edozein arrazoiren ondorioz ordaintzeke dauden soldata eta kalte-

ordainak jasotzen dituztela. Soldatak Bermatzeko Funtsak emandako prestazio guztien 

%75 inguru dira prestazio horiek.

Arrazoi objektiboetan (arrazoi ekonomikoak, teknologikoak, antolamendukoak edo pro- ♦
dukziokoak) oinarritutako kaleratze kolektiboen ondorioz langileei dagozkien legezko kal-

te-ordainak («erregulazio prestazioak») ordaintzea.

Krisi ekonomikoaren ondorioz, 2011. urtean gure Autonomia Erkidegoko enpresek zailtasunak 

izaten jarraitu zuten, eta Soldatak Bermatzeko Funtsak 5.883 enpresari lagundu zien (2010ean 

baino 2.518 gehiagori). Dena dela, lagundutako langileen kopuruak behera egin zuen, eta guz-

tira 19.475 izan ziren horrelako prestazioak jaso zituzten pertsonak (19.619 pertsona 2010ean). 

Edonola ere, emandako prestazioak 129.039.900 eurora igo ziren.

21 FOGASAren definiziorako eta helbururako, ikus http://www.empleo.gob.es/fogasa/
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Soldatako okupatu bakoitzak, batez beste, 166,31 euroko prestazioa jaso zuen (prestazio ho-

rien eragin mailaren adierazlea), eta, hala, aurreko mailarik handiena gainditu zuen (2010ekoa, 

137,78 euro).

Nolanahi ere, FOGASAk enpresa bakoitzeko lagundutako langileen ratioari dagokionez 1991-

1994 aldia (krisi ekonomikoaren aurretik) 2011. urtearekin alderatzen badugu, zera ikusten 

dugu, ratio hori erdira baino gutxiagora jaitsi zela (3 langile enpresako 2011. urtean, eta 7 lan-

gile enpresako 1991-1994 aldian), eta hori honako bi arrazoi hauengatik izan daiteke: batetik, 

kaudimengabezia, oro har, neurri handiagoan erabili zelako, eta, bestetik, 1994. urteaz geroztik, 

legeak 25 langiletik beherako enpresei FOGASAra jotzeko aukera ematen dielako, baldin eta 

arrazoi objektiboengatiko kontratu amaierak gertatzen badira.

3.75 koadroa. FOGASAren bilakaera EAEn

Enpresa 
kopurua 

(1)

Langile 
kopurua 

(2)

Prestazioa 
(milako 
eurotan)

Batez 
besteko 

prestazioa 
(eurotan)

Soldatako 
okupatu 

bakoitzeko 
prestazioa* 

(eurotan)

Enpresa 
bakoitzeko 
langileen 

ratioa* 
(2/1)

1990 1.645 10.613 28.391,81 2.675,19  48,62 6

1991 1.262  9.447 34.852,70 3.689,29  58,55 7

1992 1.462 10.626 33.988,40 3.198,61  58,21 7

1993 2.595 18.457 65.892,40 3.570,05 120,15 7

1994 2.843 19.201 72.948,90 3.799,22 135,67 7

1995 2.316 13.392 52.263,50 3.902,59  95,74 6

1996 2.377 14.668 53.728,30 3.662,96  96,91 6

1997 3.406 13.947 40.642,10 2.914,04  71,33 4

1998 3.317 12.243 42.331,00 3.457,57  68,34 4

1999 2.239  7.956 25.264,80 3.175,57  38,63 4

2000 1.748  5.126 15.373,80 2.999,18  23,02 3

2001 1.688  4.758 14.744,60 3.098,91  21,33 3

2002 1.784  4.759 11.929,20 2.506,66  16,49 3

2003 2.021  6.513 18.309,20 2.811,18  25,06 3

2004 2.354  7.860 25.972,70 3.304,41  34,41 3

2005 1.630  6.609 20.696,30 3.131,53  26,78 4

2006 1.562  5.478 20.084,10 3.666,32  25,46 4

2007 1.519  7.141 39.467,20 5.526,84  49,00 5

2008 1.845  8.404 39.920,00 4.750,12  48,75 5

2009 3.061 18.369 89.251,80 4.858,83 113,32 6

2010 3.365 19.619 108.020,80 5.505,93 137,78 6

2011 5.883 19.475 129.039,90 6.625,93 166,31 3

(*) Geuk egina

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Estatu osoan, enpresa kopuruak eta lagundutako langileen kopuruak gora egin zuten 

(78.366 enpresa 2011. urtean eta 68.000 2010ean, eta 252.158 langile 2011. urtean eta 232.722 

2010ean). Horren ondorioz, emandako prestazioak 1.499.979.440 eurora igo ziren.

Berriz ere prestazioak soldatako biztanleriarengan duen eraginaren berri ematen duen ratioa 

aztertzen badugu (batez besteko prestazioa soldatako okupatu bakoitzeko), zera ikusten dugu, 
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Estatu osoan ratio horrek EAEn baino txikiagoa izaten jarraitu zuela (99,3 eta 166,31 euro, hu-

rrenez hurren). Horrela, beraz, aurreko ekitaldiaren aldean, bien arteko aldeak gora egin zuen.

3.76 koadroa. FOGASAren bilakaera Estatuan

Enpresa 
kopurua

Langile 
kopurua

Prestazioa 
(milako 
eurotan)

Batez besteko 
prestazioa 
(eurotan)

Soldatako 
okupatu 

bakoitzeko 
prestazioa 
(eurotan)

1990 20.350 112.148 239.479,28 2.135,39 25,82

1991 18.470  98.752 258.212,83 2.614,76 27,55

1992 19.751 108.384 305.374,40 2.817,52 33,65

1993 28.388 155.463 444.219,40 2.857,40 51,14

1994 31.878 158.805 489.318,20 3.081,25 56,72

1995 32.852 144.201 464.354,20 3.220,19 51,93

1996 31.484 133.061 464.300,50 3.489,38 47,96

1997 43.153 155.495 479.742,97 3.085,26 47,07

1998 47.662 153.767 479.792,44 3.120,26 44,68

1999 33.271 102.403 331.239,02 3.234,66 28,65

2000 27.626  76.827 228.822,27 2.978,41 18,49

2001 25.021  70.237 214.843,55 3.058,84 16,59

2002 27.195  73.538 220.005,68 2.991,73 16,33

2003 29.803  76.260 220.596,69 2.892,69 15,61

2004 33.539  88.065 279.110,81 3.169,37 18,96

2005 19.499  68.557 232.024,95 3.384,41 14,97

2006 20.418  75.086 312.060,40 4.156,04 19,25

2007 20.498  73.447 380.515,86 5.180,82 22,70

2008 24.432  90.320 434.015,60 4.805,31 26,02

2009 49.749 174.223 833.758,57 4.785,58 53,17

2010 68.000 232.722 1.287.000,76 5.530,21 83,86

2011 78.366 252.158 1.499.979,44 5.948,57 99,30

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Arestian behin baino gehiagotan aipatu dugunez, ratio horren portaerak zerikusi handia du jar-

duera ekonomikoarekin. Horren haritik, zera ikusten dugu, indize horrek gora egin zuela lau-

rogeita hamarreko lehen erdialdean, eta 1994an izan zuela gehieneko balioa, hain zuzen ere 

industriaren krisialdiak eraginik handiena izan zuen urtean. Urte horretatik aurrera, ratioak behe-

ranzko bidea hartu zuen, susperraldi ekonomikoarekin bat etorriz. 2003an eta 2004an, ratioak 

berriz ere gora egin zuen sozietate sortu berrien heriotza tasa handien eraginez (zerbitzuekin 

eta IKTekin zerikusia dutenetan bereziki), eta 2009tik aurrera gorakada handia izan zuen, krisi 

ekonomikoaren ondorioz.

3.7.8. Ordaindutakoaren araberako pentsioak

2011. urtean, Gizarte Segurantzaren sistemak 8.805.200 pentsio eman zituen guztira Estatuan, 

805 euroko batez besteko zenbatekoarekin. Aurreko ekitaldietan bezala, Euskadi izan zen or-
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daindutakoaren araberako pentsio handienak eman zituen erkidegoa, pentsio horien batez 

besteko zenbatekoa 995,7 euro izanik (horri dagokionez, gogorarazi beharra dago gure lurral-

deko batez besteko soldata maila handiagoa dela zenbateko handiago horren arrazoi nagusia). 

EAEko batez besteko zenbateko handiago hori pentsio mota guztietan gertatu zen, zurztasu-

neko eta familiartekoen aldeko pentsioen kasuan izan ezik. Horietan, Asturiaseko zenbatekoa 

izan zen handiagoa (457 euro Asturiasen eta 442,3 euro EAEn).

2011. urtean, guztira 501.800 pentsio eman ziren EAEn, eta, horrenbestez, urte arteko %1,4ko 

igoera izan zen. Pentsioak pentsio motaren arabera nola banatzen diren aztertuta, EAEn eta Esta-

tuan banaketa oso antzekoa izan zela ikus daiteke. Erretiro pentsioak Gizarte Segurantzak eman-

dako pentsio guztien %60 inguru izan ziren. Gure autonomia erkidegora etorriz, erretiro pentsioak 

pentsio guztien %61,7 izan dira; jarraian, alarguntza pentsioak datoz (%26,3), ezintasun iraunko-

rrekoak (%8,8), eta, azkenik, zurztasuneko eta familiartekoen aldeko pentsioak (%3,1).

EAEn, pentsioek honako zenbateko hauek izan zituzten 2011. urtean: ezintasun iraunkorreko 

pentsioak 1.112,7 euro (869,5 euro Estatuan), erretiro pentsioak 1.136,4 euro (915,2 euro Esta-

tuan), alarguntza pentsioak 692,6 euro (586,4 euro Estatuan), eta zurztasuneko eta familiarte-

koen aldeko pentsioak 442,3 euro (415,8 euro Estatuan).

EAEren ostean, Asturiasek (958,8 euro) eta Madrilgo Komunitateak (953,4 euro) izan zituzten 

batez besteko zenbateko handienak ordaindutakoaren araberako pentsioetan. Extremaduran 

eta Galizian, berriz, ordaindutakoaren araberako pentsioen batez besteko zenbatekoak txikie-

nak izan ziren (684,2 eta 674,1 euro, hurrenez hurren), eta batez besteko prestaziorik handiena-

ren (EAE) eta txikienaren (Galizia) arteko diferentziala %47,7ra iritsi zen, Estatuko soldata mai-

len artean dauden aldeen ondorioz.

3.77 koadroa. Pentsioak EAEn, pentsio motaren arabera

(Pentsioak milakotan)

Ezintasun 
iraunkorra

Erretiroa Alarguntza
Zurztasuna eta 
famiartekoen 

aldekoa
Guztira

1994 75,9 185,1 102,9 13,3 377,2

1995 76,9 191,7 105,0 13,2 386,8

1996 78,4 197,8 107,1 13,5 396,9

1997 76,1 205,7 109,1 15,1 406,0

1998 42,7 243,3 111,0 16,0 413,0

1999 42,4 246,5 112,9 16,8 418,7

2000 41,5 249,9 114,9 17,5 423,8

2001 40,9 254,3 116,9 17,2 429,3

2002 40,4 256,3 118,7 17,5 432,9

2003 40,6 257,7 120,5 17,3 436,2

2004 41,2 260,9 122,1 16,8 440,9

2005 41,8 267,2 123,7 16,4 449,2

2006 42,9 279,9 125,5 16,1 464,4

2007 43,9 285,1 127,0 15,8 471,9

2008 44,4 290,8 128,5 15,7 479,4

2009 44,6 297,5 129,8 15,8 487,6

2010 44,6 303,6 130,9 15,8 494,8

2011 44,4 309,6 132,2 15,7 501,8

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.
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3.78 koadroa. Pentsioen batez besteko zenbatekoa EAEn, pentsio motaren arabera

(Euroak hilean)

Ezintasun 
iraunkorra

Erretiroa Alarguntza
Zurztasuna eta 
famiartekoen 

aldekoa
Guztira

1994   499,9   507,0 288,7 216,6 435,8

1995   531,9   545,4 306,3 227,0 466,9

1996   567,2   585,0 325,1 233,0 499,4

1997   594,7   614,2 339,0 219,1 521,9

1998   650,9   631,6 350,9 227,4 542,5

1999   674,3   656,4 362,5 235,2 562,0

2000   706,6   690,1 381,5 246,2 589,8

2001   748,5   731,0 402,9 261,8 624,5

2002   783,3   761,0 427,2 275,2 652,0

2003   828,9   802,1 464,5 293,5 691,2

2004   867,9   840,6 515,8 314,6 733,2

2005   910,5   882,7 543,2 336,0 771,8

2006   947,8   916,9 568,0 357,3 806,1

2007   984,0   958,6 592,9 375,5 843,0

2008 1.033,4 1.023,7 628,4 401,4 898,3

2009 1.070,2 1.069,5 656,0 418,4 938,4

2010 1.090,0 1.101,5 674,7 431,0 966,1

2011 1.112,7 1.136,4 692,6 442,3 995,7

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

3.79 koadroa. Pentsioak Estatuan, pentsio motaren arabera (pentsioak milakotan)

Ezintasun 
iraunkorra

Erretiroa Alarguntza
Zurztasuna eta 
famiartekoen 

aldekoa
Guztira

1994 1.658,2 3.176,4 1.777,8 210,1 6.822,4

1995 1.672,3 3.265,2 1.817,5 211,0 6.966,1

1996 1.684,0 3.350,3 1.856,9 218,8 7.110,2

1997 1.626,6 3.502,5 1.897,5 252,6 7.279,3

1998   804,6 4.400,9 1.936,7 268,5 7.410,7

1999   798,0 4.450,3 1.973,3 287,8 7.509,3

2000   792,6 4.493,4 2.009,6 303,3 7.598,9

2001   788,6 4.545,6 2.042,4 301,3 7.677,9

2002   787,4 4.575,3 2.073,3 309,8 7.745,8

2003   796,7 4.603,4 2.106,2 313,1 7.819,5

2004   815,1 4.619,6 2.136,4 307,6 7.878,6

2005   832,8 4.678,3 2.165,9 302,8 7.979,7

2006   859,8 4.809,3 2.196,9 299,3 8.165,3

2007   888,8 4.863,3 2.225,5 296,4 8.273,9

2008   906,8 4.936,8 2.249,9 297,2 8.390,8

2009   920,9 5.038,9 2.270,3 301,9 8.531,9

2010   933,7 5.140,6 2.290,1 306,7 8.671,0

2011   938,5 5.246,2 2.309,3 311,1 8.805,2

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.
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3.80 koadroa. Pentsioen batez besteko zenbatekoa Estatuan, pentsio motaren arabera

(Euroak hilean)

Ezintasun 
iraunkorra

Erretiroa Alarguntza
Zurztasuna eta 
famiartekoen 

aldekoa
Guztira

1994 377,2 411,3 256,8 195,7 356,1

1995 400,1 439,0 271,3 203,9 378,8

1996 424,8 467,5 286,7 209,1 402,2

1997 444,3 487,2 296,5 198,2 417,5

1998 487,5 492,6 305,7 204,6 432,3

1999 508,8 509,8 314,8 211,0 446,4

2000 536,4 535,3 331,5 222,3 468,4

2001 571,2 565,0 348,8 236,4 494,5

2002 599,5 588,4 367,6 248,5 516,0

2003 634,8 620,1 395,8 266,1 546,0

2004 665,1 648,9 432,1 287,8 576,6

2005 700,1 686,6 455,3 308,9 609,8

2006 731,6 722,7 476,7 330,2 641,9

2007 760,7 760,0 498,3 349,6 673,7

2008 801,5 814,5 529,0 376,6 719,7

2009 831,5 854,1 553,9 393,3 754,1

2010 849,9 884,1 571,7 404,8 779,5

2011 869,5 915,2 586,4 415,8 805,0

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

3.81 koadroa. Batez besteko pentsioaren bilakaera alderatua (EAE eta Estatua)

Batez besteko pentsioa 
(1994ko zenbatekoak = 100)

EAE Estatua

1994 100,0 100,0

1995 107,1 106,4

1996 114,6 112,9

1997 119,8 117,2

1998 124,5 121,4

1999 129,0 125,4

2000 135,3 131,5

2001 143,3 138,9

2002 149,6 144,9

2003 158,6 153,3

2004 168,2 161,9

2005 177,1 171,2

2006 185,0 180,3

2007 193,4 189,2

2008 206,1 202,1

2009 215,3 211,8

2010 221,7 218,9

2011 228,5 226,1

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.



155

3. EGOERA EKONOMIKOA ETA SOZIOLABORALA EAEn 

Gure pentsio sistema banaketa sistema bat dela aintzat hartuta (egungo biztanleria okupa-

tuak egungo erretiratuen pentsioak finantzatzen ditu), ondoren azterketa bat egingo dugu, Gi-

zarte Segurantzako afiliatu bakoitzak sistema horri eusteko duen jasanarazpenera hurbiltzeko. 

Horren haritik, Gizarte Segurantzako afiliatu bakoitzeko pentsioen zenbateko osoaren ratioak 

neurtuko luke, nolabait ere, jasanarazpen hori.

EAEn, pentsioen sistema mantentzeko Gizarte Segurantzako afiliatu bakoitzak duen jasa-

narazpena gero eta handiagoa da, eta 1994an afiliatu bakoitzeko 244,66 € hilean izatetik 

2011n 543,33 € hilean izatera igaro zen (hazkunde metatua %122,1 izan da 17 urte horie-

tan). Estatu osoan, jasanarazpena txikiagoa izan zen EAEn baino: 1994an, 201,69 € hilean 

zen afiliatu bakoitzeko, eta 2011n, berriz, 409,1 € hilean (hazkunde metatua %102,8 izan 

zen aldi horretan).

3.82 koadroa. Pentsioen jasanarazpenera hurbiltzeko azterketa (EAE)

Pentsioak (1)

Batez besteko 
zenbatekoa, 

€/hilean 
(2)

Guztizko 
zenbatekoa, 

€/hilean 
(3) = (1) × (2)

Afiliatuak 
(4)

Jasanarazpena, 
€ hilean afiliatu 

bakoitzeko 
(3)/(4)*

1994 377.200 435,8 164.383.760 671.900 244,66

1995 386.800 466,9 180.596.920 679.500 265,78

1996 396.900 499,4 198.211.860 689.400 287,51

1997 406.000 521,9 211.891.400 709.700 298,56

1998 413.000 542,5 224.052.500 743.100 301,51

1999 418.700 562,0 235.309.400 775.100 303,59

2000 423.800 589,8 249.957.240 811.300 308,09

2001 429.300 624,5 268.097.850 839.900 319,20

2002 432.900 652,0 282.250.800 859.600 328,35

2003 436.200 691,2 301.501.440 874.200 344,89

2004 440.900 733,2 323.267.880 889.600 363,39

2005 449.200 771,8 346.692.560 911.900 380,19

2006 464.400 806,1 374.352.840 933.200 401,15

2007 471.900 843,0 397.811.700 957.900 415,30

2008 479.400 898,3 430.645.020 967.900 444,93

2009 487.600 938,4 457.563.840 934.700 489,53

2010 494.800 966,1 478.026.280 925.800 516,34

2011 501.800 995,7 499.642.260 919.600 543,33

* Jasanarazpen hori ez da langilearena bakarrik; zenbatekoaren %16,6 ematen du langileak, eta enpresak gainerako %83,4a.

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

3.7.9. Lanbide arteko gutxieneko soldata

2011. urtean, lanbide arteko gutxieneko soldata hileko 641,4 eurotan finkatu zen, eta zen-

bateko hori aurreko ekitaldikoa baino %1,3 handiagoa izan zen (633,3 euro hilean 2010ean). 

1994an finkatutako balioarekiko konparaziotik zera ondorioztatzen dugu, LGSa %76,2 igo zela, 

urteko batez besteko hazkundea %4,5 izanik, eta, aldi berean, KPIa urtean batez beste %3 

hazi zela hamasei urte horietan.
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3.83 koadroa. Lanbide arteko gutxieneko soldata, LGS (Estatua)

LGS (euroak 
hilean, 14 
ordainsari)

Urte arteko 
aldakuntza tasa

KPI
(abe./abe. ald.)

KPI 
(urteko batez 

bestekoen ald.)

1994 364,03 3,5 4,3  4,7

1995 376,83 3,5 4,3  4,7
1996 390,18 3,5 3,2  3,6
1997 400,45 2,6 2,0  2,0
1998 408,93 2,1 1,4  1,8
1999 416,32 1,8 2,9  2,3
2000 424,80 2,0 4,0  3,4
2001 433,45 2,0 2,7  3,6
2002 442,20 2,0 4,0  3,5
2003 451,20 2,0 2,6  3,0
2004(1) 460,50 2,0  —  —
2004(2) 490,80 6,6 3,2  3,0
2005 513,00 4,5 3,7  3,4
2006 540,90 5,4 2,7  3,5
2007 570,60 5,5 4,2  2,8
2008 600,00 5,2 1,4  4,1
2009 624,00 4,0 0,8 –0,3
2010 633,30 1,5 3,0  1,8

2011 641,40 1,3 2,4  3,2

(1) 2004ko lehen seihilekoa.

(2) 2004ko bigarren seihilekoa (Erreforma).

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

3.84 koadroa. Lanbide arteko gutxieneko soldata, LGS (EB)

(Euroak, erosteko ahalmenaren parekotasunean*)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (**)

Luxenburgo 1.314 1.350 1.368 1.357 1.375 1.414 1.458

Holanda 1.208 1.229 1.283 1.293 1.289 1.313 1.329
Belgika 1.137 1.146 1.183 1.199 1.235 1.246 1.283
Frantzia 1.157 1.139 1.173 1.175 1.183 1.213 1.232
Irlanda 1.002 1.038 1.154 1.127 1.154 1.227 1.227
Erresuma Batua 1.066 1.102 1.132 1.111 1.102 1.112 1.138
Grezia 756 797 834 866 885 907 915
Eslovenia 645 667 661 667 688 787 885
Malta 768 781 797 798 810 847 853
Espainia 657 688 717 736 744 762 771
Portugal 514 530 549 566 589 629 642
Polonia 345 369 401 463 506 533 561
Eslovakia 304 319 356 371 401 430 443
Hungaria 363 390 391 395 402 411 436
Txekiar Errepublika 415 446 462 415 414 421 421
Letonia 202 213 257 304 335 352 391
Estonia 266 280 314 363 363 372 372
Lituania 277 290 314 351 344 356 356
Errumania 157 162 183 215 246 242 271

Bulgaria 177 182 202 228 239 242 242

*(*) Erosteko ahalmenaren parekotasunean.

(**) Balio estimatuak.

Iturria: Eurostat.
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Europako konparazio azterketa bat egiteko asmoarekin, ondoren lanbide arteko gutxieneko 

soldata aurkeztuko dugu erosteko ahalmenaren parekotasunaren arabera, Eurostatek eman-

dako informazioa oinarritzat hartuta, eta hamabi ordainsari aintzat hartuta (Estatuan, aldiz, ha-

malau ordainsari hartzen dituzte kontuan). Horri dagokionez, adierazi beharra dago Estatuko 

LGSak (771 euro erosteko ahalmenaren parekotasunean) Batasuneko bazkide berriena gainditu 

zuela, Maltakoa izan ezik (885 euro erosteko ahalmenaren parekotasunean). Kide zaharrei da-

gokienez, berriz, Estatuko LGSak Portugalekoa bakarrik gainditzen du (642 euro erosteko ahal-

menaren parekotasunean).

3.7.10. Euskadiko enpleguak 2011. urtean izan zuen bilakaeraren laburpena

Ondoren, aurreko ataletan landutakoa laburbilduko dugu, edukia zabala eta xehetasun handi-

koa izan dela aintzat hartuta.

EAEko BPGak igoera txiki bat izan zuen, baina EAEko lan merkatuko magnitude nagusiek ho-

nako bilakaera hau izan zuten 2011. urtean:

1. Biztanleria okupatuak behera egin zuen 2011. urtean (–%1,2). Beherakadarik handienak 

hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan gertatu ziren (–%2,2 eta –%1,4, hurrenez hurren), 

eta txikienak, berriz, lehen eta bigarren hiruhilekoetan (–%0,3 eta –%0,8, hurrenez hu-

rren). Oro har, enpleguak sektore guztietan egin zuen behera 2011. urtean. Termino abso-

lututan, beherakadarik handiena eraikuntzan gertatu zen (5.200 okupatu gutxiago, hau da, 

urte arteko %7,2ko jaitsiera). Datu horrek sektore hori oraindik doitze fasean dagoela adie-

razten du. Ondoren, honako sektore hauek ditugu: zerbitzu sektorea (3.900 enplegatu gu-

txiago, hau da, urte arteko %0,6ko jaitsiera), industria (1.400 okupatu gutxiago, eta urte ar-

teko %0,6ko jaitsiera) eta, azkenik, lehen sektorea (800 enplegatu gutxiago, eta urte arteko 

%9,2ko jaitsiera). Lanbide egoerari dagokionez, soldatako biztanleriak zein soldatarik gabe-

koak behera egin zuten: 8.100 pertsona gutxiago (urte arteko –%1) eta 3.200 pertsona gu-

txiago (urte arteko –%1,9), hurrenez hurren.

2. 2011. urtean, langabeen kopuruak urte arteko %19ko igoera izan zuen (114.100 per-

tsona, hau da, 2010ean baino 18.200 gehiago), eta hazkundea gizonen zein emaku-

meen kasuan gertatu zen, baita adin talde guztietan ere, gazteenengan izan ezik (ho-

rien kasuan, langabeziak behera eta ez-aktiboen kopuruak gora egin zuen). Nolanahi ere, 

langabeziaren gorakadak eragin handiagoa izan zuen emakumeengan (2010ean baino 

9.400 emakume langabe gehiago) gizonengan baino (8.800 gizon langabe gehiago), gi-

zon langabeen kopuruak emakume langabeena gainditu bazuen ere (64.800 eta 49.300, 

hurrenez hurren).

3. 2011. urtean, langabezia tasa %10,8ra iritsi zen (%9,2ra 2010ean), eta goranzko joera izan 

zuen ekitaldi osoan, hirugarren hiruhilekoan izan ezik (hiruhilekoetako bilakaera honako hau 

izan zen: %10,7, %10,9, %10,6 eta %11,2, hurrenez hurren).

4. SPEEren bulegoetan erregistratutako langabeziaren urteko batez bestekoak gora egin zuen 

(%9,7). Esan beharra dago urte arteko aldakuntza tasak gora egin zuela urteko lehen bost 

hilabeteetan, eta ondorengo hilabeteetan, berriz, behera egin zuela, azaroan izan ezik (hila-

bete horretan, urte arteko igoera bat izan zen berriz). Edonola ere, aurreko ekitaldietan ez 

bezala, prestazioen onuradunen kopuruak behera egin zuen 2011. urtean. EAEn, zehazki, 

85.400 onuradun izan ziren 2010ean, eta 81.800 2011n.

5. Bestalde, aurreko urtearekin alderatuta, SPEEn jakinarazitako kontratuen kopurua %1,9 

igo zen ekitaldi osoan, aldi baterakoen igoeraren (%2,9) eta mugagabeen beherakadaren 
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(–%10,9) ondorioz. 2011. urtean, txandakatze maila aurreko urtean erregistratutakoa baino 

handiagoa izan zen (2,82 eta 2,74, hurrenez hurren), jakinarazitako kontratuen gorakadaren 

eta kontratatuen beherakadaren ondorioz.

6. Gizarte Segurantzako batez besteko afiliazioak atzera egin zuen 2011. urtean (–%0,6), eta 

beherakada hori erregimen orokorreko afiliatuen kopuruan (–%0,5) eta, bereziki, autono-

moen erregimeneko afiliatuen kopuruan (–%1,2) nabarmendu zen.

3.8. Negoziazio kolektiboa22

3.8.1. Sarrera

Atal honetan, EAEko 2011ko negoziazio kolektiboaren ezaugarri nagusiak laburbilduko ditugu. 

Lehenik eta behin, EAEko negoziazio kolektiboaren —hau da, gure erkidegoan aplikatzen di-

ren hitzarmen kolektiboen— egituraren oinarrizko ezaugarriak aurkeztuko ditugu, urte jakin ba-

terako berritu diren edo ez kontuan hartu gabe. Unibertso hori identifikatu ondoren, 2011. urte-

rako negoziazio kolektiboaren bilakaera aztertuko dugu. Horren haritik, 2011n indarrean zeuden 

hitzarmenak negoziatu eta sinatu zituzten erakundeen berri emango dugu. Ondoren, 2011rako 

negoziazioaren emaitzak aztertuko ditugu, honako hauek barne: hitzarmen kolektiboen den-

bora eremua, soldata igoerak eta adostutako lanaldia. Gainera, atal honen zati batean, sektore 

publikoko lan baldintzen negoziazioa landuko dugu.

3.8.2. Negoziazio kolektiboaren egitura

2010. urtean, Lan Harremanen Kontseiluak beste azterlan bat egin zuen negoziazio kolekti-

boaren egituraren inguruan, eta, biurtekoa zela aintzat hartuta, 2008an egindakoaren jarrai-

pena izan zen. 2011. urtean, azterlan horren aurrerapen zabal bat argitaratu zen (EAEko ne-

goziazio kolektiboaren egitura). Azterlan horretan, Euskal Autonomia Erkidegoan negoziazio 

kolektiborako dauden esparru funtzionalak —hau da, hitzarmenen multzoa— euskal enpresa 

sarearekin kontrastatu dira, eta, horri esker, hitzarmen bakoitzari atxikitako lanpostuak eta 

enpresak zenbatu dira. Era horretan, negoziazio kolektiboaren egituraren mapa sortu da, hau 

da, hitzarmen aplikagarrien unibertsoa eta hitzarmen horiek enpresa sarean duten eragina. 

Ezinbesteko lan tresna da urte osoan negoziazio kolektiboaren garapenaren jarraipena egi-

teko.

Azterlana egin ondoren, eta kontuan hartuta enplegu bolumena gutxi gorabeherakoa dela, 

2011. urtearen hasieran eskuragarri zeuden iturrien araberakoa eta urtearen barruan negozia-

zio kolektiboan izandako aldaketen arabera eguneratua, honako ondorio hau atera dezakegu: 

2011. urtean, EAEn guztira aplikatu beharreko 1.076 hitzarmen kolektibo zeuden, eta guztira 

594.407 pertsona hartu zituzten eraginpean. Funtzionarioen lan baldintzen inguruko akordioak 

ez dira multzo horretan sartu, bai, ordea, sektore publikoaren zerbitzupeko lan kontratudun lan-

gileen hitzarmen kolektiboak. Eraginpean hartutako pertsonei dagokienez, honako ezaugarri 

bereizgarri hauek aipa daitezke:

Negoziazio kolektiboak sektore pribatuan eragiten du bereziki (%96). ♦
Negoziazio kolektibo horren zatirik handiena sektoriala da (%79,8; 3.27 grafikoa). ♦

22 Lan Harremanen Kontseilua (LHK) da atal honetarako informazio iturria.
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3.27 grafikoa.  Negoziazio kolektiboaren egitura 
(eraginpean hartutako pertsonak)

% 20,2

% 79,8

EnpresaSektorea 

EAE eraginpean hartzen duen negoziazio kolektiboaren barnean hartzen dira, batetik,  ♦
EAEn negoziatutako eta erregistratutako hitzarmen kolektiboak, eta, bestetik, Estatuko 

hitzarmenak, gure Autonomia Erkidegoan hitzarmen espezifikorik ez duten sektoreei, 

edo Estatukoak izaki EAEn lantokiak dituzten enpresei dagozkienak. Nolanahi ere, ne-

goziazio kolektiboaren zatirik handiena EAEn bertan egiten da (%79). Eremu sektoria-

lean, %80,5 negoziatzen da EAEn, eta enpresaren eremuan, berriz, %72,1 (3.28 grafi-

koa).

3.28 grafikoa.  Negoziazio kolektiboaren egitura. Eremu funtzionalak eta EAEn 
edo Estatuko eremuan erregistratutako hitzarmenak 
(eraginpean hartutako pertsonak)

Sektoreko hitzarmenak Enpresa hitzarmenak

% 19,3%

% 80,7

EAE Estatua

% 72,1
% 27,9

EAE Estatua

Negoziazio kolektibo sektorialak eta enpresakoak garrantzi desberdina dute lurralde ba- ♦
koitzean. Adibidez, Gipuzkoan negoziazio sektoriala da nagusi, argi eta garbi; Araban, 

berriz, enpresaren eremuko negoziazioak du garrantzi handiagoa (3.29 grafikoa).
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3.29 grafikoa.  Negoziazio kolektiboaren egitura. EAEn erregistratutako hitzarmenen 
lurralde eremuak (eraginpean hartutako pertsonak)

Sektoreko hitzarmenak EAEn Enpresa hitzarmenak EAEn

% 32,9

% 6,6

% 49,1

% 11,4

Araba Bizkaia

Gipuzkoa Lurralde artekoa

% 19,1

% 14,1

% 42,6

% 24,2

Araba Bizkaia

Gipuzkoa Lurralde artekoa

3.85 koadroan, EAEn aplikatzen diren hitzarmen kolektibo guztiei buruzko informazio guztia 

jaso da.

3.85 koadroa.  EAEn aplikatzen diren hitzarmen kolektiboak eta hitzarmen 
horien eraginpean dauden pertsonak

Sektorekoa Enpresakoa Guztira

Hitzarmenak Langileak Hitzarmenak Langileak Hitzarmenak Langileak

EAE, guztira 232 475.222 824 120.260 1.056 595.482

EAEn 
erregistratutakoak 123 382.763 586  87.437   709 470.200

Araba  21  43.950 150  21.474   171  65.424

Bizkaia  48 188.304 302  37.031   350 225.335

Gipuzkoa  46 125.272 105  16.637   151 141.909

Lurralde artekoak   8  25.237  29  12.295    37  37.532

Estatua 109  92.459 238  32.823   347 125.282

3.8.3. 2011. urterako negoziazioaren bilakaera

Bilakaera aztertzen hasi aurretik, honako hau zehaztu behar dugu: txosten honetarako, azter-

tzen den urterako berariaz negoziatu direnak dira indarreko hitzarmen kolektiboak, eta ez, be-

raz, adostutako indarraldia amaitu ondoren eta ordezko hitzarmen berririk izan ezean, arauzko 

eraginkortasuna luzatuta duten hitzarmenak. Estatutuaz kanpoko eragin mugatuko itunak ere 

ez dira kontuan hartu.

2011. urtean, hainbat hitzarmen kolektibo berritu beharko ziratekeen (hitzarmen horien aplika-

zioak hitzarmen kolektiboren bati atxikitako pertsonen %76,6 hartzen zuen eraginpean). Ehu-

neko handia da, beraz, eta hori hala da indarraldia 2010eko abenduan amaitu zitzaien hitzar-

menei berritzeke geratu ziren hainbat akordio erantsi behar zaizkielako.
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3.30 grafikoan, urte hasieran negoziazio kolektiboa nondik abiatu zen ikus dezakegu, baita ne-

goziazio prozesua nola amaitu zen ere. Gainera, 3.31 grafikoan, lurralde ikuspegitik zein ikus-

pegi funtzionaletik negoziazioak izan duen emaitza ikus dezakegu.

Gaur egungo egoera sozioekonomikoan, negoziazio prozesuek zailak izaten jarraitzen dute, eta 

horren adierazgarri dugu akordioak hitzarmen kolektiboen eraginpeko pertsonen %17,3rentzat 

baino ez direla lortu. Horrela, beraz, aurreko urtearen aldean igoera txiki bat izan da (%16,5 au-

rreko urtean), baina urrun oraindik 2007. urteko %37,9tik. 2011. urtean, aldiaren hasieran be-

rritu gabe zegoen negoziazioaren %22 baino pixka bat gehiago berritu da, eraginpean hartu-

tako pertsonen kopuruari dagokionez.

Hortaz, 2011. urtearen amaieran, negoziazio kolektiboaren eraginpeko pertsonen %59,3k hi-

tzarmen kolektiboa berritu gabe zuen, eta ehuneko hori %49,7ra jaisten da kontuan hartzen 

baditugu, batetik, estatutuaz kanpoko eragin mugatuko itunak (Bizkaiko siderurgia, Bizkaiko 

osasun establezimendu pribatuak, Bizkaiko anbulantziak, Gipuzkoako okindegiak, Gipuzkoako 

pertsona nagusien egoitzak, Basauriko Sidenor etab.) eta administrazio publikoetako langileen 

hitzarmen berritu gabeak (nahiz eta aurrekontu arauetan ezarritakoa aplikatu den).

Negoziazio prozesuak lurralde ikuspuntutik aztertzean ikus dezakegunez, lurralde arteko hitzar-

menetan gertatu ziren atzerapenik handienak, urtearen amaieran langileen %70,4k hitzarmena 

oraindik berritu gabe zuelako. Nolanahi ere, atzerapen hori, oro har,orokorra izan zen EAEn 

(Bizkaian langileen %66,5ek, Araban %64,3k eta Gipuzkoan %57,4k hitzarmena berritu gabe 

zuen urtea amaitzean). Dena dela, kontuan hartu behar da Bizkaian estatutuaz kanpoko eragin 

mugatuko itun bat zegoela indarrean sektore siderometalurgikoan.

Hitzarmenen ikuspuntu funtzionalari heltzen badiogu, ikus daiteke sektoreko hitzarmenen ar-

tean gehiago izan zirela berritu gabe zeudenak enpresako hitzarmenen artean baino. 3.31 grafi-

koan ikus daitekeenez, sektoreko hitzarmenaren eraginpeko pertsonen %63,4k ez zuen hitzar-

mena berritu urtea amaitutakoan; enpresa eremuan, berriz, ehunekoa %42,9 izan zen. Neurri 

batean, hori hala da sektore eremuan badaudelako hainbat hitzarmen (eta, beraz, eraginpean 

hartutako hainbat pertsona) zenbait urtetan berritu ez direnak. EAEn erregistratutako 125 hi-

tzarmen sektorialetatik, 33 2007 baino lehenagotik zeuden berritu gabe (horietako 26 2004tik 

zeuden berritu gabe). 2011. urtean erregistratutako bolumenari dagokionez, aipatzekoa da ter-

mino erlatibotan enpresa eremuan handiagoa izan zela eremu sektorialean baino (%24,4 eta 

%15,5, hurrenez hurren).

EAEko azken urteetako negoziazio kolektiboa aztertzean gure erkidegoan erregistratutako 

hitzarmenak baino kontuan hartzen ez baditugu, zera ikusiko dugu, azken urteetan berritu 

gabe zeuden hitzarmenen eraginpeko pertsonen ehunekoak gorakada handia izan zuela. Izan 

ere, ehunekoa %34,8ra iritsi zen 2008an, %46,5era 2009an, %68,2ra 2010ean, eta %63,7ra 

2011n.
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3.30 grafikoa. Negoziazio kolektiboaren bilakaera 2011n

Datuak 2011/01/01ean Datuak 2011/12/31n

EAE

% 23,4

% 76,6

% 23,4

% 17,3

% 59,3

2011 baino lehen erregistratu ondoren 2011ean indarrean zeuden hitzarmenen 

eraginpeko langileen ehunekoa

2011ean erregistratutako hitzarmenen eraginpeko langileen ehunekoa

2011ean berritu gabe zeuden hitzarmenen eraginpeko langileen ehunekoa

3.31 grafikoa. 2011rako negoziazio kolektiboaren azken egoera

Lurralde eremuaren 
araberako banakatzea

Azken emaitza
Eremu funtzionalaren 
araberako banakatzea

 

% 23,4

% 3,9

% 6,7

% 16,4

% 27,5

% 12,3

% 64,3

% 16,9

% 66,5

% 35,9

% 57,4

% 13,2

% 70,4

% 29,9

% 42,6

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

EAEko lurralde artekoak

Estatua
 

% 17,3

% 23,4

% 59,3

EAE

 

% 24,4

% 15,5

% 32,7

% 42,9

% 21,1

% 63,4

Enpresa

Sektorea

2011 baino lehen erregistratutako hitzarmenen eraginpeko langileen ehunekoa

2011ean erregistratutako hitzarmenen eraginpeko langileen ehunekoa

2011erako berritu gabe zeuden hitzarmenen eraginpeko langileen ehunekoa
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3.86 koadroa.  EAEn erregistratutako hitzarmenen eraginpeko pertsonen banaketa(1) 
(urte bakoitzean indarrean daudenak eta berritu gabe daudenak)

ERREFERENTZIA 
URTEAREN AURRETIK 
ERREGISTRATUTAKO 

HITZARMENAK

ERREFERENTZIAKO 
URTEAN 

ERREGISTRATUTAKO 
HITZARMENAK

BERRITU GABEKO 
HITZARMENAK

Eraginpeko pertsonak 
(guztizkoaren %)

Eraginpeko pertsonak 
(guztizkoaren %)

Eraginpeko pertsonak 
(guztizkoaren %)

2005 23,2 31,4 45,4

2006 29,2 24,1 46,7

2007 28,9 37,9 33,2

2008 47,2 18,0 34,8

2009 37,9 15,6 46,5

2010 17,9 13,9 68,2

2011 21,8 14,5 63,7

(1)  Estatu eremukoak izaki EAEn eragina duten hitzarmenak ez dira koadro honen barnean hartu. Estatutuaren araberako hitzarmen ko-

lektiboak baino ez dira bildu.

3.8.3.1. Negoziazio prozesuen iraupena

Txosten honen ondorioetarako, negoziazio prozesuak negoziazio mahaia eratzen den unetik 

erregistratutako hitzarmen kolektiboak sinatzen diren egunera arte irauten duela ulertu dugu. 

Irizpide horri jarraiki, informazioa emango dugu, batetik, indarreko hitzarmen guztien negozia-

zio prozesuen iraupenari buruz, eta, bestetik, 2011n erregistratutako hitzarmenen iraupenari 

buruz.

Ohartarazi beharra dago, batetik, prozesuen iraupenari buruzko informazio hori EAEn erregis-

tratutako hitzarmenei baino ez dagokiela (Estatukoak izaki EAEn eragina duten hitzarmenei bu-

ruzko informaziorik ez dugu), eta, bestetik, zenbait hitzarmenen prozesuei buruzko informazio-

rik ezin izan dugula eskuratu. Nolanahi ere, egindako azterlanak EAEko sektoreko hitzarmenen 

%100 eta enpresa hitzarmenen %95 biltzen du (langileen %96).

Egindako azterlanari esker egiaztatu dugunez, 2011. urtean indarrean zeuden hitzarmenen ne-

goziazio prozesuek 2010ekoek baino iraupen luzeagoa izan zuten enpresaren eremuan zein 

eremu sektorialean. Azken horretan, zehazki, gorakada nabarmena izan zen, 3.87 koadroan 

ikus daitekeenez. Gainera, kontuan hartu behar da azken urteetan hitzarmen asko geratu direla 

berritu gabe, eta negoziazio prozesuak oraindik ere irekita dituztela.

3.87 koadroa.  2011ko indarreko hitzarmen kolektiboen negoziazio prozesuen iraupena 
(egunak batez beste)

Erregistratuak, guztira Indarrean, guztira

2010 2011 2010 2011

GUZTIRA 249 297 199 257

SEKTOREKOA 275 626 260 489

ENPRESAKOA 246 238 193 226
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2011ko indarreko hitzarmen guztiak aintzat hartuta, negoziazio prozesuek sei hilabetetik go-

rako iraupena izan zuten, batez beste. Gainera, aurreko urteetan bezala, negoziazio proze-

suen iraupena handiagoa izan zen sektoreko hitzarmenetan enpresa hitzarmenetan baino. 

Gainera, aldea areagotu egin zen sektoreko hitzarmenen iraupena handitu izanaren ondo-

rioz.

3.32 grafikoan ikus dezakegunez, oro har eremu sektorialeko negoziazio prozesuak luza-

tzen hasi ziren 2003an indarrean zeuden hitzarmenetatik aurrera. Alabaina, 2011. urtean in-

darrean zeuden hitzarmen kolektiboak are neurri handiagoan luzatu ziren, lurralde historiko 

guztietan gainera. Nolanahi ere, oro har, negoziazio prozesurik luzeenak Arabakoak izan zi-

ren.

3.32 grafikoa.  Urte bakoitzeko indarreko hitzarmen kolektibo sektorialen negoziazio 
prozesuen iraupena (iraupen egunak batez beste).
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Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE

3.8.3.2. Aldaketak egituran

Oro har oso egonkorra bada ere, negoziazio kolektiboaren egitura aldatu egiten da  ♦
denborarekin. Izan ere, enpresako eta/edo sektoreko hitzarmen berriak sortzen dira, 

eta, gainera, beste hitzarmen batzuen eremua (funtzionala edo lurraldekoa) aldatu egi-

ten da. Hortaz, egitura aldatu egin ohi da urte batetik bestera. 2011. urtean, sektoreko 

lau hitzarmen berri sortu dira, bi Estatukoak (Hezkuntza aisia eta animazio soziokul-

turala, eta Itsas produktu izoztu eta hoztuen elaborazioa) eta beste bi Gipuzkoakoak 

(Irungo etxez etxeko laguntza eta tutoretzapeko etxebizitzak eta Irungo Udalaren ema-

kida kudeatzen duten enpresak). Halaber, EAEn eragina duten 18 enpresa hitzarmen 

sortu dira.

3.8.3.3. Emaitzazko egoera 2011. urtea amaitutakoan

Laburbilduz, 2011. urtea amaitutakoan, eskuragarri ditugun azken datuen arabera (2011/12/31ra 

arte erregistratutako hitzarmenak), berritutako hitzarmenak 498 ziren, eta 241.943 pertsona har-

tzen zituzten eraginpean. Pertsona horien %71,7 sektoreko hitzarmenen babesean zeuden, eta 

gainerako %28,3a, berriz, enpresako hitzarmenen babesean.
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3.88 koadroa. 2011. urtean indarrean zeuden hitzarmenak, guztira*

ENPRESAKOA SEKTOREKOA GUZTIRA

Hitzarmen
kopurua

Eraginp. 
pertsonak

Hitzarmen
kopurua

Eraginp. 
pertsonak

Hitzarmen
kopurua

Eraginp. 
pertsonak

EAE, Guztira 408 68.492 90 173.451 498 241.943

EAEn erregistratutakoak 263 48.071 34 122.111 297 170.182

Araba  75 13.878  9   9.289  84  23.167

Bizkaia 129 19.491 12  55.859 141  75.350

Gipuzkoa  47  8.959 12  51.621  59  60.580

Lurralde artekoak  12  5.743  1   5.342  13  11.085

Estatua 145 20.421 56  51.340 201  71.761

(*) 2011.12.31ra arte.

Lurraldez lurralde,23 negoziazio kolektiboak honako bilakaera hau izan zuen:

Araba

Araban erregistratutako hitzarmenei dagokienez, 2011. urtearen hasieran guztira 131 hitzarmen 

zeuden berritu gabe (eraginpeko enpleguaren %87,8), eta, urtea amaitutakoan, 90 hitzarmen 

zeuden oraindik berritzeko (eraginpeko enpleguaren %64,3).

Honako sektoreko hitzarmen hauek zeuden berritu gabe:

Siderurgia. (2000-2003ko indarreko hitzarmena eta 2006-2010ko indarrekoa estatutuaz  ♦
kanpoko eragin mugatuko hitzarmenak dira). Arabako sektoreko hitzarmenen eraginpeko 

pertsonen %36 zegoen hitzarmen horri atxikita.

Zinema emanaldiak (indarraldiko azken urtea: 2007). ♦
Hirugarrenentzako kirol jarduerak (indarraldiko azken urtea: 2008). ♦
Zuraren industria (indarraldiko azken urtea: 2008). ♦
Metalaren merkataritza (indarraldiko azken urtea: 2008). ♦
Ile apaindegiak eta apaindegiak (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Salgaien garraioa, errepidetik (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Oinetakoen merkataritza (indarraldiko azken urtea: 2010). ♦
Eraikuntza (indarraldiko azken urtea: 2010). ♦
Ostalaritza (indarraldiko azken urtea: 2010). ♦

Eragin txikixeagoa badute ere, enpresako hitzarmen kolektibo batzuk sinatu ez izana nabar-

mendu behar da. Horien artean, TUVISA, Laminaciones Arregui, Helados y Postres SA eta Tu-

boplast Hispania SL enpresenak aipa daitezke, besteak beste.

23 Jarraian, berritu gabeko hitzarmenen zenbait zerrenda aipatuko ditugu, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoak, eta Es-

tatu eremukoak izanik EAEn eragiten dutenak. Zerrenda horietan, indarraldia hitzarmena berritu arte automatikoki 

luzatzeko klausula duten sektoreko hitzarmen kolektiboak sartu dira. Izan ere, estatistika ondorioetarako, berritu 

gabetzat hartu ditugu, hasiera batean itundutako indarraldiaren ondoren ez baita berritzerik izan.
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Bizkaia

2011. urtearen hasieran, 257 hitzarmen zeuden berritu gabe; %83,1, eraginpeko enpleguari da-

gokionez. 2011. urtean, 48 hitzarmen erregistratu ziren (eraginpeko enpleguaren %16,6), eta, 

hortaz, urtea amaitutakoan, pertsonen %66,5ek zuen hitzarmena berritu gabe. Horrenbes-

tez, eta emaitza horiek ikusirik, honako ondorio hau ateratzen dugu: aurten, Bizkaiko negozia-

zio kolektiboaren estaldura (hau da, urtea amaitutakoan indarreko hitzarmena duten langileak) 

enpleguaren %33,5 izan da, eta horrek esan nahi du igoera gertatu dela 2010 urtearen aldean 

(%22,5 urte horretan). Urtea amaitutakoan, honako sektoreko hitzarmen kolektibo hauek zeu-

den berritu gabe:

Abokatuen eta lan harremanetako graduatuen bulegoak (azken indarraldia: 1998-2000;  ♦
kasu horretan, estatutuaz kanpoko eragin mugatuko ituna izan zen).

Ile apaindegiak (indarraldiko azken urtea: 2001). ♦
Eraikuntzarako materialak eta aurrefabrikatuak (indarraldiko azken urtea 2002 izan zen,  ♦
eta kasu horretan estatutuaz kanpoko eragin mugatuko ituna izan zen).

Beira lauzko manufakturak (azken indarraldia: 2001-2002; kasu horretan, estatutuaz kan- ♦
poko eragin mugatuko ituna izan zen).

Siderurgia (2008tik 2011ra bitarteko indarraldiko hitzarmena estatutuaz kanpoko eragin  ♦
mugatukoa da). Bizkaiko sektoreko hitzarmenen eraginpeko pertsonen %27 zegoen hi-

tzarmen horri atxikita.

Zuraren industria (indarraldiko azken urtea: 2003). ♦
Garajeen multzoa (azken indarraldia: 2002-2004; kasu horretan, estatutuaz kanpoko era- ♦
gin mugatuko ituna izan zen).

Zinema banaketa (indarraldiko azken urtea: 2004). ♦
Larrukien industria (indarraldiko azken urtea: 2006). ♦
Tindategiak eta garbitegiak (2007tik 2009ra bitarteko indarraldiko hitzarmena estatutuaz  ♦
kanpoko eragin mugatuko ituna).

Larruaren eta oinetakoen merkataritza (indarraldiko azken urtea: 2006). ♦
Farmazia bulegoak (2007-2009 aldiko hitzarmena eraginkortasun mugatuko ituna zen). ♦
Ondarroako portuko saregileak (indarraldiko azken urtea: 2007). ♦
Anbulantziak (2008-2012 aldiko hitzarmena estatutuaz kanpoko eragin mugatuko ituna  ♦
izan zen).

Bingoak (indarraldiko azken urtea: 2008). ♦
Metalaren merkataritza (indarraldiko azken urtea: 2008). ♦
Merkataritza, oro har (indarraldiko azken urtea: 2008). ♦
Ehun gaien merkataritza (indarraldiko azken urtea: 2008). ♦
Arraste arrantza freskoa (indarraldiko azken urtea: 2008). ♦
Altzarien merkataritza (indarraldiko azken urtea: 2008). ♦
Berokuntzaren, aireztapenaren eta aire girotuaren instalazioa (indarraldiko azken urtea:  ♦
2008).

Ostalaritza (indarraldiko azken urtea: 2008). ♦
Osasun establezimendu pribatuak (2009-2011 aldiko hitzarmena estatutuaz kanpoko  ♦
eragin mugatukoa izan zen).

Eraikinen eta lokalen garbiketa (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Elikagaien merkataritza (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Artisau gozogintza eta pastelgintza (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Kontsiganatarioak, zamaketariak eta garraio bitartekariak (indarraldiko azken urtea:  ♦
2009).

Okindegiak (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Salgaien garraioa, errepidetik (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Autoeskolak (indarraldiko azken urtea: 2010). ♦
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Gasolina zerbitzuguneak (indarraldiko azken urtea: 2010). ♦
Kafe txigortzaileak (indarraldiko azken urtea: 2010). ♦
Likore fabrikazioa, botilaratzea eta ardo biltegiak (indarraldiko azken urtea: 2009)  ♦
(2012. urtean, berritzea erregistratu da).

Mercabilbaoko arrain handizkariak (indarraldiko azken urtea: 2010) (2012. urtean, berri- ♦
tzea erregistratu da).

Bilboko portuko zamaketariak (indarraldiko azken urtea: 2010). ♦

Eta eraginpeko enpleguari dagokionez neurri txikiagoan nabari bada ere, enpresaren eremuan 

178 hitzarmen geratu ziren berritu gabe. Horien artean, honako enpresa hauenak azpimarra 

daitezke: Nervacero, Veolia Transporte Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxa, Metro Bilbao eta Sidenor 

Industrial (Basauriko zentroa); kasu horietan, 2008-2012 aldirako hitzarmena estatutuaz kan-

poko eragin mugatuko ituna da.

Gipuzkoa

2011. urtearen hasieran, enpresako 82 hitzarmen eta sektoreko 39 hitzarmen zeuden berritu 

gabe (%64, enpleguari dagokionez). Urtea amaitutakoan, berriz, 95 hitzarmen zeuden berritu 

gabe (eraginpeko enpleguaren %57,4), eta, ikus dezakegunez, ehuneko hori Arabakoa eta 

Bizkaikoa baino txikiagoa da, nahiz eta urtean gutxien negoziatu zen lurraldea izan. Horren 

arrazoi nagusia abiapuntuko egoera hobea izan zen. Izan ere, berritutako hitzarmenen ehu-

nekoa, eraginpeko enpleguari dagokionez, handiagoa zen, Gipuzkoako siderometalurgiaren 

hitzarmenaren garrantziagatik batez ere, hitzarmen honek eraginkortasun orokorra baitu eta 

2010ean urte honetarako eta 2011rako negoziatu zela aintzat hartuta. Lurralde historiko ho-

rretan du garrantzirik handiena sektoreko negoziazioak, baina lurralde horretan, halaber, behin 

negoziatu ondoren erregistratzen ez diren enpresa itunen kopuru handiena biltzen da. Nola-

nahi ere, oraindik badira aspalditik berritzeko dauden hitzarmenak, Ondorengo zerrendan ikus 

daitekeenez:

Urtea amaitutakoan, honako sektoreko hitzarmen hauek zeuden berritu gabe:

Altzarien industria (indarraldiko azken urtea: 2000). ♦
Zementuaren deribatuen industriak (indarraldiko azken urtea: 2000). ♦
Binakako bakailaontziak (indarraldiko azken urtea: 2000). ♦
Tindategiak (indarraldiko azken urtea: 2000). ♦
Ospitaleratze pribatua (indarraldiko azken urtea: 2000). ♦
Edari freskagarrien industria (indarraldiko azken urtea: 2002). ♦
Mahastiaren industria eta merkataritza (indarraldiko azken urtea: 2002). ♦
Beiraren industria (indarraldiko azken urtea: 2003). ♦
Zeramikaren industria (indarraldiko azken urtea: 2003). ♦
Zuraren industria (indarraldiko azken urtea: 2003). ♦
Donostiako zinema emanaldiak (indarraldiko azken urtea: 2003). ♦
Altzarien merkataritza (azken indarraldia: 2000-2003; estatutuaz kanpoko eragin muga- ♦
tuko ituna izan zen).

Pasaiako zamalanak (indarraldiko azken urtea: 2004). ♦
Bingo aretoak (indarraldiko azken urtea: 2004). ♦
Hortz protesiak (indarraldiko azken urtea: 2004). ♦
Jostailuen merkataritza (indarraldiko azken urtea: 2006). ♦
Ile apaindegiak, apaindegiak eta gimnasioak (indarraldiko azken urtea: 2007). ♦
Bidaiarien garraioa, errepidetik (azken indarraldia: 2006-2008; estatutuaz kanpoko eragin  ♦
mugatuko ituna izan zen).

Aparkalekua eta trafikoaren antolamendua (indarraldiko azken urtea: 2008). ♦
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Autoeskolak (indarraldiko azken urtea: 2008). ♦
Metalaren merkataritza (indarraldiko azken urtea: 2008). ♦
Garraio bitartekariak (indarraldiko azken urtea: 2008). ♦
Larruaren merkataritza (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Merkataritza, oro har (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Ehun gaien merkataritza (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Gasolina zerbitzuguneak (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Gozogintza eta gozokien merkataritza (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Elikagaien industria eta merkataritza (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Eraikinen eta lokalen garbiketa (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Ikuskizun eta kiroletarako lokalak (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Bulegoak eta despatxuak (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Salgaien garraioa, errepidetik (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Farmazia bulegoak (estatutuaz kanpoko eragin mugatuko ituna; indarraldia: 2007-2010). ♦
Okindegiak (estatutuaz kanpoko eragin mugatuko ituna; indarraldia: 2008-2011). ♦
Adinekoen egoitzak (2009-2012 aldiko hitzarmena estatutuaz kanpoko eta eraginkorta- ♦
sun mugatuko ituna izan zen).

Ostalaritza (indarraldiko azken urtea: 2010). ♦

Enpresa eremuan, 47 hitzarmen geratu ziren berritu gabe 2011. urterako. Horien artean, ho-

nako enpresa hauenak azpimarra daitezke: Victorio Luzuriaga Usurbil, TS Fundiciones, Donos-

tiako Tranbia Konpainia, Euskarazko Komunikazio Taldea, Indar Máquinas Eléctricas, Kateak-

Legaia, Papresa eta abar.

EAEko lurralde arteko eremua

EAEko lurralde arteko eremuan, sektoreko zazpi hitzarmen geratu ziren berritzeko 2009rako:

Ikus entzunezkoen obretako aktoreak (estatutuaz kanpoko eragin mugatuko lehen ituna;  ♦
indarraldiko azken urtea: 2005).

Ingurumen hezkuntzako zentroak (indarraldiko azken urtea: 2007).• 

Eskola garraioko monitoreak eta jolastokiko zaindariak (indarraldiko azken urtea: • 

2009).

Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxeetako garbiketa kontratak • 

(indarraldiko azken urtea: 2009).

EAEko irakaskuntza pribatu arautua (indarraldiko azken urtea: 2009).• 

Ikastolak (indarraldiko azken urtea: 2009).• 

Osakidetzako garbiketako enpresa emakidadunak (indarraldiko azken urtea: 2010).• 

Halaber, enpresako 16 hitzarmen geratu ziren berritu gabe, hala nola Naturgas, Neiker, Hau-

rreskolak Partzuergoa, Euskal Trenbide Sarea, Eusko Trenbideak eta Azti Fundazioa enpre-

senak eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko eta Herrizaingo Saileko langileei dagozkie-

nak.

Estatukoak izaki, EAEn eragina dutenak

Estatukoak izaki EAEn eragina duten hitzarmenei dagokienez, ez da nabari EAEko hitzarmene-

tan gertatu zen atzerapena, 2011. urtearen amaieran hitzarmena berritu gabe zuten pertsonen 

ehunekoa txikiagoa izan baitzen (%42,6). Edonola ere, 2010. urtearen amaieran baino nabar-

men handiagoa izan zen (%31,8 urte horretan). Berritu ez ziren sektoreko hitzarmen nagusiak 

honako hauek izan ziren:

Mezularitza (indarraldiko azken urtea: 2007). ♦
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Unibertsitateko hezkuntza zentroak (indarraldiko azken urtea: 2007). ♦
Farmazia produktuen merkataritza (indarraldiko azken urtea: 2007). ♦
Gizarteko esku-hartzea (indarraldiko azken urtea: 2008). ♦
Kontsultoretza zerbitzuak eta merkatu azterlanak (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Contact Center-Telemarketing (indarraldiko azken urtea: 2009). ♦
Banku pribatuak (indarraldiko azken urtea: 2010). ♦
Desgaituen zentroak (indarraldiko azken urtea: 2010). ♦
Arrain kontserbak eta erdikontserbak, eta arrain gazituak (indarraldiko azken urtea:  ♦
2010).

Aldi baterako laneko enpresak (indarraldiko azken urtea: 2010). ♦
Ile apainketaren, musikaren eta arte aplikatuen irakaskuntza (indarraldiko azken urtea:  ♦
2010).

Industria kimikoa (indarraldiko azken urtea: 2010). ♦
Ehungintza (indarraldiko azken urtea: 2010). ♦
Hondakinen eta lehengaien berreskuratzea (indarraldiko azken urtea: 2010). ♦
Kreditu sozietate kooperatiboak (indarraldiko azken urtea: 2010). ♦

2011. urtea amaitutakoan, aurrezki kutxen eta aseguru enpresen sektoreko hitzarmenak berri-

tzeko zeuden oraindik, eta 2012. urtearen hasieran erregistratu dira.

Era berean, zenbait enpresatan hitzarmenak ez ziren berritu, hala nola honako hauetan: Pa-

tentes Talgo, Babcock, Bilbomática, FEVE, ADIF, Petronor, RENFE, Grupo Liberty, Puertos y 

Autoridades portuarias eta Sabeco. Horiez gain, Seguros Bilbao, Michelín eta Zardoya Otis 

enpresen hitzarmenak berritu gabe zeuden, eta berritzea 2012ko lehen hilabeteetan erregis-

tratu da.

Bestalde, azpimarratzekoa da Estatuan lau laudo sektorial zeudela indarrean, lan ordenantzen 

hutsunea saihesteko:

Nekazaritza. ♦
Merkataritzako ontzidia. ♦
Ontzi izoztaileak. ♦
Bakailaontziak. ♦

3.8.4. 2011n indarrean zeuden hitzarmen kolektiboak negoziatu eta sinatu zituzten 
erakundeak

Erakunde sindikalak

Ondoren, EAEn erregistratu ziren eta 2011. urtean indarrean zeuden hitzarmenen negozia-

zio mahaietan parte hartu zuten sindikatuei eta sinatu zuten sindikatuei buruzko informazioa 

emango dugu.

Hortaz, atal hori aztertzeko, EAEn eragina duten Estatu hitzarmenak alde batera utzi dira. Au-

rreko kapituluan aztertutako datuen arabera, 2011n EAEn erregistratutako indarreko hitzarme-

nak 297 izan ziren, eta 170.182 pertsona hartu zituzten eraginpean.

3.33 grafikoan (hitzarmen kopurua) eta 3.34 grafikoan (pertsona kopurua), 2011n indarrean 

zeuden hitzarmenetan parte hartu zuten sindikatuen eta sinatu zutenen arteko aldeak jaso 

dira.
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3.33 grafikoa.  2011. urtean indarrean egonik, sindikatu gehiengodunen presentzia eta 
sinadura izan zuten hitzarmenen kopurua (hitzarmenak guztira: 297)

ELA CC.OO. LAB UGT

183

145
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136
155

141 145

225

Sinatuak Presentzia

3.34 grafikoa.  2011. urtean indarrean egonik sindikatu gehiengodunen presentzia 
eta sinadura izan zuten hitzarmen kolektiboen eraginpeko 
pertsonen kopurua (eraginpeko pertsonak guztira: 170.182)
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Sinatuak Presentzia

ELAk 2011. urtean indarrean zeuden hamar hitzarmenetik sei sinatu ditu; 2011. urtean EAEn erre-

gistratutako indarreko negoziazio kolektiboaren eraginpeko langileen hiru laurden baino gehiago 

hartu zituzten eraginpean hitzarmen horiek. Ehunekotan, sindikatu horrek sektoreko hitzarmen 

gehiago sinatu ditu enpresako hitzarmenak baino. Gainera, hitzarmen gutxien sinatu zituzten sin-

dikatuetako bat izan zen, negoziazio mahaietan izan zuen presentzia aintzat hartzen badugu.

CCOOk indarreko hitzarmenen ia erdiak sinatu zituen, eta hitzarmen horiek hamar pertsona-

tik ia sei hartu zituzten eraginpean. Sindikatu horrek ez zuen Gipuzkoako siderometalurgia sek-

toreko hitzarmena sinatu eta, horregatik, aurreko grafikoan alde handia ikusten da sinatutako 

hitzarmenen eraginpeko langileen eta CCOO sindikatuaren presentzia izan zuten negoziazio 

mahaietan landutako hitzarmenen eraginpeko langileen artean. Sindikatu horrek sinadura indize 

handiagoa izan zuen sektoreko hitzarmenetan enpresako hitzarmenetan baino.

LABek indarreko hamar hitzarmenetik hiru sinatu zituen, eta hitzarmen horiek eraginpeko ha-

mar pertsonatik bost hartu zituzten eraginpean. Gipuzkoako negoziazio sektorialean du indarrik 

handiena. Gainera, hitzarmen gutxien sinatu zituzten sindikatuetako bat izan zen, negoziazio 

mahaietan izan duen presentzia aintzat hartzen badugu.
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UGTk aztergai ditugun hitzarmenen ia erdiak sinatu zituen, eta hitzarmen horiek hamar langile-

tik zortzi hartu zituzten eraginpean. Parte-hartze handiagoa izan zuen sektoreko hitzarmenen 

sinaduran enpresako hitzarmenen sinaduran baino, Araban eta Bizkaian erregistratutakoetan 

bereziki. Hitzarmen gehien sinatu zituen sindikatua izan zen, negoziatu zituen hitzarmenen ko-

purua aintzat hartuta.

3.89 koadroa.  2011n indarrean egonik EAEn erregistratutako hitzarmenen sinaduran 
sindikatuetako ordezkariek izan zuten parte-hartzea

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK
Beste 
batzuk

Sind. 
gabeak**

SEKTOREA

Hitzarmen kopurua 23 24 14 28 2 1 0 0

Guztizkoaren % 67,6 70,6 41,2 82,4 5,9 2,9 0,0 0,0

Eraginpeko pertsonak 96.215 66.278 61.773 115.418 3.067 154 0 0

Guztizkoaren % 78,8 54,3 50,6 94,5 2,5 0,1 0,0 0,0

ENPRESA

Hitzarmen kopurua 160 121 88 108 26 18 21 29

Guztizkoaren % 60,8 46,0 33,5 41,1 9,9 6,8 8,0 11,0

Eraginpeko pertsonak 28.334 35.253 22.464 31.026 9.269 4.370 10.737 5.293

Guztizkoaren % 58,9 73,3 46,7 64,5 19,3 9,1 22,3 11,0

GUZTIRA

Hitzarmen kopurua 183 145 102 136 28 19 21 29

Guztizkoaren % 61,6 48,8 34,3 45,8 9,4 6,4 7,1 9,8

Eraginpeko pertsonak 124.549 101.531 84.237 146.444 12.336 4.524 10.737 5.293

Guztizkoaren % 73,2 59,7 49,5 86,1 7,2 2,7 6,3 3,1

*(*) 11.12.31ra arte

(**) Sindikatu gabeak.

Enpresa erakundeak

2011. urtean EAEn erregistratutako indarreko sektoreko hitzarmen kolektiboetatik (hortaz, es-

tatutuaz kanpoko eragin mugatuko itunak aparte utzita), enpresa erakunde sinatzaileei buruzko 

informazioa lortu dugu, eta 3.90 koadroan aurkeztu, lurralde eremuen arabera banandua. Infor-

mazio horretatik, honako ondorio hauek atera ditzakegu:

Araban, SEA erakundeak 2011n indarrean zeuden bederatzi hitzarmen sektorialetatik bost sinatu 

zituen, eta eremu horren barnean hartutako pertsonen laurdenak baino gehixeago geratu zen hi-

tzarmen horien eraginpean. Bestalde, beste zenbait enpresa erakundek indarreko bederatzi 

hitzarmen sektorialetatik lau sinatu zituzten, eta hitzarmen horiek pertsonen ia hiru laurden hartu 

zituzten eraginpean. Lurralde horretako hitzarmenetan ikus daitekeenez, beste lurraldeetan ez be-

zala, SEA erakundea eta bestelako enpresa erakundeak ez ziren bat etorri hitzarmenak sinatzera-

koan. 2010ean indarrean zegoen negoziazio kolektiboari dagokionez, SEA erakundeak parte-har-

tze txikiagoa izan zuen (beste enpresa erakunde batzuen parte-hartzeak, berriz, gora egin zuen).

Bizkaian, CEBEKek sektoreko hitzarmenen erdietan esku hartu zuen, eta hitzarmen horiek ha-

mar langiletik ia zortzi hartu zituzten eraginpean. Eta ehuneko hori handiagoa izango zen baldin 
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eta Bizkaiko industria siderometalurgikoaren estatutuaz kanpoko eragin mugatuko ituna kon-

tuan hartuko bagenu. Beste erakunde batzuek indarrean zeuden sektoreko hamabi hitzarme-

netatik zortzi sinatu zituzten, eta eremu horretako hitzarmenen eraginpeko pertsonen erdien lan 

harremanak arautu zituzten. 2011. urtean indarrean zegoen negoziazio kolektiboari dagokionez, 

CEBEKek indarreko hitzarmen kolektiboen sinaduran izan zuen parte-hartzeak bere horretan ja-

rraitu zuen, eta beste erakunde batzuen parte-hartzeak, berriz, gora egin zuen.

Gipuzkoan, Adegi erakundeak indarrean zeuden sektoreko hitzarmenen laurdenak baino ez zi-

tuen sinatu, baina hitzarmen horiek sektore eremuaren barnean hartutako hamar langiletik be-

deratzi hartu zituzten eraginpean. Beste erakunde batzuek, guztira, sektoreko hamar hitzarme-

netatik bederatzitan parte hartu zuten, baina hitzarmen horiek eraginpeko hamar pertsonetatik 

bat baino gutxiagoren harremanak arautu zituzten. 2010ean indarrean zegoen negoziazio ko-

lektiboari dagokionez, Adegiren parte-hartzeak bere horretan jarraitu du, eta beste erakunde 

batzuenak, berriz, gora egin du sinatutako hitzarmenen kopuruari dagokionez, baina behera 

eraginpean hartutako pertsonen kopuruari dagokionez.

3.90 koadroa.  2011. urtean indarrean egonik EAEn sektoreko hitzarmen kolektiboak 
sinatu zituzten enpresa erakundeak

Confebask (*) Beste erakunde batzuk

Hitzarmenak
Eraginpeko 
pertsonak

Hitzarmenak
Eraginpeko 
pertsonak

EAE, Guztira 14 93.106 22 47.641

Araba  5  2.429  4  6.860

Bizkaia  6 43.902  8 30.593

Gipuzkoa  3 46.775  9  4.846

Lurralde artekoak —   —  1  5.342

(*) Hiru lurralde erakundeek osatua: Adegi (Gipuzkoa), Cebek (Bizkaia) eta Sea (Araba).

3.35 grafikoa.  2011n indarrean egonik EAEn erregistratutako sektoreko hitzarmen 
kolektiboen sinaduran enpresa erakundeek izan zuten parte-hartzea 
(guztizkoaren %)

HITZARMEN KOLEKTIBOEN %  ERAGINPEKO PERTSONEN % 

Confebask: % 41,2 Confebask: % 76,2

% 5,9 % 15,2

Beste erakunde batzuk: % 64,7 Beste erakunde batzuk: % 39,0
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Lurralde arteko hitzarmenei dagokienez, Confebasken bildutako enpresa erakundeek ez zuten 

bat ere sinatu; beste enpresa erakunde batzuek, berriz, indarreko hitzarmen bakarra sinatu zu-

ten.

Confebasken bildutako erakundeek (hau da, CEBEK, Adegi eta SEA erakundeek) sinatutako hi-

tzarmenak 2011n indarrean zeuden sektoreko hitzarmenen %41,2 izan ziren, eta eremu horre-

tako pertsonen %76,2 hartu zuten eraginpean. Beste enpresa erakunde batzuek sektoreko ha-

mar hitzarmenetik sei sinatu zituzten guztira, baina hitzarmen horiek pertsona gutxiago hartu 

zituzten eraginpean (%39,0). 2010ean indarrean zeuden hitzarmenen aldean, Confebasken bil-

dutako erakundeek sinatutako hitzarmenen ehunekoak gora egin zuen. Hala ere, hitzarmen ho-

rien garrantzia txikiagoa izan zen eraginpeko langile kopurua aintzat hartzen badugu. Beste 

erakunde batzuen kasuan, haien parte-hartzea izan zuten hitzarmenek 2011n indarrean zeuden 

hitzarmen guztietan zuten ehunekoak behera egin zuen, hitzarmen horien eraginpeko pertso-

nen kopuruak bezalaxe.

3.8.5. 2011rako negoziazioaren emaitzak

3.8.5.1. Hitzarmen kolektiboen denbora eremua

2011ko indarreko negoziazio kolektiboan, urte anitzeko denbora eremuko hitzarmenak nego-

ziatu dira batez ere. Hortaz, arlo horretan ez da aldaketarik gertatu aurreko negoziazioen al-

dean.

2011n indarrean zeuden hitzarmen kolektiboen %93,8 (hitzarmen horien eraginpeko pertso-

nen %97,5) urtebetetik gorako denborarako hitzartu da. 2011n indarrean zeuden hitzarmenen 

%77,7an, berriz, bi urtetik gorako indarraldia sinatu zen (pertsona kopuruan, ehunekoa %72,5 

izan zen).

3.91 koadroan ikus daitekeenez, urte anitzeko hitzarmen kolektiboak nagusitu ziren lurralde 

eremu guztietan, eta alde txiki batzuk baino ez ziren izan elkarren artean. Eta gauza bera esan 

dezakegu eremu funtzionalari dagokionez. Izan ere, urte anitzeko hitzarmenak izan ziren na-

gusi, sektorekoak zein enpresakoak (3.92 koadroa).

3.91 koadroa.  2011n* indarrean zeuden hitzarmen kolektiboen denbora eremua, 
lurralde eremuaren arabera

Urtebete Bi urte Hiru urte edo gehiago

Hitzarmenak
(%)

Eraginpeko 
pertsonak

(%)

Hitzarmenak
(%)

Eraginpeko 
pertsonak 

(%)

Hitzarmenak
(%)

Eraginpeko 
pertsonak 

(%)

EAE, guztira 6,2  2,5 16,1 25,0 77,7 72,5

EAEn erregistratutakoak 5,4  2,7 13,1 30,2 81,5 67,1

Araba 9,5  2,6 15,5 13,4 75,0 84,0

Bizkaia 3,5  0,5 12,1  4,3 84,4 95,2

Gipuzkoa 3,4  1,0 13,6 73,4 83,0 25,6

Lurralde artekoak 7,7 27,0  7,7  5,4 84,6 67,6

Estatua 7,5  2,1 20,4 12,7 72,1 85,2

(*) 11.12.31ra arte.
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3.92 koadroa.  2011n* indarrean zeuden hitzarmen kolektiboen denbora eremua, 
eremu funtzionalaren arabera

Urtebete Bi urte Hiru urte edo gehiago

Hitzarmenak
(%)

Eraginpeko 
pertsonak 

 (%)

Hitzarmenak
(%)

Eraginpeko 
pertsonak 

 (%)

Hitzarmenak
(%)

Eraginpeko 
pertsonak 

 (%)

GUZTIRA 6,2 2,5 16,1 25,0 77,7 72,5

SEKTOREA 2,2 0,6 23,3 31,0 74,5 68,4

ENPRESA 7,1 7,4 14,5 10,0 78,4 82,6

(*) 10.12.31ra arte.

Bestalde, kontuan hartu behar da urtero egin beharreko negoziazioaren kalkuluari negoziazio 

partzialaren zati txiki bat erantsi behar zaiola, urte anitzeko indarraldia duten zenbait hitzarme-

nek arlo jakin batzuk (soldata eta lanaldia, funtsean) zehaztu gabe eta urteko berrikuspenerako 

utzi ohi baitituzte. Berritu gabeko negoziazio kolektiboaren ehunekoa pìxka bat igoaraziko luke 

horrek, urtero.

Bestalde, badira sektoreko zortzi hitzarmen indarraldi mugagabea dutenak. Honako hauek dira:

Gipuzkoan: ♦

Papergintza.• 

Eraikuntza.• 

Arte grafikoak.• 

Arrain eta itsaski handizkariak.• 

Bizkaian: ♦

Adinekoentzako zentroak.• 

Estatuan: ♦

Paper orea.• 

Haragi industriak.• 

Argazki industria.• 

Hitzarmen horietan, badira alderdi jakin batzuk (hala nola soldata igoera eta lanaldia) urtero ne-

goziatzen direnak; beste alderdi batzuk (lanbide sailkapena, zehapen erregimena eta abar), 

berriz, ez dira aldatzen. Hortaz, txosten honen ondorioetarako, hitzarmen horien indarraldia 

zehazteko alderdi nagusietarako (soldata igoera eta lanaldia) hitzartutako aldia hartu da aintzat.

Mugagabeko indarraldia dute, halaber, lan ordenantzak ordezteko lau laudoek (aldez aurretik 

aipatu dira).

Azken hamasei urteetan, urtebeteko indarraldiko hitzarmenek indarra galdu dute, urte ani-

tzeko indarraldiko hitzarmenen mesedetan. Igoera bereziki adierazgarria izan da hiru urterako 

edo urte gehiagorako indarraldia zuten hitzarmenen kopuruan, 3.36 grafikoan ikus daitekee-

nez. Gainera, bi urterako indarraldia zuten hitzarmenek indarra galdu dute, baina bigarren to-

kiari eutsi zioten garrantziari dagokionez. Bestalde, 2011rako, eta 2010. urtearen aldean, urteko 

indarraldiko hitzarmenek portzentajezko 0,7 puntu egin dute gora, bi urtekoek portzentajezko 

3,1 puntu, eta bi urtetik gorako indarraldia dutenak 3,8 puntu jaitsi dira.
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3.36 grafikoa.  EAEn eragina duten hitzarmen kolektiboen denbora eremuaren bilakaera 
(urte bakoitzeko indarreko hitzarmen guztien %)
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Negoziazio kolektiboaren denbora proiekzioa

Arestian ikusi dugunez, urte aniztasuna negoziazio kolektiboaren ezaugarrietako bat izan da 

azken urteetan. Hori hala izanik, hurrengo urteetako negoziazio kolektiboaren zati bat eginda 

dago dagoeneko.

3.37 grafikoan ikus daitekeenez, 2011. urtea ixterakoan, negoziazio kolektiboaren eraginpeko 

pertsonen %20,1ek 2012/01/01ean berritua zuen 2012. urterako hitzarmena; 2013rako, berriz, 

ehunekoa %6,2 izan zen.

3.37 grafikoa.  2011ko indarreko hitzarmen kolektiboen denbora proiekzioa EAEn 
aplikatzekoak diren hitzarmen guztiekiko (eraginpeko pertsonen %; 
guztizkoa: 594.407 pertsona)
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3.8.5.2. Soldata igoerak

Oro har zenbatuta, 2011rako itundutako igoera %3,16 izan zen. Gure Erkidegoan erregistratu-

tako hitzarmenetan, soldata %3,62 igo zen, eta EAEn eragina duten Estatuko hitzarmenetan, 

berriz, %2,12. Era berean, enpresako hitzarmenetan soldata igoera %2,78 izan zen, eta sek-

toreko hitzarmenetan, berriz, %3,30. Ikus dezakegunez, soldata igoera handiagoa izan zen en-
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presa eremuan sektore eremuan baino, nola EAEn izandako negoziazioan hala Estatuan garatu 

ondoren EAEn eragina duen negoziazioan.

3.38 grafikoa. Soldata igoerak

Negociación colectiva con incidencia en la CAPV
Incrementos salariales 2011

Registrada en la CAPV

ÁLAVA GIPUZKOA INTERTERRITORIAL CAPVBIZKAIA

Registrada

en el Estado

ÁMBITO ESTATAL

Negociación 
con incidencia en la CAPV

Negociación en la CAPV

EAEn eragina duen negoziazio kolektiboa. 
Soldata igoerak 2011ean

EAEn 
erregistratutakoa

GIPUZKOA BIZKAIA

Enpresa: % 3,26
Sektorea: % 4,16
Guztira: % 3,93

Estatuan 

erregistratutakoa

ESTATU EREMUAN

 Enpresa: % 2,11
Sektorea: % 2,13
Guztira: % 2,12

EAEn eragina 
duen negoziazioa

Enpresa % 2,78
Sektorea: % 3,30
Guztira: % 3,16

Negoziazioa EAEn: 
Enpresa

Enpresa: % 3,26
Sektorea: % 3,54
Guztira: % 3,50

LURRALDE ARTEKOA EAEn

Enpresa: % 1,32
Sektorea: --
Guztira: % 1,32

Enpresa: % 2,35
Sektorea: % 1,73
Guztira: % 1,92

ARABA
Enpresa: % 3,05
Sektorea: % 2,27
Guztira: % 3,14

2011. urtean itundutako soldata igoerak handiagoak izan ziren aurreko urteetarako hitzartu-

takoak baino. Igoera hori enpresa hitzarmenetan zein sektoreko hitzarmenetan gertatu zen, 

eta EAEn zein Estatuan. Hala ere, igoera hori gorabehera, 2011rako itundutako soldata igoera 

2009tik atzerako urteetakoak baino txikiagoa izan zen.

Egoera horrek Estatuan 2008. urtean hasitako joera aldatu zuen. Izan ere, urte horretarako hi-

tzartutako soldata igoerak 2007rakoak baino txikiagoak izan ziren, enpresako zein sektoreko 

hitzarmenetan, inflazioaren beherakadaren ondorioz (inflazioak gora egin zuen 2009tik 2010era 

bitarte). Horrela, beraz, 2011ko datuek joera aldaketa erakutsi zuten, eta, gainera, igoera EAEko 

hitzarmenetan Estatukoetan baino handiagoa izan zela ikus daiteke, beharbada lurralde eremu 

horretan negoziatzean soldata igoerak aurreko KPIaren aldakuntzarekin lotzeko ohitura handia-

goa dagoelako (KPIaren aldakuntza %3,0 izan zen 2010ean).

3.93 koadroa. Soldata igoerak EAEn eta Estatuan, eremu funtzionalaren arabera

EAE ESTATUA

2008* 2009* 2010* 2011* 2008* 2009* 2010* 2011*

GUZTIRA 4,44 2,60 2,12 3,16 3,57 2,59 2,17 2,68

SEKTOREA 4,63 2,61 1,97 3,30 3,61 2,61 2,20 2,74

ENPRESA 3,62 2,55 2,47 2,78 3,16 2,37 1,73 2,00

* Abenduaren 31ra arte.

Iturriak: LHK eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.
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3.39 grafikoan ikus dezakegunez, batez besteko KPIaren aldakuntzak eta itundutako soldata 

igoerek antzeko bilakaera izan zuten 2000. urteaz geroztik; alabaina, soldata igoeren kasuan, 

zenbatekoak handiagoak izan ziren. Horrek zera esan nahi du, soldata igoerak hitzarmen ho-

rien bidez arautzen dituzten pertsonak erosteko ahalmen handiagoa lortzen ari direla azken 

urte hauetan. Zehazki, 2011n itundutako soldata igoera %3,16 izan zen, eta EAEko batez 

besteko KPIaren aldakuntza %3,10era iritsi zen; horrela, beraz, erosteko ahalmenaren gu-

txi gorabeherako irabazia portzentajezko 0,06 puntura iritsi zen, beste zirkunstantzia batzuk 

kontuan hartu gabe. Bestalde, aldea 2010. urtean erregistratutakoa baino txikiagoa izan zela 

ikus daiteke. Urte horretan, inflazioak gora egin zuen, eta itundutako soldata igoerara hur-

bildu zen.

3.39 grafikoa.  EAEn eragina duten hitzarmen kolektiboetan itundutako soldata igoeren 
eta EAEko batez besteko inflazioaren bilakaera
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* Abenduaren 31ra arte erregistratutako hitzarmenak.

Erreferentzia gisa hitzarmenak erregistratzeko aldia aintzat hartzen badugu, zera ikusten dugu, 

2011 baino lehen erregistratu zirenek %3,50eko soldata igoera itundu zutela urte horretarako, 

hots, 2011. urtean bertan erregistratutako hitzarmenetan itundutakoaren (%2,70) gainetik, 

3.94 koadroan ikus daitekeenez.

Berrikuspeneko edo soldata bermeko klausulei dagozkien doikuntzek, KPIaren 2011. urteko bi-

lakaeraren ondorioz, %0,26ko efektu positiboa izan zuten, 2011ko abenduan inflazioa %2,4 

izan zelako. Hitzarmenetan itundutako konturako entregen eta inflazioaren arteko aldea por-

tzentajezko 0,26 puntura iritsi da soldata igoerarekiko, 2011n indarrean zeuden hitzarmenen 

%13,3k (langileen %20 hartzen zuen eraginpean) baino ez zuelako soldata berrikuspeneko 

klausula. Ehuneko hori 2010ekoa baino nabarmen txikiagoa izan zen (urte hartan, hitzarmenen 

%35,6k zituen horrelako klausulak).

Horri dagokionez, aipatzekoa da soldata berrikuspeneko klausulak lurraldearen arabera izan zi-

tuen ondorioak desberdinak izan zirela EAEn 2011. urtean. Klausulak Arabako hitzarmenetan 

izan du eraginik handiena (portzentajezko 0,65 puntu), eta, ondoren, Estatuko hitzarmenetan 

(portzentajezko 0,50 puntu). Izan ere, eremu horietan, ekitaldiaren amaieran berrikusi beharre-

koak diren inflazioaren etorkizuneko aurreikuspenen arabera negoziatzen da iraganeko infla-

zioen arabera baino neurri handiagoan. Gipuzkoan, berriz, berrikuspeneko klausulen eragina 
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ezdeusa izan zen ia, lurralde artekoen kasuan bezalaxe (portzentajezko 0,03 puntu). Era be-

rean, Bizkaian eragina oso txikia izan zen (portzentajezko 0,14 puntu).

3.94 koadroa. EAEn eragina duten hitzarmenetan itundutako soldata igoeren bilakaera

NEGOZIAZIO KOLEKTIBOAREN SOLDATA IGOERAK

ERREFERENTZIAZKO 
URTEA BAINO LEHEN 
ERREGISTRATUTAKO 

HITZARMENETAN

ERREFERENTZIAZKO 
URTEAN 

ERREGISTRATUTAKO 
HITZARMENETAN

INDARREKO 
HITZARMEN 
GUZTIETAN

1992 6,90 6,80 6,90

1993 6,60 5,20 5,80

1994 4,80 3,80 4,00

1995 4,00 4,50 4,40

1996 4,20 4,47 4,22

1997 3,32 3,24 3,26

1998 2,32 2,59 2,41

1999 2,53 2,43 2,50

2000 3,67 4,07 3,88

2001 4,22 4,26 4,24

2002 4,01 4,70 4,13

2003 3,82 4,39 4,11

2004 4,01 3,81 3,89

2005 (*) 4,55 4,23 4,38

2006 (*) 4,23 4,69 4,42

2007 (*) 4,32 4,16 4,23

2008 (*) 4,47 4,37 4,44

2009 (*) 2,59 2,69 2,60

2010 (*) 2,36 1,80 2,12

2011 (*) 3,50 2,70 3,16

* Abenduaren 31ra arte erregistratutako hitzarmenak.

3.95 koadroa. 2011. urterako hitzartutako soldata igoerak

Soldata 
igoera, soldata 
berrikuspeneko 
klausularik gabe

Soldata 
berrikuspeneko 

klausularen 
eragina

Soldata igoera, 
guztira

EAE, guztira 2,90 0,26 3,16

EAEn erregistratutakoak 3,47 0,16 3,63

Araba 2,49 0,65 3,14

Bizkaia 3,80 0,14 3,94

Gipuzkoa 3,50 0,00 3,50

Interterritorial 1,29 0,03 1,32

Estatua 1,63 0,50 2,13

* Hasta el 31 de abendua.
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3.8.5.3. Lanaldia

2011n indarrean zeuden hitzarmenen %16,8an baino ez ziren ezarri itundutako lanaldiaren mu-

rrizketak, eta, hortaz, hitzarmenen %83,2an lanaldia ez zen aldatu. Zenbait kasutan, gainera, 

luzatu egin zen (3.96 koadroa). Horrela, beraz, esan dezakegu azken urteetan lanaldia murriz-

teko izan zen joera gero eta txikiagoa dela. Izan ere, 2011. urtean aurreko urtearekin alderatuta 

gorakada txiki bat izan bazen ere (%14 2010ean), oraindik oso urrun gaude aurreko urteetako 

zifretatik (%16,8 2011n, %22,9 2009an eta %25,8 2008an).

3.96 koadroa.  Lanaldi murrizketa kontuan hartzen duten indarreko hitzarmen kolektiboen 
eta hitzarmen horien eraginpeko pertsonen ehunekoa

2009/2008 2010/2009 2011/2010

Hitzarmen 
kopurua

Eraginp. 
pertsonak

Hitzarmen 
kopurua

Eraginp. 
pertsonak

Hitzarmen 
kopurua

Eraginp. 
pertsonak

EAE, guztira 22,9 27,1 14,0 12,5 16,8 15,0

EAEn erregistratutakoak 28,3 31,3 18,0 14,7 19,9 18,5

Araba 26,4 28,6 15,5 5,7 19,0 15,2

Bizkaia 25,7 17,8 18,4 12,2 17,7 31,7

Gipuzkoa 34,6 45,1 17,2 19,3 20,7  3,8

Lurralde artekoak 33,3  7,3 28,6 19,1 46,2 15,6

Estatua 13,8 15,6  8,4  8,5 12,2  6,8

3.97 koadroan ikus daitekeenez, EAEn eragina duten eta orain arte berritu diren hitzarmene-

tan (nola EAEn bakarrik erregistratutakoetan hala Estatuan erregistratutakoetan) lortutako batez 

besteko murrizketa ez zen ordu batera iritsi urtean (0,8).

3.97 koadroa. Itundutako lanaldi murrizketa (orduak urtean)

2009ko lanaldia 
2008koaren aldean

2010eko lanaldia 
2009koaren aldean

2011ko lanaldia 
2010ekoaren 

aldean

EAE, guztira 1,2 0,6 0,8

EAEn erregistratutakoak 1,2 0,6 0,8

Araba 1,1 0,3 0,7

Bizkaia 0,7  –0,2(*) 0,7

Gipuzkoa 1,6 1,1 0,5

Interterritorial 1,5 2,9 2,9

Estatua 0,9 0,5 0,8

(*) Emaitza horren arabera, Bizkaian itundutako lanaldia 0,2 ordu igo da urtean.

2011rako berritutako hitzarmenetan, itundutako lanaldia luzeagoa izan da sektoreko hitzarme-

netan enpresako hitzarmenetan baino (1.704 eta 1.667 ordu, hurrenez hurren). Eta gauza bera 

ikus daiteke Estatu osoan berritutako hitzarmenetan. Gainera, eremu horretan, 2011rako itun-
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dutako lanaldia nabarmen luzeagoa izan zen EAEkoan baino. Abendura arte berritutako hitzar-

menetan, urteko 1.694 orduko lanaldia ezarri zen 2011. urterako.

3.98 koadroa.  Berritutako hitzarmenetan, 2011n EAEn eta Estatuan itundutako 
lanaldiaren iraupena (ordu kopurua urtean)

ÁMBITO
2011

EAE ESTATUA

GUZTIRA 1.694 1.756

SEKTOREA 1.704 1.761

ENPRESA 1.667 1.705

Negoziazio kolektiboaren sektore jakin batzuetan ez dago akordiorik, eta horregatik komeni da 

enpresa guztietan batez beste aplikatu beharreko lanaldia (hitzarmen kolektibo guztien —berri-

tuen eta berritu gabeen— ondorio dena) zein den jakitea eta lanaldi horren bilakaeraren jarrai-

pena egitea. Horrek zera esan nahi du, hainbat hitzarmen berritu ez direnez gero, berritu diren 

hitzarmenen batez besteko lanaldiak adierazgarritasun txikiagoa duela.

3.40 grafikoa. Lanaldi aplikagarria. 2010aren eta 2011ren arteko konparazioa
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Horretarako, 2011n aplikatu beharreko lanaldiaren iraupena kalkulatzen da, EAEn eragina du-

ten hitzarmen kolektibo guztiak aintzat harturik, hitzarmen horiek berritu diren ala ez ald batera 

utzirik, berritu gabekoen kasuan, kalkulua egiteko, ezarri duten azken lanaldia erabiliz. Metodo 

honen arabera kalkulatu denez, lanaldia EAEn 2011n 1.690 ordukoa izan zen, enpresan 1.660 

ordukoa eta sektorean 1.697koa izan zelarik.

Lanaldi aplikagarriak 2010etik 2011ra bitarte izan zuen bilakaerari dagokionez, lanaldi hori en-

presa hitzarmenetan ia aldatu ez zela eta sektoreko hitzarmenetan ordubete murriztu zela esan 

dezakegu. Lurraldeak kontuan hartuta, lurraldeetako hitzarmenetan jasotako lanaldi aplikaga-

rriak ez ziren aldatu, oro har, Gipuzkoako eta lurralde arteko hitzarmenetan izan ezik (horietan, 

ordubeteko murrizketa izan zen).

3.8.6. Negoziazio kolektiboa sektore publikoan

Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen bitartez, 2010eko abenduaren 31ko soldata 

ordainsarien izoztea ezarri zen Estatuko Administrazioko langileentzat 2011rako. Hala ere, eta 

2010ean jasotako ordainsariak eta 2011n jasotakoak konparatzen baditugu, esan dezakegu 

2011. urtean soldata %2,24 jaitsi zela, eta defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak har-

tzeko 8/2010 Errege Lege Dekretuak (2010/05/25eko BOEn argitaratuak) soldata masaren ur-

teko %5eko murrizketa ezarri zuelako gertatu zen hori. Izan ere, murrizketa 2010eko ekainaren 

1ean jarri zen indarrean, eta, horren ondorioz, 2010ean murrizketa horrek urteko 14 ordainsa-

rietatik 8 hartu zituen eraginpean eta soldata %2,76 murriztu zen 2009. urtearekin alderatuta. 

2011. urtean, berriz, murrizketak soldata osoa hartu zuen eraginpean, eta, beraz, 2010. urtea-

rekin alderatuta (urte hartan 6 ordainsari ez ziren eraginpean hartu), 2011n soldata %2,24 mu-

rriztu zen. Lanaldia, berriz, ez zen aldatu aurreko urtearekin konparatuta (urtean 1.647 ordu au-

rreko urtean).

EAEko Administrazio Orokorraren eremuan, 3/2010 Legea (2010eko uztailaren 5eko EHAA) 

atera zen 2010. urtean, eta defizit publikoa murrizteko neurriak hartu ziren. Horien ondorioz, 

funtzionario guztiak kontuan hartuta, soldata %5 jaitsi zen batez beste, eta 2010ean jaitsierak 

%2,05 hartu zuen eraginpean (2009. urtearekin alderatuta). Era berean, Estatuko Administra-

zioko funtzionarioen kasuan azaldutako arrazoi beragatik, 2011ko ordainsariak %2,0 jaitsi ziren 

batez beste (2010ekoekin alderatuta). Bestalde, EAEko Administrazioaren eta haren Erakunde 

Autonomoen zerbitzupeko funtzionarioen 2010. eta 2011. urteetarako lan baldintzak arautzen 

dituen Erabakiaren bidez (2010eko martxoaren 24ko EHAA), lanaldia ez zen aldatu (1.592 ordu 

urtean), baina norberaren gauzetarako 45 orduko baimena onartu zen 2011rako, urteko lanaldi-

tik kendu beharrekoa.

Foru administrazioan, halaber, hiru aldundiek zenbait neurri hartu zituzten 2010. urtean, urteko 

soldata masa %5 murrizteko helburuarekin. Nolanahi ere, ez dakigu murrizketa horrek zer neu-

rritan izan zuen eragina funtzionarioen 2011rako soldatetan.

Tokiko Administrazioan, 2008an EUDELek eta ELA, CC.OO. eta UGT sindikatuek sinatu zuten 

Lan Harremanen Esparru Akordio Orokorrak (Udalhitz) indarraldia galdu zuen 2010eko aben-

duaren 31n. Hori dela eta, 8/2010 Errege Lege Dekretuaren ondoren ez dakigu eremu horretako 

funtzionarioei benetan zer igoera edo jaitsiera ezarri zitzaien, udal bakoitzeko osoko bilkurak 

berretsi behar baititu Dekretu horretan jasotako neurriak.

Erakunde eta enpresa publikoetako langileentzako indarreko hitzarmen kolektiboei da-

gokienez, %1,84ko soldata igoera itundu zen batez beste, eta batez besteko lanaldia 
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1.616 ordu izan zen, eremu horretako gastu publikoaren murrizketaren aplikazioa alde ba-

tera utzita.

3.9. Lan gatazkak

3.9.1. Alderdi nagusiak

2011ko lan gatazkei dagokienez, aipatzekoa da gatazken guztizko kopuruak (lan greba eta Pre-

cori aurkeztutako gatazka guztiak) gora egin duela, eta gatazka horien eraginpeko pertsonen 

kopuru osoak, aldiz, behera. Gatazken guztizko kopurua %17,3 igo zen 2010. urtearekin alde-

ratuta, eta eraginpeko langileen guztizko kopurua, berriz, %23 jaitsi zen. Nolanahi ere, kontuan 

hartu behar da ez daukagula eraginpeko enpresa kopuruari eta langile kopuruari buruzko infor-

maziorik, ezta 2011ko urtarrilaren 27ko grebaren ondorioz jardun gabeko lanaldien kopuruari 

buruzko informaziorik ere.

Zehazki, 2011. urtean 770 lan gatazka erregistratu ziren EAEn. Horietako 240 grebak izan ziren, 

eta gainerako 530ak, berriz, Precori aurkeztutako lan gatazkak.

3.99 koadroa. Lan gatazkak EAEn

Lan grebak
Precori aurkeztutako 

gatazkak
GUZTIRA

Gatazka 
kopurua

Parte-
hartzaileak

Gatazka 
kopurua

Eraginpeko 
langileak

Gatazka 
kopurua

Eraginpeko 
langileak

1993 210  71.599  37  30.702 247 102.301

1994 181  21.392  49  12.435 230  33.827

1995 177  52.206  74  63.761 251 115.967

1996 174  27.837  85  47.658 259  75.495

1997 132  91.834  88  63.349 220 155.183

1998 107  13.321  97  53.360 204  66.681

1999 160 663.628 113  27.500 273 691.128

2000 169  43.710 222  64.688 391 108.398

2001 192  94.373 323 100.829 515 195.202

2002 191 604.218 333 107.050 524 711.268

2003 221  74.794 377 140.121 598 214.915

2004 243 101.058 352 107.816 595 208.874

2005 176  53.116 344  92.188 520 145.304

2006 224  62.577 364  48.486 588 111.063

2007 204  46.492 353  81.607 557 128.099

2008 232  41.183 406  79.792 638 120.975

2009 280  27.117 361 141.313 641 168.430

2010 298  38.090 454 128.464 752 166.554

2011 240  18.640 530 109.632 770 128.272

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta LHK.
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Adierazi beharra dago 2011. urtean, aurreko bi ekitaldietan bezala, ugazaben itxiera bat ere ez 

zela erregistratu. Bestalde, kontuan hartu behar da lan gatazken guztizko kopuruaren igoera 

(%2,4) Precori aurkeztutako gatazken igoera handiaren ondorioa izan zen (%16,7). Izan ere, 

lan greben kopuruak behera egin zuen (–%19,5). Eraginpeko pertsona kopuruan oro har erre-

gistratu zen jaitsiera (–%23), berriz, Precori aurkeztutako gatazken eraginpeko pertsonen ko-

puruan zein greben eraginpeko pertsonen kopuruan izandako beherakaden ondorioa izan zen 

(–%14,7 eta –%51,1, hurrenez hurren).

3.100 koadroa. EAEko 2011ko lan gatazken laburpen koadroa

Gatazka 
kopurua

Eraginpeko 
langileak

Jardun gabeko 
lanaldiak

2011 (1) 2011 (1) 2011 (1)

Lan grebak 240 –19,5  18.640 –51,1 83.935 –53,2

Ugazaben itxierak   0   —       0   —      0   —

Precori aurkeztutako gatazkak 530  16,7 109.632 –14,7   —   —

(1) Portzentajezko aldakuntza, 2011/2010.

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta LHK.

3.9.2. Lan grebak EAEn

2011. urtean24, 240 lan greba erregistratu ziren. 18.640 pertsonak parte hartu zuten greba horietan, 

eta jardun gabeko lanaldiak 83.935 izan ziren guztira. Urtetik urtera, greben, parte-hartzaileen eta 

jardun gabeko lanaldien kopurua nabarmen jaitsi zen. Zehazki, 2010ean baino 58 greba gutxiago, 

10.450 parte-hartzaile gutxiago eta jardun gabeko 95.584 lanaldi gutxiago erregistratu ziren.

3.101 koadroa. Lan grebak (EAE)

Urteas Grebak
Parte-

hartzaileak

Jardun 
gabeko 

lanaldiak

Parte-
hartzaileak 

greba 
bakoitzeko

Jardun 
gabeko 

lanaldiak 
greba 

bakoitzeko

Sartu gabeko 
orduak greban 

egondako 
langile 

bakoitzeko

2000 169  43.710 185.840 259 1.100 34,0

2001 192  94.373 296.056 492 1.542 25,1

2002 191 604.218 658.828 3.163 3.449  8,7

2003 221  74.794 339.866 338 1.538 36,4

2004 243 101.058 606.155 416 2.495 48,0

2005 176  53.116 106.188 302 603 16,0

2006 224  62.577 168.433 279 752 21,5

2007 204  46.492 112.497 228 551 19,4

2008 232  41.183  73.769 178 318 14,3

2009 280  27.117 126.184 97 451 37,2

2010 298  38.090 179.519 128 602 37,7

2011 240  18.640  83.935 78 350 36,0

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

24 2011 urteko datuetan ez daude sartuta urtarrilaren 27ko EAEko greba orokorreko parte hartzaile eta lan egin ga-

beko egun kopuruak. 2010 urteko datuetan ez daude sartuta maiatzaren 25eko eta ekainaren 8ko sektore publi-

koko grebetan, ekainaren 29ko eta irailaren 29ko greba orokorretan eta Gipuzkoako metalaren sektoreko zazpi 

egundeko greban izan ziren parte hartzaile eta lan egin gabeko egunak.
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Eremuari dagokionez, enpresa eremuan garatutako grebak nagusitu ziren (227 greba, guz-

tizkoaren %94,6), nahiz eta aurreko ekitaldiaren aldean %7,7 jaitsi ziren. Greba horietan, 

15.480 langilek hartu zuten parte (guztizkoaren %83), aurreko ekitaldian baino %19 gutxiago. 

Horren ondorioz, jardun gabeko lanaldiak 62.666 izan ziren (guztizkoaren %74,7), hau da, 

2010ean sortutakoak baino %34,5 gutxiago.

Enpresa greba gehienak enpresa pribatuetan gertatu ziren (192 greba, aurreko ekitaldian baino 

%3 gutxiago), hain zuzen ere enpresetan gertatutako greben %84,6, parte-hartzaileen %89,4 

eta jardun gabeko lanaldien %96,3. Enpresa publikoetan ere behera egin zuen greba kopuruak 

(35 greba, hots, –%27,1), parte-hartzaileen kopuruak (%48,7) eta jardun gabeko lanaldien ko-

puruak (–%10,3).

Sektore eremuan, 13 greba egin ziren (2010ean egindakoen laurdenak). Greba horietan, 

3.160 langilek hartu zuten parte, eta jardun gabeko 21.269 lanaldi sortu ziren. Hortaz, %83,3ko 

eta %74,6ko jaitsierak izan ziren, hurrenez hurren.

3.102 koadroa. Lan grebak, eremuaren arabera (EAE)

Sektorea
Enpresa

Guztira
Guztira Pribatua Publikoa

Kop. %(**) Kop. %(**) Kop. %(**) Kop. %(**) Kop. %

2
0
0
7

Grebak 14  6,9 190 93,1 144 70,6 46 22,5 204 100,0

Part. 16.957 36,5 29.535 63,5 11.431 24,6 18.104 38,9 46.492 100,0

Lanal.(*) 29.379 26,1 83.118 73,9 30.883 27,5 52.235 46,4 112.497 100,0

2
0
0
8

Grebak 15  6,5 217 93,5 159 68,5 58 25,0 232 100,0

Part. 13.711 33,3 27.472 66,7 13.536 32,9 13.936 33,8 41.183 100,0

Lanal.(*) 14.161 19,2 59.608 80,8 41.514 56,3 18.094 24,5 73.769 100,0

2
0
0
9

Grebak 26  9,3 254 90,7 235 83,9 19  6,8 280 100,0

Part. 9.901 36,5 17.216 63,5 16.384 60,4 832  3,1 27.117 100,0

Lanal.(*) 38.336 30,4 87.848 69,6 86.589 68,6 1.259  1,0 126.184 100,0

2
0
1
0

Grebak 52 17,4 246 82,6 198 66,4 48 16,1 298 100,0

Part. 18.974 49,8 19.116 50,2 15.922 41,8 3.194  8,4 38.090 100,0

Lanal.(*) 83.782 46,7 95.737 53,3 93.162 51,9 2.575  1,4 179.519 100,0

2
0
1
1

Grebak 13  5,4 227 94,6 192 80,0 35 14,6 240 100,0

Part. 3.160 17,0 15.480 83,0 13.843 74,3 1.637  8,8 18.640 100,0

Lanal.(*) 21.269 25,3 62.666 74,7 60.355 71,9 2.311  2,8 83.935 100,0

*(*) Lanal.: jardun gabeko lanaldiak.

(**) Koadroko lerroz lerroko ehunekoak lerro bakoitzeko azken balioaren arabera kalkulatu dira.

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Oro har, eta aurreko urteen antzera, hitzarmen kolektiboen negoziazioa izan zen greba egiteko 

arrazoi nagusia. Izan ere, greben %35 arrazoi horrengatik gertatu zen. Greba horiek parte-har-

tzaile guztien %47,1 hartu zuten eraginpean, eta jardun gabeko lanaldien %56 sortu. Ildo ho-

rretan, kontuan hartu behar da ehuneko horiek aurreko urtekoak baino txikiagoak izan zirela, 

jardun gabeko lanaldien kasuan bereziki.
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3.41 grafikoa.  Lan grebak, grebetan parte hartu dutenak eta greben ondorioz jardun 
gabeko lanaldiak, arrazoien arabera (EAE, 2011)

Greben banaketa, arrazoien arabera (2011)
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Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.
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3.103 koadroa. Lan grebak, arrazoien arabera (2011)

Grebak Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE
EAE 
(%)

GUZTIRA 67 104 69 240 100,0

Negoziazio kolektiboa 39  29 16  84  35,0

Enplegu erregulazioa (industria birmoldaketarik gabe)  1  17  4  22   9,2

Industria birmoldaketa 11  23 11  45  18,8

Antolamendua/lan sistemak  4   9  1  14   5,8

Lan istripua. Segurtasuna eta higienea  1   0  0   1   0,4

Legezko erabakiak edo arauak ez betetzea  5  13  6  24  10,0

Soldatak ez ordaintzea  2   6 27  35  14,6

Soldata hobekuntzak  3   7  4  14   5,8

Elkartasun gatazkak  0   0  0   0   0,0

Klausulen interpretazioa  1   0  0   1   0,4

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

3.104 koadroa. Grebetan parte hartu dutenak, arrazoien arabera (2011)

Grebak Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE
EAE 
(%)

GUZTIRA 4.755 9.462 4.423 18.640 100,0

Negoziazio kolektiboa 3.392 3.326 2.070 8.788  47,1

Enplegu erregulazioa (industria birmoldaketarik gabe) 11 1.620 411 2.042  11,0

Industria birmoldaketa 271 2.069 746 3.086  16,6

Antolamendua/lan sistemak 88 460 3 551   3,0

Lan istripua. Segurtasuna eta higienea 192 0 0 192   1,0

Legezko erabakiak edo arauak ez betetzea 588 1.466 520 2.574  13,8

Soldatak ez ordaintzea 14 342 642 998   5,4

Soldata hobekuntzak 0 179 31 210   1,1

Elkartasun gatazkak 0 0 0 0   0,0

Klausulen interpretazioa 199 0 0 199   1,1

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Aurreko ekitaldiarekin konparatuta, negoziazio kolektiboak arrazoi nagusi gisa duen garrantzi 

erlatiboaren beherakadaz gain (grebei, parte-hartzaileei zein jardun gabeko lanaldiei dagokie-

nez), azpimarratu beharra dago erabakiak ez betetzeagatik egindako greben gorakada (guztien 

%10 2011. urtean). Joera hori, gainera, parte-hartzaileen zein jardun gabeko lanaldien kasuan 

gertatu zen (%13,8 eta %8,8 2011. urtean, hurrenez hurren).
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3.105 koadroa. Greben ondorioz jardun gabeko lanaldiak (2011)

Grebak Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE
EAE 
(%)

GUZTIRA 10.095 44.235 29.605 83.935 100,0

Negoziazio kolektiboa 8.365 22.159 16.452 46.976  56,0

Enplegu erregulazioa (industria birmoldaketarik gabe) 5 9.583 8.779 18.367  21,9

Industria birmoldaketa 220 4.102 1.455 5.777   6,9

Antolamendua/lan sistemak 168 1.317 3 1.488   1,8

Lan istripua. Segurtasuna eta higienea 24 0 0 24   0,0

Legezko erabakiak edo arauak ez betetzea 1.140 5.478 777 7.395   8,8

Soldatak ez ordaintzea 98 707 2.129 2.934   3,5

Soldata hobekuntzak 0 889 10 899   1,1

Elkartasun gatazkak 0 0 0 0   0,0

Klausulen interpretazioa 75 0 0 75   0,1

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Denbora ikuspegi zabalagoa hartuta (2007-2011 aldia), arestian adierazitakoaz gain azpima-

rratu beharra dago enplegu erregulazioak arrazoi gisa duen garrantzi erlatiboak izan zuen gora-

kada, bai greben kopuruari, bai jardun gabeko lanaldiei dagokienez (azken kasu horretan, bere-

ziki: guztien %21,9 2011n, eta %0,3 2007an). Joera hori, halaber, soldatak ez ordaintzeagatik 

egindako greben kasuan agertu zen (greben kopuruari dagokionez, bereziki: guztien %14,6 

2010ean, eta %1,5 2007an).

3.106 koadroa.  Lan grebak, arrazoien arabera 
(portzentajezko banaketaren bilakaera historikoa)

Grebak 2007 2008 2009 2010 2011

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Negoziazio kolektiboa 52,9 47,8 35,7 39,3 35,0

Enplegu erregulazioa (industria birmoldaketarik gabe) 2,9 5,2 20,4 9,7 9,2

Industria birmoldaketa 20,1 15,9 19,3 24,2 18,8

Antolamendua/lan sistemak 2,9 6,0 3,9 3,7 5,8

Lan istripua. Segurtasuna eta higienea 4,4 0,4 0,0 2,0 0,4

Legezko erabakiak edo arauak ez betetzea 4,9 5,2 6,8 6,7 10,0

Soldatak ez ordaintzea 1,5 6,0 9,6 11,7 14,6

Soldata hobekuntzak 9,8 13,4 1,8 2,3 5,8

Elkartasun gatazkak 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0

Klausulen interpretazioa 0,5 0,0 2,1 0,3 0,4

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.
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3.107 koadroa.  Greben ondorioz jardun gabeko lanaldiak, arrazoien arabera 
(portzentajezko banaketaren bilakaera historikoa)

Grebak 2007 2008 2009 2010 2011

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Negoziazio kolektiboa 90,2 65,1 59,4 62,8 56,0
Enplegu erregulazioa (industria birmoldaketarik gabe) 0,3 8,1 14,2 10,1 21,9
Industria birmoldaketa 5,5 5,9 20,2 15,6 6,9
Antolamendua/lan sistemak 0,5 0,5 1,0 1,1 1,8
Lan istripua. Segurtasuna eta higienea 0,4 0,1 0,0 0,3 0,0
Legezko erabakiak edo arauak ez betetzea 1,2 1,7 2,3 5,4 8,8
Soldatak ez ordaintzea 0,4 1,2 2,6 4,4 3,5
Soldata hobekuntzak 1,3 17,5 0,1 0,0 1,1
Elkartasun gatazkak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Klausulen interpretazioa 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Estatu osoari dagokionez, EAEn gertatutakoaren antzera, 2011. urtean gatazkek behera egin 

zuten, oro har: greben kopurua (777) %21 murriztu zen, parte-hartzaileen kopurua (221.974) 

%34,9, eta jardun gabeko lanaldiena (485.054) %27,8.

3.108 koadroa. Lan grebak (Estatua)(1)

Grebak
Parte-

hartzaileak

Jardun 
gabeko 

lanaldiak

Parte-
hartzaileak 

greba 
bakoitzeko

Jardun gabeko 
lanaldiak greba 

bakoitzeko

Sartu gabeko 
orduak greban 

egondako langile 
bakoitzeko

2001   729 1.242.458 1.916.987 1.704 2.630 12,3

2002   684 4.528.210 4.938.535 6.620 7.220  8,7

2003   674   728.481   789.043 1.081 1.171  8,7

2004   707   555.832 4.472.191   786 6.326 64,4

2005   669   331.334   758.854   495 1.134 18,3

2006   779   499.240   927.402   641 1.191 14,9

2007   751   492.150 1.182.782   655 1.575 19,2

2008   810   542.508 1.508.719   670 1.863 22,2

2009 1.001   653.483 1.290.852   653 1.290 15,8

2010   984   340.776   671.498   346   682 15,8

2011   777   221.974   485.054   286   624 17,5

(1) 2011ko datuak behin-behinekoak dira (2012ko apirila).

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

EAEko eta Estatu osoko datuak alderatuz gero, egiazta daiteke gure Erkidegoan egindako gre-

bek Estatuko guztizkoan izan zuen ehunekoak gorakada txikia izan zuela. Izan ere, 2011. ur-

tean EAEn25 egindako grebak guztizkoaren %30,9 izan ziren (%30,3 2010ean). Grebetan parte 

hartu zutenei dagokienez, EAEko proportzioa nabarmen txikiagoa izan zen (%8,4), eta, gainera, 

behera egin zuen 2010. urtearen aldean (%11,2 urte horretan). Jardun gabeko lanaldien ka-

suan, EAEn guztizkoaren %17,3 metatu zen. Beraz, proportzioa aurreko ekitaldian baino askoz 

ere txikiagoa izan zen (%26,7 2010ean).

25 Hori dagokionez, kontuan hartu behar da, EAEn greba lurralde bat baino gehiagotan gertatzen bada, ukitutako lu-

rraldeak beste aldiz kontatzen dela.
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3.109 koadroa. Lan grebak, lurralde historikoaren arabera

Grebak
Parte-

hartzaileak

Jardun 
gabeko 

lanaldiak

Parte-
hartzaileak 

greba 
bakoitzeko

Jardun 
gabeko 

lanaldiak 
greba 

bakoitzeko

Sartu gabeko 
orduak greban 

egondako 
langile 

bakoitzeko

Batez besteko 
iraupena 

greba 
bakoitzeko 
 (egunak)

2003
EAE 221 74.794 339.866 338 1.538 36,4  8,6

Araba  38   6.883  43.795 181 1.153 50,9 17,9

Bizkaia 118 24.043 128.756 204 1.091 42,8  5,1

Gipuzkoa  65 43.868 167.315 675 2.574 30,5  9,5

2004
EAE 243 101.058 606.155 416 2.494 48,0  9,7

Araba  41 11.681  47.338 285 1.155 32,4 17,7

Bizkaia 116 47.639 197.233 411 1.700 33,1  8,7

Gipuzkoa  86 41.738 361.584 485 4.204 69,3  7,3

2005
EAE 176 53.116 106.188 302   603 16,0 10,2

Araba  36  6.274  32.990 174   916 42,1 10,9

Bizkaia  85 39.817  56.673 468   667 11,4  5,9

Gipuzkoa  55  7.025  16.525 128   300 18,8 16,4

2006
EAE 224 62.577 168.433 279   752 21,5  7,6

Araba  57  6.359  12.036 112   211 15,1  4,0

Bizkaia 109 44.543 122.216 409 1.121 22,0  7,7

Gipuzkoa  58 11.675  34.181 201   589 23,4 10,0

2007
EAE 204 46.492 112.497 228   551 19,4  8,1

Araba  42  4.916   7.940 117   189 12,9  6,2

Bizkaia  91 27.873  68.507 306   753 19,7  8,0

Gipuzkoa  71 13.703  36.050 193   508 21,0  9,5

2008
EAE 232 41.183  73.769 178   318 14,3  8,5

Araba  54  4.793   8.910  89   165 14,9  8,0

Bizkaia 107 27.182  41.998 254   393 12,4  8,4

Gipuzkoa  71  9.208  22.861 130   322 19,9  8,9

2009
EAE 280 27.117 126.184  97   451 37,2 11,4

Araba  55  2.626  14.185  48   258 43,2 14,6

Bizkaia 141 16.342  60.498 116   429 29,6  7,2

Gipuzkoa  84  8.149  51.501  97   613 50,6 16,4

2010
EAE 298 38.090 179.519 128   602 37,7 11,3

Araba  59  2.392  10.361  41   176 34,7 13,6

Bizkaia 144 20.092  85.960 140   597 34,2  9,8

Gipuzkoa  95 15.606  83.198 164   876 42,6 12,3

2011
EAE 240 18.640  83.935  78   350 36,0  8,5

Araba  67  4.755  10.095  71   151 17,0  7,8

Bizkaia 104  9.462  44.235  91   425 37,4  8,0

Gipuzkoa  69  4.423  29.605  64   429 53,5 10,0

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.
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3.110 koadroa. Lan greben eragina EAEn

Soldatakoak

Balioa zenbat eta handiagoa izan, orduan eta gatazka gehiago

Greban parte hartu dutenak 
soldatako bakoitzeko (1)

Greben ondorioz sartu gabeko 
orduak soldatako bakoitzeko

2003
EAE 730.700 0,102  3,721

Araba 113.200 0,061  3,095
Bizkaia 386.100 0,062  2,668
Gipuzkoa 231.400 0,190  5,784

2004
EAE 754.800 0,134  6,425

Araba 114.600 0,102  3,305
Bizkaia 402.700 0,118  3,918
Gipuzkoa 237.500 0,176 12,180

2005
EAE 772.700 0,069  1,099

Araba 122.400 0,051  2,156
Bizkaia 405.200 0,098  1,119
Gipuzkoa 245.100 0,029  0,539

2006
EAE 788.800 0,079  1,708

Araba 122.100 0,052  0,789
Bizkaia 414.200 0,108  2,361
Gipuzkoa 252.500 0,046  1,083

2007
EAE 805.500 0,058  1,117

Araba 125.900 0,039  0,505
Bizkaia 425.400 0,066  1,288
Gipuzkoa 254.200 0,054  1,135

2008
EAE 818.800 0,050  0,721

Araba 129.400 0,037  0,551
Bizkaia 431.100 0,063  0,779
Gipuzkoa 258.300 0,036  0,708

2009
EAE 787.600 0,034  1,282

Araba 123.400 0,021  0,920
Bizkaia 417.200 0,039  1,160
Gipuzkoa 247.100 0,033  1,667

2010
EAE 784.000 0,049  1,832

Araba 122.100 0,020  0,679
Bizkaia 418.700 0,048  1,642
Gipuzkoa 243.200 0,064  2,737

2011
EAE 775.900 0,024  0,865

Araba 123.200 0,039  0,656
Bizkaia 410.600 0,023  0,862
Gipuzkoa 242.100 0,018  0,978

(1) Parte-hartzaileen kopurua zati soldatakoen guztizkoa.

Iturria: Geuk egina, BJAren (Eustat) eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren datuetan oinarrituta.
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Berriz ere EAEko grebak aztertuz, azpimarratzekoa da greba bakoitzean batez beste parte 

hartu zutenen kopurua 128tik 78ra jaitsi zela 2010etik 2011ra bitarte. Jardun gabeko lanaldiak, 

berriz, 602tik 350era jaitsi ziren aldi horretan, eta greban egondako langile bakoitzeko jardun 

gabe geratu diren lanaldien kopurua (greben indarraren adierazle) 37,7tik 36ra jaitsi zen, zortzi 

orduko lanaldiak aintzat hartuta.

Testuinguru horretan, 2011. urtean grebek izan zuten batez besteko iraupenak berretsi egin 

zuen 2007an hasitako goranzko joeraren etetea. Izan ere, iraupen hori greba bakoitzeko 

8,5 egunera iritsi zen (8,1 2007an, 8,5 2008an, 11,4 2009an eta 11,3 2010ean). Lurraldeei da-

gokienez, Gipuzkoan soilik izan zen batez besteko iraupena EAE osokoa baino handiagoa (10 

eta 8,5 egun, hurrenez hurren). Araban eta Bizkaian, berriz, batez besteko iraupena Erkidego-

koa baino txikixeagoa izan zen (7,8 eta 8 egun, hurrenez hurren).

Enpresa sarearen arabera grebek izan zuten eragina greben ondorioz soldatako bakoitzak sartu 

gabeko orduen kopuruaren bidez neurtzen duen ratioa kontuan hartuta ikus daitekeenez, 2011. ur-

tean erregistratutako balioa 2010ekoa baino txikiagoa izan zen (0,9 eta 1,8, hurrenez hurren), eta, 

2008. urtea salbuetsita (0,7 urte hartan), 2003-2011 aldiko txikiena izan zen. Bestalde, adierazi 

beharra dago lurraldeen arteko aldea nabarmen murriztu zela 2011n, 2010. urtearekin alderatuta.

Lau jarduera sektore aztertuta ondoriozta daitekeenez, zerbitzuetan bildu zen greben (116, hots, 

guztien %48,3) eta parte-hartzaileen (9.134, hots, guztien %49) kopururik handienak. Industria 

sektorean, berriz, jardun gabeko lanaldien kopururik handiena bildu zen (42.180, hots, guztien 

%50,3). Gainera, kontuan hartu behar da industria sektorea bigarren tokian dagoela greben eta 

parte-hartzaileen kopuruari dagokienez (guztizkoaren %45 eta %48,3, hurrenez hurren).

3.111 koadroa. Lan grebak, jarduera sektorearen arabera

Sector Grebak Parte-
hartzaileak

Jardun 
gabeko 

lanaldiak

Sartu gabeko 
orduak greban 

egondako langile 
bakoitzeko

2009*

GUZTIRA 280 27.117 126.184  37,2
Nekazaritza   1 4 240 480,0

Industria 155 13.797 58.144  33,7

Eraikuntza   3 41 41   8,0

Zerbitzuak 121 13.275 67.759  40,8

2010*

GUZTIRA 298 38.090 179.519  37,7
Nekazaritza   9 35 576 131,7

Industria 140 16.246 66.972  33,0

Eraikuntza   6 3.471 44.635 102,9

Zerbitzuak 143 18.338 67.336  29,4

2011*

GUZTIRA 240 18.640 83.935  36,0
Nekazaritza   4 13 625 384,6

Industria 108 8.995 42.180  37,5

Eraikuntza  12 498 6.949 111,6

Zerbitzuak 116 9.134 34.181  29,9

* EJSN-2009 sailkapenaren arabera.

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.
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3.9.3. Precori aurkeztutako gatazka kolektiboak

2011. urtean, Lan Harremanen Kontseiluak aurrera jarraitu du Preco Lan Gatazkak Konpon-

tzeko Borondatezko Prozedurei buruzko Lanbide arteko Akordioa bere hiru lurralde zerbitzuen 

bitartez kudeatzeko lanean. 2000ko otsailaren 16an (66. zenbakiko EHAA, 2000ko apirilaren 

4koa), Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatu eta enpresaburu konfederazio nagusiek sinatu 

zuten akordio hori.

3.42 grafikoan ikus daitekeenez, 2011. urtean aurkeztutako gatazka kolektiboko prozedura es-

kaeren kopuruak hazkunde ikusgarria izan zuen bigarren urtez segidan . 2010. urtean, 454 es-

kaera izan ziren, eta, beraz, %25,8ko igoera izan zen 2009. urtearekin alderatuta (aurreko erre-

gistro oro baino askoz ehuneko handiagoa izan zen gainera). 2011. urtean, berriz, 530 eskaera 

izan ziren, eta, beraz, %16,7ko igoera izan zen 2010. urtearekin alderatuta.

3.42 grafikoa. Aurkeztutako gatazka kolektiboko eskaerak, 2001-2011
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2010ean ez bezala, gorakada hori oso desberdina izan zen Autonomia Erkidegoko hiru lurral-

deetan: eskaeren kopuruak gora egin zuen Bizkaian eta Araban 2010. urtearekin alderatuta 

(%27,4 eta %24,8, hurrenez hurren), eta behera Gipuzkoan (%12,1 gutxiago). Bilakaera des-

berdin horri dagokionez, ez da arrazoirik ikusten 2011ko egoera ekonomikoan izan zen hain 

gorakada handi hori azaltzeko, egoera antzekoa baitzen lurralde guztietan. Arrazoia bestelakoa 

izan zen.

2010ean, eskaera kopurua ezohiko moduan hazteko arrazoi berezi bat gertatu zen (2010eko 

txostenean azaldutakoa). Defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak hartzeko maiatzaren 

20ko 8/2010 Errege Lege Dekretua, eta gure Aurrekontu Orokorren Legea aldatzeko ekai-

naren 24ko Eusko Legebiltzarraren 3/2010 Legea argitaratzearen ondorioz, administrazioek, 

erakundeek eta enpresa publikoek xedapen horietan agindutako soldata murrizketak egin zi-

tuzten. Sindikatuek gatazka kolektiboko ekintza judizialak hasi zituzten erakunde horietako 

langileei egindako murrizketa horiei aurre egiteko. Horren aurretik, Precoren gatazka kolek-

tiboko prozedurak eskatu behar izan zituzten, legeria prozesalak eskatzen zuelako, baina 

adostasun bat lortzeko aukerarik ez zegoen, erakunde horiek ez baitzuten horretarako auke-

rarik. Helburu horrekin, 2010. urtean 29 prozedura aurkeztu ziren: 20 Bizkaian, zazpi Araban 

eta bi Gipuzkoan. Eta 2011n, berriz, 106 eskaera aurkeztu ziren: 65 Bizkaian, 34 Araban eta 7 

Gipuzkoan.

Horrelako gertakari batek, egiaz puntuala denak, desitxuratu egiten du gatazka kolektiboen ko-

purua, ez baitator bat ohiko gatazka arrazoiekin. Arestian aipatutako legezko xedapenen apli-

kazioari lotutako 2011ko 106 eskaera horiek eta 2010eko 29 baliokideak deskontatuz gero, bi 
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urteetako eskaerak 424 eta 425 izango ziren, hurrenez hurren. Beraz, 2011ko igoera handia ez 

dago lotuta ohiko lan gatazken bilakaerari, ezohiko eta industria erlazioen bilakaeraz kanpoko 

zirkunstantzia bati baizik. Labur esanda, Precoren eskaeraren gorakada esanguratsua (ez itxu-

rakoa) 2010ean gertatu zen, eta 2011n bere horretan jarraitu zuen.

3.112 koadroa. Precon aurkeztutako gatazka kolektiboak

Urtea
Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE

Gatazka 
kopurua

Eraginp. 
langileak

Gatazka 
kopurua

Eraginp. 
langileak

Gatazka 
kopurua

Eraginp. 
langileak

Gatazka 
kopurua

Eraginp. 
langileak

1993   6  6.047  10 14.004  21 10.651  37  30.702

1994   8    856  19  8.986  22  2.593  49  12.435

1995  11  3.249  38 48.143  25 12.369  74  63.761

1996  19 21.330  32 14.653  34 11.675  85  47.658

1997  12  1.340  37 57.542  39  4.467  88  63.349

1998  12  3.549  53 43.664  32  6.147  97  53.360

1999  24  4.672  47 14.484  42  8.344 113  27.500

2000  47  9.477 102 36.652  73 18.559 222  64.688

2001  64 10.369 159 78.586 100 11.874 323 100.829

2002  80 15.368 172 71.076  81 20.606 333 107.050

2003  92 41.634 180 63.311 105 35.176 377 140.121

2004  85 74.211 177 25.104  90  8.501 352 107.816

2005  65 44.212 182 26.137  97 21.839 344  92.188

2006  83 21.004 195 20.438  86  7.044 364  48.486

2007  84 27.033 182 45.349  87  9.225 353  81.607

2008 111 35.484 213 33.630  82 10.678 406  79.792

2009  71 64.749 202 67.675  88  8.889 361 141.313

2010 101 52.787 237 65.326 116 10.351 454 128.464

2011 126 35.605 302 59.386 102 14.641 530 109.632

Iturria: LHK.

Gatazkak zer eremutan gertatu ziren kontuan hartuta, aurkeztutako eskaera gehientsuenak, 

ohi denez, enpresa eremuan egin ziren (518, hau da, %97,7), gainerakoak sektoreko gatazkak 

izanik (12, hau da, %2,3). Gainera, enpresa eremuko gatazken %84 sektore pribatuan gertatu 

zen. Horri dagokionez, bada alderdi deigarri bat: gatazka horiek plantillen tamainaren arabera 

bereiziz gero ikus daitekeenez, 700 langiletik gorako enpresetan gertatutako gatazken (73 

guztira) %56 sektore publikoan gertatu zen. Sektore ekonomikoei dagokienez, gero eta han-

diagoa da zerbitzuen nagusitasuna, historikoki 2009. urtera arte industria nagusi izan bazen 

ere. 2011. urtean, 530 gatazka aurkeztu ziren, eta, horietatik, 333 (%62,8) zerbitzu sektorean 

gertatu ziren, 188 industrian, 8 eraikuntzan eta bat nekazaritza eta arrantza sektorean.

2011. urtean konpontzeko eskatutako gatazken tipologiari dagokionez, ordainsariei lotutakoak 

(211, hau da, %39,8) eta lanaldiari lotutakoak (112, hau da, %21,1) izan ziren nagusi, ohi denez. 

Hala ere, urte horretan ordena alderantzizkoa izan zen. Alderdi horien atzetik, gai sindikalak (64, 

hau da, %12,1) enpresaren antolamenduari lotutakoak (30, hau da, %5,7) eta abar geratu ziren.

2011. urtean, 535 prozedura amaitu ziren (horietako batzuk 2010ean eskatu ziren). Horietatik, 

124 kasutan (%23,2) gatazka konpondu egin zen (horietako bederatzi arbitrajeko laudo bidez). 

Horrela, beraz, azken urteetan beheranzko joera bat izan da, eta krisialdi ekonomikoak eragin 

handia izan du, jakina.
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3.113 koadroa. Precori aurkeztutako gatazka kolektiboak, sektorearen arabera. EAE

Urtea
PRECO

Gatazka kopurua Eraginpeko pertsonak

2008 Kopurua
Guztizkoaren 

%
Kopurua

Guztizkoaren 
%

Guztira 406 100,0 79.792 100,0

Nekazaritza   1   0,2 30   0,0

Industria 211  52,0 37.566  47,1

Eraikuntza   4   1,0 229   0,3

Zerbitzuak 190  46,8 41.967  52,6

2009 Kop.
Guztizkoaren 

%
Kop.

Guztizkoaren 
%

Guztira 361 100,0 141.313 100,0

Nekazaritza   2   0,6 45   0,0

Industria 165  45,7 31.099  22,0

Eraikuntza   3   0,8 253   0,2

Zerbitzuak 191  52,9 109.916  77,8

2010 Kop.
Guztizkoaren 

%
Kop.

Guztizkoaren 
%

Guztira 454 100,0 128.464 100,0

Nekazaritza   1   0,2 260   0,2

Industria 197  43,4 37.268  29,0

Eraikuntza   15   3,3 766   0,6

Zerbitzuak 241  53,1 90.170  70,2

2011 Kop.
Guztizkoaren 

%
Kop.

Guztizkoaren 
%

Guztira 530 100,0 109.632 100,0

Nekazaritza   1   0,2 806   0,7

Industria 188  35,5 32.848  30,0

Eraikuntza   8   1,5 599   0,5

Zerbitzuak 333  62,8 75.379  68,8

Iturria: LHK.

3.10. Enplegu erregulazioko espedienteak26

3.10.1. Enplegu erregulazioko espedienteen guztizko kopurua EAEn

Atal honekin hasi baino lehen, berriz ere gogoratu beharra dago enplegu erregulazioko es-

pedienteak zerbitzuak ematen dituzten enpresekin langileek dituzten kontratu harremanetan 

26 Kapitulu honetan, nagusiki EAEko Administrazioak zein Administrazio zentralak baimendutako enplegu erregula-

zioko espedienteak aztertzen dira. Hala ere, lehenik eta behin bi administrazioek izapidetutako enplegu erregu-

lazioko espediente guztiak hartu dira kontuan (baimenduak, baimendu gabeak eta atzera egindakoak).
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hiru ondorio mota izan ditzaketen administrazio prozedurak direla: lanaldia murriztea, lan ha-

rremana aldi baterako etetea, eta harremana behin betiko amaitzea. Kontuan hartu behar da 

espediente berak adierazitako ondorioetako bat, bi edo hirurak izan ditzakeela, ez baitira be-

ren artean baztertzen. Ondorio horiek justifikatutako arrazoien proportzioan eta horien ara-

bera gertatzen dira. Era berean, atal hau hobeto ulertze aldera, adierazi beharra dago enplegu 

erregulazioko espediente batek ondorio horietako bat sortzeko, aldez aurretik Lan Agintaritzak 

onartu behar duela27.

3.114 koadroa.  EAEko enplegu erregulazioko espedienteak 
(euskal Administrazioak zein Estatuko Administrazioak baimendutakoak)

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Amaiera

2009, guztira 2.932 88.414 1.236 83.753 3.425

EAEko Admin. izapidetuak 2.702 74.358 1.203 70.545 2.610

Baimenduak 2.565 68.722 1.170 65.574 1.978

Baimendu gabeak 46 2.283 5 1.913 365

Atzera egindakoak 91 3.353 28 3.058 267

Admin. zentralak izapidetuak 230 14.056 33 13.208 815

Baimenduak 228 14.032 33 13.196 803

Baimendu gabeak 0 0 0 0 0

Atzera egindakoak 2 24 0 12 12

2010, guztira 2.282 46.261 1.301 41.627 3.333

EAEko Admin. izapidetuak 2.101 37.666 1.195 33.685 2.786

Baimenduak 1.993 35.426 1.051 32.349 2.026

Baimendu gabeak 40 814 36 506 272

Atzera egindakoak 68 1.426 108 830 488

Admin. zentralak izapidetuak 181 8.595 106 7.942 547

Baimenduak 178 8.503 106 7.854 543

Baimendu gabeak 0 0 0 0 0

Atzera egindakoak 3 92 0 88 4

2011, guztira 1.860 31.319 2.455 25.521 3.343

EAEko Admin. izapidetuak 1.647 24.899 2.326 20.407 2.166

Baimenduak 1.560 22.072 2.203 17.991 1.878

Baimendu gabeak 44 991 38 755 198

Atzera egindakoak 43 1.836 85 1.661 90

Admin. zentralak izapidetuak 213 6.420 129 5.114 1.177

Baimenduak 213 6.420 129 5.114 1.177

Baimendu gabeak 0 0 0 0 0

Atzera egindakoak 0 0 0 0 0

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

27 Betekizun hori 3/2012 Errege Lege Dekretuarekin desagertu da, 2012. urtean.
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Bai 2010ean eta bai 2011n, ekonomia jardueraren igoera txikiak gora behera (%0,3 eta 

%0,6, hurrenez hurren), enplegu erregulazioko espedienteen kopuruak behera egin zuen na-

barmenki, espediente horiek euskal administrazioak zein Estatuko administrazioak trami-

taturik ere (%22,2 eta %18,5). Bilakaera hau azaltzeko, honako hau esan liteke: eskatzen 

diren erregulazio espedienterik gehienak bere baitan biltzen dituen euskal industriaren sek-

toreak, ekonomiak oro har baino hazkunde handiagoak izan zituela (%1,8 eta %2 2010 eta 

2011n hurrenez hurren) eta, horrenbestez, ez zen hain beharrezkoa izan horrelako neurriak 

erabiltzea.

2011n tramitatu ziren espediente guztietatik (1.860 izan ziren) euskal Administrazioari 1.647 

egokitu zitzaizkion (%88,5) eta Estatuko Administrazioari, berriz, 213 (%11,5).

Tramitaturiko espedienterik gehien-gehienak baimendutakoak izan ziren (bai euskal Adminis-

trazioak eta Estatuaren Administrazioak baimendutakoak, guztiak ere barne direla) eta gauza 

bera esan daiteke espedienteon eraginpeko langileei buruz. Izan ere, 2011n baimendutako es-

pedienteak tramitaturiko espediente guztien %95,3 izan ziren eta espediente hauen eragin-

peko langileen kasuan portzentaje hau %91koa izan zen. Era berean, azpimarratu behar da 

baimendu gabeko espedienteen kopurua (44 espediente) eta atzera eginikoena (43 espediente) 

antzekoak izan zirela. Jarraian egiten diren azterketa xehatuek baimendutako espedienteak 

hartzen dituzte soilik aintzat.

Puntu honetan, azpimarratu beharra dago izapidetutako espediente gehienak baimendutakoak 

izan zirela (EAEko Administrazioak zein Administrazio zentralak baimendutakoak), eta eragin-

peko langile gehienak ere espediente horien eraginpean zeuden. 2011. urtean, baimendutako 

espedienteak izapidetutako espediente guztien %95,3 izan ziren, eta horien eraginpeko langi-

leak %91. Beraz, txosten honetan enplegu erregulazioari buruz aurrerago egiten diren azterke-

tek baimendutako espedienteak dituzte oinarri.

3.10.2. EAEn lantokiak dituzten enpresentzat baimendutako enplegu erregulazioko 
espedienteak

Baimendutako espedienteei dagokienez, 2011. urtean 1.773 izan ziren, eta guztira 28.492 lan-

gile hartu zituzten eraginpean. Hortaz, %18,3 eta %35,1eko beherakadak izan ziren, hurrenez 

hurren.

Eraginpean hartutako langile guztietatik (28.492), %81,1ek lan harremanaren aldi baterako 

etendura izan zuen ondorio gisa (23.105 langilek), %10,7k amaiera (3.055 langilek) eta %8,2k 

murrizketa (2.332 langilek). Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, ondorio gisa murrizketa zein 

amaiera izan zuten eraginpeko langileen proportzioak gora egin zuen (%101,6 eta %18,9, hu-

rrenez hurren), eta ondorio gisa etendura izan zutenen proportzioak, berriz, behera egin zuen 

(–%42,5).

Horrela, beraz, gora egin zuen ondorio gisa murrizketa zein amaiera izan zuten eraginpeko lan-

gileen proportzioak eraginpeko langileen guztizkoan (guztien %8,2 2011n eta %2,6 2010ean, 

eta %10,7 2011n eta %5,8 2010ean, hurrenez hurren). Ondorio gisa etendura izan zutenen pro-

portzioak, berriz, behera egin zuen (guztien %81,1 2011n, eta %91,5 2010ean).

Eraginpeko langileen beherakada espedienteen kopuruan gertatutakoa baino handiagoa izan 

zen, eta, horren ondorioz, baimendutako espediente bakoitzaren batez besteko tamaina txikia-

gotu egin zen. Izan ere, espediente bakoitzaren eraginpeko langileak 20 izan ziren 2010ean, eta 

16 2011n.
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EAEn ez bezala, Estatuan gora egin zuen baimendutako espedienteen kopuruak zein horien 

eraginpeko langileenak. Zehazki, baimendutako espedienteen kopuruak (21.137) urte arteko 

%22,4ko igoera izan zuen, eta eraginpeko langileenak (343.297) %13,4koa. Gainera, adierazi 

beharra dago eraginpeko langileen kopuruak ondorio gisa murrizketa, etendura zein amaiera 

izan zuten langileen kasuan egin zuela gora (urtetik urtera %58,3, %1,4 eta %29,2, hurrenez 

hurren). Baimendutako espedienteen gorakada horien eraginpeko langileen kopuruan gertatu-

takoa baino handiagoa izan zen, eta, horren ondorioz, espediente bakoitzaren batez besteko 

tamaina txikiagotu egin zen (16 langile 2011n eta 18 2010ean).

3.115 koadroa. Enplegu erregulazioko espediente baimenduak (Estatua)

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Amaiera

1998  4.019  79.722  2.479  41.527 35.716

1999  4.086  77.667  2.552  49.464 25.651

2000  4.089  60.325  1.282  29.326 29.717

2001  4.581 122.344    771  83.795 37.778

2002  4.474  71.643  1.268  30.400 39.975

2003  4.329  83.481  2.008  38.513 42.960

2004  4.405  60.276    525  28.582 31.169

2005  3.977  72.563    850  36.802 34.911

2006  3.481  51.952    157  24.626 27.169

2007  3.794  58.401    226  32.433 25.742

2008  6.249 148.088  2.675 104.841 40.572

2009 19.434 549.282 20.591 465.215 63.476

2010 17.269 302.746 38.270 211.942 52.534

2011 21.137 343.297 60.567 214.847 67.883

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa (2012ko apirilaren 18ko datuak).

3.10.2.1. Akordioaren araberako azterketa

Espedienteari dagokionez enpresaren eta langileen artean akordiorik egon zen ala ez aztertuta, 

ikus daiteke akordioa izan zezaketen EAEn baimendutako 1.745 espedienteetatik (hortaz, ezin-

besteko 28 espedienteak kanpoan utzita), akordioa 1.605 espedientetan gauzatu zen, hau da, 

espediente guztien %92an.

Eraginpeko langileei dagokienez, akordioa izan zezaketen kasuen %82,6an gauzatu zen akor-

dioa (eraginpeko 23.212 langile, guztirako 28.091 langileetatik).

Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, gora egin zuen akordioen proportzioak akordioa izan zeza-

keten kasuetan. Izan ere, 2010ean ehunekoa %89,1era iritsi zen espedienteen kasuan, eta 

%77,3ra eraginpeko langileen kasuan.
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3.116 koadroa.  Euskal administrazioak eta Estatuko Administrazioak baimendutako 
enplegu erregulazioko espedienteak EAEn

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Amaiera

2009, guztira 2.793 82.754 1.203 78.770 2.781

Akordioa 2.432 63.673 813 60.312 2.548

Akordiorik ez 283 18.143 390 17.524 229

Ezinbestez 78 938 0 934 4

%

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Akordioa 87,1 76,9 67,6 76,6 91,6

Akordiorik ez 10,1 21,9 32,4 22,2 8,2

Ezinbestez 2,8 1,1 0,0 1,2 0,1

2010, guztira 2.171 43.929 1.157 40.203 2.569

Akordioa 1.856 33.166 771 30.330 2.065

Akordiorik ez 227 9.765 386 8.884 495

Ezinbestez 88 998 0 989 9

%

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Akordioa 85,5 75,5 66,6 75,4 80,4

Akordiorik ez 10,5 22,2 33,4 22,1 19,3

Ezinbestez 4,1 2,3 0,0 2,5 0,4

2011, guztira 1.773 28.492 2.332 23.105 3.055

Akordioa 1.605 23.212 2.077 18.865 2.270

Akordiorik ez 140 4.879 255 3.839 785

Ezinbestez 28 401 0 401 0

%

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Akordioa 90,5 81,5 89,1 81,6 74,3

Akordiorik ez 7,9 17,1 10,9 16,6 25,7

Ezinbestez 1,6 1,4 0,0 1,7 0,0

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

3.10.2.2. Sektorekako azterketa

Aurreko urteetan bezala, baimendutako espediente gehienak eta horien eraginpeko langile 

gehienak industria sektorean bildu ziren 2011. urtean. Sektore horretan, zehazki, enplegu erre-

gulazioko 835 espediente bideratu ziren, eta guztira 19.577 langile hartu zituzten eraginpean 

(guztien %47,1 eta %68,7, hurrenez hurren. Industria sektorearen atzetik, eta distantzia handia-

rekin, honako sektore hauek geratu ziren: zerbitzuak (666 espediente eta eraginpeko 6.099 lan-

gile), eraikuntza (248 espediente eta eraginpeko 2.623 langile), eta lehen sektorea (24 espe-

diente eta eraginpeko 193 langile).

Aurreko urtearekiko konparazio azterketak erakusten duenez, lehen sektorean eta industrian 

espedienteen kopuruak zein horien eraginpeko langileen kopuruak behera egin zuten (–%70,4 

eta –%79,8 lehen sektorean, hurrenez hurren, eta –%34,6 eta –%43,1 industrian, hurrenez hu-

rren). Zerbitzu sektorean, berriz, bi magnitudeetan igoera izan zen (%13,7 eta %3, hurrenez hu-
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rren). Eraikuntzaren kasuan, espedienteen kopuruak gora egin zuen (%8,8), baina horien era-

ginpeko langileen kopuruak behera (–%1,7).

Espedienteen batez besteko dimentsioari dagokionez, aurreko ekitaldietan bezala, industriaren 

sektoreak bildu zuen espediente bakoitzeko langile kopururik handiena (23), eta, horren atze-

tik, eraikuntzak (11), hirugarren sektoreak (9) eta lehen sektoreak (8). Ekonomia osoaren kasuan 

gertatu bezala, espediente bakoitzeko batez besteko dimentsioaren beherakada orokor bat 

gertatu zen sektore guztietan aurreko ekitaldiarekin alderatuta.

3.117 koadroa.  Euskal administrazioak eta Estatuko Administrazioak baimendutako 
EAEko enplegu erregulazioko espedienteak jarduera sektoreen arabera

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Amaiera

2009, GUZTIRA 2.793 82.754 1.203 78.770 2.781

Lehen sektorea 79 901 0 888 13

Industria 1.915 68.702 825 65.989 1.888

Eraikuntza 161 1.484 55 1.272 157

Zerbitzuak 638 11.667 323 10.621 723

2010, GUZTIRA 2.171 43.929 1.157 40.203 2.569

Lehen sektorea 81 957 0 934 23

Industria 1.276 34.384 763 31.876 1.745

Eraikuntza 228 2.668 84 2.361 223

Zerbitzuak 586 5.920 310 5.032 578

2011, GUZTIRA 1.773 28.492 2.332 23.105 3.055

Lehen sektorea 24 193 2 185 6

Industria 835 19.577 1.274 16.902 1.401

Eraikuntza 248 2.623 246 1.984 393

Zerbitzuak 666 6.099 810 4.034 1.255

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

3.10.2.3. Lurralde historikoen araberako azterketa

2011. urtean EAE osoan baimendutako espedienteen kopuruan zein horien eraginpeko langi-

leen kopuruan ikusitako urte arteko beherakada orokorra izan da gure Erkidegoko hiru lurral-

deetan. Termino erlatibotan, espediente kopuruaren urte arteko beherakadarik handiena Gipuz-

koakoa izan zen (–%24,2), eta eraginpeko langileen kopuruarena, berriz, Arabakoa (–%63,3).

Lurraldea kontuan hartuta, Gipuzkoak bildu zituen espediente eta eraginpeko langile gehien 

(756 eta 13.293, hurrenez hurren), eta, horren atzetik, Bizkaiak (730 eta 11.242, hurrenez hu-

rren) eta Arabak (287 eta 3.957, hurrenez hurren).

Azkenik, espedienteen batez besteko dimentsioari dagokionez, batez besteko tamainarik han-

diena Gipuzkoan lortu zen 2011. urtean (espediente bakoitzeko eraginpeko 18 langile), eta, ho-

rren atzetik, Bizkaian (15) eta Araban (14). Horrela, beraz, beherakada bat izan zen aurreko eki-

taldiarekin alderatuta hiru lurraldeetan (espediente bakoitzeko eraginpeko 19, 16 eta 36 langile, 

hurrenez hurren).
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3.118 koadroa.  Euskal Administrazioak eta Estatuko Administrazioak baimendutako 
Arabako enplegu erregulazioko espedienteak

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Amaiera

2009 410 22.872  30 22.418 424

2010 297 10.771 243 10.033 495

2011 287  3.957 299  3.187 471

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

3.119 koadroa.  Euskal Administrazioak eta Estatuko Administrazioak baimendutako 
Bizkaiko enplegu erregulazioko espedienteak

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Amaiera

2009 1.175 30.427   704 28.579 1.144

2010   876 14.183   575 12.547 1.061

2011   730 11.242 1.330  8.656 1.256

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

3.120 koadroa.  Euskal Administrazioak eta Estatuko Administrazioak baimendutako 
Gipuzkoako enplegu erregulazioko espedienteak

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Amaiera

2009 1.208 29.455 469 27.773 1.213

2010   998 18.975 339 17.623 1.013

2011   756 13.293 703 11.262 1.328

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

3.11. Lan ezbeharrak

3.11.1. Lan ezbeharren bilakaera historikoa (EAE-Estatua; 2003-2010)

Lan ezbeharren tasa aztertzen aldera, lehenik eta behin Enplegu eta Gizarte Segurantza Mi-

nisterioak emandako informazio homogeneoa eta EAEren eta Estatuaren artean konparagarria 

hartuko dugu kontuan28.

28 Lan eta Immigrazio Ministerioak landutako adierazle jakin batzuk gaineratzen dira atal honetan, eta txosten hau 

lantzerakoan horiei buruz jaso ditugun azken behin betiko datuak 2010. urtekoak dira. Adierazle horiek guztiek istri-

puak izan dituzten langileen kopuru erregistratua hartzen dute oinarri gisa:

 Intzidentzia indizea: lanaldian gertatu diren eta baja eragin duten istripuen kopurua arriskuaren eraginpean egon-

dako mila langileko multzo bakoitzeko (lan istripuko gertakaria modu espezifikoan estaltzen duten erregimenetan 

Gizarte Segurantzan afiliatutako langileen urteko batez besteko kopurua).

 Maiztasun indizea: lanaldian gertatu diren eta baja eragin duten istripuen kopurua arriskuaren eraginpean egon-

dako langileek lan egindako milioi orduko multzo bakoitzeko.



201

3. EGOERA EKONOMIKOA ETA SOZIOLABORALA EAEn 

Zehaztu beharra dago Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak 2011ko datuen aurrerapen 

bat argitaratu zuen arren (atal honetan aurrerago aztertuak), indizeen araberako konparazio az-

terketa behin betiko datuekin egiten duela, eta, beraz, kasu zehatz honetan aztertutako azken 

urtea 2010. urtea izan da.

Oro har, ezbeharrei buruzko oinarrizko adierazleek beheranzko joera bat adierazten zuten 

EAEn, eta 2006. urtera arte luzatu zen joera hori. Izan ere, urte horretan joera aldatu egin zen 

erabateko intzidentzia eta maiztasun indizeei dagokienez. Nolanahi ere, 2007. urteaz geroztik, 

aztertutako indize guztien beheranzko joera hartu zen berriz ere, eta 2010ean joera hori eten 

egin zen heriotza eragin zuten istripuen intzidentzia indizeei eta maiztasun indizeei dagokie-

nez.

2009ko ekitaldiarekin alderatuta, kontuan hartutako adierazle guztiek bilakaera positiboa izan 

zuten Estatuan (ezbehar kopuru txikiagoa). EAEn, berriz, indize orokorrek bilakaera positiboa 

izan zuten, eta heriotza eragin zuten istripuen indizeek, berriz, negatiboa.

Azkenik, gure lurraldeak Estatu osoak baino balio txarragoak izanik ere, kontuan hartu behar da 

bi eremu geografiko horietako enpresa sarearen osaera desberdina dela. Izan ere, industriaren 

sektoreak garrantzi handiagoa du EAEren kasuan.

3.121 koadroa.  Lan ezbeharren bilakaera historikoa: lanaldian gertatu diren 
eta baja eragin duten istripuak (EAE, Estatua)

ADIERAZLEAK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Intzidentzia indizea

EAE 70,3 62,2 61,6 64,2 56,5 54,5 44,4 42,8

Estatua 63,9 61,4 60,1 58,8 57,6 50,7 41,3 38,7

Maiztasun indizea

EAE 44,3 39,2 38,8 40,9 36,6 35,4 29,3 28,1

Estatua 37,6 36,3 35,9 35,3 34,8 30,8 25,4 24,2

Intzidentzia indizea (heriotza eragin duten istripuak)

EAE 10,4  8,9  8,7  7,8  7,1  6,2  3,9  4,7

Estatua  7,4  6,8  6,3  6,1  5,1  5,1  4,2  3,9

Maiztasun indizea (heriotza eragin duten istripuak)

EAE  6,6  5,6  5,5  4,9  4,6  4,0  2,6  3,1

Estatua  4,4  4,0  3,8  3,7  3,1  3,1  2,6  2,4

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

 Heriotza eragin duten istripuen intzidentzia indizea: lanaldian gertatu diren eta heriotza eragin duten istripuen kopu-

rua arriskuaren eraginpean egondako ehun mila langileko multzo bakoitzeko.

 Heriotza eragiten duten istripuen maiztasun indizea: lanaldian gertatu diren eta heriotza eragin duten istripuen ko-

purua arriskuaren eraginpean egondako langileek lan egindako ehun milioi orduko multzo bakoitzeko.
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3.11.2. EAEko lan ezbeharrak 2011n: alderdi nagusiak

Atal hau garatu aurretik, ezinbestekoa da adieraztea EAEko lan ezbeharren azterketa Osalanek 

(Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak) bere web orrian emandako informa-

zioarekin egin dela29.

Iturri horren arabera, EAEn lan ezbeharra izan zuten eta baja hartu zuten langileen guztizko ko-

purua (lanaldian edo in itinere izandako ezbeharren eta lanbide gaixotasunen eraginpean zeu-

denak) behera egin zuen 2011. urtean, jarduera ahuldu eta enplegua murriztu zen testuinguru 

batean. Edonola ere, 1993-2011 aldian metatutako aldakuntza tasa –%3,7 izan zela kalkulatu 

da (hots, urteko batez besteko %0,2ko beherakada).

Zehazki, 2011. urtean baja eragin zuten lan ezbeharren eraginpeko langileen guztizko kopurua 

35.040 izan zen, honela banatuak: %87,1 lanaldian gertatu ziren eta baja eragin zuten istripuak 

izan zituztenei dagokie, %9,7 istripua in itinere izan zutenei, eta gainerako %2,9 lanbide gaixo-

tasunak izan zituztenei.

Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, guztizko ezbeharren beheranzko bilakaera (–%10,5) orokorra 

izan zen, eta murriztu egin ziren lanaldian eta in itinere gertatutako istripuen kopuruak (–%10,2 

eta –%15,4, hurrenez hurren) zein lanbide gaixotasunen kopurua (–%1,3).

3.122 koadroa. Lan ezbeharrak EAEn (baja hartu duten eraginpeko langileak)

Urteas

Lanaldian gertatu diren eta baja eragin duten istripuak
In 

itinere
Lanbide 
gaixot.

Guztira
Guztira

Larritasuna Sektorea

Arinak Larriak Hilgarr. Nekaz. Indust. Eraik. Zerbitz.

1993 33.800 32.968 762 70 1.411 17.249  5.289  9.851 2.203   376 36.379

1994 34.019 33.289 660 70 1.488 17.064  5.285 10.182 2.145   493 36.657

1995 36.334 35.582 679 73 1.365 18.183  5.758 11.028 2.379   558 39.271

1996 37.799 37.025 687 87 1.268 18.241  6.182 12.108 2.591   758 41.148

1997 39.376 38.760 547 69 1.337 18.587  6.703 12.749 2.666   889 42.931

1998 43.920 43.306 527 87 1.300 20.807  7.511 14.302 3.357 1.043 48.320

1999 46.252 45.579 583 90 1.308 21.084  8.457 15.403 3.869 1.341 51.462

2000 50.585 50.029 471 85 1.212 22.302  9.690 17.381 4.492 1.657 56.734

2001 51.609 51.065 477 67 1.110 22.088 10.467 17.944 4.925 1.894 58.428

2002 51.266 50.700 492 74 1.120 21.210 11.090 17.846 4.999 2.356 58.621

2003 48.912 48.413 431 68   975 19.546 10.372 18.019 4.909 2.610 56.431

2004 43.843 43.418 372 53   847 17.644  8.478 16.874 4.510 2.159 50.512

2005 47.881 47.403 416 62   924 19.198  9.027 18.732 5.233 2.439 55.553

2006 46.730 46.356 322 52 1.044 18.686  8.709 18.291 4.977 2.075 53.782

2007 43.934 43.548 335 51   916 17.956  7.963 17.099 4.783   726 49.443

2008 44.438 44.115 275 48   896 18.328  7.659 17.555 4.656 1.547 50.641

2009* 35.200 34.932 233 35   718 12.996  6.274 15.212 4.008 1.067 40.275

2010* 34.106 33.846 225 35   667 12.454  5.769 15.216 4.002 1.042 39.150

2011* 30.628 30.392 199 37   665 11.460  4.379 14.124 3.384 1.028 35.040

* EJSN-2009 sailkapenaren arabera.

Iturria: Osalan (2012ko apirilaren 10eko datuak).

29 2012ko apirilaren 10eko datuak.
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Modu berean, baja eragin zuten lan ezbeharren (lanaldian, in itinere, eta lanbide gaixotasunak) 

eraginpeko langileen guztizko kopurua murriztu egin zen Estatuan (–%11,8).

3.123 koadroa. Lan ezbeharrak Estatuan* (baja hartu duten eraginpeko langileak)

Lanaldian gertatu diren eta baja eragin duten istripuak
In

Itinere
Lanbide 
gaixot.

Guztira
Guztira

Larritasuna Sektorea

Arinak Larriak Hilgarr. Nekaz. Indust. Eraik. Zerbitz.

1993 537.848 525.793 10.939 1.116 31.885 209.071  99.124 197.768 34.458  4.849   577.155

1994 537.625 526.237 10.362 1.026 35.578 199.464 102.250 200.333 34.201  4.804   576.630

1995 589.661 578.110 10.543 1.008 38.491 215.333 117.490 218.147 36.607  5.838   632.106

1996 616.237 604.570 10.685   982 40.057 214.216 123.447 238.517 39.338  7.069   662.644

1997 676.644 665.179 10.395 1.070 44.575 226.142 137.068 268.859 43.659  8.440   728.743

1998 752.702 740.986 10.645 1.071 47.049 240.968 165.450 299.235 51.938 10.427   815.067

1999 867.772 854.923 11.739 1.110 47.152 265.054 207.673 347.893 62.344 14.119   944.235

2000 935.274 922.785 11.359 1.130 44.055 273.760 232.092 385.367 69.180 17.261 1.021.715

2001 958.493 945.480 11.992 1.021 41.084 268.537 243.841 405.031 73.785 20.379 1.052.657

2002 948.896 936.071 11.721 1.104 38.769 253.204 245.176 411.747 75.506 22.395 1.046.797

2003 899.555 887.309 11.395 1.033 33.911 234.851 231.801 399.166 77.276 23.803 1.000.816

2004 876.596 865.167 10.474   955 35.496 237.102 223.603 380.395 84.644 22.964   984.204

2005 906.836 896.063  9.783   990 35.229 239.759 242.068 389.780 92.205 24.912 1.023.953

2006 934.743 925.004  8.773   966 34.215 242.542 255.636 402.350 95.630 18.511 1.048.884

2007 924.981 915.574  8.581   826 34.475 245.074 250.324 395.108 97.086 11.579 1.033.646

2008 804.959 797.257  6.892   810 33.010 210.765 186.655 374.529 90.720 11.926   907.605

2009 617.440 611.626  5.182   632 27.681 142.497 122.614 324.648 79.137  9.803   706.380

2010 569.523 564.019  4.935   569 27.487 130.321 100.542 311.173 76.441  8.875   654.839

2011 501.579 496.791  4.268   520 29.109 115.513 75.136 281.821 66.791  8.919   577.289

(*)  Aldaketen interpretazioa arreta handiarekin egin behar da, 2010eko datuak behin betikoak direlako eta 2011koak, aldiz, behin-behi-

nekoak (estatistika itxi denean ez dira bildu erreferentziazko aldian baja eragin duten istripu guztiak, eskumeneko lan administrazioko 

agintaritzak jaso ez dituelako).

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa (2012ko martxoaren 6ko datuak).

Arreta lanaldian gertatu ziren eta baja eragin zuten istripuak izan zituzten EAEko pertsonen gai-

nean jarrita, pertsona horiek 30.628 izan zirela kalkulatu da, eta horrek esan nahi du urte arteko 

%10,2ko beherakada gertatu zela. Ezbeharren larritasuna kontuan hartuta, 30.392 arinak izan 

ziren, 199 larriak eta 37 hilgarriak. Hortaz, istripu arinak eta larriak murriztu egin ziren, eta hilga-

rriek, berriz, gora egin zuten (–%10,2, –%11,6 eta %5,7, hurrenez hurren).

Sektorearen araberako azterketari jarraiki, beherakada orokorra izan zen lanaldian gertatu ziren 

eta baja eragin zuten istripuen kasuan, eta sektore guztietan (–%24,1 eraikuntzan, –%8 indus-

trian, –%7,2 hirugarren sektorean eta –%0,3 lehen sektorean).

Nolanahi ere, sektore bakoitzeko okupatuen kopurua kontuan hartzen badugu, hau da, ezbehar 

tasa zenbateko erlatiboen edo intzidentziaren arabera aztertzen badugu (arestian aurkeztutako 

intzidentziaren antzeko indizea, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak landua, baina 

arriskuaren eraginpean egondako langileak erabili ordez, urtean batez besteko okupatuen guz-

tizko kopurua erabilita), ezbeharren protagonista nagusia lehen sektorea izan zen, hain zuzen 

ere mila okupatuko istripua izan zuten 84,2 langile bildu baitzituen (ordura arte eraikuntza zen 

toki hori betetzen zuena). Atzetik, eta alde handiarekin, eraikuntza dugu. Izan ere, istripua izan 

zuten 65 langile izan ziren mila okupatuko (79,6 2010. urtean). Atzetik, industria sektorea eta 
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zerbitzuen sektorea agertzen dira, 51,3 (55,4 2010ean) eta 22,1 (23,7 2010ean) langile bilduz, 

hurrenez hurren.

Euskal ekonomia osoan, lan ezbeharren intzidentzia mila landuneko istripua izan zuten 32,7 lan-

gilera iritsi zen 2011. urtean, hau da, 2010ean baino gutxiago (35,9 urte hartan).

3.43 grafikoa. Lan ezbeharren intzidentziaren bilakaera (EAE eta Estatua)

(Lanaldian istripua izan duten langileak / okupatuak) × 1.000
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Iturria:  Geuk egina, Osalanen (2012ko apirilaren 10eko datuak), Eustaten, Enplegu eta Gizarte Seguran-

tza Ministerioaren (2011ko urtarriletik abendura bitarteko aurrerapen datuak) eta EINen datuetan 

oinarrituta.

3.124 koadroa. Enplegua eta ezbeharrak EAEn

Lanaldian gertatu diren eta baja eragin duten istripuak

Guztira
Lehen 

sektorea
Industria Eraikuntza Zerbitzuak

2009*

EAE 35.200 718 12.996 6.274 15.212
Araba  6.652 128  2.819   947  2.758

Bizkaia 17.825 389  5.910 3.654  7.872

Gipuzkoa 10.723 201  4.267 1.673  4.582

2010*

EAE 34.106 667 12.454 5.769 15.216
Araba  6.505 102  2.764   923  2.716

Bizkaia 17.255 374  5.673 3.293  7.915

Gipuzkoa 10.346 191  4.017 1.553  4.585

2011*

EAE 30.628 665 11.460 4.379 14.124
Araba  5.732 106  2.492   703  2.431

Bizkaia 15.540 358  5.177 2.473  7.532

Gipuzkoa  9.356 201  3.791 1.203  4.161
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3.124 koadroa. Enplegua eta ezbeharrak EAEn (jarraipena)

Langile okupatuak (milakoak)(1)

Guztira
Lehen 

sektorea
Industria Eraikuntza Zerbitzuak

2009*

EAE 951,5 8,9 225,3 77,8 639,4
Araba 144,1 2,7  42,7  9,8  88,9

Bizkaia 495,6 4,6  97,5 43,7 349,8

Gipuzkoa 311,8 1,6  85,1 24,3 200,8

2010*

EAE 948,9 8,7 225,0 72,5 642,7
Araba 143,8 3,1  40,9  8,8  91,0

Bizkaia 495,8 3,6  97,4 42,3 352,5

Gipuzkoa 309,3 2,0  86,7 21,4 199,2

2011*

EAE 937,6 7,9 223,6 67,3 638,8
Araba 143,7 2,8  40,7  9,5  90,6

Bizkaia 484,9 3,2  96,7 36,6 348,5

Gipuzkoa 309,0 1,9  86,2 21,2 199,7

(Istripua izan dutenak / Okupatuak) × 1.000

Guztira
Lehen 

sektorea
Industria Eraikuntza Zerbitzuak

2009*

EAE 37,0  80,7 57,7  80,6 23,8
Araba 46,2  47,4 66,0  96,6 31,0

Bizkaia 36,0  84,6 60,6  83,6 22,5

Gipuzkoa 34,4 125,6 50,1  68,8 22,8

2010*

EAE 35,9  76,7 55,4  79,6 23,7
Araba 45,2  32,9 67,6 104,9 29,8

Bizkaia 34,8 103,9 58,2  77,8 22,5

Gipuzkoa 33,4  95,5 46,3  72,6 23,0

2011*

EAE 32,7  84,2 51,3  65,1 22,1
Araba 39,9  37,9 61,2  74,0 26,8

Bizkaia 32,0 111,9 53,5  67,6 21,6

Gipuzkoa 30,3 105,8 44,0  56,7 20,8

* EJSN-2009 sailkapenaren arabera.

(1) BJA (Eustat).

Iturria: Geuk egina, Osalanen (2012ko apirilaren 10eko datuak) eta Eustaten datuetan oinarrituta.

3.11.3. Lan ezbeharrak EAEn: lurralde historikoaren araberako azterketa

EAE osoan ikusitakoaren modu berean, hiru lurralde historikoek lan ezbeharren gorakada 

orokor bat izan zuten laurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdetik 2002. urtera bitarte. 
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3.125 koadroa.  Lan ezbeharrak lurralde historikoaren arabera 
(baja hartu duten eraginpeko langileak)

Lanaldian gertatu diren eta baja eragin duten istripuak
In 

itinere
Lanb. 

gaixot.
Guztira

Guztira
Larritasuna Sektorea

Arinak Larriak Hilgarr. Nekaz. Indust. Eraik. Zerbit.

2001
EAE 51.609 51.065 477 67 1.110 22.088 10.467 17.944 4.925 1.894 58.428

Araba  9.904  9.817  81  6 113 4.993 1.528 3.270 802 147 10.853
Bizkaia 26.610 26.340 228 42 711 9.504 6.529 9.866 2.723 625 29.958
Gipuzkoa 15.095 14.908 168 19 286 7.591 2.410 4.808 1.400 1.122 17.617

2002
EAE 51.266 50.700 492 74 1.120 21.210 11.090 17.846 4.999 2.356 58.621

Araba  9.862  9.757  95 10 99 4.959 1.466 3.338 810 192 10.864
Bizkaia 26.451 26.183 234 34 721 9.093 7.011 9.626 2.740 742 29.933
Gipuzkoa 14.953 14.760 163 30 300 7.158 2.613 4.882 1.449 1.422 17.824

2003
EAE 48.912 48.413 431 68 975 19.546 10.372 18.019 4.909 2.610 56.431

Araba  9.237  9.156  73  8 125 4.350 1.481 3.281 775 223 10.235
Bizkaia 25.437 25.188 215 34 582 8.613 6.515 9.727 2.680 959 29.076
Gipuzkoa 14.238 14.069 143 26 268 6.583 2.376 5.011 1.454 1.428 17.120

2004
EAE 43.843 43.418 372 53 847 17.644 8.478 16.874 4.510 2.159 50.512

Araba  8.693  8.627  63  3 104 4.115 1.335 3.139 715 202  9.610
Bizkaia 22.472 22.247 192 33 475 7.824 5.116 9.057 2.506 944 25.922
Gipuzkoa 12.678 12.544 117 17 268 5.705 2.027 4.678 1.289 1.013 14.980

2005
EAE 47.881 47.403 416 62 924 19.198 9.027 18.732 5.233 2.439 55.553

Araba 10.154 10.058  86 10 113 4.675 1.563 3.803 854 291 11.299
Bizkaia 23.663 23.441 197 25 533 8.162 4.994 9.974 2.894 965 27.522
Gipuzkoa 14.064 13.904 133 27 278 6.361 2.470 4.955 1.485 1.183 16.732

2006
EAE 46.730 46.356 322 52 1.044 18.686 8.709 18.291 4.977 2.075 53.782

Araba  8.994  8.927  61  6 144 4.015 1.405 3.430 1.041 226 10.261
Bizkaia 23.549 23.378 139 32 592 8.298 4.964 9.695 2.502 813 26.864
Gipuzkoa 14.187 14.051 122 14 308 6.373 2.340 5.166 1.434 1.036 16.657

2007
EAE 43.934 43.548 335 51 916 17.956 7.963 17.099 4.783 726 49.443

Araba  8.678  8.600  74  4 138 3.910 1.395 3.235 1.070 112  9.860
Bizkaia 21.788 21.631 129 28 506 7.887 4.497 8.898 2.416 376 24.580
Gipuzkoa 13.468 13.317 132 19 272 6.159 2.071 4.966 1.297 238 15.003

2008
EAE 44.438 44.115 275 48 896 18.328 7.659 17.555 4.656 1.547 50.641

Araba  8.692  8.636  46 10 126 3.902 1.279 3.385 825 206  9.723
Bizkaia 22.334 22.163 145 26 497 8.360 4.245 9.232 2.518 653 25.505
Gipuzkoa 13.412 13.316  84 12 273 6.066 2.135 4.938 1.313 688 15.413

2009*
EAE 35.200 34.932 233 35 718 12.996 6.274 15.212 4.008 1.067 40.275

Araba  6.652  6.610  41  1 128 2.819 947 2.758 683 109  7.444
Bizkaia 17.825 17.682 118 25 389 5.910 3.654 7.872 2.116 473 20.414
Gipuzkoa 10.723 10.640  74  9 201 4.267 1.673 4.582 1.209 485 12.417

2010*
EAE 34.106 33.846 225 35 667 12.454 5.769 15.216 4.002 1.042 39.150

Araba  6.505  6.454  46  5 102 2.764 923 2.716 772 109  7.386
Bizkaia 17.255 17.143  91 21 374 5.673 3.293 7.915 2.090 424 19.769
Gipuzkoa 10.346 10.249  88  9 191 4.017 1.553 4.585 1.140 509 11.995

2011*
EAE 30.628 30.392 199 37 665 11.460 4.379 14.124 3.384 1.028 35.040

Araba  5.732  5.683  43  6 106 2.492 703 2.431 566 136  6.434
Bizkaia 15.540 15.444  80 16 358 5.177 2.473 7.532 1.826 466 17.832
Gipuzkoa  9.356  9.265  76 15 201 3.791 1.203 4.161 992 426 10.774

* EJSN-2009 sailkapenaren arabera.

Iturria: Osalan (2012ko apirilaren 10eko datuak).
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2003. urtetik aurrera, berriz, ezbeharren kopuruak beheranzko joera izan zuen hiru lurraldeetan, 

2005. eta 2008. urteetan izan ezik, hain zuzen ere urte horietan joera une baterako hautsi bai-

tzen. (2008an, ezbeharren kopurua murriztu egin zen Araban, eta gora egin zuen Bizkaian eta 

Gipuzkoan).

Azterketa 2011. urtean jarriz, Arabak baja hartu zuten eraginpeko 6.434 langile erregistratu zi-

tuen guztira, Bizkaiak 17.832, eta Gipuzkoak 10.774; zifra horiek esan nahi dute urte arteko ho-

nako beherakada hauek izan zirela: %12,9, %9,8 eta %10,2, hurrenez hurren.

Lan ezbeharren intzidentziari dagokionez, Arabak izan zituen lanaldian istripua izan zuten lan-

gileen kopururik handiena mila okupatuko (39,9), Bizkaiaren (32) eta Gipuzkoaren (30,3) oso 

gainetik. Izan ere, Arabak baino ez zuen lortu EAEko batez bestekoa baino balio handiagoa in-

tzidentziari dagokionez (lanaldian istripua izan zuten 32,7 langile mila okupatuko, EAE osoan). 

Azken hiru urteetan, lan ezbeharren intzidentziak beheranzko bilakaera izan zuen hiru lurralde 

historikoetan.

Sektoreak kontuan hartuta, Arabak, lehen sektorean izan ezik (arrantzak istripuak gertatzeko 

arrisku handiagoa dauka nekazaritzak baino), beste bi lurraldeek baino intzidentzia handiagoa 

erregistratu zuen, eta, neurri handi batean, Arabako enpresa sarearen osaeraren ondorioz ger-

tatu zen hori; izan ere, industriak beste bi lurraldeetan baino ehuneko handiagoa metatzen du 

okupazioari dagokionez, eta, beraz, baita jarduerari dagokionez ere.

EAE osoan, Bizkaian eta Gipuzkoan bezalaxe, intzidentzia indizerik handiena lehen sektoreak 

izan zuen (ezbeharra izan zuten 84,2, 111,9 eta 105,8 langile mila okupatuko, hurrenez hurren). 

Araban, berriz, zifrarik handiena eraikuntzan lortu zen (ezbeharra izan zuten 74 langile mila oku-

patuko).

3.12. Hauteskunde sindikalak

1994. urteko lan erreformarekin bat etorriz, hauteskunde sindikalen sistema prozesu jarraitu 

bat da, eta ez dago hauteskundealdi jakin baten mende. Hori gorabehera, hauteskunde sin-

dikalen prozesuak lau urtean behin egiten dira oraindik, hain zuzen ere hori baita langileen or-

dezkarien, batzordeetako kideen eta langileen batzarretako kideen hauteskunde agintaldiaren 

iraupen arrunta. Horrela, beraz, 2006. urteko amaieratik 2007. urteko hasierara bitarte, hautes-

kunde prozesuen metaketa handiago hori gertatu zen, eta 2010eko amaieratik 2011ko hasie-

rara bitarte berriz gertatu da.

Langileen ordezkariak hautatzea garrantzitsua da, besteak beste hauteskunde sindikalen emai-

tzen bitartez —negoziazio esparruaren arabera eta dagokion araudiari jarraiki banatuak— langi-

leen ordezkarien negoziazio mahaien osaera lortzen delako sektoreko hitzarmenen negoziazio 

kolektiboan eta funtzionarioen lan baldintzen negoziazioan.

Eskuragarri dauden azken datuen arabera —2011ko abenduaren 31ra bitarte egindako hau-

teskundeei buruzkoak—, 19.734 izan ziren hautatutako ordezkariak (2010. urtearen amaieran 

baino 185 gehiago, baina 2009ko abenduan baino 1.064 gutxiago). Horrek esan nahi du data 

horretan (2010eko abenduan) enpresa askotako ordezkariak berritzeko prozesua ez zela amaitu 

oraindik, eta krisialdia enpresa sarea nabarmen murrizten ari dela.

2011ko abenduaren 31ko hauteskundeen emaitzei jarraiki, ELAk hautatutako ordezkarien 

%39,8 lortu zuen, CC.OO.k %19,95, LABek %17,25 (ordezkari kopuru handiagoa lortu zuen 
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sindikatu bakarra izan zen) eta UGTk %12,44. Eta aurreko txostenetan ikusten zen moduan, 

datu horiek azken urteetan lortutakoekin konparatzen baditugu, ikusiko dugu aldakuntzak 

oso txikiak izan direla. Beraz, gure enpresen ordezkaritza sindikalaren ezaugarrietako bat 

egonkortasuna dela esan dezakegu. Lurralde historikoen araberako azterketak erakusten 

duen egoera Autonomia Erkidego osoan ikusitakoaren antzekoa da, betiere berezitasun ba-

tzuekin.

3.44 grafikoa.  Hauteskunde sindikalen prozesuen emaitza metatuak 2011-12-31n 
(EAE)

Portzentajezko banaketa (2011)

Besteak

% 4,5

ESK

% 1,2

LSB-USO

% 1,8

SG

% 3,0

UGT

% 12,4

LAB

% 17,3

ELA

% 39,8

CC.OO.

% 20,0

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila, Eusko Jaurlaritza.

Azpimarratu beharra dago ELA sindikatuak ordezkari kopuru handiena lortu zuela hiru lurral-

deetan, eta horren atzetik, CC.OO. Araban eta Bizkaian, eta LAB Gipuzkoan. Bestalde, adierazi 

beharra dago Bizkaian euskal langileen ordezkarien ia %50 bildu zela, enpresa sarearekin bat 

etorriz.

Era berean, emaitzei dagokienez, lurralde bakoitzeko funtzionarioen edo lan kontratudunen or-

dezkarientzat diren kontuan hartuta, eremu horietako bakoitzean oro har ordezkagaitasun orde-

nari eutsi zitzaion aipatutako sindikatuen artean, baina ehuneko desberdinekin. Gainera, bere-

zitasun gisa, LAB sindikatua izan zen funtzionarioen eremuan ordezkagaitasunik handiena izan 

zuen bigarren sindikatua, eta eremu horretan «beste sindikatu batzuen» taldeak ordezkagaita-

sun nabarmena lortu zuen, aurreko urteetan bezalaxe (%18,48).

Kontuan hartu behar da legez egituratuta dagoen moduan sistemak kanpoan uzten dituela uni-

tate txikienak (sei enplegu baino gutxiagoko enpresak), eta horrek esan nahi du ia ehun mila 

langile direla (soldatapeko guztizko enpleguaren %12 baino pixka bat gehiago) hauteskunde 

prozesuetatik kanpo geratzen direnak.

Era berean, Lan Harremanen Kontseiluak egindako eta 2008an argitaratutako «Hauteskunde 

Sindikalak EAEn. Prozesuak eta emaitzak« azterlanaren arabera, 6-50 enplegu dituzten enpre-

setan edo lantokietan benetan gauzatzen diren prozesuen ehunekoa txikia da, argi eta garbi.
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3.126 koadroa.  Hauteskunde sindikalen prozesuen emaitza metatuak 2011-12-31n: 
EAE eta lurralde historikoak

EAE

GUZTIRA FUNTZIONARIOAK LAN KONTRATUDUNAK

Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien %

GUZTIRA 19.734 100,0 1.315 100,0 18.419 100,0

ELA 7.855 39,80 458 34,83 7.397 40,16
CC.OO. 3.936 19,95 202 15,36 3.734 20,27
LAB 3.405 17,25 272 20,68 3.133 17,01
UGT 2.455 12,44 90 6,84 2.365 12,84
SG 597 3,03 6 0,46 591 3,21
LSB-USO 356 1,80 23 1,75 333 1,81
ESK 239 1,21 21 1,60 218 1,18
BATZUK 891 4,52 243 18,48 648 3,52

ARABA

GUZTIRA FUNTZIONARIOAK LAN KONTRATUDUNAK

Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien %

GUZTIRA 3.585 100,0 303 100,0 3.282 100,0

ELA 1.254 34,98 90 29,70 1.164 35,47
CC.OO. 735 20,50 53 17,49 682 20,78
LAB 406 11,32 51 16,83 355 10,82
UGT 690 19,25 29 9,57 661 20,14
SG 96 2,68 0 0,00 96 2,93
LSB-USO 115 3,21 9 2,97 106 3,23
ESK 71 1,98 8 2,64 63 1,92
BATZUK 218 6,08 63 20,79 155 4,72

BIZKAIA

GUZTIRA FUNTZIONARIOAK LAN KONTRATUDUNAK

Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien %

GUZTIRA 9.766 100,0 561 100,0 9.205 100,0

ELA 3.772 38,62 183 32,62 3.589 38,99
CC.OO. 2.256 23,10 98 17,47 2.158 23,44
LAB 1.323 13,55 93 16,58 1.230 13,36
UGT 1.350 13,82 53 9,45 1.297 14,09
SG 302 3,09 5 0,89 297 3,23
LSB-USO 204 2,09 9 1,60 195 2,12
ESK 114 1,17 11 1,96 103 1,12
BATZUK 445 4,56 109 19,43 336 3,65

GIPUZKOA

GUZTIRA FUNTZIONARIOAK LAN KONTRATUDUNAK

Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien %

GUZTIRA 6.383 100,0 451 100,0 5.932 100,0

ELA 2.829 44,32 185 41,02 2.644 44,57
CC.OO. 945 14,80 51 11,31 894 15,07
LAB 1.676 26,26 128 28,38 1.548 26,10
UGT 415 6,50 8 1,77 407 6,86
SG 199 3,12 1 0,22 198 3,34
LSB-USO 37 0,58 5 1,11 32 0,54
ESK 54 0,85 2 0,44 52 0,88
BATZUK 228 3,57 71 15,74 157 2,65

Iturria: Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila, Eusko Jaurlaritza.
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Horrek egiaztatzen du sindikatuek zailtasunak dituztela enpresa txikietan hauteskunde sindika-

lak egiteko, eta, era berean, hauteskunde horiek egitea lortzen denean, horietan parte hartzeko 

aukera neurri handi batean sindikatu bakoitzaren antolamendu bitartekoen mende dagoela; 

izan ere, kasuen ia erdietan kandidatura bakarra aurkezten da.

3.13. 2011ko beste gertaera soziolaboral batzuk

Aurreko txostenetan adierazi dugunez, 2009ko ekainaren 2an lehendakariak Gizarte Elkarriz-

ketarako Mahaia eratu zuen. Mahai horrek apustu irmo bat eta erantzukidetasunean oinarri-

tutako eredu soziolaboral bat berresteko asmoa zituen ardatz. Mahai horretan, Eusko Jaur-

laritzako ordezkariek, UGT eta CC.OO. sindikatuek, eta Confebask enpresa elkarteak parte 

hartzen dute.

2011. urtean, Eusko Jaurlaritzaren, enpresa erakundeen eta sindikatuen arteko elkarrizketa eta 

eztabaida prozesuari eutsi zitzaion Gizarte Elkarrizketarako Mahaian; horri esker, oinarrizko 

adostasun batzuk ezarri ahal izan ziren Euskal Autonomia Erkidegoko egoera soziolaboralaren 

diagnostikoa egitean, baita egoerari aurre egiteko hartu beharreko neurri eta estrategia batzue-

tan ere.

Horrela, beraz, 2011ko otsailaren 16an Eusko Jaurlaritzaren laneko segurtasun eta osasun ar-

loko plan estrategikoa aurkeztu zen. Hori lantzeko, Gizarte Elkarrizketarako Mahaiko gizarte 

eragileen ekarpenak hartu zituen kontuan gobernuak. Edonola ere, gobernuak datozen urteeta-

rako gida izango den estrategia horren baldintzak adostu ditu eragile horiekin.

2011-2014ko laneko segurtasun eta osasuneko euskal estrategiak prebentzioa enpresa ku-

deaketaren funtsezko elementu bat den ideia du abiapuntu. Istripuak ez dira saihestezinak, zu-

zendu beharreko akats eta hutsegiteen ondorioak baizik, eta horretaz kontzientziatu beharra 

dago. Era berean, prebentzioa ez da zamatzat hartu behar, eskubide indibidualtzat eta gizarte 

aurreratu baten balio propiotzat baizik.

Plan estrategikoak lan osasuna ere lantzen du, lanbide gaixotasunei dagokienez bereziki. Ga-

rrantzi handiagoa eman behar zaio osasunaren zaintzari, ezkutuan dauden lanbide gaixotasu-

nak garaiz hauteman ahal izan daitezen.

Estrategiak hamabi jardun ildo ditu:

 1. Prebentzioaren kultura indartzea gizartean.

 2. Prebentzioan inplikatutako eragileen arteko mekanismo egonkorrak ezarri eta sendotzea, 

publikoak nahiz pribatuak.

 3. Euskadiko Administrazio Publikoaren konpromisoa laneko segurtasun eta osasunarekiko, 

eta lankidetza sistematikoa administrazio eta erakunde publikoen artean.

 4. Prebentzio araudiaren betetzea ikuskatzea eta kontrolatzea lantokietan.

 5. Intzidentzia berezia lan baldintzetan eragina duten faktoreetan (instalazioak, ekipoak, pro-

zedurak).

 6. Enpresetan arriskuen prebentzioa txertatzea, horren benetako aplikazio eraginkorra sendo-

tzeko, ETEei laguntza tekniko berezia emanez.
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 7. Enpresetan arriskuen prebentzioa gauzatzeko ezinbesteko prestakuntza.

 8. Langileen osasunaren zaintzari lehentasuna ematea, lanbide gaixotasunak garaiz hautema-

teko eta prebentzioz jarduteko aukera emanez.

 9. Kalitateak arriskuen prebentzioaren arloko jardunetara zabaltzea.

10. Laneko segurtasun eta osasunaren arloko jakintzak sortu eta elkartrukatzea.

11. Datu iturrien integrazioan eta informazio sistemen elkarreraginkortasunean oinarritutako in-

formazio sistema bat ezartzea.

12. Jardunetan segurtasun eta osasun estrategia gauzatzeaz arduratutako pertsonen inplika-

zioa.

Hala ere, Gizarte Elkarrizketarako Mahaia osatzen zuten gizarte eragileek kritikatu egin zu-

ten Eusko Jaurlaritzak 2011-2014ko Euskal Enplegu Estrategia landu eta onartzeko modua. 

Izan ere, informazioa emateaz gain, ez zen benetako eztabaidarik egin Gizarte Elkarrizketarako 

Mahaian.

Euskal Enplegu Estrategia 2011ko abenduaren 20an onartu zen, eta, bertan adierazten denez, 

jardun erreferentzia izan behar du gorputz sozial osorako, batez ere gizarte eta produkzio era-

gileentzat, gobernu jardunera eta baliabide publiko eskuragarrien aplikazio koherentera mugatu 

gabe. Horrenbestez, enplegu estrategia hainbat jarraibidetan zehazten da, partekatutako hel-

buru orokor eta espezifikoetarako orientazio moduko orientazio gisa.

2011ko azken hiruhilekoan, Gizarte Elkarrizketarako Mahaiak, krisialdiaren areagotzea zela eta, 

enplegua sustatzeko eta Lanbide sendotzeko hainbat neurri landu zituen. Neurri horiek euskal 

enplegu estrategian kokatuta zeuden, eta 2012ko erabakian islatu dira.

Bestalde, 2011ko abenduaren 22an negoziazio kolektiboaren egiturari eta lanbide arteko 

beste gai batzuei buruzko lanbide arteko Akordioaren Negoziazio Batzordea eratu zen, Confe-

baskek akordio bat negoziatzeko egindako sustapenaren ondorioz. Akordio horrek honako al-

derdi hauek hartu behar zituen eraginpean: EAEko hitzarmen kolektiboen negoziazio eremuak, 

aldez aurreko eremuak aldatzeko edo berriak irekitzeko oinarrizko irizpideak, enpresa negozia-

ziorako espazioaren definizioa sektoreko hitzarmen aplikagarriekiko, eta EAEko hitzarmen ko-

lektiboen eraginkortasunerako oinarrizko printzipioen finkapena. Sustapena EAEn ordezkari-

tzarik handiena duten sindikatu guztiei egin zitzaien, baina azkenean batzordea honela geratu 

zen eratuta: sindikatuetako sei kide (CCOOko bi, LABeko bi eta UGTko bi) eta Confebaskeko 

lau kide.

Batzorde horren bilkurak 2011ko abenduan eta 2012ko lehen hiruhilekoan egin ziren, eta txos-

ten hau idazteko unean ez da akordiorik lortu.

Bestalde, 2011ko urtarrilaren 27an greba orokorra izan zen Euskadin, ELA, LAB, STEE-EILAS, 

EHNE eta HIRU sindikatuek deituta, Estatuko Gobernuak egoera ekonomikoaren aurrean ira-

garritako neurri ekonomiko eta sozialei erantzuna emateko. Neurri horien artean, pentsioen 

erreforma dago, eta alderdirik azpimarragarrienak honako hauek dira: erretiroa 67 urteko adi-

nera luzatzea eta pentsioa jasotzeko eskubidea izateko kotizatu beharreko urteen kopurua 

igotzea.
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3.14. EAEko eduki soziolaboraleko araudi aipagarria

Euskal erakundeek 2011. urtean emandako eduki soziolaboraleko beste araudi batzuen artean, 

honako hauek azpimarratuko ditugu:

1.  4/2011 DEKRETUA, urtarrilaren 18koa, Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzkoa. 

(27. zenbakiko EHAA, 2011ko otsailaren 9koa).

Dekretuaren hitzaurrean adierazten denez, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko aben-

duaren 23ko 18/2008 Legeak funtsezko bi osagai esleitzen dizkio Diru-sarrerak Bermatzeko 

eta Gizarteratzeko Euskal Sistemari: prestazio ekonomikoak eta gizarteratzera eta laneratzera 

bideratutako tresnak. Eta, lehenengoen artean, argi eta garbi bereizitako bi kategoria ezar-

tzen ditu: zuzenbideko prestazio ekonomikoak —Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxe-

bizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria— eta diru-laguntzak —Gizarte Larrialdietarako La-

guntzak—.

Halaber, Lege horrek prestazio ekonomiko osagarrien sistema egonkor bat eratu nahi du, hain 

zuzen ere, diru-sarrerak bermatzeko errenten onuradunek etxebizitzaren egiturazko gastuekin 

zerikusia duten gastuei aurre egiteko modua izan dezaten. Hori hala eginda, gizarte larrialdie-

tarako laguntzak aldizkakoak ez diren gastuak ordaintzera bideratzeko modua egongo litza-

teke.

Orain, Dekretu honen asmoa zera da, gizarte larrialdietarako laguntza iraunkorrak, esku hartzen 

duten Administrazio Publiko guztiek modu arduratsuan kudeatzen dituztenak eta aldizkakoak 

ez diren premia egoeretarako diru-laguntzen zeregina behar bezala betetzen dutenak garatzea, 

eta ahal den neurrian ahalegina egitea sakontasun handieneko premia egoerak Sistemaren zu-

zenbideko prestazioen bitartez, hau da, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren eta Etxebizitza 

Gastuetarako Prestazio Osagarriaren bitartez estal daitezen.

3. artikuluan adierazten denez, honako gastu hauek hartuko dira gastu espezifikotzat, ohiko 

edo aparteko gastutzat, gizarte bazterkeriako egoerak prebenitzeko, saihesteko edo arintzeko 

gastutzat, besteak beste: a) Ohiko etxebizitza edo alojamendua eduki eta mantendu ahal iza-

teko beharrezkoak diren gastuak, b) Bizikidetza unitateko kide batek edo gehiagok dituzten oi-

narrizko premiei buruzko gastuak, esate baterako: jantziak, hezkuntza eta prestakuntzakoak 

eta osasun arretakoak, betiere sistema publikoek gastu horiek estaltzen ez dituztenean, eta c) 

Aurretiko zorpetzeko gastuak.

2.  9/2011 DEKRETUA, urtarrilaren 25ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko hitzarmen eta 

akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari buruzkoa. (31. zenbakiko EHAA, 2011ko 

otsailaren 15ekoa).

Dekretu honen hitzaurrean adierazten denez, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, mar-

txoaren 2ko 39/1981 Dekretuak sortu eta antolatu zuen Hitzarmen Kolektiboen Erregistroa. Era 

berean, Laneko sailburuaren 1982ko azaroaren 3ko Aginduak garatu zuen aipatutako Dekretua, 

laneko hitzarmen kolektiboen erregistro eta gordailurako lege eskakizunak betetzeko eta izapi-

detzeko faseak arautuz.

Gaineratzen denez, Laneko hitzarmen eta akordio kolektiboen erregistro eta gordailuari bu-

ruzko maiatzaren 28ko 713/2010 Errege Dekretuak arautu egin du laneko hitzarmen eta akordio 

kolektiboen izapidetzea, administrazio elektronikora egokituz, betiere herritarrek zerbitzu publi-

koetarako sarbide elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legean ezarritakoari 

jarraiki.



213

3. EGOERA EKONOMIKOA ETA SOZIOLABORALA EAEn 

Eta, horren ondorioz, eta lan arloko legeria egikaritzeko eta aurrerapen teknologikoak adminis-

trazio izapideetan sartzeko helburuarekin, baita aurrerapen horiek egungo antolamendu juridi-

koan txertatzeko premiarekin ere, ezinbestekoa da, bitarteko elektronikoak erabiliz, Euskal Au-

tonomia Erkidegoan Erregistroa sortzea eta lan hitzarmen eta akordio kolektiboak erregistratu 

eta inskribatzeko administrazio prozedura sistema horretara egokitzea.

3.  138/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko 

ekainaren 22an onartutako Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, Eus-

kal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio lan eta gizarte segurantzako ikuskari-

tzak betetzen dituen ikuskaritzako funtzio publikoaren alorreko zeregin eta zerbitzuak. 

(124. zenbakiko EHAA, 2011ko ekainaren 30ekoa).

Dekretuaren hitzaurrean, xede bikoitza aipatzen da: alde batetik, ekainaren 24ko 895/2011 

Errege Dekretuaren bidez Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22an onartu-

tako akordioa onartzea eta argitaratzeko agintzea; eta, beste aldetik, eskualdatutako zeregin 

eta zerbitzuak dagokionari atxikitzea.

Akordio horren arabera, Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak betetzen dituen ikuskari-

tzako funtzio publikoaren alorreko zeregin eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari es-

kualdatzen zaizkio. Hori guztia, gainera, irailaren 26ko 2339/1980 Errege Dekretuaren bidez 

Transferentzien Bitariko Batzordeak onartutako Akordioaren 2. artikuluaren arabera eta Errege 

Dekretu horretan agintzen diren formalizazio izapideak betetze aldera.

4.  139/2011 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko 

ekainaren 22an hartutako Akordioa onartzen duena. Akordio horren arabera, gehitu egi-

ten dira Estatuko Administrazio Orokorrak, maiatzaren 8ko 812/1985 Errege Dekretuaren 

bidez, Euskal Autonomia Erkidegoari enplegu erregulazioko espedienteen arloan eskual-

datutako eginkizun eta zerbitzuak. (30. zenbakiko EHAA, 2011ko ekainekoa)

Dekretuaren hitzaurrean adierazten denez, xede bikoitza du Dekretuak: alde batetik, ekainaren 

24ko 899/2011 Errege Dekretuaren bidez Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekaina-

ren 22an onartutako akordioa onartzea eta argitaratzeko agintzea; eta, beste aldetik, eskualda-

tutako zeregin eta zerbitzuak dagokionari atxikitzea.

Akordio horren arabera, maiatzaren 8ko 812/1985 Errege Dekretuaren bidez enplegu erregula-

zioko espedienteen arloan eskualdatutako eginkizun eta zerbitzuak gehitzen dira, eginkizun eta 

zerbitzu berriak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatuz. Hori guztia, gainera, irailaren 26ko 

2339/1980 Errege Dekretuaren bidez Transferentzien Bitariko Batzordeak onartutako Akordioa-

ren 2. artikuluaren arabera eta Errege Dekretu horretan agintzen diren formalizazio izapideak 

betetze aldera.

5.  3/2011 LEGEA, urriaren 13koa, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzkoa (207. zen-

bakiko EHAA, 2011ko azaroaren 2koa)

Legean jasota dagoenez, Eusko Jaurlaritzari dagokio enplegu politiketan eskumena duten era-

kunde eta tresnekin informazioa trukatzeko eta lankidetza eta koordinazioa bideratzeko aitzin-

dari lana. Plan integralak, sailetarako planak edo sail arteko planak zehazten eta gauzatzen di-

tuenean izango du aitzindari lan hori egiteko aukera. Lan berbera egiten ibil ez daitezen, eta 

sistema eraginkorra, orokorra eta bateratua lortzearren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 

eta foru aldundien eta toki erakundeen arteko koordinaziorako eta lankidetzarako eredu bat ere 

badakar (aldundi eta erakunde horiek enplegu politikarik garatzekotan behar du izan horrek, ja-

kina).
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Euskal Autonomia Erkidegoko 2010. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen abenduaren 

23ko 2/2009 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren bidez Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzua 

sortu zen, zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa sortu ere.

Edozein enplegu zerbitzu publikoren balizko gune funtzionala, eta, bereziki, araudi honetan ja-

sota dagoena, erakunde autonomo gisa uztartzen da bere izaera naturalean zein juridikoan, 

eta, beraz, zuzenbide publikoari eta bere kontrolei lotuta behar du egon.

Ondorio horietarako, lege honen bidez Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzua administrazio era-

kunde autonomo gisa eratzen da.

Legea lau kapitulutan dago antolatuta. I. kapituluan erakundearen izaera, helburuak eta egin-

kizunak arautzen dira. Hirugarren artikuluan laugarren atal bat sartu da enplegu politika ak-

tiboen transferentzia berehala egitekoa denez. II. kapituluan Lanbide Euskal Enplegu Zer-

bitzuaren gobernu organoak arautzen dira. Horri dagokionez, azpimarratu beharra dago 

bertaratutako kideek emandako botoen gehiengo soilez hartzen diren erabakiak hartzeko sis-

temak Administrazioa ordezkatzen dutenen aldeko botoa eskatzen duela. Era berean, Lan-

bide Euskal Enplegu Zerbitzuaren eginkizunak betetzeko akordiorik hartzea behin eta berriro 

ezinezko gertatzen denean eta erabaki horiek atzeratzerik ez dagoenean, Administrazio Kon-

tseiluko presidenteak, behin beharra eta presa justifikatu ondoren, dena delako gaiaz botazio 

ez ohikoa egitea erabaki ahal izango du salbuespen gisa, halako moldez non hartu beharreko 

akordioa hartu ahal izango den, aski izanik horretarako Administrazioa ordezkatzen duten ki-

deen aldeko botoa. III. kapitulua langileei eta baliabide ekonomikoei buruzkoa da. IV. kapitu-

luan araubide juridikoa jaso da.

6.  4/2011 LEGEA, azaroaren 24koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko legea al-

datzen duena. (233. zenbakiko EHAA, 2011ko abenduaren 12koa).

Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen bitartez, Gi-

zarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistema jarri zen indarrean, sistema auto-

nomo gisa, osotasun koherente eta integratu bat zuela. Sistema horrek azken hamarkadetan 

gizarte esklusioaren aurka borrokatzeko eratutako egitura oso kontsolidatuaren gainean sortu 

bazen ere, aurreko eredua birformulatu zuen, gizartearen beharren bilakaera argiari eta erreali-

tate berrien sorrerari hobeto egokitzeko.

Euskal Autonomia Erkidegoak lanerako aktibazioaren arloan izan ditzakeen eskumenek eta ak-

tibazio hori gizarteratzearen eta diru-sarrerak bermatzearen esparrura eramateko beharrak ko-

menigarri egiten dute une honetan politika hori enplegu egiturara aldatzea. Berritasun horri es-

ker, aldaketa bat sar daiteke kudeaketa ereduan: Eusko Jaurlaritzak, bereziki Lanbide Euskal 

Enplegu Zerbitzuaren bitartez, eskumenak eskuratuko ditu zuzenbidezko prestazio ekonomi-

koak, hau da, Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osa-

garria, tramitatzeko eta ebazteko; eskumenak, baita, gizarteratze hitzarmenak egiteko, propo-

satzeko, negoziatzeko, harpidetzeko eta horien jarraipena egiteko.

Kudeaketa maila autonomikoan egitera pasatzearekin lortu nahi den bigarren helburua da 

prestazioak organismo bakar batek kudeatzeak gobernantzari, efizientziari eta kontrolari be-

gira dituen abantailez baliatzea, eta, aldi berean, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemari benetako 

aukerak eskaintzea bere funtzionamendua hobetzeko eta, horrela, prestazio ekonomikoen ku-

deaketak udaletako gizarte zerbitzuei, eta bereziki oinarrizko gizarte zerbitzuei, eragin dien lan 

karga biziki arintzeko.
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Aliciak azken hasperena iritsi zela uste zuenean, gelditu egin ziren, eta lurrean eseri behar 

izan zuen, zorabiatua, eta ia arnasarik gabe.

Erreginak zuhaitz baten enborrean etzaten lagundu zuen, eta adeitasunez esan zion:

—«Atseden pixka bat har dezakezu.»

Aliciak bere inguruan begiratu zuen harrituta.:

—«Baina, lehen geunden leku berean gaude! Ez gara zuhaitz honetatik mugitu! Dena dago 

lehen bezala!»

—»Noski baietz! (oihu egin zuen Erreginak) Nola egon beharko luke bestela?»

—«Nire herrialdean (esan zuen Aliciak, oraindik arnasestuka hitz egiterakoan), norabide 

batean denbora batez korrika egiten denean nonbaitera iristen gara normalean.

—«Zure herrialdeak motela izan beharko du orduan (adierazi zuen Erreginak). Hemen abia-

dura bizian korrika egin behar duzu leku berean jarraitu ahal izateko, eta, beste leku batera 

joan nahi baduzu, orduan abiadura bikoitzean egin behar duzu korrika!

Lewis Carroll 
«A través del espejo y lo que Alicia encontró allí» 

Ediciones Cátedra

4.1. Sarrera

Azterlan hau hasteko erabili dugun aipua askotan erabili dute «guruek» eta agintari publikoek 

enpresen (nazionalak eta/edo atzerrikoak) arteko lehiaren kontzeptua irudikatzeko, eta hemen 

txertatu dugu azpimarratzeko lehiakortasunaren kontzeptuak, bere izaeragatik eta definizio mu-

gatuez haratago, beti bi subjektuen arteko konparaketa eskatzen duela gutxienez. Hortaz, alda-

gai erlatiboa eta ez absolutua da beti, hau da, zerbait edo norbait, beti eta nolanahi ere, lehia-

korragoa da beste batekin edo batzuekin alderatuta, edo alderantziz.
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Hala ere, lehiakortasuna terminoa oso labainkorra da eta barra-barra erabili da literatura eko-

nomikoan, produktuekin nahiz enpresekin, sektoreekin, herrialdeekin eta eremu geografikoekin 

lotuta, baina, kasu askotan, zer den edo interpretazio murriztaileak biltzen dituen ala ez argitu 

gabe, eta, egotekotan, interpretazio horiek zeintzuk diren esan gabe.

Askok baieztatzen dute enpresak direla lehiatzen direnak eta ez herrialdeak1 (edo ekonomiak), 

baina, egia esan, enpresek ez dute ingurune ekonomiko berdinetan jarduten, eta, beraz, ingu-

rune horiek (ekonomiak edo herrialdeak esan genezake) eragina dute enpresen lehiakortasune-

tan, enpresen jardunek eta estrategiek bezain beste, edo baita gehiago ere.

Bere bertsio tradizionalenean, ekonomia baten lehiakortasuna merkataritza arloko emaitzekin 

lotuta agertzen da, munduko merkatuetan, eta baita barne merkatuan ere, presentzia modu 

iraunkorrean handitzeko edo mantentzeko gaitasuna gisa definitzen baita. Nazioarteko merka-

taritzako teoria neoklasikoarekin bat etorriz, kostu eta prezio erlatiboak merkataritzako emai-

tzen funtsezko determinatzaile gisa identifikatzen dira, eta, beraz, baita lehiakortasunaren de-

terminatzaile gisa ere, ekonomien abantaila lehiakorren iturria baitira2.

Hala ere, adiera horrek kritika asko jaso ditu. Alde batetik, hirurogeita hamarreko eta laurogeiko 

hamarkadetan egindako ikerketek aukera eman zuten egiaztatzeko ekonomia baten prezio eta 

kostu erlatiboen hobekuntzaren eta nazioarteko merkatuetako posizioaren arteko zuzeneko lo-

turarik ez dagoela (Kaldor-ren paradoxa3). Bestalde, nazioarteko merkataritzaren teoria moder-

noenetan kanpoko posizioaren analisiaren mugak azpimarratu dira, soilik kostu eta prezio erla-

tiboen azterketan oinarritzen denean.

Azken urteetan, lehiakortasunari buruzko kontzeptuen eztabaidak nazioarteko merkataritza gai-

nezkatu du, eta modu estuan lotu da produktibitatearekin, horrek zehazten baitu neurri handi 

batean ekonomia baten hazkunde gaitasuna, soldata errealen bilakaera, eta biztanleen errenta 

maila. Horren arabera, lehiakortasunaren hobekuntza jakintzaren sormenerako eta hedapene-

rako prozesuak bultzatzen dituzten eta produkzioko ondasun eta faktoreen merkatu eta en-

presa ingurune behar adina malguak sortzen lagunduko duten eskaintza politiketan oinarrituko 

litzateke nagusiki, teknologia aldaketetara eta nazioarteko testuinguruaren aldaketetara egoki-

tzeko gaitasunarekin.

Hala ere, lehiakortasuna aztertzeko ikuspegiak geroz eta gehiago diren arren, esportazioen eta 

inportazioen funtzioak kalkulatzearen ondoriozko ebidentzia enpirikoak4 adierazten digu pre-

zioen, kostuen eta tarteen aldaketek eragin handia dutela epe laburrean kanpo lehiakortasu-

neko determinatzaile gisa. Horren froga argia dugu Europako Banku Zentralak eta munduko 

banku zentral gehienek prezio erlatiboen (forma guztietan) jarraipenean jartzen duten arreta 

handia.

1 Paul Krugman «Competitiveness: A Dangerous Obsession», Foreign Affairs, 73. liburukia, 2. zk., 28-44 orr.

2 Paragrafo hau eta hurrengo biak Espainiako Bankuko Azterketa zerbitzuko Soledad Bravo eta Esther Gordo an-

dreek landutako «El análisis de la competitividad» titulua duen 17. kapitulutik atera dira, El análisis de la economía 

española liburutik —Alianza Editorial 2005—.

3 María Carmen Taboada Fontao «Un replanteamiento de la Teoría del Comercio Internacional desde la óptica tec-

nológica» : «…Kaldorrek, nazioarteko merkataritzari buruzko teoria neoklasikoen ebidentzia enpirikoak aurkitzen 

saiatuz, ikusi zuen emaitzak ez zirela espero zirenak tradizioz jasotakoekin bat etorriz, hain zuzen ere merkataritza 

jardueraren igoerak izaten zituzten herrialde gehienetan (merkatu kuoten bidez neurtuta) aldi berean prezioen eta 

soldata kostuen hazkunde handiak gertatzen zirelako, esate baterako AEBetan gertatzen zen moduan».

4 Mauleón, I. (1986) «Una función de exportación para la economía española» Investigaciones Económicas (segunda 

época) X. liburukia, 2. zk.; Buisán, A. eta Caballero, J.C. (2003) «Análisis comparado de la demanda de exporta-

ción de manufacturas en los países de la UEM» 0322. zenbakiko Lan Dokumentua; Espainiako Bankua; Buisán, A., 
Caballero, J.C., Campa, J.M. eta Jiménez, N. (2004) «La importancia de la histéresis en las exportaciones de ma-

nufacturas de los países de la UEM» 0410. zenbakiko Lan Dokumentua, Espainiako Bankua.
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Azken arrazoia bistakoa dirudi: lehiarik gabe ez dago lehiakortasunik; merkaturik gabe ez da 

lehiarik; prezio erlatiborik gabe ez dago merkaturik. Hortaz, prezio erlatiborik gabe ez dago 

lehiakortasunik.

Testuinguru horretan erabaki da azken urteetako euskal ekonomiaren prezio lehiakortasunari 

buruzko azterlan bat egitea, halakotzat hartuta EAEko prezioen bilakaeraren analisia (BPGaren 

deflaktorea, kontsumo prezioak, industria prezioak, eta esportazioen balio unitarioko indizeak) 

eremu ekonomiko (Eurogunea, EB-27, ELGA) edo herrialde talde jakin batzuetako prezioen bila-

kaerarekin alderatuta. Prezioak euroa moneta nazional gisa ez duten eremu edo herrialdeekin al-

deratzen badira, prezio erlatiboak aldatu egiten dira, moneten truke tasen bilakaeraren arabera.

4.2. Metodologia

Ekonomia baten prezio lehiakortasunari buruzko azterketetan5 gehien erabiltzen den adierazlea 

Truke Tasa Efektibo Erreala da6 (aurrerantzean TTEE), honako bi adierazle partzial hauen ondo-

riozko adierazle gisa definitzen dena (biak indize zenbakietan): alde batetik, Truke Tasa Efektibo 

Nominala (aurrerantzean TTEN) eta, bestetik, Prezio Erlatiboak.

Urte jakin baterako eta herrialde talde jakin baterako TTENa7 (i = 1, ..., n) honela definitzen da: 

moneta baten kotizazioen batez besteko geometriko ponderatua8 beste moneta batzuekiko, 

urte jakin batean.

TTEN TCNurtea urteat t
i

W

i

n
i

1

100

non, TTENi
urtea t

 euro bakoitzeko i herrialdeko moneta nazionalaren urteko batez besteko truke 

tasa da, eta w
i
 ponderazioa. Gure kasuan, alde biko ponderazioak erabili dira, eta herrialde ba-

koitzarentzat eta aztertutako eremuaren arabera, ponderazioa honela lortu da:

W
Xi Mi

Xi Mi
i

i

n

1

non, X
i
 EAEk i herrialdera egindako esportazioak dira, M

i
 EAEk i herrialdetik egindako inpor-

tazioak dira,
 

Xi Mi
i

n

1  
EAEko esportazioen eta inportazioen batura da, erreferentziazko he-

rrialde multzotik eta multzora, eta
 

wi
i

n

1.

5 Moral, M. P. eta Parra, F. (2010): «Lehiakortasuna neurtzeko arazoa hainbat erakundek aztertu dute, besteak beste 

Nazioarteko Moneta Funtsak, Nazioarteko Ordainketen Bankuak edo Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako An-

tolakundeak. Herrialde askotako banku zentralak ere arduratu dira beren ekonomien lehiakortasuna ebaluatzeaz, 

truke tasa efektiboen bitartez; adibidez, Ingalaterrako Bankua (Lynch eta Whitaker, 2004) edo Estatu Batuetako 

Erreserba Federala (Loretan, 2005). Ekonomia eta Moneta Batasunaren barruan (EMB), Europako Banku Zentralak 

(EBZ 2000, 2008) edo banku zentral nazionalek, horien artean Espainiako Bankuak, esparru metodologiko bateratu 

bat garatu dute, Nazioarteko Ordainketen Bankuak garatutako metodologian oinarrituta.»

6 Europako Banku Zentralak TTEE lantzeko erabiltzen duen metodologiari buruz, ikus Buldorini, L, Makrydakis, S. 
eta Timan, C. (2002) «The Effective Exchange Rates of the Euro» Ocasional paper series 2. zk. otsaila, Europako 

Banku Zentrala.

7 
i

n

1

 

ikurrak batez besteko geometrikoa adierazten du.

8 Truke tasak ponderatzean, hainbat aukera daude: alde anitzeko ponderazioak, alde biko ponderazioak, eta ponde-

razio bikoitzak. Normalean, lor daitekeen informazioak behartzen du horietako bat erabiltzera.
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Herrialde bakoitzaren ponderazioetan nahi ez diren fluktuazioak ekiditeko, eta, aldi berean, az-

tertutako denbora epean kanpo merkataritzaren egitura aldakorra egokitzeko asmoz, azter-

tutako herrialde-eremu-urte bakoitzerako ponderazioei dagokienez 1998-2000, 2001-2003, 

2004-2006 eta 2007-20099 aldietarako batez bestekoak lortu dira. Horrela, esate baterako, 

2002. urterako 2001-2003 aldiko ponderazioen batez bestekoa erabili da ponderazio gisa, eta 

2010. eta 2011. urteetarako, 2007-2009 aldiko ponderazioen batez bestekoa erabili da.

TTENaren eraikuntzarako metodologiaren arabera, tasa horrek bere balioa handitzen badu, 

kontuan hartu behar da hori euroak erreferentziazko mota multzoarekin alderatuta duen balio 

garbiaren emaitza dela.

Bere aldetik, Prezio Erlatiboak hautatutako prezioen adierazlearen arabera ezberdinak izango 

dira, eta, hala ere, beti honela lortzen dira: lehenik urte bat ezartzen da oinarri gisa = 100, eta 

prezioen indize guztiak urte horretara bihurtzen dituzte10, eta, ondoren, honako formula hau 

aplikatzen da urte bakoitzerako

Prezio erlatiboak
PAeae

PAi
wi

i

n

1

100

non, PAeae EAEko Prezio Indizea da (hautatua), PAi i herrialde bakoitzarentzako Prezioen Adieraz-

lea da (hautatua), eta wi arestian adierazitako ponderazioak. Hortaz, Prezio Erlatiboak urte bate-

tik bestera handitzen badira, horrek esan nahi dezake (bestelako konbinazio batzuk alde batera 

utzita) EAEko Prezioen Adierazlea urte batetik bestera handitu dela konparatzen den herrialdee-

tako Prezioen Adierazleen batez besteko geometriko ponderatua baino gehiago, edo herrialde 

horietako Prezioen Adierazleen batez besteko geometriko ponderatua baino gutxiago txikitu dela.

Hortaz, osatzen duten zatiak deskribatu ondoren, urte jakin baterako TTEE lortzeko TTEN eta 

Prezio Erlatiboak biderkatzen dira, honako formula honen arabera:

TTEE
urtea t

 = (TTEN
urtea t 

× Prezio erlatiboak
urtea t

) / 100

TTEEaren interpretazioa honako hau da: TTEE urte batetik bestera handiagoa baldin bada, ho-

rrek esan nahi du ekonomia baten, sektore baten, azpisektore baten, eta abarren prezio lehia-

kortasunak okerrera egin duela. Aldiz, TTEE urte batetik bestera txikiagoa baldin bada, horrek 

esan nahi du ekonomia baten, sektore baten, azpisektore baten, eta abarren prezio lehiakorta-

suna hobetu egin dela.

Arestian adierazi denez, prezio lehiakortasuna ekonomia baten hainbat prezio adierazleen bi-

tartez kalkula daiteke, azterketaren xedearen arabera. Gure kasuan, euskal ekonomiaren prezio 

lehiakortasuna honako lau ikuspuntu hauetatik aztertzeko asmoari jarraiki hautatu ditugu lau 

prezio adierazleak: eransketa handienetik (BPGaren deflaktorea) txikienera (esportazioen balio 

unitarioko indizeak). Zehazki, euskal ekonomiaren prezio lehiakortasunaren lau neurketa landu 

dira, honako hauetan oinarrituta:

a) BPGaren deflaktorea: BPGaren deflaktorea11 erabiltzearen asmoa da ekonomia bakoitzean 

inflazio ekarpen intrintsekoan jokabide ezberdin bat izan den ala ez zehaztea, nazioarteko 

 9 Jarduteko modu hori da Espainiako Bankuak jarraitu duena.

10 Definizioz, neurketa unitaterik ez duten, eta, beraz, beren bilakaeren zuzeneko konparaziorako aukera ematen du-

ten prezio indizeak erabiltzen dira. 

11 Cristóbal, A. (2007) Revista Índice 21, zk. martxoa, EIN: ««BPGaren deflaktorea» indizea honela definitzen da: au-

rreko denboraldiaren eguneko prezioetako BPGaren eta prezio konstanteetako BPGaren arteko zatidura; edo, 

zehazkiago, eguneko prezioetako eta prezio konstanteetako BPGaren aldakuntzen arteko zatidurak bi denboral-
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lehiaren mende jarritako edo jarri gabeko ondasunen eta zerbitzuen artean bereizi gabe. In-

flazioaren osagai «nazionalaren» adierazlea da.

b) Kontsumoko prezioen indizea (KPI): KPIa erabiltzean, asmoa da herrialde batean produ-

zitzen diren ondasun eta prezioek eta herrialde horrek inportatutako ondasun eta zerbi-

tzuek kontsumitzean dituzten prezioak kontuan hartzen dituen eta, beraz, kontsumoko 

zergak (BEZ, zerga bereziak, etab.) barnean hartzen dituen adierazle baten bilakaera ez-

berdina edo ez ezberdina aztertzea. Horretaz gain, adierazle horrek zeharkako ondorio 

oso garrantzitsuak ditu, beste prezio eta kostu batzuk finkatzeko asko erabiltzen de-

lako.

c) Industria Prezioen Indizea (IPRI): IPRI erabiltzean (herrialde batean produzitzen diren eta he-

rrialde horretan saltzera bideratzen diren industria ondasunen prezioak neurtzen ditu, kon-

tsumoko zergak barnean hartu gabe), asmoa da industria sektoreko prezioen jokabide 

ezberdina edo ez ezberdina aztertzea, aski ongi ezaguna baita sektore hori ia osorik na-

zioarteko lehiaren mende dagoela.

d) Esportazioen Balio Unitarioko Indizea (EBUI12): EBUIa esportazioen balio unitarioa hurbiltzen 

saiatzen da (produktuen prezio unitarioaren gutxi gorabeherako neurri gisa), eta horrekin as-

moa da, balio unitarioen bitartez hurbilduta, kanpo merkataritzaren trukearen xede diren on-

dasun manufakturatuen (nagusiki industria sektoreko ondasunak) prezioen portaera diferen-

tziala aztertzea.

Azkenik, erabili beharreko prezioen adierazle motak ezarri ondoren, konparaketa egiteko he-

rrialdeak eta aztertutako denbora tartearen luzera zehaztu behar ditugu. Herrialde askoren ka-

suan eta urte jakin batzuetan prezioen adierazle horiei buruzko informazioa ez dagoenez gero, 

kasu batzuetan azterlanaren xede herrialdeen eta alderdi ekonomikoen edo instituzionalen ko-

purua nahiz aztertutako denboraldia murriztu behar izan da. Hortaz, oro har kontrakoa zehaz-

ten ez bada, konparaketan kontuan hartu diren herrialde multzoak eta eremuak Eurogunea 

(Espainia gabe), EB-27 (Espainia gabe), ELGA eta 12 herrialdez osatutako talde bat izan dira. 

Horrenbestez, ezinezkoa izan da EAErekin merkataritza harremanak dituzten herrialde guztiak 

biltzea, eta eremu zehatz horiek EAEren guztizko merkataritzan betetzen dituzten ehunekoak 

4.1 koadroan biltzen direnak dira. Era berean, kasu gehienetan, aztertutako aldia 2000. urte-

tik 2011. urtera bitarte izan da, IPRIaren kasuan izan ezik, 2005-2011 aldira murrizten baita, 

EAEko IPRIari buruzko informazio gehiago ez izateagatik.

dien arteko BPGaren deflaktorearen aldakuntza adieraziko luke. Hau da, ekonomia batek sortutako ondasun eta 
zerbitzu guztien prezioen aldakuntza neurtzen du, horren xede ekonomikoa alde batera utzita (bitarteko kontsu-

moa, azken kontsumoa, inbertsioa edo esportazioa). Hortaz, prezio indize ohikoenen ezberdina da, hala nola KPIa-

ren ezberdina, etxekoen unitateen kontsumorako ondasun eta zerbitzuen prezioen aldakuntza bakarrik neurtzen 

duena, edo IPRIaren ezberdina, ekonomiak produzitutako industria ondasunen prezioen aldakuntza bakarrik neur-

tzen duena».

12 Eustat «Índices de valor unitario encadenados de Galicia, País Vasco y Región de Murcia. Documento metodoló-

gico» http://www.eustat.es/document/Met_KPIExterior_IVU_c.pdf ; eta «Análisis de los IVU de Galicia, el País 

Vasco y la Región de Murcia en el período 2000 a 2008. Análisis de resultados»

 http://www.eustat.es/elementos/ele0005300/ti_Analisis_de_los_IVU_de_Galicia_el_Pais_Vasco_y_la_Region_de_

Murcia_en_el_Periodo_2000_a_2008_Analisis_de_resultados_pdf_7MB/inf0005320_c.pdf

 Industria eta Energia Ministerioa (2011) «Metodología de elaboración de los índices de tendencia de la competi-

tividad (ITCS)»: «....Balio Unitarioko Indizeak esportazioen guztizko balioaren eta hainbat produktu motentzako (oi-

narrizko motak ere deituak) esportazio horien neurketa unitate baten arteko zatidurekin kalkulatzen dira. Ratio horiek 

lortu ondoren (balio unitarioak deituak), horien batez besteko ponderatu bat kalkulatzen da (Laspeyres, Paasche, eta 

beste batzuen formularen bitartez). Espainian BUIak lantzeko metodologiari buruzko informazio gehiago jasotzeko, 

kanpo merkataritzako balio unitarioko Indizeen Metodologia dokumentuak kontsulta daitezke. 1995eko Oinarria eta 

kanpo merkataritzako balio unitarioko Indizeen berri nagusiak. 2000ko Oinarria, Politika Ekonomikoko Zuzendaritza 

Nagusiaren webgunean eskuragarri.: http://serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/default.aspx.» 
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4.1 koadroa.  EAEko esportazioen eta inportazioen batura ratioa eremu jakin batzuekin 
alderatuta, EAEko esportazio eta inportazio guztien gainean

URTEA Guztira 12 herrialde(1) Eurogunea EB-27 ELGA

2005 100,0 18,4 49,4 61,8 72,7

2006 100,0 17,2 48,6 60,2 70,3

2007 100,0 15,6 49,7 61,0 70,6

2008 100,0 15,7 47,0 57,6 67,0

2009 100,0 17,2 45,7 55,9 67,6

2010 100,0 16,5 45,8 56,0 67,8

2011 100,0 15,6 46,7 56,7 68,3

(1)  Australia, Kanada, Suiza, Danimarka, Erresuma Batua, Hong-Kong, Japonia, Corea del Sur, Noruega, Suedia, Singapur, Estatu Ba-

tuak.

Iturria: LHK, Eustaten datuetan oinarrituta.

4.3. Emaitzak

4.3.1. EAEko prezio lehiakortasuna BPGaren deflaktorea erabiliz

4.1 grafikoetan erakutsitakoaren arabera, BPGaren deflaktorearen bitartez neurtutako euskal 

ekonomiaren prezio lehiakortasunak (TTEEaren bilakaera BPGaren deflaktoreekin landua) ho-

nako bilakaera hauek izan zituen:

a) Eurogunearekin alderatuta, euskal ekonomiaren prezio lehiakortasunak okerrera egin zuen 

pixka bat 2003tik 2007ra bitarte, hobetu egin zen 2008. eta 2009. urteetan, eta berriz ere 

okerrera egin du pixka bat 2010. eta 2011. urteetan.

b) EB-27 eremuarekin alderatuta, bilakaera orokorra Eurogunearen kasuan adierazitakoaren 

antzekoa izan zen, baina osagai partzialek portaera ezberdinak izan zituzten, beren artean 

osatuz. Horrela, adibidez, EB-27 eremuarekin alderatuta, prezio erlatiboak gutxiago handitu 

ziren 2003-2007 aldian EB17 eremuan baino (horrek esan nahi du EB27 eremuko deflak-

toreen batez besteko ponderatua Eurogune17 eremukoen kasuan baino gehiago handitu 

zela). EB27 eremuko herrialdeen inflazio handiagoko portaera hori konpentsatu egin zen eu-

roaren balioa EB27 eremuko moneten gainetik handitu zenean, TTEN handituz (TTENa ez 

da aldatzen Eurogune17 eremuaren kasuan).

c) ELGAko herrialdeekin alderatuta, TTEEak hemen aztertzen diren lau eremuen txartze na-

barmenena pairatu zuen, eta euroak Iparramerikako dolarrarekin eta Japoniako yenarekin 

alderatuta lortutako balio handiaren ondorioa izan zen hori, hau da, truke tasen goranzko 

bilakaeraren ondorioa (TTEN), eta, neurri txikiagoan, ELGAko herrialdeen deflaktoreekin al-

deratuta EAEko deflaktorearen hazkunde erritmoen portaera oso desberdinaren ondorioa.

d) 12 herrialdeekin alderatuta13, TTEEak hemen aztertutako lau eremuen txartze handiena pai-

ratu zuen, eta, ELGArekin alderatzean gertatzen zen bezala, arduradun nagusia euroaren 

truke tasaren hazkundea izan zen, edo, beste era batera esanda, herrialde horiekiko TTENa-

ren hazkunde handia. Halaber, aurreko hiru eremuen kasuan ez bezala, 2010. eta 2011. ur-

teetan EAEko lehiakortasuna hobetu egin zen 12 herrialde horiekin alderatuta, eta ez soi-

lik euroak balioa galdu zuelako, baizik eta baita EAEko deflaktoreak hain goranzkoa ez den 

portaera izan zuelako ere (edo baita beheranzkoa ere 2009an).

13 Australia, Kanada, Suitza, Danimarka, Erresuma Batua, Hong-Kong, Japonia, Hego Korea, Norvegia, Suedia, Sin-

gapur, eta Estatu Batuak.
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4.1 grafikoak. EAEko prezio lehiakortasuna BPGaren deflaktorea erabiliz
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Oharra:  Lantzerakoan jarraituta metodologiaren arabera, adierazlearen hazkunde batek lehiakortasun galera bat adierazten du, eta, alde-

rantziz, adierazlearen beherakada batek lehiakortasunaren hobekuntza adierazten du

Iturria:  Eustaten datuetan oinarritutako LHK, EIN, Eurostat, Europako Banku Zentrala, Banku Zentral nazionalak eta estatistika erakunde 

nazionalak.
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4.3.2. EAEko prezio lehiakortasuna KPIa erabiliz

4.2 grafikoetan erakutsitakoaren arabera, KPIaren bitartez neurtutako euskal ekonomiaren pre-

zio lehiakortasunak (TTEEaren bilakaera KPIarekin landua) honako bilakaera hauek izan zituen:

4.2 grafikoak. EAEko prezio lehiakortasuna KPIa erabiliz

KPI erlatiboak Eurogunearekiko TTEE Eurogunearekiko
120

115

110

105

100

95
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

120

115

110

105

100

95
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

KPI erlatiboak EB27 eremuarekiko TTEE EB27 eremuarekiko
120

115

110

105

100

95
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

120

115

110

105

100

95
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

KPI erlatiboak ELGArekiko TTEE ELGArekiko
120

115

110

105

100

95
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

125

120

115

110

105

100

95
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Oharra:  Lantzerakoan jarraituta metodologiaren arabera, adierazlearen hazkunde batek lehiakortasun galera bat adierazten du, eta, alde-

rantziz, adierazlearen beherakada batek lehiakortasunaren hobekuntza adierazten du.

Iturria:  Eustaten datuetan oinarritutako LHK, EIN, Eurostat, Europako Banku Zentrala, Banku Zentral nazionalak eta estatistika erakunde 

nazionalak.

a) Eurogunearekin alderatuta, euskal ekonomiaren prezio lehiakortasunak okerrera egin zuen 

pixka bat 2000tik 2008ra bitarte, eta gero berriz ere pixka bat txartu zen 2009tik 2011ra bi-

tarte.
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b) EB-27 eremuarekin alderatuta, bilakaera orokorra Eurogunearen kasuan adierazitakoaren 

antzekoa izan zen, baina osagai partzialek portaera ezberdinak izan zituzten, beren artean 

osatuz. Horrela, adibidez, EB-27 eremuarekin alderatuta, prezio erlatiboak gutxiago handitu 

ziren 2000-2008 aldian EB17 eremuan baino (horrek esan nahi du EB27 eremuko KPIen ba-

tez besteko ponderatua Eurogune17 eremukoen kasuan baino gehiago handitu zela). EB27 

eremuko herrialdeen inflazio handiagoko portaera hori konpentsatu egin zen euroaren ba-

lioa EB27 eremuko moneten gainetik handitu zenean, TTEN handituz (TTENa ez da aldatzen 

Eurogune17 eremuaren kasuan).

c) ELGAko herrialdeekin alderatuta, TTEEak hemen aztertzen diren hiru eremuen txartze 

nabarmenena pairatu zuen, eta euroak Iparramerikako dolarrarekin eta Japoniako ye-

narekin alderatuta lortutako balio handiaren ondorioa izan zen hori, hau da, truke ta-

sen goranzko bilakaeraren ondorioa (TTEN), eta, neurri txikiagoan, ELGAko herrialdeen 

KPIarekin alderatuta EAEko KPIaren hazkunde erritmoen portaera oso desberdinaren 

ondorioa.

4.3.3. EAEko prezio lehiakortasuna IPRI erabiliz14

4.3 grafikoetan erakutsitakoaren arabera, IPRIaren bitartez neurtutako euskal industriaren 

prezio lehiakortasunak (TTEEaren bilakaera IPRIekin landua) honako bilakaera hauek izan zi-

tuen:

a) Eurogunearekin alderatuta, euskal industriaren prezio lehiakortasunak okerrera egin zuen 

2005-2007 aldian, hobetu egin zen 2008-2010 aldian, eta berriz ere okerrera egin zuen 

2011n.

b) EB27 eremuarekin alderatuta, 2005-2007 aldian Eurogunearekin alderatuta izandakoaren 

antzeko bilakaera izan zen; hala ere, 2007-2011 aldian, prezio lehiakortasunak hobekuntza 

eta galera ez oso handiak izan zituen tarteka. Osagai partzialek portaera ezberdinak izan zi-

tuzten, beren artean osatuz. Horrela, EB27 eremuarekin alderatuta, prezio erlatiboak 2005-

2011 aldian EB17 eremuarekin alderatuta baino gutxiago handitu ziren, eta EB27 eremuko 

herrialdeekin alderatuta EAEko industria prezioen inflazio txikiagorako joera hori euroaren 

balioa EB27 eremuko moneten gainetik handitzearekin konpentsatu zen, TTEN handituz 

(TTEN ez da aldatzen da Eurogune17 eremuaren kasuan).

c) ELGAko herrialdeekin alderatuta15, TTEEak hemen aztertzen diren hiru eremuen txartze na-

barmenena pairatu zuen, eta euroak Iparramerikako dolarrarekin eta Japoniako yenarekin 

alderatuta lortutako balio handiaren ondorioa izan zen hori, hau da, truke tasen goranzko 

bilakaeraren ondorioa (TTEN), eta, neurri txikiagoan, aztertutako ELGAko herrialdeen indus-

tria prezioekin alderatuta EAEko industria prezioen hazkunde erritmoen portaera oso des-

berdinaren ondorioa.

14 Kontuan hartuta Eustatek EAEko IPRIaren serie homogeneoko datuak soilik 2005eko urtarriletik aurrera ematen di-

tuela, azterketaren aldia 2005-2011 urteetara murriztu da.

15 Ez dira biltzen Australia, Zeelanda Berria, Txile eta Islandia.
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4.3 grafikoak. EAEko prezio lehiakortasuna IPRI erabiliz
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Oharra:  Lantzerakoan jarraituta metodologiaren arabera, adierazlearen hazkunde batek lehiakortasun galera bat adierazten du, eta, alde-

rantziz, adierazlearen beherakada batek lehiakortasunaren hobekuntza adierazten du.

Iturria:  Eustaten datuetan oinarritutako LHK, EIN, Eurostat, Europako Banku Zentrala, Banku Zentral nazionalak eta estatistika erakunde 

nazionalak.

4.3.4. EAEko prezio lehiakortasuna Esportazioen Balio Unitarioko Indizea (EBUI) 
erabiliz

Atal honetan, euskal energia esportazioek EAEko esportazio guztien gainean duten garrantzia 

aintzat hartuta, eta aurreko hamarkadako horien prezioen ibilbideko hedadura handia kontuan 

hartuta, bidezkotzat jo da guztizko agregatutik abiatuta EBUIetan eta dagozkien TTEEetan oi-

narrituta prezio erlatiboak kalkulatu eta aztertzeaz gain, bere osagaientzat ere kalkulatzea: bi-

tarteko ondasunak, kapital ondasunak, eta kontsumo ondasunak.
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4.4 grafikoetan erakutsitakoaren arabera, EBUIaren bitartez neurtutako euskal industriaren pre-

zio lehiakortasunak (TTEEaren bilakaera EBUIekin landua) honako bilakaera hauek izan zituen:

EBUI agregatua

a.1. Eurogunearekin alderatuta, ondasunen euskal esportazioen prezio lehiakortasunak oke-

rrera egin zuen 2004-2007 aldian, Euroguneko herrialdeetako esportazioen prezioarekin 

konparatuta; 2008an pixka bat hobetu zen, eta 2009an modu nabarian; era berean, 2010. 

eta 2011. urteetan pixka bat hobetu da.

a.2. EB27 eremuarekin alderatuta, ondasunen euskal esportazioen prezio lehiakortasunak oke-

rrera egin zuen 2004-2008 aldian; hala ere, etengabeko hobetu zen 2009-2011 aldian. 

Osagai partzialek portaera desberdinak izan zituzten, eta, beraz, beren artean osatu zi-

ren. Horrela, EB27 eremuarekin alderatuta, EBUIekin kalkulatutako prezio erlatiboak 2004-

2008 aldian EB17 eremuarekin alderatuta baino gutxiago handitu ziren, eta EB27 eremuko 

herrialdeekin alderatuta EAEko BUIen inflazio txikiagorako joera hori euroaren balioa EB27 

eremuko moneten gainetik handitu zena baino txikiagoa izan zen, TTEN handituz (TTEN ez 

da aldatzen da Eurogune17 eremuaren kasuan), eta, beraz, azkenean TTEE handitu egin 

zen.

Bitarteko ondasunen EBUI

b.1. Eurogunearekin alderatuta, ondasunen euskal esportazioen prezio lehiakortasunak oke-

rrera egin zuen 2000-2001 aldian eta 2004-2007 aldian; 2008an hobetu egin zen, baina, 

batez ere 2009an hobetu zen, modu nabarien, eta berriz ere okerrera egin zuen 2010ean, 

gero berriz ere hobetuz 2011n.

b.2. EB27 eremuarekin alderatuta, ondasunen euskal esportazioen prezio lehiakortasunak oke-

rrera egin zuen 2000-2001 aldian, baita 2003-2007 aldian ere, eta bi aldietan agregatua 

baino gehiago txartu zen; hala ere, etengabeko hobetu da 2008-2011 aldian. Osagai par-

tzialek portaera desberdinak izan zituzten, beren artean osatuz. Horrela, EB27 eremuare-

kin alderatuta, BUIekin kalkulatutako prezio erlatiboak 2004-2008 aldian EB17 eremua-

rekin alderatuta baino gutxiago handitu ziren, eta EB27 eremuko herrialdeekin alderatuta 

EAEko BUIen inflazio txikiagorako joera hori ez zen nahikoa izan moneta propioa duten 

EB27 eremuko herrialdeekin alderatuta euroaren balioak izan zuen hazkundearentzat, 

TTEN handituz (TTEN ez da aldatzen da Eurogune17 eremuaren kasuan), eta, beraz, TTEE 

handitu egin zen.

Kapital ondasunen EBUI

c.1. Eurogunearekin alderatuta, ondasunen euskal esportazioen prezio lehiakortasunak oke-

rrera egin zuen 2000-2002 aldian, hobetu egin zen 2003-2004 aldian, nahiko egonkorra 

izan zen 2005etik 2009ra bitarte, eta hobekuntza nabaria izan zuen 2010-2011 aldian.

c.2. EB27 eremuarekin alderatuta, ondasunen euskal esportazioen prezio lehiakortasunak oke-

rrera egin zuen 2000-2002 aldian, hobetu egin zen 2003-2004 aldian, nahiko egonkorra 

izan zen 2005etik 2007ra bitarte, okerrera egin zuen 2008an eta 2009an, eta hobekuntza 

nabaria izan zuen 2010-2011 aldian. Osagai partzialek portaera desberdinak izan zituzten, 

beren artean osatuz. Horrela, EB27 eremuarekin alderatuta, BUIekin kalkulatutako prezio 

erlatiboak 2006-2009 aldian EB17 eremuarekin alderatuta bezain beste handitu ziren, eta 

EB27 eremuko herrialdeekin alderatuta EAEko BUIen portaera hori euroaren balioa EB27 

eremuko moneten gainetik handitzearekin aldatu zen, TTEN handituz (TTEN ez da alda-

tzen da Eurogune17 eremuaren kasuan), eta, beraz, TTEE handitu egin zen.
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4.4 grafikoak.  EAEko prezio lehiakortasuna Esportazioen Balio Unitarioko Indizea (EBUI) 
erabiliz
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Oharra:  Lantzerakoan jarraituta metodologiaren arabera, adierazlearen hazkunde batek lehiakortasun galera bat adierazten du, eta, alde-

rantziz, adierazlearen beherakada batek lehiakortasunaren hobekuntza adierazten du.

Iturria:  Eustaten datuetan oinarritutako LHK, EIN, Eurostat, Europako Banku Zentrala, Banku Zentral nazionalak eta estatistika erakunde 

nazionalak.
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4.3.5. Emaitzen laburpen koadroak

4.2 koadroa. Prezio Erlatiboak

AZPIDENBORALDIAK

2000-2011 2000-2005 2005-2011 2008-2011

1. BPGaren deflaktorea

Eurogunearekiko %6,7 %5,9 %0,7 –%1,3

EB27 eremuarekiko %4,1 %5,1 –%1,0 –%1,9

ELGArekiko (33 herrialde) %0,5 %3,4 –%2,8 –%2,7

12 herrialdeekiko %1,2 %5,7 –%4,2 –%3,4

2. KPI

Eurogunearekiko %10,1 %5,9 %3,9 %0,6
EB27 eremuarekiko %7,8 %5,6 %2,2 –%0,2

ELGArekiko (33 herrialde) %7,2 %5,4 %1,7 –%0,4

3. IPRI

Eurogunearekiko — — %3,7 %1,2
EB27 eremuarekiko — — %1,5 –%0,2

ELGArekiko (29 herrialde) — — %1,1 –%0,8

4. EBUI

EBUI orokorra

Eurogunearekiko %4,8 %9,5 –%4,3 –%5,5

EB27 eremuarekiko %4,3 %9,3 –%4,5 –%5,7

Bitarteko ondasunen EBUI

Eurogunearekiko %8,1 %15,8 –%6,6 –%6,3

EB27 eremuarekiko %6,8 %15,2 –%7,3 –%6,6

Kapital ondasunen EBUI

Eurogunearekiko –%12,0 –%0,4 –%11,7 –%12,2

EB27 eremuarekiko –%12,2 –%0,9 –%11,4 –%12,5

Kontsumo ondasunen EBUI

Eurogunearekiko %14,1 %0,3 %13,8 %11,7
EB27 eremuarekiko %14,9 %0,6 %14,2 %11,4

Oharra:  Letra lodiz, prezio lehiakortasunaren ehuneko txartzeak. Letra etzanez, prezio lehiakortasunaren ehuneko hobekuntzak.

Iturria:  Eustaten datuetan oinarritutako LHK, EIN, Eurostat, Europako Banku Zentrala, Banku Zentral nazionalak eta estatistika erakunde 

nazionalak.
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4.3 koadroa. Truke Tasa Efektibo Nominala (TTEN)(1)

AZPIDENBORALDIAK

2000-2011 2000-2005 2005-2011 2008-2011

1. BPGaren deflaktorea

Eurogunearekiko –%0,1 %0,0 –%0,1 %0,0
EB27 eremuarekiko %4,1 %2,0 %2,0 %1,2
ELGArekiko (33 herrialde) %10,3 %6,6 %3,4 %0,0

12 herrialdeekiko %27,5 %16,1 %9,8 –%3,3

2. KPI

Eurogunearekiko –%0,1 %0,0 –%0,1 %0,0
EB27 eremuarekiko %4,1 %2,0 %2,0 %1,2
ELGArekiko (33 herrialde) %10,3 %6,6 %3,4 %0,0

3. IPRI

Eurogunearekiko –%0,1 %0,0 –%0,1 %0,0
EB27 eremuarekiko %4,1 %2,0 %2,0 %1,2
ELGArekiko (29 herrialde) %10,0 %6,3 %3,4 %0,2

4. EBUI

Eurogunearekiko –%0,1 %0,0 –%0,1 %0,0
EB27 eremuarekiko %4,1 %2,0 %2,0 %1,2

Oharra:  (1)  Bidezkotzat jo da erabilitako prezio bakoitzarentzako TTENa aurkeztea, kasu batzuetan informazio berbera errepikatzen bada 

ere, irakurlearentzat errazagoa izan dadin 4.2 eta 4.4 koadroetako datuak konparatzea, eta kasu batzuetan ez direlako herrial-

de berberak mantentzen, ELGAren kasuan esate baterako.

Oharra:  (2)  Letra lodiz, prezio lehiakortasunaren ehuneko txartzeak. Letra etzanez, prezio lehiakortasunaren ehuneko hobekuntzak.

Oharra: (3)  Erabilitako eremu ekonomiko ezberdinen konposizioa 2011n indarrean dagoena da, eta konposizio hori bera «eraman» da 

aztertutako azpidenboraldietan bildutako urte guztietara.

Iturria:  Eustaten datuetan oinarritutako LHK, EIN, Eurostat, Europako Banku Zentrala, Banku Zentral nazionalak eta estatistika erakunde 

nazionalak.
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4.4 koadroa. Truke Tasa Efektibo Erreala (TTEE)

AZPIDENBORALDIAK

2000-2011 2000-2005 2005-2011 2008-2011

1. BPGaren deflaktorea

Eurogunearekiko %6,6 %6,0 %0,6 –%1,3

EB27 eremuarekiko %8,3 %7,2 %1,0 –%0,7

ELGArekiko (33 herrialde) %10,9 %10,3 %0,5 –%2,7

12 herrialdeekiko %29,0 %22,7 %5,1 –%6,6

2. KPI

Eurogunearekiko %10,0 %5,9 %3,8 %0,6
EB27 eremuarekiko %12,2 %7,7 %4,2 %1,0
ELGArekiko (33 herrialde) %18,2 %12,4 %5,2 –%0,5

3. IPRI

Eurogunearekiko — — %3,6 %1,2
EB27 eremuarekiko — — %3,5 %0,9
ELGArekiko (29 herrialde) — — %4,6 –%0,5

4. EBUI

EBUI orokorra

Eurogunearekiko %4,7 %9,6 –%4,4 –%5,5

EB27 eremuarekiko %8,5 %11,4 –%2,6 –%4,6

Bitarteko ondasunen EBUI

Eurogunearekiko %8,0 %15,8 –%6,7 –%6,3

EB27 eremuarekiko %11,2 %17,5 –%5,4 –%5,5

Kapital ondasunen EBUI

Eurogunearekiko –%12,1 –%0,3 –%11,8 –%12,2

EB27 eremuarekiko –%8,7 %1,1 –%9,6 –%11,4

Kontsumo ondasunen EBUI

Eurogunearekiko %13,9 %0,3 %13,6 %11,6
EB27 eremuarekiko %19,6 %2,6 %16,5 %12,7

Pro memoria:
Espainiako ekonomia

Eurogunearekiko

KPI Harmonizatua %8,6 %5,0 %3,4 %0,5
IPRI %6,8 %4,1 %2,6 %0,1
Guztizko Lan kostu unitarioak %5,9 %6,3 –%0,3 –%7,0

Manuf. Lan kostu unitarioak %7,8 %9,0 –%1,0 –%8,6

EBUI %3,7 %3,3 %0,4 –%1,0

EB27 eremuarekiko

KPI Harmonizatua %10,1 %6,1 %3,7 %0,8
IPRI %7,9 %4,9 %2,8 %0,0
Guztizko Lan kostu unitarioak %7,9 %7,2 %0,6 –%5,8

EBUI %3,1 %3,0 %0,1 –%1,2

Oharra:  Letra lodiz, prezio lehiakortasunaren ehuneko txartzeak. Letra etzanez, prezio lehiakortasunaren ehuneko hobekuntzak.

Iturria:  Eustaten datuetan oinarritutako LHK, EIN, Eurostat, Europako Banku Zentrala, Espainiako Bankua, Banku Zentral nazionalak eta 

estatistika erakunde nazionalak.
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4.4. Ondorioak

4.4 koadroko emaitzen arabera, Eurogunearekin (TTENak ez du eraginik), EB27 eremuare-

kin edo ELGArekin alderatuta, euskal ekonomiaren prezio lehiakortasunak okerrera egin zuen 

2000-201116 aldian, bai BPGaren deflaktorea erabiliz, bai KPIa eta EBUI erabiliz (Kapital Onda-

sunen EBUIaren kasuan izan ezik, hobetu egin baitzen). Era berean, IPRI erabiliz euskal indus-

triaren prezio lehiakortasunak okerrera egin zuen 2005-2011 aldian Eurogunearekin, EB27 ere-

muarekin eta ELGArekin alderatuta.

Era berean, Prezio lehiakortasunaren txartze hori bera gertatu zen EAEko prezio erlatiboen bila-

kaeran, aztertutako eremuekin alderatuta, baina euroaren balioaren hazkundeak lehiakortasun 

galera hori areagotu zuen.

Hala ere, denboraldi hain luzean (12 urte), mugimendu ezberdinak ikus daitezke, epea zatitzen 

duten azpidenboraldien arabera. Horrela, 2000-2008 aldian, oro har, lehiakortasun posizioa-

ren txartze bat gertatu zen prezio adierazle eskuragarri guztietan eta eremu guztiekin alderatuta 

(kapital ondasunen EBUIaren kasuan izan ezik), eta 2008-2011 aldian, aldiz, prezio lehiakorta-

sunaren hobekuntza nabarmen bat gertatu zen ia adierazle guztietan eta ia eremu guztiekin al-

deratuta. Zehazki, 2008-2011 aldian EAEko prezio lehiakortasuna hobetu zen honako hauek 

erabiliz: BPGaren deflaktorea (eremu guztiekin alderatuta), KPI (ELGArekin alderatuta), IPRI 

(ELGArekin alderatuta), eta, nagusiki, EBUI.

Hain zuzen ere, azken horrek (EBUI), esportatzen diren ondasunen prezioa hurbiltzen saiatzen 

denak, prezio lehiakortasunaren hobekuntza nabarmena izan zuen, baina ez bakarrik 2008-

2011 aldian, baita 2005-2011 azpidenboraldi zabalagoan ere.

Azkenik, azpimarratu beharko genuke prezio lehiakortasunaren kalkuluak datuen kalitatearen 

zordunak direla, eta kasu batzuetan emaitza kontraesankorrak ematen dituztela17, baita lehia-

kortasun orokor gisa ezagutzen den eta hemen kontuan hartzen ez diren alderdiak biltzen di-

tuen konglomeratu zabalago baten zati bat besterik ez direla ere; izan ere, alderdi horien artean 

biltzen dira produktuen kalitate hobekuntzak, bereizkuntza maila, marka boterea, enpresen na-

zioartekotzeko estrategiak, herrialdeen eta eremuen egitura ekonomikoak, kanpo merkataritza-

ren eremu gatibuak, eta abar, nazioarteko mailan egin diren azterlanetan esportazioen gora-

beherak azaltzeko botere handia dutela erakutsi dutenak.

16 Estatuaren kasuan, eta «garatutako herrialdeekin» alderatuta, 2000-2011 aldiko prezio lehiakortasunaren galerak 

%15,7 (KPIarekin), %12,4 (IPRIrekin), %16 (Manufakturen lan kostu unitarioekin), eta %6,6 (EBUIekin) izan ziren. 

Ikus http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest20.html

17 Ikus La Caixa (2011) «Exportación fuerte, competitividad débil: ¿una extraña pareja?» Hileko Txostena, 347. zk. 

ekaina 
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