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Lan Harremanen Kontseiluaren eskumenetako bat EAEko egoera ekonomikoa eta soziala islatu 
eta aztertzen duten txostenak lantzea da. Izaera instrumentala izateak ez dio garrantzirik ken-
tzen, errealitatea ongi ezagutzea beharrezko baldintza baita —nahikoa ez bada ere— errealita-
tea eraldatzeko edozein ekintza egin nahi bada. Hainbat txosten osaturen bitartez, Kontseiluak 
EAEko aldagai sozioekonomiko nagusien bilakaerari eta gure negoziazio kolektiboaren egoerari 
buruzko etengabeko informazioa ematen dio gizarteari, oro har, eta agente ekonomiko eta so-
zialei, bereziki. Orain aurkeztuko dugun txostena 2012. urtean egindako jarraipenaren eta anali-
siaren amaiera da, hain zuzen ere.

Gauza jakina da egoera ekonomikoa zein enplegua krisi sakon batean daudela, eta irteera 
oraindik zalantzazkoa dela. Nolanahi ere, txosten hau argitaratu dugunean, elementurik azpi-
marragarriena, zalantzarik gabe, lan erreformaren ondorioz gure lan harremanen ereduak —oro 
har— eta gure negoziazio kolektiboaren esparruak —bereziki— izan dezaketen eraldaketa sa-
kona da.

Beste leku batzuetan, eta beste argitalpen batzuei lotuta, azaldu ditut lan arloko legeak edo hi-
tzarmenak berak ezartzen duen gehieneko epean amaiera iragarri ondoren berritu ez diren hi-
tzarmen kolektiboen indarraldia galtzeak aurreikusitakoaren arabera izango dituen ondorioak. 
Edonola ere, azpimarratu beharra dago hori. Gure negoziazio kolektiboaren eredua EAEko gi-
zarte eragileek garatu dute hiru hamarkada baino gehiagotan, eta oinarrizko bi ezaugarri be-
reizgarri ditu: hitzarmenen estaldura maila handia, %97 ingurukoa (horren ondorioz, akordioa 
lan harremanen oinarrizko elementu erregulatzailea da, eta legea bigarren maila batean gera-
tzen da), eta EAEn negoziatutako eta batez ere probintzia eremuko hitzarmen propioen nagu-
sitasuna (horren ondorioz, Estatuko negoziazio kolektiboak ia ez du eraginik, jarduera sektore 
guztietan eragina desberdina bada ere).

Negoziazio kolektiboaren blokeoak eta ultrajardueraren denbora mugak, ordea, sakon-sako-
nean aldatuko dituzte ezaugarri bereizgarri horiek. Egoerak gaur egun bezala jarraitzen badu, 
EAEko hitzarmen kolektiboek indarra galduko dute, Estatuko negoziazioaren mesedetan, eta 
negoziazio kolektiboak lan harremanen erregulazio iturri nagusi gisa duen garrantzia, oro har, 
askoz txikiagoa izango da; edota, beste era batean esanda, hitzarmena duten soldatapekoen 
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kopuruak nabarmen egingo du behera, eta, aldi berean, negoziazioak zentralizatu egingo dira 
neurri handi batean, Estatuko eremuaren mesedetan.

Ondorio horiek neutralizatzeko edo txikiagotzeko, prozesuak arindu, hitzarmenak desblokeatu 
eta sinatzen diren hitzarmenak negoziazio egitura propio bat bermatuko duen lanbide arteko 
akordio baten bitartez babestu behar dira. Egia da desideratum horrek ezin dituela ezkutuan 
utzi EAEko negoziazio kolektiboak dituen zailtasun errealak. Alde batetik, egungo egoera eko-
nomikoak oso testuinguru zailean utzi gaitu, zalantzarik gabe, kohesioari eutsiko dieten eta, 
aldi berean, lehiakortasuna areagotuko duten zentzuzko orekak negoziatzeko, baina kostuen 
murrizketa hutsaren gainetik lehentasuna giza kapitalari, balio erantsiari eta produktibitateari 
emango dien eredu eraginkorrago baten defentsa teorikoa egiteko, planteamendu horiekiko 
koherentzia maila jakin bat behar da. Helburua zaila da, baina ezin diogu uko egin, neurri handi 
batean gizarte gisa dugun etorkizuna baitago jokoan. Bestalde, ezin dugu ahaztu lan esparrua-
ren egonkortasuna ez dagoela haren edukien zorroztasunari lotuta. Negoziazio kolektiboaren 
erronketako bat eredu askoz ere dinamikoago baterantz aurrera egitea da. Eredu horrek gai 
izan beharko du barne orekak bizkor, eraginkortasunez eta zuzentasunez berrikusteko, ekono-
mia global batean lehiatzen ari diren enpresen premia aldakorren arabera. Edonola ere, akor-
dioak sistemaren oinarrizko egitura ardatz gisa betetzen duen zereginari uko egin gabe hartu 
behar dugu gure gain eta ebatzi behar dugu erronka hori, eta, horretarako, funtsezkoak dira zu-
zeneko negoziazioa eta itundutako prozeduren bidezko negoziazioa.

Era berean, ezin dugu ahaztu gaur egungo hitzarmen kolektibo askoren indarraldia amaitzeak 
zalantza handia sortuko duela gure lan harremanen esparruan, eta, horren ondorioz, gatazkek 
eta judizializazioak nabarmen egingo dutela gora, epe labur eta ertainean bederen. Alde bate-
tik, hitzarmenen estaldura galduko duten langileen eskubideen inguruan sortuko den ziurgabe-
tasun juridikoagatik, eta, bestetik, lehengo langileen eta hasten direnen arteko segmentazioaren 
arriskuagatik. Gainera, kontuan hartu behar da lan merkatuak badituela beste defizit garrantzi-
tsu batzuk, hala nola langile finkoen eta behin-behinekoen arteko hesi handiegia.

Testuinguru konplexu horretan, errealitate soziolaboralaren analisiak, ahalmen teknikoarekin eta 
espiritu kritikoarekin bere gain hartzen denean, ez du zentzurik galtzen. Aitzitik, Kontseiluak gi-
zarteari —hots, baliabide publikoak ematen dizkionari— errealitatearen oinarri diren elementu 
nagusiak helarazteko eta, aldi berean, agente kualifikatuei gure ongizate maila eta gure kohesio 
maila hobetzeko tresnak eskaintzeko duen konpromisoaren ezinbesteko elementu gisa ager-
tzen da. Ikuspegi horrekin hartu eta balioetsi behar da Lan Harremanen Kontseiluaren analisi 
eta jarraipen funtzio osoa, oro har, eta txosten hau, bereziki.

Tomás Arrieta Heras
Kontseiluko burua



Sarrera
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1994az geroztik hona, eta Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia eta lan errealitatea hobeki 
ezagutzen laguntzeko, Lan Harremanen Kontseiluak informazio soziolaboraleko bere planean 
kokatutako hainbat hedapen eta azterketa jarduera egin ditu.

Bi jarduera mota gauzatuz eratzen da plan hori espezifikoki: alde batetik, aldagai soziolaboral 
nagusiak biltzen dituen datu base baten etengabeko mantentzea; bestetik, hiru txosten mota 
egitea: hilean behin (abuztuan izan ezik) eguneratutako informazio soziolaboralaren laburpena 
eskaintzen dugu, hiru hilean behin egoera soziolaboralari buruz gogoeta bat eta urtean behin 
urteko txostena.

Horrela, 2013ko otsailetik maiatzera egindako 2012ko urteko txostena —EAEko 2012ko egoera 
ekonomikoa eta lan harremanak deritzona— Lan Harremanen Kontseiluak egindako hemeretzi-
garrena dugu. Jakina denez, Txosten honek bere edukia hobetu nahi du urteak aurrera, txos-
tenaren helburua euskal errealitate soziolaboralaren ahalik eta ikuspegi bateratu objektiboena 
ematea baita, lan baldintzak hobetzeko eztabaida, planteamenduak eta proposamenak abe-
rasteko asmoz, eta horrela, gure Autonomia Erkidegoaren bizi eta kalitate baldintzak hobetzeko 
asmoz. Beraz, hobekuntzak sartu nahi ditugu, formari zein edukiari —batez ere, edukiari— lo-
tutakoak, baita egoera soziolaboralari buruz egindako gogoetak adierazteko moduan ere. Horri 
dagokionez, Eurogunean eta Europar Batasunean finantza krisiari eta zor subiranoari aurre egi-
teko hartu diren neurrien azterketari buruzko atal bat txertatu da txosten honen bigarren kapitu-
luan, 2012an neurri horiek oso garrantzi handia izan baitzuten jarduera ekonomikoan.

Bost kapitulutan egituratzen da txostena. Lehen kapituluaren izena «EAEko 2012ko egoera 
ekonomikoaren eta lan harremanen ezaugarri nagusiak» da, eta bertan, txosteneko ondorio-
rik garrantzitsuenak xehatzen dira. Bigarren kapituluan («EAEko egoera ekonomikoa»), aldiz, 
batetik, nazioarteko, Europako eta estatuko ingurune ekonomikoaren azterketa egiten da, eta 
bestetik, EAEko bilakaera ekonomikoarena, horrek dituen atal guztiei dagokienez: produkzio 
jarduera bere hiru alderdietan (produkzioa, eskaria eta errenta); prezioak, lan kostuak eta pro-
duktibitatea.
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Hirugarren kapituluan («Enplegua eta kontratazioa»), EAEko lan merkatuaren azterketa xehatua 
egiten da, horren hiru alderdietan (okupazioa, langabezia, kontratazioa eta abar).

Laugarren kapituluan («Lan harremanak») negoziazio kolektiboa, lan gatazkak, enplegu erregu-
lazioko espedienteak, laneko ezbehar tasa eta hauteskunde sindikalen emaitzak aztertzen dira.

Bosgarrenean («Lan gertakari nabarmenak eta promulgatutako lan araudia»), bestalde, Euro-
pako esparruan geratutako jazoera eta zirkunstantzia nagusiak laburtzen dira, batetik, eta esta-
tuko eta EAEko erakundeek emandako araudi garrantzitsuenak, eduki soziolaboralekoak, bes-
tetik.

Azkenik, berriz ere eskerrak eman nahi dizkiegu hainbat erakunderi informazioa emanez la-
gundu digutelako, halako laguntzarik gabe ezin izango bailitzateke informazio soziolaboraleko 
plan hori egin. Horri dagokionez, besteak beste, honako hauek aipatu nahi genituzke: Enplegu 
eta Gizarte Politiketako Saila (Eusko Jaurlaritza), Osalan Laneko Segurtasun eta Osasunerako 
Euskal Erakundea, Eustat eta Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE).



1. EAEko 2012ko 
egoera ekonomikoaren 

eta lan harremanen 
ezaugarri nagusiak
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Munduko ekonomiaren BPGak bere hazkunde erritmoa apaldu egin zuen 2012an %3,2raino, 
2011n lortutako %4arekin alderatuta, gorabideko eta garapen bidean dauden merkatuen eko-
nomiaren indar galtzearen (%5,1, aurreko ekitaldian, ordea, %6,4), Estatu Batuen hazkunde 
apal erlatiboaren (%2,2) eta Eurogunearen berrerorikoaren ondorioz (–%0,6). Izan ere, Euro-
pako Batzordearen arabera, Europako ekonomia handiek hazkunde txikia izan zuten (Alemania 
%0,7, Erresuma Batua %0,3) eta beste batzuk gelditu egin ziren (Frantzian ez zen hazkunderik 
izan), Europako Hegoaldeko herrialdeen jaitsierarengatik oztopatuak (Grezia –%6,4, Portugal 
–%3,2, Italia –%2,4, eta Espainia –%1,4). Munduko hazkundea txikiagoa den testuinguru hone-
tan, ondasunen eta zerbitzuen munduko merkataritza %2,5 soilik hazi zen, 2011n, aldiz, %6.

Europan, eremu osorako politika erabakigarriak hartu izanak konfiantza handia ekarri zuen ba-
tasun ekonomiko eta monetarioaren zalantzan jarritako bideragarritasunean, nahiz eta diferen-
tzial subiranoen murrizketak eta bankuen likideziaren hobekuntzak ez zituen ekarri sektore pri-
batuarentzako baldintza hobeak, ezta dinamismo ekonomiko handiagoa ere. Gainera, balantze 
publiko eta pribatuak saneatzeko premia eta politiken inguruan izandako zalantzek inbertsioa-
ren zein kontsumoaren susperraldiaren aurka jokatu zutela dirudi, Europako herrialde askotan 
langabezia tasa igotzea bultzatuta.

2012. urtea oso zaila izan zen Espainiako ekonomiarentzat, hiru alderditik begiratuta. Alderdi fi-
nantzarioan, 2011. urtearen amaiera aldetik nabarmen geratu ziren Espainiako banku sistema-
ren zailtasun handiak handizkako merkatuetan sartzeko, bankuen maileguak berfinantzatzeari 
dagokionez. Aurrekoarekin lotuta, Espainiako gobernuak banka behartu egin zuen kapital ra-
tioak eta arriskuen estaldura gehitzera nahitaezko zuzkiduren gehikuntza nabarmenaren bidez, 
Espainiako finantza sistemaren fidagarritasuna erakutsi nahi zuen mezua helarazita nazioar-
teari. Kreditu jarduera txikiagoa eragin zuten neurri horiek urte hartan. Era berean, Espainiako 
banku sistemaren zati handi baten kiebra egoerak agerian geratu ziren (aurrezki kutxa zaha-
rrak), eta horrek, hasteko, interbentzioa eragin zuen, eta, ondoren, finantza laguntza emateko 
eskaera. Espainiako finantza sistemaren tirabira guztiak modu negatiboan pasatu ziren zor su-
biranora eta produkzio jarduerara.
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Zor subiranoaren alderdian, Espainiako finantza sistemaren zailtasun larriek, eta Greziaren edo 
Portugalen zalantzak ere gehituta, zalantza gehiago atzeraelikatu zituzten Espainiaren zorraren 
kaudimenari buruz, interes tasa hazi egin baitzuen merkatu sekundarioan %7,63raino 2012ko 
uztailaren amaiera aldera, Espainiako ekonomiaren erreskatea eraginez ia-ia.

Defizitaren inguruko doikuntzaren alderdian, eta Espainiako zorra iritsi zen mugako egoera kon-
trolatzearren, doikuntza berri eta zorrotzak egin zituen Estatuko gobernuak diru sarreren bidetik 
(BEZa igo zuen, besteak beste) zein gastuen bidetik, arlo horretan funtzionario publiko guztien 
abenduko aparteko ordainsaria kentzea nabarmentzen da.

Hondoko oihal horrekin, Espainiako ekonomiak murrizketa izan zuen bere jardueran 2012an 
(–%1,4). Jardueraren beherakada horrek eragin nabarmena izan zuen enpleguan (–%4,4ko jai-
tsiera denbora osoko lanpostu baliokideetan).

Espainiako ekonomia osoak izan zituen zailtasunak nabaritu ziren euskal ekonomian ere. Izan 
ere, hazkunde txikiko bi urte igaro ostean, 2012an euskal ekonomia –%1,2 uzkurtu zen eta 
beherakada areagotzeko joera zegoela ikusi zen ekitaldian. Eskariaren ikuspegitik, uzkurdura 
BPGaren aldakuntzari egindako ekarpen positiboak (portzentajezko 2,3 puntukoa) eragin du 
(beherakadak kontsumoan nahiz inbertsioan), eta hazkundetik kanpoko saldoaren portzenta-
jezko 1,2 puntuko ekarpen positiboak soilik konpentsatu zuen partzialki. Eskaintzaren ikuspe-
gitik begiratuta, beherakadak izan ziren sektore guztietan lehen sektorean izan ezik (%5,9ko 
igoera). Industriak, segidako bi ekitalditan goranzko joera izan ondoren, –%2,4ko jaitsiera izan 
zuen EAEko merkatuak eta Estatuko gainerako erkidegoetako merkatuak ere okerrera egin zu-
telako batez ere; aitzitik, zerbitzuek, azken 15 urte hauetatik aurrera lehenengo aldiz, aldakun-
tza negatiboa izan zuten (–%0,3) kontsumo pribatua eta publikoa jaitsi izanaren ondorioz. Bes-
talde, eraikuntzak igo egin zuen bere jaitsiera erritmoa (–%6,3).

Kontsumo prezioen bilakaera desberdina izan zen 2012an EAEn. Izan ere, 2012ko lehenengo 
zazpi hilabeteetan, EAEko BPGaren urte arteko hazkundea egonkorra izan zen: %2 inguru. Ai-
tzitik, abuztuan %2,4ra igo zen erregaien igoeraren ondorioz eta %3,1era irailean eta urrian, 
batez ere BEZaren igoeraren ondorioz. BPGaren urte arteko aldakuntza, ordea, %2,7ra jai-
tsi zen ekitaldiaren azken bi hilabeteetan erregaien prezioen hazkundea txikiagoa izan zelako. 
Gauzak horrela, 2012ko inflazio tasa (abendutik abendura) %2,7 izan zen EAEn (%2,9 Estatu 
osoan), 2011n izandako maila baino portzentajezko hiru hamarren handiagoa (%2,4). EAEko 
BPGaren hazkundea Estatukoa baino txikiagoa izan zen, neurri batean, EAEn ez zuelako eragi-
nik izan sendagaien koordainketak ezta unibertsitateko tasen igoerak ere.

1.1. koadroa. BPGa, prezioak eta lan kostuak (EAE)

2010 2011 2012

BPGa (1) 0,4 0,5 –1,2
Barne eskaria(2) –0,3 –0,3 –2,3
Kanpoko saldoa(2) 0,7 0,7 1,2

PREZIOAK ETA LAN KOSTUAK

KPIa (kontsumoko prezioen indizea) (batez bestekoa)(1) 1,7 3,1 2,3
KPIa (kontsumoko prezioen indizea)(abe/abe)(1) 2,8 2,4 2,7
IPRIa (Industria prezioen indizea)(batez bestekoa)(1) 3,3 8,1 2,6
Lan kostua langile eta hilabete bakoitzeko (euro) 2.934,6 2.951,7 2.971,3

(1) Urte arteko aldakuntza tasak.
(2) BPGaren hazkunderako ekarpenaren portzentajezko puntuak.
Iturria: LHK, Eustaten eta EINen datuetan oinarrituz.
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Testuinguru horretan, EAEko lan merkatuaren bilakaera negatiboa areagotzen jarraitu zen, 
BJAren arabera. Landun kopurua %3,5 jaitsi zen (–%1,2 2011n), hau da, batez beste, 
33.200 landun gutxiago erregistratu ziren, eta ekitaldiko lau hilabeteetan nabarmendu zen 
beherakada hori, azkeneko bietan batez ere. Langabe kopurua, berriz, %9,4 hazi zen (%19 
2011n), eta horrenbestez 10.700 langabe gehiago erregistratu ziren, batez beste, urteko hi-
ruhileko guztietan gorakadak nabarmendu zirela, lehen eta azken hiruhilekoetan bereziki. 
Gauzak horrela, EAEko langabezia tasa %12,1era igo zen, batez beste, 2012an (%10,8 
2011n).

Jarduera sektore guztietan, lehen sektorean izan ezik, enplegu kopuruak behera egin zuen 
2012an. Bereziki, zerbitzuen sektoreak izan zuen jaitsierarik handiena termino absolutuetan 
(14.500 enplegatu gutxiago, %2,3ko jaitsierarekin), ondoren eraikuntza dago (9.600 enplegatu 
gutxiago, %14,3ko jaitsierarekin), horrek erakusten du jarduera hori egokitze fasean dagoela 
oraindik; eta, azkenik, industria sektorea dago (9.400 enplegatu gutxiago, %4,2ko uzkurdurare-
kin).

1.2. koadroa. Lan merkatua (EAE)

2010 2011 2012

BJA

Aktiboak (*) 0,9 0,7 –2,1
Landunak (*) –0,3 –1,2 –3,5
Langabeak (*) 13,9 19,0 9,4

Langabezia tasa (%) 9,2 10,8 12,1

Erregistratutako langabezia (batez bestekoa) (*) 9,9 9,7 11,9
Gizarte Segurantzako afiliazioak (*) –1,0 –0,6 –2,4
Jakinarazitako kontratuak (*) 5,3 1,9 –2,8

Mugagabeak (*) –4,7 –10,8 52,7
Aldi baterakoak (*) 6,2 2,9 -6,3

(*) Urte arteko aldakuntza tasa.
Iturria: LHK-k egina Eustaten, EINen, Gizarte Segurantzaren eta SEPEren datuetan oinarrituta.

1.1 grafikoa. Langabezia tasaren bilakaera: EAE eta Estatua
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20

 

 EGOERA EKONOMIKOA ETA LAN HARREMANAK EAEn, 2012

Jardueraren uzkurdurarekin eta okupazioaren jaitsierarekin bat etorriz, SEPEn jakinarazitako 
kontratuak –%2,8 jaitsi ziren, 2011n, aldiz, %1,9ko igoera izan zen. Kontratu motaren arabera, 
kontratu mugagabeak nabarmen igo ziren (%52,7); nolanahi ere, igoera hori 2012an egindako 
etxeko langileen araupetze prozesuaren ondorioz gertatu zen, baina aldi baterako kontratuek 
behera egin zuten (–%6,3). Kontuan hartuta kontratatuen kopurua jakinarazitako kontratuen 
kopurua baino intentsitate gutxiagoz jaitsi zela (baten kasuan –%1,1; bestearen kasuan, aldiz, 
–%2,8), ondorioztatzen da kontratu errotazioak behera egin duela.

Jarduera ekonomikoaren berrerorikoaren eta lan merkatuaren ondoriozko narriaduraren au-
rrean, gorakada nabarmena izan zuten EAEko eta Estatuko administrazioek baimendutako 
eta/edo jakinarazitako enplegu erregulazioko espedienteek eta espediente horien eraginpeko 
langileek. Zehazki, 2.923 espediente baimendu eta/edo jakinarazi ziren (1.773 2011n), eta 
51.985 langile hartu ziren eraginpean (28.492 2011n), kopuru horiek %64,9ko eta %82,5eko 
urte arteko igoerak adierazten dituzte, hurrenez hurren.

Espedienteak lan harremanean eragiten duen ondorioaren arabera, eraginpeko langile kopu-
ruak gora egin zuen orokorrean: ondorio gisa lanaldiaren murrizketa izan zutenak 2011n 2.332 
izatetik 2012an 6.034 izatera igaro ziren, ondorio gisa lan harremanaren etetea izan zutenak 
2011n 23.105 izatetik 2012an 41.682 izatera igaro ziren, eta ondorio gisa lan harremanaren 
iraungipena izan zutenak 3.055 izatetik 4.269 izatera igaro ziren.

1.3. koadroa. Aldagai nagusien bilakaera hiruhilekoen arabera. EAE

Urte arteko aldakuntza tasa

I. hir. II. hir. III. hir. IV. hir.
2012ko 

batezbestekoa

BPGa –0,4 –1,0 –1,5 –1,7 –1,2

Langabezia tasa (*) 12,1 11,9 11,8 12,8 12,1

Jakinarazitako kontratuak –4,3 –0,9 –2,1 –3,9 –2,8

Mugagabeak 14,0 83,4 86,4 33,0 52,7
Aldi baterakoak –5,8 –6,3 –7,2 –5,9 –6,3

EEE baten eraginpeko langileak (**) 73,6 111,3 188,4 17,5 82,5

*(*) Adierazitako datako langabezia tasari dagokio.
(**)  Euskal Administrazioak eta Administrazio zentralak baimendutako eta/edo jakinarazitako enplegu erregulazioko espedienteen eragin-

peko langileen urte arteko aldakuntzari dagokio.
Iturria:  LHK, Eustatek, SEPEk, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak emandako da-

tuetan oinarrituz.

Negoziazio kolektiboaren eremuan, nabarmendu behar da 2012an lan erreforma bat egin zela 
eta ondorio handiak izan zituela lan merkatuan eta bereziki negoziazio kolektiboari dagokionez. 
Erreforma hori bi fasetan gauzatu zen: lehena, lan merkatua erreformatzeko premiazko neurriei 
buruzko otsailaren 10eko 3/2012 Errege Lege Dekretu bidez, eta bigarrena, aurrekoaren izen 
bera duen eta hura ordezkatzen duen uztailaren 6ko 3/2012 Legearen bitartez.

Negoziazio kolektiboari dagokionez, lege horrek hiru alderdi aldatu zituen batez ere: lehenda-
bizi, enpresa hitzarmenak lehentasunez aplikatu behar zirela ezarri zuen; bigarrenik, enpresaren 
egoeraren ondoriozko ez aplikatzeei buruzko erregulazio berria ezarri zuen prozedura baten bi-
tartez; horri jarraiki, alderdien artean akordiorik lortzen ez bada, hiru aldeko batzorde baten era-
ginpean uzten da besterik ezean, eta batzorde horrek neurriari buruzko erabakia hartuko du; 
eta, azkenik, aurreraeragina urte batera mugatu zuen salatutako hitzarmenen indarraldia amai-
tzen denetik zenbatzen hasita.
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2012an hainbat hitzarmen kolektibo berritu beharko ziratekeen, eta hitzarmen horien aplika-
zioak hitzarmen kolektibo baten eraginpean dauden pertsonen %79,2ri eragiten zion. Ehuneko 
handia da, beraz, eta hori hala da indarraldia 2011ko abenduan amaitu zitzaien hitzarmenei be-
rritzeke geratu ziren hainbat akordio erantsi behar zaizkielako.

Aipatutako egoera sozioekonomikoan, negoziazio prozesuek zailak izaten jarraitu zuten, eta horren 
adierazgarri dugu akordioak hitzarmen kolektiboen eraginpeko pertsonen %10,9rentzat baino ez 
zirela lortu. Horrela, beraz, aurreko urtearen aldean jaitsiera izan da (%17,3), baina urrun oraindik 
2007. urteko %37,9tik. 2012. urtean, aldiaren hasieran berritu gabe zegoen negoziazioaren %13 
baino pixka bat gehiago berritu da, eraginpean hartutako pertsonen kopuruari dagokionez.

Beraz, 2012. urtearen amaieran negoziazio kolektiboaren eraginpeko pertsonen %68,3ri ez zitzaion 
hitzarmen kolektiboa berritu, ehuneko hori 2011. urtekoa baino handiagoa da (%59,3); egoera hori 
negoziazio kolektiboak EAEn gaur egun pairatzen duen blokeoaren areagotzearen adierazgarri da.

1.4. koadroa. 2012an indarrean zeuden hitzarmen kolektiboak*

ENPRESA SEKTOREA GUZTIRA

Hitzarmen
kopurua

Eraginp. 
pertsonak

Hitzarmen
kopurua

Eraginp. 
pertsonak

Hitzarmen
kopurua

Eraginp. 
pertsonak

EAE guztira 369 59.738 84 123.096 453 182.834

EAEn erregistratutakoak 222 35.294 22  69.877 244 105.171

Araba  67 12.035  6  12.568  73  24.603
Bizkaia 106 14.011  7  46.511 113  60.522
Gipuzkoa  43  7.620  8   5.456  51  13.076
Lurralde artekoak   6  1.628  1   5.342   7   6.970

Estatu eremua 147 24.444 62  53.219 209  77.663

(*) 2012.12.31ra arte.
Iturria: LHK.

EAEn eragina duten hitzarmenetan, 2012rako itundutako soldata igoera %2,18 izan zen. Gure Er-
kidegoan erregistratutako hitzarmenen soldata %2,65 igo zen, eta EAEn eragina duten estatu ere-
muko hitzarmenen soldata, berriz, %1,55. Era berean, enpresako hitzarmenetan soldata igoera 
%2,21 izan zen, eta sektoreko hitzarmenetan, berriz, %2,17. EAEn izandako negoziazioan, sektore 
publikoko hitzarmenetarako soldata igoera %2,66 izan zen, enpresa eremuan itundutakoaren oso 
antzekoa (%2,64). EAEn eragina duten estatu eremuko hitzarmenei dagokienez, enpresa hitzarme-
netarako itundutako igoera %1,46 izan zen, sektoreko hitzarmenetan itundutakoa, aldiz %1,58.

2012an indarrean zeuden hitzarmenen %7,4an baino ez ziren ezarri itundutako lanaldiaren murrizke-
tak, eta, hortaz, hitzarmenen %92,6an lanaldia ez zen aldatu. Zenbait kasutan, gainera, luzatu egin 
zen. Horrenbestez, esan daiteke lanaldia murrizteko joera gero eta txikiagoa dela azken urteetan; 
izan ere, 2010ean indarrean zeuden hitzarmenekin alderatzen badugu, ikus dezakegu aurreko urtean 
zertxobait igo zela (2011n %16,8 eta 201ean %14,0), 2012an, ordea, kopurua %7,4raino jaitsi da, 
aurreko urteetan lortutako mailetatik askoz ere gehiago urrunduz (2009an %22,9 eta 2008an %25,8).

2012an indarrean zeuden hitzarmenen %7,4an baino ez ziren ezarri itundutako lanaldiaren mu-
rrizketak, eta, hortaz, hitzarmenen %92,6an lanaldia ez zen aldatu. Zenbait kasutan, gainera, 
luzatu egin zen. Horrenbestez, esan daiteke lanaldia murrizteko joera gero eta txikiagoa dela 
azken urteetan; izan ere, 2010ean indarrean zeuden hitzarmenekin alderatzen badugu, ikus de-
zakegu aurreko urtean zertxobait igo zela (2011n %16,8 eta 201ean %14,0), 2012an, ordea, 
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kopurua %7,4raino jaitsi da, aurreko urteetan lortutako mailetatik askoz ere gehiago urrunduz 
(2009an %22,9 eta 2008an %25,8).

1.2 grafikoa. KPIaren eta hitzarmenean itundutako soldaten bilakaera (EAE)
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4,13 4,11 3,89

4,38 4,42
4,23

4,44

2,60
2,12

3,16

2,20

2,82
3,03 3,29

3,41

2,85

4,10

0,27

1,69

3,10 2,31

3,67

0

1

2

3

4

5

6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EAEn eragina duten hitzarmenetan itundutako soldata igoera

EAEko batez besteko in�azioa

Iturria: LHK eta EIN.

Jarduera ekonomikoaren berrerorikoa eta enpleguaren uzkurdura ezaugarri dituen testuingu-
ruan, laneko ezbehar tasa jaitsi egin zen orokorrean 2012an; izan ere, lanaldian istripua izan 
duten eta baja eragin duten pertsonen kopurua jaitsi egin da (–%16,4), baita in itinere istripua 
izan duten eta baja eragin dutenen kopurua (–%1,8) eta baja eragin duten eta lanbide gaixota-
sunengatik eraginpean egondakoen kopurua ere (–%16,3).

Lanaldian istripua izan zuten eta baja eragin zuten pertsona guztien artetik (25.604), 25.412 is-
tripu arinak izan ziren, 160 istripu larriak eta 32 hil egin ziren; kopuru horiek aurreko ekitaldian 
erregistratutako kopuruen aldean jaitsi egin dira: %16,4, %19,6 eta %13,5, hurrenez hurren. 
Termino erlatiboetan, laneko ezbehar tasaren intzidentziak ere behera egin zuen, lanaldian istri-
pua izandakoen eta baja eragin zutenen kopurua 28,3 izan baitzen mila landuneko, aurreko ur-
teetan hasitako beheranzko joerari jarraituz.

1.5. koadroa. Laneko ezbehar tasa (EAE)

Urte arteko aldakuntza tasak

2010 2011 2012

LANEKO GAIXOTASUNAK ETA LANBIDE GAIXOTASUNAK (BAJA 
ERAGIN DUTENAK)

–2,8 –10,5 –15,0

Lanbide gaixotasunak –2,3  –1,3 –16,3
Laneko istripuak –2,8 –10,7 –14,9

In Itinere –0,1 –15,4  –1,8
Lanaldian –3,1 –10,2 –16,4

Laneko istripuak

Arinak –3,1 –10,2 –16,4
Larriak –3,4 –11,6 –19,6
Heriotza eragin dutenak  0,0   5,7 –13,5

Iturria: LHK, OSALANen datuetan oinarrituz.
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2.1. Ingurune ekonomikoa

2.1.1. Nazioarteko ekonomia

Nazioarteko Moneta Funtsaren (NMF) arabera1, munduko ekonomiak bere hazkunde erritmoa 
apaldu egin zuen 2012an %3,2raino, 2011n lortutako %4arekin alderatuta, gorabideko eta ga-
rapen fasean dauden merkatuen ekonomiaren indar galtzearen, Estatu Batuen hazkunde apal 
erlatiboaren eta Eurogunearen berrerorikoaren ondorioz.

Zehazki, gorabideko eta garapen fasean dauden ekonomiak 2011n %6,4 haztetik 2012an %5,1 
haztera igaro ziren, ekonomia aurreratuen eskari txikiagoaren, barne politika murritzagoak apli-
katzearen eta gorabideko ekonomia nagusietako batzuen barne dinamismo txikiagoaren ondo-
rioz. Garapen fasean dauden ekonomien artean, Indiak izan zuen dezelerazio handiena, eta ia 
erdira murriztu du bere aurrerapen erritmoa (%4 2012an eta %7,7 2011n), eta Asiako ekonomia 
aurreratuen artean, aldiz, Japoniak %2 egin zuen gora 2011n izandako %0,6ko murrizketaren 
ondoren, eta atzeraldi hori estu lotuta dago ekitaldi horretan tsunamiak eragindako kalte larrie-
kin.

Bestalde, Estatu Batuetako ekonomia %2,2 hazi zen 2012an, aurreko ekitaldian baino portzen-
tajezko lau hamarren gehiago (%1,8 2011n), higiezinen merkatuaren susperraldiak eta finan-
tza egoera egokiek iraun izanak bultzatuta, «amildegi fiskalaren» mehatxua kontrolatuta. Jar-
dueraren dinamismo handiagoak enplegua bultzatu zuen, bere aurrerapen erritmoa hirukoiztuta 
(%1,8 2012an eta %0,6 2011n), baita langabezia tasak ere, portzentajezko ia puntu bat mu-
rriztu baitzen (%8,1 2012an eta %8,9 aldiz 2011n).

1 Munduko ekonomiaren aurreikuspenak: esperantzak, errealitateak, arriskuak. (2013ko apirila) http://www.imf.org/
external/spanish/pubs/ft/weo/2013/01/pdf/texts.pdf.
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2.1 koadroa. Nazioarteko aldagai makroekonomikoak

Urte arteko aldakuntza tasa BPGrako, enplegurako eta KPIrako

BPG Enplegua

2011 2012 2011 2012

Ekonomia aurreratuak 1,6 1,2 0,6(3) 0,6(3)

Estatu Batuak 1,8 2,2 0,6(3) 1,8(3)

Japonia –0,6 2,0 –0,1(3) –0,3(3)

Erresuma Batua 0,9 0,2 0,5(3) 1,2(3)

Kanada 2,6 1,8 1,5(3) 1,2(3)

Eurogunea 1,4 –0,6 0,1(3) –0,7(3)

Alemania 3,1 0,9 1,4(3) 1,1(3)

Frantzia 1,7 0,0 0,3(3) 0,1(3)

Italia 0,4 –2,4 0,4(3) –0,3(3)

Espainia 0,4 –1,4 –1,9(3) –4,5(3)

EAE 0,5 –1,2 –1,2(3) –3,5(3)

Inflazioa(1) Langabezia tasa(2)

2011 2012 2011 2012

Ekonomia aurreratuak 2,7(3) 2,0 (3) 7,9 8,0
Estatu Batuak 3,1(3) 2,1 (3) 8,9 8,1
Japonia –0,3(3) –0,0 (3) 4,6 4,4
Erresuma Batua 4,5(3) 2,8 (3) 8,0 8,0
Kanada 2,9(3) 1,5 (3) 7,5 7,3
Eurogunea 2,7(3) 2,5 (3) 10,2 11,4

Alemania 2,5(3) 2,1 (3) 6,0 5,5
Frantzia 2,1(3) 2,0 (3) 9,6 10,2
Italia 2,9(3) 3,3 (3) 8,4 10,6
Espainia 3,1(3) 2,4 (3) 21,6 25,0
EAE 3,1(4) 2,3(4) 10,8 12,1

Premia (–) edo gaitasuna (+) 
finantziazio publikoarena 

(BPGaren %)

Kontu korrontearen 
balantzaren saldoa

(BPGaren %)

2011 2012 2011 2012

Ekonomia aurreratuak –6,5 –5,9 –0,2 –0,1
Estatu Batuak –10,0 –8,5 –3,1 –3,0
Japonia –9,9 –10,2 2,0 1,0
Erresuma Batua –7,9 –8,3 –1,3 –3,5
Kanada –4,0 –3,2 –3,0 –3,7
Eurogunea –4,1 –3,6 0,6 1,8

Alemania –0,8 0,2 6,2 7,0
Frantzia –5,2 –4,6 –2,0 –2,4
Italia –3,7 –3,0 –3,1 –0,5
Espainia –9,4 –10,3 –3,7 –1,1

(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 (2013ko apirila), EIN (EAEko KPIa) eta Eustat (EAEko BPGa, enplegua eta langabezia tasa).
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Europan, eremu osorako politika erabakigarriak hartu izanak konfiantza handia ekarri zuen ba-
tasun ekonomiko eta monetarioaren zalantzan jarritako bideragarritasunean, nahiz eta diferen-
zial subiranoen murrizketak eta bankuen likideziaren hobekuntzak ez zituen ekarri sektore pri-
batuarentzako baldintza hobeak, ezta dinamismo ekonomiko handiagoa ere. Izan ere, 2012an 
Eurogunea uzkurdura fasean sartu zen berriz ere (–%0,6 2011n izandako %1,4ko aurrerape-
narekiko) euroaren periferiaren izandako atzeraldi sakonen eta nukleoa osatzen duten herrial-
deen hazkunde txikiagoaren ondorioz. Gainera, balantze publiko eta pribatuak saneatzeko pre-
mia eta politiken inguruan izandako zalantzek inbertsioaren zein kontsumoaren susperraldiaren 
aurka jokatu zutela ematen zuen, Europako zenbait herrialdetan langabezia tasa igotzea bultza-
tuta.

Horrenbestez, 2012an portaera ekonomikoa desberdina izan zen munduko eremu ekonomiko 
handien artean. Gorabideko eta garatutako herrialdeen hazkundeak (oraindik ere oso handia 
da) dezelerazioa izan du, Estatu Batuetako ekonomiak, aldiz, zertxobait hazi du bere hazkun-
dea eta Eurogunearen ekonomia atzeraldian sartu da berriz ere.

2.1 grafikoa.  BPGaren bilakaera Eurogunean, AEBn eta gorabideko merkatuetan 
eta garapen fasean dauden ekonomietan (2005-2012)
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Iturria: NMF (2013ko apirila).

Munduko ekonomia handien bilakaeraren dibertsitate horrek ere bere isla izan zuen Europar 
Batasuneko kide diren herrialdeen artean. Horrela, Europako Batzordearen datuen arabera, 
Baltikoko errepublikek hazkunde handia izan zuten (Letonia %5,6, Lituania %3,6 eta Estonia 
%3,2), Europako zenbait ekonomia handik, aldiz, hazkunde txikia izan zuten (Alemania %0,7, 
Erresuma Batua %0,3) eta beste batzuk gelditu egin ziren (Frantzia %0). EBren hego arkuko 
ekonomiek, ordea, jardueraren jaitsiera handiak izan zituzten (Grezia –%6,4, Portugal –%3,2, 
Italia eta Zipre –%2,4 eta Espainia –%1,4). Horrela, 2012an –%0,3 murriztu zen EB-27 osoan 
2011ko %1,6ko hazkundearekin alderatuta.
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2.2 koadroa. EB-27ren BPG

Urte arteko aldakuntza tasa

2010 2011 2012

Letonia –0,9 5,5 5,6

Lituania 1,5 5,9 3,6

Estonia 3,3 8,3 3,2

Eslovakia 4,4 3,2 2,0

Polonia 3,9 4,5 1,9

Irlanda –0,8 1,4 0,9

Suedia 6,6 3,7 0,8

Austria 2,1 2,7 0,8

Malta 2,9 1,7 0,8

Bulgaria 0,4 1,8 0,8

Alemania 4,2 3,0 0,7

Errumania –1,1 2,2 0,7

Luxenburgo 2,9 1,7 0,3

Erresuma Batua 1,8 1,0 0,3

Frantzia 1,7 1,7 0,0

Finlandia 3,3 2,8 –0,2

Belgika 2,4 1,8 –0,2

EB-27 2,1 1,6 –0,3

Danimarka 1,6 1,1 –0,5

Holanda 1,6 1,0 –1,0

EAE 0,4 0,5 –1,2

Txekiar Errepublika 2,5 1,9 –1,3

Espainia –0,3 0,4 –1,4

Hungaria 1,3 1,6 –1,7

Eslovenia 1,2 0,6 –2,3

Zipre 1,3 0,5 –2,4

Italia 1,7 0,4 –2,4

Portugal 1,9 –1,6 –3,2

Grezia –4,9 –7,1 –6,4

Iturria: European Economy (primavera 2013, Comisión Europea) y Eustat.

2012an EBko jarduera ekonomikoak izandako atzeraldi apalak dagokion enplegu erantsiaren 
–%0,2ko jaitsiera txikia ekarri zuen, eta Erkidegoko langabezia tasaren igoera nabarmenagoa 
ere bai (%10,5 2011ko %9,7arekin alderatuta). Greziak izan zuen enplegu suntsipeneko tasa 
handiena (–%8,3) eta Espainiak izan zuen langabezia tasa handiena EBko herrialde guztien ar-
tean (%25), hurbiletik Greziako ekonomiak jarraitzen zuela (%24,3) eta tarte handiagoarekin 
Portugalek (%15,9), Letoniak (%14,9) eta Irlandak (%14,7). Europako ekonomia handien ar-
tean, Erresuma Batuak eta Alemaniak soilik gehitu zuten beren enplegu maila eta gutxitu zuten 
beren langabezia tasa, bi kasuetan oso modu apalean izan bazen ere.
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2.3 koadroa. Lan merkatua UE-27an (herrialdeen arabera) (2012)

Enplegua(1)

Urte arteko 
aldakuntza 

tasa

Langabezia 
tasa

Lan kostu 
unitario 

nominala
2005 = 100

Espainia –4,2(0) 25,0 107,8

Grezia –8,3(0) 24,3 104,1

Portugal –4,2(0) 15,9 102,6

Letonia 2,6(0) 14,9 152,6

Irlanda –0,6(0) 14,7 99,9

Eslovakia 0,1(0) 14,0 111,5

Lituania 1,8(0) 13,3 119,4

Bulgaria –4,3(0) 12,3 155,7

EAE –2,5(2) 12,1 —

Zipre –4,1(0) 11,9 112,7

Hungaria 0,1(0) 10,9 124,9

Italia –0,3(0) 10,7 117,2

EB-27 –0,2(0) 10,5 114,5

Estonia 2,2(0) 10,2 145,3

Frantzia –0,2(0) 10,2 115,2

Polonia 0,2(0) 10,1 102,6

Eslovenia –1,3(0)  8,9 120,2

Suedia 0,7(0)  8,0 111,3

Erresuma Batua 1,2(0)  7,9 121,0

Finlandia 0,3(0)  7,7 121,7

Belgika 0,2(0)  7,6 119,8

Danimarka –0,5(0)  7,5 120,4

Errumania 1,9(0)  7,0 160,2

Txekiar Errepublika 0,4(0)  7,0 114,0

Malta 2,1(0)  6,4 120,8

Alemania 1,1(0)  5,5 108,3

Países Baxuas –0,1(0)  5,3 113,1

Luxenburgo 2,3(0)  5,1 130,8

Austria 1,1(0)  4,3 115,0

(1) Pertsonatan neurtua.
(2) Lanaldi osoari dagozkion lanpostutan neurtua.
Iturria: Europako Batzordea (European Economy 2013ko udaberria) eta Eustat.

Testuinguru horretan, ekonomia nagusien banku zentralen politika monetario konbentzionalak 
(interbentzioko interes tasak) jarduera bultzatzearen aldekoak izan ziren 2012an. Horrela, Es-
tatu Batuetako Erreserba Federalak, Ingalaterrako Bankuak eta Japoniako Bankuak beste urte-
betez atxiki zituzten beren erreferentziako interes tasak 2008ko amaieran edo 2009ko hasieran 
finkatutako gutxieneko baloreetan, eta Europako Banku Zentralak (EBZ) bere erreferentzia tasa 
%1etik %0,75eraino gutxitu zuen uztailean ekitaldia amaitu arte.
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2.2 grafikoa. Banku zentralen interbentzio tasak
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Iturria: Espainiako Bankua.

Finantza krisia eta zor subiranoko krisia Eurogunean eta EBn: hartutako neurriak

2011n, Europako zor subiranoko merkatuetako tentsioak ez ziren arindu, asko larriagotu 
baizik, eta lehenik eta behin, Portugal erasan zuten, apirilean laguntza finantzarioa eska-
tuz, eta ondoren neurri handiagoko ekonomiak erasan zituen, adibidez Espainia eta Italia, 
eta neurri txikiago batean Belgika, Austria eta Frantzia. Okerragotze horren arrazoiak ze-
ran zeuden, Greziako zorraren berregituraketa prozesuak sortutako zalantzetan eta banka-
ren birkapitalizazioa biltzen zuen laguntza neurrien bigarren sorta definitzeko zailtasune-
tan.

Egoera horren aurrean, Europako Banku Zentralak, (EBZ) suspertu egin zituen (uztailean) zor 
subiranoko erosketak merkatu sekundarioan Balore Merkaturako Programaren bidez (SMP). 
Hilabete horretatik abendura bitarte, zorra erosi zuen, 137.000 milioi euroko zenbatekoaz. 
Dena den, neurria ez zen guztiz eraginkorra izan, ez baitzuen lortu zor merkatuen tentsioa ge-
ratzea.

Era berean, interakzioa eragin zen arrisku subiranoen eta bankarioen artean, hondoko oihal 
gisa narriadura makroekonomikoa ageri zela, eta horrek finantzaketa lortzeko gero eta zail-
tasun handiagoetan jarri zituen zor subiranoko tentsiopean zeuden herrialdeetako bankuak, 
baita banku italiar eta espainiarrak ere. Desapalankamendu prozesua desordenatua gerta zedin 
saihesteko, 2011. urtearen amaiera aldera epe luzeragorako bi finantzaketa eragiketa (OFPML) 
egin zituen EBZk (2011ko abendua eta 2012ko otsaila), mugaeguna hiru urtera zutela eta likide-
zia handia emanez.

Tentsio ikaragarrien jokaleku horrekin eman zitzaion hasiera 2012. urteari, eta lasaitasun erla-
tiboko lehen hilabete batzuen ondoren esponentzialki okerragotu zen berriz ere Espainiako fi-
nantza sistemaren inguruko kezka hazi zenean, batez ere aurrezki kutxen sektoreari dagokio-
nez, eta horren ondorioz Espainiako Gobernuak laguntza finantzarioa eskatu zien Europako 
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erakundeei. Aldi berean, laguntza programa bat eskatu zuen Ziprek, Greziako ekonomiaren es-
posiziopean egotearen ondorioz, neurri handi batean. Gertaera horiek presioa eragin zuten Es-
painiaren zor subiranoan (oinarrizko 640 puntuko diferentzialeraino iritsi zen) eta Italiarenean 
(oinarrizko 540 punturaino), biak ere uztailaren 24an, eta bi herrialdeetarako erreskate premia 
iragartzen zuten argi eta garbi.

Mugako egoera horren aurrean, 2012ko uztailaren 26an, aurrekaririk gabeko agerraldi publiko 
batean, EBZren presidenteak adierazi zuen2 prest zegoela beharrezko neurriak hartzeko krisi 
sistemikoa gelditzeko eta moneta bakarra salbatzeko. Haren hitzek eragin positiboa izan zuten 
Espainiaren eta Italiaren zor diferentzialetan, nabarmen hasi baitziren murrizten. Geroago, iraila-
ren 6an, Eurosistemak Salerosketako Eragiketa Monetarioak3 (OMT ingelesezko sigletan) deitu-
tako programa berri baten testuinguruan zor merkatuetan erosketak zer baldintzatan burutuko 
zituen iragarri zuen EBZk eta amaitutzat eman zituen zor erosketak Balore Merkaturako Progra-
maren (SMP) pean (2.4 koadroa eta 2.3 grafikoa).

2.4 koadroa.  Banku Zentralen balantzeetako zor subiranoa, 
BPGaren ehuneko gisa

2008 2009 2010 2011 2012

EUROPAKO BANKU ZENTRALA 0,0 0,0 0,8 2,2 2,2

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

ESTATU BATUETAKO ERRESERBA FEDERALA 3,4 6,7 8,0 11,8 11,1

Treasury securities 3,3 5,6 7,0 11,1 10,6
Federal agency debt securities 0,1 1,1 1,0 0,7 0,5

JAPONIAKO BANKUA 12,6 15,3 15,9 19,2 23,9

Japanesse Goverment Securities 12,6 15,3 15,9 19,2 23,9

INGALATERRAKO BANKUA 0,0 13,4 13,5 16,4 24,3

Gilt purchase under Asset Purchase Facility 0,0 13,4 13,5 16,4 24,3

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

2 Honako hau esan zuen zehazki: «EBZk beharrezkoa den guztia egingo du euroari eusteko, eta sinetsi iezadazue, 
hau nahikoa izango da».

3 EBZk epe motzera bono subiranoak erosteko posibilitatea ezartzen du OMTk, baldintza zorrotz batzuk beteta be-
tiere, helburutzat Gobernuak diziplina fiskala atxikitzeko pizgarriak babestea eta egiturazko erreformetan sakon-
tzea hartuta. OMTa herrialde batean abiaraztea lotuta egongo da eraginpeko Estatu kideak aldez aurretik EFEEri 
edo EEMri finantza laguntza eskatu izanari (doikuntza makroekonomikoko programa oso baten bidez edo zuhurta-
suneko programa baten bidez), EFEEk edo EEMk baloreen merkatu primarioan erosketak egiteko posibilitatearekin 
betiere. Gaur egun doikuntza makroekonomikoko programa baten pean dauden herrialdeen kasuan, merkatuetara 
sartzen diren unean abiarazi ahalko dira OMTak.
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2.3 grafikoa. Zor subiranoko stocka banku zentraletan
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Iturria:  LHK, Europako Banku Zentralaren, Erreserba Federalaren, Ingalaterrako Bankuaren eta Japoniako Bankuaren datuak oinarritzat hartuz.

2.4 grafikoa.  10 urterako zor publikoaren diferentzialak Alemaniako bonoarekiko 
(oinarrizko puntuak)
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Iturria: LHK-k landutakoa, Financial Times egunkariko datuetan oinarrituta.
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2.5 grafikoa.  Defizit publikoa, zor publikoa, langabezia tasa eta BPGaren aldakuntzako 
urte arteko tasa
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Iturria: Europako Batzordea. European Economy 2013ko udaberria.

Oraindik ez bada aktibatu ere, merkatu sekundarioetan zor subiranoa erosteko programa berria 
iragartze soilak diferentzialen murrizketa nabarmena eragin zuen, eta horrela, abenduaren 31n, 
Espainiaren eta Italiaren zor diferentzialak oinarrizko 400 eta 320 puntuan zeuden, hurrenez hu-
rren (2.4 grafikoa).

EBZren iragarpenaren eragin positibo itzelarekin batera, herrialde erasandakoenetako gober-
nuek, Espainia tartean, diru sarrerak gehitzeko eta gastuak murrizteko beren politikak gehitu zi-
tuzten, beren zor diferentzialen egoera azken batean mugatzen zuten desoreka makroekonomi-
koak zuzentzeko (2.5 grafikoa).

Hartutako neurriak gorabehera, 2012. urtearen amaiera aldera euroguneko hamabi herrialde 
gehiegizko defizitaren inguruko prozedura baten pean zeuden, erreferentziazko epe batzuekin, 
beren defizit ratioak BPGaren %3raino murrizteko, 2012. urtetik hasita Belgikaren, Italiaren eta 
Zipreren kasuan, eta 2016. urteraino Greziaren kasuan (2.5 koadroa).
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2.5. koadroa Gehiegizko defizitaren inguruko prozedurak Euroguneko herrialdeetan

2012ko aurrekontu 
saldoa (BPGaren %)

Hasi
Mugako 

epea

Gomendatutako urteko 
batez besteko egitura 

doikuntza (BPGaren %)

Espainia –10,2 2010 2014 2,50
Irlanda  –7,7 2010 2015 2,00
Grezia  –6,6 2010 2016 —
Zipre  –5,5 2010 2012 1,50
Portugal  –5,0 2010 2014 1,75
Eslovakia  –4,8 2010 2013 1,00
Frantzia  –4,6 2010 2013 1,00
Eslovenia  –4,4 2010 2013 0,75
Holanda  –4,1 2011 2013 0,75
Belgika  –3,0 2010 2012 0,75
Austria  –3,0 2011 2013 0,75
Italia  –2,9 2010 2012 0,50

Iturria: Europako Banku Zentrala (2012ko urteko txostena).

2.1.2. Espainiako ekonomia

2012. urtea oso zaila izan zen Espainiako ekonomiarentzat, hiru alderditik begiratuta.

Alderdi finantzarioa: 2011. urtearen amaiera aldetik nabarmen geratu ziren Espainiako banku 
sistemaren zailtasun handiak handizkako merkatuetan sartzeko bankuen maileguak birfinantza-
tzeari dagokionez. EBZk egindako bi mailegu eragiketek (2011ko abendua eta 2012ko otsaila) 
partzialki baino ez zuten konpondu Espainiako bankaren arazoa, beharrezko likidezia ema-
nagatik ez baitzuten eragotzi handizkako merkatuak itxita jarraitzea. Aurrekoarekin lotuta, Es-
painiako gobernuak banka behartu egin zuen kapital ratioak eta arriskuen estaldura gehitzera 
nahitaezko zuzkiduren gehikuntza nabarmenaren bidez, Espainiako finantza sistemaren fida-
garritasuna erakutsi nahi zuen mezua helarazita nazioarteari. Kreditu jarduera txikiagoa eragin 
zuten neurri horiek urtean. Era berean, Espainiako banku sistemaren zati handi baten kiebra 
egoerak agerian geratu ziren (aurrezki kutxa zaharrak, bereziki, Bankia, eta NCG), eta horrek, 
hasteko, BBOFren interbentzioa eragin zuen4 eta, ondoren, EEMri finantza laguntza emateko 
eskaera5 zegokion zenbatekoa defizit publiko gisa bilduta aurrerantzean. Espainiako finantza 
sistemaren tirabira guztiak modu negatiboan pasatu ziren zor subiranora eta produkzio jardue-
rara.

Zor subiranoaren alderdia: Espainiako finantza sistemaren zailtasun larriek, beste hainbat he-
rrialderen —hala nola Greziaren edo Portugalen— zalantzak ere gehituta, zalantza gehiago 
atzeraelikatu zituzten Espainiaren zorraren kaudimenari buruz, interes tasa hazi egin baitzuen 
merkatu sekundarioan %7,63raino 2012ko uztailaren amaiera aldera, Espainiako ekonomiaren 
erreskatea probokatuz ia-ia. Zorionez, EBZk Salerosketako Eragiketa Monetarioak programa 
berriaren esparruan izandako jardunak saihestu egin zuen.

4 Banku Berregituraketa Ordenaturako Funtsa.
5 Europako Egonkortasun Mekanismoaren (EEM) finantza laguntza finantza erakundeak birkapitalizatzeko, Eurotal-

dearekin 2012/07/20an sinatutako Elkar Ulertzeko Memoranduma betetzeko.
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Defizitaren inguruko doikuntzaren alderdia: Espainiako zorra iritsi zen mugako egoera kontrola-
tzeko, doikuntza berri eta zorrotzak egin zituen Estatuko gobernuak6, diru sarreren bidetik zein 
gastuen bidetik. Diru sarreren bidean zenbait zerga aldatu ziren, batez ere BEZa, 2012ko irai-
laren 1etik aurrera tasa orokorra %18tik %21era igo baitzuen eta murriztua %8tik %10era edo 
%21era, kasuen arabera. Gastuaren bidean, funtzio publiko guztien abenduko ezohiko paga 
kendu zuen gobernu zentralak, eta gastuaren kontrola gehitu zuen beste partida batzuetan.

Hondoko oihal horrekin, Espainiako ekonomiak murrizketa izan zuen bere jardueran 2012an 
(–%1,4), asko erasan baitzuen, gorago aipatutakoaz gain, zertxobait behera egindako Euro-
pako testuinguruak. Jardueraren beherakada horrek eragin nabarmena izan zuen enpleguan 
(–%4,4ko jaitsiera denbora osoko landun baliokideetan).

2.6 grafikoa.  Espainiako ekonomia: BPGaren eta enpleguaren urte arteko aldakuntza 
(2007-2012)
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Iturria: EIN (2013ko apirila).

Zerga gehiago, enpleguaren jaitsiera nabarmena, errenta txikiagoa eta gastu publikoaren doi-
kuntza gehigarriak uztartzeak azken kontsumoko gastuak –%2,5 atzera egitea eragin zuten, 
–%2,2ko jaitsierarekin kontsumo pribatuan eta –%3,7koarekin kontsumo publikoan. Bestalde, 
ingurune ekonomikoaren igurikimen negatiboek gehi kredituaren zailtasunek inbertsioak oso 
nabarmen erortzea eragin zuten (–%9,1), ekipamendu ondasunetako inbertsioak (%6,6 2012an 

6 Beste zenbait neurriren artean, 2012ko urtarrilera iritsita jada, honako hauek hasi ziren indarrean PFEZean: a) esta-
tuko kuota osoarekiko karga osagarria, aldi baterako 2012. eta 2013. urteetarako, oinarri likidagarri orokorraren gai-
neko ehuneko 0,75etik (errenta txikienentzat) ehuneko 7raino (errenta handienentzat) doazen ehunekoekin, beste 
tarte bat gehituta estatuko tarifa normala dutenekiko; eta b) aurrezkiaren oinarri likidagarriaren karga tasa handia-
goak. 
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2011ko %+2,3arekin alderatuta) zein eraikuntzako inbertsioan (%11,5 2012an 2011ko –%9are-
kin alderatuta). Horrekin guztiarekin, barne eskariak portzentajezko 3,9 puntu murriztu du 
BPGaren aldakuntza globala.

Horri kontrajarrita, kanpo saldoak ekarpen positiboa izan zuen BPGaren aldakuntzan (portzen-
tajezko 2,5 puntu), esportazioen hazkundearen emaitza gisa inportazioen atzerakadarekin al-
deratuta (%3,1 eta –%5, hurrenez hurren), nabarmentzekoa bada ere esportazio jarduerak di-
namismoa galdu zuela aldez aurreko ekitaldiarekin (%7,6 2011n), Europako ekonomia handien 
atoniaren ondorioz, horiek baitira Estatuko esportazioen helmuga nagusia.

Eskaintzaren alderditik, sektore guztiek izan zituzten beherakadak, sektore primarioak izan ezik 
(%2,2). Industria sektorea zein zerbitzuen sektorea 2011n haztetik (%2,7 eta %1,4, hurrenez 
hurren) 2012an murriztera igaro ziren (–%2,9 eta –%0,4, hurrenez hurren), eta eraikuntzak bere 
jaitsiera erritmoa handitu zuen (–%8,1 2012an eta %5,9 2011n). Sektore tertziarioaren barruan, 
azpiadarren portaera desberdina izan zen, eta jaitsiera handiena merkataritzari, garraioari eta 
ostalaritzari dagokie (–%1,2) eta dinamismo handiena higiezinen jarduerei (%+1,8).

2.6 koadroa.  Espainiako ekonomia: BPGaren hiru hilean behingo bilakaera osagaien 
arabera

Urte arteko aldakuntza tasa

2011 2012
2012

I II III IV

Gastua azken kontsumoan –0,8 –2,5 –2,0 –2,3 –2,6 –3,3
etxekoen unitateetakoa –0,8 –2,2 –1,3 –2,2 –2,1 –3,0
EZIAGEetakoa(1) –8,9 –1,5 –1,4 –1,0 –1,0 –2,5
Administrazio Publikoetakoa –0,5 –3,7 –3,8 –2,8 –4,0 –4,1

Kapital finkoaren eraketa gordina –5,3 –9,1 –7,4 –9,2 –9,7 –10,3
eraikuntza –9,0 –11,5 –9,5 –11,6 –12,4 –12,3
ekipamendu-ondasunak 2,3 –6,6 –5,1 –6,4 –7,0 –7,9

Izakinen aldakuntza (2) –0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Barne eskaria (2) –1,9 –3,9 –3,1 –3,8 –4,0 –4,7
Ondasun eta zerbitzuen esportazioa 7,6 3,1 2,1 2,7 4,2 3,2
Ondasun eta zerbitzuen inportazioa –0,9 –5,0 –5,9 –5,2 –3,4 –5,4

BPGa merkatu prezioetan 0,4 –1,4 –0,7 –1,4 –1,6 –1,9

Nekazaritza, abeltz. eta arrantza 8,2 2,2 2,5 2,2 2,4 1,9
Industria 2,7 –2,9 –3,2 –3,1 –2,9 –2,4
Manufaktura-industria 2,9 –3,9 –4,3 –4,5 –3,4 –3,6
Eraikuntza –5,9 –8,1 –7,5 –7,7 –8,9 –8,5
Zerbitzuak 1,4 –0,4 0,7 –0,3 –0,6 –1,2

Merkataritza, garraioa eta ostalar 1,1 –1,2 0,0 –1,5 –1,1 –2,1
Informazioa eta komunikazioak 3,9 1,1 1,5 0,9 1,2 0,6
Finantza eta aseguru jarduerak –3,6 0,1 2,7 2,6 –1,2 –3,4
Higiezinen jarduerak 2,7 1,8 2,0 1,8 2,0 1,3
Jarduera profesionalak 3,2 –0,7 –0,1 –1,5 –0,4 –0,8
AAPP, osasuna eta hezkuntza 1,1 –0,5 0,6 0,2 –1,4 –1,2
Arte eta jolas jard. eta beste batzuk 1,4 –0,7 1,3 –1,5 –1,2 –1,3

Produktuen gaineko zerga garbiak –5,5 –0,3 –0,4 –0,2 –0,2 –0,5

(1) EZIAGI: Etxekoen unitateen zerbitzurako irabazi asmorik gabeko erakundeak.
(2) BPGaren hazkunderako ekarpena.
Iturria: EIN (2013ko apirila).
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Prezioen atalean, KPIaren bilakaerak (2.7 grafikoa) %2 inguruko urte arteko tasak izan zituen 
ekitaldiaren lehenengo sei hilabeteetan. Uztailean eta abuztuan, urte arteko tasak gehitu egin 
ziren sendagaien koordainketa indarrean hastearen ondorioz; irailetik aurrera, unibertsitate ta-
sen igoerek eta BEZaren tasa berriak indarrean hasteak igo egin zuten KPIaren urte arteko tasa 
%,3,5eraino urrian; azkenik, azaroan eta abenduan, igoerak apaldu egin ziren (%2,9 bi hilabe-
teetan). 2012an, diferentzial positiboari eutsi zitzaion KPI orokorraren eta azpiko KPIaren (landu 
gabeko elikagairik gabe eta produktu energetikorik gabe) urte arteko tasen artean, 2010. urtea-
ren hasieratik izaten ari denari, alegia.

2012an KPIaren bilakaeran zerga aldaketek duten ondorioa argiago ikusten da 2.8 grafikoan, 
bertan ageri baitira KPI orokorraren eta zerga konstanteen gaineko KPIaren aldakuntzako urte 
arteko tasak7. Horrela, irailetik aurrera izandako KPIaren igoeren portzentajezko bi puntu inguru 
zergazko igoerei zor izan zitzaizkien.

2.7 grafikoa. Estatuko KPI Orokorraren eta Azpikoaren bilakaera (1)
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(1) Urte arteko aldakuntza tasak.
Iturria: EIN.

Jarduera ekonomikoaren beherakadak oso eragin negatiboa izan zuen estatuko lan merkatuan. 
Horrela, EINek egindako Biztanleria Aktiboaren Inkestaren datuen arabera, %4,5 murriztu zen 
biztanleria landuna 2011. urtearekin alderatuta, eta 822.600 landun galtzea eragin zuen horrek. 
Bestalde, biztanleria langabea %15,4 hazi zen, batez beste 5.769.000 langaberekin guztira, eta 
langabezia tasa biztanleria aktiboaren %25era iritsi zen (%21,6 2011n).

7 Adierazle honen helburua da kontsumoa zergapetzen duten zergetako aldaketei zor zaien zatia prezioen aldakun-
tzatik deskontatzea. Horretarako, KPIaren bilakaera neurtzen da, betiere kontuan hartuta zerga horiek ez direla al-
datu erreferentziazko unetik hona.
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2.8 grafikoa.  Estatuaren KPI orokorra eta zerga konstanteen gaineko KPI orokora 
2012an (1)
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(1) Urte arteko aldakuntza tasak.
Iturria: EIN.

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

Azkenik, administrazio publikoen 2012ko defizit bateratua BPGaren %10,64 izan zen. Dena 
den, komeni da kontuan hartzea ehuneko horrek BBOFk kontrolatutako finantza erakundeen 
birkapitalizaziorako EEMk emandako finantza laguntza biltzen duela. Hori gabe, BPGaren 
%7,06 izan zen defizita.

BPGaren %7,06 hori egindako ekarpen handiena Administrazio Zentralari egokitu zitzaion 
(%4,11), eta ondoren autonomia erkidegoen multzoari (–%1,76), eskualdeko BPGari dagokio-
nez emaitzarik txarrenak honako hauek izan zirelarik: Katalunia (–%1,96), Andaluzia (–%2,04), 
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Murtzia (–%3,12) eta Valentziako Erkidegoa (–%3,52). EAEk BPGaren gaineko –%1,39ko defi-
zita izan zuen.

2.7 koadroa. Estatuaren Administrazio Publikoaren defizita (BPGaren %*) 2012an

ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK GUZTIRA –10,64

Administrazio zentrala –4,11

Autonomia Erkidegoak –1,76

Extremadura –0,70
Asturias –1,06
Errioxa –1,06
Madril –1,07
Kantabria –1,13
Galizia –1,29
Kanariak –1,29
Nafarroa –1,35
Euskal Autonomia Erkidegoa –1,39
Gaztela eta Leon –1,42
Aragoi –1,44
Gaztela-Mantxa –1,56
Illes Balears –1,80
Katalunia –1,96
Andaluzia –2,04
Murtzia –3,12
Valentziako Erkidegoa –3,52

Toki Korporazioak –0,15

Gizarte Segurantza –0,97

Kreditu Erakundeentzako laguntzak –3,65

* Autonomia erkidegoen kasuan, bakoitzaren eskualdeko BPGari buruzkoa da.
Iturria: Ogasun Ministerioa.

2.2. Euskal ekonomia

Aldez aurretik adierazi dugunez, garapen bidean dauden herrialdeen hazkundea moteldu egin 
zen 2012an, Estatu Batuetako ekonomiak pixka bat hobera egin zuelako eta Eurogunean atze-
raldia gertatu zelako. Gainera, euskal ekonomiarentzat oso urte zaila izan zen hiru alderditan, 
hain zuzen ere finantzetan, zor subiranoan eta zerga doikuntzan, eta horrenbestez uzkurtzeko 
joera hartu zuen jarduerak.

Testuinguru horretan, eta bi urtez ezer gutxi hazi ondoren (%0,4 2010ean eta %0,5 2011n), 
2012an euskal ekonomia ere uzkurtu egin zen (–%1,2), baina esan beharra dago jaitsiera hori 
ingurune garatu gertuenean erregistratutako beheraldien (–%1,4 Estatu osoan eta –%0,6 Euro-
gunean, hurrenez hurren) erdibidean kokatu zela.

Eskariaren aldetik, euskal ekonomiaren uzkurdura gertatu zen barne eskariak BPGaren al-
dakuntzari egindako ekarpen negatiboaren eraginez (portzentajezko –2,3 puntu), hori neu-
rri batean bakarrik konpentsatu zelako kanpo saldoak hazkunde globalari egindako ekarpen 
positiboaren (portzentajezko 1,2 puntu positibo) ondorioz. Hala, 2012. urtean, bosgarren ur-
tez jarraian, kanpo saldoaren ekarpena positiboa izan zen.



40

 EGOERA EKONOMIKOA ETA LAN HARREMANAK EAEn, 2012

2.10 grafikoa. EAEko, Estatuko eta Euroguneko BPGa
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Iturria: Eustat, INE, Eurostat.

Euskal barne eskariak hazkunde globalari egindako ekarpen negatiboa 2009. urteaz geroztik 
handiena izan zen, eta hori hala izan zen kontsumoan (–%1,2) eta inbertsioan (–%5,4) erre-
gistratutako atzerakaden ondorioz. Kontsumoaren kasuan, horren bi osagaietan tasa ne-
gatiboak nabarmendu ziren: kontsumo pribatuak behera egin zuen enplegua galdu zelako, 
zalantzak areagotu zirelako eta zergak hazi zirelako. Kontsumo publikoan, berriz, jaitsiera 
handiagoa izan zen, zergak sendotzeko prozesuen esparruan gastua murrizteko hartutako 
neurrien eraginez. Bestetik, inbertsioaren jaitsiera ere inbertsioaren bi alderdietan gertatu 
zen; batetik, ekipamendu inbertsioa, industria sektoreari loturik, –%4 jaitsi zen, eta, bestetik, 
gainerako inbertsioa, eraikuntza sektoreko jarduerari loturik, –%6, hurrenez hurren.

Eskaintzaren aldetik, berriz, atzera egiteko joera sektore guztietan nabari zen, lehen sektorean 
izan ezik (%5,9ko igoera). Industria, bi urtez jarraian gora egin ondoren, –%2,4 jaitsi zen, batez 
ere euskal merkatuak eta Estutuko gainerakoaren merkatuak okerrera egin zutelako. Zerbitzue-
tan, berriz, lehen aldiz gutxienez azken 15 urteetan, aldakuntza negatiboa nabaritu zen (–%0,3), 
kontsumo pribatuaren eta publikoaren beherakadaren ondorioz. Bestetik, eraikuntzan behe-
ranzko erritmoa areagotu zen (–%6,3).

2012. urteko bilakaeran, euskal BPGak urte arteko tasa negatiboak erregistratu zituen hiruhi-
leko guztietan, eta beherakadak areagotuz joan ziren (–%0,4, –%1, –%1,5 eta –%1,7, hurre-
nez hurren). Sektorez sektore, industrian nabarmendu zen bereziki hiruhilekotik hiruhilekorako 
beherakada; eraikuntzan, aldiz, lau hiruhilekoetan antzeko beherakadak nabarmendu ziren. Az-
kenik, zerbitzuek urtetik urterako tasa positiboa izan zuten lehen hiruhilekoan, eta negatiboak 
azken bietan, hurrenez hurren.

Azkenik, nabarmentzekoa da BPGak jaitsiera berdintsuak izan zituen arren EAEn eta Estatuko 
gainerako lurraldeetan (–%1,2 eta –%1,4, hurrenez hurren), enpleguan erregistratutako atzera-
kada, lanaldi osoari dagozkion lanpostuen arabera neurtua, nabarmen txikiagoa izan zela gure 
erkidegoan (–%2,5) Estatuan (–%4,4) baino, 2.11 grafikoan ikus daitekeenez.
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2.8 koadroa. EAEko koadro makroekonomikoa

Urte arteko aldakuntza tasa

2009 2010 2011(a) 2012*

ESKARIA

Gastua azken kontsumoan –1,7 1,1 0,2 –1,2
— Etxekoen unitateen eta EZIAGEen azken kontsumoa –3,6 0,8 0,3 –1,0
— Administrazio Publikoen azken kontsumoa 5,0 2,2 –0,1 –2,1

Kapital eraketa gordina –14,3 –4,3 –1,8 –5,4
— Ekipamendu ondasunetako kap. finkoaren eraketa gordina –23,2 –2,6 7,1 –4,0
— Gainerako kapital eraketa gordinak –8,5 –9,3 –5,1 –6,0

Barne eskaria –5,4 –0,3 –0,3 –2,2
Barne eskariak BPGaren aldakuntzari egindako ekarpena (**) –5,7 –0,3 –0,3 –2,3

Esportazioak guztira –13,4 7,7 5,5 –5,2
Inportazioak guztira –14,5 5,9 4,0 –6,4

Kanpoko saldoak BPGaren aldakuntzari egindako ekarpena (**) 1,8 0,7 0,7 1,2

BPGa –3,9 0,4 0,5 –1,2

ESKAINTZA

Lehen sektorea –4,8 20,8 –1,9 5,9
Industria –12,9 2,0 2,0 –2,4

— Manufaktura-industria –14,0 3,2 3,7 –2,1
Eraikuntza –7,4 –7,9 –5,9 –6,3
Zerbitzuak 0,0 0,7 0,8 –0,3

— Merkataritza, Ostalaritza eta Garraioa –2,8 0,4 0,0 –1,1
— Adm. Pub., Hezkuntza, Osasuna eta Giz. Zerb 3,4 3,8 3,9 0,0
— Gainerako zerbitzuak 0,0 –0,8 –0,4 0,1

Oinarrizko prezioei erantsitako balioa –4,3 0,3 0,5 –1,2
Produktuen gaineko zerga garbiak –0,1 1,9 0,2 –0,3

BPGa –3,9 0,4 0,5 –1,2

Pro memoria:

Landunak (lanaldi osoari dagozkion lanpostuak) –4,0 –1,3 –0,9 –2,5
Lan faktorearen itxurazko produktibitatea 0,1 1,8 1,3 1,4

(a) Aurrerapena.
*(*) Hiruhileko Kontu Ekonomikoei buruzko datuak.
(**) BPGaren aldakuntzari egindako ekarpenaren/kenketaren portzentajezko puntuak.
Iturria: Eustat eta LHK.
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2.11 grafikoa.  EAEko eta Estatuko BPGaren eta enpleguaren mailak (2000-2012) 
(2000. urteko indize zenbakiak, balioak = 100)
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Iturria: LHK-k egina, Eustaten eta INEren datuetan oinarrituta.

2.2.1. Eskaintza

Industria

2012an, euskal ekonomiaren BEGa8 –%2,4 uzkurtu zen, eta horrela 2010ean suspertze aldera hasi-
tako joera (%2 2010ean eta 2011n) zapuztu zen. Euskal ekonomiaren atzerakada hori bat etorri zen 
ekonomia hurbilenetako industria sektoreetan erregistratutako jaitsierekin (Alemanian –%0,4, Fran-
tzian –%1,1, Erresuma Batuan –%2,4, Espainian –%2,9 eta Italian –%3,6). Emaitza horiekin, age-
rian geratu da, berriz ere, nazioarteko industria sektoreen sinkronizazio historikoa (sektore horiek 
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 industria jardueraren beherakada hori gertatu zen, neurri batean, Euskadik atzerrira 
egindako esportazioek pixka bat behera egin zutelako (–%3,7 2012ko eta 2011ko behin-behi-
neko datuekin). 2011n eta 2010ean, aldiz, igoera handiak nabarmendu ziren (%14,6 eta %19,6, 
hurrenez hurren), eta gainera barne merkatuak, Euskadin eta Estatuko gainerako lurraldeetan, 
okerrera egin zuen.

Gauzak horrela, industria enpleguaren galera, lanaldi osoari dagozkion lanpostuen arabera 
neurtua, nabarmen areagotu zen 2011tik (–%2,2) 2012ra (–%4,3) bitarte. BEGaren kasuan ez 
bezala, euskal industrian enpleguak izan duen beherakada hori ez da bat etorri ekonomia hur-
bilenetako industrian enpleguak izan duen bilakaerarekin. Izan ere, Frantzian (–%0,5), Italian 
(–%1,9) eta bereziki Espainian (–%5,2) enpleguak behera egin zuen industrian, baina Alema-
nian gora egin zuen (%1,3).

BEGaren aldean enplegua gehiago jaitsi denez, euskal industria sektorearen lan faktorearen 
itxurazko produktibitatea %2 igo zen, eta aldakuntza hori Espainiako industriaren aldakuntza-
rekin bakarrik aldera daiteke, Alemaniako eta Frantziako industriaren itxurazko produktibitatea-
ren aldakuntza negatiboa izan zelako (–%1,6 eta –%0,6, hurrenez hurren). Alemaniaren kasuan 
kontuan hartzekoa da kalkulua egiteko industriako langileei buruzko datuak erabili direla, eta ez 
lanaldi osoari dagozkion lanpostuak, horrelako estatistikarik ez zegoelako.

8 Balio erantsi gordina.
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2.9 koadroa. Industria sektorearen adierazleak
Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa

2011 2012

Industriaren balio erantsi gordina (BEG) 2,0 –2,4
Industrian lana dutenak (Lanaldi osoari dagozkion lanpostuak) –2,2 –4,3
Industriako lan faktorearen itxurazko produktibitatea 4,3 2,0

Sektoreko adierazleak:
Industria produkzioaren indizea (IPI)

Orokorra 4,2 –6,0
Energia –7,6 –2,8
Bitarteko ondasunak 5,8 –7,4
Ekipamendu ondasunak 11,2 –6,1
Kontsumo ondasunak –0,1 –4,1

Industriako prezioen indizea (1) (IPRI)
Orokorra 8,1 2,5

Energia 21,7 7,8
Bitarteko ondasunak 6,5 0,4
Ekipamendu ondasunak 1,5 1,2
Kontsumo ondasunak 3,1 1,7

Produkzio ahalmenaren erabilera (%) 75,1 74,2
Industria enplegua (Biztanleria Jardueraren Arabera inkesta) –0,6 –4,2
Industria sektoreko afiliazioak (Gizarte Segurantza) –2,2 –4,5

(1) Prezioei eta produktibitateari buruzko kapituluan aztertzen dira.
Iturria: LHK-k egina, Eustaten, Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren eta Gizarte Segurantzaren datuetan oinarrituta.

2.10 koadroa. Industriaren balio erantsi gordinaren konparazioa

Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa

2010 2011 2012

INDUSTRIAREN BEGa (A)
EAE 2,0 2,0 –2,4
Alemania 15,8 6,2 –0,4
Frantzia 3,5 1,3 –1,1
Erresuma Batua 2,1 –0,6 –2,4
Italia 5,8 1,7 –3,6
Espainia 4,3 2,7 –2,9

INDUSTRIAKO LANPOSTUAK (B)
EAE(1) –3,4 –2,2 –4,3
Alemania(2) –1,6 1,8 1,3
Frantzia(1) –3,5 –0,8 –0,5
Italia(1) –3,2 0,4 –1,9
Espainia(1) –3,5 –1,0 –5,2

LAN FAKTOREAREN ITXURAZKO PRODUKTIBITATEA = (A) / (B)
EAE 5,6 4,3 2,0
Alemania(3) 17,7 4,4 –1,6
Frantzia 7,3 2,1 –0,6
Italia 9,3 1,3 –1,7
Espainia 8,1 3,7 2,4

(1) Lanaldi osoari dagozkion lanpostuak.
(2) Pertsona kopurua.
(3)  Alemanian, industrian (eraikuntza barne) lan egindako orduko lan faktorearen itxurazko produktibitatea %11 igo zen 2010ean, %3,3 

2011n eta –%0,7 2012an, hurrenez hurren..
Iturria: LHK-k egina, Eustat, INE, Destatis, INSEE, UK National Statistics eta Istat erakundeen datuetan oinarrituta.
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BEGa eta industria enplegua (lanaldi osoari dagozkion lanpostuen arabera adierazia) 2012an 
Euskadin zertan egon ziren aztertzean, zera ikusten dugu, BEGa 2004ko mailaren azpitik ko-
katu zela, eta enplegua, berriz, 2000. urtean erregistratutakoaren oso azpitik, 2.12 grafikoan 
ikus daitekeenez. Halaber, nabarmentzekoa da Estatuan atzerakada are handiagoa nabari dela 
bi magnitudeetako mailetan.

2.12 grafikoa.  EAEko eta Estatuko industriaren BEGaren eta enpleguaren mailak 
(zenbaki indizeak; 2000. urteko balioak = 100)
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Iturria: LHK-k egina, Eustaten eta INEren datuetan oinarrituta.

Euskal industriaren BEGari buruzko 2012ko 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), on-
dasunen jomuga ekonomikoaren arabera. Hala, aldagai horren arabera, ondasun talde guztie-
tan jarduerak atzera egin zuen 2012an, eta atzerakada handienak bitarteko eta ekipamenduko 
ondasunetan nabarmendu ziren (–%7,4 eta –%6,1, hurrenez hurren), eta, jarraian, energian 
(–%2,8) eta kontsumo ondasunetan (–%4,1).

Bestetik, lurraldez lurraldeko azterketak aditzera ematen duenez, 2012an, EAEko IPIaren behe-
rakada (–%6,0) orokorra izan zen hiru lurraldeetan, eta Bizkaian jaitsi zen gehien (–%7,6), eta 
jarraian Gipuzkoan (–%4,6) eta Araban (–%5,0).

Eraikuntza

Eraikuntzaren sektorean atzerakada aspaldi hasi zen, 2008ko hasieran, eta 2012an ere ja-
rraipena izan zuen, BEGaren beherakada areagotu zelarik aurreko ekitaldiaren aldean (–%6,3 
2012an eta –%5,9 2011n, hurrenez hurren). Horrela, beraz, bost urte bete dira produkzio sek-
tore horretan doikuntza gogorra hasi zenetik; bizileku eskari pribatuaren murrizketa sakonak 
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 
berrien eskaintza berehala uzkurtu zen, hura ere oso intentsitate handiz. 2012. urtean, aurreko 
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ekitaldian bezalaxe, administrazioen defizit publikoa geldiarazteko egin ziren aurrekontu mu-
rrizketek horien jardun kontraziklikoa eragotzi zuten; horren, lan merkatuaren bilakaera maka-
laren eta merkatuan etxebizitza eskaintza oraindik ere handiegia izatearen eraginez, sektoreak 
behera egin zuen berriz.

Eraikuntza sektorean BEGaren eta enpleguaren artean dagoen korrelazio positibo esangu-
ratsuaren ondorioz, bietan ere antzeko beherakadak erregistratu ziren, eta horrela, 2012an, 
sektore enplegua (lanaldi osoari dagozkion lanpostuak) %11,8 uzkurtu zen. 2007tik (atzeral-
dia urtebete geroago hasi zen sektore horretan) 2012ra bitarte, sektoreko enplegua (lanaldi 
osoari dagozkion lanpostuak) ia 35.000 lanpostutan jaitsi da (2007ko enpleguaren %34,2). 
BEGak eta enpleguak 2012an izan duten bilakaeratik (–%6,3 eta –%11,8, hurrenez hurren) 
ondoriozta daitekeenez, lan faktorearen itxurazko produktibitatearen aldakuntza positiboa 
izan da: %6,3.

2.11 koadroa. Eraikuntza sektoreko adierazleak

Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa

2010 2011 2012

Eraikuntzaren Balio Erantsi Gordina (BEG) –7,9 –5,9 –6,3*
Eraikuntzan lana dutenak (lanaldi osoari dagozkion lanpostuak) –7,0 –8,5 –11,8*
Eraikuntzako lan faktorearen itxurazko produktibitatea –1,0 2,8 6,3*

Beste adierazle batzuk

Eraikuntzako enplegua (BJA) –6,8 –7,2 –14,3*
Eraikuntza sektoreko afiliazioak (GS) –7,5 –8,6 –12,0*

Produkzioaren indizea (1) –16,9 –10,1 –20,2*

Eraikuntza (1) –13,6 –10,8 –18,5*
Obra zibila (1) –22,4 –8,7 –23,3*

Hasitako etxebizitza libreak –33,3 86,8 –67,1*
Hasitako etxebizitza babestuak 55,4 –8,6 –46,7*
Amaitutako etxebizitza libreak –27,0 –8,7 –18,7*
Amaitutako etxebizitza babestuak 6,8 9,7 –29,9*
Lizitazio ofiziala –11,8 –43,9 –5,6*

(1) Lanen guztizko balioa obra berrian nahiz zaharberritzean edota konponketa handian.
* Datuak bigarren hiruhilekoan.
Iturria:  LHK-k egina, Eustaten, Gizarte Segurantzaren, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren eta SEOPANen datuetan oinarrituz.

Emaitza horien arabera, euskal eraikuntzaren BEGa eta enplegua maila txikiagoan ibili ziren 
2012an 2001ean (BEGa) eta 2000an (enplegua) baino, 2.13 grafikoan ikus daitekeenez. Esta-
tuan, berriz, eraikuntzak are atzerakada handiagoa izan zuen 2012an.
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2.13 grafikoa.  EAEko eta Estatuko eraikuntzaren BEGaren eta enpleguaren mailak 
(zenbaki indizeak; 2000. urteko balioak = 100)
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Iturria: LHK-k egina, Eustaten eta INEren datuetan oinarrituta.

Zerbitzuak

2012an, EAEko zerbitzu sektorea lehen aldiz uzkurtu zen gutxienez hamabost urtean (–%0,3ko 
jaitsiera). Azterketan sakonduz ikus dezakegunez, merkataritzako, ostalaritzako eta garraioko 
jarduerek behera egin zuten (–%1,1), eta administrazio publikoetan, hezkuntzan, osasunean 
eta gizarte zerbitzuetan, berriz, geldialdia gertatu zen; azkenik, gainerako zerbitzuetan oso haz-
kunde txikia nabaritu zen (%0,1).

Eraikuntzaren ildo beretik, zerbitzu sektorean ere korrelazio positibo handia dago sektoreko 
BEGaren eta enpleguaren artean, eta beraz, jarduera maila txikiak erregistratzen direnean, en-
plegu maila txikiak erregistratzen dira. Ildo horretan, 2012. urtean, zerbitzu sektorearen en-
pleguan erregistratutako beherakada (lanaldi osoari dagozkion lanpostuen arabera neurtua) 
BEGean erregistratutakoa baino handiagoa izan zen (–%0,8 eta –%0,3, hurrenez hurren), eta, 
horren arabera, sektore horretako lan faktorearen itxurazko produktibitatea portzentajezko bost 
hamarren igo zen.

Zerbitzu sektorean beherakada txikiagoa izan da industrian eta eraikuntzan baino, eta hori hala 
izan da, batetik, hirugarren sektoreko jarduerak oso heterogeneoak direlako, eta, bestetik ad-
ministrazio publikoek sektore horretan garrantzi handia dutelako. Faktore horiei esker, zerbitzu 
sektorean, oro har, bilakaera lasaiagoa izan ohi da gainerako sektoreetan baino, nola hedaldie-
tan hala atzeraldietan.

BAGa eta EAEko zerbitzuen enplegua 2011ko balioen azpitik kokatu ziren 2012an. Estatuan, 
berriz, atzerakada askoz handiagoa izan zen enpleguan, aldagai horrek 2006ko maila pixka bat 
gainditu zuelako, 2.14 grafikoan ikus daitekeenez.
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2.12 koadroa. Zerbitzu sektoreko adierazleak

Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa

2010 2011 2012

Zerbitzu sektorearen Balio Erantsi Gordina (BEG) 0,7 0,8 –0,3

Merkataritza, Ostalaritza, eta Garraioaren BEGa 0,4 0,0 –1,1
Adm. Pub., Hezkuntza, Osasun eta Gizarte Zerbitzuen BEGa 3,8 3,9 0,0
Gainerako zerbitzuen BEGa –0,8 –0,4 0,1

Zerbitzu sektorean lana dutenak (lanaldi osoari dagozkion 
lanpostuak) 0,2 0,6 –0,8

Zerbitzu sektoreko lan faktorearen itxurazko produktibitatea 0,5 0,2 0,5

Beste adierazle batzuk

Zerbitzu sektoreko enplegua (BJA) 0,5 –0,6 –2,3
Sektore publikoko soldatakoak (BJA) 4,8 –5,0 3,4

Zerbitzu sektoreko afiliazioak (GS) 0,9 0,9 –1,8
Aire garraioko bidaiariak 5,2 2,5 3,1
Hoteletako gaualdiak 12,6 5,3 0,0

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

2.14 grafikoa.  EAEko eta Estatuko zerbitzu sektoreko BEGaren eta enpleguaren mailak 
(indize zenbakiak; 2000. urteko balioak = 100)
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Iturria: LHK-k egina, Eustaten eta INEren datuetan oinarrituta.

2.2.2. Eskaria

Barne eskaria

2012an, EAEko barne eskariaren joera negatiboa areagotu zen, %2,2 uzkurtu zelako 
(–%0,3 2011n); horrek esan nahi du bi puntu kendu zizkiola BPGaren aldakuntzari (bi puntu 
gehiago 2011n baino). Barne eskariaren bi osagai nagusiek, hau da, azken kontsumo gas-
tuak eta kapital eraketa gordinak, atzera egin zuten, baina kontuan hartzekoa da azken 
kontsumo gastuan, %1,2ko jaitsierak zapuztu egin zuela aurreko urteetako hazkunde arina. 
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Kapital eraketa gordinean, aldiz, %5,4ko jaitsierak areagotu egin zuen 2008an hasitako uz-
kurtzeko joera.

Azterketan sakonduz, aipatzekoa da kontsumo pribatuak eta kontsumo publikoak behera egin 
zutela 2012an (–%1 eta –%2,1, hurrenez hurren), lehena ekonomia eta lan egoera makalaren 
ondorioz, eta bigarrena doikuntza neurrien ondorioz, hurrenez hurren. Kapital eraketa gordinari 
dagokionez, horren bi osagaiek egin zuten behera: ekipamendu ondasunekin zerikusia duenak 
(–%4), industria inbertsioari lotutakoak, eta bereziki, gainerako kapital eraketa gordina biltzen 
duenak (–%6), bizitegiko zein obra zibileko eraikuntzari lotutakoak.

2.13 koadroa. Barne produktu gordina (Eskaria)

Urte arteko aldakuntza tasa

2011(a) 2012(e)

Barne eskaria –0,3 –2,2
Azken kontsumoa 0,2 –1,2

— Etxekoen unitateen eta EZIAGEen azken kontsumoa 0,3 –1,0
— Administrazio Publikoen azken kontsumoa –0,1 –2,1

Kapital eraketa gordina –1,8 –5,4
— Ekipamendu ondasunetako kapital finkoaren eraketa gordina 7,1 –4,0
— Gainerako kapital eraketa gordina –5,1 –6,0

Barne eskariak BPGaren aldakuntzari egindako ekarpena(1) –0,3 –2,3
Kanpoko saldoak BPGaren aldakuntzari egindako ekarpena(1) 0,7 1,2

BPGa 0,5 –1,2

(a) Aurrerapena.
(e) Kalkulua.
(1) BPGaren aldakuntzari egindako ekarpenaren/kenketaren portzentajezko puntuak.
Iturria: Eustat eta LHK.

2.14 koadroa. Eskari adierazleak

Urte arteko aldakuntza tasa

2011 2012

Kontsumo ondasunen IPIa –0,1 –4,1
Ibilgailuen matrikulazioa –26,4 –13,3

Kapital ondasunen inportazioak (prezio korronteak) –8,6 –5,4
Inbertsio publikoa (Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak)* –22,8 11,3
Zama ibilgailuen matrikulazioa –19,2 –17,3

Pro memoria:

Kontsumo publikoa (Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak)** –0,1 –3,7
Kontsumo ondasunen eskuragarritasuna Estatuan(1) –2,7 –7,9
Ekipamendu ondasunen eskuragarritasuna Estatuan(1) –9,9 –8,3

** Aurrekontu egikaritzea (aitortutako betebeharrak). VI. eta VII. kap. Prezio korronteak.
** Aurrekontu egikaritzea (aitortutako betebeharrak). Gastuen I. eta II. kap. Prezio korronteak.
(1) Barneko produkzioa gehi inportazioak ken esportazioak.
Iturria:  Eustat, TraQ koko Zuzendaritza Nagusia, Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritza) eta Ekonomia eta Lehiakortasun 

Ministerioa.
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Kontsumo pribatuari eta ekipamendu inbertsioari buruzko adierazle partzialek kontrako bila-
kaera horiek berresten dituzte. Ildo horretan, kontsumo ondasunen IPIan (–%5,6) zein automo-
bilen matrikulazioan (–%13,3) erregistratutako beherakadek kontsumo pribatuaren uzkurdura 
berresten dute. Aldi berean, prezio korronteen araberako kapital ondasunen inportazioetan 
(–%5,4) eta zama ibilgailuen matrikulazioetan (–%17,3) nabarmendutako beherakadak ekipa-
mendu inbertsioaren atzerakada berresten du.

Kanpo sektorea9

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. 1995-2011 aldian, euskal ekonomiak kanpoko ekonomiekin (Estatuko gainerako lu-
rraldeekin eta atzerriarekin) izandako batez besteko irekitze maila %138,7 izan zen. Zehazki, 
Estaturako irekitze maila %83,5 izan zen, eta atzerrirakoa, berriz, %55,1, 2.15 grafikoan ikus 
daitekeen bezala.

2.15 grafikoa.  EAEren eta Estatuaren kanpora irekitzeko maila 
(Ondasun eta zerbitzuen esportazioak + Ondasun eta zerbitzuen 
inportazioak)/BPGa prezio korronteen arabera) × 100
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Iturria: LHK-k egina, Eustaten eta INEren datuetan oinarrituta.

2009. urteko munduko ekonomia atzeraldiaren ondorioz, EAEren irekitze maila izugarri jai-
tsi zen. 2010ean eta 2011n, irekitze mailak gora egin zuen, munduko elkartrukeak hobetu zi-
relako. 2012an, aldiz, behera egin zuen berriz, ekonomia jardueraren beherakadarekin batera. 
Zehazki, 2011n, euskal ekonomiaren guztizko irekitze maila %144,5 izan zen (2010ean baino 
portzentajezko 10,6 puntu gehiago); Estatuko gainerako lurraldeekiko irekitze maila %79,8 izan 

9 Kanpoko sektorearen (atzerria eta estatuko gainerako herrialdeak) ekarpen globalari buruzko informazioa Kontu 
Ekonomikoetakoa da (Eustat); soilik atzerriarekiko ondasunen merkataritzari buruzkoa dena, aldiz, Kanpo Merka-
taritzaren Estatistiketakoa da (Eustat, aduanak oinarri hartuta). Gainera, azken iturri horrek informazio xehatuagoa 
ematen du, nahiz eta azken urteko datuak behin-behinekoak diren.
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zen (2010ean baino portzentajezko 3,2 puntu gehiago), eta atzerriarekiko irekitze maila, berriz, 
%64,8 (2010ean baino portzentajezko 7,6 puntu gehiago). Nolanahi ere, aldez aurretik adierazi 
dugunez, 2012an irekitze globalaren maila %137,2ra jaitsi zen (portzentajezko 7,3 puntu gu-
txiago 2011n baino), dirudienez Estatuarekiko zein atzerriarekiko elkartrukeek okertzeko bidea 
hartu zutelako, urte horretarako informazio banakaturik ez baitugu.

Bestalde, euskal ekonomiaren kanpoko saldo globala (guztizko esportazioen eta guztizko in-
portazioen arteko aldea), prezio korrontetan, negatiboa izan da historikoki. Haatik, kanpoko 
saldo global horrek portaera dualtasuna du, elkartrukeak Estatuko gainerako lurraldeekin edota 
atzerriko herrialdeekin gertatzen ote diren kontuan hartuta. Estatuko gainerako lurraldeekiko el-
kartrukeek (prezio korrontetan) saldo negatiboa izan dute normalean, eta atzerriarekin eginda-
koek, berriz, positiboa, 2.15 koadroan ikus dezakegunez. 2012. urtean, kanpoarekiko guztizko 
saldo negatiboa %23,8 murriztu zen termino korrontetan; oraingoz, ez dago haren bi osagaiei 
buruzko informaziorik.

2.15 koadroa. EAEren kanpoarekiko saldoa eta osagaiak (prezio korronteak)

Kanpoarekiko 
saldoa

Estatuko gainerako 
lurraldeekiko 

saldoa

Atzerriarekiko 
saldoa

2005 –3.301.278 –4.294.223   992.945
2006 –3.933.697 –4.203.299   269.602
2007 –4.120.535 –5.697.956 1.577.421
2008 –4.683.499 –6.544.539 1.861.040
2009 –4.136.406 –7.474.778 3.338.372
2010 –3.355.564 –6.112.715 2.757.151
2011(a) –3.107.019 –7.795.383 4.688.364
2012(e) –2.366.700 — —

Milako eurotan.
Iturria: Eustat.

2.16 koadroa.  EAEren kanpoarekiko saldoa eta osagaiak 
(indize kateatuen balioespen monetarioa. Erreferentzia urtea: 2005)

Kanpoarekiko 
saldoa 

(1 = 2 + 3)

Estatuko gainerako 
lurraldeekiko 

saldoa 
(2)

Atzerriarekiko 
saldoa 

(3)

2005 –3,3 –4,3 1,0
2006 –3,5 –4,2 0,7
2007 –3,7 –5,5 1,9
2008 –3,4 –6,1 2,7
2009 –2,4 –6,2 3,7
2010 –1,9 –6,6 4,6
2011 –1,4 –7,9 6,4
2012 –0,8 — —

Milako milioi eurotan.
Oharra:  Bolumen kateatuaren indizeen batukortasunik eza dela eta, litekeena da alderdien batura guztizko datua-

rekin bat ez etortzea. Horregatik, milako milioi eurotan biribilduta eskaintzen dira datuak.
Iturria: LHK, Eustaten datuetan oinarrituta.
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Balioespen monetarioko terminotan eta 2005. urtea erreferentzia gisa hartuta bolumen katea-
tuaren gainean egindako estimazio baten arabera (2.16 koadroa), EAEko kanpoko guztizko sal-
doak eta horrela neurtutako azpisaldoek adierazitako aldian prezio korrontetan balioetsitakoen 
antzeko bilakaera izan zuten. 2008tik 2012ra bitarte kanpoko guztizko defizitean gertatutako 
murrizketa izan zen ekitaldi horietan kanpoko saldoak BPGaren hazkundeari egindako ekarpen 
positiboaren arrazoia. 2012. urtean, EAEko kanpoko guztizko defizita 800 milioi eurora iritsi zen 
indize kateatuen balioespen monetarioan, erreferentzia gisa 2005. urtea hartuta (2011. urtean 
1.400 milioi eurora iritsi zen defizita), eta aldaketa hori izan zen kanpoko saldoak BPGaren haz-
kundeari egindako ekarpen positiboaren arrazoia. Ekarpen hori portzentajezko 1,2 puntura iri-
tsi zen 2012an (portzentajezko zazpi hamarren positibo 2010ean eta 2011n). 2012an kanpoko 
saldoak egindako ekarpen positibo hori Espainian, Alemanian, Frantzian edo Italian ere gertatu 
zen (2.17 koadroa).

2.17 koadroa. Kanpoko saldoak BPGaren hazkundeari egindako ekarpenak

BPG 
(1 = 2 + 3)

Barne eskariaren 
ekarpena* 

(2)

Kanpo saldoaren 
ekarpena* 

(3)

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

EAE 0,4 0,5 –1,2 –0,3 –0,3 –2,3 0,7 0,7 1,2

Espainia –0,3 0,4 –1,4 –0,6 –1,9 –3,9 0,3 2,3 2,5
Alemania 4,0 3,1 0,9 2,4 2,4 –0,3 1,6 0,6 1,2
Frantzia 1,6 2,0 0,0 1,8 2,1 –0,9 –0,1 0,0 1,0
Italia 1,7 0,5 –2,4 2,1 –1,0 –5,2 –0,4 1,5 2,8
Erresuma Batua 1,8 1,0 0,3 2,4 –0,2 1,0 –0,6 1,2 –0,8
AEB 2,4 1,8 2,2 2,9 1,7 2,2 –0,5 0,1 0,1
Japonia 4,7 –0,5 2,0 2,7 0,3 2,8 2,0 –0,8 –0,8

(*) BPGaren hazkundeari egindako ekarpenaren/kenketaren portzentajezko puntuak.
Iturria: LHK-k egina, Eustaten, INEren eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren datuetan oinarrituta.

2.18 koadroa. Atzerrirako ondasunen esportazioak eta inportazioak

Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa

2010 2011 2012*

Ondasunen guztizko esportazioak 19,6 14,6 –3,7
Esportazio ez-energetikoak 19,3 14,4 –2,4

Ondasunen guztizko inportazioak 25,5 12,2 –9,4
Inportazio ez-energetikoak 26,0 11,3 –9,2

Pro memoria:
Atzerriarekiko saldoa ondasunetan (milako eurotan) 2.445.003 3.178.490 4.794.348

*  2011rako eta 2012rako behin-behineko datuekin kalkulatutako tasak. 2012ko saldoa behin-behinekoa da, eta 2011ko behin-behineko 
saldoarekin konparatu behar da, hau da, 3.996.553 milako euroko saldoarekin; taulan, aldiz, 3.178.490 milako euroko saldoa ageri da 
(2011ko behin betiko datua).

Iturria: Eustat.

Azkenik, EAEren atzerriarekiko ondasunen merkataritzak behera egin zuen 2012an, eta horrela 
zapuztu egin zen 2010ean suspertze aldera hasitako joera, 2009an, krisi ekonomikoaren ondo-
rioz, beherakada handia izan ondoren. Zehazki, behin-behineko datuen arabera, 2012an, EAEk 
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atzerrira ondasunetan egindako esportazioak 20.302,6 milioi euro izan ziren, eta bolumen ho-
rrek %3,7ko urte arteko jaitsiera ekarri zuen berekin (2011ko behin-behineko datuen aldean). 
Aldi berean, atzerriko ondasunen inportazioak 15.508,3 milioi euro izan ziren, eta –%9,4ko urte 
arteko beherakada ekarri zuten berekin, kasu honetan ere 2011rako behin-behineko datuak 
aintzat hartuta.

2.2.3. Errenta

BPGa eskaintzaren eta eskariaren ikuspegitik aztertu ondoren, errentaren ikuspuntutik azter-
tuko da atal honetan, hau da, produkzioak produkzio faktoreen artean duen banaketa (funtsean 
lana —soldatakoen ordainsaria— eta kapitala —ustiapenaren soberakin garbia eta kapital kon-
tsumoa—) eta jardueraren eta inportazioen gaineko zergak (hau da, errentaren lehen mailako 
banaketa) aztertuz. 2012. urterako daturik ez zegoenez, azterketa 2011ko ekitaldira mugatu 
behar da EAEren kasuan.

2011n, soldatakoen ordainsaria banatutako errentaren erdia baino pixka bat gehiago izan zen 
(%50,3), eta garrantzi erlatiboa galdu zuen aurreko bi ekitaldien aldean (%51,1 2009an eta 
2010ean). Bestalde, ustiapenaren soberakin garbiak eta kapital finkoaren kontsumoak osatzen 
duten ustiapenaren soberakin gordinaren proportzioak gora egin zuen (%41,1 2011n, %39,8 
2010ean, eta %40,2 2009an). Gainerako partaidetza produkzioari eta inportazioei buruzko 
zerga garbiei dagokie (%8,6 2011n); partida horrek garrantzia galdu du 2010. urtearen aldean, 
eta ia-ia eutsi dio 2009ko ehunekoari (%8,7).

Azpimarratu beharra dago ustiapenaren soberakin garbiaren garrantzi erlatibo handiagoak 
eragin zuela ustiapenaren soberakin gordinaren garrantzi erlatiboa igotzea (%32,8 2011n, 
eta %31,2 2010ean), kapital finkoaren kontsumoaren ehunekoak behera egin baitzuen (%8,4 
2011n eta %8,6 2010ean).

2.19 koadroa. Barne produktu gordina (Errenta, EAE)

Prezio korronteak 
(2010eko oinarria)

Milioi eurotan

Portzentajezko 
banaketa

2009 2010 2011(a) 2009 2010 2011(a)

Soldatakoen ordainsaria (1) 32.686 33.307 33.305 51,1 51,1 50,3
Ustiapenaren soberakin gordina (2) = (3) + (4) 25.749 25.894 27.262 40,2 39,8 41,1

Ustiapenaren soberakin garbia (3) 20.481 20.310 21.707 32,0 31,2 32,8
Kapital finkoaren kontsumoa (4) 5.268 5.584 5.555 8,2 8,6 8,4

Prod. eta inport. gaineko z. garbiak (5) 5.554 5.920 5.697 8,7 9,1 8,6

BPG mp (1) + (2) + (5) 63.989 65.120 66.265 100,0 100,0 100,0

(a) Aurrerapena.
Iturria: Eustat.

Oro har, Estatuaren BPGaren banaketa errentaren ikuspegitik (INEren arabera) ez dator bat 
EAEri dagokionarekin (Eustaten arabera), soldatakoen ordainsariak garrantzi txikiagoa duelako. 
Gainera, azken urte hauetako bilakaerak areagotu egin du alde hori. Estatuan, berriz, soldata-
koen ordainsariaren garrantziak behera egin du BPGaren banaketan (%45,8 2012an eta %50,1 
2009an, hurrenez hurren). EAEn ere joera hori nabarmendu da, baina intentsitate txikiagoarekin. 
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Bestetik, Estatuko ustiapenaren soberakin gordina %42,6tik %45,1era igo zen 2009tik 2012ra 
bitarte, eta produkzioari eta inportazioari lotutako zergek ere gora egin zuten (%7,4 2009an eta 
%9,1 2012an).

2.20 koadroa. Barne produktu gordina (Errenta, Estatua)

Prezio korronteak (2008ko Oinarria)
Milako milioi eurotan

Portzentajezko 
banaketa

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Soldatakoen ordainsaria (1) 524,6 512,8 508,6 481,0 50,1 48,9 47,8 45,8
Ustiapenaren soberakin gordina (2) 446,4 441,9 464,2 474,6 42,6 42,1 43,7 45,1
Prod. eta inp. gaineko z. garbiak (3) 77,1 94,2 90,5 95,6 7,4 9,0 8,5 9,1

BPG mp (1)+(2)+(3) 1.048,1 1.048,9 1.063,4 1.051,2 100,0 100,0 100,0 100,0

Iturria: EIN (2013ko apirila).

2.2.4. Prezioak eta lan kostuak

Prezioak

EAEn kontsumo prezioek bilakaera gorabeheratsua izan zuten 2012. urtean. Hala, 2012ko 
lehen zazpi hilabeteetan, KPIaren urte arteko hazkundea egonkorra izan zen EAEn, batez bes-
tekoa %2 izanik. Alabaina, abuztuan %2,4ra igo zen erregaien igoeraren ondorioz, eta irailean 
eta urrian %3,1era, BEZaren igoeraren ondorioz, batik bat10. Aitzitik, KPIaren urte arteko alda-
kuntza %2,7ra jaitsi zen ekitaldiko azken bi hilabeteetan, erregaien prezioak gutxiago hazi zire-
lako.

Hala, 2012an, inflazio tasa (abendua abenduarekiko11) %2,7 izan zen EAEn (%2,9 Estatuan), 
portzentajezko hiru hamarren handiagoa izanik 2011n erregistratutakoa baino (%2,4). EAEn 
KPIa gutxiago igo zen Estatuan baino, neurri batean EAEn farmazia koordainketa ez zelako 
abian jarri, ezta unibertsitate tasen igoerak ere.

Bestalde, urteko batez besteko inflazioa EAEn (2012ko batez besteko KPIaren aldakuntza 
2011ko batez besteko KPIarekiko) %2,3 izan zen (%3,1 2011n).

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 (0,7 puntu), 
elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak (0,6 puntu), garraioa, eta bestelako ondasun eta zerbi-
tzuak (0,3 puntu bi kasuetan).

Aldez aurretik sarri aipatu denez, energiaren prezioen gehikuntzek KPIan izandako eragin esan-
guratsua azpian dagoen inflazioaren azterketaren bidez egiazta daiteke (energia produktuen 
eta prestatu gabeko elikagaien prezioak kontuan hartu gabe). Ildo horretan, aipatzekoa da 

10 BEZaren igoera 2012ko irailaren 1ean hasi zen indarrean. Horren eraginez, tasa orokorra %18tik %21era igo zen, 
eta murriztua, berriz, %8tik %10era. Tasa supermurriztua, aldiz, ez zen aldatu, eta %4an jarraitu zuen.

11 Batez besteko inflazioa, beharbada, egokiagoa izango litzateke urte osoan herritarrek pairatu duten prezioen igoe-
raren inpaktua neurtzeko; nolanahi ere, inflazioaren bilakaera aztertzerakoan, hedatuago dago abenduko tasa au-
rreko urteko abenduko tasarekin alderatzea.
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abenduko urte arteko azpiko inflazioa %2,1 izan zela EAEn zein Estatu osoan. KPI orokorraren 
igoera, berriz, %2,7ra iritsi zen (%2,9 Estatuan).

2.21 koadroa. Kontsumoko prezioen indizea (KPI, 2012)

EAEko 2012ko 
KPIaren haztapenak

EAE Estatua

Indize orokorra (urteko batez bestekoa)* 100,0 2,3 2,4

Indize orokorra** 100,0 2,7 2,9
Azpikoa — 2,1 2,1
Elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak  18,0 3,4 3,0
Garraioa  13,7 2,4 3,1
Hotelak, kafetegiak eta jatetxeak  13,0 1,1 0,8
Etxebizitza  11,2 6,1 5,6
Beste ondasun eta zerbitzu batzuk   9,1 3,6 3,3
Jantziak eta oinetakoak   9,0 0,4 0,3
Aisia eta kultura   8,1 1,9 0,8
Etxeko tresneria   6,8 2,6 1,2
Komunikazioak   3,7 –2,8 –2,7
Medikuntza   2,8 3,9 13,3
Edari alkoholdunak eta tabakoa   2,5 5,8 5,4
Hezkuntza   1,9 3,4 10,5

** 2012ko batez besteko balioaren aldakuntza tasa 2011ko batez besteko balioarekiko.
** Abenduarekiko abenduko urte arteko aldakuntza tasak indize orokorrerako eta horren osagaietarako.
Iturria: LHK-k egina, INEren datuetan oinarrituta.

2.16 grafikoa. KPIaren bilakaera (EAE eta Estatua)
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Industria prezioei dagokienez (urteko batez bestekoaren aldakuntza), 2012an oro har prezio 
horiek hazteko erritmoa nabarmen moteldu zen aurreko ekitaldiaren aldean, %2,6ko igoera 
erregistratu zelako, 2011n erregistratutako %8,1eko igoeraren aldean. Ondasunen jomuga 
ekonomikoaren arabera, ondasun guztien hazteko erritmoa moteldu egin zen 2011n erregistra-
tutakoaren aldean.

2.22 koadroa. Industria Prezioen Indizea (IPRI)

Urte bakoitzeko batez besteko balioaren aldakuntza tasa aurreko urtearekiko

EAE Estatua

2011 2012 2012

Indize orokorra:  8,1 2,6 4,1

Energia 21,7 7,8 9,9
Bitarteko ondasunak  6,5 0,4 1,3
Ekipamendu 
ondasunak

 1,5 1,2 0,6

Kontsumo ondasunak  3,1 1,7 2,2

Iturria: Eustat eta INE. 2013ko apirilaren erdialdeko datuak.

Bestetik, euskal BPGaren deflatorearen (euskal ekonomiak sortutako inflazioa neurtzen duen 
aldagaia) aldakuntza %1,1 izan zen (bi hamarren gutxiago 2011n baino), eta Estatuko BPGaren 
deflatorearen aldakuntza, berriz, %0,1.

Azkenik, diruaren prezioa, urtebeterako Euriborraren bidez neurtua, etengabe merkatu zen 
2012. osoan, eta %1,95etik %0,54ra jaitsi zen 2011ko abendutik 2012ko abendura bitarte.

2.17 grafikoa. Urtebeterako Euriborra
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Iturria: Espainiako Bankua.
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Lan kostuak

Lan kostuari buruzko hiru hilean behingo inkesta erabili dugu kapitulu honetarako informazio 
iturri gisa. Adierazle horren bitartez, enplegatzaileak lan faktorea erabiltzeagatik eragiten duen 
guztizko kostua neurtu nahi da. Indize horrek honako hauek biltzen ditu: alde batetik, soldata 
kostua (oinarrizko soldata, soldata osagarriak, aparteko orduengatiko ordainketak, aparteko or-
dainketak eta ordainketa atzeratuak), eta beste alde batetik, ez-soldatazko prestazioak eta Gi-
zarte Segurantzarekiko kotizazioak12.

Iturri horren arabera, 2012an, langile bakoitzeko eta urteko hilabete bakoitzeko batez besteko 
guztizko lan kostua 2.971,29 euro izan zen EAEn, eta horren arabera urte arteko igoera %0,7 
izan zen. Nolanahi ere, hiruhilekotik hiruhilekorako bilakaeran joera aldaketak nabarmendu zi-
ren. Hala, lehen bi hiruhilekoetan urte arteko hazkundeak nabarmendu ziren (%2,2 bi kasue-
tan), eta azken bietan, aldiz, jaitsierak (–%0,7 eta –%0,9 hirugarren eta laugarren hiruhilekoe-
tan, hurrenez hurren).

Batez besteko kostu horren ia hiru laurden soldata kostuari dagozkio (%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 kosturik handiena (3.347,76 euro); ondoren eraikuntzaren sektorea dago (2.974,85 euro), 
eta, azkenik, zerbitzu sektorea (2.844,24 euro).

Estatuan, langile eta hilabete bakoitzeko batez besteko lan kostua 2.540,26 euro izan zen, 
%0,6 txikiagoa aurreko ekitaldian baino.

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 %74,2 
Estatuan), ez-soldatazko ordainsarien garrantzia handiagoa izan baitzen Estatuan.

2.23 koadroa.  Langile eta hilabete bakoitzeko lan kostuaren portzentajezko 
banaketa urteko batez bestekoan

2010 2011 2012

Estatua EAE Estatua EAE Estatua EAE

Guztizko kostua langile bakoitzeko 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Guztizko soldata kostua langile bakoitzeko 74,21 75,18 74,11 74,86 74,15 74,86

Soldata kostu arrunta langile bakoitzeko 63,93 65,24 63,78 65,23 64,52 65,85
Bestelako kostuak 25,79 24,82 25,89 25,14 25,85 25,14

Ez-soldatazko ordainsariengatiko kostua 4,13 3,00 4,30 3,30 4,03 3,19
Derrigorrezko kotizazioengatiko kostua 22,45 22,71 22,40 22,75 22,50 22,67
Gizarte Segur. hobariak eta diru-laguntzak* –0,79 –0,90 –0,81 –0,91 –0,68 –0,72

* Gizarte Segurantzaren hobariak eta diru-laguntzak «Bestelako kostuak» ataletik kentzen dira.
Iturria: EIN.

Aurreko urteetan bezala, autonomia erkidegoen araberako azterketak erakutsi du hileko batez 
besteko lan kostua heterogeneoa izan zela. EAEk izan zituen batez besteko baliorik handienak 

12 «Encuesta Trimestral de Coste Laboral. Metodología CNAE 2009» (Lan Kostuari buruzko Hiru hilean behingo In-
kesta. EJSN 2009 Metodologia) (INE) agerkarian aurki daiteke inkesta honen metodologiari buruzko erreferentzia 
zehatzagoa. http://www.ine.es/metodologia/t22/t2230187.htm. Inkesta horretan ez da lehen sektoreari buruzko in-
formaziorik jaso.
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(2.971,29 euro), eta, ondoren, Madrilgo Erkidegoak (2.951,7 euro), Kataluniak (2.723,76 euro) 
eta Nafarroako Foru Komunitateak (2.646,5 euro). Baliorik txikienak izan zituztenak, be-
rriz, honako hauek dira: Galizia (2.206,21 euro), Extremadura (2.144,71 euro) eta Kanariak 
(2.107,37 euro). Beraz, 2012an, langile eta hilabete bakoitzeko batez besteko lan kosturik han-
diena izan zuen erkidegoaren (EAE) eta txikiena izan zuenaren (Kanariak) arteko diferentziala 
863,92 euro izan zen (809,49 euro 2011n).

2.24 koadroa.  Lan kostua langile eta hilabete bakoitzeko, 
autonomia erkidegoaren arabera

Eurotan

GUZTIZKO LAN KOSTUA HILEKO

2010 2011 2012

GUZTIRA 2.526,97 2.556,79 2.540,26

Andaluzia 2.334,77 2.377,60 2.308,89
Aragoi 2.454,63 2.447,88 2.421,66
Asturias 2.526,40 2.523,56 2.489,30
Balearrak 2.400,95 2.419,67 2.365,42
Kanariak 2.134,34 2.142,22 2.107,37
Kantabria 2.354,91 2.364,89 2.297,15
Gaztela eta Leon 2.333,75 2.359,25 2.345,30
Gaztela-Mantxa 2.266,89 2.318,34 2.330,84
Katalunia 2.701,67 2.732,96 2.723,76
Valentziako Erkidegoa 2.268,94 2.312,98 2.302,94
Extremadura 2.153,96 2.184,17 2.144,71
Galizia 2.251,34 2.265,35 2.206,21
Madril 2.893,43 2.922,75 2.951,70
Murtzia 2.361,87 2.357,01 2.303,42
Nafarroa 2.650,53 2.685,15 2.646,50
Euskal Autonomia Erkidegoa 2.934,56 2.951,71 2.971,29
Errioxa 2.365,63 2.381,21 2.354,48

Iturria: EIN.

Lan kostuaren osagaiak nola bilakatu diren aztertzean era ikusten dugu, 2012an guztizko sol-
data kostuak eta «bestelako kostuak» (ez-soldatazko ordainsariengatiko kostuak eta derrigo-
rrezko kotizazioengatiko kostuak13) gure erkidegoan hazi zirela (%0,7 bi kasuetan) eta Estatu 
osoan jaitsi (–%0,6 eta –%0,8, hurrenez hurren).

13 Ez-soldatazko ordainsariak langileak jasotzen dituen lansariak dira, baina ez laneko jarduera gauzatzeagatik, bai-
zik eta lana egiteak eragindako gastuak konpentsatzeko edo langileari egotzi ezin zaizkion premiak edo jarduerarik 
ezagatiko egoerak estaltzeko. Ordainsari horietan honako hauek biltzen dira: zuzeneko prestazio sozialak (aldi ba-
terako ezintasunagatiko ordainketak, langabezia eta kaleratzeagatiko kalte-ordainak), konpentsaziozko ordainketak 
(dirua erabiltzeagatiko kalte-ordaina, tresnak edo erremintak higatzea, laneko arropak erostea, garraioak eragin-
dako gastuak eta bidaia dietak, distantzia plusa eta hiriko garraioa, lekuz aldatzeagatiko eta kontratua amaitzeaga-
tiko kalte-ordainak), eta ez-soldatazko bestelako ordainsariak.

 Gizarte Segurantzarekiko Derrigorrezko Kotizazioak legez ezarritako ekarpenak dira, enplegatzaileak bere enplega-
tuen alde Gizarte Segurantzaren Sistemara egiten dituenak Sistemak ezartzen dituen prestazioak estaltzeko. Adie-
razitako prestazioak honako hauetatik eratorritakoak dira: gaixotasun egoeretatik, amatasunetik, laneko istripueta-
tik, ezintasunetik, erretirotik, familiatik, biziraupenetik, langabeziatik, lanbide prestakuntzatik, soldata bermetik edo 
Gizarte Segurantzaren Sistemak estaltzen duen beste edozein kontingentziatatik.
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Bestetik, nabarmentzekoa da Gizarte Segurantzaren hobariek eta diru-laguntzek beherakada 
handia izan dutela bi eremu geografikoetan, –%20,1 EAEn eta –%15,7 Estatuan, hurrenez hu-
rren.

2.25 koadroa. Hiruhilekoko lan kostuaren igoera

Aurreko urteko aldi berarekiko aldakuntza tasak

2012

Estatua EAE

I. 
hir.

II. 
hir.

III. 
hir.

V. 
hir.

Urt. 
bat. 
bes.

I. 
hir.

II. 
hir.

III. 
hir.

V. 
hir.

Urt. 
bat. 
bes.

GUZTIZKO KOSTUA 1,1 –0,3 –0,1 –3,2 –0,6 2,2 2,2 –0,7 –0,9 0,7
Guztizko soldata kostua 1,2 0,0 0,3 –3,6 –0,6 1,4 2,4 1,3 –2,2 0,7

Soldata kostu arrunta 1,2 0,5 0,2 0,0 0,5 1,6 1,6 2,0 1,4 1,6
Bestelako kostuak 0,9 –1,4 –0,9 –1,8 –0,8 4,6 1,6 –6,1 3,3 0,7

Ez-soldatazko ordainsarien. kost. 4,1 –6,2 –9,3 –15,6 –6,7 34,7 16,9 –45,1 8,6 –2,6
Derrigorrezko kotizazioengatiko kost. 0,5 –0,2 –0,4 –0,6 –0,2 0,3 0,0 0,5 0,5 0,3
Giz. Seg. hobariak eta diru-laguntzak 6,7 5,8 –28,6 –40,6 –15,7 –2,1 9,9 –35,6 –46,0 –20,1

Iturria: EIN.

Azkenik, aipatzekoa da soldata kostu arruntak gora egin zuela 2012ko hiruhileko guztietan, bai 
gure erkidegoan bai Estatuko gainerako lurraldeetan, Estatuko laugarren hiruhilekoan izan ezik, 
non egonkor eutsi zion.

Lanbide arteko Gutxieneko Soldata

2012an lanbide arteko gutxieneko soldata hileko 641,4 euro izan zen, eta ez zen bat ere aldatu 
aurreko ekitaldiaren aldean. Denbora ikuspuntu zabalago bati jarraiki, 1994an finkatutako ba-
lioarekiko konparaziotik zera ondorioztatzen dugu, lanbide arteko gutxieneko soldata metatua 
%76,2 igo zela, urteko batez besteko hazkundea %4,2 izanik, eta, aldi berean, KPIa urtean ba-
tez beste %3,7 hazi zela hemezortzi urte horietan. Alabaina, azken hiru urteei bakarrik begira-
tzen badiegu, zera ikusten dugu, lanbide arteko gutxieneko soldataren igoera metatua %2,8 
izan dela, eta KPIaren igoera metatua, berriz, %7,6.

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 (770 euro erosteko ahalmenaren parekotasunean) Batasuneko bazkide berriena gainditu 
zuela, Esloveniakoa (889 euro erosteko ahalmenaren parekotasunean) eta Maltakoa (872 euro 
erosteko ahalmenaren parekotasunean) izan ezik. Kide zaharrei dagokienez, berriz, Estatuko 
LGSak Portugalekoa bakarrik gainditzen du (650 euro erosteko ahalmenaren parekotasunean). 
Kontuan hartu ezin izan dugula herrialde guztiei buruzko informazioa jaso.
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2.26 koadroa. Lanbide arteko gutxieneko soldata, LGS (Estatua)

LGS 
(euroak hilean, 
14 ordainsari)

Urte arteko 
aldakuntza 

tasa

KPIa 
(abend./
abend.)

KPI 
(urteko batez bestekoen 

aldakuntza)

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
2012 641,40 0,0 2,9 –2,4

(1) 2004ko lehen seihilekoa.
(2) 2004ko bigarren seihilekoa (Erreforma).
Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

2.27 koadroa. Lanbide arteko Gutxieneko Soldata, LGS (EB)

Eurotan, erosteko ahalmenaren parekotasunean*

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (**)

Luxenburgo 1.350 1.368 1.357 1.369 1.396 1.429 1.465
Holanda 1.229 1.283 1.293 1.290 1.303 1.322 1.342
Belgika 1.146 1.183 1.199 1.237 1.248 1.288 1.314
Frantzia 1.139 1.173 1.175 1.186 1.214 1.239 1.281
Irlanda 1.038 1.154 1.127 1.165 1.238 1.257 1.257
Erresuma Batua 1.102 1.132 1.111 1.101 1.105 1.105 1.134
Eslovenia 667 661 667 671 766 872 889
Malta 781 797 798 815 853 854 873
Grezia 797 834 866 886 902 910 816
Espainia 687 717 736 746 762 770 770
Portugal 530 549 566 589 632 650 650
Polonia 369 401 463 508 538 567 614
Hungaria 390 391 395 404 413 434 517
Eslovakia 319 356 371 404 432 438 452
Txekiar Errepublika 446 462 415 415 419 425 425
Letonia 213 257 304 336 347 384 384
Estonia 280 314 363 360 364 357 372
Lituania 290 314 351 346 357 352 352
Bulgaria 182 202 228 240 241 249 290
Errumania 162 183 215 246 239 262 274

*(*) Erosteko ahalmenaren parekotasunean.
(**) Kalkulatutako balioak.
Iturria: Eurostat.
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Produktibitatea

Aldez aurretik adierazi dugunez, 2012an euskal BPGa %1,2 jaitsi zen, eta enplegua, lanaldi 
osoari dagozkion lanpostuen arabera neurtua, %2,5. Hortaz, okupazioa gehiago jaitsi zen 
BPGa baino, eta itxurazko produktibitatea %1,4 hazi zen, 2011n erregistratutakoaren (%1,3) 
pixka bat gainetik.

Estatuan oro har, BPGan eta enpleguan erregistratutako beherakadak, azken hori lanaldi 
osoari dagozkion lanpostuen arabera adierazia, nabarmen handiagoak izan ziren, hain zu-
zen ere –%1,4 eta –%4,4, hurrenez hurren, eta beraz, itxurazko produktibitatearen hazkun-
dea (%3,2) handiagoa izan zen gure erkidegoan baino. Frantzian, produktibitatea %0,1 hazi 
zen, eta Alemanian eta Italian hazkundea negatiboa izan zen (–%0,4 eta –%1,3, hurrenez 
hurren).

Nolanahi ere, gogora ekarri behar da ez garela eskala geografiko desberdina aintzat hartzen ari, 
ezta herrialdeetako produkzio egituren artean dauden aldeak ere, eta beraz azken konparazio 
azterketa hori interpretatzean zuhurtziaz jokatu behar da.

2.28 koadroa. BPGa, enplegua eta produktibitatea

Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa

EAE 2010 2011 2012

BPG erreala –0,4 –0,5 –1,2
Okupazioa(1) –1,3 –0,9 –2,5
Lan faktorearen itxurazko produktibitatea –1,8 –1,3 –1,4

Estatua 2010 2011 2012

BPG erreala –0,3 –0,4 –1,4
Okupazioa(1) –2,5 –1,7 –4,4
Lan faktorearen itxurazko produktibitatea –2,3 –2,2 –3,2

Alemania 2010 2011 2012

BPG erreala –4,2 –3,0 –0,7
Okupazioa(2) –0,6 –1,4 –1,1
Lan faktorearen itxurazko produktibitatea(3) –3,6 –1,6 –0,4

Frantzia 2010 2011 2012

BPG erreala –1,6 –2,0 –0,0
Okupazioa(1) –0,0 –0,7 –0,0
Lan faktorearen itxurazko produktibitatea –1,7 –1,3 –0,1

Italia 2010 2011 2012

BPG erreala –1,7 –0,5 –2,4
Okupazioa(1) –1,1 –0,1 –1,1
Lan faktorearen itxurazko produktibitatea –2,8 –0,3 –1,3

(1) Lanaldi osoari dagozkion lanpostuak.
(2) Pertsonak.
(3)  Alemanian, lan egindako ordu bakoitzeko lan faktorearen itxurazko produktibitatea %1,8 igo zen 2010ean, %1,6 2011n eta %0,2 

2012an, hurrenez hurren.
Iturria: LHK-k egina, Eustat, INE, Destatis, Insee eta Istat erakundeen datuetan oinarrituta.
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Lan kostu unitarioak (LKU)

Lan kostuak eta produktibitatea bakoitza bere aldetik aztertu ostean, bi kontzeptuak lan kostu 
unitarioaren (LKU) bitartez erlazionatuko ditugu. LKUak diruari dagokionez honako hau esan 
nahi du: lan kostua produkzio unitatearen arabera. Kontzeptu hori bereziki garrantzitsua da, ba-
tez ere makroekonomiaren eta enpresaren ikuspegitik; izan ere, bere bilakaeraren bitartez, sol-
datako bakoitzaren ordainsariaren bilakaerak eta okupatu bakoitzaren produktibitatearen bila-
kaera laburbil daitezke; horretaz gain, bestelako eremuei dagokien aldagai berberarekin erka 
daiteke ekonomiaren eta enpresen lehiakortasunaren galera edo irabazia aztertzeko.

Lan kostu unitarioa soldatako bakoitzaren ordainsaria enplegatu bakoitzeko produktibitateare-
kin zatituta lortzen da. Horregatik, garrantzitsua da azterketa bilakaera kontuan hartuta egitea; 
izan ere, LKUaren aldakuntza positibo orok esan nahi du pertsona bakoitzeko ordainsariaren 
hazkundea produktibitatearen hazkundea baino handiagoa izango dela eta ordainsariaren haz-
kundea negatiboa bada, ostera, kontrakoa gertatuko dela, betiere gure inguruko herrialde na-
gusiekin alderatuta.

FUNCASek 2012ko abenduan argitaratutako informazioaren arabera (lan hau egin dugun egu-
nean, iturri horrek bakarrik eman du aldagai horri buruzko datuak autonomia erkidegoen ara-
bera), 2012an lan kostu unitarioaren aldakuntza negatiboa izan zen erkidego guztietan, eta 
–%3,4 Estatu osoan. Errioxan (–%4,1), Euskadin (–%3,8), Asturiasen eta Nafarroan (–%3,5 bi 
kasuetan) erregistratu ziren jaitsiera handienak, eta Kanarietan, Extremaduran (–%2,6 bi kasue-
tan) eta Balearretan (–%1,5), aldiz, txikienak.

2.29 koadroa. Lan kostu unitarioa autonomia erkidego bakoitzeko

Urte arteko aldakuntza tasa

LAN KOSTU UNITARIOA

2010 2011 2012

Estatuko guztizkoaren batez bestekoa –3,6 –1,9 –3,4

Andaluzia –2,7 –2,8 –3,3
Aragoi –0,8 –3,8 –3,3
Asturias –3,8 –3,4 –3,5
Balearrak –4,7 –2,9 –1,5
Kanariak –4,0 –2,9 –2,6
Kantabria –5,5 –3,8 –3,4
Gaztela-Mantxa –3,1 –3,2 –3,4
Gaztela eta Leon –3,3 –3,4 –3,1
Katalunia –3,4 –3,4 –3,2
Valentziako Erk. –4,5 –3,1 –3,0
Extremadura –0,1 –2,9 –2,6
Galizia –2,2 –3,1 –3,1
Madril –1,3 –2,3 –3,1
Murtzia –1,2 –2,4 –3,0
Nafarroa –6,2 –3,4 –3,5
Euskal Autonomia Erkidegoa –2,9 –3,6 –3,8
Errioxa –1,3 –3,3 –4,1

Iturria: FUNCAS (2012ko abenduko datuak).
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Denbora ikuspegi zabalagoa (2010-2012 aldia) kontuan hartuta, lan kostu unitarioaren batez 
besteko hazkundea –%3 izan da estatuan; hortaz, EAEn bilakaera uzkurtzaileagoa izan dugu, 
–%3,4 izan baita. Sailkapenari dagokionez, aldi horretan gure erkidegoak erakutsi du bosgarren 
jaitsiera handiena (–%3,4), aurreko lauak Nafarroa (–%4,4), Kantabria (–%4,2), Asturias (–%3,6) 
eta Valentziako Erkidegoa (–%3,5) izan direlarik. Jarraian, Katalunia, Gaztela eta Leon (–%3,3 bi 
kasuetan), Gaztela-Mantxa, Kanariak (–%3,2 bi kasuetan), Balearrak (–%3), Andaluzia, Errioxa 
(–%2,9 bi kasuetan), Galizia (–%2,8), Aragoi (–%2,6), Madril, Murtzia (–%2,2 bi kasuetan) eta 
Extremadura (–%1,9).



3. Enplegua eta kontratazioa
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3.1. Sarrera

Enpleguaren egoera orokorra eta kontratazioa aztertzen duen atala garatu aurretik, zenbait 
ohar egin behar dira. Lehenik eta behin, euskal ekonomiari buruzko azterketan (2.2 kapitulua), 
«lanpostu baliokideak lanaldi osoan» izeneko aldagaia hartu da enplegu iturri gisa, BPGari eta 
BEGari dagokienez Eustatek landutako datu makroekonomikoekin bat etorriz. Bigarrenik, lan 
merkatuari buruzko edozein azterketa zehatza oso mugatua izango litzateke baldin eta aldagai 
hori bakarrik erabiliko balitz. Horregatik, ezinbestekoa da eragiketa estatistiko zabalagoak eta 
informazioan aberatsagoak egitea, nahiz eta koadro makroekonomikoetan eta kontu ekonomi-
koetan bildutako okupatuen datuekiko desberdintasunak batzuetan oso handiak izan daitez-
keen. Eustaten BJA (Biztanleria Jardueraren Arabera) inkesta (erreferentziazko iturria EEEn) eta 
INEren BAI (Biztanleria Aktiboari buruzko Inkesta) (erreferentziazko iturria Estatuan) dira eragi-
keta estatistiko horiek.

Bestetik Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikotik eta Gizarte Segurantzatik lortutako datuak era-
biltzen dira, hala nola erregistratutako langabezia, jakinarazitako kontratuak eta afiliazioak, eta 
datu horiek guztiak erregistro datuak dira, eta hortaz, inkestetan oinarritu gabeak.

Gainera, bi blokeen (inkestak eta erregistro datuak) artean dauden alde metodologikoek era-
giten dute batzuetan aldagaien mugimenduen indarra desberdina izatea, termino orokorretan 
joera berak identifikatu arren.

3.2. Biztanleria potentzialki aktiboaren, aktiboaren, landunaren eta langabearen 
bilakaera (2012)

3.2.1. Biztanleria potentzialki aktiboa eta biztanleria aktiboa

EAEko biztanleria potentzialki aktiboa (16 urteko eta urte gehiagoko biztanleria) hamarren bat 
igo zen EAEn 2011. urtetik 2012. urtera. Betidanik, aldagai hori gutxi aldatzen da urtetik urtera, 
zenbait hamarren bakarrik, baina 2012ko igoera azken hamaika urteetako txikiena izan zen.
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3.1 koadroa. Lan merkatua EAEn

Balio absolutua 
(milakotan)

Urte arteko 
aldakuntza tasa

2010 2011 2012 2011 2012

≥ 16 urteko biztanleria 1.867,7 1.872,8 1.873,9   0,3   0,1

Sexuaren arabera
Gizonak 907,8 909,5 909,9   0,2   0,0
Emakumeak 959,9 963,3 964,0   0,4   0,1

Adinaren arabera
16-24 urte 173,4 169,8 165,9  –2,1  –2,3
25-54 urte 1.007,2 1.002,5 996,1  –0,5  –0,6
55 eta gehiago 687,1 700,4 711,9   1,9   1,6

Biztanleria ez-aktiboa 822,9 821,1 844,7  –0,2   2,9

Sexuaren arabera
Gizonak 326,9 334,3 353,6   2,3   5,8
Emakumeak 496,0 486,8 491,1  –1,9   0,9

Adinaren arabera
16-24 urte 118,1 118,4 122,6   0,3   3,5
25-54 urte 149,4 140,1 149,7  –6,2   6,9
55 eta gehiago 555,4 562,6 572,4   1,3   1,7

Biztanleria aktiboa 1.044,8 1.051,7 1.029,2   0,7  –2,1

Sexuaren arabera
Gizonak 580,9 575,2 556,3  –1,0  –3,3
Emakumeak 463,9 476,5 472,9   2,7  –0,8

Adinaren arabera
16-24 urte 55,2 51,4 43,3  –6,9 –15,8
25-54 urte 857,8 862,4 846,4   0,5  –1,9
55 eta gehiago 131,7 137,8 139,5   4,6   1,2

Biztanleria landuna 948,9 937,6 904,4  –1,2  –3,5

Sexuaren arabera
Gizonak 524,9 510,4 486,7  –2,8  –4,6
Emakumeak 424,0 427,2 417,6   0,8  –2,2

Adinaren arabera
16-24 urte 41,4 39,1 29,1  –5,6 –25,6
25-54 urte 782,0 768,1 744,3  –1,8  –3,1
55 eta gehiago 125,5 130,4 130,9   3,9   0,4

Sektorea

Nek. eta arrantza 8,7 7,9 8,1  –9,2   2,5
Industria 225,0 223,6 214,2  –0,6  –4,2
Eraikuntza 72,5 67,3 57,7  –7,2 –14,3
Zerbitzuak 642,7 638,8 624,3  –0,6  –2,3

Lanb. eg.
Soldatakoa 784,0 775,9 743,7  –1,0  –4,2
Soldatarik gabek. 164,9 161,7 160,7  –1,9  –0,6

Biztanleria langabea 95,9 114,1 124,8  19,0   9,4

Sexuaren arabera
Gizonak 56,0 64,8 69,6  15,7   7,4
Emakumeak 39,9 49,3 55,2  23,6  12,0

Adinaren arabera
16-24 urte 13,8 12,4 14,2 –10,1  14,5
25-54 urte 75,8 94,3 102,1  24,4   8,3
55 eta gehiago 6,2 7,4 8,6  19,4  16,2

Iturria: BJA (Eustat).
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3.2 koadroa. Lan merkatua Estatuan

Balio absolutua 
(milakotan)

Urte arteko 
aldakuntza tasa

2010 2011 2012 2011 2012

≥ 16 urteko biztanleria 38.479,1 38.497,3 38.428,6   0,0  –0,2

Sexuaren arabera
Gizonak 18.829,6 18.800,2 18.723,0  –0,2  –0,4
Emakumeak 19.649,5 19.697,1 19.705,6   0,2   0,0

Adinaren arabera
16–24 urte 4.366,6 4.258,0 4.156,1  –2,5  –2,4
25–54 urte 21.440,1 21.350,5 21.151,2  –0,4  –0,9
55 eta gehiago 12.672,4 12.888,8 13.121,4   1,7   1,8

Biztanleria ez-aktiboa 15.390,2 15.393,7 15.377,6   0,0  –0,1

Sexuaren arabera
Gizonak 6.010,4 6.119,6 6.191,9   1,8   1,2
Emakumeak 9.379,8 9.274,1 9.185,7  –1,1  –1,0

Adinaren arabera
16–24 urte 2.319,0 2.344,0 2.378,4   1,1   1,5
25–54 urte 3.106,0 2.983,5 2.812,7  –3,9  –5,7
55 eta gehiago 9.965,2 10.066,3 10.186,4   1,0   1,2

Biztanleria aktiboa 23.088,9 23.103,6 23.051,0   0,1  –0,2

Sexuaren arabera
Gizonak 12.819,2 12.680,7 12.531,1  –1,1  –1,2
Emakumeak 10.269,7 10.422,9 10.519,9   1,5   0,9

Adinaren arabera
16–24 urte 2.047,5 1.914,0 1.777,6  –6,5  –7,1
25–54 urte 18.333,9 18.367,0 18.338,3   0,2  –0,2
55 eta gehiago 2.707,4 2.822,6 2.935,0   4,3   4,0

Biztanleria landuna 18.456,5 18.104,6 17.282,0  –1,9  –4,5

Sexuaren arabera
Gizonak 10.289,9 9.991,4 9.432,3  –2,9  –5,6
Emakumeak 8.166,6 8.113,3 7.849,7  –0,7  –3,2

Adinaren arabera
16–24 urte 1.195,5 1.025,0 832,7 –14,3 –18,8
25–54 urte 14.917,7 14.660,2 14.015,3  –1,7  –4,4
55 eta gehiago 2.343,1 2.419,4 2.433,9   3,3   0,6

Sektorea

Nek. eta arrantza 793,0 760,2 753,2  –4,1  –0,9
Industria 2.610,5 2.555,3 2.430,7  –2,1  –4,9
Eraikuntza 1.650,8 1.393,0 1.147,6 –15,6 –17,6
Zerbitzuak 13.402,2 13.396,2 12.950,4   0,0  –3,3

Lanb. eg.
Soldatakoa 15.346,8 15.105,5 14.241,8  –1,6  –5,7
Soldatarik gabek. 3.109,7 2.999,1 3.040,2  –3,6   1,4

Biztanleria langabea 4.632,4 4.999,0 5.769,0   7,9  15,4

Sexuaren arabera
Gizonak 2.529,3 2.689,3 3.098,8   6,3  15,2
Emakumeak 2.103,1 2.309,7 2.670,2   9,8  15,6

Adinaren arabera
16–24 urte 852,0 889,0 944,9   4,3   6,3
25–54 urte 3.416,3 3.706,9 4.323,0   8,5  16,6
55 eta gehiago 364,1 403,2 501,1  10,7  24,3

Iturria: BAI (EIN).
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Bestetik, EAEko biztanleria aktiboa (lana duten edo lanik ez duten pertsonak, lan bila dabiltza-
nak eta lanean hasteko prest daudenak) neurri handiagoan murriztu zen 2012an, 2011. urte-
tik –%2,1 jaitsi baitzen, emakumeen (–%0,8) eta batez ere gizonen (–%3,3) artean tasak ne-
gatiboak ageri direlarik. EAEko biztanleria aktiboaren bilakaera historikoan (1985etik 2013ra 
bitarte), nahiz eta bost urtetako tasak negatiboak izan diren, urtetik urtera inoiz izan den alda-
keta handiena izan da, eta horren ondorioz, biztanleria ez-aktiboa nabarmen igo da 2012an, 
krisi ekonomikoak enpleguan eragiten dituen ondorio atzeragarrien aurrean sortzen ari den 
adorerik ezaren adierazgarri.

Aldez aurretik gizonei eta emakumeei dagokienez aipatu ditugun tasa negatiboen ondorioz, 
2012an, emakumeen parte-hartzea sei hamarren handiagoa izan zen biztanleria aktiboaren 
guztizkoan, hain zuzen ere %45,9, gizonen artean %54,1 izanik. Emakumeen presentzia han-
ditze horrek jarraipena ematen dio emakumeak lan merkatuan txertatzeko prozesu histori-
koari.

Adin tarteen arabera, 2012an biztanleria aktiboaren jaitsierak eragina izan zuen bere-
ziki, oro har, aldaketa absolutuen arabera, 25 urtetik 54 urtera bitarteko jendearen ar-
tean (16.000 pertsona gutxiago), baita 16 urtetik 24 urtera bitarteko jendearen artean ere 
(8.100 pertsona gutxiago). Azken horiek ia 20.000 gutxiago dira orain 2008an, krisia hasi 
zenean baino.

Testuinguru horretan, jarduera-tasari dagokionez (biztanleria aktiboaren proportzioa 16 urtetik 
gorako biztanleriarekiko), 2007an hasitako goranzko joera eten egin zen, eta %54,9ra jaitsi zen, 
sexuaren arabera oraindik alde nabariak ageri direlarik (%61,1 gizonen artean eta %49,1 ema-
kumeen artean), nahiz eta azken ekitaldian alde horrek berriz ere behera egin zuen gizonezkoen 
jarduera-tasaren jaitsiera handiagoaren eraginez.

3.3 koadroa. Jarduera tasa (EAE)

2010 2011 2012

Jarduera-tasa 55,9 56,2 54,9

Sexuaren arabera
Gizonak 64,0 63,2 61,1
Emakumeak 48,3 49,5 49,1

Adinaren arabera
16-24 urte 31,8 30,3 26,1
25-54 urte 85,2 86,0 85,0
55 eta gehiago 19,2 19,7 19,6

Iturria: BJA (Eustat).

Estatu osoari dagokionez, EAEko jarduera tasa nabarmen txikiagoa da. Izan ere, Estatuko tasa 
%60 izan zen (%66,9 gizonen kasuan eta %53,4 emakumeen kasuan). Bilakaerari dagokionez, 
EAEren jarduera-tasak behera egin du eta estatuko jarduera-tasak, aldiz, bere horretan jarraitu 
du.

Azkenik, adierazi beharra dago Estatuko gazteenen jarduera tasa (%42,8 2012n) EAEkoa baino 
nabarmen handiagoa izan zela (%26,1 2012an), EAEn unibertsitateko ikasleen ehunekoa han-
diagoa delako, agian.
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3.4 koadroa. Jarduera tasa (Estatua)

2010 2011 2012

Jarduera-tasa 60,0 60,0 60,0

Sexuaren arabera
Gizonak 68,1 67,5 66,9
Emakumeak 52,3 52,9 53,4

Adinaren arabera
16-24 urte 46,9 45,0 42,8
25-54 urte 85,5 86,0 86,7
55 eta gehiago 21,4 21,9 22,4

Iturria: BAI (EIN).

3.2.2. Biztanleria landuna

Krisi ekonomikoaren eraginaren ondorioz, EAEko biztanleria landunak uzkurtzeko bidea hartu 
zuen 2009an, eta joera hori 2012ra arte egon zen indarrean, urte arteko –%3,5 tasa negatiboare-
kin (33.200 pertsona landun gutxiago) 2011. urtearen aldean. 2012an euskal BPGa –%1,2 jaitsi 
zen, eta 2009an, berriz, –%3,9. Goian aipatutako tasa negatiboa berdintsua izan zen bi urte ho-
rietan, eta horrek agerian uzten du krisiak okupazioan eragindako inpaktua handiagoa izan dela 
2012. urtean. 2012an landunen tasak behera egin du, beraz, eta horri azken hiru urteetako jai-
tsiera eransten badiogu, landunen maila 2002an eta 2003an izan zenaren erdibidean geratu da.

3.1 grafikoa. Biztanleria landuna EAEn
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Iturria: BJA (Eustat).

Sexuen arabera, enpleguak behera egin zuen gizonen eta emakumeen artean, baina gizonen 
artean beherakada handiagoa izan zen (–%4,6 eta –%2,2, hurrenez hurren). Adin tarteen ara-
bera pertsona zaharrenen artean soilik igo zen enplegu maila (%0,4); 25 urtetik 54 urtera bi-
tarteko pertsonen artean, aldiz, behera egin zuen (–%3,1), eta are gehiago gazteenen artean 
(–%25,6).
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EAEko enplegu tasa (16 urtetik gorako biztanleriaren gaineko landunen ehunekoa) ehuneko ia 
bi puntu jaitsi zen 2011. urtetik 2012. urtera, eta %48,3 izan zen, Estatuan %45 izanik; hortaz, 
aurreko urteetako beheranzko joera luzatu zen.

Lehen sektorean izan ezik, gainerako jarduera sektore guztietan enplegu maila uzkurtu egin zen 
2012an. Beste behin ere, eraikuntzak erregistratu zuen urte arteko tasa negatiboena (–%14,3), 
eta jarraian industriak (–%4,2) eta zerbitzuek (–%2,3).

3.5 koadroa. Enplegu tasa EAEn eta Estatuan

Landunen % ≥ 16 urteko biztanleriaren gainean

2008 2009 2010 2011 2012

EAE 53,3 51,0 50,8 50,1 48,3
Estatua 53,0 49,1 48,0 47,0 45,0

Iturria: BJA (Eustat) eta BAI (INE).

3.6 koadroa. Biztanleria landuna EAEn, sektoreen eta lanbide egoeraren arabera

Balio absolutua 
(milakotan)

Urte arteko 
aldakuntza tasa

2010 2011 2012 2011 2012

Biztanleria landuna 948,9 937,6 904,4 –1,2  –3,5

Sektorea

Nek. eta arrantza 8,7 7,9 8,1 –9,2   2,5
Industria 225,0 223,6 214,2 –0,6  –4,2
Eraikuntza 72,5 67,3 57,7 –7,2 –14,3
Zerbitzuak 642,7 638,8 624,3 –0,6  –2,3

Lanb. eg.
Soldatakoak 784,0 775,9 743,7 –1,0  –4,2
Soldatarik gabekoak 164,9 161,7 160,7 –1,9  –0,6

Iturria: BJA (Eustat).

3.7 koadroa. Biztanleria landuna EAEn lanbide-egoeraren arabera (xehetasunak)

Pertsonak milakotan

2010 2011 2012
Banaketa 

ehunekotan 
2012

GUZTIZKOA 948,9 937,6 904,4 100,0

Enplegatzailea 30,0 29,2 25,9   2,9
Autonomoa 109,3 104,3 107,5  11,9
Familia laguntza eta beste batzuk 2,7 3,3 2,5   0,3
Kooperatibista 23,0 24,9 24,8   2,7
Soldatakoak 784,0 775,9 743,7  82,2

Soldatakoak (publikoa) 152,6 145,0 149,9  16,6
Soldatakoak (pribatua) 631,4 630,9 593,7  65,6

Beste batzuk 0,0 0,0 0,0   0,0

Iturria: BJA (Eustat).
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Biztanleria landunaren lanbide egoerari dagokionez, soldatarik gabeko biztanleria landunak eta, 
batez ere, soldatakoak urte arteko jaitsierak izan zituzten, –%0,6 eta –%4,2, hurrenez hurren. 
Soldatako biztanleriaren barruan, sektore publikoan gora egin du (%3,4) eta sektore pribatuan, 
berriz, behera (–%5,9).

Kontratu motaren arabera, 2012an mugagabeko kontratua duen soldatako biztanleria landuna 
–%4,5 jaitsi zen urte arteko tasan. Aldi baterako kontratua duena, berriz, %2,2 igo zen, eta kon-
traturik ez duena –%46 jaitsi zen, agian etxeko langileen erregularizazio-prozesuaren ondorioz.

3.8 koadroa. Soldatako biztanleria landuna EAEn

Soldatako landunak 
(milakotan)

Urte arteko 
aldakuntza tasa

2010 2011 2012 2011/10 2012/11

GUZTIZKOA 784,0 775,9 743,7 –1,0  –4,2

Kontratu mugagabea 607,2 601,5 574,5 –0,9  –4,5
Aldi baterako kontratua 158,2 155,7 159,1 –1,6   2,2
Kontraturik gabe eta beste batzuk  18,6  18,7  10,1  0,5 –46,0

Iturria: BJA (Eustat).

Biztanleria landuna kontratu motaren arabera ehunekotan nola banatzen den aztertzean zera 
ikusten dugu, 2012an soldatakoen %77,2k kontratu mugagabea izan zuela, eta %21,4k, berriz, 
aldi baterako kontratua. Banaketa horren arabera, enpleguaren egonkortasunak pixka bat oke-
rrera egin du aurreko ekitaldiaren aldean.

3.2 grafikoa.  EAEko soldatako biztanleria landunaren banaketa ehunekotan, 
kontratu motaren arabera141
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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 behin-behinekotasun tasa nabarmen jaitsi zen. 
Bestetik, lan merkatuaren erreformarako presazko neurriei buruzko irailaren 17ko 35/2010, Legeak eta lan-merka-
tuaren erreformarako presazko neurriei buruzko uztailaren 6ko 3/2012 Legeak, kontratazio mugagabea sustatzea zu-
ten helburu, aldi baterako kontratazioa murriztuz, baina dirudienez lege horiek ez dituzte espero ziren emaitzak lortu.
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2010-2012 aldian, hiruhilekotik hiruhilekora, soldatako biztanleria ehunekotan nola banatu den 
aztertzean (3.3 grafikoa) zera ikusten dugu, aldi baterako kontratua duten soldatakoak solda-
tako landun guztien %21aren gainetik ibili zirela, ehunekoak 2011n erregistratutakoak baino 
pixka bat handiagoak izan zirelarik.

3.3 grafikoa.  EAEko soldatako biztanleria landunaren banaketa ehunekotan, 
kontratu motaren arabera
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Iturria: BJA (Eustat).

Bestetik, gogora ekarri behar da soldatako biztanleriaren kontratu motaren araberako banaketa 
nabarmen aldatzen dela sexuaren arabera. Izan ere, 2012an, soldatako gizonezkoen %80,9k 
kontratu mugagabea zuen, eta %18,8k aldi baterakoa. Soldatako emakumeen kasuan, berriz, 
%73,3k kontratu mugagabea zuen, eta %24,2k aldi baterakoa. Halaber, komeni da kontuan 
hartzea, lehenago ere adierazi dugunez, «Kontraturik gabe eta beste batzuk» taldean gizonek 
duten garrantziaren eta emakumeek dutenaren arteko desberdintasuna esanguratsua dela (sol-
datako gizonak %0,3 eta emakumeak %2,5, hurrenez hurren), etxeko langile gisa diharduten 
emakumeak baitira gehienak.

3.9 koadroa.  EAEko soldatako biztanleria landuna 2012an, kontratu motaren 
eta sexuaren arabera

Balio absolutuak milakotan

Guztira Gizonak Emakumeak

GUZTIZKOA 743,7 385,9 357,8

Mugagabea 574,5 312,3 262,2
Aldi baterakoa 159,1  72,5  86,6
Kontraturik gabe eta beste batzuk  10,1   1,0   9,0

Iturria: BJA (Eustat).

Azkenik, adin taldeei dagokienez, eta kasu jakin honetan Eustatek emandako informazioa txos-
ten osoan aintzat hartzen diren adin taldeak ez diren beste adin talde batzuei dagokiela kontuan 
hartuta, azpimarratu beharra dago aldi baterako kontratazioak garrantzi handia duela gazteene-
nartean, eta, oro har, adinean gora egin ahala kontratu mugagabea duten pertsonen ehunekoak 
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gora egin duela. Hala, 2012an, gazteen %61,3k aldi baterako kontratua zuen (%54,3 2011n), 
%26,1ek 25 urtetik 44 urtera bitarteko pertsonen artean, eta %11,1k 45 urtetik gorakoen artean, 
hurrenez hurren (2011an %24 eta %9,9 izan ziren, hurrenez hurren). Azkenik, nabarmentzekoa 
da «kontraturik gabe eta beste batzuk» taldeko soldatakoen garrantzia txikiagoa dela 25-44 ur-
tekoen artean (%1), 45 urtetik gorakoen artean (%1,4) eta 16-24 urtekoen artean (%5,2) baino.

3.10 koadroa.  Soldatako biztanleria landuna, kontratu motaren eta adin taldearen 
arabera (EAE, 2012)

Balio absolutuak milakotan

Guztira
16-24 
urte

25-44 
urte

45 eta 
gehiago

GUZTIZKOA 743,7 26,9 420,2 296,5

Mugagabea 574,5  9,0 306,1 259,4
Aldi baterakoa 159,1 16,5 109,8  32,9
Kontraturik gabe eta beste batzuk  10,1  1,4   4,4   4,2

Iturria: BJA (Eustat).

3.2.3. Biztanleria langabea

Krisialdi ekonomikoaren inpaktuak errotikako joera aldaketa ekarri zuen EAEko biztanleria lan-
gabearen bilakaeran. 1995etik 2007ra bitarteko aldian langabeziak behera egin zuen etengabe, 
2003an izan ezik. 2007tik aurrera, hazkunde handiak erregistratu ziren biztanleria langabeari 
dagokionez: %17,3 (2008), %118,1 (2009), %13,9 (2010) eta %19 (2011), hurrenez hurren. 
2012an, langabe kopuruak gora egin zuen berriz ere (%9,4 urtetik urtera), 124.800 pertsona 
izateraino, eta hazkundea orokorra izan zen, gizon zein emakumeen artean nabari baitzen, 
baita adin talde guztien artean ere. Urtetik urterako tasan zein aldakuntza absolutuan, langabe-
ziaren hazkundeak neurri handiagoan eragin zien emakumeei gizonei baino, baina esan beharra 
dago gizon langabeak (69.600) emakume langabeak (55.200) baino gehiago izan zirela, eta, ho-
rrenbestez, 2009an nabarmentzen hasitako aldeari jarraipena eman zitzaiola.

3.4 grafikoa. Langabezia EAEn, gizonen, emakumeen eta gazteen artean
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2012an 124.800 langabe erregistratu ziren, eta kopuru hori nabarmen handiagoa da 2001ean 
erregistratutakoa baino (107.700), eta 2000an erregistratu zenetik hurbil dago (131.700), en-
plegu-atzerakada handiaren adierazgarri. Nolanahi ere, 2012an erregistratutako langabe kopu-
rua handia izan bazen ere, landunen kopurua (904,4 mila pertsona) 2000koa (830,2 mila per-
tsona) baino handiagoa izan zen, eta beraz 2012an langabezia-tasa (%12,1) txikiagoa izan zen 
2000koa baino (%13,7).

2012an, 2008an hasitako goranzko joerari jarraipena eman zion langabezia tasak, ehunekotan 
1,3 puntu gorago ibili baitzen 2011ko langabezia tasaren gainetik (%10,8). EAEn, langabezia 
tasa nabarmen txikiagoa izan zen Estatuko tasa (%25 2012an) baino, baina EB-27koa (%10,5) 
baino handiagoa. Gainera, aipatzekoa da 2012an EAEko langabezia-tasa handiagoa izan zela 
gizonen artean emakumeen artean baino (%12,5 eta %11,7, hurrenez hurren), Estatuan ger-
tatu denaren justu kontrakoa (emakumeen langabezia-tasa %25,4 eta gizonen langabezia-tasa 
%24,7, hurrenez hurren).

3.11 koadroa. Langabezia-tasa EAEn

2012

I
hiruhilekoa

II
hiruhilekoa

III
hiruhilekoa

IV
hiruhilekoa

Batez 
bestekoa

Langabezia-tasa 12,1 11,9 11,8 12,8 12,1

Sexuaren 
arabera

Gizonak 12,6 12,1 12,1 13,2 12,5
Emakumeak 11,5 11,5 11,3 12,4 11,7

Adinaren 
arabera

16-24 urte 26,5 30,8 36,5 39,3 32,7
25-54 urte 12,2 11,8 11,7 12,6 12,1
55 eta gehiago  6,4  6,3  5,3  6,7  6,2

Iturria: BJA (Eustat).

3.12 koadroa. Estatuko langabezia tasa

2012

I
hiruhilekoa

II
hiruhilekoa

III
hiruhilekoa

IV
hiruhilekoa

Batez 
bestekoa

Langabezia-tasa 24,4 24,6 25,0 26,0 25,0

Sexuaren 
arabera

Gizonak 24,1 24,6 24,7 25,6 24,7
Emakumeak 24,9 24,7 25,4 26,6 25,4

Adinaren 
arabera

16-24 urte 52,0 53,3 52,3 55,1 53,2
25-54 urte 23,0 23,1 23,5 24,6 23,6
55 eta gehiago 16,5 16,8 17,0 18,0 17,1

Iturria: BAI (EIN).

Erregistratutako langabezia

Eustatek eta INEk lan-merkatuari buruzko informazioa eskaini digute, eta aurreko atalean 
azaldu dugu zehatz-mehatz. Hori ez ezik, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak ere bestelako 
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informazio osagarriak eskaini dizkigu erregistratutako langabeziari buruzko datuetan oinarrituta, 
eta zehazkiago, hilabete amaieran bere bulegoetan erantzun gabe dauden enplegu eskaeretan 
oinarrituta15.2

Azken iturri horren arabera, 2012an 162.359 langabe erregistratu ziren EAEn. Kopuru hori 
%11,9 handiagoa da 2011n erregistratua baino, eta 2008an hasitako joera-aldaketari jarraipena 
ematen dio.

2012. urtean, erregistratutako langabeziak igoera positiboak izan zituen urtetik urtera hilabete 
guztietan, baina urteko bigarren zatiko hilabeteetan joera hori areagotu egin zen, urteko azken 
hiruhileko horietan jarduera ekonomikoari dagokionez erregistratutako beherakada handiagoa-
rekin batera.

3.13 koadroa. EAEn erregistratutako langabezia

2008 2009 2010 2011 2012

Urteko batez bestekoa  84.582 120.454 132.358 145.145 162.359

Urtarrila  81.393 110.093 135.687 143.118 155.867
Otsaila  83.319 115.653 137.143 145.456 159.330
Martxoa  82.588 121.090 138.125 151.551 161.918
Apirila  81.705 122.111 134.300 153.155 161.896
Maiatza  80.011 118.744 129.648 148.347 160.908
Ekaina  79.001 116.098 126.365 144.414 158.080
Uztaila  78.845 116.704 125.832 140.097 157.811
Abuztua  81.910 120.318 129.293 140.729 160.125
Iraila  82.997 123.394 130.549 141.906 164.139
Urria  87.837 125.589 132.345 142.601 168.078
Azaroa  94.738 127.454 133.051 144.974 171.069
Abendua 100.637 128.201 135.961 145.394 169.083

Urteko batez besteko datuaren urte 
arteko aldakuntza tasa

%11,8 %42,4 %9,9 %9,7 %11,9

Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

2011. urtean, aurretik enplegurik ez zuten langabeen ehunekoak gora egin zuen nabarmen 
(%47,3), diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko enplegu bulegoetan inskribatuta egoteko 
betebeharraren ondorioz. 2012. urtean, berriz, pertsona horien kopuruaren urte arteko hazkun-
dea %14,7 baino ez zen izan, eta ehuneko horrek antz handiagoa du 2012. urtean aurretik en-
plegua zuten pertsonen kopuruan izandako gorakadarekin (%11,6). Nolanahi ere, lehen enple-
gua aurkitzeko zailtasunen adierazgarria da ehuneko hori.

3.6 grafikoan, urte bakoitzeko abenduan erregistratutako langabeziaren bilakaera eta ur-
teko batez besteko maila konparatzen dira, eta agerian geratzen da bi magnitude horien 
bilakaera oso antzekoa dela denboran. Hori dela eta, ondorengo azterketa xehatuan urte 
bakoitzeko abenduaren amaieran erregistratutako langabeziaren datuak baino ez aipatzea 
erabaki da.

15 Ikus web orri hau: http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/conceptos/.
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3.5 grafikoa.  EAEn erregistratutako langabezia (aurretik enplegua zuten pertsonak 
eta aurretik enplegurik ez zutenak)
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Iturria: SEPE.

3.6 grafikoa.  EAEn urte bakoitzeko abenduan erregistratutako langabezia, 
eta langabeziaren urteko batez bestekoa
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Zehazki, 2012ko abenduan erregistratutako langabeen kopurua 169.083 izan zen (141.876 izan 
ziren 1996ko abenduan). Beraz, urte arteko aldakuntza tasa aurreko urtean baino %16,3 han-
diagoa izan zen, eta atzeraldiak enpleguan izan duen eragin negatiboaren adierazgarria dugu 
datu hori. Sexua kontuan hartuta, erregistratutako langabeziaren gorakada handiago izan zen 
gizonengan emakumeengan baino (%18,7 eta %14, hurrenez hurren). Adina kontuan hartuta, 
berriz, urte arteko tasa handiak erregistratu ziren hiru adin tarte handietan.

3.14 koadroa.  Erregistratutako langabezia, sexuaren eta adinaren arabera 
(2012ko abendua)

EAE
Urte arteko 
aldakuntza 

tasa
Estatua

Urte arteko 
aldakuntza 

tasa

Guztira 169.083 16,3 4.848.723 9,6

Adinaren 
arabera

< 25 urte  13.281 11,3 456.635 –0,9
25-44 urte  88.079 16,3 2.490.166 7,7
45 urte edo gehiago  67.723 17,3 1.901.922 15,2

Gizonak  84.571 18,7 2.407.907 9,0

Adinaren 
arabera

< 25 urte   7.159  7,2 241.810 –2,9
25-44 urte  44.719 18,4 1.220.901 6,7
45 urte edo gehiago  32.693 21,9 945.196 15,7

Emakumeak  84.512 14,0 2.440.816 10,3

Adinaren 
arabera

< 25 urte   6.122 16,4 214.825 1,5
25-44 urte  43.360 14,1 1.269.265 8,8
45 urte edo gehiago  35.030 13,4 956.726 14,7

Iturria: SEPE.

Erregistratutako langabeen jatorrizko jarduera sektoreei dagokienez, urte arteko gehikuntza 
handiak izan ziren nagusi. Aitzitik, Estatu osoan, erregistratutako langabeziak ez zuen gora egin 
sektore guztietan: eraikuntzan eta aurretik enplegurik ez zutenen kolektiboaren kasuan, langa-
beziak beherakada txiki bat izan zuen 2011. urteko abenduarekin konparatuz gero.

3.15 koadroa.  Erregistratutako langabezia, jatorrizko jarduera sektoreen arabera 
(2012ko abendua)

EAE
Urte arteko 
aldakuntza 

tasa
Estatua

Urte arteko 
aldakuntza 

tasa

Guztira 169.083 16,3 4.848.723 9,6

Lehen sektorea   2.895 21,7 187.876 28,7
Industria  26.233 12,4 543.055 6,6
Eraikuntza  20.355 11,8 755.832 –2,6
Zerbitzuak 105.514 19,6 2.993.492 14,6
Aurreko enplegurik gabe  14.086  6,6 368.468 –2,6

Iturria: SEPE.

2010eko, 2011ko eta 2012ko abenduko datuak kontuan hartuta ikus daitekeenez, industriaren, 
eraikuntzaren eta zerbitzuen sektoreetan erregistratutako langabeziaren urte arteko hazkundea-
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ren erritmoa areagotu egin zen. Aitzitik, lehen sektorean eta aurreko enplegurik gabekoen ko-
lektiboan, erritmo hori moteldu egin zen.

3.16 koadroa.  EAEn erregistratutako langabezia, jatorrizko jarduera sektoreen arabera 
(urte bakoitzeko abendua)

2010 2011
Urte arteko 
aldakuntza 

tasa
2012

Urte arteko 
aldakuntza 

tasa

Guztira 135.961 145.394  6,9 169.083 16,3

Lehen sektorea   1.897   2.378 25,4   2.895 21,7
Industria  23.053  23.346  1,3  26.233 12,4
Eraikuntza  16.995  18.206  7,1  20.355 11,8
Zerbitzuak  83.859  88.247  5,2 105.514 19,6
Aurreko enplegurik gabe  10.157  13.217 30,1  14.086  6,6

Iturria: SEPE.

Azkenik, komeni da berriz ere honako hau gogoraraztea: erregistratutako langabeziaren kal-
kuluaren inguruan 2002an eta 2005ean gertatutako metodologia aldaketen eraginez, Estatuko 
Enplegu Zerbitzu Publikoak langabeei buruz emandako datuak Eustateko BJA inkestan zein 
EINen BAI inkestan jasotako datuak baino handiagoak izan ziren. Hala, BJA inkestaren ara-
bera, EAEn 124.800 langabe zeuden batez beste 2012an, eta BAI inkestaren arabera, berriz, 
152.900; aitzitik, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren arabera, erregistratutako batez bes-
teko langabezia 162.359 lagunekoa izan zen EAEn. Ildo horretan, oso izaera desberdineko es-
tatistika eragiketak direla azpimarratu behar da berriz ere: horietako bat hilero zenbatzen den 
administrazio erregistroa da (erregistratutako langabezia), eta beste biak, ordea, hiru hilean 
behingo inkestak (BJA eta BAI).

Langabezia prestazioak163

Langabezia prestazioen onuradunen kopurua (88.135 pertsona) %7,7 handiagoa izan zen 
2012an aurreko urtearekin alderatuta; Estatuan, berriz, %3,4ko igoera izan zen. Prestazioen 
onuradunen hazkunde erlatiboa EAEn Estatuan baino handiagoa izan zenez gero, EAEk Esta-
tuaren guztizkoan izan zuen proportzioa ere aurreko ekitaldikoa baino handixeagoa izan zen 
(%2,9 2011. urtean eta %3 2012. urtean).

Estaldura tasa174langabezia prestazioren bat jasotzen duten langabeen (SEPEn erregistratutako 
langabezia) proportzioa da. Horren arabera, 2012. urtean (urteko batez bestekoa), estaldura 
tasa %54,3raino jaitsi zen EAEn, eta azken sei urteetako ehunekorik txikiena izan zen.

16 Langabeziagatiko prestazioak hiru motakoak izan daitezke: a) ordaindutakoaren araberako prestazioak (erabateko 
langabeziagatik edo langabezia partzialagatik); b) ordaindutakoaren araberakoak ez diren prestazioak (langabe-
zia sorospena eta Nekazaritzako Erregimen Bereziko langileentzako sorospena); eta c) Gizarteratzeko Errenta Akti-
boa. Langabezia prestazioen eta horien helburuaren definiziorako, ikus http://www.sepe.es/contenido/conocenos/
publicaciones/.

17 Onuradunak baino ez dira kontuan hartzen tasa hori kalkulatzerakoan (zenbatekoak ez).
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3.17 koadroa. Langabezia prestazioen onuradunak EAEn

Onuradunak
Erregistratutako 

langabezia 
(SEPE)

Estaldura 
tasa*

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 41.206  89.655 46,0
2004 42.973  89.749 47,9
2005 44.453  84.808 52,4
2006 44.911  80.793 55,6
2007 45.082  75.629 59,6
2008 51.869  84.582 61,3
2009 78.355 120.454 65,0
2010 85.385 132.358 64,5
2011 81.846 145.145 56,4
2012 88.135 162.359 54,3

* Egileak egina.
Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

2012. urtean, aurreko urteetan bezala, Estatuko estaldura tasa (%62,3) EAEn erregistratutakoa 
baino handiagoa izan zen. Edonola ere, bilakaera antzekoa izan zen bi kasuetan. Estatu osoko 
estaldura tasatik nekazaritzako behin-behineko langileak salbuetsiz gero (3.7 grafikoa), ehune-
koa %59,4 izan zen.

3.18 koadroa. Langabezia prestazioen onuradunak Estatuan

Onuradunak
Erregistratutako 

langabezia 
(SEPE)

Estaldura 
tasa* 

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
2012 2.942.061 4.720.404 62,3

* Egileek  prestatua. Behin-behinekoak eta mekazaritzakoak ere barne.
Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.
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3.7 grafikoa. Langabeziagatiko estaldura tasak (%)
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Oharra:  Nekazaritzako behin-behineko langileak sorospena jasotzen duten, Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Erregi-
men Bereziaren erroldan agertzen diren eta Andaluziako eta Extremadurako autonomia erkidegoetan bizi diren 
besteren konturako behin-behineko langileak dira, eta horregatik salbuetsi dira.

Iturria:  Egileak egina, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren datuetan oinarrituta.

EAEko langabeen jatorrizko jarduera sektorearen arabera, 2012ko estaldura tasek behera egin 
zuten berriz nabarmen 2011ko tasen aldean, sektore guztietan gainera. Era berean, estaldura 
tasarik handiena industriakoa izan zen (%74,6), eta, ondoren, eraikuntzakoa (%63). Tasarik txi-
kiena, berriz, lehen sektorekoa izan zen (%37,6).

3.19 koadroa. Langabeziagatiko estaldura tasa EAEn, jarduera sektorearen arabera

Ehunekoa

Lehen 
sektorea

Industria Eraikuntza Zerbitzuak

2007 57,2 92,0 49,8 54,7
2008 60,5 90,1 54,3 57,6
2009 66,8 83,3 72,1 61,4
2010 55,6 86,5 75,5 60,8
2011 39,8 80,3 68,0 54,2
2012 37,6 74,6 63,0 52,8

Iturria: Egileak egina, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren datuetan oinarrituta.

3.2.4. EAEko emakumeak lan merkatuan

Emakumea lan merkatuan pixkanaka sartzeak eragin nabarmena izan du lan merkatuaren 
egituran; izan ere, gure lurraldeko nahiz Estatu osoko bilakaera soziolaboralaren gertakari 
nagusietako bat izan da. Ildo horretan, genero ikuspegia oinarri hartuta, euskal lan merka-
tuaren bilakaerak azken hogei urteotan izan dituen ezaugarri nagusiak azalduko ditugu la-
bur-labur:



81

3. ENPLEGUA ETA KONTRATAZIOA 

Biztanleria aktiboa: 1992tik 2012ra bitarte, biztanleria aktibo orokorrak %13,6ko igoera  ♦
izan zuen, eta emakumeenak, berriz, %39,3koa. Horrela, beraz, emakumeek biztanleria 
aktibo osoan zuten proportzioa %37,5etik %45,9ra igo zen.
Jarduera tasa: emakumeen biztanleria aktiboaren kopuruan izandako igoera nabarmenak  ♦
talde horren jarduera tasak gora egitea eragin zuen. Zehazki, emakumeen jarduera tasa 
%49,1 izan zen (%38,4 1992an).

3.20 koadroa. EAEko emakumeak: jarduera, okupazioa eta langabezia (1992-2012)

1992 1997 2002 2007 2012

Biztanleria aktiboa (portzentajezko banaketa)
Emakumeak 37,5 40,3 40,7 42,3 45,9
Gizonak 62,5 59,7 59,3 57,6 54,1

Biztanleria landuna (portzentajezko banaketa)
Emakumeak 32,5 35,6 39,0 42,2 46,2
Gizonak 67,5 64,3 61,0 57,8 53,8

Biztanleria langabea (portzentajezko banaketa)
Emakumeak 57,6 57,8 59,4 46,5 44,2
Gizonak 42,4 42,2 40,6 53,5 55,8

Biztanleria ez-aktiboa (portzentajezko banaketa)
Emakumeak 66,5 63,7 63,9 62,5 58,1
Gizonak 33,5 36,3 36,1 37,5 41,9

Jarduera-tasa (1)

Emakumeak 38,4 41,4 43,1 45,2 49,1
Gizonak 67,4 64,8 66,1 65,1 61,1

Langabezia tasa (2) 
Emakumeak 30,6 30,3 12,1 3,6 11,7
Gizonak 13,5 14,9  5,7 3,0 12,5

(1) (Biztanleria aktiboa / ≥ 16 urteko biztanleria) × 100.
(2) (Biztanleria langabea / biztanleria aktiboa) × 100.
Iturria: BJA (Eustat).

Biztanleria landuna: azken hogei urteotan, EAEko enpleguak, oro har, %24,6ko igoera  ♦
izan du, eta emakumeenak, berriz, %77,2koa. Horrela, beraz, emakumeek eus-
kal enpleguan zuen proportzioak gora egin du nabarmen (%32,5 1992an, eta %46,2 
2012an).
Biztanleria langabea: langabeen kopurua nabarmen jaitsi da azken bi hamarkadetan;  ♦
1992. urtean, 180.400 pertsona ziren, eta 2012an, berriz, 124.800 (–%30,8ko jaitsiera bi 
urte horien arteko aldian). Bestalde, emakume langabeen kopuruak neurri handiagoan 
egin du behera aldi horretan (–%46,9).
Langabezia tasa: emakumeen biztanleria aktiboa asko hazi bada ere, emakume langa- ♦
been kopuruak behera egin du, eta emakumeen langabezia tasa asko jaitsi da EAEn. 
Izan ere, tasa hori emakume aktiboen %30,6ra iritsi zen 1992an (%11,7 2012an).
Behin-behinekotasuna: 2012an, aurreko urteetan gertatu zenaren antzera, behin-behi- ♦
nekotasunak eragin handiagoa izan zuen emakumeengan, aldi baterako kontratatutako 
emakumeen ehunekoa %24,2ra igo baitzen (%18,8ra gizonen kasuan). Gainera, kon-
traturik gabeko soldatako biztanleriaren kategoria etxeko langile gisa lan egiten duten 
emakumeek osatzen dute batez ere. Horrek %2,5 gaineratzen dio lan kolokatasuntzat 
hartzen dugunaren proportzioari. Nolanahi ere, argitu beharra dago sexuaren araberako 
behin-behinekotasunari dagokionez dagoen diferentziala pixkanaka murriztu dela azken 
urteotan.
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3.8 grafikoa. EAEko emakumeak: jarduera, okupazioa eta langabezia (1992-2012)
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Iturria: BJA (Eustat).

SEPEk argitaratutako informazioari helduta, eta kontuan hartuta kasu honetan azterketa 2002-
2012 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 (%50 2012an, eta %58,7 
2002an).
Jakinarazitako kontratuak: azken hamarkadan, emakumeek nabarmen handitu dute pro- ♦
portzioa jakinarazitako kontratuen guztizko kopuruan (%51,5 2012an eta %49,1 2002an).
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3.9 grafikoa.  EAEko emakumeak: erregistratutako langabezia eta jakinarazitako 
kontratuak (2002-2012)
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Iturria: SEPE.

3.2.5. Lurralde historikoen araberako azterketa

Okupazioak eta langabeziak 2012an izan duten bilakaerari buruzko lurralde azterketan (3.21 
koadroa), hiru lurralde historikoen artean dauden aldeak ikus daitezke, baita EAEko baterako 
bilakaerarekiko desberdintasunak eta antzekotasunak ere.

Biztanleria aktiboa: pertsona aktiboen kopuruak behera egin zuen hiru lurraldeetan  ♦
(–%3,1 Gipuzkoan, –%1,9 Bizkaian eta –%1,1 Araban).
Biztanleria landuna: landunen kopuruak behera egin zuen hiru lurraldeetan (–%3,9 Gi- ♦
puzkoan, –%3,4 Bizkaian eta –%3,1 Araban). Jarduera sektoreak kontuan hartuta, Biz-
kaiko eta Gipuzkoako lehen sektorea eta Bizkaiko industria sektorea salbu (%21,9ko, 
%5,3ko eta %0,2ko igoerak izan ziren horietan), gainerako sektoreetan enpleguen ko-
puruak behera egin zuen hiru lurraldeetan. Termino absolutuetan, enplegu suntsiketa-
rik handiena Bizkaiko zerbitzuetan gertatu zen (2011n baino 11.200 pertsona gutxiago), 
eta enplegu gorakadarik handiena, berriz, lurralde bereko lehen sektorean (700 landun 
gehiago).
Langabeak eta langabezia tasa: langabeziak gora egin zuen, oro har (%21,1 Araban,  ♦
%8,3 Bizkaian eta %6,9 Gipuzkoan), baita langabezia tasak ere. Bizkaian, langabezia 
tasa %13,3tik %14,7ra igo zen 2011tik 2012ra bitarte, Araban %7,9tik %9,6ra, eta Gi-
puzkoan %8,2tik %9ra.
Kontratu motaren araberako soldatako biztanleriak 2012. urtean izan zuen banaketari  ♦
dagokionez, adierazi beharra dago Arabak izan zuela kontratu mugagabeen proportziorik 
handiena (Arabako guztizkoaren %79,1), gizonen zein emakumeen kasuan. Aitzitik, aldi 
baterako kontratuen ehunekorik handiena Gipuzkoak izan zuen (Gipuzkako guztizkoaren 
%21,7).
Erregistratutako langabeziari dagokionez, Bizkaiak eman zuen SEPEn inskribatutako per- ♦
tsonen kopururik handiena (94.811 pertsona 2012ko abenduan, hau da, guztizkoaren 
%56,1), eta, ondoren, Gipuzkoak (guztizkoaren %28,2) eta Arabak (%15,7). Bilakaerari 
dagokionez, aurreko ekitaldiko abenduarekin alderatuz gero, hiru lurralde historikoetan 
gora egin zuen erregistratutako langabeen kopuruak (%18,8ko igoera Araban, %15,8koa 
Bizkaian eta %15,9koa Gipuzkoan).
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3.21 koadroa. Lan merkatua lurralde historikoen arabera

Balio absolutuak milakotan(1)

2009 2010 2011 2012

ARABA

Biztanleria aktiboa 159,9 159,7 155,9 154,2
Biztanleria landuna 144,1 143,8 143,7 139,3

Nek. eta arrantza 2,7 3,1 2,8 2,1
Industria 42,7 40,9 40,7 39,3
Eraikuntza 9,8 8,8 9,5 7,8
Zerbitzuak 88,9 91,0 90,6 90,1

Biztanleria langabea 15,8 16,0 12,3 14,9
Biztanleria ez-aktiboa 112,3 115,0 120,6 123,8
Jarduera-tasa (%) 58,7 58,1 56,4 55,5
Langabezia tasa (%) 9,9 10,0 7,9 9,6

BIZKAIA

Biztanleria aktiboa 542,4 551,0 559,2 548,7
Biztanleria landuna 495,6 495,8 484,9 468,3

Nek. eta arrantza 4,6 3,6 3,2 3,9
Industria 97,5 97,4 96,7 96,9
Eraikuntza 43,7 42,3 36,6 30,2
Zerbitzuak 349,8 352,5 348,5 337,3

Biztanleria langabea 46,8 55,2 74,3 80,5
Biztanleria ez-aktiboa 457,5 450,9 445,5 455,4
Jarduera-tasa (%) 54,2 55,0 55,7 54,6
Langabezia tasa (%) 8,6 10,0 13,3 14,7

GIPUZKOA

Biztanleria aktiboa 333,4 334,1 336,6 326,3
Biztanleria landuna 311,8 309,3 309,0 296,8

Nek. eta arrantza 1,6 2,0 1,9 2,0
Industria 85,1 86,7 86,2 78,1
Eraikuntza 24,3 21,4 21,2 19,8
Zerbitzuak 200,8 199,2 199,7 196,8

Biztanleria langabea 21,6 24,7 27,6 29,5
Biztanleria ez-aktiboa 258,7 256,9 255,1 265,5
Jarduera-tasa (%) 56,3 56,5 56,9 55,1
Langabezia tasa (%) 6,5 7,4 8,2 9,0

(1) Jarduera tasaren eta langabezia tasaren kasuan izan ezik.
Iturria: BJA (Eustat).

3.22 koadroa.  Soldatako biztanleria landuna lurralde historikoen arabera (2012). 
Portzentajezko banaketa kontratu motaren arabera

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Guztira Gizonak Emakum. Guztira Gizonak Emakum. Guztira Gizonak Emakum.

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Mugagabea  79,1  83,5  74,0  77,1  80,3  73,5  76,6  80,6  72,4
Aldi baterakoa  20,5  16,3  25,2  21,5  19,4  23,7  21,7  19,1  24,5
Kontraturik gabe eta 
beste batzuk

  0,4   0,2   0,5   1,5   0,3   2,7   1,6   0,3   3,1

Iturria: BJA (Eustat).
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3.2.6. Atzerriko langileak

2012. urtean, atzerritarrei emandako lan baimenen kopuruak behera egin zuen nabarmen, oro 
har, EAE osoan (–%21,6) zein lurralde historiko bakoitzean (–%30,3 Gipuzkoan, –%22,7 Araban 
eta –%17,2 Bizkaian). Zifra absolutuetan, 2012. urtean 12.344 lan baimen eman ziren EAEn, 
hau da, 2011n baino 3.402 baimen gutxiago. Halaber, Estatuan ere beherakada handia izan 
zuen 2012an emandako lan baimenen kopuruak (–%26,9). Soldatako 1.000 pertsonako eman-
dako lan baimenen proportzioa handiagoa izan zen Estatuan EAEn baino (17 eta 16, hurrenez 
hurren).

3.23 koadroa. Emandako lan baimenak

2008 2009 2010 2011 2012
Aldak. 
tasa 

2012/2011

EAE 21.732 13.889 13.944 15.746 12.344 –21,6

Araba 4.378 2.818 2.579 2.646 2.045 –22,7
Bizkaia 10.946 6.498 7.355 8.950 7.408 –17,2
Gipuzkoa 6.408 4.573 4.010 4.150 2.891 –30,3

Estatua 790.205 373.865 301.418 314.073 229.506 –26,9

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Bestalde, Gizarte Segurantzan afiliatutako atzerritarren kopuruak ere behera egin zuen, oro 
har (–%2,3 EAEn eta –%5,1 Estatuan). Gizarte Segurantzan afiliatutako atzerriko langileen ra-
tioa (1.000 afiliatuko) askoz handiagoa izan zen Estatuan EAEn baino (119 eta 69, hurrenez 
hurren).

3.24 koadroa. Gizarte Segurantzan afiliatutako atzerriko langileak

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aldak. 
tasa 

2012/2011

EAE 45.002 51.954 50.404 51.497 52.468 51.274 –2,3

Araba 11.021 12.309 11.486 11.312 10.779 10.368 –3,8
Bizkaia 18.957 22.151 21.912 23.267 24.517 24.167 –1,4
Gipuzkoa 15.024 17.494 17.006 16.917 17.172 16.739 –2,5

Estatua 1.975.578 2.052.406 1.878.023 1.840.827 1.783.858 1.693.324 –5,1

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Gizarte Segurantzan afiliatutako atzerritarren kopuruaren beherakada jarduera ekonomikoa mu-
rriztu izanaren ondorioa da, oro har, eta eraikuntzaren sektorean izandako atzerakadaren ondo-
rioa, bereziki. Izan ere, atzerriko afiliatuen %25ek eraikuntzan ziharduen 2008. urtearen hasie-
ran; 2012. urtearen amaieran, berriz, ehuneko hori %12ra jaitsi zen.
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3.3. SEPEn jakinarazitako lan kontratazioaren bilakaera (EAE)

3.3.1. Bilakaera orokorra eta errotazioa

BJA inkestak 2012an agerian utzitako enpleguaren murrizketaren ildotik (–%3,5), lan kontrata-
zioak ere behera egin zuen, eta zapuztuta geratu zen 2010ean hasitako susperraldia. Zehazki, 
EAEn jakinarazitako kontratuak 703.834 izan ziren 2012an, hau da, 2002an baino gutxiago. 
Edonola ere, urte arteko –%2,8ko jaitsiera izan da (%1,9ko hazkundea izan zen 2011n). Lurral-
deak kontuan hartuta, jakinarazitako lan kontratazioaren murrizketa orokorra izan zen hiru lu-
rraldeetan (–%3,4 Bizkaian, –%2,4 Gipuzkoan eta –%1,5 Araban). Estatu osoan ere, aldakun-
tza tasa aurreko ekitaldikoa baino txikiagoa izan zen (–%1,3).

3.25 koadroa. SEPEn jakinarazitako kontratuak

Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa 

2002 14.179.248 708.087 106.126 398.908 203.053
2003 14.668.063 742.386 122.380 408.790 211.216
2004 16.350.784 789.446 130.593 423.968 234.885
2005 17.164.965 806.103 133.014 434.513 238.576
2006 18.526.772 849.825 137.529 460.500 251.796
2007 18.622.108 869.206 145.100 476.664 247.442
2008 16.601.237 822.863 139.029 441.411 242.423
2009 14.021.837 673.925 111.990 362.970 198.965
2010 14.417.150 709.979 121.240 380.912 207.827
2011 14.433.232 723.809 123.553 390.916 209.340
2012 14.240.991 703.834 121.665 377.819 204.350

Iturria: SEPE.

2012an, kontratatutako pertsonen kopuruak jakinarazitako kontratuen kopuruak baino neu-
rri txikiagoan egin zuen behera, eta, horregatik, kontratu errotazioa (2,77 kontratu pertsona 
eta urte bakoitzeko) 2011koa baino txikixeagoa izan zen (2,82 2011. urtean). Nolanahi ere, 
2012ko errotazioa 2007koa (hau da, krisia hasi baino urtebete lehenagokoa) baino handiagoa 
izan zen.

3.26 koadroa. Jakinarazitako kontratuak eta kontratatutako pertsonak EAEn

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jakinarazitako kontratuak (1) 869.206 822.863 673.925 709.979 723.809 703.834
Kontratatutako pertsonak (2) 330.759 315.040 260.147 259.096 256.436 253.733

Errotazioa (1)/(2) 2,63 2,61 2,59 2,74 2,82 2,77

Iturria: SEPEren Informazioa Aztertzeko Sistema. 2013ko apirilean eguneratutako datuak.

Lurralde historikoak kontuan hartuta, Bizkaiak izan zuen errotaziorik handiena (2,94), eta, ondo-
ren, Gipuzkoak (2,63) eta Arabak (2,57).
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3.27 koadroa.  Jakinarazitako kontratuak eta kontratatutako pertsonak EAEn, 
lurralde historikoaren arabera (2012)

Araba Bizkaia Gipuzkoa GUZTIRA

Jakinarazitako kontratuak (1) 121.665 377.819 204.350 703.834
Kontratatutako pertsonak (2)  47.391 128.587  77.755 253.733

Errotazioa (1)/(2) 2,57 2,94 2,63 2,77

Iturria: SEPEren Informazioa Aztertzeko Sistema. 2013ko apirilean eguneratutako datuak.

3.3.2. SEPEn jakinarazitako kontratuak kontratu motaren, sexuaren, adinaren eta 
lurralde historikoaren arabera

EAEn jakinarazitako guztizko kontratazioak 2012an %2,8ko beherakada izan bazuen ere, por-
taera desberdina izan zen bi alderdi nagusietan. Kontratu mugagabeek %52,7ko igoera izan 
zuten, eta aldi baterako kontratuek, berriz, –%6,3ko jaitsiera.

Kontratu mugagabeen kopuruaren urte arteko igoera handia 2012an etxeko zerbitzuaren 
lan harreman berezia arautzen duen azaroaren 14ko 1620/2011 Errege Dekretuaren (2011ko 
azaroaren 17ko BOE) babesean etxeko langileak erregularizatzeko egindako prozesuaren 
ondorioa izan zen. 2012ko irailera arte eskuragarri zeuden datuen arabera, EAEn urtarriletik 
hilabete horretara erregistratutako 53.498 kontratu mugagabeetatik 23.402 arestian adiera-
zitako erregularizazio prozesuaren barruko kontratu mugagabeak izan ziren (guztien %44). 
Aitzitik, aldi berean erregistratutako aldi baterako 469.912 kontratuetatik 6.906 baino ez 
ziren erregularizazio prozesuaren ondoriozkoak izan (guztien %1,5). Gainera, irailera arte 
erregularizazioaren ondorioz egindako 23.402 kontratu mugagabeetatik, 15.647 lanaldi 
partzialekoak izan ziren. Horregatik izan zuen hain gorakada handia kontratu mota horrek 
2012. urtean.

Kontratu mugagabeen kopuruaren igoera handiaren ondorioz, aldi baterako kontratazioaren 
proportzioak guztizko kontratazioaren %90,5era murriztu zen (%94 2011. urtean).

Kontratazio mugagabeak izan zuen %52,7ko gorakada arestian adierazitako arrazoiarengatik 
lanaldi partzialeko kontratazio mugagabeak izan zuen %147,4ko hazkundearen ondorioa izan 
zen nagusiki. Horrela, beraz, kontratu guztien artean, lanaldi partzialeko kontratu mugagabeen 
proportzioak igoera nabarmena izan zuen (%1,7 2011. urtean eta %4,3 2012an).

Aitzitik, 2012an aldi baterako kontratazioak izan zuen –%6,3ko beherakada lanaldi osoko aldi 
baterako kontratazioaren –%11,1eko beherakadaren ondorioa izan zen, lanaldi partzialeko kon-
tratazioak gora egin baitzuen (%2,3) arestian adierazitako arrazoiarengatik. Horrela, beraz, az-
ken bi kontratu mota horiek kontratu guztien artean zuten proportzioak bilakaera desberdina 
izan zuten.
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3.28 koadroa.  SEPEn jakinarazitako EAEko eta lurralde historikoetako kontratuak, 
kontratuaren iraupenaren arabera

EAE 
GUZTIRA

MUGAGABEAK ALDI BATERAKOAK

Guztira
Lanaldi 

osokoak

Lanaldi 
partziale-

koak

Aldizk. 
finkoak

Guztira
Lanaldi 

osokoak

Lanaldi 
partziale-

koak

Presta-
kuntza 

arlokoak

EAE 2006 849.825 79.809 60.308 17.058 2.443 770.016 529.585 238.213 2.218

Araba 137.529 12.894  9.964  2.801 129 124.635  89.416  34.889 330
Bizkaia 460.500 41.990 31.534  9.164 1.292 418.510 284.397 132.868 1.245
Gipuzkoa 251.796 24.925 18.810  5.093 1.022 226.871 155.772  70.456 643

EAE 2007 869.206 76.885 56.338 17.462 3.085 792.321 547.652 242.668 2.001

Araba 145.100 12.933  9.591  2.968 374 132.167  94.962  36.878 327
Bizkaia 476.664 41.460 30.409  9.426 1.625 435.204 297.855 136.244 1.105
Gipuzkoa 247.442 22.492 16.338  5.068 1.086 224.950 154.835  69.546 569

EAE 2008 822.863 71.194 51.660 16.419 3.115 751.669 510.417 239.506 1.746

Araba 139.029 12.183  9.126  2.656 401 126.846  90.085  36.481 280
Bizkaia 441.411 36.993 26.545  8.881 1.567 404.418 273.646 129.761 1.011
Gipuzkoa 242.423 22.018 15.989  4.882 1.147 220.405 146.686  73.264 455

EAE 2009 673.925 51.366 35.632 13.101 2.633 622.559 403.153 218.022 1.384

Araba 111.990  8.289  5.970  2.066 253 103.701  70.926  32.553 222
Bizkaia 362.970 27.290 18.910  7.182 1.198 335.680 215.838 119.163 679
Gipuzkoa 198.965 15.787 10.752  3.853 1.182 183.178 116.389  66.306 483

EAE 2010 709.979 48.964 33.304 13.230 2.430 661.015 430.831 228.819 1.365

Araba 121.240  8.236  5.960  2.000 276 113.004  78.365  34.397 242
Bizkaia 380.912 25.410 17.020  7.243 1.147 355.502 229.634 125.082 786
Gipuzkoa 207.827 15.318 10.324  3.987 1.007 192.509 122.832  69.340 337

EAE 2011 723.809 43.665 29.350 12.226 2.089 680.144 437.205 242.048 891

Araba 123.553  6.989  4.923  1.812 254 116.564  79.609  36.763 192
Bizkaia 390.916 23.490 15.615  6.815 1.060 367.426 236.169 130.791 466
Gipuzkoa 209.340 13.186 8.812  3.599 775 196.154 121.427  74.494 233

EAE 2012 703.834 66.688 34.489 30.244 1.955 637.146 388.651 247.502 993

Araba 121.665  9.351  5.064  3.879 408 112.314  72.969  39.153 192
Bizkaia 377.819 36.896 18.555 17.580 761 340.923 206.715 133.777 431
Gipuzkoa 204.350 20.441 10.870  8.785 786 183.909 108.967  74.572 370

Iturria: SEPE.

Kontratazio mugagabearen barruan, eta kontratu tipologiaren arabera, kontratu mugagabe 
arruntek gorakada handia izan zuten (%155,6), kasu horretan ere arestian adierazitako arra-
zoiarengatik. Kontratazio mugagabea sustatzeko kontratuek, mugagabe bihurtutako kontratuek 
eta gainerako kontratu mugagabeek, berriz, behera egin zuten (–%88, –%18 eta –%19,3, hu-
rrenez hurren).
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3.10 grafikoa. EAEn jakinarazitako kontratazioa
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Iturria: SEPE.

3.29 koadroa.  EAEn jakinarazitako kontratuen portzentajezko banaketa, 
kontratuaren iraupenaren arabera

GUZTIRA

MUGAGABEAK ALDI BATERAKOAK

Guz-
tira

Lanaldi 
osokoak

Lanaldi 
partzia-
lekoak

Aldizk. 
finkoak

Guzti-
ra

Lanaldi 
osokoak

Lanaldi 
partzia-
lekoak

Prestakun-
tza arlokoak

2006 100,0 9,4 7,1 2,0 0,3 90,6 62,3 28,0 0,3
2007 100,0 8,8 6,5 2,0 0,4 91,2 63,0 27,9 0,2
2008 100,0 8,7 6,3 2,0 0,4 91,3 62,0 29,1 0,2
2009 100,0 7,6 5,3 1,9 0,4 92,4 59,8 32,4 0,2
2010 100,0 6,9 4,7 1,9 0,3 93,1 60,7 32,2 0,2
2011 100,0 6,0 4,1 1,7 0,3 94,0 60,4 33,4 0,1
2012 100,0 9,5 4,9 4,3 0,3 90,5 55,2 35,2 0,1

Iturria: SEPE.

Aldi baterako kontratazioaren barruan, modalitate guztiek egin zuten behera. Edonola ere, 
beherakadarik handiena (termino absolutuetan zein erlatiboetan) behin-behineko kontratuena 
izan zen (–%7,7).
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3.30 koadroa. EAEn jakinarazitako kontratu mugagabeak, kontratu motaren arabera

2010 2011 2012
Aldak. tasa 
2012/2011

GUZTIRA 48.964 43.665 66.688  52,7

Mugagabe arruntak 20.473 19.501 49.852 155,6
Kont. mugagabea sustatzeko mugagab. 6.964 4.258 512 –88,0
Mugagabe bihurtutakoak 21.262 19.657 16.123 –18,0
Gainerakoak 265 249 201 –19,3

Iturria: SEPE.

3.31 koadroa.  SEPEn jakinarazitako EAEko aldi baterako kontratuak, 
kontratu motaren arabera

2010 2011 2012
Aldak. tasa 
2012/2011

GUZTIRA 661.015 680.144 637.146 –6,3

Obra edo zerbitzukoak 225.119 230.889 219.980 –4,7
Behin-behinekoak 261.942 266.407 246.016 –7,7
Bitartekoak 161.473 170.623 159.608 –6,5
Gainerakoak  12.481  12.225  11.542 –5,6

Iturria: SEPE.

Sexuaren arabera, jakinarazitako guztizko kontratazioa txikiagoa izan zen 2012an (–%2,8), gi-
zonei egindako kontratuen –%8ko murrizketaren ondorioz. Izan ere, emakumeei egindako kon-
tratuen kopuruak gora egin zuen (%2,4), funtsean emakumeak eraginpean hartu zituen erregu-
larizazio prozesuak eraginda. Adin tarteak kontuan hartuta, 40 urtetik gorakoen taldean baino 
ez zuten gora egin jakinarazitako kontratuek.

3.32 koadroa. SEPEn jakinarazitako EAEko kontratuak, sexuaren eta adinaren arabera

2010 2011 2012
Aldak. tasa 
2012/2011

2012ko 
banaketa 

(%)

GUZTIRA 709.979 723.809 703.834  –2,8 100,0

Gizonak 344.464 357.077 328.463  –8,0  46,7
Emakumeak 365.515 366.732 375.371   2,4  53,3

17-24 urte 149.200 141.608 117.819 –16,8  16,7
25-29 urte 137.912 139.042 132.411  –4,8  18,8
30-39 urte 211.294 221.893 216.968  –2,2  30,8
40-44 urte  79.085  81.930  83.313   1,7  11,8
45 edo gehiago 132.488 139.336 153.323  10,0  21,8

Iturria: SEPE.



91

3. ENPLEGUA ETA KONTRATAZIOA 

Kontratazio mugagabean, emakumeei egindako kontratuek gorakada nabarmena izan zuten 
(%121,2), eta gizonei egindakoek, berriz, behera egin zuten (–%3,6). Horrela, beraz, emaku-
meek guztizko kontratazio mugagabean zuten proportzioak nabarmen egin zuen gora (%45,2 
2011. urtean, eta %65,4 2012an).

3.33 koadroa. SEPEn jakinarazitako EAEko kontratu mugagabeak, sexuaren arabera

2010 2011 2012
Aldak. tasa 
2012/2011

2012ko 
banaketa 

(%)

GUZTIRA 48.964 43.665 66.688  52,7 100,0

Gizonak 26.274 23.942 23.069  –3,6  34,6
Emakumeak 22.690 19.723 43.619 121,2  65,4

Iturria: SEPE.

Arestian adierazi dugunez, aldi baterako kontratazioa 2012an EAEn jakinarazitako kontratu 
guztien %90,5era iritsi zen, eta kontratu motak sexuaren arabera banatuta daudela ikus dai-
teke argi eta garbi. Banaketa horren arabera, gizonen kopurua handiagoa izan zen obra eta 
zerbitzuko kontratuetan, behin-behineko kontratuetan eta «beste batzuen» modalitatean, erai-
kuntzari eta industriari lotuta bereziki; emakumeen kontratazioa, berriz, handiagoa izan zen bi-
tarteko kontratuetan. Nolanahi ere, azpimarratu beharra dago emakumeek gizonek baino ga-
rrantzi erlatibo handiagoa dutela 2012an jakinarazitako aldi baterako kontratuen guztizkoan 
(%52,1 eta %47,9, hurrenez hurren).

3.34 koadroa. EAEn jakinarazitako aldi baterako kontratuak, sexuaren arabera (2012)

GUZTIRA
Obra eta 
zerbitzua

Behin-
behinekoak

Bitartekoak
Beste 
batzuk

GUZTIRA 637.146 219.980 246.016 159.608 11.542

Gizonak 305.394 132.445 123.964  41.525  7.460
Emakumeak 331.752  87.535 122.052 118.083  4.082

Iturria: SEPE.

3.35 koadroa.  EAEn jakinarazitako aldi baterako kontratuak, sexuaren arabera 
(2012, portzentajezko banaketa)

GUZTIRA
Obra eta 
zerbitzua

Behin-
behinekoak

Bitartekoak
Beste 
batzuk

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gizonak  47,9  60,2  50,4  26,0  64,6
Emakumeak  52,1  39,8  49,6  74,0  35,4

Iturria: SEPE.

Hiruhilekoen bilakaerari dagokionez, 2012. urtean kontratazio mugagabeak areagotu egin 
zuen urte arteko hazkunde erritmoa hirugarren hiruhilekora arte. Laugarrenean, berriz, errit-
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moa moteldu egin zen erregularizazio prozesuaren ondorioz (%14, %83,4, %86,4 eta %33ko 
igoerak izan ziren lehen, bigarren, hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan, hurrenez hurren). Ai-
tzitik, aldi baterako kontratazioaren urte arteko beherakada areagotu egin zen lehen hiru hi-
ruhilekoetan, eta laugarrenean moteldu egin zen berriz ere (–%5,8, –%6,3, –%7,2 eta –%5,9, 
hurrenez hurren).

3.36 koadroa.  EAEn jakinarazitako kontratuak, kontratu motaren eta hiruhilekoaren 
arabera (2011 eta 2012)

I. 
hiruhilek.

II. 
hiruhilek.

III. 
hiruhilek.

IV. 
hiruhilek.

Urtea, 
GUZTIRA

Urteko 
banaketa 

(%)

2011 163.994 183.178 188.957 187.680 723.809 100,0

Mugagabeak  12.539  10.957  10.251   9.918  43.665   6,0
Aldi baterakoak 151.455 172.221 178.706 177.762 680.144  94,0

2012 157.019 181.462 184.929 180.424 703.834 100,0

Mugagabeak  14.296  20.099  19.103  13.190  66.688   9,5
Aldi baterakoak 142.723 161.363 165.826 167.234 637.146  90,5

Iturria: SEPE.

Lurraldeak kontuan hartuta, Bizkaiak jakinarazitako guztizko kontratazioaren %53,7 bildu zuen, 
Gipuzkoak %29 eta Arabak %17,3. Azkenik, azpimarratu beharra dago Bizkaian zein Gipuz-
koan emakumeen kontratazioa gizonena baino handiagoa izan zela; Araban, berriz, alderantziz 
gertatu zen, aurreko urteetan bezala.

3.37 koadroa.  EAEn jakinarazitako kontratuak, sexuaren, adinaren 
eta lurralde historikoaren arabera (2012)

Araba Bizkaia Gipuzkoa GUZTIRA

GUZTIRA 121.665 377.819 204.350 703.834

Gizonak  65.968 173.506  88.989 328.463
Emakumeak  55.697 204.313 115.361 375.371

17-24 urte  20.927  61.550  35.342 117.819
25-29 urte  24.110  72.508  35.793 132.411
30-39 urte  39.187 116.713  61.068 216.968
40-44 urte  14.057  44.082  25.174  83.313
45 edo gehiago  23.384  82.966  46.973 153.323

Iturria: SEPE.

3.3.3. SEPEn jakinarazitako kontratuak, lanpostuaren okupazioaren arabera (2012)

2012. urtean, jakinarazitako kontratuen banaketak (lanpostuaren okupazioaren arabera) zen-
bait desberdintasun izan zituen aurreko urteekin alderatuta. Adibidez, EAEn maila baxuko 
lanpostuei dagokienez jakinarazitako kontratuen proportzioa %46,2ra igo zen (%44,7 izan 
zen 2011. urtean), etxeko langileak erregularizatzeko prozesuaren ondorioz. Igoera horrek 
zerbitzuetako (garraioa salbuetsita) kualifikaziorik gabeko langileak hartu zituen eraginpean 
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nagusiki. Izan ere, langile horien proportzioa %12,7tik %17,7ra igo zen 2011tik 2012ra bi-
tarte.

Aitzitik, maila ertain eta altuko lanpostuei dagokienez jakinarazitako kontratuen proportzioa 
%44,2ra eta %9,5era jaitsi zen, hurrenez hurren (%45,2 eta %10,1 2011. urtean).

3.38 koadroa.  Jakinarazitako kontratuen portzentajezko banaketa, 
lanpostuaren okupazioaren arabera (2012)

Lanpostu mota EAE Estatua

GUZTIRA 100,0 100,0

Altua 9,5 7,2

Zuzendariak eta gerenteak 0,2 0,2
Osasunaren eta irak. arloko teknik. eta prof. zientifiko eta intelek. 5,2 3,8
Beste teknikari eta profesional zientifiko eta intelektual batzuk 4,1 3,1

Ertaina 44,2 38,9

Teknikariak; laguntzako profesionalak 8,2 6,2
Jendearen aurrean egoten ez diren bulegoko langileak 3,5 3,2
Jendearen aurrean egoten diren bulegoko langileak 3,0 3,3
Jatetxe arloko eta merkataritzako zerbitzuetako langileak 18,6 19,1
Osasunaren eta pertsonen zaintzaren arloko zerbitzuetako langileak 9,9 5,8
Babes eta segurtasun zerbitzuetako langileak 1,0 1,2

Baxua 46,2 53,9

Nekaz., abeltzaintzako, basogintzako eta arrantzako langile kualif. 0,4 2,0
Eraikuntzako langile kualifikatuak, makina operadoreak izan ezik 2,7 4,4
Manuf. industrietako langile kualif., inst. eta makina oper. izan ezik 4,1 3,7
Instal. eta makina finkoetako operadoreak eta muntatzaileak 3,7 1,8
Makineria mugikorreko gidariak eta operadoreak 2,6 3,6
Zerbitzuetako kualifikaziorik gabeko langileak (garraiokoak izan ezik) 17,7 15,2
Nekaz., arrantz., eraik., manuf. industrietako eta garraioko peoiak 15,0 23,1
Lanbide militarrak 0,0 0,0

Okupazioen Sailkapen Nazionala, 2011.
Iturria: SEPE.

3.4. Gizarte Segurantzako afiliazioa

2012. urtean, Gizarte Segurantzako afiliazioen batez besteko kopuruak –%2,4ko jaitsiera izan 
zuen urtetik urtera (beherakaden laugarren urtea izan zen segidan), eta 2005eko zifraren azpitik 
geratu zen. Lurraldearen arabera, hiru lurraldeek egin zuten behera afiliazioen kopuruan (–%2,5 
Bizkaian, –%2,4 Araban eta –%2,3 Gipuzkoan). Estatuan, berriz, –%3,3ko beherakada izan zen 
2012an (beherakaden bosgarren urtea izan zen segidan), eta afiliazioen kopurua 2004koaren 
azpitik geratu zen.

2012an, jarduera ekonomikoaren bilakaera negatiboak ez ezik, eragin desberdina izan zuten bi 
faktore koiunturalek ere baldintzatu zuten batez besteko afiliatuen kopurua EAEn zein Estatuan. 
Alde batetik, 2012an etxeko langileak erregularizatzeko egindako prozesuak Gizarte Seguran-
tzan altan eman gabe zeuden landunak utzi zituen agerian; EAEn, ia 5.750 pertsona izan ziren 
batez beste. Bestetik, eta eragin negatiboa 2012ko azarora eta abendura mugatuta, 20/2012 
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Errege Dekretua indarrean sartzean185profesionalak ez ziren zaintzaileentzako hitzarmen be-
reziak desagertu egin ziren, eta Gizarte Segurantzarako kotizazioa borondatezko bihurtu zen. 
Araudi aldaketa horrek 9.800 pertsona hartu zituen eraginpean Euskadin, eta 180.000 pertsona 
inguru Estatu osoan. Horren ondorioz, profesionalak ez ziren zaintzaile gisa afiliatutako pertso-
nak 9.206 ziren 2012ko urrian EAEn, 4.790 azaroan eta 1.507 abenduan.

3.39 koadroa.  Lanean alta emanda egonik, Gizarte Segurantzan afiliatuta dauden 
langileak

Langileak milakotan (urteko batez bestekoa, hilabeteko azken eguna kontuan hartuta

Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

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
2012 16.738,6 896,0 147,1 452,2 296,6

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa eta LHK.

Profesionalak ez ziren zaintzaileen afiliazioak izan zuen beherakadaren eragina garbiago 
ikusten da EAEko afiliazioaren hilabete hilabeteko urte arteko bilakaeran (3.11 grafikoa). Ildo 
horretan, 2012ko azken hilabeteetako beheranzko joera nabarmen bat ikus daiteke grafi-
koan marraztuta, baita EAEko afiliazioak 2005etik 2012ra bitarte izan duen bilakaeraren pro-
fila ere.

18 Errege Dekretu horren hamahirugarren xedapen iragankorrak ezartzen duenez, «Gizarte Segurantzaren Sisteman, 
mendetasun egoeran dauden pertsonen zaintzaile ez-profesionalen hitzarmen bereziak (mendetasun egoeran dau-
den pertsonen zaintzaileen Gizarte Segurantza arautzen duen maiatzaren 11ko 615/2007 Errege Dekretuan aurrei-
kusitakoak, eta Errege Lege Dekretu hau indarrean sartzen den egunean daudenak) 2012ko abuztuaren 31n azken-
duko dira, hartzaileak 2012ko azaroaren 1a baino lehen hitzarmenaren mantentzea esanbidez eskatzen duenean 
izan ezik. Kasu horretan, hitzarmenak 2012ko irailaren 1etik aurrera jarraitzen duela ulertuko da, eta 2012ko irai-
laren 1etik abenduaren 31ra bitarte, Gizarte Segurantzarako kotizazioak %10eko murrizketa izango du ordaindu 
beharreko kuotaren guztizkoan; Estatuko Administrazio Orokorrak kuota osoaren %5 ordainduko du, eta profesio-
nala ez den zaintzaileak gainerako %85. 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera, hitzarmen berezia profesionala ez den 
zaintzailearen kontura izango da osorik».
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3.11 grafikoa. EAEn Gizarte Segurantzako afiliazioak izan duen hileko bilakaera

Urte arteko aldakuntza tasa (%)
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Iturria: LHK-k egina, Gizarte Segurantzaren datuetan oinarrituta.6

2012an, EAEn lanean alta emanda zeuden afiliatuen kopuruak, erregimena kontuan har-
tuta19, behera egin zuen bi erregimen nagusietan, hau da, orokorrean (–%3,5) eta autono-
moen erregimenean (–%1,6), eta segidako laugarren urtea izan zen bi kasuetan. Halaber, 
itsasoko langileen erregimeneko afiliazioek behera egin zuten (–%1,9). Aitzitik, eta etxeko 
langileak erregularizatzeko prozesuaren ondorioz, afiliazioek %440,8ko igoera izan zuten ka-
tegoria horretan.

2012an, honako emaitza hauek eman zituen afiliatuen portzentajezko banaketak, erregime-
naren arabera: EAEn afiliatuta zeuden pertsonen %77,5 erregimen orokorrean zegoen (zentzu 
hertsian), %19,4 autonomoen erregimenean, %1,8 etxeko enplegatuen sistema berezi berrian, 
%0,6 etxeko enplegatuen erregimen berezian (azkentzekotan), %0,4 itsas langileen erregime-
nean, eta gainerako %0,3 nekazaritzako erregimen berezian.

19 2011. urtera arte, Gizarte Segurantzak sei erregimen biltzen zituen: erregimen orokorra, ikatz meatzaritzako erregi-
men berezia, nekazaritzako erregimen berezia, etxeko langileen erregimen berezia, langile autonomoen erregimen 
berezia eta itsas langileen erregimen berezia. 2012tik aurrera, Gizarte Segurantzak bost erregimen handi biltzen 
ditu: erregimen orokorra, ikatz meatzaritzako erregimen berezia, etxeko langileen erregimen berezia (azkentzeko-
tan), langile autonomoen erregimen berezia eta itsas langileen erregimen berezia. Erregimen orokorraren barruan, 
erregimen orokor espezifikoaz gain, nekazaritzako sistema berezia eta etxeko langileen sistema berezia daude. Az-
ken kategoria hori etxeko zerbitzuen erregularizazioari lotuta dago, eta azkentzekotan dagoen etxeko langileen 
erregimen berezia ordeztuko du.



96

 EGOERA EKONOMIKOA ETA LAN HARREMANAK EAEn, 2012

3.40 koadroa. EAEn alta emanda dauden langile afiliatuak, erregimenaren arabera
Urteko batez bestekoak

2008 2009 2010 2011 2012

Guztira 974.132 939.860 930.443 924.923 902.531

Orokorra — — — — 718.919
— Orokorra 764.812 734.834 728.694 725.020 699.477
— Etxeko lang. sist. berezia — — — — 16.316
— Nekazaritzako sistema berezia — — — — 3.126
Autonomoen erregimen berezia 188.956 183.635 179.634 177.408 174.644
Nekazaritzako erregimen berezia 2.585 3.147 3.227 2.866 —
Itsas langileen erregimen berezia 4.332 4.220 4.156 3.958 3.881
Etxeko lang. erregimen berezia* 13.448 14.025 14.732 15.671 5.087
Ikatz meatzaritzako berezia 0 0 0 0 0

2009/08 2010/09 2011/10 2012/11

Guztira –3,5 –1,0  –0,6  –2,4***

Orokorra — — — —
— Orokorra –3,9 –0,8  –0,5  –3,5***
— Sistema Etxeko lang. erregimen berezia — — — 440,8***
— Nekazaritzako sistema berezia — — —  –9,1***
Autonomoen erregimen berezia –2,8 –2,2  –1,2  –1,6***
Nekazaritzako erregimen berezia 21,7  2,5 –11,2 —
Itsas langileen erregimen berezia –2,6 –1,5  –4,8  –1,9***
Etxeko lang. erregimen berezia*  4,3  5,0   6,4 —
Ikatz meatzaritzako berezia — — — —

*** 2013an azkenduko da.
***  Etxeko langileen erregimen bereziaren eta etxeko langileen sistema bereziaren aldakuntza tasa 2011ko etxeko langileen erregimen 

bereziarekiko.
*** Nekazaritzako sistema bereziaren aldakuntza tasa 2011ko nekazaritzako erregimen bereziarekiko.
Iturria: Egileak egina, Gizarte Segurantzaren datuetan oinarrituta.

3.41 koadroa.  Lanean alta emanda egonik Gizarte Segurantzan afiliatuta dauden 
langileen portzentajezko banaketa, erregimenaren arabera 
(2012. urteko batez bestekoa)

EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa Estatua

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Orokorra  79,7  85,2  80,3  76,0  80,9
— Orokorra  77,5  82,7  78,0  74,1  74,6
— Sistema Etxeko lang. erregimen berezia   1,8   1,4   2,0   1,7   1,5
— Nekazaritzako sistema berezia   0,3   1,1   0,2   0,2   4,8
Autonomoen erregimen berezia  19,4  14,5  18,5  23,1  18,1
Itsas langileen erregimen berezia   0,4   0,0   0,6   0,4   0,4
Etxeko lang. erregimen berezia*   0,6   0,4   0,6   0,6   0,6
Ikatz meatzaritzako berezia   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

* 2013an azkenduko da.
Iturria: Egileak egina, Gizarte Segurantzaren datuetan oinarrituta.

Bestalde, 2012. urtean, zentzu hertsiko erregimen orokorra (hau da, nekazaritzako sistema be-
rezia eta etxeko enplegatuen sistema berezia kontuan hartu gabe) eta autonomoen erregimena 
batera hartuta, urte arteko –%3,2ko beherakada izan zen (–%3,3 Araban, –%3,3 Bizkaian eta 
–%2,8 Gipuzkoan). Jarduera sektore guztiek izan zituzten urte arteko tasa negatiboak, EAE 
osoan zein lurralde bakoitzean. Zehazki, eta EAEren kasuan, afiliazioak –%12ko beherakada 
izan zuen eraikuntzan, –%4,5ekoa industrian eta –%1,8koa zerbitzuetan.
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3.42 koadroa.  Erregimen orokorreko* eta autonomoen erregimeneko afiliatuak, 
jarduera sektorearen eta lurraldearen arabera (2012)

2012. URTEA**

Lehen 
sektorea

Industria Eraikuntza Zerbitzuak GUZTIRA

EAE 6.687 187.405 61.877 617.872 873.841
Araba 2.599 38.976  8.403  94.049 144.027
Bizkaia 2.164 76.165 33.686 327.728 439.744
Gipuzkoa 1.925 72.264 19.787 196.096 290.071

Urte arteko aldakuntza, 2012/2011

Lehen 
sektorea

Industria Eraikuntza Zerbitzuak GUZTIRA

EAE –3,6 –4,5 –12,0 –1,8 –3,2
Araba –3,7 –3,1 –14,1 –2,3 –3,3
Bizkaia –2,9 –5,4 –12,5 –1,8 –3,3
Gipuzkoa –4,1 –4,3 –10,1 –1,5 –2,8

** Nekazaritzako sistema bereziko eta etxeko enplegatuen sistema bereziko aQ liazioak salbuetsita.
** Hileko batez bestekoetatik lortutako urteko batez besteko balioak.
Iturria: LHK, Gizarte Segurantzaren datuetan oinarrituta.

Azkenik, afiliatuen kasuan bezala, 2012an Gizarte Segurantzan inskribatuta zeuden EAEko en-
presen207batez besteko kopuruak ere behera egin zuen (urte arteko –%2,5eko jaitsiera izan 
zen) bosgarren urtez segidan, eta beherakada orokorra izan zen hiru lurraldeetan (–%3 Araban, 
–%2,5 Bizkaian eta –%2,1 Gipuzkoan). Estatuan, berriz, –%3,2ko beherakada izan zen.

3.43 koadroa. Gizarte Segurantzan inskribatutako enpresak
Enpresa kopurua (urteko batez bestekoak)

Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

1997  972.517 48.850  7.751 25.508 17.131
1998 1.012.805 52.613  8.442 27.420 18.381
1999 1.056.873 54.804  8.781 28.605 19.111
2000 1.104.338 56.629  9.034 29.729 19.651
2001 1.145.234 58.194  9.342 30.664 20.076
2002 1.183.458 59.192  9.416 31.249 20.468
2003 1.221.572 60.175  9.679 31.833 20.675
2004 1.264.193 61.216  9.889 32.456 20.942
2005 1.323.661 63.049 10.080 33.587 21.489
2006 1.376.389 64.075 10.313 34.110 21.842
2007 1.408.375 64.500 10.533 34.213 22.048
2008 1.385.913 63.081 10.271 33.446 21.726
2009 1.297.790 61.576 10.018 32.670 21.242
2010 1.262.974 61.257 10.025 32.601 21.015
2011 1.235.922 60.217  9.872 32.028 20.687
2012 1.196.735 58.378  9.494 31.042 20.156

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

20 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, alta 
emandako langileak) dituzten enpresei eta zentro horietako plantillei dagozkie. Enpresa batek autonomia erkidego 
bereko zenbait probintziatan lantokiak eduki ditzakeenez gero, probintzietako datuen zenbateko osoak ez du zer-
tan bat etorri autonomia erkidego bakoitzaren zenbateko osoarekin. 





4. Lan harremanak
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4.1. Negoziazio kolektiboa211

4.1.1. Sarrera

Atal honetan, EAEko 2012ko negoziazio kolektiboaren ezaugarri nagusiak laburbilduko di-
tugu. Lehenik eta behin, EAEko negoziazio kolektiboaren —hau da, gure erkidegoan apli-
katzen diren hitzarmen kolektiboen— egituraren oinarrizko ezaugarriak aurkeztuko ditugu, 
urte jakin baterako berritu diren edo ez kontuan hartu gabe. Unibertso hori identifikatu 
ondoren, 2012. urterako negoziazio kolektiboaren bilakaera aztertuko dugu. Horren hari-
tik, 2012an indarrean zeuden hitzarmenak negoziatu eta sinatu zituzten erakundeen be-
rri emango dugu. Jarraian, 2012rako negoziazioaren emaitzak aztertuko ditugu, honako 
hauek barne: hitzarmen kolektiboen denbora eremua, soldata igoerak eta hitzartutako la-
naldia. Gainera, atal honen zati batean, sektore publikoko lan baldintzen negoziazioa lan-
duko dugu.

Bestalde, 2012. urte honetan lan erreforma gertatu dela nabarmendu behar dugu eta erre-
forma horrek lan merkatuan eta, bereziki, negoziazio kolektiboan eragin garrantzitsuak izan 
ditu. Erreforma hori bi fasetan gauzatu da: lehena, Lan-merkatua erreformatzeko premiazko 
neurriei buruzko otsailaren 10eko 3/2012 Errege Lege Dekretuaren bitartez eta, bigarrena, au-
rrekoaren izen berdina duen eta aurreko hori ordezten duen uztailaren 6ko 3/2012 Legearen 
bitartez.

Negoziazio kolektiboari dagokionez, lege horren bitartez funtsean hiru alderdi aldatu dira: lehe-
nik, enpresaren hitzarmen kolektiboari ematen zaio lehentasuna; bigarrenik, enpresaren egoera-
ren ondorioz indarrean den hitzarmen kolektibotik aldentzeko erregulazio berria ezarri da proze-
dura baten bidez eta, aldeak ez badira ados jartzen, hiruko batzorde batek hartuko du neurriari 

21 Lan Harremanen Kontseilua (LHK) da atal honetarako informazio iturria.
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buruzko azken erabakia; eta, azkenik, amaiera iragarritako hitzarmenen indarraldia amaitzen 
denetik urtebetera mugatu da ultraaktibitatea.

4.1.2. Negoziazio kolektiboaren egitura

2012. urtean, Lan Harremanen Kontseiluak beste azterlan bat egin zuen negoziazio kolektiboa-
ren egituraren inguruan, eta, biurtekoa zela aintzat hartuta, 2010ean egindakoaren jarraipena 
izan zen. 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 egiteko.

Azterlana egin ondoren, eta kontuan hartuta enplegu bolumena gutxi gorabeherakoa dela, 
2012. urtearen hasieran eskuragarri zeuden iturrien araberakoa eta urtearen barruan negozia-
zio kolektiboan izandako aldaketen arabera eguneratua, honako ondorio hau atera dezakegu: 
2012. urtean, EAEn guztira aplikatu beharreko 1.044 hitzarmen kolektibo zeuden, eta guztira 
581.860 pertsona hartu zituzten eraginpean; horrek esan nahi du azken lau urteotan –%9,1eko 
jaitsiera gertatu dela, 2008an eraginpean hartutako 640.314 pertsonekin alderatuz gero. Jai-
tsiera hori enpresa sarearen plantillen murrizketaren ondorio da, egun bizi dugun krisialdi eko-
nomikoaren eraginez.

Funtzionarioen lan baldintzen inguruko akordioak ez dira multzo horretan sartu, bai, ordea, sek-
tore publikoaren zerbitzupeko lan kontratudun langileen hitzarmen kolektiboak. Eraginpeko 
pertsonen funtsezko ezaugarriak honako hauek dira:

Negoziazio kolektiboak sektore pribatuan eragiten du bereziki (%95,4). ♦
Negoziazio kolektibo horren zatirik handiena sektoriala da (%79,5; 4.1 grafikoa). ♦

4.1 grafikoa.  Negoziazio kolektiboaren egitura 
(eraginpean hartutako pertsonak)

%79,5

%20,5

Sektorea Enpresa

EAE eraginpean hartzen duen negoziazio kolektiboaren barnean hartzen dira, batetik,  ♦
EAEn negoziatutako eta erregistratutako hitzarmen kolektiboak, eta, bestetik, estatu ere-
muko hitzarmenak, gure autonomia erkidegoan hitzarmen espezifikorik ez duten sek-
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toreei, edo —estatu eremukoak izaki— EAEn lantokiak dituzten enpresei dagozkienak. 
Nolanahi ere, negoziazio kolektiboaren zatirik handiena EAEn bertan egiten da (%78,4). 
Eremu sektorialean, %80,1 negoziatzen da EAEn, eta enpresaren eremuan, berriz, %71,8 
(4.2 grafikoa).

4.2 grafikoa.  Negoziazio kolektiboaren egitura. Eremu funtzionalak eta EAEn edo estatu 
eremuan erregistratutako hitzarmenak (eraginpean hartutako pertsonak)

Hitzarmen sektorialak Enpresako hitzarmenak

EAE Estatua

%80,1
%19,9 %71,8

%28,2

Negoziazio kolektibo sektorialak eta enpresakoak garrantzi desberdina dute lurralde  ♦
eremu bakoitzean. Adibidez, Gipuzkoan negoziazio sektoriala da nagusi, argi eta garbi; 
Araban, berriz, enpresaren eremuko negoziazioak du garrantzi handiagoa (4.3 grafi-
koa).

4.3 grafikoa.  Negoziazio kolektiboaren egitura. EAEn erregistratutako hitzarmenen 
lurralde eremuak (eraginpeko pertsonak)

Hitzarmen sektorialak EAEn Enpresako hitzarmenaK EAEn

 

Araba

Gipuzkoa

Bizkaia

Lurralde artekoak

%48,9

%33,1%

%7,0

%11,0

%40,9

%18,3

%16,3

%24,5

4.1 koadroan, EAEn aplikatzen diren hitzarmen kolektibo guztiei buruzko informazio guztia 
jaso da.
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4.1 koadroa.  EAEn aplikatzen diren hitzarmen kolektiboak eta hitzarmen horien 
eraginpean dauden pertsonak

Sektorea Enpresa Guztira

Hitzarmenak Langileak Hitzarmenak Langileak Hitzarmenak Langileak

EAE guztira 231 462.706 809 119.154 1.040 581.860

EAEn erregistratutakoak 125 370.595 572  85.605   697 456.200
Araba  21  40.783 154  20.998   175  61.781
Bizkaia  48 181.218 285  34.999   333 216.217
Gipuzkoa  48 122.523 107  15.691   155 138.214
Lurralde artekoak   8  26.071  26  13.917    34  39.988

Estatu eremua 106  92.111 237  33.549   343 125.660

4.1.3. 2012 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 (ultraaktibitatea). Eraginkortasun mugatuko estatu-
tuz kanpoko itunak ere ez dira kontuan hartu.

2012an hainbat hitzarmen kolektibo berritu beharko ziratekeen, eta hitzarmen horien aplika-
zioak hitzarmen kolektibo baten eraginpean dauden pertsona guztien %79,2ri eragiten zion. 
Ehuneko handia da, beraz, eta hori hala da indarraldia 2011ko abenduan amaitu zitzaien hitzar-
menei berritzeke geratu ziren hainbat akordio erantsi behar zaizkielako.

4.4 grafikoan, urte hasieran negoziazio kolektiboa nondik abiatu zen ikus dezakegu, baita ne-
goziazio prozesua nola amaitu zen ere. 4.5 grafikoan, lurralde ikuspegitik zein ikuspegi funtzio-
naletik negoziazioak izan duen emaitza ikus dezakegu.

4.4 grafikoa. Negoziazio kolektiboaren bilakaera 2012an

2012/01/01eko datuak 2012/12/31ko datuak

EAE

%20,8

%79,2

%20,8

%10,9

%68,3

2012. urtean berritu gabe zeuden hitzarmenen eraginpeko langileen ehunekoa
2012. urtean erregistratutako hitzarmenen eraginpeko langileen ehunekoa
2012. urtea baino lehen erregistratu eta urte horretan indarrean zeuden hitzarmenen eraginpeko langileen ehunekoa
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Gaur egungo egoera sozioekonomikoan, negoziazio prozesuek zailak izaten jarraitzen dute, eta 
horren adierazgarri dugu akordioak hitzarmen kolektiboen eraginpeko pertsonen %10,9rentzat 
baino ez direla lortu. Horrela, beraz, aurreko urtearen aldean jaitsiera txiki bat izan da (%17,5 
aurreko urtean), baina urrun oraindik 2007. urteko %37,9tik. 2012. urtean, aldiaren hasieran be-
rritu gabe zegoen negoziazioaren %13 baino pixka bat gehiago berritu da, eraginpean hartu-
tako pertsonen kopuruari dagokionez.

Hortaz, 2012. urtearen amaieran, negoziazio kolektiboaren eraginpeko pertsonen %68,3k hi-
tzarmen kolektiboa berritu gabe zuen eta ehuneko hori 2011. urtekoa (%59,3) baino handiagoa 
denez, negoziazio kolektiboan EAEn bizi duen blokeo egoera areagotu dela esan dezakegu.

4.5 grafikoa. 2012rako negoziazio kolektiboaren azken egoera

Lurralde eremuen 
araberako banantzea

Azken emaitza
Eremu funtzionalen 

araberako banantzea

%25,6
%11,6

%62,8

%10,9

%20,8

%68,3

EAE

%16,8

%34,3

%48,9

Enpresa
%17,9
%11,0

%71,1

Bizkaia

 

%7,8
%1,7

%90,5

Gipuzkoa

 

%17,3

%9,4

%73,3

Sektorea

%17,3
%0,2

%82,5

Lurralde artekoak EAE

 

%23,9

%38,8%

%37,3

Estatu eremua

2012. urtean berritu gabe zeuden hitzarmenen eraginpeko langileen ehunekoa

2012. urtean erregistratutako hitzarmenen eraginpeko langileen ehunekoa

2012. urtea baino lehen erregistratu eta urte horretan indarrean zeuden hitzarmenen eraginpeko langileen ehunekoa

Araba
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Negoziazioaren emaitzak lurraldez lurralde aztertzen baditugu, zera ikusten dugu, Gipuzkoako 
hitzarmenetan gertatzen dela atzerapenik handiena, urtea amaitutakoan langileen %90,5ek hi-
tzarmena berritu gabe zuela aintzat hartuta. Nolanahi ere, atzerapen hori, oro har,orokorra 
izan da EAEn: lurralde arteko hitzarmenen eraginpeko langileen %82,5ek, Bizkaian langileen 
%71,1ek eta Araban %62,8k hitzarmena berritu gabe zuen urtea amaitzean. Estatu eremukoak 
izaki EAEn eragina duten hitzarmenen kasuan, atzerapen hori txikiagoa dela ikus daiteke, eremu 
horri atxikitako langileen %37,3 eraginpean hartzen zuten hitzarmenak soilik geratzen baitziren 
berritu gabe eta ehuneko hori EAEren eremuko hitzarmenetakoa baino nabarmen txikiagoa da.

Hitzarmenen ikuspegi funtzionalari erreparatuz gero, ikus dezakegunez, berritu gabe dauden 
hitzarmenen ehunekoa handiagoa da hitzarmen sektorialetan enpresako hitzarmenetan baino. 
4.5 grafikoan ikus daitekeenez, sektoreko hitzarmenaren eraginpeko pertsonen %73,3k ez 
zuen hitzarmena berritu urtea amaitutakoan; enpresa eremuan, berriz, ehunekoa %48,9 izan 
da. Horren arrazoietako bat zera da, eremu sektorialean hainbat hitzarmenek (eta, horren on-
dorioz, eraginpeko hainbat pertsonak) urteak daramatzatela berritu gabe. EAEn erregistratu-
tako 125 hitzarmen sektorialetatik, 36 2007 baino lehenagotik zeuden berritu gabe (horietako 
24 2004tik zeuden berritu gabe). 2012. urtean erregistratutako hitzarmenetako enpleguaren bo-
lumenari dagokionez, aipatzekoa da termino erlatibotan enpresa eremuan handiagoa izan dela 
eremu sektorialean baino (%16,8 eta %9,4, hurrenez hurren).

EAEko azken urteetako negoziazio kolektiboa aztertzean gure erkidegoan erregistratutako hi-
tzarmenak baino kontuan hartzen ez baditugu, zera ikusiko dugu, azken urteetan berritu gabe 
zeuden hitzarmenen eraginpeko pertsonen ehunekoak gorakada handia izan zuela. Izan ere, 
ehunekoa %33,2 zen 2007an eta 2012an %76,8ra iritsi da.

4.2 koadroa.  EAEn erregistratutako hitzarmenen —urte bakoitzean indarrean daudenen 
eta egin gabe daudenen— eraginpeko pertsonen banaketa(1)

Erreferentzia 
urtearen aurretik 
erregistratutako 

hitzarmenak

Erreferentzia 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 41,8 15,9 42,3
2010 22,9 16,5 60,6
2011 23,4 17,3 59,3
2012 15,8  7,3 76,8

(1)  Estatu eremukoak izaki EAEn eragina duten hitzarmenak ez dira koadro honen barnean hartu. Estatutupeko hitzarmen kolektiboak 
baino ez dira jaso.

4.1.3.1. Negoziazio prozesuen iraupena

Txosten hau lantzerakoan aintzat hartu dugu negoziazio prozesuak negoziazio mahaia eratzen 
den unetik erregistratutako hitzarmen kolektiboak sinatzen diren egunera arte irauten duela. Iriz-
pide horri jarraiki, informazioa emango dugu, batetik, indarreko hitzarmen guztien negoziazio 
prozesuen iraupenari buruz, eta, bestetik, 2012an erregistratutako hitzarmenen iraupenari buruz.
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Kontuan hartzekoa da prozesuen iraupenari buruzko informazio hori EAEn erregistratutako hi-
tzarmenei baino ez dagokiela (estatu eremukoak izaki, EAEn eragina duten hitzarmenei buruzko 
informaziorik ez dugu).

Egindako azterlanari esker egiaztatu dugunez, 2012. urtean indarrean zeuden hitzarmenen ne-
goziazio prozesuek, oro har, 2011koek baino iraupen laburragoa izan zuten. Nolanahi ere, pro-
zesu horiek luzeagoak izan dira 2012rako indarrean zeuden eremu sektorialeko hitzarmenetan, 
aurreko urtean indarrean zeudenekin alderatuta, eta enpresako hitzarmenen kasuan, laburra-
goak, 4.3 koadroan ikus daitekeenez. Gainera, ez dugu ahaztu behar azken urteotan hitzarmen 
asko geratu direla berritu gabe, negoziazio prozesua oraindik ere zabalik dutela.

4.3 koadroa.  2012ko indarreko hitzarmen kolektiboen negoziazio prozesuen iraupena 
(egunak batez beste)

Erregistratzeko 
urtea

Indarrekoak guztira, 
urtearen arabera

2011 2012 2011 2012

GUZTIRA 297 238 257 244

SEKTOREA 626 613 489 530
ENPRESA 238 216 226 216

2012ko indarreko hitzarmen guztiak aintzat hartuta, negoziazio prozesuek sei hilabetetik go-
rako iraupena izan zuten, batez beste. Gainera, aurreko urteetan bezala, negoziazio prozesuen 
iraupena handiagoa izan zen sektoreko hitzarmenetan enpresa hitzarmenetan baino. Gainera, 
aldea areagotu egin zen sektoreko hitzarmenen iraupena handitu izanaren ondorioz.

4.6 grafikoan ikus dezakegunez, oro har eremu sektorialeko negoziazio prozesuak luzatzen hasi ziren 
2003an indarrean zeuden hitzarmenetatik aurrera. Alabaina, 2011. eta 2012. urteetan indarrean zeu-
den hitzarmen kolektiboak are neurri handiagoan luzatu ziren, lurralde historiko guztietan gainera.

4.6 grafikoa.  Urte bakoitzeko indarreko hitzarmen kolektiboen negoziazio 
prozesuen iraupena

Iraupen egunak batez beste
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4.1.3.2. Aldaketak egituran

Oro har oso egonkorra bada ere, negoziazio kolektiboaren egitura aldatu egiten da denborak 
aurrera egin ahala. Izan ere, enpresako eta/edo sektoreko hitzarmen berriak sortzen dira, eta, 
gainera, beste hitzarmen batzuen eremua (funtzionala edo lurraldekoa) aldatu egiten da. Hor-
taz, urte batetik bestera egitura aldatu egiten da normalean. Adibidez, 2012. urtean Estatu ere-
muko sektoreko hitzarmen berri bat sortu da (Merkataritzako irrati difusio soinuduna) eta en-
presakoak 39, EAEn eragina dutenak. Aipagarria da urte honetan zenbat enpresako hitzarmen 
berri sortu diren, 2011. urtean 18 eta 2010. urtean 22 baino ez baitziren izan. Horrek zerikusia 
izan dezake lan erreforman enpresako hitzarmenari ematen zaion lehentasunarekin, goragoko 
eremuko hitzarmenaren gainetik, baita ultraaktibitatea urtebetera mugatu izanarekin ere.

Negoziazio kolektiboaren egitura osatzen duten hitzarmenen eraginpeko enpleguari dagokio-
nez, 2012. urtean 581.860 pertsona egon dira hitzarmen kolektiboren baten eraginpean EAEn.

4.1.3.3. Ondoriozko egoera 2012. urtea amaitutakoan

Laburbilduz, 2012. urtea amaitutakoan, eskuragarri ditugun azken datuen arabera (2012/12/31ra 
arte erregistratutako hitzarmenak), berritutako hitzarmenak 444 ziren, eta 184.453 pertsona 
hartzen zituzten eraginpean. Pertsona horien %67,0 sektoreko hitzarmenen babesean dago, 
eta gainerako %33,0a, berriz, enpresako hitzarmenen babesean.

4.4 koadroa. 2012an indarrean zeuden hitzarmenak guztira*

ENPRESA SEKTOREA GUZTIRA

Hitzarmen
kopurua

Eraginp. 
pertsonak

Hitzarmen
kopurua

Eraginp. 
pertsonak

Hitzarmen
kopurua

Eraginp. 
pertsonak

EAE guztira 360 60.820 84 123.633 444 184.453

EAEn erregistratutakoak 218 36.019 22 69.608 240 105.627
Araba  66 12.421  6 10.585  72  23.006
Bizkaia 104 14.285  7 48.234 111  62.519
Gipuzkoa  42  7.586  8  5.529  50  13.115
Lurralde artekoak   6  1.727  1  5.260   7   6.987

Estatu eremua 142 24.801 62 54.025 204  78.826

(*) 2011.12.31ra arte.

Lurraldez lurralde222negoziazio kolektiboak honako bilakaera hau izan du:

Araba

Araban erregistratutako hitzarmenei dagokienez, 2012. urtearen hasieran guztira 129 hitzarmen 
zeuden berritu gabe (eraginpeko enpleguaren %74,4). 2012. urte osoan 26 hitzarmen erregis-
tratu dira eta enpleguaren %11,6 hartzen zuten eraginpean; beraz, urte amaieran 103 hitzar-
men geratzen ziren berritzeko (eraginpeko enpleguaren %62,8).

22 Arabari, Bizkaiari, Gipuzkoari eta EAEn eragina izanda estatu eremuari dagozkien eta berritu gabe dauden hitzar-
menen zerrendetan —ondoren adierazitakoetan—, geroagoko itun baten bidez berritzen diren arte indarraldia auto-
matikoki luzatzeko klausulak dituzten hitzarmen kolektibo sektorialak jasotzen dira; izan ere, estatistikari dagokio-
nez, berritu gabekotzat hartuko dira, ez direlako berritu hasieran hitzartutako indarraldia amaitutakoan.
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Honako sektore hitzarmen hauek zeuden berritu gabe:

Izena: Izaera
Indarraldiaren 

amaiera

Arabako zinema emanaldia Hitzarmen Kolektiboa 2007/12/31
Haurren, gazteen eta familiaren arloko esku-hartzea Hitzarmen Kolektiboa 2007/12/31
Hirugarrenentzako kirol jarduerak Araba Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Arabako metalaren merkataritza Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Arabako zuraren industria Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Arabako ile apaindegiak eta apaindegiak Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Salgaien errepide-garraioa Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Arabako ostalaritza Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Bidaiaren errepideko garraioa Araba Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Industria siderometalurgikoa Araba Estatutuz kanpoko ituna 2010/12/31
Arabako etxez etxeko laguntza zerbitzua Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Arabako zementuaren deribatuak23 Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Arabako ardoaren industria eta merkataritza Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Arabako okindegien industria eta merkataritza Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Gozogintzako eta pastelgintzako merkataritza Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31

3

Eragin txikixeagoa badute ere, enpresako hitzarmen kolektibo batzuk sinatu ez izana nabar-
mendu behar da. Horien artean, TUVISA, Laminaciones Arregui, eta INDESA enpresenak aipa 
daitezke, besteak beste.

Bizkaia

2012. urtearen hasieran, 268 hitzarmen zeuden berritu gabe; %82,1, eraginpeko enpleguari da-
gokionez. 2012. urtean, 43 hitzarmen erregistratu ziren (eraginpeko enpleguaren %11,0), eta, 
hortaz, urtea amaitutakoan, pertsonen %71,1ek zuen hitzarmena berritu gabe. Horrenbestez, 
eta emaitza horiek ikusirik, honako ondorio hau ateratzen dugu: aurten, Bizkaiko negoziazio 
kolektiboaren estaldura (hau da, urtea amaitutakoan indarreko hitzarmena duten langileak) en-
pleguaren %28,9 izan da, eta horrek esan nahi du jaitsiera gertatu dela 2011. urtearen aldean 
(%33,5 urte horretan).

Urtea amaitutakoan, honako hitzarmen kolektibo sektorial hauek zeuden berritu gabe:

Izena: Izaera
Indarraldiaren 

amaiera

Abokatu eta prokuradoreen bulegoak Estatutuz kanpoko ituna 2000/12/31
Emakumeen ile apaindegiak eta apaindegiak Hitzarmen Kolektiboa 2001/12/31
Beira lauaren manufakturak Estatutuz kanpoko ituna 2002/12/31
Eraikuntzarako materialak eta aurrefabrikatuak Estatutuz kanpoko ituna 2002/12/31
Bizkaiko zuraren industria Hitzarmen Kolektiboa 2003/12/31
Bizkaiko zinema banaketa Hitzarmen Kolektiboa 2004/12/31
Garajeen multzoa (ibilgailuen aparkalekua) Estatutuz kanpoko ituna 2004/12/31
Bizkaiko larrukien industria Hitzarmen Kolektiboa 2006/12/31

23 Kasu honetan zera aipatu behar dugu, Arabako zementuaren deribatuen industrien hitzarmen kolektiboa 2013. ur-
tearen hasieran erregistratu dela.
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Izena: Izaera
Indarraldiaren 

amaiera

Bizkaiko larruaren eta oinetakoen merkataritza Hitzarmen Kolektiboa 2007/12/31
Ondarroako itsas arrantzarako saregileak Hitzarmen Kolektiboa 2007/12/31
Bizkaiko arrain kontserbak eta arrain gazituak Estatutuz kanpoko ituna 2007/12/31
Bizkaiko bingoak Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Bizkaiko metalaren merkataritza Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Bizkaiko altzarien merkataritza Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Bizkaiko merkataritza, oro har Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Bizkaiko ehun gaien merkataritza Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Berokuntzaren, aireztapenaren eta aire girotuaren instal. Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Bizkaiko freskoko arraste arrantza Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Bizkaiko errepideko salgaien garraioa Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Bizkaiko eraikin eta lokalen garbiketa Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Bizkaiko artisau gozogintza eta pastelgintza Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Bizkaiko okindegiak Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Bizkaiko kontsignatarioak, zamaketariak eta garraio bitart. Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Bizkaiko elikagaien merkataritza Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Bizkaiko tindategi eta garbitegiak Estatutuz kanpoko ituna 2009/12/31
Bizkaiko kafe txigortzaileak Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Bizkaiko autoeskolak Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Bizkaiko gasolina zerbitzuguneak Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Bilboko portuko zamaketariak Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Bizkaiko fruten eta barazkien biltegi jabeak eta 
bananen biltegi jabeak

Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31

Bizkaiko butano banatzaileak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Mercabilbaoko arrain handizkariak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Bizkaiko gizarte arloko esku-hartzea Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Bizkaiko eraikuntza Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Bizkaiko hormigoiak eta harrobiak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Bizkaiko harria eta marmola Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Arte grafikoak eta paper eta kartoizko manipulatuak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Bizkaiko Kirol Lokal eta Zelaiak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Bizkaiko industria siderometalurgikoa Estatutuz kanpoko ituna 2011/12/31
Bizkaiko osasun establezimendu pribatuak Estatutuz kanpoko ituna 2011/12/31

2013. urtearen hasieran honako sektore hauetako hitzarmenak berritu direla aipatu behar dugu: 
eraikuntza, freskoko arraste arrantza eta Bizkaiko gasolina zerbitzuguneak.

Eraginpeko enpleguari dagokionez neurri txikiagoan nabari bada ere, enpresaren eremuan 
184 hitzarmen geratu ziren berritu gabe. Horien artean, honako enpresa hauenak azpimarra 
daitezke: Nervacero, Fundación Lantegi Batuak, Bilbao Bizkaia Kutxa, Metro Bilbao, Industria 
de Turbo Propulsores ITP S.A. y Sidenor Industrial (Basauriko zentroa), besteak beste; azken 
kasu horretan, 2008-2012 aldirako hitzarmena eraginkortasun mugatuko estatutuz kanpoko 
ituna da.

Gipuzkoa

2012. urtearen hasieran, enpresako 83 hitzarmen eta sektoreko 40 hitzarmen zeuden berritu 
gabe (%92,2, enpleguari dagokionez). 2012. urtean 18 hitzarmen erregistratu dira eta enple-
guaren %1,7 hartzen dute eraginpean; beraz, urtea amaitutakoan 105 hitzarmen zeuden berritu 
gabe (negoziazio kolektiboaren eraginpeko langileen %90,5). Ikus daitekeenez, Arabako eta 
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Bizkaiko ehunekoa baino handiagoa da, urte horretan gutxien negoziatu den lurraldea baita. 
Lurralde historiko horretan sektoreko negoziazioak garrantzi handiena duelako gertatu da hori 
eta, beraz, EAEko negoziazio kolektiboaren blokeoaren ondorioak bertan sumatzen dira gehien; 
hala ere, ez dugu ahaztu behar lurralde horretan behin negoziatu ondoren erregistratzen ez di-
ren enpresa itunen kopuru handiena biltzen dela. Nolanahi ere, oraindik badira hitzarmen sek-
torialak orain urte asko berritzeko daudenak, jarraian aurkezten dizuegun zerrendan ikus daite-
keenez:

Urte amaieran, honako hitzarmen sektorial hauek geratu ziren berritu gabe:

Izena: Izaera
Indarraldiaren 

amaiera

Gipuzkoako ospitaleak eta klinikak Hitzarmen Kolektiboa 2000/12/31
Zementuaren deribatuen industriak Hitzarmen Kolektiboa 2000/12/31
Gipuzkoako altzarien eta altzari lagungarrien industria Hitzarmen Kolektiboa 2000/12/31
Gipuzkoako binakako bakailaontziak Hitzarmen Kolektiboa 2000/12/31
Tindategiak, garbitzea, lisatzea eta garbitzea Hitzarmen Kolektiboa 2000/12/31
Edari freskagarrien industria Hitzarmen Kolektiboa 2002/12/31
Mahatsaren, garagardoen eta edarien ind. eta merkataritza Estatutuz kanpoko ituna 2002/12/31
Donostiako zinema emanaldia Hitzarmen Kolektiboa 2003/12/31
Gipuzkoako zeramika industria Hitzarmen Kolektiboa 2003/12/31
Gipuzkoako zuraren industria Hitzarmen Kolektiboa 2003/12/31
Gipuzkoako beiraren industria Hitzarmen Kolektiboa 2003/12/31
Pasaiako zamalanak Hitzarmen Kolektiboa 2004/12/31
Gipuzkoako hortz-protesiak Hitzarmen Kolektiboa 2004/12/31
Gipuzkoako bingo aretoak Hitzarmen Kolektiboa 2004/12/31
Gipuzkoako jostailuen merkataritza Hitzarmen Kolektiboa 2006/12/31
Emakumeen ile-apaindegiak, mistoak, gimnasioak Hitzarmen Kolektiboa 2007/12/31
Gipuzkoako aparkalekua eta trafikoaren antolamendua Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Gipuzkoako autoeskolak Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Gipuzkoako metalaren merkataritza Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Gipuzkoako garraio bitartekariak Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Gipuzkoako larruaren merkataritza Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Gipuzkoako merkataritza, oro har Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Gipuzkoako eraikuntza Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Gipuzkoako eraikin eta lokalen garbiketa Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Gipuzkoako bulego eta lantokiak Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Gipuzkoako ehun gaien merkataritza Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Gipuzkoako gasolina zerbitzuguneak Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Errepideko salgaien garraioa Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Gipuzkoako gozogintza eta gozokien merkataritza Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Gipuzkoako elikagaien industria eta merkataritza Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Gipuzkoako ostalaritza Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Gipuzkoako farmazia bulegoak Estatutuz kanpoko ituna 2010/12/31
Gipuzkoako industria siderometalurgikoa Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Fruta eta barazi handizkariak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Gipuzkoako bide garbiketa publikoa eta beste batzuk Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Orearen, paperaren eta kartoien fabrikazioa24 Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Gipuzkoako okindegiak24 Estatutuz kanpoko ituna 2011/12/31

4

24 2013. urtearen hasieran, Gipuzkoako orearen, paperaren eta kartoiaren fabrikazioari dagokion hitzarmenaren berri-
tzea erregistratu zen, baita Gipuzkoako okindegiena ere.
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Enpresa eremuan, 65 hitzarmen geratu ziren berritu gabe 2012. urterako. Horien artean, honako 
enpresa hauenak azpimarra daitezke: Kateak Langileak, Indar Máquinas Eléctricas, Natrazahor, 
Arcelor Gipuzkoa (Zumarraga), Galant Garbitasuna eta abar.

EAEko lurralde arteko eremua

2012. urtearen hasieran, 29 hitzarmen zeuden berritu gabe; %82,7 eraginpeko enpleguari da-
gokionez. 2012. urtean hitzarmen bakarra (eraginpeko enpleguari dagokionez %0,2) erregis-
tratu zen; beraz, urtearen amaieran %82,5 ziren hitzarmena berritu gabe zutenak.

EAEko lurralde arteko eremuan, sektoreko zazpi hitzarmen geratu ziren berritzeko 2012rako:

Izena: Izaera
Indarraldiaren 

amaiera

Ikus-entzunezko obren aktoreak Estatutuz kanpoko ituna 2005/12/31
Ingurumen hezkuntzako zentroak-landetxe eskolak Hitzarmen Kolektiboa 2007/12/31
Esk. garraioko monitoreak eta jolastokiko zaindariak Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren mendeko 
garbiketa kontratak

Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31

EAEko ikastolak Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
EAEko irakaskuntza pribatu arautua Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Osakidetzako garbiketa zerbitzuaren emakidadunak Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31

Halaber, enpresako 21 hitzarmen geratu ziren berritu gabe, hala nola Naturgas, Haurreskolak 
Partzuergoa, Euskal Trenbide Sarea, Eusko Trenbideak, Azti Fundazioa enpresenak eta abar, 
baita EHUko langileei eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko eta Herrizaingo Saileko langi-
leei dagozkienak ere.

Estatu eremukoak izaki, EAEn eragina dutenak

Estatu eremukoak izaki EAEn eragina duten hitzarmenen kasuan, 2012an 94 hitzarmen erregis-
tratu dira (langileen %23,9 eraginpean hartuta); beraz, hitzarmenak berritzen ez da EAEko ere-
muko hitzarmenetan bezainbesteko atzerapenik ikusten, 2012. urtearen amaieran hitzarmena 
berritu gabe zutenen ehunekoa txikiagoa baita Estatuan (%37,3), eta ehuneko hori aurreko ur-
tekoa baino txikiagoa ere bada (%42,6).

Berritu ez diren hitzarmen sektorial nagusiak honako hauek dira:

Izena: Izaera
Indarraldiaren 

amaiera

Aireko garraioa Hitzarmen Kolektiboa 2000/12/31
Estatuko bide garbiketa publikoa Hitzarmen Kolektiboa 2001/12/31
Jostuntza, alkandora dena, joskintza eta antzekoak Hitzarmen Kolektiboa 2002/12/31
Mezularitza Hitzarmen Kolektiboa 2007/12/31
Estatuko zinema banaketa Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Estatuko gizarte arloko esku-hartzea Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Teilak, adreiluak eta buztin egosiko pieza bereziak Hitzarmen Kolektiboa 2008/12/31
Argazki industria Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
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Izena: Izaera
Indarraldiaren 

amaiera

Estatuko gasolina zerbitzuguneak Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Ur instalazioen mantentze-lanak Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Aholkularitza eta merkatu azterketak Hitzarmen Kolektiboa 2009/12/31
Estatuko industria kimikoa25 Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Ura (hartu, azaleratu, araztu eta banatzea) Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Ile apainketaren, musikaren eta arte aplikatuen irakask. Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Aldi baterako laneko enpresak Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Estatuko jantzigintza eta ehungintza Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Estatuko bingoak25 Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Estatuko eguneroko prentsa eta albiste agentziak Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Estatuko farmazia bulegoak Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Estatuko etxez etxeko entrega Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Hegazti eta untxien hiltegiak Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Izozkigintza Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Estatuko landare kontserbak Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Itsas produktu izoztuen elaborazioa Hitzarmen Kolektiboa 2010/12/31
Estatuko futbol profesionala Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Estatuko kirol instalazioak eta gimnasioak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Gatz industria —luzapena— Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Estatuko lorezaintza zentroak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Arte grafikoak eta paper eta kartoizko manipulatuak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Drogeriako, belar denako eta lurrin dendako txikizkariak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Estatuko haragi industriak26 Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Ingeniaritza eta azterlan teknikoen bulegoak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Aseguruak, berraseguruak, laneko istripuen mutualitateak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Ontziratutako ur edarien industriak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Kanpoko prebentzio zerbitzuak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Estatuko igeltsuak eta kareak26 Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Merkataritza ordezkariak eta apustuak loteriak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Etxera saltzen diren prestatutako janarien ekoizleak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Estatuko publizitate enpresak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Estatuko bidaia agentziak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Desinfekzioa, desintsektazioa eta desratizazioa Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Itsas akuikultura nazionala Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Unibertsitate prib. eta ondoko prestakuntza zentroak Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Ontze industria, uhalak eta larruak eta larrugintza Hitzarmen Kolektiboa 2011/12/31
Estatuko oinetakoen industria26 Hitzarmen Kolektiboa 2012/02/29

5 6

Honako enpresa hauetan ere ez dira berritu hitzarmenak: Bridgestone Firestone Hispania, Pe-
troleos del Norte, Puertos del Estado, Grupo AXA, Manpower ETT edo Ferrocarriles de Via Es-
trecha (FEVE) eta abar.

Bestetik, azpimarratzekoa da estatuan lau laudo sektorial indarrean daudela, lan ordenantzen 
hutsunea saihesteko: landako lana, merkataritzako nabigazioa, ontzi izoztaileak eta bakailaon-
tziak.

25 2013ko hasierako hilabeteetan Industria kimikoaren eta Estatuko Bingoen hitzarmen kolektibo sektoriala sinatu 
dira.

26 2013ko lehen hilabeteetan Haragi industrien, Oinetakoen industriaren eta Igeltsu eta kareen hitzarmen kolektibo 
sektorialak erregistratu dira.
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4.1.4. 2012an indarrean zeuden hitzarmen kolektiboak negoziatu eta sinatu zituzten 
erakundeak

Erakunde sindikalak

Jarraian, informazioa aurkezten dizuegu, 2012an EAEn erregistratutako indarreko hitzarmenen 
negoziazio mahaietan sindikatuek izan duten presentziaren inguruan, eta, bestetik, sindikatu 
horiek sinatutako hitzarmenen inguruan.

Hortaz, atal hori aztertzeko, EAEn eragina duten estatu hitzarmenak alde batera utzi dira. Au-
rreko kapituluan aztertutako datuen arabera, 2012an EAEn erregistratutako indarreko hitzarme-
nak 240 izan ziren, eta 105.627 pertsona hartu zituzten eraginpean.

4.7 grafikoan (hitzarmen kopurua) eta 4.8 grafikoan (pertsona kopurua), 2012an indarrean zeu-
den hitzarmenetan parte hartu zuten sindikatuen eta sinatu zutenen arteko aldeak jaso dira.

4.7 grafikoa.  2012an indarrean egonik, sindikatu gehiengodunen presentzia 
eta sinatzea izan duten hitzarmenen kopurua (hitzarmenak guztira: 240)

153
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ELA CCOO LAB UGT

Sinatzea Presentzia

4.8 grafikoa.  2012an indarrean egonik, sindikatu gehiengodunen presentzia eta 
sinatzea izan duten hitzarmen kolektiboen eraginpeko pertsonen kopurua 
(eraginpeko pertsonak guztira: 105.627)
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ELAk 2012. urtean indarrean zeuden hamar hitzarmenetik sei sinatu ditu; 2012. urtean EAEn 
erregistratutako indarreko negoziazio kolektiboaren eraginpeko langileen hiru laurden hartu 
zituzten eraginpean hitzarmen horiek. Sindikatu horrek 2012. urtean indarrean zeuden sek-
toreko hitzarmenen guztizkoaren gaineko ehuneko handiagoa sinatu du enpresako hitzarme-
nen gaineko ehunekoarekin alderatuta, betiere eraginpeko pertsonei dagokienez. Hitzarmen 
kopuruari erreparatuta, negoziazio mahaietan izandako presentziari dagokionez sinatutako 
hitzarmenen ehunekoa %87,4 izan da 2012. urterako (aurreko urtean %81,3); sindikatu ho-
rrek sektorekoak baino enpresa eremuko hitzarmen gehiago sinatzen dituelako gertatu da 
hori.

CC.OO.k indarreko hitzarmenen ia erdiak sinatu zituen, eta hitzarmen horiek hamar pertsonatik 
ia sei hartu zituzten eraginpean. Sindikatu horrek sinadura indize handiagoa du sektoreko hi-
tzarmenetan enpresako hitzarmenetan baino.

LABek indarreko hamar hitzarmen bakoitzeko hiru sinatu ditu, eta hitzarmen horiek eraginpeko 
pertsonen laurden bat hartu dute eraginpean. Gipuzkoako negoziazio sektorialean du eragin 
handiena. Halaber, hitzarmen gutxien sinatu dituen sindikatua izan da, negoziazio mahaietan 
izan duen presentzia aintzat hartzen badugu.

UGTk azterlan honen xede diren hitzarmenen ia erdia sinatu zuen, eta hitzarmen horiek hamar 
langiletik zortzi hartu zituzten eraginpean. Parte-hartze handiagoa izan zuen sektoreko hitzar-
menen sinaduran enpresako hitzarmenen sinaduran baino, Araban eta Bizkaian erregistratu-
takoetan bereziki. Hitzarmen gehien sinatu dituen sindikatua da, negoziatu dituen hitzarmenen 
kopurua aintzat hartuta.

4.5 koadroa.  2012an indarrean egonik EAEn erregistratutako hitzarmenen sinaduran 
sindikatuetako ordezkariek izan zuten parte-hartzea*

ELA CC.OO. LAB UGT USO ESK
Beste 
batzuk

Ez-
sindikatuak**

SEKTOREA

Hitzarmen kop. 14 13 9 19 2 1 1 0
Guztizk. gaineko -%a 63,6 59,1 40,9 86,4 9,1 4,5 4,5 0,0

Eraginpeko pertsonak 58.021 39.671 13.232 66.205 3.189 81 1.422 0
Guztizk. gaineko -%a 83,4 57,0 19,0 95,1 4,6 0,1 2,0 0,0

ENPRESA

Hitzarmen kop. 139 100 64 90 23 11 24 27
Guztizk. gaineko -%a 63,8 45,9 29,4 41,3 10,6 5,0 11,0 12,4

Eraginpeko pertsonak 22.159 25.473 14.125 22.823 9.691 3.055 9.346 4.757
Guztizk. gaineko -%a 61,5 70,7 39,2 63,4 26,9 8,5 25,9 13,2

GUZTIRA

Hitzarmen kop. 153 113 73 109 25 12 25 27
Guztizk. gaineko -%a 63,8 47,1 30,4 45,4 10,4 5,0 10,4 11,3

Eraginpeko pertsonak 80.180 65.144 27.357 89.028 12.880 3.136 10.768 4.757
Guztizk. gaineko -%a 75,9 61,7 25,9 84,3 12,2 3,0 10,2 4,5

*(*) 2012.12.31ra arte.
(**) Ez-sindikatuak.
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Enpresaburu erakundeak

2012. urtean EAEn erregistratutako indarreko sektoreko hitzarmen kolektiboetatik (hortaz, era-
ginkortasun mugatuko estatutuz kanpoko itunak aparte utzita), enpresaburu erakunde sinatzai-
leei buruzko informazioa lortu dugu, eta 4.6 koadroan aurkeztu, lurralde eremuen arabera ba-
nandua. Informazio horretatik, honako ondorio hauek atera ditzakegu.

2012an indarrean zeuden hitzarmenen kasuan eta aurreko urteetan ez bezala, Confebask osa-
tzen duten erakundeek sinatutako hitzarmenek eta beste enpresaburu erakunde batzuek sina-
tutakoek ez dute bat egiten sinatzean. Araban, SEA erakundeak 2012an indarrean zeuden sei 
hitzarmen sektorialetatik bi sinatu zituen, eta eremu horren barnean hartutako hamar pertsona-
tik lau geratu zen hitzarmen horien eraginpean. Bestalde, beste zenbait enpresaburu erakundek 
indarreko sei hitzarmen sektorialetatik beste laurak sinatu zituzten, eta hitzarmen horiek pertso-
nen ia %60 hartu zituzten eraginpean. 2011n indarrean zegoen negoziazio kolektiboari dago-
kionez, SEAren parte-hartzeak behera egin baina eraginpeko pertsonen kopuruari dagokionez, 
gora egin du; beste enpresaburu erakunde batzuen parte-hartzea, berriz, bere horretan geratu 
da.

Bizkaian, 2012an lurralde horretan indarrean zeuden zazpi hitzarmen sektorialetatik CEBEKek 
hiru sinatu ditu, eta langileen erdia baino gehixeago hartzen zituzten eraginpean. Beste era-
kunde batzuek indarrean zeuden sektoreko beste lau hitzarmenak sinatu zituzten, eta eremu 
horretako hitzarmenen eraginpeko pertsonen beste erdiaren lan harremanak arautu zituzten. 
2012. urtean indarrean zegoen negoziazio kolektiboari dagokionez, CEBEKen eta beste era-
kundeen parte-hartzeak behera egin du.

Gipuzkoan, ADEGI erakundeak indarrean zeuden sektoreko zortzi hitzarmenetatik bakarra si-
natu zuen eta hitzarmen horrek sektore eremuaren barnean hartutako hamar langiletik hiru 
hartu zituen eraginpean. Beste erakunde batzuek, oro har, sektoreko beste zazpi hitzarmene-
tan parte hartu dute eta eraginpeko langileen beste bi herenen lan baldintzak arautu dituzte. 
2012an indarrean zegoen negoziazio kolektiboari dagokionez, ADEGIren eta beste enpresa-
buru erakunde batzuen parte-hartzeak behera egin du baina azken erakunde horien kasuan gu-
txiago.

Lurralde arteko eremuko hitzarmenei dagokienez, 2012rako indarrean zegoen hitzarmen baka-
rra Confebasken sartuta ez dagoen enpresaburu erakunde batek sinatu du.

4.6 koadroa.  2012an indarrean egonik, EAEn hitzarmen kolektibo sektorialak sinatu 
dituzten enpresaburu erakundeak

Confebask (*) Bestelako erakundeak

Hitzarmenak
Eraginpeko
pertsonak

Hitzarmenak
Eraginpeko
pertsonak

EAE guztira 6 30.434 16 39.174

Araba 2  4.340  4  6.245
Bizkaia 3 24.296  4 23.938
Gipuzkoa 1  1.798  7  3.731
Lurralde artekoak — —  1  5.260

(*) Lurralde eremuko hiru erakunde kidek osatzen du: ADEGI (Gipuzkoa), CEBEK (Bizkaia) eta SEA (Araba).
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Confebasken bildutako erakundeek (CEBEK, ADEGI eta SEA) sinatutako hitzarmenak 
2012an indarrean zeuden hitzarmen sektorialen %27,3 dira, eta eremu horretako pertsonen 
%42,7 hartzen dute eraginpean. Bestelako enpresaburu erakundeek, oro har, hamar hitzar-
men sektorialetatik zazpi sinatu dituzte guztira eta langileen %56,3 hartzen dituzte eragin-
pean. 2011n indarrean zeuden hitzarmenen aldean, Confebasken bildutako erakundeek si-
natutako hitzarmenen ehunekoak behera egin du, baita horien presentziak ere, hitzarmen 
horien eraginpeko langile kopurua aintzat hartzen badugu. Beste erakunde batzuen kasuan, 
2012an indarrean zeuden hitzarmenen guztizkoari dagokionez, bestelako erakundeek sinatu 
dituzten hitzarmenen ehunekoak gora egin du, baita hitzarmen horien eraginpekoen kopu-
ruak ere.

4.9 grafikoa.  2012an indarrean egonik EAEn erregistratutako sektoreko hitzarmen 
kolektiboen sinaduran enpresaburu erakundeek izan zuten parte-hartzea 
(guztizkoaren -%a)

Hitzarmen kolektiboen % Eraginpeko pertsonen %

%27,3

%72,7

%43,7

%56,3

Confebask Bestelako erakundeak

4.1.5. 2012rako negoziazioaren emaitzak

4.1.5.1. Hitzarmen kolektiboen denbora eremua

2012ko indarreko negoziazio kolektiboan, urte anitzeko denbora eremuko hitzarmenak nego-
ziatu dira batez ere. Hortaz, arlo horretan ez da aldaketarik gertatu aurreko negoziazioen al-
dean.

2012an indarrean zeuden hitzarmen kolektiboen %97,7 (hitzarmen horien eraginpeko pertso-
nen %89,4) urtebetetik gorako denborarako hitzartu da. 2012an indarrean zeuden hitzarmenen 
%77,5ean, berriz, bi urtetik gorako indarraldia sinatu zen (pertsona kopuruan, ehunekoa %80,7 
izan zen).

4.7 koadroan ikus daitekeenez, urte anitzeko hitzarmen kolektiboen nagusitasuna lurralde 
eremu guztietan gertatzen da, eta alde txiki batzuk baino ez dira nabari horien artean. Eta 
gauza bera esan dezakegu eremu funtzionalari dagokionez. Izan ere, urte anitzeko hitzarmenak 
izan ziren nagusi, sektorekoak zein enpresakoak (4.8 koadroa).
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4.7 koadroa.  2012an* indarrean zeuden hitzarmen kolektiboen denbora eremua, 
lurralde eremuaren arabera

Urtebete Bi urte Hiru urte edo gehiago

Hitzarme-
nak
(%)

Eraginpeko 
pertsonak 

(%)

Hitzarme-
nak
(%)

Eraginpeko 
pertsonak 

(%)

Hitzarme-
nak
(%)

Eraginpeko 
pertsonak 

(%)

EAE guztira  8,3 10,6 14,2  8,7  77,5  80,7

EAEn erregistratutakoak  7,9 16,7 12,1  6,8  80,0  76,5
Araba 12,5  2,6 15,3 12,6  72,2  84,8
Bizkaia  7,2 27,3 12,6  5,6  80,2  67,1
Gipuzkoa  4,0  0,3  8,0  5,3  88,0  94,4
Lurralde artekoak  0,0  0,0  0,0  0,0 100,0 100,0

Estatu eremua  8,8  2,4 16,7 11,3  74,5  86,3

(*) 2012.12.31ra arte.

4.8 koadroa.  2012an* 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 8,3 10,6 14,2 8,7 77,5 80,7

SEKTOREA 6,0 14,4 19,0 8,8 75,0 76,8
ENPRESA 8,9  2,9 13,0 8,4 78,1 88,7

(*) 2012.12.31ra arte.

Bestetik, kontuan hartzekoa da urtetik urtera egin beharreko negoziazioaren kalkuluari nego-
ziazio partzialaren zati txiki bat erantsi behar zaiola, urte anitzeko indarraldia duten zenbait hi-
tzarmenek alderdi jakin batzuk (soldata eta lanaldia, bereziki) zehaztu gabe utzi ohi dutelako, 
urteko berrikuspenerako utzita. Berritu gabeko negoziazio kolektiboaren ehunekoa pìxka bat 
igoaraziko luke horrek, urtero.

Bestetik, badira zortzi hitzarmen sektorial mugagabeko indarraldia dutenak. Gipuzkoan, paper-
gintza, eraikuntza, arte grafikoak eta arrain eta itsaski handizkariak; Bizkaian, hirugarren adine-
koen zentroak; eta Araban, paper orea, haragi industriak eta argazki industria.

Hitzarmen horietan badira alderdi jakin batzuk, hala nola soldata igoera eta lanaldia, urtetik ur-
tera negoziatzen direnak; beste alderdi batzuk (lanbide sailkapena, zehapen araubidea eta 
abar), aldiz, ez dira aldatzen. Hortaz, txosten hau lantzerakoan hitzarmen horien indarraldia 
zehazteko, gai nagusietarako (soldata igoera eta lanaldia) hitzartutako aldia hartu da aintzat.

Mugagabeko indarraldia dute, halaber, lan ordenantzak ordezteko lau laudoek (aldez aurretik 
aipatu dira).

Azken hamazazpi urteetan, urtebeteko indarraldiko hitzarmenek indarra galdu dute, urte ani-
tzeko indarraldiko hitzarmenen mesedetan. Bereziki adierazgarria izan da hiru urterako edo urte 
gehiagorako indarraldia duten hitzarmenen ehunekoaren goranzko joera, 4.10 grafikoan ikus 
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daitekeenez. Gainera, bi urterako indarraldia duten hitzarmenek indarra galdu dute, baina bi-
garren tokiari eusten diote garrantziari dagokionez. Bestalde, 2012rako, eta 2011. urtearen al-
dean, urteko indarraldiko hitzarmenek portzentajezko 2,1 puntu egin dute gora, bi urtekoek 
portzentajezko 1,9 puntu behera, eta bi urtetik gorako indarraldia dutenak 0,2 puntu jaitsi dira.

4.10 grafikoa.  EAEn eragina duten hitzarmen kolektiboen denbora eremuaren bilakaera 
(urte bakoitzeko indarreko hitzarmen guztien -%a)
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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.

4.11 grafikoan ikus daitekeenez, 2012. urtea ixterakoan, negoziazio kolektiboaren eraginpeko 
pertsonen %13,1ek 2013/01/01ean berritua zuen 2013. urterako hitzarmena; 2014rako, berriz, 
ehunekoa %6,7 izan zen.

4.11 grafikoa.  2012ko indarreko hitzarmen kolektiboen denbora proiekzioa EAEn 
aplikatzekoak diren hitzarmen guztiekiko (eraginpeko pertsonen -%a; 
guztizkoa: 581.860 pertsona)
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4.1.5.2. Soldata igoerak

Oro har zenbatuta, 2012rako itundutako igoera %2,18 izan zen. EAEn erregistratutako hitzar-
menen soldata %2,65 igo da, eta EAEn eragina duten estatu eremuko hitzarmenen soldata, 
berriz, %1,55. Enpresako hitzarmenetan soldata igoera %2,21 izan da, eta sektoreko hitzarme-
netan %2,17. EAEn izandako negoziazioan, sektoreko hitzarmenetarako soldata igoera %2,66 
izan da, enpresako hitzarmenetakoaren oso antzekoa (%2,64). EAEn eragina duten estatu ere-
muko hitzarmenen kasuan, enpresako hitzarmenetarako itundutako igoera %1,46 izan da eta 
sektoreko hitzarmenetarako %1,58.

4.12 grafikoa. Soldata igoerak

 
EAEn eragina duen negoziazio kolektiboa

Soldata igoerak, 2012

EAEn erregistratutakoa Estatuan 
erregistratutakoa

ARABA
Enpresa: %2,64
Sektorea: %2,18
Guztira: %2,42

BIZKAIA
Enpresa: %2,95
Sektorea: %2,70
Guztira: %2,75

GIPUZKOA
Enpresa: %2,35
Sektorea: %3,24
Guztira: %2,73

EAEKO LURRALDE 
ARTEKOA

Enpresa: %1,09
Sektorea: --

Guztira: %1,09

Negoziazioa EAEn
Enpresa: %2,64
Sektorea: %2,66
Guztira: %2,65

ESTATUKO EREMUA
Enpresa: %1,46
Sektorea: %1,58
Guztira: %1,55

EAEn eragina due
 negoziazioa

Enpresa: %2,21
Sektorea: %2,17
Guztira: %2,18

Itundutako soldata igoerak txikiagoak dira 2012an 2011. urtean itundutakoak baino. Behera-
kada hori enpresako hitzarmenen eremuan nahiz sektoreko hitzarmenen eremuan gertatu da, 
EAEn eta Estatuan. Hala ere, jaitsiera hori gorabehera, 2012rako itundutako soldata igoera 
2010ekoa baino handiagoa da oraindik ere. Estatu osorako hitzarmenetan ez da horrelako-
rik gertatu; izan ere, 2012rako itundutako soldata igoera azken 10 urteotako txikiena izan baita 
(%1,50), agian CEOE eta CEPYME erakundeek UGT eta CC.OO. sindikatuekin estaturako si-
natu zuten negoziazio kolektiboari buruzko akordioaren ondorioz.

Egoera horrek Estatuan 2008. urtean hasitako joerara itzultzen gaitu atzera. Izan ere, urte ho-
rretarako hitzartutako soldata igoerak 2007rakoak baino txikiagoak izan ziren, enpresako zein 
sektoreko hitzarmenetan, nahiz eta 2012an KPIaren aldakuntza %2,9 izan zen abenduan Es-
tatu osorako (2011. urtean %2,4 izan zen, beraz, portzentajezko 0,5 puntu gehiago).
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4.9 koadroa. Soldata igoerak* EAEn eta Estatuan, eremu funtzionalaren arabera

EAE ESTATUA

2009* 2010* 2011* 2012* 2009* 2010* 2011* 2012*

GUZTIRA 2,60 2,12 3,16 2,18 2,59 2,17 2,68 1,50

SEKTOREA 2,61 1,97 3,30 2,17 2,61 2,20 2,74 1,48
ENPRESA 2,55 2,47 2,78 2,21 2,37 1,73 2,00 1,66

* Abenduaren 31ra arte.
Iturria: LHK eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

4.13 grafikoan ikus daitekeenez, EAEko batez besteko KPIaren eta itundutako soldata 
igoeren arteko aldakuntzak desberdinak izan arren, soldata igoeren kasuan zenbatekoak 
handiagoak dira, 2012. urte honetan izan ezik. Horrek zera esan nahi du, soldata aldakun-
tzak hitzarmen horien bidez arautzen dituzten pertsonak erosteko ahalmena irabazi dutela 
azken urte hauetan, baina ez 2012an; izan ere, beste egoera batzuk aintzat hartu gabe, 
erosteko ahalmenean portzentajezko 0,13 puntuko galera izan dute, 2012an hitzartutako 
soldata igoera %2,18 izan zelako eta EAEko batez besteko KPIaren aldakuntza %2,31 
izan zelako.

4.13 grafikoa.  EAEn eragina duten hitzarmen kolektiboetan itundutako soldata igoeren 
eta EAEren batez besteko inflazioaren bilakaera
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Erreferentzia gisa hitzarmenak erregistratzeko aldia aintzat hartzen badugu, zera ikusten dugu, 
2012 baino lehen erregistratu zirenek %2,67ko soldata igoera itundu zutela urte horretarako, 
hots, 2012. urtean bertan erregistratutako hitzarmenetan itundutakoaren (%1,24) gainetik na-
barmen, 4.10 koadroan ikus daitekeenez.



122

 EGOERA EKONOMIKOA ETA LAN HARREMANAK EAEn, 2012

4.10 koadroa. EAEn (*) eragina duten hitzarmenetan itundutako soldata igoeren bilakaera

Negoziazio kolektiboaren soldata igoerak

Erreferentzia 
urtea baino lehen 
erregistratutako 
hitzarmenetan

Erreferentzia urtean 
erregistratutako 
hitzarmenetan

Indarreko hitzarmen 
guztietan

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
2012 2,67 1,24 2,18

(*) Abenduaren 31ra arte erregistratutako hitzarmenak.

Berrikuspeneko edo soldata bermeko klausulei dagozkien doikuntzek, KPIaren 2012. urteko bi-
lakaeraren ondorioz, portzentajezko 0,25 puntuko efektu positiboa izan zuten, 2012ko aben-
duan inflazioa %2,9 izan zelako. Hitzarmenetan itundutako konturako entregen eta inflazioaren 
arteko aldea portzentajezko 0,25 puntura iritsi da soldata igoerarekiko, 2012an indarrean zeu-
den hitzarmenen %27,7k (langileen %26,9 hartzen zuen eraginpean) baino ez zuelako soldata 
berrikuspeneko klausula. Ehuneko hori 2011koa baino handiagoa izan da (urte hartan, hitzar-
menen %13,3k zituen horrelako klausulak).

Horri dagokionez, aipatzekoa da soldata berrikuspeneko klausulak lurraldearen arabera 
izan zituen ondorioak desberdinak izan zirela EAEn 2012. urtean. Klausulak Arabako hitzar-
menetan izan du eraginik handiena (portzentajezko 0,75 puntu), eta, ondoren, Estatuko hi-
tzarmenetan (portzentajezko 0,27 puntu). Izan ere, eremu horietan, ekitaldiaren amaieran 
berrikusi beharrekoak diren inflazioaren etorkizuneko aurreikuspenen arabera negoziatzen 
da iraganeko inflazioen arabera baino neurri handiagoan. Aldiz, lurralde arteko eremukoen 
kasuan ez dute eraginik izan eta Gipuzkoakoetan eragina ia ezdeusa izan da (portzen-
tajezko 0,02 puntu). Era berean, Bizkaian ere eragina oso txikia izan da (portzentajezko 
0,11 puntu).

4.11 koadroa. 2012*. urterako hitzartutako soldata igoerak

Soldata 
igoera, soldata 
berrikusteko 

klausularik gabe

Soldata 
berrikusteko 
klausularen 

efektuak

Soldata igoera 
guztira

EAE guztira 1,93 0,25 2,18

EAEn erregistratutakoak 2,41 0,24 2,65
Araba 1,67 0,75 2,42
Bizkaia 2,64 0,11 2,75
Gipuzkoa 2,71 0,02 2,73
Interterritorial 1,09 0,00 1,09

Estatu eremua 1,28 0,27 1,55

* Abenduaren 31ra arte.
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4.1.5.3. Lanaldia

2012an indarrean zeuden hitzarmenen %7,4an baino ez ziren ezarri itundutako lanaldiaren mu-
rrizketak, eta, hortaz, hitzarmenen %92,6an lanaldia ez zen aldatu. Zenbait kasutan, gainera, 
luzatu ere egin zen (4.12 koadroa). Horrela, beraz, esan dezakegu azken urteetan lanaldia mu-
rrizteko izan zen joera gero eta txikiagoa dela; izan ere, nahiz eta aurreko urtean 2010. urtean 
indarrean zeuden hitzarmenekin alderatuta gorakada txiki bat izan zen (2011. urtean %16,8 eta 
2010. urtean %14,0), urte honetan ehunekoa %7,4ra jaitsi da eta aurreko urteetan lortutako 
mailatatik are gehiago urruntzen ari gara (2009an %22,9 eta 2008an %25,8).

4.12 koadroa.  Lanaldi murrizketa duten indarreko hitzarmen kolektiboen 
eta hitzarmen horien eraginpeko pertsonen ehunekoa

2010/2009 2011/2010 2012/2011

Hitzarmen 
kopurua

Eraginpeko 
pertsonak

Hitzarmen 
kopurua

Eraginpeko 
pertsonak

Hitzarmen 
kopurua

Eraginpeko 
pertsonak

EAE guztira 14,0 12,5 16,8 15,0  7,4 15,1

EAEn erregistratutakoak 18,0 14,7 19,9 18,5  9,2 24,3
Araba 15,5  5,7 19,0 15,2  6,9 12,0
Bizkaia 18,4 12,2 17,7 31,7  9,9 32,5
Gipuzkoa 17,2 19,3 20,7  3,8 12,0 20,3
Lurralde artekoak 28,6 19,1 46,2 15,6  0,0  0,0

Estatu eremua  8,4  8,5 12,2  6,8  5,4  2,7

* Abenduaren 31ra arte.

4.13 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 (0,9).

4.13 koadroa. Hitzartutako lanaldi murrizketa (orduak urtean)

2010eko 
lanaldia, 2009ko 

lanaldiaren 
aldean

2011ko lanaldia, 
2010eko 

lanaldiaren 
aldean

2012ko lanaldia, 
2011ko 

lanaldiaren 
aldean

EAE guztira 0,6 0,8 0,9

EAEn erregistratutakoak 0,6 0,8 1,4
Araba 0,3 0,7 0,5
Bizkaia  –0,2(*) 0,7 1,3
Gipuzkoa 1,1 0,5 3,8
Interterritorial 2,9 2,9 0,0

Estatu eremua 0,5 0,8 0,3

(*) Emaitza horren arabera, Bizkaian itundutako lanaldia 0,2 ordu igo da urtean.

2012rako berritutako hitzarmenetan, itundutako lanaldia luzeagoa izan da sektoreko hitzarme-
netan enpresako hitzarmenetan baino (1.710 eta 1.673 ordu, hurrenez hurren). Gauza bera ger-
tatu da Estatu osoan berritutako hitzarmenen kasuan. Gainera, eremu horretan, 2012rako itun-
dutako lanaldia nabarmen handiagoa izan da EAEri dagokiona baino. Abendura arte berritutako 
hitzarmenen multzoan, urtean 1.698 orduko lanaldia finkatu da 2012. urterako.
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4.14 koadroa.  Berritutako hitzarmenetan, 2012an EAEn eta Estatuan itundutako 
lanaldiaren iraupena (ordu kopurua urtean)

2012

EAE ESTATUA

GUZTIRA 1.698 1.774

SEKTOREA 1.710 1.748
ENPRESA 1.673 1.711

Iturria: LHK eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Negoziazio kolektiboaren sektore jakin batzuetan akordiorik ez dago, eta horregatik komeni da 
enpresa guztietan batez beste aplikatu beharreko lanaldia zein den jakitea (hitzarmen kolektibo 
guztiak kontuan hartuta, hau da, berrituak eta berritu gabeak) eta lanaldi horren bilakaerari ja-
rraitzea. Horrek zera esan nahi du, hainbat hitzarmen berritu ez direnez, berritu diren hitzarme-
nen batez besteko lanaldiak adierazgarritasun txikiagoa duela.

4.14 grafikoa. Lanaldi aplikagarria. 2011ren eta 2012aren arteko konparazioa
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Horretarako, 2012ko lanaldi aplikagarriaren iraupena kalkulatzen da, EAEn eragina duten hitzar-
men kolektibo guztiak kontuan hartuta, berritu diren edo ez alde batera utzita, eta, berritu ez di-
ren hitzarmenen kalkulurako, ezarritako azken lanaldia erabiliz. Metodo horren arabera, EAEn 
2012. urtean aplikatu beharreko lanaldia 1.689,4 ordukoa izan da (2011n baino hiru hamarren 
txikiagoa), enpresetan 1.660,5 ordu eta sektorean 1.697 ordu izanik.

Lanaldi aplikagarriak 2011tik 2012ra bitarte izan zuen bilakaerari dagokionez, lanaldi hori en-
presa hitzarmenetan hamarren bat murriztu zen eta sektoreko hitzarmenetan lau hamarren. Lu-
rraldeak kontuan hartuta, lurraldeetako hitzarmenetan jasotako lanaldi aplikagarriak ere, oro 
har, hainbat hamarren murriztu dira 2012. urte honetan (aurreko urtearekin alderatuta), lurralde 
arteko hitzarmenetan izan ezik.

4.1.6. Negoziazio kolektiboa sektore publikoan

Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 2/2012 Legearen bitartez, 2011ko abenduaren 31ko 
soldata ordainsarien izoztea ezarri zen Estatuko Administrazioko langileentzat 2012rako, De-
fizit publikoa zuzentzeko aurrekontu-, zerga- eta finantza-arloko premiazko neurriei buruzko 
abenduaren 30eko 20/2011 Errege Lege Dekretuan xedatutakoari jarraiki. Dena dela, gerora, 
2012. urterako soilik sektore publikoko langileen soldatak –%7 murriztea erabaki zen, kolek-
tibo horrek abenduan jaso behar zukeen aparteko ordainsaria urte honetarako ezabatu bai-
tzen. Neurri hori Aurrekontu-egonkortasuna bermatu eta lehiakortasuna sustatzeko neurriei 
buruzko uztailaren 13ko 20/2012 Errege Lege Dekretuaren bitartez gauzatu zen. Halaber, Es-
tatuko sektore publiko osoaren lanaldi arruntari dagokionez, 2012rako gutxienez astean batez 
beste 37 ordu eta 30 minutu izatea xedatu zen goian aipatu dugun 20/2011 Errege Lege De-
kretu horren bitartez.

EAEko Administrazio Orokorraren eremuan, EAEko 2012rako Aurrekontu Orokorretan izozte 
hori bera jasota dago. Alabaina, EAEko sektore publikoko langile eta funtzionarioei ere kendu 
zitzaien 2012ko abenduko ordainsaria, 20/2012 Errege Lege Dekretuan oinarrizko neurritzat 
ezarri zelako, nahiz eta EAEko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legea ez zen aldatu. Kolektibo 
horrek urteko soldata hamalau ordainsaritan kobratzen duenez, ordainsarietako bat kentzeak 
2012ko soldata –%7 murriztea dakar, Estatu osoan bezalaxe.

Lehen esan dugunez, abenduko ordainsaria kentzeko erregulazioa oinarrizkotzat ezarri ze-
nez, foru-administrazioaren eremuan, Araba eta Bizkaiko aldundietan neurri hori aplikatu zuten 
2012rako baina Gipuzkoako Foru Aldundiak ordainsari-osagarri bat ordaintzea erabaki zuen, 
abenduko aparteko ordainsaria kentzearen ondorioz erosteko ahalmenaren galera hain nabar-
mena ez izatearren.

EAEko funtzionarioen urteko lanaldiari dagokionez, 2012an ez zen aldatu eta 1.592 ordukoa 
izan zen.

Tokiko Administrazioan, 2008an EUDELek eta ELA, CC.OO. eta UGT sindikatuek si-
natu zuten Lan Harremanen Esparru Akordio Orokorrak (Udalhitz) indarraldia galdu zuen 
2010eko abenduaren 31n. Hori dela eta, 20/2012 Errege Lege Dekretuaren ondoren ez 
dakigu eremu horretako funtzionarioei benetan zer igoera edo jaitsiera ezarri zitzaien 
2012an, udal bakoitzeko osoko bilkurak berretsi behar baititu Dekretu horretan jasotako 
neurriak.

Erakunde eta enpresa publikoetako langileentzako indarreko hitzarmen kolektiboei dagokienez, 
batez beste –%3,62ko soldata igoera itundu zen; izan ere, urte amaieran erregistratutako zen-
bait hitzarmenetan (ADIF edo RENFE Operadora) abenduko ordainsaria kentzea jada jasota ze-
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goen eta horren ondorioz atera da batez besteko hori. Batez besteko lanaldi itundua 1.668 or-
dukoa izan da.

4.2. Lan gatazkak

4.2.1. Alderdi nagusiak

Oro har, eta ofizializatutako lan gatazken multzoan oinarrituta, aurreko ekitaldian baino lan ga-
tazken kopuru txikiagoa izan zen 2012ko ekitaldiaren ezaugarri bereizgarria. Izan ere, gatazken 
guztizko kopuruak (lan greba eta Precori aurkeztutako gatazka guztiak batuta) zein gatazka ho-
rien eraginpeko pertsonen kopuruak egin zuten behera. Ildo horretan, gatazken guztizko kopu-
rua %9,4 murriztu zen urtetik urtera, eta eraginpean hartutako langileena, berriz, %27.

Zehazki, 2012. urtean 698 lan gatazka erregistratu ziren EAEn. Horietako 278 grebak izan ziren, 
eta gainerako 420ak, berriz, Precori aurkeztutako lan gatazkak. Era berean, 2012. urtean uga-
zaben itxiera bat erregistratu zen. Horren ondorioz, 20 langile geratu ziren eraginpean, eta lan 
egin gabeko 60 egun izan ziren. Horrelakorik ez zen gertatu aurreko bost ekitaldietan.

4.15 koadroa. Lan gatazkak EAEn

Lan grebak
Precori aurkeztutako 

gatazkak
GUZTIRA

Gatazka 
kopurua

Parte-
hartzaileak

Gatazka 
kopurua

Eraginpeko 
langileak

Gatazka 
kopurua

Eraginpeko 
langileak

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
2012 278  21.600 420  72.033 698  93.633

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, eta LHK.

Dena dela, zehaztu beharra dago gatazken guztizko kopuruaren beherakada Precori aurkeztu-
tako gatazken kopuruaren murrizketaren (–%20,8) ondorioz gertatu zela, lan greben kopuruak 
gora egin baitzuen (%19,5eko jaitsiera 2011. urtean, eta %15,8ko igoera 2012an). Era berean, 
eraginpean hartutako langileen beherakada orokorra Precori aurkeztutako gatazkek eraginpean 
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hartutakoen kopuruan izandako murrizketaren (–%34,3) ondorioa izan zen, grebek eraginpean 
hartutakoen kopuruak gora egin baitzuen (%51,1eko jaitsiera 2011. urtean, eta %15,9ko igoera 
2012an).

4.16 koadroa. EAEko 2012ko lan gatazken laburpen koadroa

Gatazka 
kopurua

Eraginpeko 
langileak

Jardun gabeko 
lanaldiak

2012 (1) 2012 (1) 2012 (1)

Lan grebak 278  15,8 21.600  15,9 130.930 56,0
Ugazaben itxierak   1 —     20 —      60 —
Precori aurkeztutako gatazkak 420 –20,8 72.033 –34,3 — —

(1) Aldakuntza ehunekotan (2012/2011).
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, eta LHK.

4.2.2. Lan grebak EAEn

2012. urtean277278 lan greba erregistratu ziren. 21.600 pertsonak hartu zuten parte greba ho-
rietan, eta jardun gabeko lanaldiak 130.930 izan ziren guztira. 2011. urtean ez bezala (urte har-
tan jaitsiera esanguratsua izan zen), 2012an greben, parte-hartzaileen zein jardun gabeko la-
naldien kopuruak nabarmen egin zuen gora, aurreko ekitaldiarekin konparatuz gero. Zehazki, 
2011n baino 38 greba gehiago, 2.960 parte-hartzaile gehiago eta jardun gabeko 46.995 lanaldi 
gehiago erregistratu ziren.

4.17 koadroa. Lan grebak (EAE)

Urteak Grebak
Parte-

hartzaileak

Jardun 
gabeko 

lanaldiak

Parte-
hartzaileak 

greba 
bakoitzeko

Jardun gabeko 
lanaldiak greba 

bakoitzeko

Sartu gabeko 
orduak greba 

egin zuen 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 2.494 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
2012 278  21.600 130.930    78   471 48,5

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.

27 2012ko datuetan ez dira sartzen martxoko, iraileko eta azaroko greba orokorretan eta sektore publikoan otsailean 
eta maiatzean egin ziren grebetan parte hartu zutenen eta jardun gabe geratu ziren lanaldien zifrak. 2011. urteko 
datuetan ez dira sartzen EAEn urtarrilaren 27an egin zen greba orokorrean parte hartu zutenen eta jardun gabe ge-
ratu ziren lanaldien zifrak. 2010. urteko datuetan ez dira sartzen sektore publikoan maiatzaren 25ean eta ekainaren 
8an egin ziren grebetan, ekainaren 29ko eta irailaren 29ko greba orokorretan eta Gipuzkoako metalaren sektorean 
egin zen zazpi eguneko greban parte hartu zutenen eta jardun gabe geratu ziren lanaldien zifrak.
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Eremuari dagokionez, enpresa eremuan garatutako grebak nagusitu ziren: 260 greba (guztien %93,5), 
hau da, aurreko ekitaldian baino %14,5 gehiago. Greba horietan, 20.800 langilek hartu zuten parte 
(guztien %96,3), hau da, aurreko ekitaldian baino %34,4 gehiagok. Horren ondorioz, jardun gabeko 
lanaldiak 127.130 izan ziren (guztien %97,1), hau da, 2011n sortutakoak baino %102,9 gehiago.

Enpresa greba gehienak enpresa pribatuetan egin ziren (210 greba), hain zuzen ere enprese-
tan egindako greben %80. Ildo horretan, parte-hartzaileen %88,9, eta jardun gabeko lanaldien 
%98,4 greba horietan kokatu behar dira. 2011. urtearekin alderatuta, azpimarratu beharra dago 
enpresa pribatuetan egindako greben ondorioz jardun gabe geratu ziren lanaldien kopuruaren 
igoera esanguratsua (%107). Enpresa publikoen kasuan, gora egin zuten greba kopuruak (50 
greba, hots, %42,9 gehiago) eta parte-hartzaileen kopuruak (%41,4). Jardun gabeko lanaldien 
kopuruak, berriz, behera egin zuen (–%12,5).

Eremu sektorialean, 18 greba egin ziren (2011n baino bost gehiago), baina parte-hartzaileengan 
(800 langile) eta jardun gabeko lanaldietan (3.800 lanaldi) izan zuten eragina 2011. urtean baino 
nabarmen txikiagoa izan zen (–%74,7 eta –%82,1, hurrenez hurren).

4.18 koadroa. Lan grebak eremuaren arabera (EAE)

Sektorea
Enpresa

Guztira
Guztira Pribatua Publikoa

Kop. %(**) Kop. %(**) Kop. %(**) Kop. %(**) Kop. %

20
08

Grebak
Part.
Lanal.(*)

15
13.711
14.161

6,5
33,3
19,2

217
27.472
59.608

93,5
66,7
80,8

159
13.536
41.514

68,5
32,9
56,3

58
13.936
18.094

25,0
33,8
24,5

232
41.183
73.769

100,0
100,0
100,0

20
09

Grebak
Part.
Lanal.(*)

26
9.901

38.336

9,3
36,5
30,4

254
17.216
87.848

90,7
63,5
69,6

235
16.384
86.589

83,9
60,4
68,6

19
832

1.259

6,8
3,1
1,0

280
27.117

126.184

100,0
100,0
100,0

20
10

Grebak
Part.
Lanal.(*)

52
18.974
83.782

17,4
49,8
46,7

246
19.116
95.737

82,6
50,2
53,3

198
15.922
93.162

66,4
41,8
51,9

48
3.194
2.575

16,1
8,4
1,4

298
38.090

179.519

100,0
100,0
100,0

20
11

Grebak
Part.
Lanal.(*)

13
3.160

21.269

5,4
17,0
25,3

227
15.480
62.666

94,6
83,0
74,7

192
13.843
60.355

80,0
74,3
71,9

35
1.637
2.311

14,6
8,8
2,8

240
18.640
83.935

100,0
100,0
100,0

20
12

Grebak
Part.
Lanal.(*)

18
800

3.800

6,5
3,7
2,9

260
20.800

127.130

93,5
96,3
97,1

210
18.485

125.109

75,5
85,6
95,6

50
2.315
2.021

18,0
10,7
1,5

278
21.600

130.930

100,0
100,0
100,0

*(*) Lanal.: jardun gabeko lanaldiak.
(**) Koadroko lerroen araberako ehunekoak lerro bakoitzaren azken balioaren gainean daude kalkulatuta.
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.

Aurreko urteetan ez bezala, greben arrazoi nagusiak enpresa doikuntzak izan ziren, eta, on-
doren, hitzarmenen negoziazio kolektiboa (hori izan zen arrazoi nagusia parte-hartzaileentzat). 
Zehazki, greben %31,7k doikuntza horiek izan zituen arrazoi nagusi (eta %28,1ek negoziazio 
kolektiboa), greba horiek parte-hartzaile guztien %25,4 hartu zuten eraginpean (negoziazio ko-
lektiboak eragindako grebek parte-hartzaileen %42,6 hartu zuten eraginpean), eta jardun ga-
beko lanaldien %39,6 eragin zuten (negoziazio kolektiboak eragindako greben kasuan, berriz, 
%31,4). Horri dagokionez, greben arrazoia kontuan hartuta, azpimarratu beharra dago enpresa 
doikuntzek garrantzi erlatibo handiagoa hartu dutela aurreko ekitaldiarekin alderatuta, bai gre-
ben kopuruari, bai parte-hartzaileen kopuruari, bai —eta batez ere— jardun gabeko lanaldien 
kopuruari dagokionez. Zirkunstantzia hori zuzenean lotuta dago krisi ekonomikoaren intentsita-
tearekin eta iraupenarekin.
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4.19 koadroa. Lan grebak arrazoien arabera (2012)

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE
EAE
(%)

GUZTIRA 64 133 81 278 100,0

Negoziazio kolektiboa 26  31 21  78  28,1
Enplegu erregulazioa  8  17  0  25   9,0
Enpresa doikuntzak 20  33 35  88  31,7
Antolamendua/lan sistemak  8  12  2  22   7,9
Lan istripua. Segurtasuna eta Higienea  0   0  0   0   0,0
Legezko akordioak edo arauak ez betetzea  1  14  2  17   6,1
Soldatak ez ordaintzea  0  22 19  41  14,7
Soldata hobekuntzak  0   2  1   3   1,1
Elkartasun gatazkak  0   0  0   0   0,0
Klausulen interpretazioa  1   2  1   4   1,4

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.

4.20 koadroa. Grebetan parte hartu dutenak, arrazoien arabera (2012)

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE
EAE
(%)

GUZTIRA 3.050 10.115 8.435 21.600 100,0

Negoziazio kolektiboa 1.840 3.571 3.780 9.191 42,6
Enplegu erregulazioa 252 2.612 0 2.864 13,3
Enpresa doikuntzak 695 1.141 3.645 5.481 25,4
Antolamendua/lan sistemak 238 469 24 731 3,4
Lan istripua. Segurtasuna eta Higienea 0 0 0 0 0,0
Legezko akordioak edo arauak ez betetzea 20 1.528 111 1.659 7,7
Soldatak ez ordaintzea 0 604 671 1.275 5,9
Soldata hobekuntzak 0 13 4 17 0,1
Elkartasun gatazkak 0 0 0 0 0,0
Klausulen interpretazioa 5 177 200 382 1,8

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.

4.21 koadroa. Greba dela medio jardun gabe geratu diren lanaldiak, arrazoien arabera (2012)

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE
EAE
(%)

GUZTIRA 21.017 49.190 60.723 130.930 100,0

Negoziazio kolektiboa 16.203 15.055 9.835 41.093  31,4
Enplegu erregulazioa 1.290 26.407 0 27.697  21,2
Enpresa doikuntzak 1.576 3.344 46.904 51.824  39,6
Antolamendua/lan sistemak 1.559 772 11 2.342   1,8
Lan istripua. Segurtasuna eta Higienea 0 0 0 0   0,0
Legezko akordioak edo arauak ez betetzea 384 819 316 1.519   1,2
Soldatak ez ordaintzea 0 2.631 3.453 6.084   4,6
Soldata hobekuntzak 0 13 4 17   0,0
Elkartasun gatazkak 0 0 0 0   0,0
Klausulen interpretazioa 5 149 200 354   0,3

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
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4.15 grafikoa.  Lan grebak, grebetan parte hartu dutenak eta greba dela medio jardun 
gabe geratu diren lanaldiak, arrazoien arabera (EAE, 2012)

Greben banaketa, arrazoien arabera (2012)

Gainerakoak
%31,2

Enplegu 
erregulazioa

%9,0

Negoziazio 
kolektiboa

%28,1
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doikuntzak

%31,7

Grebetan parte hartu dutenen banaketa, arrazoien arabera (2012)
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erregulazioa

%13,3

Gainerakoak
%18,7

Enpresa 
doikuntzak
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Negoziazio 
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Greba dela medio jardun gabe geratu diren lanaldien banaketa, arrazoien arabera (2012)
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doikuntzak

%39,6

Negoziazio 
kolektiboa

%31,4

Gainerakoak 
%7,8

Enplegu 
erregulazioa

%21,2

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
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Denbora ikuspegi zabalagoa hartuta (2008-2012 aldia), arestian arrazoi nagusi gisa enpresa 
doikuntzen gorakadari eta negoziazio kolektiboaren beherakadari buruz adierazitakoaz gain, 
azpimarratu beharra dago enplegu erregulazioak arrazoi gisa duen garrantzi erlatiboak izan 
zuen gorakada, bai greben kopuruari, bai jardun gabeko lanaldiei dagokienez (azken kasu ho-
rretan, bereziki: guztien %8,1 2008. urtean, eta %21,2 2012an).

4.22 koadroa.  Lan grebak, arrazoien arabera 
(portzentajezko banaketaren bilakaera historikoa)

2008 2009 2010 2011 2012

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Negoziazio kolektiboa  47,8  35,7  39,3  35,0  28,1
Enplegu erregulazioa   5,2  20,4   9,7   9,2   9,0
Enpresa doikuntzak  15,9  19,3  24,2  18,8  31,7
Antolamendua/lan sistemak   6,0   3,9   3,7   5,8   7,9
Lan istripua. Segurtasuna eta Higienea   0,4   0,0   2,0   0,4   0,0
Legezko akordioak edo arauak ez betetzea   5,2   6,8   6,7  10,0   6,1
Soldatak ez ordaintzea   6,0   9,6  11,7  14,6  14,7
Soldata hobekuntzak  13,4   1,8   2,3   5,8   1,1
Elkartasun gatazkak   0,0   0,4   0,0   0,0   0,0
Klausulen interpretazioa   0,0   2,1   0,3   0,4   1,4

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.

4.23 koadroa.  Greba dela medio jardun gabe geratu diren lanaldiak, arrazoien arabera 
(portzentajezko banaketaren bilakaera historikoa)

2008 2009 2010 2011 2012

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Negoziazio kolektiboa  65,1  59,4  62,8  56,0  31,4
Enplegu erregulazioa   8,1  14,2  10,1  21,9  21,2
Enpresa doikuntzak   5,9  20,2  15,6   6,9  39,6
Antolamendua/lan sistemak   0,5   1,0   1,1   1,8   1,8
Lan istripua. Segurtasuna eta Higienea   0,1   0,0   0,3   0,0   0,0
Legezko akordioak edo arauak ez betetzea   1,7   2,3   5,4   8,8   1,2
Soldatak ez ordaintzea   1,2   2,6   4,4   3,5   4,6
Soldata hobekuntzak  17,5   0,1   0,0   1,1   0,0
Elkartasun gatazkak   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Klausulen interpretazioa   0,0   0,2   0,2   0,1   0,3

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.

Estatu osoa kontuan hartuta, EAEn gertatutakoaren antzera, 2012. urtean gatazkek gora egin 
zuten, oro har: greben kopurua (878) %13 igo zen, parte-hartzaileen kopurua (323.871) %45,9, 
eta jardun gabeko lanaldiena (1.290.114), berriz, %166.
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4.24 koadroa. Lan grebak (Estatua)(1)

Urteak Grebak
Parte-

hartzaileak

Jardun 
gabeko 

lanaldiak

Parte-
hartzaileak 

greba 
bakoitzeko

Jardun 
gabeko 

lanaldiak 
greba 

bakoitzeko

Sartu gabeko 
orduak greba 

egin zuen langile 
bakoitzeko

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
2012   878   323.871 1.290.114   369 1.469 31,9

(1) 2012ko datuak behin-behinekoak dira (2013ko apirilekoak).
Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

EAEko eta Estatu osoko datuak alderatuz gero, egiazta daiteke gure Erkidegoan egindako 
grebek Estatuko guztizkoan izan zuen ehunekoak gorakada txikia izan zuela. Horrela, beraz, 
2012an EAEn egindako grebak288Estatuko guztizkoaren %31,7 izan ziren (%30,9 2011. urtean). 
Aitzitik, parte-hartzaileei eta jardun gabeko lanaldiei dagokienez, EAEk Estatu osoan izan zuen 
garrantzi erlatiboak behera egin zuen (%6,7 2012an eta %8,4 2011n, eta %10,1 2012an eta 
%17,3 2011n, hurrenez hurren).

28 Horri dagokionez, kontuan hartu behar da EAEn greba bat lurralde batean baino gehiagotan egiten bada eragin-
pean hartutako lurraldeak adina alditan zenbatzen dela, baita deialdi bakarra izanik ere. 
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4.25 koadroa. Lan grebak, lurralde historikoen arabera

Grebak
Parte-

hartzaileak

Jardun 
gabeko 

lanaldiak

Parte-
hartzaileak 

greba 
bakoitzeko

Jardun gabeko 
lanaldiak 

greba 
bakoitzeko

Sartu gabeko 
orduak greba 

egin zuen langile 
bakoitzeko

Batez besteko 
iraupena, 

greba bakoitz. 
(egunak)

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

2012

EAE 278  21.600 130.930  78   471 48,5  9,6
Araba  64   3.050  21.017  48   328 55,1  9,0
Bizkaia 133  10.115  49.190  76   370 38,9  9,2
Gipuzkoa  81   8.435  60.723 104   750 57,6 10,7

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
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4.26 koadroa. Lan grebek EAEn izan duten eragina

Soldatakoak

Balioa zenbat eta handiagoa izan, orduan eta gatazka gehiago

Greban parte hartu dutenak 
soldatako bakoitzeko (1)

Greba dela medio sartu gabeko 
orduak soldatako bakoitzeko

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

2012
EAE 743.700 0,029 1,408

Araba 118.800 0,026 1,415
Bizkaia 393.100 0,026 1,001
Gipuzkoa 231.800 0,036 2,096

(1) Parte-hartzaileen kopurua zati soldatakoen guztizko kopurua.
Iturria: Egileak egina, BJAren (Eustat) eta Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren datuetan oinarrituta.
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Berriz ere EAEko grebak aztertuz, adierazi beharra dago greba bakoitzean batez beste parte 
hartu zutenen kopurua berdina izan zela 2012an (78). Jardun gabeko lanaldiak, berriz, 350etik 
471ra igo ziren 2011tik 2012ra bitarte, eta greba egin zuen langile bakoitzeko jardun gabe ge-
ratu diren lanaldien kopurua (greben indarraren adierazle) 36tik 48,5era igo zen 2011tik 2012ra 
bitarte, zortzi orduko lanaldiak aintzat hartuta.

Testuinguru horretan, greben batez besteko iraupena greba bakoitzeko 9,6 egunera igo zen 
2012an (11,3 2010ean eta 8,5 2011n). Lurraldeak kontuan hartuta, Gipuzkoan soilik izan zen 
batez besteko iraupena EAE osokoa baino handiagoa (10,7 eta 9,6 egun, hurrenez hurren). Ara-
ban eta Bizkaian, berriz, batez besteko iraupena Erkidegokoa baino txikixeagoa izan zen (9 eta 
9,2 egun, hurrenez hurren).

Bestalde, grebek enpresa sarearen arabera izan zuten eragina greben ondorioz soldatako ba-
koitzak sartu gabeko orduen kopuruaren bidez neurtzen duen ratioa 0,9tik 1,4ra igo zen 2011tik 
2012ra bitarte, eta igoera hiru lurralde historikoetan gertatu zen.

Lau jarduera sektoreri buruzko azterketak erakusten duenez, zerbitzuetan egin ziren greba 
gehien (135, hots, guztien %48,6), eta industrian bildu ziren parte-hartzaile gehien (15.735, 
hots, guztien %72,8) eta jardun gabeko lanaldi gehien (105.757, hots, guztien %80,8). Era be-
rean, lan gatazken kopuruak 2011. urtearekin alderatuta izan zuen igoera industriaren sekto-
rean gertatu zen nagusiki.

4.27 koadroa. Lan grebak, jarduera sektorearen arabera

Grebak
Parte-

hartzaileak

Jardun 
gabeko 

lanaldiak

Sartu gabeko orduak 
greba egin zuen 

langile bakoitzeko

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

2012

GUZTIRA 278 21.600 130.930  48,5
Nekazaritza   2 6 258 344,0
Industria 131 15.735 105.757  53,8
Eraikuntza  10 364 813  17,9
Zerbitzuak 135 5.495 24.102  35,1

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
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4.2.3. Precori aurkeztutako gatazka kolektiboak

2012. 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.

4.16 grafikoan ikus daitekeenez, 2012. urtean aurkeztutako gatazka kolektiboko prozedura es-
kaeren kopuruak jaitsiera handia izan zuen. Badirudi urte horretan amaitu zela 2010. urtean 
hasitako prozedura eskaeren hazkunde garrantzitsuzko aldia. 2010. urtean, 454 eskaera izan 
ziren, eta, beraz, %25,8ko igoera izan zen 2009. urtearekin alderatuta (aurreko edozein erre-
gistro baino askoz ehuneko handiagoa izan zen gainera). 2011. urtean, berriz, gatazka kolek-
tiboko 530 eskaera izan ziren, eta, beraz, %16,7ko igoera izan zen 2010. urtearekin alderatuta.

4.16 grafikoa. Aurkeztutako gatazka kolektiboko eskaerak, 2001-2011
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Litekeena da krisi ekonomikoak markatutako bi urtean izandako hazkundea krisi ekonomikoak 
lan gatazka kolektiboetan izandako eraginarengatik izatea, enpresetan egindako lan baldintzen 
doikuntza neurrien ondorioz, eta krisiak enpresetan akordioak lortzeko dakarren oztopo eran-
tsiaren ondorioz. Nolanahi ere, 2012ko beherapen nabarmenak zalantzan jartzen du interpreta-
zio hori.

Hala eta guztiz ere, 2011rako egindako azterketan dagoeneko ohartarazi genuen bazela arrazoi 
berezi bat bi urte horietako hazkundean, hau da, maiatzaren 20ko 8/2010 Errege Lege Dekre-
tuaren bidez ezarritako defizit publikoa murrizteko ezohiko neurriak, eta bere isla, EAEko Au-
rrekontu Orokorrak aldatzeko ekainaren 24ko Eusko Legebiltzarraren 3/2010 Legea. Xedapen 
horiek administrazio, erakunde eta enpresa publikoak soldata murrizketak egitera behartu zi-
tuzten, sindikatuek bide judizialean errekurrituz, eta horretarako, Precon prozedurak hasteko 
eskatu zuten, ados jartzeko aukera hutsala bazen ere neurri horien legeak hala agintzen zue-
lako.

Sektore publikoari dagokionez, prozedura eskaera horiek 29 izan ziren 2010ean eta 106 
2011n. 2012. urtean, aldiz, bi erreklamazio besterik ez ziren erregistratu. Ezohiko eskaera ho-
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riek alde batera utziko bagenitu, ikusiko genuke azken hiru urte hauetako guztizko eskaera 
kopurua oso antzekoa dela (424, 425 eta 418) eta bat datorrela krisiaren larritasunaren jarrai-
penarekin. Azken hiru urte hauetan, 422 gatazka eskaera izan dira batez beste, aurreko urtee-
tako batez bestekoa baino askoz ere handiagoa; badirudi igoera hori krisiaren eraginari egotz 
dakiokeela, beraz.

4.28 koadroa. Precon aurkeztutako gatazka kolektiboak

Urtea

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE

Gatazka 
kop.

Eraginp. 
langileak

Gatazka 
kop.

Eraginp. 
langileak

Gatazka 
kop.

Eraginp. 
langileak

Gatazka 
kop.

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
2012  96 20.760 220 41.477 104  9.796 420  72.033

Iturria: LHK.

Gatazkak 2012an zer eremutan gertatu ziren kontuan hartuta, aurkeztutako eskaera gehien-
tsuenak, ohi denez, enpresa eremuan egin ziren (415, hau da, %98,8), gainerakoak sektoreko 
gatazkak izanik (5, hau da, %1,2). Gainera, enpresa eremuko gatazken %89,4 sektore priba-
tuan gertatu zen. Horri dagokionez, bada alderdi deigarri bat: gatazka horiek plantillen tamai-
naren arabera bereiziz gero ikus daitekeenez, 700 langiletik gorako enpresetan gertatutako 
gatazken (57 guztira) %47,4 sektore publikoan gertatu zen. Sektore ekonomikoei dagokienez, 
gero eta handiagoa da zerbitzuen nagusitasuna, historikoki 2009. urtera arte industria nagusi 
izan bazen ere. 2012. urtean, 420 gatazka aurkeztu ziren, eta, horietatik, 241 (%57,4) zerbitzu 
sektorean gertatu ziren, 155 industrian, 20 eraikuntzan eta lau nekazaritza eta arrantza sekto-
rean.

2012. urtean konpontzeko eskatutako gatazken tipologiari dagokionez, ordainsariei lotutakoak 
(122, hau da, %29) eta lanaldiari lotutakoak (139, hau da, %33,1) izan ziren nagusi, ohi denez. 
Alderdi horien atzetik, gai sindikalak (25, hau da, %6), hainbat gairi buruzko gatazkak (40, hau 
da, %9,5) eta abar geratu ziren.
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2012. urtean, 405 prozedura amaitu ziren (horietako batzuk 2011n eskatu ziren). Horietatik, 
117 kasutan (%28,9) gatazka konpondu egin zen (horietako zortzi arbitrajeko laudo bidez). Ho-
rrek esan nahi du aurrerapena nabarmena izan zela 2011ko emaitzarekin alderatzen badugu 
(%23,2); nolanahi ere, kontuan izan behar ditugu sektore publikoan izandako soldata-murriz-
keten ondorioz aurkeztutako eskaerak. Sektore publikoko gatazka horiek alde batera utziko 
bagenitu 2011. eta 2012. urteetan (urte horietan ezinezkoa zen adostasuna lortzea), emaitza 
%28,9ra igoko zen 2011. urtean eta %29ra 2012. urtean. Horrek erakusten du gatazka kon-
ponketaren tasa nahiko jarraitua dela.

4.3. Enplegu erregulazioko espedienteak299

4.3.1. Enplegu erregulazioko espedienteen guztizko kopurua EAEn

Atal honekin hasi baino lehen, gogoratu beharra dago, aurten ere, enplegu erregulazioko es-
pedienteak zerbitzuak ematen dituzten enpresarekin langileek dituzten kontratu harremanetan 
hiru ondorio mota izan ditzaketen administrazio prozedurak direla: lanaldia murriztea, lan harre-
mana aldi baterako etetea, eta harremana behin betiko azkentzea. Kontuan hartu behar da es-
pediente berak adierazitako ondorioetako bat, bi edo hirurak izan ditzakeela, ez baitira elkarren 
baztertzaileak. Ondorio horiek justifikatutako arrazoiekiko proportzioan eta horien arabera ger-
tatzen dira.

Halaber, adierazi beharra dago 2012ko martxoan 3/2012 Errege Lege Dekretua jarri zela inda-
rrean. Horren arabera, ez da beharrezkoa Lan Agintaritzak enplegu erregulazioko espedientea 
aurrez onartzea espedienteak ondorioak izan ditzan. Arau hori indarrean jarri zenetik, nahikoa 
da jakinaraztearekin30.10

2012. urtean jarduera ekonomikoak berriz ere behera egin izanaren ondorioz, EAEko Adminis-
trazioak eta Administrazio zentralak izapidetutako enplegu erregulazioko espedienteen guztizko 
kopuruak eta espedienteek eraginpean hartutako langileen kopuruak nabarmen egin zuten gora 
aurreko ekitaldiarekin alderatuta (%61,8 eta %71,8, hurrenez hurren).

2012an izapidetutako espediente guztietatik (3.009 espediente izan ziren), EAEko Adminis-
trazioak 2.721 izapidetu zituen (%90,4), eta Administrazio zentralak, berriz, 288 (gainerako 
%9,6).

EAEko Administrazioak zein Administrazio zentralak baimendutako eta/edo jakinarazitako es-
pedienteak, edonola ere, izapidetutako espediente gehienak izan ziren, eta eraginpeko langile 
gehienak ere espediente horien eraginpean zeuden. Izan ere, 2012. urtean, baimendutako eta/
edo jakinarazitako espedienteak izapidetutako espediente guztien %97,1 izan ziren, eta horien 
eraginpeko langileen proportzioa, berriz, %96,6ra iritsi zen.

29 Kapitulu honetan, nagusiki EAEko Administrazioak zein Administrazio zentralak baimendutako eta/edo jakinarazi-
tako enplegu erregulazioko espedienteak aztertzen dira. Hala ere, lehenik eta behin bi administrazioek izapidetu-
tako enplegu erregulazioko espediente guztiak hartu dira kontuan (baimenduak eta/edo jakinaraziak, baimendu ga-
beak eta/edo artxibatuak eta baztertuak).

30 Beraz, 2012. urtean, baimendutako espedienteak (arauaren aurrekoak) eta jakinarazitakoak (araua indarrean ja-
rri zenetik aurrerakoak) izan ziren, eta horregatik deitu diegu «baimenduak eta/edo jakinaraziak». Era berean, bai-
mendu gabeko espedienteak eta artxibatutakoak izan ziren 2012. urtean, eta horregatik deitu diegu «baimendu ga-
beak eta/edo artxibatuak».
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4.29 koadroa.  Enplegu erregulazioko espedienteak EAEn 
(EAEko Administrazioak eta Administrazio zentralak izapidetutakoak)

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Azkentzea

2010, guztira 2.282 46.261 1.301 41.627 3.333

EAEko Administr. 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
Baztertuak 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
Baztertuak 3 92 0 88 4

2011, guztira 1.860 31.319 2.455 25.521 3.343

EAEko Administr. 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
Baztertuak 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
Baztertuak 0 0 0 0 0

2012, guztira 3.009 53.809 6.243 42.871 4.695

EAEko Administr. izapidetuak 2.721 39.232 5.675 29.816 3.741
Baim. eta/edo jakinaraziak 2.636 37.429 5.466 28.627 3.336
Baim. gabeak eta/edo artxib. 11 265 14 73 178
Baztertuak 74 1.538 195 1.116 227

Admin. zentralak izapidetuak 288 14.577 568 13.055 954
Baim. eta/edo jakinaraziak 287 14.556 568 13.055 933
Baim. gabeak eta/edo artxib. 0 0 0 0 0
Baztertuak 1 21 0 0 21

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.

Ondoren aurkeztuko ditugun azterketa xehatuek baimendutako eta/edo jakinarazitako espe-
dienteak dituzte oinarri bakar.

4.3.2. Lantokiak EAEn dituzten enpresentzat baimendutako edota jakinarazitako 
enplegu erregulazioko espedienteak

Azterketa baimendutako eta/edo jakinarazitako espedienteetara mugatuta, adierazi beharra 
dago 2012. urtean espediente horiek 2.923 izan zirela, eta 51.985 langile hartu zituztela eragin-
pean. Horrela, beraz, urte arteko %64,9ko eta %82,5eko igoerak izan dira, hurrenez hurren.

Eraginpean hartutako langile guztietatik, %80,2k lan harremanaren aldi baterako etendura jasan 
zuen, %11,6k lanaldi murrizketa, eta gainerako %8,2k, berriz, azkentzea. Nolanahi ere, aurreko 
ekitaldiarekin alderatuta, eraginpeko langileen kopuruak hiru kasuetan egin zuen gora. Zehazki, 
lanaldi murrizketa jasan zuten eraginpeko langileen kopuruak %158,7ko igoera izan zuen, eten-
dura jasan zutenen kopuruak %80,4ko igoera, eta azkentzea jasan zutenen kopuruak, berriz, 
%39,7ko igoera.
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Dinamika horri jarraiki, gora egin zuen ondorio gisa lanaldi murrizketa izan zuten eraginpeko 
langileen proportzioak eraginpeko langileen guztizkoan (guztien %11,6 2012an eta %8,2 
2011n). Ondorio gisa etendura zein azkentzea izan zuten eraginpeko langileen proportzioek, 
berriz, behera egin zuten (guztien %80,2 2012an eta %81,1 2011n, eta guztien %8,2 2012an 
eta %10,7 2011n, hurrenez hurren).

Eraginpeko langileen kopuruaren igoera espedienteen kopuruarena baino handiagoa izan zen, 
eta, horren ondorioz, baimendutako eta/edo jakinarazitako espediente bakoitzaren batez bes-
teko tamaina handiagotu egin zen. Izan ere, espediente bakoitzeko eraginpeko langileak 16 
izan ziren 2011n, eta 18 2012an.

EAEn gertatutakoaren antzera, Estatuan gora egin zuten baimendutako eta/edo jakinarazitako 
espedienteen kopuruak zein horien eraginpeko langileenak, eta igoera orokorra izan zen hiru 
ondorioetan. Zehazki, baimendutako eta/edo jakinarazitako espedienteen kopuruak (35.521) 
urte arteko %67,8ko igoera izan zuen, eta eraginpeko langileenak (483.313), berriz, %40,6koa; 
ondorio gisa lanaldi murrizketa izan zuten langileen kopuruak %64,5eko igoera izan zuen, eten-
dura izan zutenen kopuruak %39,9ko igoera, eta azkentzea jasan zutenenak %21,9ko igoera. 
Horrela, beraz, baimendutako eta/edo jakinarazitako espedienteen gorakada espedienteen era-
ginpeko langileen kopuruan gertatutakoa baino handiagoa izan zen, eta, horren ondorioz, es-
pediente bakoitzaren batez besteko tamaina txikiagotu egin zen (14 langile 2012an, eta 16 
2011n).

4.30 koadroa.  Enplegu erregulazioko espediente baimenduak eta/edo jakinaraziak 
(Estatu osoan)

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak 

Guztira Murrizketa Etendura Azkentzea

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 21.168 343.629 60.636 215.012 67.981
2012 35.521 483.313 99.724 300.713 82.876

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa. (2013ko maiatzaren 13ko datuak).

4.3.2.1. Akordioaren araberako azterketa

Espedienteari dagokionez enpresaren eta langileen artean akordiorik egon zen ala ez aztertuta 
ondoriozta daitekeenez, 2012an EAEn baimendu eta/edo jakinarazi ziren eta akordioa izan ze-
zaketen 2.918 espedienteetatik (hortaz, ezinbesteko 5 espedienteak kanpoan utzita), akordioa 
2.596 espedientetan gauzatu zen, hau da, akordioa izan zezaketen espediente guztien %89an. 
Eraginpeko langileei dagokienez, akordioa izan zezaketen kasuen %74,2an gauzatu zen akor-
dioa (eraginpeko 38.561 langile, akordioa izan zezaketen kasuen eraginpeko 51.953 langiletik).
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Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, akordioa izan zezaketen kasuetan lortutako akordioen pro-
portzioak behera egin zuen zertxobait. Izan ere, 2011. urtean, lortutako akordioen proportzioa 
%92ra iritsi zen espedienteen kasuan. 2012an akordioen proportzioan izandako beherakada, 
nolanahi ere, lan harremana azkentzea eragin zuten espedienteen kasuan gertatu zen batez 
ere.

4.31 koadroa.  EAEko Administrazioak eta Administrazio zentralak baimendutako 
eta/edo jakinarazitako enplegu erregulazioko espedienteak EAEn

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Azkentzea

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
Ezinbestekoak 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
Ezinbestekoak   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
Ezinbestekoak 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
Ezinbestekoak   1,6   1,4   0,0   1,7   0,0

2012, guztira 2.923 51.985 6.034 41.682 4.269

Akordioa 2.596 38.561 5.038 31.090 2.433
Akordiorik ez 322 13.392 993 10.573 1.826
Ezinbestekoak 5 32 3 19 10

%

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Akordioa  88,8  74,2  83,5  74,6  57,0
Akordiorik ez  11,0  25,8  16,5  25,4  42,8
Ezinbestekoak   0,2   0,1   0,0   0,0   0,2

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

4.3.2.2. Sektorearen araberako azterketa

Aurreko urteetan ez bezala, baimendutako eta/edo jakinarazitako espediente gehienak zerbi-
tzuen sektoreak bildu zituen 2012. urtean. Espedienteen eraginpeko langile gehienak, berriz, 
industria sektorean bildu ziren urte horretan. Zehazki, zerbitzuen inguruko espedienteak 1.293 
izan ziren (guztien %44,2), eta industria sektoreak eraginpeko 35.696 langile bildu zituen (guz-
tien %68,7). Zerbitzuen eta industria sektorearen atzetik, eraikuntza dugu (453 espediente 
—guztien %15,5— eta eraginpeko 4.356 langile), eta, atzerago, distantzia handiarekin, lehen 
sektorea (13 espediente eta eraginpeko 112 langile).
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Bilakaerari dagokionez, lehen sektorean baimendutako eta/edo jakinarazitako espedienteen ko-
puruak zein espedienteen eraginpeko langileen kopuruak behera egin zuten aurreko ekitaldiare-
kin alderatuta (–%45,8 eta –%42, hurrenez hurren). Gainerako kasuetan, berriz, bi magnitudeek 
egin zuten gora, oro har. Zehazki, zerbitzuetan %94,1ko igoera izan zen espedienteen kopurua-
ren kasuan, eta %93,8koa espedienteen eraginpeko langileen kopuruaren kasuan. Eraikuntzan, 
berriz, %82,7ko eta %66,1eko igoerak izan ziren, hurrenez hurren, eta, azkenik, industria sek-
torean %39,4ko eta %82,3ko igoerak.

Espedienteen batez besteko dimentsioari dagokionez, aurreko ekitaldietan bezala indus-
tria sektoreak bildu zuen espediente bakoitzeko langile kopururik handiena (31), eta, horren 
atzetik, eraikuntzak (10) eta hirugarren sektoreak eta lehen sektoreak (9 bi kasuetan). Eko-
nomia oro har hartuta ikusitakoaren antzera, lehen sektorean eta industria sektorean es-
pediente bakoitzeko batez besteko dimentsioak gora egin zuen aurreko ekitaldiarekin al-
deratuta (8 2011n eta 9 2012an, eta 23 2011n eta 31 2012an, hurrenez hurren). Zerbitzuen 
kasuan, berriz, berdintsu jarraitu zuen, eta behera egin zuen eraikuntza sektorean (11 2011n 
eta 10 2012an).

Bestalde, azpimarratu beharra dago azkentzea eragin zuten espedienteen eraginpeko langileen 
proportzioa handiagoa izan zela zerbitzuen sektorean. Azken urteotan gertatzen ari den zerbait 
da, eta baliteke sektore horretako enpresen hegakortasun handiagoarekin zerikusia izatea.

4.32 koadroa.  EAEko Administrazioak eta Administrazio zentralak baimendutako 
eta/edo jakinarazitako enplegu erregulazioko espedienteak EAEn, 
jarduera sektoreen arabera

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Azkentzea

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

2012, GUZTIRA 2.923 51.985 6.034 41.682 4.269

Lehen sektorea 13 112 34 48 30
Industria 1.164 35.696 2.717 30.867 2.112
Eraikuntza 453 4.356 419 3.536 401
Zerbitzuak 1.293 11.821 2.864 7.231 1.726

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

4.3.2.3. Lurralde historikoen araberako azterketa

2012. urtean EAE osoan baimendutako eta/edo jakinarazitako espedienteen kopuruan zein ho-
rien eraginpeko langileen kopuruan erregistratutako urte arteko igoera gure Erkidegoko hiru lu-
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rraldeetan bi magnitude horietan izandako igoera orokorrak eragin zuen. Termino erlatibotan, 
espediente kopuruaren urte arteko igoerarik handiena Bizkaikoa izan zen (%99,3), eta eragin-
peko langileen kopuruarena, berriz, Arabakoa (%300,2).

Lurraldeak kontuan hartuta, Bizkaiak izan zituen espediente gehien (1.455) eta eraginpeko lan-
gile gehien (22.035). Atzetik, Gipuzkoa kokatu zen espediente kopuruari dagokionez (941), eta 
Araba eraginpeko langileen kopuruari dagokionez (15.835).

Azkenik, espedienteen batez besteko dimentsioari dagokionez, batez besteko tamainarik han-
diena Araban lortu zen 2012. urtean (espediente bakoitzeko eraginpeko 30 langile), eta, horren 
atzetik, Bizkaian eta Gipuzkoan (15 bi kasuetan). Horrela, beraz, aurreko ekitaldiarekin aldera-
tuta, magnitude horrek gora egin zuen Araban, iraunkor jarraitu zuen Bizkaian, eta behera egin 
zuen Gipuzkoan (espediente bakoitzeko eraginpeko 14, 15 eta 18 langile 2011. urtean, hurre-
nez hurren).

4.33 koadroa.  EAEko Administrazioak eta Administrazio zentralak baimendutako 
eta/edo jakinarazitako enplegu erregulazioko espedienteak Araban

 Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Azkentzea

2010 297 10.771   243 10.033 495
2011 287  3.957   299  3.187 471
2012 527 15.835 1.435 13.558 842

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

4.34 koadroa.  EAEko Administrazioak eta Administrazio zentralak baimendutako 
eta/edo jakinarazitako enplegu erregulazioko espedienteak Bizkaian

 Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Azkentzea

2010   876 14.183   575 12.547 1.061
2011   730 11.242 1.330  8.656 1.256
2012 1.455 22.035 3.233 16.718 2.084

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

4.35 koadroa.  EAEko Administrazioak eta Administrazio zentralak baimendutako 
eta/edo jakinarazitako enplegu erregulazioko espedienteak Gipuzkoan

 Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Azkentzea

2010 998 18.975   339 17.623 1.013
2011 756 13.293   703 11.262 1.328
2012 941 14.115 1.366 11.406 1.343

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.
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4.4. Soldatak Bermatzeko Funtsa (FOGASA)3111

Gogoratu beharra dago FOGASA Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioari atxikitako era-
kunde autonomo bat dela, eta langileek Langileen Estatutuan bildutako soldata bermeko 
prestazioak jasotzen dituztela bermatzeaz arduratzen dela. Prestazio horiek honako helburu 
hauek dituzte:

Besteren konturako langileek «kaudimengabeziarengatiko prestazioak» —hau da, en- ♦
presen ondare desoreken, kaudimengabeziaren adierazpenaren, ordainketa etendura-
ren, porrotaren, ezinbestekoen edo enpresa jardueraren bilakaeran gerta daitekeen beste 
edozein arrazoiren ondorioz ordaintzeke dauden soldata eta kalte-ordainak— jasotzen 
dituztela bermatzea. Soldatak Bermatzeko Funtsak emandako prestazio guztien %75 in-
guru dira prestazio horiek.
Arrazoi objektiboetan (arrazoi ekonomikoak, teknologikoak, antolamendukoak edo pro- ♦
dukziokoak) oinarritutako kaleratze kolektiboen eraginpeko langileei dagozkien legezko 
kalte-ordainak («erregulazio prestazioak») ordaintzea.

Jarduera ekonomikoaren beherakadaren ildotik, gure Autonomia Erkidegoko enpresek zailtasu-
nekin jarraitu zuten 2012an, eta Soldatak Bermatzeko Funtsak 5.355 enpresari lagundu behar 
izan zien (2011n baino 1.318 enpresa gehiagori). Era berean, langile onuradunen kopuruak gora 
egin zuen, eta guztira 22.152 izan ziren horrelako prestazioak jaso zituzten pertsonak (2011n 
baino 2.677 gehiago). Haatik, emandako prestazioak 124.922.840 eurora jaitsi ziren (2011n 
baino 4.117.150 euro gutxiago). Horren arrazoietako bat 2012ko uztailaren 15etik aurrera pres-
tazioen zenbatekoan egindako lege aldaketak izan daitezke.

Testuinguru horretan, soldatako landun bakoitzeko batez besteko prestazioa (prestazioen era-
gin mailaren adierazlea) 167,97 eurora iritsi zen 2012an, eta maila historikorik handiena izan zen 
1990-2012 aldian.

Nolanahi ere, FOGASAk enpresa bakoitzeko lagundutako langileen ratioari dagokionez 
1991-1994 aldia (krisi ekonomikoaren aurretik) 2012. urtearekin alderatzen badugu, zera 
ikusiko dugu, ratio horrek oso beherakada esanguratsua izan zuela (enpresako 4 langile 
2012. urtean, eta enpresako 7 langile 1991-1994 aldian), eta hori honako bi arrazoi hauen-
gatik 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 hutsaltzeak gertatzen 
badira.

31 FOGASAren definiziorako eta helbururako, ikus http://www.empleo.gob.es/fogasa/.



145

4. LAN HARREMANAK 

4.36 koadroa. FOGASAren bilakaera EAEn

Enpresa 
kopurua 

(1)

Langile 
kopurua 

(2)

Prestazioa 
(milako 
eurotan)

Batez 
besteko 

prestazioa 
(eurotan)

Soldatapeko 
landun 

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  20.084,08 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 4.037** 19.475 129.039,99 6.625,93 166,31 5
2012 5.355** 22.152 124.922,84 5.639,35 167,97 4

** Egileak egina.
**  Enpresen urteko datua ez dator bat hileko datuen baturarekin, enpresa berak espediente gehiago aurkez baititzake hainbat hilabetee-

tan.
Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Estatuan, lagundutako enpresen kopuruak zein lagundutako langileen kopuruak gora egin 
zuten (115.245 enpresa 2012an eta 78.365 2011n, eta 254.931 langile 2012an eta 252.159 
2011n). Hala ere, EAEn ez bezala, emandako prestazioen zenbatekoa 1.530.088.370 eurora igo 
zen, eta batez besteko prestazioarena, berriz, 6.001,97 eurora. Beraz, batez besteko prestazioa 
EAEkoa baino handixeagoa izan zen (5.639,35 euro EAEn).

Berriz ere prestazioek soldatako biztanleriarengan duen eraginaren berri ematen duen ra-
tioa aztertzen badugu (batez besteko prestazioa soldatako landun bakoitzeko), zera iku-
siko dugu, Estatu osoan ratio horrek EAEn baino txikiagoa izaten jarraitu zuela (107,44 eta 
167,97 euro, hurrenez hurren), bien arteko diferentziala aurreko ekitaldikoa baino txikiagoa 
izan bazen ere.
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4.37 koadroa. FOGASAren bilakaera Estatuan

Enpresa 
kopurua

Langile 
kopurua

Prestazioa 
(milako 
eurotan)

Batez 
besteko 

prestazioa 
(eurotan)

Soldatapeko 
landun 

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  78.365 252.159 1.499.982,50 5.948,56  99,30
2012 115.245* 254.931 1.530.088,37 6.001,97 107,44

*  Enpresen urteko datua ez dator bat hileko datuen baturarekin, enpresa berak espediente gehiago aurkez baititzake hainbat hilabetee-
tan.

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Arestian maiz adierazi dugunez, ratio horren portaera oso lotuta dago jarduera ekonomikoa-
rekin. Ildo horretan, zera egiazta dezakegu, ratio horrek gora egin zuela laurogeita hamarreko 
lehen erdialdean, eta maila bereziki handia izan zuela 1994an, hain zuzen ere industriaren kri-
siak eraginik handiena izan zuen urtean. Urte horretatik aurrera, ratioak beheranzko bidea hartu 
zuen, susperraldi ekonomikoarekin bat etorriz. 2003an eta 2004an, ratioak berriz ere gora egin 
zuen sozietate sortu berrien heriotza tasa handiaren eraginez (zerbitzuekin eta IKTekin zerikusia 
dutenen kasuan, funtsean), eta 2009tik aurrera gorakada nabarmena izan zuen, krisi ekonomi-
koaren ondorioz.

Halaber, eraginpeko langileak kontuan hartuta, FOGASAn izapidetutako espedienteen eragina 
handiagoa izan zen EAEn Estatu osoan baino, eta euskal ekonomiaren industria sare handia-
goaren ondorioa izan daiteke hori.
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4.5. Laneko ezbeharak

4.5.1. Laneko ezbeharren bilakaera historikoa (EAE/Estatua; 2004-2011)

Laneko ezbehar tasa aztertzeko, lehenik eta behin Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioak 
emandako informazio homogeneoa eta EAEren eta Estatuaren artean konparagarria hartu 
behar da kontuan32.12

Zehaztu beharra dago Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak 2012ko datuen aurrerapen 
bat argitaratu zuen arren (atal honetan aurrerago aztertua), indizeen araberako konparazio az-
terketa behin betiko datuekin egiten duela, eta, beraz, kasu zehatz honetan aztertutako azken 
urtea 2011. urtea izan dela.

Oro har, ezbehar tasaren oinarrizko adierazleek beheranzko joera bat erakutsi zuten EAEn 
2006. urtera arte. Izan ere, urte horretan joera aldatu egin zen guztizko intzidentzia indizeari eta 
maiztasun indizeari dagokienez. 2007. urtetik aurrera, aztertutako indize guztien beheranzko 
joera itzuli zen oro har, 2010. eta 2011. urteetan intzidentzia eta maiztasun indizeek gora egin 
bazuten ere.

2010eko ekitaldiarekin alderatuta, kontuan hartutako adierazle guztiek bilakaera positiboa izan 
zuten Estatuan (ezbehar tasa txikiagoa), heriotza eragin zuten istripuen maiztasun indizearen 
salbuespenarekin (egonkor jarraitu baitzuen). EAEn, berriz, indize orokorrek bilakaera positiboa 
izan zuten, eta heriotza eragin zuten istripuen indizeek, berriz, negatiboa.

Azkenik, aurten ere gogoratu beharra dago gure erkidegoak Estatu osoak baino balio txarra-
goak izanik ere, kontuan hartu behar dela bi eremu geografiko horietako enpresa sarearen 
osaera desberdina dela. Izan ere, industriaren sektoreak askoz garrantzi handiagoa du EAEren 
kasuan.

32 Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioak landutako adierazle jakin batzuk gaineratzen zaizkio atal honi, eta txosten 
hau lantzerakoan horiei buruz jaso ditugun behin betiko azken datuak 2011ko ekitaldikoak dira. Adierazle horiek 
guztiek istripuak izan dituzten langileen kopurua dute oinarri:

Intzidentzia indizea: lanaldian gertatu diren eta baja eragin duten istripuen kopurua arriskuaren eraginpean  ♦
egondako mila langileko (Gizarte Segurantzan afiliatutako langileen urteko batez besteko kopurua, lan istripua-
ren kontingentzia modu espezifikoan estaltzen duten erregimenetan).
Maiztasun indizea: lanaldian gertatu diren eta baja eragin duten istripuen kopurua arriskuaren eraginpean egon- ♦
dako langileek lan egindako milioi orduko multzo bakoitzeko.
Heriotza eragin duten istripuen intzidentzia indizea: lanaldian gertatu diren eta heriotza eragin duten istripuen  ♦
kopurua arriskuaren eraginpean egondako mila langileko multzo bakoitzeko.
Heriotza eragin duten istripuen maiztasun indizea: lanaldian gertatu diren eta heriotza eragin duten istripuen  ♦
kopurua arriskuaren eraginpean egondako langileek lan egindako ehun milioi orduko multzo bakoitzeko.
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4.38 koadroa.  Laneko ezbehar tasaren bilakaera historikoa: lanaldian gertatu diren 
eta baja eragin duten istripuak (EAE, Estatua)

ADIERAZLEAK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Intzidentzia indizea

EAE 62,2 61,6 64,2 56,5 54,5 44,4 42,8 38,7
Estatua 61,4 60,1 58,8 57,6 50,7 41,3 38,7 35,2

Maiztasun indizea

EAE 39,2 38,8 40,9 36,6 35,4 29,3 28,1 25,3
Estatua 36,3 35,9 35,3 34,8 30,8 25,4 24,2 21,9

Intzidentzia indizea (heriotza eragin duten istrip.)

EAE  8,9  8,7  7,8  7,1  6,2  3,9  4,7  5,0
Estatua  6,8  6,3  6,1  5,1  5,1  4,2  3,9  3,8

Maiztasun indizea (heriotza eragin duten istrip.)

EAE  5,6  5,5  4,9  4,6  4,0  2,6  3,1  3,2
Estatua  4,0  3,8  3,7  3,1  3,1  2,6  2,4  2,4

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

4.5.2. EAEko laneko ezbeharrak 2012an: alderdi nagusiak

Atal hau garatu aurretik, ezinbestekoa da adieraztea EAEko laneko ezbehar tasaren azterketa 
Osalanek (Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak) bere web orrian emandako 
informazioan oinarrituta egin dela.3313

Iturri horren arabera, EAEn lan ezbeharra izan zuten eta baja hartu zuten langileen guztizko 
kopuruak (lanaldian edo in itinere izandako ezbeharrak eta lanbide gaixotasunak izan zituz-
ten guztiak sartzen dira) behera egin zuen 2012. urtean, jarduera ekonomikoa ahuldu eta en-
plegua murriztu zen testuinguru batean. Edonola ere, 1994-2012 aldian metatutako aldakun-
tza tasa –%18,7 izan zela kalkulatu da, eta, beraz, urteko %1eko beherakada izan zen, batez 
beste.

Zehazki, 2012. urtean baja eragin zuten lan ezbeharren eraginpeko langileen guztizko kopurua 
29.788 izan zen, honela banatuak: %86 lanaldian gertatu ziren eta baja eragin zuten istripuak 
izan zituztenak dira, %11,2 istripua in itinere izan zutenak, eta gainerako %2,9 lanbide gaixota-
sunak izan zituztenak.

Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, ezbeharren guztizko kopuruaren beheranzko bilakaera (–%15) 
orokorra izan zen, eta murriztu egin ziren lanaldian eta in itinere gertatutako istripuen kopuruak 
(–%16,4 eta –%1,8, hurrenez hurren) zein lanbide gaixotasunen kopurua (–%16,3).

33 2001etik 2011ra bitarteko ekitaldiak: 2013ko otsailaren amaierako datuak. 2012ko ekitaldia: 2013ko maiatzaren er-
dialdeko datuak. Horri dagokionez, komeni da 2012ko honako ohar metodologiko hau kontuan hartzea: 2012ko ur-
tarrilaren 1etik aurrera, Erregimen Orokorreko Etxeko Langileen Sistema Berezi berriko langileak eraginpean hartzen 
dituzten lan istripuak eta lanbide-gaixotasunak jasotzen ditu Osalanek, abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen 39. xe-
dapen gehigarrian ezarritakoari jarraiki. Informazio gehiago lortzeko, kontsultatu Osalanen estatistika atala: http://
www.osalan.euskadi.net/s94-osa0009/es/contenidos/informacion/informes_siniestralidad/es_inicio/informe.html.
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4.39 koadroa. Laneko ezbehar tasa EAEn (baja hartu duten eraginpeko langileak)

Urteak

Lanaldian gertatu diren eta baja eragin duten istripuak

In 
itinere

Lanb. 
gaixot.

Guztira
Guztira

Larritasunaren arabera Sektorearen arabera

Arinak Larriak
Heriotza 
eragin 

dutenak
Nekaz. Indust. Eraikun. Zerbitz.

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
2012* 25.604 25.412 160 32   616  9.320  3.143 12.525 3.324   860 29.788

* 2009ko EJSNaren arabera.
Iturria:  Osalan (2001etik 2011ra bitarteko ekitaldiak): 2013ko otsailaren amaierako datuak. 2012ko ekitaldia: 2013ko maiatzaren erdial-

deko datuak).

Modu berean, baja eragin zuten lan ezbeharren eraginpeko langileen guztizko kopurua (lanal-
dian, in itinere, eta lanbide gaixotasunak) murriztu egin zen Estatuan, eta neurri handiagoan 
gainera (–%20,4).

4.40 koadroa. Laneko ezbehar tasa Estatuan* (baja hartu duten eraginpeko langileak)

Urteak

Lanaldian gertatu diren eta baja eragin duten istripuak

In
itinere

Lanb. 
gaixot.

Guztira
Guztira

Larritasunaren arabera Sektorearen arabera

Arinak Larriak
Heriotza 
eragin 

dutenak
Nekaz. Indust. Eraikun. Zerbitz.

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 512.584 507.637  4.396   551 28.059 115.440  78.966 290.119 68.566  8.919   590.069
2012 400.844 396.775  3.625   444 26.090  88.951  48.943 236.860 61.216  7.552   469.612

(*)  Aldakuntzen interpretazioa kontu handiarekin egin behar da, 2011ko datuak behin betikoak direlako eta 2012koak, aldiz, behin-behi-
nekoak.

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa. (2013ko martxoko datuak).
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Arreta lanaldian gertatu ziren eta baja eragin zuten istripuak izan zituzten EAEko pertso-
nen gainean jarrita, pertsona horiek 25.604 izan ziren 2012an, eta horrek esan nahi du 
urte arteko %16,4ko beherakada gertatu zela. Ezbeharren larritasunari dagokionez, ho-
rietako 25.412 arinak izan ziren, beste 160 larriak, eta gainerako 32ek, azkenik, heriotza 
eragin zuten. Edonola ere, guztiak murriztu ziren (–%16,4, –%19,6 eta –%13,5, hurrenez 
hurren).

Era berean, lanaldian gertatu ziren eta baja eragin zuten istripuak ere murriztu egin zirela era-
kusten digu sektoreen araberako azterketak (%28,2ko murrizketa eraikuntzan, %18,7koa in-
dustrian, %11,3koa zerbitzuetan eta %7,4koa lehen sektorean).

Ezbehar tasa zenbateko erlatiboen edo intzidentziaren arabera aztertzen badugu (arestian aur-
keztutako intzidentziaren antzeko indizea, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak landua, 
baina arriskuaren eraginpean egondako langileak erabili ordez, urteko landunen batez besteko 
kopuru osoa erabilita), ikusiko dugu ezbeharren protagonista nagusia lehen sektorea izan zela 
2012an (76 pertsonak izan zuten istripua mila landuneko), eta, horren atzetik, eraikuntza (54,5), 
industria (43,5) eta zerbitzuak (20,1).

2012an laneko ezbehar tasak euskal ekonomian izan zuen eraginari dagokionez, 28,3 pertso-
nak izan zuten istripua mila landuneko, hau da, 2011n baino gutxiagok (32,7k urte hartan). Ho-
rrela, beraz, jarraitu egin du 2001ean hasitako beheranzko joerak (2008an baino ez zen eten 
joera hori).

4.17 grafikoa.  Laneko ezbehar tasaren intzidentziaren bilakaera 
(EAE eta Estatua)

(Lanaldian ezbeharra izan duten langileak / landunak) x 1.000
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Iturria:  Egileak egina, Osalanen, Eustaten, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren eta EINen datuetan oinarrituta.
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4.41 koadroa. Enplegua eta ezbehar tasa EAEn

Lanaldian gertatu diren eta baja eragin duten istripuak

Guztira Lehen sektorea Industria Eraikuntza Zerbitzuak

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

2012

EAE 25.604 616  9.320 3.143 12.525
Araba  4.705  84  1.928   500  2.193
Bizkaia 12.968 346  4.221 1.741  6.660
Gipuzkoa  7.931 186  3.171   902  3.672

Landunak (milakotan)(1)

Guztira Lehen sektorea Industria Eraikuntza Zerbitzuak

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

2012

EAE 904,4 8,1 214,2 57,7 624,3
Araba 139,3 2,1  39,3  7,8  90,1
Bizkaia 468,3 3,9  96,9 30,2 337,3
Gipuzkoa 296,8 2,0  78,1 19,8 196,8

(Istripua izan dutenak/landunak) × 1.000

Guztira Lehen sektorea Industria Eraikuntza Zerbitzuak

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

2012

EAE 28,3  76,0 43,5  54,5 20,1
Araba 33,8  40,0 49,1  64,1 24,3
Bizkaia 27,7  88,7 43,6  57,6 19,7
Gipuzkoa 26,7  93,0 40,6  45,6 18,7

(1) BJA (Eustat).
Iturria: Egileak egina, Osalanen eta Eustaten datuetan oinarrituta.
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4.5.3. Laneko ezbeharrak EAEn: lurralde historikoen araberako azterketa

Txosten honen aurreko edizioetan adierazi bezala, EAE osoan ikusitakoaren modu berean, hiru 
lurralde historikoek lan ezbeharren kopuruaren gorakada orokor bat izan zuten laurogeita ha-
marreko hamarkadaren erdialdetik 2002. urtera bitarte. 2003. urtetik aurrera, berriz, ezbehar ta-
sak beheranzko joera izan zuen hiru lurraldeetan, 2005. eta 2008. urteetan izan ezik, hain zuzen 
ere urte horietan joera aldi baterako hautsi baitzen. (2008an, ezbehar tasa murriztu egin zen 
Araban, baina gora egin zuen Bizkaian eta Gipuzkoan).

Azterketa 2012. urtean oinarrituz, baja hartu zuten eraginpeko 5.406 langile erregistratu ziren 
guztira Araban, 15.109 Bizkaian eta 9.273 Gipuzkoan. Zifra horiek esan nahi dute urte arteko 
%16, %15,3 eta %13,9ko beherakadak izan zirela, hurrenez hurren.

Laneko ezbehar tasaren intzidentziari dagokionez, Arabak izan zuen lanaldian ezbeharra izan 
zuten langileen kopururik handiena mila landuneko (33,8), eta, atzetik, Bizkaia (27,7) eta Gipuz-
koa (26,7) kokatu ziren. Izan ere, Arabak baino ez zuen lortu EAEko batez bestekoa baino ba-
lio handiagoa intzidentziari dagokionez (lanaldian ezbeharra izan zuten 28,3 langile mila landu-
neko, EAE osoan). Bilakaerari dagokionez, laneko ezbehar tasaren eraginak behera egin du hiru 
lurraldeetan azken lau urteetan.

Sektoreak kontuan hartuta, Arabak, lehen sektorean izan ezik (a priori arrantzak istripuak gerta-
tzeko arrisku handiagoa dauka nekazaritzak baino), beste bi lurraldeek baino intzidentzia han-
diagoa erregistratu zuen, eta, funtsean, Arabako enpresa sarearen osaeraren ondorioz gertatu 
zen hori; izan ere, industriak beste bi lurraldeetan baino ehuneko handiagoa du okupazioari da-
gokionez, eta, beraz, baita jarduerari dagokionez ere.

EAE osoan, Bizkaian eta Gipuzkoan bezalaxe, intzidentzia indizerik handiena lehen sektoreak 
izan zuen (ezbeharra izan zuten 76, 88,7 eta 93 langile mila landuneko, hurrenez hurren). Ara-
ban, berriz, zifrarik handiena eraikuntzan lortu zen (ezbeharra izan zuten 64,1 langile mila lan-
duneko).
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4.42 koadroa.  Laneko ezbehar tasa lurralde historikoen arabera 
(baja hartu duten eraginpeko langileak)

Lanaldian gertatu diren eta baja eragin duten istripuak

In 
itinere

Lanb. 
gaixot. Guztira

Guztira

Larritasunaren arabera Sektorearen arabera

Arinak Larriak
Heriotza 
eragin 

dutenak
Nekaz. Indust. Eraik. Zerb.

2002
EAE

Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

51.266
9.862

26.451
14.953

50.700
9.757

26.183
14.760

492
 95
234
163

74
10
34
30

1.120
99

721
300

21.210
4.959
9.093
7.158

11.090
1.466
7.011
2.613

17.846
3.338
9.626
4.882

4.999
810

2.740
1.449

2.356
192
742

1.422

58.621
10.864
29.933
17.824

2003
EAE

Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

48.912
9.237

25.437
14.238

48.413
9.156

25.188
14.069

431
 73
215
143

68
 8
34
26

975
125
582
268

19.546
4.350
8.613
6.583

10.372
1.481
6.515
2.376

18.019
3.281
9.727
5.011

4.909
775

2.680
1.454

2.610
223
959

1.428

56.431
10.235
29.076
17.120

2004

EAE
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

43.843
8.693

22.472
12.678

43.418
8.627

22.247
12.544

372
 63
192
117

53
 3
33
17

847
104
475
268

17.644
4.115
7.824
5.705

8.478
1.335
5.116
2.027

16.874
3.139
9.057
4.678

4.510
715

2.506
1.289

2.159
202
944

1.013

50.512
9.610

25.922
14.980

2005

EAE
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

47.881
10.154
23.663
14.064

47.403
10.058
23.441
13.904

416
 86
197
133

62
10
25
27

924
113
533
278

19.198
4.675
8.162
6.361

9.027
1.563
4.994
2.470

18.732
3.803
9.974
4.955

5.233
854

2.894
1.485

2.439
291
965

1.183

55.553
11.299
27.522
16.732

2006

EAE
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

46.730
8.994

23.549
14.187

46.356
8.927

23.378
14.051

322
 61
139
122

52
 6
32
14

1.044
144
592
308

18.686
4.015
8.298
6.373

8.709
1.405
4.964
2.340

18.291
3.430
9.695
5.166

4.977
1.041
2.502
1.434

2.075
226
813

1.036

53.782
10.261
26.864
16.657

2007

EAE
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

43.934
8.678

21.788
13.468

43.548
8.600

21.631
13.317

335
 74
129
132

51
 4
28
19

916
138
506
272

17.956
3.910
7.887
6.159

7.963
1.395
4.497
2.071

17.099
3.235
8.898
4.966

4.783
1.070
2.416
1.297

726
112
376
238

49.443
9.860

24.580
15.003

2008

EAE
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

44.438
8.692

22.334
13.412

44.115
8.636

22.163
13.316

275
 46
145
 84

48
10
26
12

896
126
497
273

18.328
3.902
8.360
6.066

7.659
1.279
4.245
2.135

17.555
3.385
9.232
4.938

4.656
825

2.518
1.313

1.547
206
653
688

50.641
9.723

25.505
15.413

2009*

EAE
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

35.200
6.652

17.825
10.723

34.932
6.610

17.682
10.640

233
 41
118
 74

35
 1
25
 9

718
128
389
201

12.996
2.819
5.910
4.267

6.274
947

3.654
1.673

15.212
2.758
7.872
4.582

4.008
683

2.116
1.209

1.067
109
473
485

40.275
7.444

20.414
12.417

2010*

EAE
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

34.106
6.505

17.255
10.346

33.846
6.454

17.143
10.249

225
 46
 91
 88

35
 5
21
 9

667
102
374
191

12.454
2.764
5.673
4.017

5.769
923

3.293
1.553

15.216
2.716
7.915
4.585

4.002
772

2.090
1.140

1.042
109
424
509

39.150
7.386

19.769
11.995

2011*

EAE
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

30.628
5.732

15.540
9.356

30.392
5.683

15.444
9.265

199
 43
 80
 76

37
 6
16
15

665
106
358
201

11.460
2.492
5.177
3.791

4.379
703

2.473
1.203

14.124
2.431
7.532
4.161

3.384
566

1.826
992

1.028
136
466
426

35.040
6.434

17.832
10.774

2012*

EAE
Araba
Bizkaia
Gipuzkoa

25.604
4.705

12.968
7.931

25.412
4.659

12.886
7.867

160
 40
 68
 52

32
 6
14
12

616
84

346
186

9.320
1.928
4.221
3.171

3.143
500

1.741
902

12.525
2.193
6.660
3.672

3.324
602

1.761
961

860
 99
380
381

29.788
5.406

15.109
9.273

* 2009ko EJSNaren arabera.
Iturria: Osalan.
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4.6. 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 sindikalen 
prozesuek lau urtean behin metatzen jarraitzen dute, hain zuzen ere hori baita langileen ordez-
karien, batzordekideen eta langileen batzarretako kideen hauteskunde agintaldiaren iraupen 
arrunta. Horrela, beraz, 2006. urteko amaieratik 2007. urteko hasierara bitarte, hauteskunde 
prozesuen metaketa handiago hori gertatu zen, eta 2010eko amaieratik 2011ko hasierara bi-
tarte berriz gertatu zen.

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 —2012ko abenduaren 31ra bitarte egindako hau-
teskundeei buruzkoak—, 19.392 dira hautatu diren ordezkariak. Kopuru hori azken urteeta-
koa baino txikiagoa da. Horrek esan nahi du krisialdia enpresa sarea nabarmen murrizten ari 
dela.

2012ko abenduaren 31ko hauteskundeen emaitzei jarraiki, ELAk hautatutako ordezkarien 
%39,63 lortu zuen, CC.OO.k %19,72, LABek %17,51 (ordezkari kopuru handiagoa lortu zuen 
sindikatu bakarra izan da berriro ere, nahiz eta oraingo honetan bost ehunen besterik ez den 
igo) eta UGTk %12,37. Eta aurreko txostenetan ikusten zen moduan, datu horiek azken urtee-
tan lortutakoekin konparatzen baditugu, ikusiko dugu aldakuntzak oso txikiak izan direla. Be-
raz, gure enpresen ordezkaritza sindikalaren ezaugarrietako bat egonkortasuna dela esan de-
zakegu. Lurralde historikoen araberako azterketak erakusten duen egoera Autonomia Erkidego 
osoan ikusitakoaren antzekoa da, betiere berezitasun batzuekin.

4.18 grafikoa.  Hauteskunde sindikalen prozesuen emaitza metatuak 2012-12-31n 
(EAE)

Ehuneko banaketa (2012)

Beste batzuk
%4,50

ESK
%1,27

LSB-U.S.O.
%1,87

SG
%3,13

UGT
%12,37

LAB
%17,51

CC.OO.
%19,72

ELA
%39,63

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza.
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Azpimarratu beharra dago ELA sindikatuak ordezkari kopuru handiena lortu zuela hiru lurral-
deetan, eta horren atzetik daude CC.OO. Araban eta Bizkaian, eta LAB Gipuzkoan. Bestalde, 
adierazi beharra dago Bizkaiak euskal langileen ordezkarien ia %50 daukala, enpresa sareare-
kin bat etorriz.

4.43 koadroa.  Hauteskunde sindikalen prozesuen emaitza metatuak 2012-12-31n: 
EAE eta lurralde historikoak

 EAE

GUZTIRA FUNTZIONARIOAK LABORALAK

Ordezkariak
Guztizkoaren 

gaineko %
Ordezkariak

Guztizkoaren 
gaineko %

Ordezkariak
Guztizkoaren 

gaineko %

GUZTIRA 19.392 100,00 1.319 100,00 18.073 100,00

ELA
CC.OO.
LAB
UGT
E.S.
LSB-USO
ESK
BESTE BATZUK

 7.686
 3.825
 3.395
 2.398
   607
   362
   246
   873

 39,63
 19,72
 17,51
 12,37
  3,13
  1,87
  1,27
  4,50

  464
  201
  269
   86
   12
   23
   21
  243

 35,18
 15,24
 20,39
  6.52
  0,91
  1,74
  1,59
 18,42

 7.222
 3.624
 3.126
 2.312
   595
   339
   225
   630

 39,96
 20,05
 17,30
 12,79
  3,29
  1,88
  1,24
  3,49

 ARABA

GUZTIRA FUNTZIONARIOAK LABORALAK

Ordezkariak
Guztizkoaren 

gaineko %
Ordezkariak

Guztizkoaren 
gaineko %

Ordezkariak
Guztizkoaren 

gaineko %

GUZTIRA 3.442 100,00 305 100,00 3.137 100,00

ELA
CC.OO.
LAB
UGT
E.S.
LSB-USO
ESK
BESTE BATZUK

1.165
716
399
666
103
118
66

209

 33,85
 20,80
 11,59
 19,35
  2,99
  3,43
  1,92
  6,07

 88
 52
 51
 29
  5
  9
  8
 63

 28,85
 17,05
 16,72
  9,51
  1,64
  2,95
  2,62
 20,66

1.077
664
348
637
98

109
58

146

 34,33
 21,17
 11,09
 20,31
  3,12
  3,47
  1,85
  4,65

 BIZKAIA

GUZTIRA FUNTZIONARIOAK LABORALAK

Ordezkariak
Guztizkoaren 

gaineko %
Ordezkariak

Guztizkoaren 
gaineko %

Ordezkariak
Guztizkoaren 

gaineko %

GUZTIRA 9.600 100,00 563 100,00 9.037 100,00

ELA
CC.OO.
LAB
UGT
E.S.
LSB-USO
ESK
BESTE BATZUK

3.742
2.152
1.326
1.322

295
206
121
436

 38,98
 22,42
 13,81
 13,77
  3,07
  2,15
  1,26
  4,54

191
 98
 90
 49
  6
  9
 11
109

 33,93
 17,41
 15,99
  8,70
  1,07
  1,60
  1,95
 19,36

3.551
2.054
1.236
1.273

289
197
110
327

 39,29
 22,73
 13,68
 14,09
  3,20
  2,18
  1,22
  3,62
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 GIPUZKOA

GUZTIRA FUNTZIONARIOAK LABORALAK

Ordezkariak
Guztizkoaren 

gaineko %
Ordezkariak

Guztizkoaren 
gaineko %

Ordezkariak
Guztizkoaren 

gaineko %

GUZTIRA 6.350 100,00 451 100,00 5.899 100,00

ELA
CC.OO.
LAB
UGT
E.S.
LSB-USO
ESK
BESTE BATZUK

2.779
957

1.670
410
209
38
59

228

 43,76
 15,07
 26,30
  6,46
  3,29
  0,60
  0,93
  3,59

185
 51
128
  8
  1
  5
  2
 71

41,02
11,31
28,38
 1,77
 0,22
 1,11
 0,44
15,74

2.594
906

1.542
402
208
33
57

157

 43,97
 15,36
 26,14
  6,81
  3,53
  0,56
  0,97
  2,66

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza.

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 (%18,42).

Kontuan hartu behar da, legez egituratua 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.



5. Lan gertakari nabarmenak 
eta lan arloko xedapenak
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5.1. Lan gertakari nabarmenak Europar Batasunean

Jarraian, Lan Harremanen Europako Behatokian (EIRO)341bildutako informazioan oinarritutako 
albisteen laburpen bat jaso da, 2012an Europako esparruan gertatutako edota EBko erakun-
deek garatutako gertakari soziolaboral nabarmengarrienen gaineko informazioan, hain zuzen 
ere.

Europako Batzordearen Liburu Berdea berregituraketari eta aldaketarekiko 
egokitzapenari buruzko eztabaida publiko baterako

2012ko urtarrilean, Europako Batzordeak aldaketari aurrea hartzeari eta berregituraketari bu-
ruzko eztabaida publiko bat jarri zuen martxan Europa osoan, 2012ko martxoaren 30era arte 
ekarpenak egiteko eskatuz. Batzordeak kontsulta horren emaitzak oinarritzat hartuko ditu, krisi 
ekonomikoari lotutako egungo kezkei eta industria politikari buruzko ekimen enblematikoan 
adierazitako epe luzerako lehiakortasun helburuei erantzuteko jardunbide egokiak hobeto he-
datzeko eta eraginkorki aplikatzeko modu berriak aztertzeko. Batzordeak Liburu Berde honen 
kontsultaren emaitzak malgusegurtasunari buruzko agendari bultzada berria emateko gainera-
tuko ditu, eta era berean berregituraketarako balizko esparru eta ikuspegiari buruz Europar Ba-
tasunean eztabaida berritu bat egiteko asmoa du.

Edarien eta elikagaien industrian elkarrizketa sozialerako batzorde berria

2012ko urtarrilaren 23an, elikagaien, nekazaritzako eta turismoko sindikatuen Europako Fede-
razioak eta FoodDrinkEurope enplegatzaileen erakundeak lankidetza hitzarmen bat sinatu zu-
ten elikagaien eta edarien industria europarrean elkarrizketa soziala martxan jartzeko, Europako 
Batzordearen babespean. Elkarrizketa sozialerako Batzorde bat eratzen zuen Europako eskala 

34 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/country/eu.level.htm. 
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handiko fabrikazioko azken sektorea zen, eta bere lehen eginkizuna da gazte langileentzat sek-
torea erakargarriagoa izateko modua aurkitzea.

Lan denborari buruzko akordio berria barneko bide nabigagarrien sektorean

2012ko otsailaren 15ean, barneko bide nabigagarrien sektorean EBrako solaskide sozialek 
akordio bat sinatu zuten, EB osoko bide nabigagarrietan bidaiarien edo zamen garraiorako on-
tzietako langileentzat lan denbora arautzen zuten arau espezifikoak ezarriz. Akordioan asteroko 
lan denbora, gaueko lana, oporrak eta eguneroko eta asteroko atsedenaldiak zeuden bilduta, 
eta beraz, lan denborari buruzko Zuzentaraua jadanik ez zaio aplikatuko sektore horri.

Batzordeak pentsio iraunkorrei buruzko Liburu Zuria argitaratu du

2012ko otsailaren 16an, Europako Batzordeak Europar Batasunean pentsio egokiak, seguruak 
eta iraunkorrak ezartzeko moduari buruzko Liburu Zuri bat argitaratu zuen. Liburu Zuri horrek 
honako hau proposatzen du: a) langile zaharrenentzat aukera hobeak sortzea; b) erretirorako 
plan pribatu osagarriak eratzea, solaskide sozialak horiek sortzera eta Estatu kideak pizga-
rri fiskalak eta bestelako pizgarriak optimizatzera animatuz; c) pentsio plan osagarrien segur-
tasuna hobetzea; d) pentsio plan osagarriak herritarren mugikortasunarekin bateragarriak izan 
daitezen lortzea; d) Estatu kideak lan bizitzaren luzamendua susta dezaten animatzea, erretiro 
adina bizi itxaropenari lotuz, erretiro aurreraturako sarbidea mugatuz, eta pentsioen alorrean gi-
zonen eta emakumeen artean dauden desberdintasunak ezabatuz; e) pentsioen egokitzapena-
ren, iraunkortasunaren eta segurtasunaren jarraipenari eustea, eta Estatu kideek pentsioen alo-
rrean egiten dituzten erreformak babestea.

Batzordeak aldaketa sozialerako eta berrikuntzarako programa bat kaleratu du

2012ko otsailaren amaieran, Europako Batzordeak Aldaketa Sozialerako eta Berrikuntzarako pro-
grama jarri zuen martxan, Europar Batasunean enplegua eta politika soziala bultzatzeko helburua-
rekin. Langabeziaren, pobreziaren, gizarte bazterkeriaren eta biztanleen zahartzearen tasa handiek 
planteatzen dituzten erronketan oinarritzen da programa. Batzordeak kudeatzen dituen egungo 
hiru programa barne hartuko ditu: Progress (enplegurako eta gizarte elkartasunerako programa 
komunitarioa), EURES eta enplegurako eta gizarteratzeko mikrofinantzaketa tresna europarra.

Batzordearen arau berrien proposamenak lekualdatutako langileentzat

2012ko martxoaren 21ean, Europako Batzordeak, Europar Batasuneko beste herri batera aldi 
baterako lekualdatutako langileengan eragina duten arau berrien proposamenak egin zituen. 
Helburua da langile horien babesa areagotzea eta Europako Justizia Auzitegiaren epaien inter-
pretazio eztabaida argitzea, lan eskubideen eta zerbitzu prestazio librearen printzipioaren arteko 
liskarra sortu baita. Lehen proposamena, betetzea bermatzeko Zuzentarau bat da, indarrean 
dagoen araudiaren (96/71 Zuzentaraua, 1996/12/16koa) kontrola eta aplikazioa hobetzeko xe-
dez. Proposatutako bigarren testua Erregelamendu bat da, Europar Batasuneko Justizia Auzi-
tegiaren jurisprudentzia bateratzea helburu duena. Dena dela, auzitegi horrek emandako hain-
bat epairen ondorioz hainbat kezka sortu dira, izan ere, gatazka kolektiboko neurriak hartzeko 
eskubidea, adibidez greba egiteko eskubidea, ezarpen librerako eta zerbitzu prestazio librerako 
eskubideetara baldintzatzen dutela baitirudi (Laval, Viking, Rüffert epaiak).

Batzordearen proposamenak enplegua errekuperatzeko

2012ko apirilaren erdialdean, Europako Batzordeak enplegurako neurri sorta bat aurkeztu zuen, 
EB osoan lana bultzatzeko, krisi ekonomikoak Europako lan merkatuan izan dituen ondorio 
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kaltegarriei erantzuteko. Sorta horrek Estatu kideek lanpostuak sustatzeko ideiak aurkezten 
ditu, adibidez lanaren gaineko zergak murriztea edo enpresei ezartzeko laguntza eskaintzea. 
Era berean, enplegua sortzeko ahalmen handia duten arloak identifikatzen ditu (ekonomia ber-
dea, osasun zerbitzuak eta informazioaren eta komunikazioaren teknologien sektorea, besteak 
beste).

Futbolari profesionalen lan eskubideei buruzko Europako akordio berria

2012ko apirilaren erdialdean, Europako futbol profesionalaren eremuan klubak eta jokalariak 
ordezkatzen dituzten solaskide sozialek akordio bat sinatu zuten, eta akordio horrek kluben 
eta jokalarien arteko kontratuetarako gutxieneko betekizunak ezartzen ditu. Bi alderdientzako 
betebeharrak ezartzen ditu eta dopingaren aurkako borrokari, jokalarien kontratuei, arrazake-
riaren aurkako ekintzei eta diziplina prozedurei buruzko atalak biltzen ditu. Espero da akor-
dioa lagungarria izatea Europa osoan gutxieneko arauak ezartzeko, batez ere Europa Ekial-
dean.

Baterako aitorpena posta sektorean

2012ko apirilaren 18an, EBrako posta sektorean dagoen enpresaburu erakundeak (PostEurop) 
eta sindikatuen Europako Federazioak (UNI Europa Post & logística), baterako aitorpen berri 
bat sinatu zuten, Europan posta zerbitzuen egituran izandako aldaketen inpaktua hobetu ku-
deatu beharra azpimarratzen duena. Baterako aitorpenaren helburua da posta operadoreek eta 
beren langileek dituzten arazoak aztertzea da, EBko posta merkatuaren irekierak eta teknologia 
berrien inpaktuak sortutako arazoak, alegia.

Ile apainketaren sektoreko osasun eta segurtasunari buruzko akordioa Europarako

2012ko apirilaren 26an, ile apainketaren sektoreko solaskide sozial europarrek (Coiffure UE en-
plegatzaileentzat eta UNI Europe Hair & Beauty sindikatua) osasun eta segurtasunari buruzko 
akordio bat sinatu zuten. hainbat gai barne hartzen ditu, adibidez produktu kimikoen eta subs-
tantzia narritagarrien erabilera, ergonomia eta lan denbora, eta Estatu kide guztientzat loteslea 
izango den Zuzentarau europar batekin inplementatuko da. Haurdun dauden emakumeen ba-
besa indartzen du eta hain kaltegarriak ez diren produktuen produkzioa iker dezaten eskatzen 
die hornitzaileei.

EBrako sindikatu berri bat sortu da

2012ko maiatzaren 16an sindikatu berri bat sortu zen, IndustriALL deitutakoa, Metalurgikoen 
Europako Federazioak (FEM), Sindikatu Kimiko Europarrak (EMCEF) eta Ehunen, Jantzien eta 
Larruen Federazio Europarrak (FSETHC) bat egin ondoren. Erakunde sindikal erraldoi berri ho-
rrek 8 milioi langile ordezkatzen ditu, eta 2012ko ekainaren 1ean hasi zen martxan ofizialki, hiru 
sindikatuen lankidetza prozesu baten ondoren. Enpleguaren hazkundearen eta gizarte aurrera-
penaren alde borrokatzea du helburu.

Akordio europarra GPF Suez multinazionalean

2012ko ekainean, GDF Suez enpresak emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko akordio 
bat sinatu zuen Europarako hiru federazio sindikalekin. Konpainiak espero du akordio aitzindari 
horrek ekarpen garrantzitsua egingo duela enpresaren maila guztietan gizonentzako eta ema-
kumeentzako lan berdinarengatik ordainsari berdina bermatzeko, kontratu mugagabeetan ema-
kumeen proportzioa handitzeko eta langile guztiei lana eta bizitza pertsonala bateragarri egi-
teko aukerak errazteko.
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Europako Justizia Auzitegiaren epaia, oporretan hartutako gaixotasuna 
konpentsatzeagatiko ordaindutako baimen egunen eskubideari buruzkoa

Europako Justizia Auzitegiak ekainean erabaki zuen langileak gaixorik daudenean eta urteko 
oporretan zehar ezin dutenean lan egin, ondoren egun libreak erreklamatzeko eskubidea dutela 
bajan egon ziren egunak konpentsatzeko. Epaiak, Espainian sindikatuek aurkeztutako kasu ba-
ten ondorioz bultzatu denak, era berean argitzen du urteko ordaindutako oporretarako eskubi-
dea komunitateko legeria sozialaren printzipio garrantzitsu bat dela, funtsezko eskubideen gu-
tunean ezarrita dagoela eta ezin dela modu murriztailean interpretatu.

Lekualdatutako langileen mobilizazio kolektiboaren alorrean arautzearen aurkako iritziari 
buruzko eztabaida Enplegu Kontseiluan

Enplegu, gizarte politika, osasun eta kontsumitzaileen Kontseilua 2012ko ekainean bildu zen Lu-
xenburgon hainbat gai eztabaidatzeko, eta gai horien artean azpimarratzekoa da 12 Estatu kidek 
aurkako erantzuna eman ziotela greba barne hartzen duen mobilizazio kolektiborako eskubideari 
buruzko Erregelamendu proposamen bati, lekualdatutako langileen Zuzentarauaren aplikazioari 
buruzko proposamenari lotuta. Estatu kide horien eragozpenek «txartel horia» deitutako proze-
dura jarri dute martxan, eta horrek esan nahi du Batzordeak Erregelamendu proiektua berrikusi 
egin beharko duela. Bestalde, bilera horretan EBko enplegu politikari buruzko aurrerapenak, osa-
sun eta segurtasunari buruzko gaiak, demografia erronkak eta genero berdintasuna aztertu ziren.

Akordioa BNP Paribas banku taldean, enpleguari eta aldaketaren kudeaketa sozialari 
buruzkoa

2012ko uztailean, Frantziako BNP Paribas banku taldeak bere lehen esparru akordio europarra 
sinatu zuen sindikatuekin. Akordio hori BNP Paribas taldearen lehen gutun soziala ezartzeko 
lehen urratsa da. Hasierako akordioak enplegua eta aldaketaren kudeaketa lantzen ditu, baina 
etorkizunean egingo diren elkarrizketek aukera berdintasuna sustatzea eta arrisku psikosozia-
leko faktoreen aurkako borroka izango dituzte oinarri. Ekimenaren zati gisa, taldeak solaskidee-
kin izango dituen harremanetan elkarrizketa eta gardentasuna promestu ditu.

Batzordearen kontsulta, enpresa transnazionaletako akordioei buruzkoa

2012ko irailaren 10ean, Europako Batzordeak enpresa transnazionaletako akordioei buruzko 
sektore anitzeko kontsulta bat egin zuen. Alderdi interesdun guztiei beren ikuspuntuak emateko 
eskatu zien, batez ere akordio horietan bilduta zeudenen babesari buruzko ikuspuntua, aplika-
tzen diren moduan segurtasun juridiko handiagoa lortzeko. Kontsultaren beste alderdi garran-
tzitsu bat izan zen akordioen inplementazioan hobekuntzak lortzeari eta beste elkarrizketa so-
zialeko maila batzuekin loturak ezartzeari buruzko iritzia eskatzea.

Batzordearen ekimena, Europar Batasunean gazteen langabeziari aurre egiteko

Batzordeak abenduaren 5ean ekimen berri bat aurkeztu zuen, lanik gabe dauden gazteen gero 
eta kopuru handiagoa aztertzeko, eta lan merkatuan gazteen enplegagarritasuna eta laneratzea 
modu duin eta seguruan erraztea du helburu. Sorta horren proposamen nagusia Gazte bermea 
da, EBko hainbat herritan dagoeneko aplikatzen dena.

Osasunari eta segurtasunari buruzko akordioa IndustriALL sindikatu europarraren eta 
ThyssenKrupp Elevadores enpresaren artean

2012ko azaroan, IndustriALL sindikatu europarrak eta ThyssenKrupp Elevadores enpresak, Eu-
ropan, Afrikan eta Ekialde Ertainean konpainia horrek egiten dituen eragiketetan osasunari eta 
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segurtasunari buruzko akordio berria sinatu zuten. Akordioak esparru bat ezartzen du, eta es-
parru horretan langileek sariak jasotzen dituzte osasun eta segurtasunerako hobekuntzak ira-
dokitzeagatik; iradokizun horiek enplegatzaileak eta langileek osatutako Batzorde bateratu 
batek onartu behar ditu. Akordio aitzindari horrek beste multinazional batzuetan antzeko akor-
dioak lortzeko bidea zabal dezake.

lan denborari buruzko Zuzentarau Europarrak hainbat fase izan ditu eta azkenean 
solaskide sozialak ez dira ados jarri

2011ko azaroaren 14an, EBrako solaskide sozialek lan denborari buruzko Zuzentarau europarra 
berrikusteko negoziazioak hastea adostu zuten. Ekimen hori Batzordeak solaskide sozialei gai 
horri buruz egindako kontsultaren bigarren etapa da, zeina 2010eko abenduan hasi zen. Euro-
pako enplegatzaileak eta sindikatuak ordezkatzen dituzten solaskide sozialen arteko eztabaida-
ren funtsezko gaiak dira eskariaren araberako lana, asterako 48 ordurako borondatezko bazter-
tzearen klausula eta Justizia Auzitegiak Zuzentarauari buruz emandako epaien interpretazioa.

2012ko abuztuan, Europako Batzordeak iragarri zuen lan denborari buruzko Zuzentaraua-
ren berrikuspenari buruzko EBrako sektore arteko negoziazioak gauzatzeko epemuga 2012ko 
abenduaren 31ra arte zabalduko zela, negoziazioetan aurrerapenak lortzen ari zirelako. Solas-
kide sozialak laneko gehieneko denborekin eta eskariaren araberako lanarekin lotutako gaiei 
buruzko akordioa lortzen saiatu dira.

Hala eta guztiz ere, EBko sektore arteko agenteek 2012ko abenduaren erdialdean iragarri zuten 
urtebete igaro ondoren elkarrizketak bazter uzten zituztela. Enpresaburuek adierazi dute pro-
posamen sendoak egin zituztela, gai eztabaidagarriei buruzko balizko konpromisoak ekarriko 
zituztenak, eta sindikatuen ordezkariek, ordea, adierazi zuten «azken eskaintza» ez zela behar 
adina orekatua.

Europako Batzordearen lan programa 2013rako

2012ko azaroaren erdialdean, Europako Batzordeak 2013. urterako bere lan programa argi-
taratu zuen, 2013an eta 2014ko lehen hilabeteetan garatu beharreko 50 ekimenekin. Ekimen 
horiek ondoren adierazten diren funtsezko zazpi jardun arloetan gauzatuko dira: a) benetako 
Ekonomia eta Moneta Batasun baterantz; b) lehiakortasun handiagoa Merkatu bakarraren eta 
industria politikaren bitartez; c) lehiatzeko konektatzea; d) hazkundea enplegurako, inklusiorako 
eta bikaintasunerako; e) Europaren baliabideen ahalmena aprobetxatzea hobeto lehiatzeko; 
f) Europa seguru eta babestua eraikitzea, eta g) Europaren presentzia sustatzea eragile globala 
den heinean.

Batzordearen Zuzentarau proposamena, burtsan kotizatutako enpresetako 
administratzaile ez exekutiboen artean ordezkaritza txikiena duen generoaren %40ko 
presentziaren helburua ezartzeko

Europako Batzordeak aspaldidanik lanean jardun du enpresaren erabaki guneetan genero de-
soreka zuzentzeko, baina aurrerakada motela izan da. 2012ko martxoaren 5ean gaian interesa 
zuten akziodunei kontsulta egin zien, 2012ko maiatzaren 28ra arte garatu zena; kontsulta ho-
rrek, EBrako erabaki ekonomikoko guneetan emakumeen parte-hartzea handitzeko balizko 
neurrien ebaluazioa zuen oinarri, ekintzaren komenigarritasunari eta horrek har zezakeen itxu-
rari buruzko erabakia hartzen laguntzeko Batzordeari.

Etapa hori amaituta, 2012ko azaroan, Europako Batzordeak lege proposamen bat bideratu 
zuen, 2020. urterako kontseilu ez exekutibo guztietako kideen %40 gutxienez emakumeak di-
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rela ziurtatzeko. Lege berria, 5.000 enpresa inguru barne hartuko dituela espero dena, soilik en-
presa kotizatuei aplikatuko litzaieke, eta 250 langiletik beherakoak edota urteko munduko fak-
turazioa 50 milioi euro bitartekoa zutenak salbuetsita geratuko lirateke.

5.2. Estatuko eremuko eta eduki sozialaboraleko araudi garrantzitsua

Estatuan 2012. urtean aldarrikatutako arau soziolaboral nagusietan bildutako helburuak eta 
neurriak aurkeztuko ditugu orain labur-labur. Azalpen honetan, ez da arauen balioespenik egi-
ten, eta, hautaketa egitean, arauek lan eremuan duten garrantzia hartu da kontuan, parlamen-
tuan eta agente sozial eta ekonomikoengan izan duten onarpen maila edozein izanik ere.

1.  3/2012 Legea, uztailaren 6koa, lan merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruz-
koa. (162. zenbakiko BOE, 2012ko uztailaren 7koa)

Egoera ekonomikoaren eta enpleguaren larritasuna izan da Gobernuak emandako justifikazioa lan 
erreforma bat egiteko, hasieran lan merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzko otsaila-
ren 10eko 3/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez, eta ondoren Lege honen bidez. Sustatzaileen 
arabera, Lege honek segurtasun juridikoko eta konfiantzako etorkizun bat eskainiko die opera-
dore ekonomikoei eta lan operadoreei, enplegua berreskuratzeko ziurtasunez jardun dezaten.

Erreformaren bidez, oreka bilatu nahi da gure lan harremanen erregulazioan: oreka barneko 
malgutasunaren eta kanpokoaren artean, kontratazio mugagabearen erregulazioaren eta aldi 
baterako kontratazioaren erregulazioaren artean, enpresaren barne mugikortasunaren erregu-
lazioaren eta lan kontratuak azkentzeko mekanismoen erregulazioaren artean, lan kontratuari 
lotutako tutoretzen eta lan merkatuari lotutakoen artean eta abar. Helburua malgusegurtasuna 
da. Helburu horrekin, Lege honek zenbait neurri koherente jasotzen ditu langileen enplegaga-
rritasuna sustatzeko (lan bitartekotzari eta lanbide heziketari lotutako alderdiak erreformatuz), 
kontratazio mugagabea eta beste lan modu batzuk bultzatzeko (ETEen bidezko kontratazioa 
eta gazteen kontratazioa sustatzeko, bereziki), enpresaren barruko malgutasuna sustatzeko 
(enpleguaren suntsipenari aurre egiteko neurri alternatibo gisa) eta, azkenik, lan merkatua-
ren efizientzia bultzatzeko (lan dualtasunaren murrizketari lotutako elementu gisa), nagusiki lan 
kontratuen azkentzeari lotutako neurriekin.

Langileen enplegagarritasuna bultzatzeko neurrien artean, aldi baterako laneko enpresen erre-
gulazio esparruaren erreforma azpimarratu beharra dago, enplegu agentzia gisa jarduteko bai-
mena ematen baitie enpresa horiei. Bestalde, lanbide heziketa eskubide indibidualtzat hartzen 
da, eta prestakuntzarako ordaindutako baimen bat eta lanpostuan izandako aldaketetara ego-
kitzera zuzendutako lanbide heziketarako eskubidea ematen zaie langileei. Era berean, presta-
kuntza eta ikaskuntza kontratua aldatu da muga jakin batzuk kendu izanaren bidez.

Kontratazio mugagabea eta enpleguaren sorkuntza sustatzeko neurrien artean, lanaldi partzialeko 
kontratuan egindako aldaketak aipatu behar dira. Ildo horretan, lanaldi partzialeko kontratuetan 
aparteko orduak egiteko aukera onartzen da, eta aparteko ordu horiek kontingentzia arruntenga-
tiko kotizazio oinarrian txertatuko dira. Era berean, etxetiko lan tradizionalaren antolamenduaren 
erreforma azpimarratu beharra dago. Izan ere, eskubideen eta betebeharren erregulazioaren bi-
dez, teknologia berrien erabilera trinkoan oinarritutako urruneko lana hartu da kontuan.

Halaber, lan kontratu mugagabearen modalitate berri bat sortu da, berrogeita hamar langile 
baino gutxiago dituzten eta, krisi ekonomikoa gorabehera, enplegua sortu nahi duten enpresek 
soilik erabili ahal izango dutena. Gainera, kontratu mota hori sustatzeko bi zerga pizgarri ezarri 
dira jarduera ekonomikoak egiten dituzten Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboentzat 
eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunentzat. Pizgarri horietako lehena 
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langile kontrataturik ez duten erakundeei baino ez zaie aplikatuko. Bigarrena, berriz, berrogeita 
hamar langile edo gutxiago dituzten enpresei aplikatuko zaie, betiere ordaindutakoaren arabe-
rako langabezia prestazio baten onuradun diren langabeak kontratatzen badituzte.

Horrez gain, kontratazio mugagaberako hobarien sistema aldatu da. Izan ere, hobari horiek be-
rrogeita hamar langile baino gutxiago dituzten enpresentzat bakarrik izango dira, praktikaldiko 
kontratuak, txanda kontratuak edo erretiro adina aurreratzeagatiko ordezkapen kontratuak kon-
tratu mugagabe bihurtzeagatik edota adierazitako kontratu modalitate berriaren bidez 16-30 ur-
teko gazteei edo 45 urtetik gorako langabeei kontratazio mugagabea egiteagatik.

Bestalde, enpleguaren suntsipenari aurre egiteko alternatiba gisa enpresen barne malgutasuna 
bultzatzeko neurrien helburua lan baldintzak enpresaren zirkunstantzia zehatzetara egokitzeko 
mekanismoak indartzea da. Helburu horrekin, hainbat erreforma egin dira. Lehenik eta behin, 
lanbide sailkapeneko sistemak lanbide taldea izango du erreferentzia bakar, lanbide kategoria-
ren nozioaren zurruntasuna saihestu ahal izan dadin eta mugikortasun funtzional arrunta egoki-
tze mekanismo bideragarriagoa eta eraginkorragoa izan dadin.

Bigarrenik, banakako eta taldeko funtsezko aldaketen arteko bereizketa sinplifikatu egingo da, 
funtzioen eta egituraren eta soldataren funtsezko aldaketa kalte-ordainak jasotzeko eskubidea 
aurreikusten duen lan kontratua borondatez azkentzeko arrazoi bilakatuko da, eta Langileen 
Estatutuaren III. tituluko hitzarmen kolektiboan jasotako lan baldintzen aldaketa Langileen Esta-
tutuaren 82. artikuluaren 3. paragrafora bideratuko da.

Hirugarrenik, lan kontratuaren etenduraren eta arrazoi ekonomiko eta teknikoek edo antola-
mendu eta produkzio arrazoiek eragindako lanaldiaren murrizketaren arloan, Lege honen bidez 
kaleratzeen alternatiba gisako mekanismo hori indartu nahi da. Ildo horretan, administrazio bai-
menaren betekizuna kendu da, eta hobariei eta langabeziagatiko prestazioen birjarpenei dago-
kienez kasu horietarako aurreikusitako sistemaren luzapena ezarri da.

Laugarrenik, negoziazio kolektiboaren arloan, indarrean dagoen hitzarmen kolektibotik alden-
tzeko aukera aurreikusi da, enpresaren hitzarmen kolektiboari eman zaio lehentasuna, eta hi-
tzarmen kolektiboen aurreraeraginaren erregimena arautu da.

Lege honek aldaketa bat egin du hitzarmen kolektibotik aldentzeko erregimenean, akordiorik ez 
dagoenean eta gatazka beste bide autonomo batzuen bidez ebazten ez denean aldeak arbitra-
jepean jar daitezen, Hitzarmen Kolektiboen Aholku Batzorde Nazionalaren edo autonomia er-
kidegoetako antzeko organoen bitartez. Nolanahi ere, hiruko organoak izango dira, eta, beraz, 
sindikatuen eta enpresaburu erakundeen ordezkariak ez ezik, Administrazioarenak ere izango 
dira bertan.

Lan merkatuaren efizientzia bultzatzeko eta lan dualtasuna murrizteko neurriei dagokienez, 
kontratuaren azkentzearekin zerikusia duten neurriak biltzen ditu funtsean Lege honek. Edonola 
ere, kontratazio mugagabea sustatzeko neurriak osatzeko eta lan dualtasuna ahal bezain laster 
murrizten saiatzeko, aurreratu egin da aldi baterako kontratuak bata bestearekin lotzean gehie-
neko denbora muga bat gainditzeko ezintasunaren etenduraren amaiera (Langileen Estatuaren 
15. artikuluaren 5. idatz-zatian aurreikusitakoa). Aurreikuspen hori 2013ko urtarrilaren 1etik au-
rrera aplikatuko da berriz.

Lan kontratuaren azkentzeari lotutako neurriak kaleratze kolektiboaren erregimen juridikoaren 
erreformarekin hasten dira. Berritasun nagusien artean, ezabatu egin da administrazio baime-
naren beharra, eta eutsi egin zaio Europako Erkidegoak ezarritako kontsultaldiaren eskakizu-
nari. Hala ere, ez da eskatuko langileen ordezkariekiko akordiorik kaleratzeak gauzatzeko. Ho-
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rrez gain, kaleratze kolektibo horiek gainerako kaleratzeekin parekatu dira aurkaratzearen eta 
kalifikazio judizialaren ondorioetarako. Dena dela, berezitasun bat izango dute: kaleratutako 
langile guztiei irtenbide homogeneo bat emateko aukera emango duen ekintza bat dago aurrei-
kusita, eta langileen ordezkariak legitimatuta egongo dira ekintza horretan parte hartzeko.

Kaleratze horien justifikazioaren harira ere egin dira berrikuntzak. Legeak kaleratzeak justifika-
tzen dituzten arrazoi ekonomikoak eta teknikak edo antolamendu eta produkzio arrazoiak mu-
gatu ditu, eta beste arau erreferentzia batzuk ezabatu ditu. Orain, kaleratze horien kontrol judi-
zialak gertakari batzuen (hots, arrazoien) balioespenera mugatu behar du: Ideia hori baliozkoa 
da kaleratze kolektiboen kontrol judizialerako zein Langileen Estatutuaren 52.c) artikulu ohian 
jasotako arrazoi objektiboengatiko kaleratzeetarako.

Lege honek bidegabeko kaleratze guztietarako orokortu du kontratazio mugagabea sustatzeko 
kontratua duten langileen kaleratze objektibo bidegabeetarako aurreikusitako kalte-ordaina, 
hau da, 33 eguneko kalte-ordaina, gehienez ere 24 hilabetekoa. Orokortze horren bidez, eza-
batu egin da kontratu modalitate hori.

Kaleratze bidegabeengatiko kalte-ordainei buruzko arau berriak Lege honen oinarri den Errege 
Lege Dekretua indarrean jarri zen egunetik aurrera egindako kontratuei aplikatuko zaizkie. Egun 
horren aurretik egindako kontratuen kasuan, kalte-ordaina aurretik indarrean zeuden arauen ara-
bera kalkulatzen jarraituko da, baina adierazitako araua indarrean jarri aurretik emandako zer-
bitzuen denborari dagokionez baino ez. Gainerako denborarako, berriz, lan urteko 33 eguneko 
kopuru berria hartuko da kontuan. Arau horiekin, bete egiten da Espainiako Konstituzioaren 14. ar-
tikuluan finkatutako legearen aurreko berdintasunaren printzipioa, eta, aldi berean, kontratua inda-
rrean duten langileek kalte-ordainak jasotzeko dituzten aurreikuspenak hartzen dira kontuan.

«Kaleratze espresa» ezabatzeaz gain, izapidetze soldatei lotutako beste aldaketa batzuk egin 
dira arauetan. Aldaketa horien arabera, langilea berriz onartzen duen kasuan baino ez ditu or-
daindu beharko soldata horiek enpresaburuak, hark bidegabetzat hartutako kaleratze baten au-
rrean aukera hori hautatzen duenean nahiz kaleratzea deuseztzat hartzen denean. Kaleratze 
bidegabeetan, enpresaburuak kalte-ordaina ematea erabakitzen duenean, ez da beharrezkoa 
izango izapidetze soldatak ordaintzea.

Legeak, halaber, hainbat xedapen ditu. Horien artean, azpimarratu beharrekoa da Banku Be-
rregituraketa Ordenaturako Funtsaren partaidetza nagusia edo finantza babesa duten kreditu 
erakundeetan kontratuak amaitzean jaso beharreko kalte-ordainen mugei dagokienez kreditu 
erakundeetako administratzaile eta zuzendariei aplikatuko zaien erregimen espezifiko baten au-
rreikuspena. Bestalde, mugak ezarri dira sektore publikoko merkataritza kontratuetan eta goi 
zuzendaritzakoetan.

2.  20/2012 Errege Lege Dekretua, uztailaren 13koa, aurrekontu egonkortasuna berma-
tzeko eta lehiakortasuna bultzatzeko neurriei buruzkoa. (168. zenbakiko BOE, 2012ko 
uztailaren 14koa)

Estatuko Gobernuak 2012. urtearen erdialdean egoera ekonomikoa gainditzeko politika ekono-
mikoaren inguruan planteatu zuen estrategiak bi ardatz nagusi ditu: zerga baterakuntza eta egi-
tura erreformak bultzatzea.

Errege Lege Dekretu honetan bildutako zerga izaerako neurrien artean, lehenik eta behin, kon-
tsumoaren gaineko zeharkako ezarpena areagotu da, eta Gizarte Segurantzarako kotizazioak 
murriztu egingo dira pixkanaka 2013. urtetik aurrera. Gastuaren barruan kokatu behar dira kon-
tratatzeagatiko hobariak Gizarte Segurantzarako kotizazioetan, edota langabeziagatiko presta-



167

5. LAN GERTAKARI NABARMENAK ETA LAN ARLOKO XEDAPENAK 

zioen eredua. PFEZ zergan etxebizitzagatik egindako zerga-arintzeak, etxebizitzen eskaintzari 
dagokionez ahultasun handikoa izan den urte batean baliagarriak izan ondoren, kendu egingo 
dira 2013an, etorkizunean gastu mota horren funtsezko aldagaiak pixkanaka berreskuratuko di-
relakoan. Halaber, Administrazio Publikoen langile gastuak murrizteko eta horien kudeaketaren 
eraginkortasuna areagotzeko hainbat neurri aipatu behar dira. Horien artean, enplegatu publi-
koen abenduko aparteko ordainsaria kentzea eta horien lanaldia luzatzea azpimarratu behar 
dira.

Ildo horretan, Errege Lege Dekretu honetan bildutako zenbait neurrik aurrezpena dakarte, alde 
batetik, autonomia erkidegoen gastuan (familia inguruneko zainketetarako prestazio ekonomi-
koen gehieneko zenbatekoak murriztearen bidez), eta, bestetik, Estatuko Administrazio Zentra-
laren gastuan (Autonomiarako eta Mendetasunaren Arretarako Sistema finantzatzeko gutxie-
neko mailaren zenbatekoak murriztearen bidez).

Zerga arloko neurri multzo horri gaineratutako egiturazko neurrien helburu nagusia honako hau 
da: sektore pribatuan merkatu berriak zabaltzea, eta produktibitatea hazteko eta enpresa kos-
tuak murrizteko kritikoak diren sektoreetan berrikuntzaren eta zerbitzu berrien garapena susta-
tzea.

Ildo horretan, merkataritza banaketaren esparruari dagokionez, indarrean dagoen erregimena 
aldatu egin da. Zehazki, ordutegiak neurri handiagoan liberalizatu dira, eta saltokiak igande eta 
jaiegunetan zabaldu ahal izango dira.

Horrez gain, premiazko neurriak sartu dira salmenten sustapenei dagokienez. Horretarako, txikiz-
kako merkataritzaren antolamenduari buruzko urtarrilaren 15eko 7/1996 Legearen II. Titulua al-
datu da. Proposatutako neurriak orokorrak dira, salmentak sustatzeko jarduera mota orotarako, 
hau da, merkealdi, saldo, likidazio eta salmentak handiagotzeko beste edozein sustapen eskain-
tzatarako. Horren bidez, merkataritza jarduera liberalizatu egin nahi da, eta salmentak sustatzeko 
edozein jarduera mota aldi berean eta establezimendu berean egiteko aukera eman nahi da, mer-
kealdiarekin batera saldoak edo beste merkataritza eskaintza batzuk egin ahal izan daitezen.

Espainiako enpresen esportazioaren eta nazioartekotzearen sustapenari dagokionez, kanpoko 
sektorearekin zerikusia duten hainbat neurri sartu dira. Lehenik eta behin, Esportaziorako Kre-
ditu Aseguruaren erregimena aldatzen duen uztailaren 4ko 10/1970 Legearen aldaketa jasotzen 
da titulu honetan; horren bidez, Estatuko partaidetza murriztea ahalbidetzen da, baina Estatuko 
Administrazio Orokorrak Estatuaren konturako jardueraren gaineko kontrolari eusten diola ziur-
tatuta. Errege Lege Dekretu honek uztailaren 4ko 10/1970 Legea aldatzen du, eta ahalmena 
ematen dio CESCE konpainiari kanpoko merkataritzaren ondoriozko edo kanpoko merkatari-
tzari lotutako arriskuen gaineko baldintzarik gabeko bermeak emateko (finantza izaera baino ez 
duten arriskuen gainekoak barne). Halaber, erakundeak Estatuaren kontura egindako eragikete-
tan estaldurak izan dezakeen norainokoa handitzen du.

Era berean, enpresak nazioartekotzeko finantza eragiketetarako laguntza indartuko da, eta li-
kidezia handiagoa emango zaio esportaziorako emandako finantzaketari. Horretarako, Errege 
Lege Dekretu honek Balore Merkatuari buruzko uztailaren 28ko 24/1998 Legea eta finantza 
sistema erreformatzeko neurriei buruzko 44/2002 Legea aldatzen ditu, ordenamendu juridi-
koan finantza tresna berri bat txertatzeko: «nazioartekotzeko zedula». Tresna horrek Espai-
niako enpresen nazioartekotzea bultzatzeko kredituak izango ditu azpiko aktibo gisa, era horre-
tan Espainiako enpresen esportazio eta inbertsio jarduera finantzatzea finantza erakundeentzat 
erakargarriagoa izan dadin. Halaber, Kanpo Merkataritzarako Espainiako Institutuak (ICEX) gaur 
egun dituen helburuak aldatu dira, Espainian kanpoko inbertsioak erakartzeko eta sustatzeko 
aukera gaineratu ahal izan dadin.
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Horrez gain, azpiegituren, garraioaren eta etxebizitzaren arloko neurri jakin batzuk biltzen dira 
Errege Lege Dekretuan, Gobernuaren ekimenei erantzuten dietenak, hain zuzen ere.

Gazteen Emantzipaziorako Oinarrizko Errentaren kontzeptuagatik ordaindutako laguntzaren 
zenbatekoa %30 murriztu da, eta, beraz, laguntzaren hileko zenbatekoa 147 € izango da. Gai-
nera, hileko laguntza jasotzeko eskubidea ezin izango da berraktibatu ebazpena garaiz kanpo-
kotzat hartu ondoren beste ebazpen bat beharrezkoa den kasuan.

Bestalde, emantzipatzen eta alokairua ordaintzen laguntzen duen laguntza hori ez da bateragarria 
izango Autonomia Erkidegoko araudian ezarritako beste laguntza edo diru-laguntza batzuekin.

Sistema elektrikoaren kostuen eta Estatuko Administrazio Orokorrak finkatutako prezio arau-
tuetatik lortutako diru-sarreren arteko desorekek eragindako tarifa defizita egiturazko arazoa 
da, eta premiaz konpondu beharrekoa gainera, mehatxu handia baita sistemaren iraunkortasun 
ekonomikorako.

Bestalde, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera sistema elektrikoaren kostuak estaltzeko lortutako 
diru-sarreren nahikotasun printzipioa bete beharra —azken erabaki judizialek azpimarratu du-
tena— dela-eta, premiazkoa da sistema elektrikoa orekatzeko neurri osagarriak hartzea, gaur 
egungo testuinguru ekonomiko latz honetan nahitaezko doikuntza sistemaren agente guztiek 
beren gain har dezaten.

3.  1362/2012 Errege Dekretua, irailaren 27koa, Hitzarmen Kolektiboen Aholku Batzorde 
Nazionala arautzen duena. (234. zenbakiko BOE, 2012ko irailaren 28koa)

Martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Langileen Esta-
tutuaren Legearen testu bategineko azken xedapenen arteko bigarrenaren 2. idatz-zatiak, lan 
merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzko otsailaren 10eko 3/2012 Errege Lege De-
kretuan jatorria duen izen bereko uztailaren 6ko 3/2012 Legean emandako idazkuntzari jarraiki, 
Hitzarmen Kolektiboen Aholku Batzorde Nazionalaren osaera eta antolamendua, jarduteko pro-
zedurak eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren Enplegu Zuzendaritza Nagusiaren 
funtzioak garatzen laguntzeko neurriak ezarriko dituen erregelamendu bat onartzea agindu dio 
Gobernuari.

Hitzarmen Kolektiboen Aholku Batzorde Nazionala kide anitzeko organoa da, hirukoa, Langileen 
Estatutuaren martxoaren 10eko 8/1980 Legearen azken xedapenen arteko zortzigarrenaren bi-
dez sortua, eta negoziazio kolektiboko alderdiei hitzarmenen eremu funtzionala planteatzeari eta 
finkatzeari dagokionez aholkularitza eta kontsulta zerbitzua eskaintzeko funtzioa betetzen du.

Batzordea duela hogeita hamar urte baino gehiago jarri zen abian, eta urte horietan beste fun-
tzio batzuk hartu ditu bere gain, hala nola negoziazio kolektiboaren inguruko informazio, azter-
keta eta zabalkunderako negoziazio kolektiboaren behatokiarena. Funtzio hori hazkundea eta 
enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 Legearen zazpigarren xedapen gehigarriaren 
bidez esleitu zitzaion.

Otsailaren 10eko 3/2012 Errege Lege Dekretuak hasieran, eta uztailaren 6ko 3/2012 Legeak 
ondoren, Langileen Estatutuaren 82.3 artikulua (hitzarmen kolektibo aplikagarrian aurreikusi-
tako lan baldintzak ez aplikatzeko erregimenari buruzkoa) aldatu dute. Ildo horretan, Hitzar-
men Kolektiboen Aholku Batzorde Nazionalaren esku-hartzea aurreikusi da alderdien artean 
akordiorik ez dagoenean desadostasuna ebazteko, betiere gatazkak ebazteko lehentasunez 
aplikatu beharreko prozedurak aplikatu ezin badira edo azkenean desadostasuna ebatzi ez 
badute.



169

5. LAN GERTAKARI NABARMENAK ETA LAN ARLOKO XEDAPENAK 

Hori guztia dela-eta, Errege Dekretu honen helburuak honako hauek dira:

Lehena: Hitzarmen Kolektiboen Aholku Batzorde Nazionalaren osaeraren eta funtzioen  ♦
erregulazioa (orain arte bi arautan banatuta zegoena) bateratzea eta sistematizatzea.
Bigarrena: aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboan aurreikusitako lan baldintzen aplika- ♦
ziorik ezaren inguruko prozeduretan akordiorik ez lortzeak eragindako desadostasunak 
konpontzeko Langileen Estatutuaren 82.3 artikulu berriak Batzordeari esleitutako erabaki 
funtzioak garatzea.
Hirugarrena: Batzordearen antolamendua eta funtzionamendua erabaki funtzio berri ho- ♦
rretara eta eratu zenetik planteatu diren premietara egokitzea, eta, edonola ere, funtzioak 
betetzean eraginkortasuna, arintasuna eta jarraitutasuna bermatzea, Batzorde Iraun-
kor bat sortzearen bidez bereziki. Batzorde Iraunkor horri Batzordearen funtzionamendu 
arruntaren ardura emango zaio, eta erabakirik garrantzitsuenak Osoko Bilkuraren esku 
geratuko dira.

4.  1483/2012 Errege Dekretua, urriaren 29koa, kaleratze kolektiboaren, kontratu eteteen 
eta lanaldi murrizketen prozeduren erregelamendua onartzen duena. (261. zenbakiko 
BOE, 2012ko urriaren 30ekoa)

Lan merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzko otsailaren 10eko 3/2012 Errege Lege 
Dekretuan jatorria duen izen bereko uztailaren 6ko 3/2012 Legearen azken xedapenen arteko 
hemeretzigarrenaren 2. idatz-zatian, kaleratze kolektiboen, kontratu eteteen eta lanaldi mu-
rrizketen prozeduren erregelamenduari buruzko Errege Dekretu bat onartzeko agindu dio Go-
bernuari, Legean ezarritakoa garatzeko. Errege Dekretu horretan, honako alderdi hauek har-
tuko dira bereziki kontuan: kontsultaldia, langileen ordezkariei eman beharreko informazioa, lan 
agintaritzak eraginkortasuna zaintzeko egin beharreko jardunak, birkokapen planak eta enpre-
saburuak bere gain hartutako laguntza sozialerako neurriak.

Errege Dekretu honen helburu nagusiak honako hauek dira:

Lehena. Kaleratze kolektiboen, kontratu eteteen eta lanaldi murrizketen prozedurak lan  ♦
erreformak martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako 
Langileen Estatutuaren Legearen Testu Bateginean txertatutako berritasun garrantzitsue-
tara egokitzea. Izan ere, enpresaburuak lan neurri jakin batzuk (kaleratze kolektiboak, kon-
tratu eteteak edo lanaldi murrizketak) hartzeko aukera baldintzatzen zuen administrazio 
baimena lortzera zuzendutako zentzu hertsiko administrazio prozedura batetik beste pro-
zedura mota baterako bidea egin da. Prozedura berri hori enpresaren eta langileen ordez-
karien artean adierazitako lan neurrien inguruko kontsultaldi baten negoziazioan datza. 
Kasu horretan, lan agintaritzaren parte-hartzeari eusten bazaio ere, beste mota batekoa da.
Bigarrena. Prozeduren inguruko kontsultaldiaren eraginkortasuna bermatzea. Aldez  ♦
aurreko administrazio baimena ezabatu ondoren, horrek funtsezko garrantzia hartu du 
erregulazio berrian. Dena dela, kontsultaldiaren eraginkortasun hori lortzeko, beha-
rrezkoa da enpresek eskatutako prozeduren bizkortasuna eta arintasuna. Horretarako, 
lan agintaritzaren zeregin berria eta haren zaintza eta kontrol funtzioak arautu dira, 
kontsultaldiaren helburuak behar bezala betetzeko batetik, eta hartu beharreko lan 
neurrien ondoriozko arazoetarako irtenbideak bilatzeko alderdientzako laguntza gisa 
bestetik.
Hirugarrena. Enpresak langileen ordezkariei eman beharreko informazioa ordezkari ho- ♦
riei prozedura eragin duten arrazoiei buruzko ezagutza egokia bermatzeko eta soluzioan 
parte hartzeko aukera emateko baliabide gisa finkatzea.
Laugarrena. Kaleratze kolektiboen prozeduren kasuan kanpoan birkokatzeko plana en- ♦
presaburuaren legezko eta ezin baztertuzko betebehar gisa arautzea. Ildo horretan, pla-
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nari eraginkortasuna emango zaio eta haren betetzea ziurtatuko da, enpleguen arteko 
trantsizio bizkorrak eta egokiak ahalbidetzeko, eta langileek lan merkatuan ahalik eta 
gehien irauteko eta bertatik ez botatzeko ezinbesteko neurri gisa.
Bosgarrena. Kaleratze prozedurak sektore publikoan eta, espezifikoki, administrazio pu- ♦
blikoen eremuan dituen berezitasunak ezartzea, Langileen Estatutuaren hogeigarren xe-
dapen gehigarrian ezarritakoari jarraiki.

5.  1529/2012 Errege Dekretua, azaroaren 8koa, prestakuntza eta ikaskuntzarako kontra-
tua garatzen duena eta lanbide heziketa dualaren oinarriak ezartzen dituena. (270. zen-
bakiko BOE, 2012ko azaroaren 9koa)

Gazteen enplegua sustatzeko, enpleguaren egonkortasuna bultzatzeko eta langabeziagatiko 
prestazioa amaitzen duten pertsonen lanbide birkualifikazioko programari eusteko presako 
neurriei buruzko abuztuaren 26ko 10/2011 Legegintzako Errege Dekretuak lan legeriaren hain-
bat alderdi aldatu zituen. Aldaketa horien artean, bereziki garrantzitsuak dira martxoaren 24ko 
1/1995 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Langileen Estatutuaren Legearen 
testu bateginaren 11.2 artikuluan araututako prestakuntzarako kontratuak eraginpean hartzen 
dituztenak. Edonola ere, aldaketa horiei jarraiki, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratu 
deituko zaie kontratu horiei. Kontratu modalitate hori gazteen laneratzea eta prestakuntza bul-
tzatzera zuzendutako tresna gisa konfiguratuta dago, betiere enpresa batean ordaindutako lan 
jardueraren eta enplegurako lanbide heziketaren sistemaren edo hezkuntza sistemaren espa-
rruan jasotako prestakuntza jardueraren arteko txandakatze erregimen batean.

Era berean, lan merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzko uztailaren 6ko 3/2012 Le-
geak prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuaren erregulazioa aldatu du gazteen enple-
gua sustatzeko. Ildo horretan, enpresetan aplikatu beharreko muga jakin batzuk kendu dira.

Errege Dekretu hau ere lagungarria da helburu horiek lortzeko, prestakuntza kontratuei buruzko 
aurreko erregelamendu xedapenak aldatu baititu. Ildo horretan, adierazitako lege erreformen 
ondoriozko aldaketak txertatu ditu, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuarekin zeriku-
sia duten eta erregelamenduzko garapena behar duten alderdiei dagokienez.

Errege Dekretu honen bidez, halaber, Espainian lanbide heziketa duala pixkanaka ezartzeko oi-
narriak ezarri nahi dira. Lanbide heziketa duala, zehazki, pertsonen lanbide kualifikazioa xede 
duten eta enpresako eta ikastetxeko irakasteko eta ikasteko prozesuak konbinatzen dituzten 
prestakuntzarako ekintzen eta ekimenen multzoa da.

6.  28/2012 Errege Lege Dekretua, azaroaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren sistema sendo-
tzeko eta bermatzeko neurriei buruzkoa. (289. zenbakiko BOE, 2012ko abenduaren 1ekoa)

2012ko ekitaldian, krisiak defizit handia eragin du Gizarte Segurantzaren sisteman. Deskribatu-
tako egoera dela-eta, ezinbestekoa da 2012, 2013 eta 2014ko ekitaldietan Funtsa erabiltzeko 
ezohiko baldintza batzuk ezartzea eta ekitaldi horietan irailaren 29ko 28/2003 Legearen 4. arti-
kuluan aurreikusitako kontzeptuen baturaren ehuneko hiruko muga ondoriorik gabe uztea.

Horrela, beraz, beste muga bat finkatu da Gizarte Segurantzaren Erreserba Funtsaren aktiboak 
erabiltzeko, eta adierazitako ekitaldi horietan Gizarte Segurantzaren Erreserba Funtsa premiak 
sortu ahala erabiltzea baimendu da, betiere Gizarte Segurantzaren erakunde kudeatzaile eta 
zerbitzu komunen aurrekontu defizitaren baliokidea izango den gehieneko zenbatekora bitarte.

Gobernuaren arabera, egoera hori dela-eta, ondoriorik gabe utzi behar da pentsioen egunera-
tzea 2012ko ekitaldian, eta pentsioen errebalorizazioa eten behar da 2013ko ekitaldian, ekai-
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naren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Gizarte Segurantzaren 
Lege Orokorraren testu bateginaren 48. artikuluan eta apirilaren 30eko 670/1987 Legegintzako 
Errege Dekretuaren bidez onartutako Estatuko Klase Pasiboen Legearen testu bateginaren 
27. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

Aurrekoa aparte utzi gabe, eta pentsioen arloan hartutako konpromisoari eustearren, Gizarte Se-
gurantzaren sistemaren bidez ordaindutakoek zein Klase Pasiboetakoek ehuneko bateko igoera 
izango dute 2013an. Hala ere, beste ehuneko bateko igoera izango dute hilean 1.000 euroko 
zenbatekoa, edota urte osoan 14.000 euroko zenbatekoa gainditzen ez duten pentsio guztiek.

Errege Lege Dekretu honen bidez, halaber, kreditu gehigarriak eman nahi dira Estatuko Enplegu 
Zerbitzu Publikoaren betebeharren estaldurarako, hots, langabeziagatiko prestazioen gastuei, 
langabeziagatiko eta lanbide heziketagatiko kotizazioetan diru gutxiago bildu dela konpentsa-
tzeko gastuei eta langabeziagatiko prestazioa amaitzen duten langabeen lanbide birkualifika-
zioko programaren ondoriozko gastuei dagozkien betebeharren estaldurarako.

Azken xedapenen arteko lehenak sendagaien eta osasun produktuen bermeei eta zentzuzko 
erabilerari buruzko uztailaren 26ko 29/2006 Legearen 94 bis artikuluaren 1. idatz-zatia aldatu 
du, sendagaiak eta osasun produktuak medikuaren errezetaren bidez banatzearen eta ospita-
learen banaketa agindu bidez banatzearen artean dagoen baliokidetasuna zehazteko.

7.  13/2012 Legea, abenduaren 26koa, enplegu irregularraren eta Gizarte Segurantzan 
egindako iruzurraren aurkako borrokari buruzkoa. (311. zenbakiko BOE, 2012ko aben-
duaren 27koa)

Ministroen Kontseiluak 2012-2013 aldian enplegu irregularrari eta Gizarte Segurantzan egin-
dako iruzurrari aurre egiteko Plan bat onartu zuen 2012ko apirilaren 27an, eta zerga iruzurra-
ren aurkako prebentzio eta borroka neurriei buruzko Legearen beharrezko osagarri natural gisa 
ulertu behar da onarpen hori.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzaren jardunak (Gizarte Segurantzaren eta eko-
nomia irregularraren arloan egiten dituen ikuskatze jardunak, bereziki) funtsezko tresna dira Le-
gearen helburuak lortzeko.

Legearen bost artikuluetan, indarrean dauden hainbat arauren aldaketa dago jasota, enplegu 
irregularraren eta Gizarte Segurantzan egindako iruzurren kasuak errazago detektatzeko. Hala-
ber, kasu horien inguruko zehapena eta zuzenketa daude jasota.

Gogorarazi beharra dago, Lege honen arau osagarri gisa, Zigor Kodeari buruzko azaroaren 
23ko 10/1995 Lege Organikoa aldatzen duen Lege Organiko baten onarpena, Gizarte Seguran-
tzaren eta langileen eskubideen aurkako delituei aurre egiteko borroka indartzeko.

5.3. Lan arloko araudi garrantzitsua EAEren eremuan

Euskal erakundeek 2012an emandako eduki soziolaboraleko beste araudi batzuen artean, ho-
nako hauek nabarmendu behar ditugu:

1.  5/2012 Legea, otsailaren 23koa, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeena. 
(47. zenbakiko EHAA, 2012ko martxoaren 6koa)

Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeak ustekabeko edo aurreikusteko moduko 
egoera edo gertaerek eragindako pertsonak babesteko sortu ziren, borondatezko gizarte au-
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rreikuspena gauzatuz irabazi asmorik gabe eta Gizarte Segurantzaren araubide publikotik 
kanpo. Erakunde horien ezaugarri nagusiak honako hauek izan ziren: xedea edo helburua; ba-
tez ere erretiroa eta baliaezintasuna bezalako kontingentzia pertsonalen aurrean babestea; ira-
bazi asmorik ez izatea; elkartasuna errazten duen kudeatzailea elkarte bat izatea; bazkideek 
eskubide eta betebehar berberak izatea egindako ekarpenen inguruan, eta sistema autogestio-
narioa izatea eta, ondorioz, gobernu organoen osaera demokratikoa izatea.

Urriaren 27ko 25/1983 legea onartu zenetik igarotako hogeita zazpitik gora urteetan, hainbat 
gertaera garrantzitsu izan dira Estatuko eta Europar Batasuneko esparruan, sektorean izan-
dako aldaketa naturalez gain, eta horrek komenigarri egiten du Autonomia Erkidegoko legeria 
sakon erreformatzea.

Lege berri honek, funtsean, gizarte aurreikuspen osagarria hedatu nahi du Euskal Autonomia 
Erkidegoko herritarren artean, eta, bereziki, sistema kolektiboak eta enplegukoak sustatu nahi 
ditu. Gainera, araudia argitu eta eguneratu nahi du eta, ildo horretatik, lege ondare gertukoenak 
—Europakoak eta Estatukoak— sortutako kontzeptu eta erregulazioak hartuko ditu barnean.

Lege berriaren helburuen artean sartzen dira, halaber, erakundeen kudeaketan gardentasuna, 
eraginkortasuna, kaudimena, berrikuntza eta profesionaltasuna areagotzea eta botere publi-
koen zaintza eta kontrol mekanismoak indartzea, babestutako kolektiboen interesak zaintzeko.

2.  4/2012 Legea, otsailaren 23koa, Lan Harremanen Kontseiluari buruzkoa. (46. zenbakiko 
EHAA, 2012ko martxoaren 5ekoa).

Organo horrek jarrai dezan da lege honen xedea, eta, orobat, haren eginkizunak zehazteko eta 
funtzionamendua hobetzeko beharrezkoak diren zenbait erreforma egitea.

Hala bada, funtsezko aldaketen arteko bat da, hain zuzen, kontseilu horrek kontsulta eginkizu-
nak zein gairi buruz bete behar dituen zehaztasunez zedarritzea, lan harremanen esparrua argi 
zehaztuz. Bestalde, zabaldu egiten da kontsultagai izango diren arau eta xedapenen maila.

Halaber, erakunde horren organoak berrosatzeko aukera emango duen araudi bat ezartzen da, 
erakundearen funtzionamendua ziurtatze aldera, eta indarrean dagoen esparru juridikoak ber-
matzen duen parte-hartze instituzionalerako organo izateko funtzio garrantzitsua —sindika-
tzeko eta elkartzeko askatasunaren adierazpide baita— beteko duela ziurtatze aldera. Hala, 
kontuan hartuko da parte hartzeko legitimatuta dauden subjektuek hasiera batean bederen le-
gitimatuta daudenek aukeran dutela organo horietan sartzea edo ez erabakitzea. Alde horreta-
tik, beharrezkotzat jo da, orobat, erabakiak hartzeko araudia gaien arabera bereiztea eta lehen-
dakariak Kontseiluko burua izendatu aurretik Kontseiluari aldez aurreko kontsulta egin beharra 
ezartzea.

3.  8/2012 Legea, maiatzaren 17koa, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Ba-
tzordearena. (101. zenbakiko EHAA, 2012ko maiatzaren 24koa)

Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea finkatze aldera, komenigarritzat hartu 
da haren operatibitatea hobetzea, eta, hartara, orain arte haren funtzioak, osaera eta funtziona-
mendua arautu dituen araudian aldaketa jakin batzuk egitea.

Aldaketa horietako batzuk labur-labur aipatzearren, funtzioei dagokienez esan beharra 
dago beharrezkotzat hartu dela erakundearen eskumenak mugatzea eta Lan Harremanen 
Kontseiluaren eskumenetatik bereiztea, Kontseiluarenak lan arloan oinarrituta baitaude es-
pezifikoki.
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Osaerari dagokionez, zehaztasun handiagoz mugatu dira hirugarren taldea osatuko duten per-
tsonak, eta gizarte ekintzaren hirugarren sektore izenekoak ordezkaritza izango du aurreran-
tzean. Bestalde, adituez osatutako laugarren taldeak bere horretan jarraituko du, baina unibertsi-
tatetik datozen pertsonak lehenetsiko dira bereziki talde horretan, nahiz eta, aurreko araudiarekin 
bezalaxe, hitz egiteko eskubidea izango duten, baina botoa emateko eskubiderik ez.

Batzordearen eraketari dagokionez, eta parte-hartze instituzionaleko organo horren funtziona-
mendua bermatzeko, organo horretan partaide izateko eskubidea duten erakundeek eskubide 
hori ez baliatzea erabakitzen dutenean gainerako erakundeek funtzionamendu horretarako du-
ten eskubide legitimoa ez kaltetzeko beharrezkoak diren neurriak ezarri dira.

Batzordeko presidentearen izendapenari dagokionez, Batzordean botoa emateko eskubidea 
duten kideen esku uzten da hautaketa hasiera batean; horretarako beharrezkoa den adosta-
suna lortu ezean, berriz, lehendakariak hautatuko duela ezartzen da.

Idazkariaren figurari dagokionez, aurrerantzean ez da aukerakoa izango; lege berriak haren de-
rrigorrezkotasuna eta esleitzen zaizkion funtzioak ezartzen ditu.

Bestalde, Batzordearen Osoko Bilkurak erabakiak hartzeko erregimena sinplifikatu egin da, eta 
batzordeen erregimena argitu. Berritasun gisa, beren lanean lagun dezaketen kanpoko adituak 
izendatzeko aukera ematen zaie batzordeei.

4.  82/2012 Dekretua, maiatzaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak 
onartzen dituena. (108. zenbakiko EHAA, 2012ko ekainaren 4koa).

Euskal Autonomia Erkidegoko 2010. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen abenduaren 
23ko 2/2009 Legearen bigarren xedapen gehigarriak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua zuzen-
bide pribatuko erakunde publikoa sortzeari ekin zion.

Gerora, goian adierazitako xedapen gehigarri horretan ezarritakoan oinarrituta, azaroaren 
30eko 329/2010 Dekretuaren bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartu zi-
ren, eta, halaber, abenduaren 28ko 354/2010 Dekretuaren bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zer-
bitzuaren jardueren hasiera eta bitarteko pertsonal eta materialetarako atxikimendurako baldin-
tzak arautu ziren.

Azaroaren 5eko 1441/2010 Errege Dekretuak jasotzen duen Transferentzien Batzorde Mistoa-
ren akordio baten arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen zaizkio lanaren, enple-
guaren eta enplegurako lanbide heziketaren esparruan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak 
burutzen dituen lan arloko legeria betearazteko eginkizunak eta zerbitzuak.

Nolanahi ere, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari buruzko urriaren 13ko 3/2011 Legearen bi-
dez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua administrazio erakunde autonomo gisa sortzeari ekin 
zaio, betiere, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina 
onartu zuen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 7.3 artikuluan ezarritakoa betez.

Lege horren 2.2 artikuluak ezartzen duenaren arabera, aipatutako erakundea lege horretan eza-
rritakoaren, administrazio izaerako erakunde autonomoei EAEn aplikagarri zaien araudiaren eta 
bere estatutuen bidez arautuko da. Erakundearen estatutuak onartzeko, dekretua emango du 
Eusko Jaurlaritzak, enpleguaren arloan eskumena duen Sailaren proposamenez.

Era berean, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legea aldatzen duen azaroaren 24ko 
4/2011 Legeak aldaketa bat dakar kudeaketa eredura: Eusko Jaurlaritzak, Lanbide-Euskal En-
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plegu Zerbitzuaren bitartez, eskumenak eskuratuko ditu zuzenbidezko prestazio ekonomikoak, 
hau da, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako prestazio osagarria, tramitatzeko 
eta ebazteko; eskumenak, baita ere, gizarteratze hitzarmenak egiteko, proposatzeko, negozia-
tzeko, harpidetzeko eta horien jarraipena egiteko.

Horrela, beraz, Lanbideren Estatutuak erregulazio berrira egokitu ditu Eusko Jaurlaritzak arau 
honen bidez.

5.  16/2012 Legea, ekainaren 28koa, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari laguntze-
koa. (132. zenbakiko EHAA, 2012ko uztailaren 6koa)

Euskal Autonomia Erkidegoko enpresak sortzeko prozesuari eta enpresa txiki eta ertainei la-
guntzeko lege hau Europar Batasuneko arau esparruari egokitzen zaio, eta 2008ko Small Busi-
ness Act for Europe-ren bidez adierazitako helburuei jarraitzen die.

Europako erregulazioaren «think small first» printzipioan oinarrituta dago, eta bere helburua es-
piritu ekintzailea zentzu sakonenean sustatzea da, hau da, pertsonaren jarrerei, lehentasunei 
eta gaitasunei dagokienez, eta horrek espiritu haren alde egiten duten balioak indartzea es-
katzen du, era honetara faboratuz gizarte osoaren aurrerapen sozial eta ekonomikoa, bereziki 
baliabide eta aukera gutxien dauzkaten sektoreena. Bestalde, ekintzailetzako ideiak eta trebe-
tasunak balioa sortuko duten jardueretara bideratzeko pizgarri sistema egoki bat eratzea du 
helburu.

Beraz, irakaskuntza arautuen curriculuma ezartzen duten dekretuetan ezaugarri jakineko eduki 
batzuk sartzeko eskakizuna arautzen du, edukiok espiritu ekintzailea sustatu beharko baitute, 
eta enpresa gehiago sortzea ahalbidetuko duten trebetasunez hornitu. Lanbide Heziketak eta 
unibertsitateak bete beharreko eginkizunaren aipamen berezia egiten da.

Sinplifikazio eta efizientzia administratiborako tresnen sorkuntza ezartzen da. Halaber, enpresa 
bat sortu nahi dutenei finantzaketa handiagoa lortzea ahalbidetuko dieten hainbat jardun arau-
tzen dira. Lehenik eta behin, langabezia prestazioaren kapitalizazio osoa bermatzen da Euskal 
Autonomia Erkidegoan, enpresak sortzea sustatze aldera, eta, bigarrenik, sistema bat ezartzen 
da ekintzaileek beren jarduera hasten dutenean ordaindu beharreko udal tasak konpentsa-
tzeko, hirigintza lizentziak, besteak beste, jarduera abiatzeko kostuak arintzeko tresna gisa.

Era berean, zerga alorreko neurriak eta diru-laguntza ildoak sartzen dira, egoera horretan ekin-
tzaile berritzaileei laguntzeko; nabarmentzekoak dira, horien artean, Hazi Kapital Misto Publiko-
-Pribatuko Funtsaren sorrera eta mikrokredituen ildoa.

Eta Espainiako neurri aitzindari gisa, «business angels» izaera informaleko inbertitzaile priba-
tuen figura arautzen da direktorio baten bidez.
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