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Aurten, berriz ere, bere txosten soziolaborala aurkeztera dator Lan Harremanen Kontseilua. Eta 
aurreko ekitaldietako premisa berberak izango ditu: lehenik eta behin, gizarte eragileei zerbitzu 
ematea, errealitate soziolaborala zein den jakiten lagundu eta beren diagnostikoak egitea ahal-
bidetuko dien tresna bideratuz. Honen antzeko azterlanen beste aurkezpen batzuetan azaldu 
dudanez, txosten honetan jasotakoa bezalako informazio zehatza eta azterketa teknikoki sines-
garria, ezinbesteko baldintza dira, baina ez nahikoa, gero eta konplexuagoa izateaz gain, sindi-
katu eta enpresa eragile nagusien arteko desadostasun sakonak tentsiopean duen testuinguru 
batean, aurrez aurre ditugun arazo ugariei aurre egin ahal izateko. Bigarrenik, urteko txosten 
hau, eta honen aurrekoak eta urtean zehar sortzen direnak, ekonomia eta gizartearen arloko 
beste erakunde publiko eta pribatu batzuei eta gizarte osoari zuzenduta ere badago. Izan ere, 
gizarteari, bere zergen bitartez, gure jarduera eusteko bideratzen dituen baliabideen zati bat 
itzultzeko eta ahalegin horri balioa emateko modua da.

Jazoerak eta berriak etengabe eta modu azkarrean igarotzen diren ziurgabetasuneko garau 
hauetan, agian, azterketa xede izan duen urtea amaitu eta hilabete askotara argitara ematen 
den txosten baten balioa ikustea erraza ez bada ere, ziur nago epe ertain eta luzerako proposa-
menek eta adostasunek, askotan egunerokotasunaren urgentziekin bateragarria ez den haus-
narketa-maila eskatzen dutela. Eta horixe da txosten honi eutsi eta azterketa bereziez abe-
rasten saiatzeko arrazoia. Aurreko urteetan, bilakaera ekonomikoaren eta enpleguaren arteko 
lotura edo euskal ekonomiaren ikuspegi konparatuaren araberako lehiakortasun-prezioa jorratu 
genituen azterketa berezi horietan, eta aurtengoan, berriz, jarduera esportatzailea izan du hiz-
pide, litekeen susperraldiaren eragile gisa. Horrek, gure eredu ekonomikoaren kanpora begi-
rako erradiografia osoa barne hartzen du, Estatuko gainerako lurraldeekiko zein atzerriarekiko 
fluxuei, merkataritza harremanei eta elkartrukeei dagokienez.

Edozertara ere, argi omen dago susperraldi ekonomiko geldoaren eszenatokian sartu garela: 
2013ko bigarren erdialdean igartzen hasi eta 2014an igarotako hilabeteetan berresten ari da, 
lehen hiruhilabetekoan %0,4koa izan baita urte arteko hazkundea. Baina inork ez dakiena da 
susperraldi iraunkorra ala 2010ean bezala, beste atzeraldi baten aurreko hazkunde-punta den. 
Edozein prospekzio azterketak dituen zailtasunak zailtasun, datozen urteetan neurrizko tasa 
positibo berriek jarraitutasuna izango dutela dioten adierazleak egon daude.
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Hala ere, asko dira Euskadin %15etik gorakoak diren langabezia-tasa altuak zuzentzeko behar 
adinakoak ez diren hazkundearen aurrean gaudela ohartarazten duten espezialistak. Oinarritu-
tako ohartarazpena da, ezbairik gabe, eta beste datu batzuekin osatu beharrekoa: jarduera ta-
sen geldialdi kezkagarriarekin eta, batez ere, 2020ko europar helburutik oso urruti jartzen gai-
tuen okupazioarenarekin. Baina, baita gizarte kohesioari eta enpleguaren kalitateari dagokienez 
ere, etorkizuneko eszenatokiak prekarietate nabarmeneko garaiak iragartzen baititu. Horrega-
tik, eta tunelaren amaieran argia sumatuz, haren belztasuna eta tamaina 2008an krisialdia hasi 
zenean zailtasunez susmatu ahal genituelarik, dudarik gabeko konplexutasunezko erronkak di-
tugu aurrez aurre. Horien artean, muturreko egoerara eraman ez ezik, gizarte aurreratu batean 
desberdintasunak eta gizarte kohesioaren narriadura onartezina areagoarazi ditzaketen ondo-
reak izan ahal dituen eredua birpentsatzearena.

Ez dut aurkezpen labur hau amaitu nahi, gure lan harremanen egoera kezkagarria aipatu gabe. 
Duela hilabete gutxi batzuk, Kontseiluaren 2013ko memoriaren sarreran, negoziazio kolekti-
boaren blokeoa geure lan esparrua arrisku larrian jartzen ari dela ohartarazi nuen. Eta hori bere 
bi ezaugarri nagusi direla-eta: hitzarmenen estaldura-maila, ia %100etik %75era pasatu baita, 
eta horrek esan nahi du lau langiletik bat negoziazio kolektiboaren babespetik kanpo gelditu 
dela, horrek, bere enplegu baldintzen arautzearen ikuspegitik, ematen duen ziurgabetasunare-
kin; eta probintzia mailako sektoreko hitzarmenen nagusitasuna, ukaezina orain arte, baina la-
rriki mehatxatuta, asko eta asko poliki-poliki bertan behera geratzen ari baitira epean ez berriz-
tatzeagatik, eta horren ondorioz, Estatu mailako hitzarmenek ordezkatzen ari dira pixkanaka. 
Ez dut beharrezkoak ez diren gauzak errepikatu nahi, baina ezin dut esan gabe utzi gure bete-
beharra, zaila badirudi ere, susperraldi ekonomiko hasiberria sendo finkatzeko normaltasun eta 
segurtasun juridikoko dosia berreskuratzearen alde lan egitea dela, eta bereziki bere alderdirik 
sozialenean; gure etorkizuna horren menpe dagoelako baino ez.

Tomás Arrieta Heras
Kontseiluko burua



Sarrera
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Lan Harremanen Kontseiluak, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia eta lan errealitatea 
hobeto ezagutzen laguntzeko asmoz, zabalkunde eta azterketa jarduerak garatzen izan ditu 
1994az geroztik, informazio soziolaboraleko planaren barruan.

Aipatutako plan hori eratzeko, jarduera mota bi gauzatzen dira berariaz, hots: alde batetik, al-
dagai soziolaboral nagusiak bere baitan biltzen dituen datu basea etengabe mantentzea; eta 
beste batetik, hiru motatako txostenak egitea, hau da, hilerokoa (abuztuan izan ezik), egune-
ratutako informazio bilduma bat eskaintzeko, hiruhilekokoa, egoerari buruzko hausnarketa egi-
teko eta urtean behin urteko txostena egiten da.

Hala, EAEko egoera ekonomikoa eta lan harremanak 2013 izenburua duen 2013 urteko txos-
tena 2014ko otsailetik maiatzera bitartean egin da eta Lan Harremanen kontseiluak egiten duen 
hemeretzigarrena da. Gauza jakina da txostenak, urteek aurrera egin ahala, hobetuz joan nahi 
duela, helburu bakarra baitu, hau da, euskal errealitate soziolaboralari buruzko ahalik eta ikus-
pegi orokorrik objektiboena eskaintzea, gure autonomia erkidegoko lan baldintzen eta, beraz, 
bizi baldintza eta kalitatearen hobekuntzari buruzko eztabaida, planteamenduak eta proposa-
menak aberasteko. Horrexegatik hobetu nahi ditugu beti ez bakarrik forma eta egitura, ezpada, 
batez ere, edukia eta gure hausnarketen berri emateko modua ere. Horri begira, txosten ho-
netan «Atzerrirako esportazioa: euskal ekonomiaren atzeraldiaren irtenbidea?» izena duen sei-
garren kapitulua gehitu dugu; bertan, alde batetik, euskal ekonomiaren kanpoko sektorearen 
ezaugarriak beren testuinguruan ematen dira eta, beste alde batetik, euskal ekonomiak kan-
poko eskariaren aldaketa autonomoen aurrean izango lukeen erantzuna kalkulatzen da. Beste 
hitz batzuk erabiliz, helburua, kanpoko eskari handiagoak izanez gero, euskal produkzioak eta 
enpleguak emango luketen erantzuna kalkulatzea da, kanpoko sektoreak, ekonomiaren motor-
tzat zer eman dezakeen ezagutzeko.

Txostenaren egitura sei kapituluk osatzen dute. Lehendabizikoan («EAEko 2013ko egoera eko-
nomikoaren eta lan harremanen ezaugarri nagusiak») txostenak ateratzen dituen ondoriorik 
garrantzitsuenak zehazten dira. Bigarrenean («EAEko egoera ekonomikoa») alde batetik na-
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zioarteko, Europako eta Estatuko ingurua aztertzen da eta beste alde batetik EAEko bilakaera 
ekonomikoari so egiten zaio atalka: produkzio jarduera (produkzioa, eskaria eta errenta). pre-
zioak, lan kostuak eta produktibitatea, beti ere 2013 urteari gagozkiola.

Hirugarren kapituluan («Enplegua eta kontratazioa») EAEko lan merkatua xehetasunez aztertzen 
da, bere alderdi desberdinei (okupazio, langabezia, kontratazio eta abarrei) begiratuta.

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

Bosgarren kapituluan («Lan gertaera nabarmenak eta emandako lan araudia·) Estatuko eta 
EAEko instituzioek eman dituzten eduki soziolaboraleko arau nagusien laburpena egiten da.

Seigarren kapitulua berariazko gai jakin bat aztertzean datza. Aurtengoan, gorago esan denez, 
«Atzerrirako esportazioa: euskal ekonomiaren atzeraldiaren irtenbidea?» izena du eta LHK-k 
egindako azterlana da, euskal ekonomiaren kanpo eskarian aldaketak izanez gero, euskal pro-
dukzioak eta enpleguak emango luketen erantzuna kalkulatzeko helburua duela.

Azkenik, berriz ere gure esker ona adierazi nahi diegu hainbat instituziori, eman diguten in-
formazioa gabe ezinezkoa izango baitzatekeen informazio soziolaboraleko plana aurrera ate-
ratzea. Honi dagokionez, besteak beste Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako 
Saila, Eustat, Enplegu Zerbitzu Publikoa /SEPE), eta Kanpo Merkataritzako Espainiar Erakun-
dea (ICEX) aipatu behar ditugu.



1. EAEko 2013ko 
egoera ekonomikoaren 

eta lan harremanen 
ezaugarri nagusiak
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2013an, munduko ekonomiaren hazkunde erritmoa pixka bat moteldu zen (%3), 2012an (%3,2) 
lortutakoaren aldean. Munduko hazkunde neurrizko horrekin batera, finantza baldintzak go-
gortu egin ziren, gorabidean dauden merkatuekin zerikusia duten arriskuak areagotu ziren, 
tentsio geopolitikoak berpiztu ziren, eta, oro har, susperraldia oraindik ahula eta zalantzaz be-
tetakoa den susmoa nagusitu zen. Hala eta guztiz ere, munduan ondasun eta zerbitzuen mer-
kataritza %3 igo zen (2012an baino bi hamarren gehiago).

Munduko arlo ekonomiko handietan portaera desberdinak nabarmendu ziren: Ipar Amerikako 
ekonomiaren aurreratze erritmoa nabarmen moteldu zen (%1,9), gorabidean eta garapen bi-
dean dauden ekonomien bizitasun handia pixka bat moteldu zen (%4,7) eta Euroguneko eko-
nomiaren jarduerak berriz ere atzera egin zuen (–%0,4).

2013. urtea ere zaila izan zen Espainiako ekonomiarentzat, hiru alderditik begiratuta. Finantza 
eta banku arloei dagokienez, Espainiako finantza entitateen lehen mailako merkatuetara jotzeko 
ahalmenak hobetzera egin zuen 2013an, eta horri esker EBZri egin beharreko eskaera berriak 
beherantz doitzeko aukera izan zuten; hori ez ezik, 2011ko amaieran eta 2012ko hasieran eslei-
tutako hiru urteko eperako bi eragiketetan metatutako saldoen zati bat aldez aurretik itzultzen 
hasteko aukera ere izan zuten. Hala, 2013ko irailaren 31n, EBZk Espainiako finantza entitateei 
emandako maileguak 195.170 milioi euro izan ziren, %45,9 gutxiago 2012ko data bereko kopu-
rua baino.

Hobekuntza hori gorabehera, sektore pribatuarentzako finantziazioa (kreditua eta errenta fin-
koa) %7,2 jaitsi zen urte arteko tasan; enpresa ez-finantzarioei emandako kreditua %13,7 jai-
tsi zen, eta pertsona fisikoentzako kreditua %5,4, hurrenez hurren. Kredituaren beheranzko bi-
lakaera gertatu zen, batik bat, Espainiako negozio jardueraren ondorioz, Espainiako ekonomiak 
aldi horretan izan zuen bilakaeraren ildo beretik eta enpresa eta familien zorpetzea murrizteko 
prozesuarekin bat etorriz, unean uneko beste arrazoi batzuk ahaztu gabe, hala nola zenbait en-
titatek Sareb sozietateari (Bankuak Berregituratzetik datozen Aktiboak Kudeatzeko Sozietatea, 
«banku txarra» jende soilaren artean) egindako kreditu intsuldaketak.
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Sektore pribatuarentzako kredituaren bolumena jaitsi egin zen, baina aldi berean, kreditu duda-
garrien bolumena igo egin zen (%17,8); hortaz, bien arteko ratioa %13,6 izan zen 2013ko aben-
duan (%10,4 2012ko abenduan).

Zor subiranoari dagokionez, Espainiako zor subiranoaren balioespenean izandako hobekun-
tzak eragin zuen bigarren mailako merkatuko 10 urterako Espainiako bonuaren errendimen-
dua 2012ko uztailean %7,63 izatetik 2012ko abenduan %5,31 eta 2013ko abenduan %4,14 
izatera igarotzea. Nolanahi ere, errendimendu hori handia zen 2013ko abenduan ere, eta Ale-
maniako zorraren errendimenduaren oso gainetik egon zenez, (%1,94) Espainiako finantza en-
presa eta erakundeen finantziazioaren penalizazioa Alemaniakoena baino askoz ere handiagoa 
izan zen.

Defizitaren inguruko doikuntzaren alderdian: Europako Batzordearekin adostutako 2013rako 
defizit publikoaren helburuak (BPGaren %6,5) ekarri zuen, alde batetik, guztizko gastu publikoa 
murrizteko prozesuarekin jarraitzea (2012an baino 2.453 milioi euroko gastu txikiagoa) eta, bes-
tetik, diru-sarreren bitartez, 2013ko zerga presio handiagoak (BEZaren igoera 2012ko irailetik 
aurrera) diru bilketa handiagoa izatea ahalbidetzea.

Testuinguru horretan, Espainiako BPGak murrizketa izan zuen 2013an ere (–%1,2), baina au-
rreko ekitaldian baino txikiagoa (–%1,6); asko erasan baitzuen, gorago aipatutakoaz gain, zer-
txobait behera egindako Europako testuinguruak. Jardueraren beherakada horrek eragin nabar-
mena izan zuen enpleguan (%3,4ko jaitsiera denbora osoko landun baliokideetan).

Espainiako ekonomiaren portaeraren ildo beretik, 2013an euskal ekonomiaren uzkurdura errit-
moa lau hamarrenetan moteldu zen –%1,2raino jaisteraino (–%1,6 2012an), eta urte arteko 
jaitsiera nabarmen moteldu zen hiruhilekotik hiruhilekora. Eskariaren ikuspegitik, Euskadiko 
ekonomiaren uzkurdura BPGaren aldakuntza orokorrari egindako ekarpen negatiboak (ehu-
neko 1,6 puntukoa) eragin du (beherakadak kontsumoan nahiz inbertsioan), eta kanpoko sal-
doaren ehuneko 0,4 puntuko ekarpen positiboak soilik konpentsatu zuen partzialki. Eskaintza-
ren ikuspegitik, 2013an sektore guztiak uzkurtu ziren. Industrian zein eraikuntzan, beheranzko 
erritmoa nabarmen moteldu zen (–%1,9 2013an eta –%3,7 2012an, eta –%5 2013an eta 
–%8,2 2012an, hurrenez hurren); zerbitzuetan, aldiz, pixka bat areagotu zen (–%0,6 2013an 
eta –%0,4 2012an), eta lehen sektorean hazkunde handien joera eten zen (–%6,1 2013an eta 
%8,7 2012an).

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

2011 2012 2013

PRODUKZIOA ETA ESKARIA 
BPGa (1) 0,3 –1,6 –1,2

Barne eskaria (2) –0,9 –2,5 –1,6
Kanpoko saldoa (2) 1,2 0,9 0,4

PREZIOAK ETA LAN KOSTUAK
KPIa (kontsumoko prezioen indizea) (batez bestekoa) (1) 3,1 2,3 1,6
KPIa (kontsumoko prezioen indizea)(abe/abe) (1) 2,4 2,7 0,6
IPRIa (Industria prezioen indizea)(batez bestekoa) (1) 8,1 2,4 –0,6
Lan kostua langile eta hilabete bakoitzeko (eurotan) 2.951,7 2.971,3 3.022,1

(1) Urte arteko aldakuntza tasak.
(2) BPGaren hazkunderako ekarpenaren ehuneko puntuak.
Iturria: LHK, Eustaten eta EINen datuetan oinarrituz.
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NAGUSIAK 

EAEn, kontsumo prezioen portaera desberdina izan zen 2013ko hilabeteetan. Izan ere, 2013ko 
lehenengo hiru hilabeteetan, EAEko BPGaren urte arteko hazkundea handia izan zen: %2,5 in-
guru. Aldiz, apirilean %1,5eraino jaitsi zen, eta maiatzean, ekainean eta uztailean berriz ere go-
rakada txikia izan zuen. Abuztutik urrira bitarte, urte arteko tasa positiboak izugarri murriztu zi-
ren, eta azaroan eta abenduan berriz ere pixka bat gora egin zuten. Gauzak horrela, 2013ko 
inflazio tasa (abendutik abendura) %0,6 izan zen EAEn (%0,3 Estatu osoan), 2012an izandako 
maila baino ehuneko bi puntu txikiagoa (%2,7). EAEn KPI gehiago hazi zen Estatuan baino, 
eta hori hala izan zen, neurri batean, EAEn farmazia koordinaketa 2013ko uztailean jarri zelako 
abian, eta Estatuan, berriz, 2012ko erdialdean.

Gauzak horrela, BJAri jarraiki, 2013an Euskadiko lan merkatuaren beheranzko bilakaera area-
gotu zen. Biztanleria landunak, ordea, pixka bat gora egin zuen: %0,1 (–%3,5 2012an), eta 500 
landun gehiago erregistratu ziren batez beste. Kopuru hori ekitaldiko bi lehen hiruhilekoetan jai-
tsi zen, eta azken bietan gora egin zuen, laugarrenean batik bat. Bestetik, langabe kopuruaren 
hazkundea areagotu egin zen: %24,2 (%9,4 2012an), eta bilakaera horren arabera 30.200 lan-
gabe gehiago erregistratu ziren batez beste, hazkundea urteko hiruhileko guztietan nabari de-
larik, azken bietan batik bat. Hala, 2013an EAEren langabezia tasa %14,6 hazi zen batez beste 
(%12,1 2012an).

Jarduera sektoreen arabera, lehen sektorean eta zerbitzuetan enplegu maila areagotu egin zen 
2013an (%7,4 eta %2,6, hurrenez hurren), eta industrian eta eraikuntzan, aldiz, uzkurtu egin 
zen (–%3,1 eta –%16,8, hurrenez hurren). Zehazkiago, zerbitzu sektorea hazi zen gehien ter-
mino absolututan (16.200 landun gehiago), eta jaitsiera absolutu handiena eraikuntzan izan zen 
(9.700 landun gutxiago), eta, jarraian, industrian (6.600 landun gutxiago).

Jardueraren uzkurdurarekin bat etorriz, eta BJAk erakutsitako enplegu gorakada gorabehera, 
SEPEn jakinarazitako kontratuak %3,5 jaitsi ziren 2013an (%2,8 2012an). Kontratu motaren 
arabera, bi kontratu mota handiek bilakaera desberdina izan zuten: aldi baterako kontratazioa 
%0,4 jaitsi zen bakarrik, eta mugagabeko kontratazioa nabarmen jaitsi zen (–%33,1). 2013an 
mugagabeko kontratazioak beherakada handia izan zuen beraz, baina kontuan hartzekoa da 
hori gertatu dela, neurri batean, 2012an etxeko langileak erregularizatzeko prozesuak goranzko 
inpaktua eragin zuelako. Kontuan hartuta kontratatuen kopurua jakinarazitako kontratuen kopu-
rua baino intentsitate handiagoz jaitsi zela (–%7,9 eta –%3,5, hurrenez hurren), ondorioztatzen 
da kontratu errotazioak gora egin zuela.

1.2 koadroa. Lan merkatua (EAE)

2011 2012 2013

BJA
Aktiboak 0,7 –2,1 3,0

Landunak –1,2 –3,5 0,1
Langabeak 19,0 9,4 24,2

Langabezia tasa (%) (*) 10,8 12,1 14,6

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

Mugagabeak –10,8 52,7 –33,1
Aldi baterakoak 2,9 –6,3 –0,4

(*) Ez da urte arteko aldakuntza tasa, urteko batez besteko langabezia tasa baizik.
Iturria: LHK-k egina Eustaten, EINen, Gizarte Segurantzaren eta SEPEren datuetan oinarrituta.
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1.1 grafikoa. Langabezia tasaren bilakaera: EAE eta Estatua
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Iturria: Eustat eta EIN.

2013an, jarduera ekonomikoa erritmo txikiagoan uzkurtu da, eta Euskadiko eta Estatuko admi-
nistrazioek baimendutako eta/edo jakinarazitako enplegu erregulazioko espedienteen kopuruak 
behera egin zuen, baita espediente horiek eraginpean hartutako langileen kopurua ere. Zehazki, 
2.730 espediente baimendu eta/edo jakinarazi ziren (2.923 2012an), eta horrek 42.319 langile 
hartu zituen eraginpean (51.985 2012an); kopuru horiek %6,6ko eta %18,6ko urte arteko behe-
rakadak adierazten dituzte, hurrenez hurren.

Espedienteak lan harremanean eragindako ondorioei dagokienez, eteteak eta amaitzeak era-
gindako langileen kopuruak behera egin zuen (32.708 2013an eta 41.682 2012an, eta 3.277 
2013an eta 4.269 2012an, hurrenez hurren). Aldiz, lanaldia murrizteak eraginpean hartutakoen 
kopuruak gora egin zuen (6.334 2013an eta 6.034 2012an).

1.3 koadroa. Aldagai nagusien bilakaera hiruhilekoen arabera. EAE

Urte arteko aldakuntza tasa

I. hir. II. hir. III. hir. IV. hir.
2013ko 
batez 

bestekoa

BPGa –1,9 –1,5 –1,1 –0,3 –1,2

Langabezia tasa (*) 13,8 14,5 14,8 15,3 14,6

Jakinarazitako kontratuak –8,7 –8,4 –1,8 4,1 –3,5

Mugagabeak –15,0 –47,1 –45,7 –13,4 –33,1
Aldi baterakoak –8,0 –3,6 3,2 5,5 –0,4

EEE baten eraginpeko langileak (**) 56,5 –41,8 –45,3 –24,7 –18,6

*(*) 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.
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NAGUSIAK 

Negoziazio kolektiboa kontuan hartzen badugu, 2013an hainbat hitzarmen kolektibo ziren be-
rritzekoak, eta horien aplikazioak hitzarmen kolektibo baten eraginpean zeuden pertsonen %87 
hartzen zuen eraginpean. Ehuneko handia da, beraz, eta hori hala da indarraldia 2012ko aben-
duan amaitu zitzaien hitzarmenei aurreko urteetan berritzeke geratu ziren hainbat akordio eran-
tsi behar zaizkielako.

Gaur egungo egoera sozioekonomikoan, negoziazio prozesuak zailak dira orain ere, akor-
dioak hitzarmen kolektiboei lotutako pertsonen %26,7rako soilik lortu izanak erakusten due-
nari jarraiki. Nolanahi ere, ehuneko hori 2012. urtekoa baino handiagoa izan da (%10,9), 
baina 2007. urteko %37,9a baino txikiagoa argi eta garbi. Izan ere, aldiaren hasieran nego-
ziatu gabekoaren %30 baino zertxobait gehiago gauzatu da 2013an, eraginpeko pertsonei 
dagokienez.

Hortaz, 2013. urtearen amaieran, negoziazio kolektiboaren eraginpeko pertsonen %60,3k ez 
du berritutako hitzarmen kolektiborik; nolanahi ere, ehuneko hori 2012. urtekoa baino txikiagoa 
da (%68,3). Egoera horrek erakusten digu 2013. urtean aurreko urtean baino dinamismo han-
diagoa izan dela negoziazio kolektiboari dagokionez, betiere gaur egun negoziazio kolektiboak 
EAEn pairatzen duen blokeoaren barruan.

1.4 koadroa. 2013an indarrean zeuden hitzarmen kolektiboak*

ENPRESA SEKTOREA GUZTIZKOA

Hitzarmen
kopurua

Eraginpeko 
pertsonak

Hitzarmen
kopurua

Eraginpeko 
pertsonak

Hitzarmen
kopurua

Eraginpeko 
pertsonak

EAE guztira 504 73.675 109 156.371 613 230.046

EAEn erregistratutakoak 352 49.717  37 83.341 389 133.058

Araba  83 14.274   9 11.269  92  25.543
Bizkaia 174 22.094  15 57.857 189  79.951
Gipuzkoa  86 11.854  11  8.083  97  19.937
Lurralde artekoak   9  1.495   2  6.132  11   7.627

Estatu eremua 152 23.958  72 73.030 224  96.988

(*) 2013.12.31ra arte.
Iturria: LHK.

2013an negoziazio kolektiboak bizitasun handiagoa izan du, eta litekeena da 2012ko lan erre-
formak zerikusirik izatea horretan. Izan ere, negoziazio kolektiboaren egituran ere eragina izan 
du, hitzarmen kolektiboen aurrera eragina esan zaiona aldatu duelako. Hortaz, 4. kapituluaren 
amaieran EAEko negoziazio kolektiboaren 2014rako mapa berria aztertu da, 2013an erreforma 
hori indarrean hasi izanaren ondorioz sortu dena.

2013an indarrean zeuden hitzarmen guztietarako itundutako batez besteko igoera %0,93 izan 
zen. EAEn erregistratutako hitzarmenen soldata %1,25 igo da, eta EAEn eragina duten estatu 
eremuko hitzarmenen soldata, berriz, %0,51. Era berean, enpresako hitzarmenetan soldata 
igoera %1,11 izan zen, eta sektoreko hitzarmenetan, berriz, %0,85. EAEn izandako negozia-
zioan, sektoreko hitzarmenetarako soldata igoera %1,29 izan zen, enpresako hitzarmenetan 
itundutakoa (%1,17) baino zertxobait handiagoa. EAEn eragina duten estatu eremuko hitzar-
menei dagokienez, enpresa hitzarmenetarako itundutako igoera %0,97 izan zen; sektoreko hi-
tzarmenetan itundutakoa, aldiz %0,37.
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1.2 grafikoa. KPIaren eta hitzarmenean itundutako soldaten bilakaera (EAE)
Urte arteko aldakuntza tasak
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Iturria: LHK eta EIN.

2013an indarrean zeuden hitzarmenen %5,9an baino ez ziren ezarri itundutako lanaldiaren mu-
rrizketak, eta, hortaz, hitzarmenen %94,1ean lanaldia ez zen aldatu; izan ere, urte horretan in-
darrean zegoen hitzarmen bakar batek ere ez zuen igo. Emaitza horrekin, eta 2011. urteko go-
rakada (%16,8) kontuan hartzen ez badugu, egiazta dezakegu gero eta txikiagoa dela lanaldia 
murrizten duten hitzarmenen ehunekoa (%25,8 2008an, %22,9 2009an, %14,0 2010ean eta 
%7,4 2012an, hurrenez hurren).

Jarduera ekonomikoaren beherakada moteltzea eta enpleguaren uzkurdura ezaugarri dituen 
testuinguruan, laneko ezbeharren tasa jaitsi egin zen 2013an; izan ere, lanaldian istripua izan 
duten eta baja eragin duten pertsonen kopurua jaitsi egin da (–%3,9), baita lanbide gaixotasu-
nengatik baja eragin dutenen kopurua ere (–%9,7); in itinere istripua izan duten eta baja eragin 
dutenen kopuruak, aldiz, gora egin du pixka bat (–%0,8).

Lanaldian izandako istripuen ondorioz baja hartu duten pertsona guztietatik (24.611) 24.445ek 
istripu arina izan zuten, 138k istripu larria eta 28 hil ziren, aurreko ekitaldian baino %3,8,%13,8 
eta %12,5 gutxiago, hurrenez hurren. Termino erlatibotan, 2013an ere laneko ezbeharren kopu-
rua jaitsi zen: mila landunetik 27,2k lanaldian istripua izan eta baja hartu zuten (28,3k 2012an), 
urte batzuk lehenago hasitako beheranzko joeraren ildo beretik.

1.5 koadroa. Laneko ezbehar tasa (EAE)
Urte arteko aldakuntza tasak

2011 2012 2013

LANEKO ISTRIPUAK ETA LANBIDE GAIXOTASUNAK (BAJA 
ERAGIN DUTENAK) –10,5 –15,0 –3,5

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

In Itinere –15,4 –1,8 0,8
Lanaldian –10,2 –16,4 –3,9

Laneko istripuak
Arinak –10,2 –16,4 –3,8
Larriak –11,6 –19,6 –13,8
Heriotza eragin dutenak 5,7 –13,5 –12,5

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

2.1.1. Nazioarteko ekonomia

Nazioarteko Diru Funtsaren (NDF) arabera, 2013an zertxobait apaldu zuen munduko ekono-
miak bere hazkunde erritmoa (%3), 2012an lortutakoarekin (%3,2) alderatua. Mundu mailako 
neurrizko hazkunde hori, honako ezaugarri hauek zituen testuinguruan gertatu zen: finantza 
baldintza zorrotzagoak, gorabideko merkatuei lotutako arrisku larriagoak, tentsio geopolitiko-
dunak eta, oro har, oraindik ere ziurgabetasun handiaren menpe dagoen suspertze ahularen 
aurrean gaudelako pertzepzioarekin.

Japonian, ekonomia jarduera 2013an hasi zen goraka, bereziki barne eskariaren sendotasunak 
bultzatuta. Hazkundearen aldeagokoak ziren diru eta zerga politikek bultzatu zuten gorakada 
hori, honela: Japoniako Bankuak burututako diruaren lasaitze kuantitatibo eta kualitatiboko po-
litikaz; 2013ko hasieran hartutako pizgarri fiskalerako neurriez, eta ondoren, epe ertainera fin-
kapen fiskalaren aldeko konpromisoa hartuz; eta produktibitatea eta biztanleria aktiboaren haz-
kundea bultzatzeko egiturazko erreformez.

Estatu Batuetako ekonomiak %1,9ra jaitsi zuen bere hazkunde erritmoa 2013an (%2,8 2012an). 
Kontsumo pribatua 2012an bezalatsu hazi zen, enpleguaren hobekuntzak eta aktiboen (etxebi-
zitza eta akzioak) prezioak bultzatuta eta zergen igoerak kaltetuta. Hala, kanpo sektorearen 
ekarpen garbia 2012koaren antzekoa izan zen, ia berdina, (heren positibo bat), baina inbertsio 
pribatuaren hezkundeak 2012koaren (%9,5) ia erdira egin zuen behera (%5,4). Bestalde, gastu 
publikoa –%2,2 uzkurtu zen, defentsarako gastu federaletan izandako murrizketa handiaren 
(–%7) ondorioz. Halaber, Erreserba Federalak 2013an zehar aktiboak erosteko erritmoa apaldu 
behar zuela iragartzearen ondorioz, epe luzerako interes tasa handitu, Estatu Batzuetan finan-
tzazio baldintzak gogortuz, eta beren hazkundean kaltetuta atera ziren gorabideko ekonomie-
tan berriro ebaluatu ziren arriskuak.
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2.1 koadroa. Nazioarteko aldagai makroekonomikoak

Urte arteko aldakuntza tasa (%) BPGrako, enplegurako eta KPIrako

BPGa 2009 2010 2011 2012 2013

Mundua –0,4 5,2 3,9 3,2 3,0
Ekonomia aurreratuak –3,4 3,0 1,7 1,4 1,3

Estatu Batuak –2,8 2,5 1,8 2,8 1,9
Japonia –5,5 4,7 –0,5 1,4 1,5
Eurogunea (18) –4,5 1,9 1,6 –0,7 –0,4
Beste ekonomia batzuk –2,4 4,5 2,7 1,5 2,1

Gorabidean edo garatze bidean 
dauden merkatuak

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

Errusia –7,8 4,5 4,3 3,4 1,3
Txina 9,2 10,4 9,3 7,7 7,7
India 8,5 10,3 6,6 4,7 4,4
Brasil –0,3 7,5 2,7 1,0 2,3
Mexiko –4,7 5,1 4,0 3,9 1,1

KONTSUMO PREZIOAK 2009 2010 2011 2012 2013

Ekonomia aurreratuak 0,1 1,5 2,7 2,0 1,4
Estatu Batuak –0,3 1,6 3,1 2,1 1,5
Japonia –1,3 –0,7 –0,3 0,0 0,4
Eurogunea (18) 0,3 1,6 2,7 2,5 1,3
Beste ekonomia batzuk 1,4 2,4 3,4 2,1 1,7

Gorabidean edo garatze bidean 
dauden merkatuak

5,4 5,9 7,3 6,0 5,8

Errusia 11,7 6,9 8,4 5,1 6,8
Txina –0,7 3,3 5,4 2,6 2,6
India 13,0 10,5 9,6 10,2 9,5
Brasil 4,9 5,0 6,6 5,4 6,2
Mexiko 5,3 4,2 3,4 4,1 3,8

ENPLEGUA 2009 2010 2011 2012 2013

Ekonomia aurreratuak –2,2 –0,1 0,6 0,6 0,5
Estatu Batuak –3,8 –0,6 0,6 1,8 1,0
Japonia –1,5 –0,3 –0,1 –0,3 0,7
Eurogunea (18) –1,9 –0,5 0,3 –0,6 –0,9
Beste ekonomia batzuk –0,5 1,1 1,6 1,5 1,3

LANGABEZIA TASA (%) 2009 2010 2011 2012 2013

Ekonomia aurreratuak 8,1 8,3 8,0 8,0 7,9
Estatu Batuak 9,3 9,6 8,9 8,1 7,4
Japonia 5,1 5,0 4,6 4,3 4,0
Eurogunea (18) 9,6 10,1 10,1 11,3 12,0
Beste ekonomia batzuk 5,2 4,7 4,7 4,7 4,6

Iturria: NDF (2014ko apirila) eta Europako Batzordea (2014ko maiatza).

Gorabidean eta garatze bidean zeuden ekonomiak %4,7 hazi ziren 2013an, portzentajezko hiru 
hamarren gutxiago aurreko ekitaldian baino (%5 2012an). Hazkunde hori kanpo testuinguru fi-
nantzario ez hain onuragarrian eman zen, arazo estrukturalak zituzten herrialdeetan (India, Me-
xiko eta Indonesia, besteak beste) diru eta zerga politikak gogortu izanaren ondorioz. Txinak 
aurreko ekitaldiko dinamismoari eutsi zion (%7,7ko hedapena 2012an zein 2013an), baina eko-
nomia barne eskarirantz berrorekatzeko aurrerapenak ez ziren finkatu. Indiak, bere aldetik, hiru 
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hamarren apaldu zuen bere hazkundea (%4,4 2013an, baina %4,7 2012an). Latinoamerikan, 
Brasilek BPGaren gorakadarekin jarraitu zuen, motel bada ere, bertako banku zentralaren in-
teres tasak biziki igo arren, baina Mexikoren jardueran desazelerazio handia izan zen (%1,1 
2013an, eta %3,9 2012an). Oro har, baldintza finantzarioen gogortzearen eraginpean egon zen 
zonalde osoa.

Euroguneko ekonomian uzkurdura arina izan zen 2013an (–%0,4), urte amaierako hilabeteetan 
zertxobait hobetuagatik. Bertako barne eskarian urte arteko tasa negatibo txikiagoak izan ziren, 
hiruhilekotik hiruhilekora, eta laugarren hiruhilekoan balio deusezera heldu zen. Barne eskaria-
ren bilakaera hori kontsumo pribatuan gertatutakoaren antzekoa izan zen eta, bereziki, kapital fin-
koaren eraketa gordinarenarena, azken hori finantza sektorearen zein ez finantzarioaren etenik ez 
jarraitzeko beharren eta kreditu eskaintzako murrizketen oso eraginpean egonik. Kontsumo pu-
blikoak, ordea, tasa positiboak lortu zituen urteko bigarren hiruhilekotik aurrera, zerga politikak 
hartutako norabidea hain murriztailea ez izatearen ondorioz. Bestalde, kanpo eskari garbiaren 
ekarpenak positiboa izaten jarraitu zuen eta, hein batean, barne eskariaren ekarpen negatiboak 
leundu zituen.

Beraz, portaera ezberdinak izan zituzten 2013an munduko ekonomia eremu handiek: ekono-
mia iparramerikarrak nabarmen apaldu zuen aurrera egiteko erritmoa, gorabidean eta garatze 
bidean dauden ekonomiek zertxobait apaldu zuten beren dinamismo handia, eta Euroguneko 
ekonomiaren jardueran beste atzeraldi bat izan zen.

2.1 grafikoa.  BPGaren bilakaera Eurogunean, AEBn eta gorabideko merkatuetan 
eta garapen fasean dauden ekonomietan (2006-2013)
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Iturria: NDF (2014ko apirila).

Munduko ekonomia handien bilakaeraren dibertsitate horrek ere bere isla izan zuen Euro-
par Batasuneko kide diren herrialdeen artean. Ildo horretan, Europako Batzordearen datuen 
arabera, hiru kidek baino ez zuten %3tik gorako hazkundea izan (Letoniak %4,1, Erruma-
niak %3,5 eta Lituaniak %3,3), eta Alemaniak, ordea, Batasuneko eragile nagusi izanik, %0,4 
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baino ez zen hasi eta hamaika herrialdetako jardueran atzeraldiak izan ziren, eta horien artean, 
Zipre eta Grezia nabarmendu ziren beren beherakada handiengatik (–%5,4 eta –%3,9, hurre-
nez hurren). Horrela, 2013an %0,1 hazi zen EB-28 osoan, 2012ko –%0,4ko uzkurdurarekin al-
deratuta.

2.2 koadroa. EB-28ren BPG

Urte arteko aldakuntza tasa

2011 2012 2013

Letonia 5,3 5,2 4,1

Errumania 2,3 0,6 3,5

Lituania 6,0 3,7 3,3

Malta 1,6 0,6 2,4

Luxemburg 1,9 –0,2 2,1

Erresuma Batua 1,1 0,3 1,7

Polonia 4,5 2,0 1,6

Suedia 2,9 0,9 1,5

Hungaria 1,6 –1,7 1,1

Eslovakia 3,0 1,8 0,9

Bulgaria 1,8 0,6 0,9

Estonia 9,6 3,9 0,8

Austria 2,8 0,9 0,4

Alemania 3,3 0,7 0,4

Danimarka 1,1 –0,4 0,4

Frantzia 2,0 0,0 0,2

Belgika 1,8 –0,1 0,2

EB-28 1,6 –0,4 0,1

Irlanda 2,2 0,2 –0,3

Herbehereak 0,9 –1,2 –0,8

Txekiar Errepublika 1,8 –1,0 –0,9

Kroazia –0,2 –1,9 –1,0

Eslovenia 0,7 –2,5 –1,1

EAE 0,3 –1,6 –1,2

Espainia 0,1 –1,6 –1,2

Finlandia 2,8 –1,0 –1,4

Portugal –1,3 –3,2 –1,4

Italia 0,4 –2,4 –1,9

Grezia –7,1 –7,0 –3,9

Zipre 0,4 –2,4 –5,4

Iturria: European Economy (2014ko udaberria, Europako Batzordea) eta Eustat.
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2013an EB-28ko jarduerak izandako goraldi apala ez zen enplegu garbia sortzeko bezainbes-
tekoa izan. Hartara, –%0,4 jaitsi zen enplegua (–%0,2 2012an) eta langabezia tasak gora egin 
zuen (%10,8 2013an eta %10,4 2012an). Zipre eta Grezian izan ziren enplegua galtzeko errit-
morik azkarrenak (–%5,2 eta –%4,1, hurrenez hurren). Aldi berean, Grezian eman zen langabe-
zia tasarik handiena (%27,3), ondo-ondoren Espainian (%26,4), eta jarraian, tarte handiagora, 
Portugal (%16,5) eta Zipren (%15,9). Europako ekonomia handien artean, Alemaniak eta Erre-
suma Batuak soilik gehitu zuten beren enplegu maila eta beren langabezia tasa gutxitu zuten.

2.3 koadroa. Lan merkatua UE-28an (herrialdeen arabera) (2013)

Empleo(1)

Urte arteko 
aldakuntza-

tasa

Langabezia 
tasa

Lan kostu 
unitario nominala

2005 = 100

Grezia –4,1(0) 27,3 98,1

Espainia –3,0(0) 26,4 107,4
Portugal –2,8(0) 16,5 105,3
Kroazia –1,0(0) 17,2 121,9
Zipre –5,2(0) 15,9 102,7
EAE –2,1(2) 14,6   —
Eslovakia –0,8(0) 14,2 112,8
Irlanda 2,4(0) 13,1 102,3
Bulgaria –0,3(0) 13,0 168,4
Italia –2,0(0) 12,2 118,7
Letonia 2,3(0) 11,9 160,2
Lituania 1,3(0) 11,8 125,3
EB-28 –0,4(0) 10,8 116,3
Frantzia –0,3(0) 10,3 116,6
Polonia –0,1(0) 10,3 117,3
Hungaria 0,4(0) 10,2 126,1
Eslovenia –2,0(0) 10,1 119,3
Estonia 1,1(0) 8,6 155,8
Belgika –0,2(0) 8,4 122,3
Finlandia –1,3(0) 8,2 125,7
Suedia 1,0(0) 8,0 113,1
Erresuma Batua 1,2(0) 7,5 124,1
Errumania –0,3(0) 7,3 148,5
Danimarka 0,4(0) 7,0 122,8
Txekiar Errepublika 0,9(0) 7,0 112,5
Herbehereak –1,0(0) 6,7 117,1
Malta 3,1(0) 6,5 123,7
Luxemburg 1,7(0) 5,8 138,0
Alemania 0,6(0) 5,3 110,4

Austria 0,7(0) 4,9 117,7

(1) Pertsonatan neurtuta.
(2) Lanaldi osoari dagozkion lanpostutan neurtua.
Iturria: Europako Batzordea (European Economy, 2014ko udaberria) eta Eustat.
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Testuinguru horretan, ekonomia nagusien banku zentralen politika monetario konbentzionalak 
(interbentzioko interes tasak) jarduera bultzatzearen aldekoak izan ziren 2013an. Horrela, Estatu 
Batuetako Erreserba Federalak, Ingalaterrako Bankuak eta Japoniako Bankuak beste urtebetez 
atxiki zituzten beren erreferentziako interes tasak 2008ko amaieran edo 2009ko hasieran fin-
katutako gutxieneko baloreetan, eta Europako Banku Zentralak (EBZ) bi murrizketa egin zituen 
bere erreferentzia tasan: lehenengoa 2013ko maiatzean, %0,75etik %0,5era, eta bigarrena aza-
roan, %0,5etik %0,25era.

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

2012ko erdialdera Euroguneko zor subiranoko krisia mugako egoerara heldu eta horren au-
rrean, 2012ko uztailaren 26an, aurrekaririk gabeko agerraldi publiko batean, EBZren presiden-
teak1 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, eta bere horretan jarraitu zuen proze-
suak 2013an zehar. Izan ere, 2013ko amaieran Espainia eta Italiako zor subiranoaren diferen-
tzialak 2011ko erdialdeko balioetara iritsi ziren (2.4 grafikoa). Era berean, hitz horiei esker zor 
berria jaulki zuten epealdi batean merkatura heltzerik izan ez zuten kreditu erakundeek, enpre-
sek, eta herrialdeek.

Ondoren, 2012ko irailaren 6an, Erosketa Eragiketa Monetarioak2 (OMT siglak ingelesez) izeneko 
programa berri baten testuinguruko zorraren merkatuan Eurosistemak nola erosiko zuen iraga-

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

2 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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rri zuen EBZk eta Balioen Merkaturako Programaren (SMP) menpeko zorraren erosketak amai-
tutzat eman zituen.

Hala ere, EBZren presidentearen hitzak hain izan ziren eraginkorrak, ezen zor subiranoaren 
erosketak bigarren mailako merkatuetan (OMC), 2013ko amaieran, egin gabe zeuden (2.4 koa-
droa eta 2.3 grafikoa). EBZk zor subirano gehiago ez erosteko portaera hori Ingalaterrak egin-
dakoaren antzekoa izan zen, baina Erreserba Federalak zein Japoniako Bankuak beren herrial-
deetako zor publiko ugari erosten jarraitu zuten (2.4 koadroa eta 2.3 grafikoa).

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

2009 2010 2011 2012 2013

EUROPAKO BANKU ZENTRALA 0,0 0,8 2,2 2,2 1,9

Securities Markets Programme (SMP) 0,0 0,8 2,2 2,2 1,9

ESTATU BATUETAKO ERRESERBA FEDERALA 6,5 8,5 11,4 11,0 13,7

Treasury securities 5,4 7,5 10,7 10,5 13,4
Federal agency debt securities 1,1 1,0 0,7 0,5 0,3

JAPONIAKO BANKUA 15,3 15,9 19,1 24,0 42,7

Japanese Government Securities 15,3 15,9 19,1 24,0 42,7

INGALATERRAKO BANKUA 13,3 13,3 16,2 24,1 23,2

Gilt purchase under Asset Purchase Facility 13,3 13,3 16,2 24,3 23,2

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

Era berean, Euroguneko banku erakundeek 2011ko amaieran eta 2012ko hasieran hiru urterako 
finantzaziotik Europako Banku Zentralarengandik jaso zituzten aurretiazko errenboltsoak3 direla-
eta, eta horrek banku erakunde kaudimendun batzuei negatiboki eragingo zien likideziaren mu-
rrizketari aurrea hartuz, 2013ko azaroan, Eurosistemak bankuei likidezia ematen jarraituko zuela 
iragarri zuen EBZk, eta horretarako, interesa tasa finkoko enkante prozedurak erabiliko zituela, 
finantzazio eragiketa guztiei esleipen osoa bideratuta, gutxienez ere 2015eko uztailaren 7ra arte.

Adierazitako neurri horiek ez zuten Euroguneko herrialdeetako finantza merkatuen zatiketa 
deuseztatzen ahalbidetu. Ondorioz, herrialde batzuetan interes tasa ofizialetako murrizketak 
egiazko ekonomian emandako banku maileguen interes tasetan ezarri ziren, hein handi batean, 
baina beste batzuetan, zertxobait baino ez ziren jaitsi.

Neurri osagarriekin, EBZak zera iragarri zuen, batetik, Euroguneko bankuen balantzeen ebalua-
zio orokorra egingo zuela, Gainbegiratze Mekanismo Bakarraren esparruan gainbegiratzeko be-
tebeharra gain hartu baino lehen, konfiantza hobetzeko, bankuen egoerari buruz eskuragarri 
zegoen informazioaren kalitatea hobetzeko eta beharrezko neurri zuzentzaileak zehaztu eta ezar-
tzeko helburuarekin; eta, bestetik, gobernuek beren defizitak murrizteko eta epe ertainera doi-
kuntza fiskalari eusteko ahaleginak egin, beren ekonomiak lehiakorragoak izateko produktu eta 
lan merkatuetan beharrezkoak ziren egiturazko erreformak ezartzeko neurriak nabarmen area-
gotu, eta EDBko erakunde egitura hobetzen jarraitu behar zutela azpimarratzen jarraitu zuen.

3 Espainiako banku erakundeen kasuan, EBZak eman zizkien maileguen balioa 2012ko abenduaren 31ko 
361.086,9 milioi eurotik 2013ko abenduaren 31ko 195.170,4 milioi eurora pasatu zen, hau da, %45,9ko jaitsiera, 
alajaina.
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2.3 grafikoa. Zor subiranoko stocka banku zentraletan
Zor publikoko stocka EBZn (milioi euro) Zor publikoko stocka Erreserba Federalean (milioi dolar)

Zor publikoko stocka Japoniako Bankuan (milioi yen) Zor publikoko stocka Ingalaterrako Bankuan (milioi libera)
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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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Hartutako neurriak gorabehera (gastu murrizketa, zergen igoera eta erreformak), 2013ko amaie-
ran Euroguneko herrialde guzietan BPGaren %3ko erreferentziazko baliotik gorako defizitak 
izan ziren, Belgika, Alemania, Estonia, Italia, Luxenburgo, Austria, Eslovakia eta Finlandian izan 
ezik4. Urte amaieran, Euroguneko hamahiru herrialdek gehiegizko defizit prozeduraren (GDP) 
menpe zeuden, beren defizit ratioak aipatu erreferentziazko balioaren azpitik kokatzeko honako 
epe hauek emanda: 2013a Belgikaren kasuan, eta 2016a Espainia, Zipre eta Greziarenean. Aldi 
berean, eta batez ere aurreikusitakoa baino bilakaera makroekonomiko okerragoaren ondorioz, 
GDPetan ezarritako zuzenketa epea luzatu zitzaien hainbat herrialderi: urtebete Herbehereei 
(2014 arte) eta Portugali (2015 arte), bi urte Frantzia eta Esloveniari (2015 arte) eta Espainiari 
(2016 arte), eta lau urte Zipreri (2016 arte).

2.5 grafikoa.  Defizit publikoa, zor publikoa, langabezia tasa 
eta BPGaren aldakuntzako urte arteko tasa
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Iturria: Europako Batzordea. European Economy, 2014ko udaberria.

4 2013ko ekainean, Italiako gehiegizko defizit prozedura bertan behera utzi eta Maltako berrireki zen.
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2.1.2. Espainiako ekonomia

2013. urtea ere zaila izan zen Espainiako ekonomiarentzat, hiru alderditik begiratuta.

Finantza eta banku alderdia: Espainiako finantza erakundeek finantza arloko merkatu prima-
rioetara jotzeko zuten gaitasuna hobetu egin zen 2013an, eta horri esker, Europako Banku 
Zentralari egindako eskaera berriak beherantz doitu ahal izan zituzten; era berean, hiru urteko 
eperako bi eragiketetan —2011. urtearen amaieran eta 2012. urtearen hasieran esleitutakoe-
tan— metatutako saldoen zati bat aldez aurretik itzultzen hasi ahal izan ziren. Gauzak horrela, 
Europako Banku Zentralak Espainiako finantza erakundeei emandako maileguen zenbatekoa 
195.170 milioi euro zen 2013ko irailaren 31n, 2012ko data bereko kopurua baino %45,9 txikia-
goa.

Hobekuntza hori izan arren, sektore pribaturako finantzaketa (kreditua eta errenta finkoa) %7,2 
jaitsi zen urte arteko tasan; %–13,7ko jaitsiera izan zen finantza arlokoak ez diren enpresei 
emandako kredituan eta %–5,4 pertsona fisikoei emandako kredituan. Finantzaketa jaitsi zen 
errenta finkoaren balioak jaitsi zirelako eta, bereziki, kreditua jaitsi zelako. Kredituaren behe-
ranzko bilakaera Espainiako negozioen jarduerak eragin zuen batez ere, baita Espainiako eko-
nomiak aldi horretan izan zuen bilakaerak eta enpresen nahiz familien zorpetzea murrizteko 
prozesuak ere. Horrez gain, unean uneko beste alderdi batzuek ere eragin zuten, hala nola era-
kunde batzuek aktiboak SAREBera (Bankuen Berregituratzetik Datozen Aktiboak Kudeatzeko 
Sozietatea, jende soilaren artean «banku txarra» gisa ezagutzen dena) egindako aktiboen in-
tsuldaketek.

Sektore pribaturako kredituaren bolumena jaitsi egin zen, baina aldi berean, kreditu dudaga-
rrien bolumena igo egin zen (%17,8); hortaz, bien arteko ratioa %13,6 izan zen 2013an (%10,4 
2012ko abenduan). Berankortasun ratioa igo izanak zeresan handia izan zuen Espainiako Ban-
kuak, 2013ko apirilaren 30ean, finantza erakundeei eskatu zien birfinantzatutako eta berregitu-
ratutako maileguen zorroak berrikusteko prozesuan. Eskaera horren ondorioz, kreditu asko du-
dagarrien kategoriara igaro ziren.

Zor subiranoaren alderdia: Espainiako zor subiranoaren balioespenean izandako hobekun-
tzak eragin zuen bigarren mailako merkatuko 10 urterako Espainiako bonuaren errendimen-
dua 2012ko uztailean %7,63 izatetik 2012ko abenduan %5,31 eta 2013ko abenduan %4,14 
izatera igarotzea. Nolanahi ere, errendimendu hori handia zen 2013ko abenduan ere, eta Ale-
maniako zorraren errendimenduaren oso gainetik egon zenez, (%1,94) Espainiako finantza en-
presa eta erakundeen finantzaketaren penalizazioa Alemaniakoena baino askoz ere handiagoa 
izan zen.

Defizitaren inguruko doikuntzaren alderdia: Europako Batzordearekin adostutako 2013rako de-
fizit publikoaren helburuak (BPGaren %–6,5) ekarri zuen, alde batetik, guztizko gastu publikoa 
murrizteko prozesuarekin jarraitzea (2012an baino 2.453 milioi euroko gastu txikiagoa) eta, bes-
tetik, diru-sarreren bitartez, 2013ko zerga presio handiagoak (BEZaren igoera 2012ko irailetik 
aurrera) diru-bilketa handiagoa izatea ahalbidetzea.

Testuinguru horretan, Espainiako BPGak murrizketa izan zuen 2013an ere (%–1,2), baina 
aurreko ekitaldian baino txikiagoa (%–1,6); asko erasan baitzuen, gorago aipatutakoaz 
gain, zertxobait behera egindako Europako testuinguruak. Jardueraren beherakada horrek 
eragin nabarmena izan zuen enpleguan (%–3,4ko jaitsiera denbora osoko landun balioki-
deetan).
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2.6 grafikoa.  Espainiako ekonomia: BPGaren eta enpleguaren urte arteko aldakuntza 
(2008-2013)
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Iturria: EIN (2014ko apirila).

2013an indarrean dauden zerga gehiago, enpleguaren jaitsiera nabarmena, errenta txi-
kiagoa eta gastu publikoaren doikuntza gehigarriak uztartzeak azken kontsumoko gas-
tuak %–2,1 atzera egitea eragin zuten, %–2,1eko jaitsierarekin kontsumo pribatuan eta 
%–2,3koarekin kontsumo publikoan. Bestalde, inbertsioa nabarmen jaitsi zen (%–5,1), 
baina haren bi osagai  nagusiek portaera desberdina izan zuten: murrizketa handia erai-
kuntzako inbertsioan (%–9,6) eta hazkunde positiboa ekipamendu ondasunen inbertsioan 
(%2,2). Horrekin guztiarekin, barne eskariak portzentajezko 2,7 puntu murriztu zuen BPGa-
ren aldakuntza globala.

Horri kontrajarrita, kanpo saldoak ekarpen positiboa izan zuen BPGaren aldakuntzan (portzen-
tajezko 1,5 puntu), esportazioen hazkundearen (%4,9) eta inportazioen igoera ahularen (%0,4) 
emaitza gisa.

Eskaintzaren ikuspegitik, eta lehen sektorea kenduta (%1,1 igo zen), sektore guztietako jardue-
ran jaitsierak izan ziren. Industriak eta zerbitzuek areagotu egin zuten beren atzerapen erritmoa 
(%–1,2 2013an, 2012an, aldiz, %–0,5; eta %–0,5 2013an, 2012an, aldiz, %–0,3, hurrenez hu-
rren); aitzitik, eraikuntzak mantsotu egin zuen (%–7,7 2013an, aurreko ekitaldian, aldiz, %–8,6). 
Dena den, komenigarria da kontuan hartzea manufaktura industriaren bilakaera industria sek-
tore orokorrarena baino hobea izan zela, manufaktura industriak pixka bat mantsotu baitu bere 
jaitsiera erritmoa (%–0,9 2013an, 2012an, aldiz, %–1,1). Hirugarren sektorearen barruan, aurre-
rapenik izan ez zuten jarduera profesionalek izan ezik, azpiadar guztiek murrizketak izan zituz-
ten, jaitsiera handiena finantza eta aseguru jarduerek izan zuten (%–3,3) eta jaitsierarik txikiena, 
aldiz, higiezinen jarduerek (%–0,2).
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2.5 koadroa.  Espainiako ekonomia: BPGaren hiru hilean behingo bilakaera 
osagaien arabera

Urte arteko aldakuntza tasa

2012 2013
2013

I II III IV

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

Kapital finkoaren eraketa gordina –7,0 –5,1 –7,2 –5,8 –5,3 –1,7
eraikuntza –9,7 –9,6 –9,8 –10,1 –9,8 –8,6
ekipamendu ondasunak –3,9 2,2 –4,1 1,7 2,2 9,5

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

BPGa merkatu prezioetan –1,6 –1,2 –1,9 –1,6 –1,1 –0,2

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza –10,9 1,1 –4,1 3,9 0,9 4,1
Industria –0,5 –1,2 –2,5 –2,1 –0,8 0,3

Manufaktura industria –1,1 –0,9 –2,5 –1,2 –0,8 1,2
Eraikuntza –8,6 –7,7 –7,0 –8,3 –7,8 –7,7
Zerbitzuak –0,3 –0,5 –1,1 –0,9 –0,6 0,5

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

Produktuen gaineko zerga garbiak –4,9 –1,2 –2,0 –1,0 –0,8 –1,2

(1) EZIAGE: Etxekoen unitateen zerbitzurako irabazi asmorik gabeko erakundeak.
(2) BPGaren hazkunderako ekarpena
Iturria: EIN (2014ko martxoa).

Prezioei dagokienez, BPGaren bilakaeraren (2.7 grafikoa) ezaugarria izan zen urte arteko tasak 
txikiagoak izan zirelako 2013an, maiatzean, ekainean, azaroan eta abenduan izandako igoerak 
(azken bi hilabete horietan txikiagoak) izan ezik; urrian, ordea, tasa negatiboa izan zen (%–0,1). 
Bereziki, irailetik aurrera, KPIaren urte arteko hazkundea izugarri jaitsi zen 2012ko BEZaren 
igoeraren ondorioz urte horretan izandako maila eraginak eraginik ez duelako. Halaber, 2013an, 
KPI orokorraren eta azpiko KPIaren (landu gabeko elikagairik gabe eta produktu energetikorik 
gabe) urte arteko tasen arteko diferentziala —2010ean, 2011n eta 2012an zabala izan zena— ia 
ezerezean geratu zen.

2012an izandako aldaketek 2013an duten ondorioa argiago ikusten da 2.8 grafikoan, bertan 
ageri baitira KPI orokorraren eta zerga konstanteen gaineko KPIaren aldakuntzako urte arteko 
tasak5. Ildo horretatik, 2013ko urtarriletik abuztura bitarte, KPIaren igoeren portzentajezko bi 
puntu inguru 2012an egindako zergazko igoeren ondorioz izan ziren.

5 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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2.7 grafikoa. Estatuko KPI Orokorraren eta Azpikoaren bilakaera (1)
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Iturria: EIN.

2.8 grafikoa. Estatuko KPI Orokorra eta zerga konstanteen gaineko KPI orokorra (1)
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Iturria: EIN.

Jarduera ekonomikoaren murrizketak oso eragin negatiboa izan zuen estatuko lan merkatuan, 
baina 2013ko beherakada aurreko ekitaldikoa baino txikiagoa izan zen. Izan ere, BAIaren ara-
bera, landun kopurua %–3,1 jaitsi zen 2013an (%–4,5 2012an); horrek ekarri zuen 532.000 lan-
dun galtzea. Bestalde, langabe kopurua %3,9 igo zen (2012an, %15,4ko igoera); ia sei mi-
lioi langabe daude urteko batez bestekoan. Langabezia tasak ere gora egiten jarraitu zuen eta 
%26,4 izatera iritsi zen (%25 2012an).
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2.9 grafikoa. Estatuko langabezia tasa (urteko batez bestekoa)
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Iturria: BAI. Biztanleei buruzko oinarria, Biztanleriaren eta Etxebizitzaren 2001eko Erroldaren arabera (EIN).

Azkenik, adierazi behar da 2013an, administrazio publiko guztien defizita, kreditu erakundeei 
emandako laguntzak kontuan hartuta, BPGaren %–7,08 izan zela. Laguntza horiek deskon-
tatzen badira, defizita %–6,62 izango da, maila hori ekitaldi horretarako Bruselak ezarritako 
%–6,5eko helburua baino zertxobait handiagoa da.

2.6 koadroa. Estatuko Administrazio Publikoen defizita (BPGaren %–a*) 2013an

ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK GUZTIRA –7,08

Administrazio zentrala –4,33

Autonomia Erkidegoak –1,54

Extremadura –0,99
Kantabria –1,00
Kanariak –1,00
Madril –1,01
Errioxa –1,04
Asturias –1,06
Euskal Autonomia Erkidegoa –1,08
Galizia –1,10
Gaztela eta Leon –1,10
Balear Uharteak –1,28
Nafarroa –1,55
Andaluzia –1,55
Katalunia –1,96
Aragoi –2,06
Gaztela-Mantxa –2,13
Valentziako Erkidegoa –2,33
Murtzia –3,17

Toki korporazioak 0,41

Gizarte Segurantza –1,16

Kreditu erakundeentzako laguntzak –0,46

* Autonomia erkidegoen kasuan, bakoitzaren eskualdeko BPGari buruzkoa da.
Iturria: Ogasun eta Herri Administrazioren Ministerioa.
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Administrazio Zentralak egin zion ekarpenik handiena PIBaren %–6,62ri (%–4,33), ondoren 
Autonomia Erkidego guztiek egindakoa dago (%–1,54) eta Gizarte Segurantzak egindakoa 
(%–1,16); ekarpen horiek oso partzialki konpentsatzen ditu Toki Korporazioek egindako KPIa-
ren %0,41eko ekarpen positiboak.

Autonomia erkidego guztietan defizitak daude; daturik okerrenak honako hauetan daude: Mur-
tzia (%–3,17), Valentziako Erkidegoa (%–2,33), Gaztela-Mantxa (%–2,13) eta Aragoi (%–2,06). 
Bestalde, EAEk %–1,08ko defizita izan zuen.

2.2. Euskal ekonomia

Arestian azaldu dugunez, portaera ezberdinak izan zituzten 2013an munduko ekonomia eremu 
handiek: ekonomia iparramerikarrak nabarmen moteldu zuen aurrera egiteko erritmoa, gorabi-
dean eta garabidean dauden ekonomiek zertxobait moteldu zuten beren dinamismo handia, eta 
Euroguneko ekonomiaren jardueran beste atzeraldi bat izan zen. Gainera, euskal ekonomiaren-
tzat oso urte zaila izan zen 2013a ere hiru alderditan, hain zuzen ere finantzetan, zor subiranoan 
eta zerga doikuntzan, eta horrenbestez uzkurtzeko joera hartu zuen jarduerak.

Testuinguru horretan, 2013an euskal ekonomia ere uzkurtu egin zen (—%1,2), hau da, Estatua 
bezala uzkurtu zen baina Eurogunea baino hiru aldiz gehiago (–%0,4).

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

Eskariaren aldetik, euskal ekonomiaren uzkurdura gertatu zen barne eskariak BPGaren alda-
kuntzari egindako ekarpen negatiboaren eraginez (portzentajezko –1,6 puntu), hori neurri ba-
tean bakarrik konpentsatu zelako kanpo saldoak hazkunde globalari egindako ekarpen po-
sitiboaren (portzentajezko 0,4 puntu positibo) ondorioz. Hala, 2013. urtean, seigarren urtez 
jarraian, kanpo saldoaren ekarpena positiboa izan zen.

Euskal barne eskariak hazkunde globalari egindako ekarpen negatiboa txikiagoa izan zen 
2013an 2012an baino, eta hori hala izan zen kontsumoan (–%1, 2012an, berriz, –%1,2) eta in-
bertsioan (–%3,2, 2012an, aldiz, –%6,3) erregistratutako atzeraka txikiagoen ondorioz. Kontsu-
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moaren kasuan, horren bi osagaietan tasa negatiboak nabarmendu ziren: kontsumo pribatuak 
behera egin zuen enplegua galdu zelako, zalantzak areagotu zirelako eta zergak hazi zirelako. 
Kontsumo publikoan, berriz, 2012an baino handiagoa izan zen jaitsiera, zergak sendotzeko 
prozesuen esparruan gastua murrizteko hartutako neurrien eraginez. Bestetik, 2012. urtearekin 
alderatuta inbertsioa ere jaitsi egin zen inbertsioaren bi alderdietan: batetik, ekipamendu inber-
tsioa, industria sektoreari loturik, –%1,2 jaitsi zen, eta, bestetik, gainerako inbertsioa, eraikun-
tza sektoreko jarduerari loturik, –%4,1.

Eskaintzaren aldetik, 2013an sektore guztietan izan ziren uzkurdurak, baina 2012an baino txikia-
goak izan ziren, zerbitzuetan izan ezik. Hala, industriak zen eraikuntzak nabarmen murriztu zuten 
beheranzko erritmoa (–%1,9 2013an eta –%3,7 2012an, eta –%5 2013an eta –%8,2 2012an, hu-
rrenez hurren), zerbitzuetan, aldiz, zertxobait igo zen (–%0,6 2013an eta –%0,4 2012), eta lehen 
sektorean, ordea, hazkunde handien bidetik atera zen (–%6,1 2013an eta %8,7 2012an).

2.7 koadroa. EAEko koadro makroekonomikoa

Urte arteko aldakuntza tasak

2010 2011 2012(a) 2013*

ESKARIA

Gastua azken kontsumoan 1,1 –0,4 –1,2 –1,0
— Etxekoen unitateen eta EZIAGEen azken kontsumoa 0,8 –0,7 –1,3 –1,0
— Administrazio publikoen azken kontsumoa 2,2 0,6 –0,8 –1,3

Kapital eraketa gordina –4,3 –2,3 –6,3 –3,2
— Ekip. ondasunetako kap. finkoaren eraketa gordina –2,6 2,9 –5,5 –1,2
— Gainerako kapital eraketa gordinak –5,3 –4,4 –6,6 –4,1

Barne eskaria –0,3 –0,9 –2,4 –1,5
Barne eskariak BPGaren aldakuntzari egindako ekarp. (**) –0,3 –0,9 –2,5 –1,6

Esportazioak guztira 7,7 0,9 –3,3 1,1
Inportazioak guztira 5,9 –0,9 –4,2 0,5

Kanp. saldoak BPGaren aldak. egindako ekarpena (**) 0,7 1,2 0,9 0,4

BPG 0,4 0,3 –1,6 –1,2

ESKAINTZA

Lehen sektorea 20,8 7,9 8,7 –6,1
Industria 2,0 1,6 –3,7 –1,9

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

— Merkataritza, Ostalaritza eta Garraioa 0,4 –0,6 –1,1 –1,4
— Adm. Pub., Hezkuntza, Osasuna eta Giz. Zerb. 3,8 3,5 0,4 –0,3
— Gainerako zerbitzuak –0,8 0,4 –0,3 –0,2

Oinarrizko prezioei erantsitako balioa 0,3 0,3 –1,7 –1,2
Produktuen gaineko zerga garbiak 1,9 –0,2 –1,1 –0,7

BPG 0,4 0,3 –1,6 –1,2

Pro memoria:

Landunak (lanaldi osoari dagozkion lanpostuak) –1,3 –0,9 –2,7 –2,1
Lan faktorearen itxurazko produktibitatea 1,8 1,2 1,1 1,0

(a) Aurrerapena.
(*) Hiruhileko Kontu Ekonomikoei buruzko datuak.
(**) BPGaren aldakuntzari egindako ekarpenaren/kenketaren portzentajezko puntuak.
Iturria: Eustat eta LHK.
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2013. urteko bilakaeran, euskal BPGak urte arteko tasa negatiboak erregistratu zituen hiruhi-
leko guztietan, baina bilakaeraren profila elkarren segidako tasa negatibo txikiagoena izan zen. 
Sektorez sektore, eraikuntzan eta zerbitzuetan atzerakada txikiagoak izan ziren hiruhilekotik hi-
ruhilekora; industrian, ostera, urtetik urterako beherakadak apaldu egin ziren lehen hiruhilekoe-
tan eta laugarrenean nulua izan zen tasa.

Azkenik, nabarmentzekoa da BPGak 2013an jaitsiera berdin-berdinak izan zituen arren EAEn 
eta Estatuko gainerako lurraldeetan (–%1,2 kasu bietan), enpleguan erregistratutako atzera-
kada, lanaldi osoari dagozkion lanpostuen arabera neurtua, nabarmen txikiagoa izan zela EAEn 
(–%2,1) Estatuan (–%3,4) baino, 2.11 grafikoan ikus daitekeenez.

2.11 grafikoa.  EAEko eta Estatuko BPGaren eta enpleguaren mailak (2000-2013) 
(2000. urteko indize zenbakiak, balioak = 100)
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Iturria: LHK-k egina, Eustaten eta EINen datuetan oinarrituta.

2.2.1. Eskaintza

Industria

2013an, euskal ekonomiaren BEGa6 –%1,9 uzkurtu zen, 2012an, ostera, –%3,7. Euskal eko-
nomiaren atzerakada apalago hori bat etorri zen ekonomia hurbilenetako industria sektoreetan 
erregistratutako jaitsierekin (Alemanian –%0,1, Erresuma Batuan –%0,4,Frantzian –%0,8, Es-
painian –%1,2 eta Italian –%3,2). Emaitza horiekin, agerian geratu da, berriz ere, nazioarteko 
industria sektoreen sinkronizazio historikoa (sektore horiek guztiak kanpoko lehiaren eragin-
pean daude neurri handi batean). Gainera, sektore horiek bat etorri dira hedapen faseetan eta 
atzeraldietan, logikoa denez intentsitatea desberdina izan bada ere.

Euskal industria jarduera aurreko ekitaldian baino gutxiago jaitsi izanaren arrazoia, 2013an guz-
tizko euskal esportazio izandako gorakada (%1,1eko hazkundea, 2012an izandako –%3,3ko 
beherakadaren aldean) izan daiteke, zati batez.

Testuinguru, industria enpleguaren galera handia, lanaldi osoari dagozkion lanpostuen arabera 
neurtua, zertxobait baino ez zen apaldu (–%4,3) 2013an eta –%4,6 2012an). BEGaren kasuan ez 
bezala, euskal industrian enpleguak izan duen beherakada hori ez da bat etorri ekonomia hurbi-
lenetako industrian enpleguak izan duen bilakaerarekin. Izan ere, 2012an Frantzian (–%1,2) eta 
Espainian enplegu gehiago suntsitu bazen ere, Italian murriztu egin zen beheranzko erritmoa 
(–%1,4), eta Alemanian, berriz, industria enplegua sortzeko erritmoa txikiagotu zen (%0,2).

6 Balio erantsi gordina.
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2.8 koadroa. Industria sektorearen adierazleak
Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa

2012 2013

Industriaren balio erantsi gordina (BEG) –3,7 –1,9
Industrian lana dutenak (Lanaldi osoari dagozkion lanpostuak) –4,6 –4,3
Industriako lan faktorearen itxurazko produktibitatea 1,0 2,5

Sektoreko adierazleak:
Industria produkzioaren indizea (IPI)

Orokorra –5,9 –3,1
Energia –2,8 –2,5
Bitarteko ondasunak –7,4 –2,5
Ekipamendu ondasunak –6,2 –3,2
Kontsumo ondasunak –4,1 –5,1

Industriako prezioen indizea (1) (IPRI)
Orokorra 2,4 –0,6

Energia 7,8 –1,8
Bitarteko ondasunak 0,1 –1,3
Ekipamendu ondasunak 1,2 1,3
Kontsumo ondasunak 1,8 0,0

Produkzio ahalmenaren erabilera (%) 74,2 71,7
Industria enplegua (Biztanleria Jardueraren Arabera inkesta) –4,2 –3,1
Industria sektoreko afiliazioak (Gizarte Segurantza) –4,5 –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.

2.9 koadroa. Industriaren konparazioa
Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa

2011 2012 2013

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

INDUSTRIAKO LANPOSTUAK (B)
EAE(1) –2,5 –4,6 –4,3
Alemania(2) 1,8 1,5 0,2
Frantzia(1) –0,9 –0,7 –1,2
Italia(1) 0,4 –1,9 –1,4
Espainia(1) –1,6 –5,3 –5,5

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

(1) Lanaldi osoari dagozkion lanpostuak.
(2) Pertsona kopurua.
(3)  Alemanian, industrian (eraikuntza barne) lan egindako orduko lan faktorearen itxurazko produktibitatea %2,5 igo zen 2011n, –%0,8 

2012an eta —%0,7 2013an, hurrenez hurren.
Iturria: LHK-k egina, Eustat, EIN, Destatis, INSEE, UK National Statistics eta Istat erakundeen datuetan oinarrituta.
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BEGaren aldean enplegua gehiago jaitsi denez, euskal industria sektorearen lan faktorearen 
itxurazko produktibitatea %2,5 igo zen, eta aldakuntza hori Espainiako industriak lortutakoaren 
erdibidean geratu zen eta Alemania eta Italiako industriaren itxurazko produktibitatearen alda-
kuntzetatik urruti (–%0,1 eta –%1,8, hurrenez hurren). Frantziako industriarena %0,4 hazi zen. 
Alemaniaren kasuan, ordea, kontuan hartzekoa da kalkulua egiteko industriako langileei buruzko 
datuak erabili direla, eta ez lanaldi osoari dagozkion lanpostuak, horrelako estatistikarik ez ze-
goelako.

BEGa eta industria enplegua (lanaldi osoari dagozkion lanpostuen arabera adierazia) 2013an 
Euskadin zertan egon ziren aztertzean, zera ikusten dugu, BEGa 2002ko mailaren azpitik ko-
katu zela, eta enplegua, berriz, 2000. urtean erregistratutakoaren oso azpitik (1996ko maile-
tara heldu zen), 2.12 grafikoan ikus daitekeenez. Halaber, nabarmentzekoa da Estatuan atze-
rakada are handiagoa nabari dela bi magnitudeetako mailetan (batez ere enpleguan).

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 EINen datuetan oinarrituta.

Euskal industriaren BEGari buruzko 2013ko 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 guz-
tietan jarduerak atzera egin zuen 2013an, eta atzerakada handienak kontsumoko eta ekipa-
menduko ondasunetan nabarmendu ziren (–%5,1 eta –%3,2, hurrenez hurren), eta, jarraian, 
bitarteko ondasunetan eta energian (–%2,5 kasu bietan).

Azterketan sakonduta, erauzketa industriaren (–%17,6) eta ehungintzaren (–%14,3) behera-
kadak eta koke lantegi eta petrolio fintzearen gorakada handia (%16,9ko hazkundea, 2012ko 
–%8,4ko atzerakadaren aldean) nabarmentzen dira.

Bestetik, lurraldez lurraldeko azterketak aditzera ematen duenez, 2013an, EAEko IPIaren behe-
rakada (–%3,1) orokorra izan zen hiru lurraldeetan, eta Bizkaian jaitsi zen gehien (–%4,2), eta 
jarraian Araban (–%2,5) eta Gipuzkoan (–%2,4).
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Eraikuntza

Eraikuntzaren sektorean atzerakada aspaldi hasi zen, 2008ko hasieran, eta 2013an ere ja-
rraipena izan zuen, BEGaren beherakada txikiagotu zelarik aurreko ekitaldiaren aldean (–%5 
2013an eta –%8,2 2012an, hurrenez hurren). Horrela, beraz, sei 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.. 2013. urtean, aurreko 
urtean bezalaxe, administrazioen defizit publikoa geldiarazteko egin ziren aurrekontu murrizke-
tek horien jardun kontraziklikoa eragotzi zuten; horren, lan merkatuaren bilakaera makalaren eta 
merkatuan etxebizitza eskaintza oraindik ere handiegia izatearen eraginez, sektoreak behera 
egin zuen berriz.

Eraikuntza sektorean BEGaren eta enpleguaren artean dagoen korrelazio positibo estuaren 
ondorioz, bietan ere beherakada nabarmenak erregistratu ziren, eta horrela, 2013an, sektore 
enplegua (lanaldi osoari dagozkion lanpostuak) –%10,8 uzkurtu zen. 2007tik (atzeraldia urte-
bete geroago hasi zen sektore horretan) 2013ra bitarte, sektoreko enplegua (lanaldi osoari da-
gozkion lanpostuak) 43.000 lanpostu baino gehiagotan jaitsi da (2007ko enpleguaren %42,4). 
BEGak eta enpleguak 2013an izan duten bilakaeretatik (–%5 eta –%10,8, hurrenez hurren) on-
doriozta daitekeenez, lan faktorearen itxurazko produktibitatearen aldakuntza positiboa izan da 
eraikuntzaren sektorean: %6,5.

2.10 koadroa. Eraikuntza sektoreko adierazleak

Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa

2011 2012 2013

Eraikuntzaren Balio Erantsi Gordina (BEG) –7,9 –8,2 –5,0
Eraikuntzan lana dutenak (lanaldi osoari dagozkion lanpostuak) –9,9 –12,2 –10,8
Eraikuntzako lan faktorearen itxurazko produktibitatea 2,2 4,6 6,5

Beste adierazle batzuk

Eraikuntzako enplegua (BJA) –7,2 –14,3 –16,8
Eraikuntza sektoreko afiliazioak (GS) –8,6 –12,0 –12,0

Produkzioaren indizea (1) –10,1 –20,1 –16,3

Eraikuntza (1) –10,9 –18,9 –17,4
Obra zibila (1) –8,6 –22,3 –14,3

Hasitako etxebizitza libreak 86,8 –42,9 ––
Hasitako etxebizitza babestuak –15,4 –44,5 –18,2
Bukatutako etxebizitza libreak –30,0 6,0 –16,0
Bukatutako etxebizitza babestuak 8,2 –31,9 –53,4
Lizitazio ofiziala –43,9 –5,6 –54,9

(1) Lanen guztizko balioa obra berrian nahiz zaharberritzean edota konponketa handian.
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 
2013an 2000an (BEGa) eta 1999an (enplegua) baino, 2.13 grafikoan ikus daitekeenez. Esta-
tuan, berriz, eraikuntzak are atzerakada handiagoa izan zuen 2013an.
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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 EINen datuetan oinarrituta.

Zerbitzuak

2013an, EAEko zerbitzu sektorearen beheranzko erritmoa zertxobait areagotu zen (–%0,6, eta 
–%0,4 2012an), eta honakoa jarduera maila murriztu zeneko bigarren ekitaldi jarraitua izan zen. 
Sektore osatzen duten hiru jarduera adar handietan murriztu zen balio erantsia: merkataritza, 
ostalaritza eta garraioko jarduerak –%1,4; administrazio publikoa, hezkuntza, osasun eta gi-
zarte zerbitzuak –%0,3; eta gainerako zerbitzuak –%0,2.

Eraikuntzaren ildo beretik, zerbitzu sektorean ere korrelazio positibo estua dago sektoreko 
BEGaren eta enpleguaren artean, eta beraz, jarduera maila txikiak erregistratzen direnean, en-
plegu maila txikiak erregistratzen dira. Ildo horretan, 2013. urtean, zerbitzu sektorearen BEGean 
erregistratutako beherakada –%0,6koa izan zen, enpleguan (lanaldi osoari dagozkion lanpos-
tuen arabera neurtua) erregistratutakoa baino handixeagoa (–%0,5), eta, horren arabera, sek-
tore horretako lan faktorearen itxurazko produktibitatea portzentajezko hamarren bat igo zen.

2.11 koadroa. Zerbitzu sektoreko adierazleak
Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa

2011 2012 2013

Zerbitzu sektorearen Balio Erantsi Gordina (BEG) 0,9 –0,4 –0,6
Merkataritza, Ostalaritza, eta Garraioaren BEGa –0,6 –1,1 –1,4
Adm. Pub., Hezkuntza, Osasun eta Gizarte Zerbitzuen BEGa 3,5 0,4 –0,3
Gainerako zerbitzuen BEGa 0,4 –0,3 –0,2

Zerbitzu sektorean lana dutenak (lanaldi osoari dagozkion 
lanpostuak)

0,5 –1,1 –0,5

Zerbitzu sektoreko lan faktorearen itxurazko produktibitatea 0,4 0,7 –0,1

Beste adierazle batzuk
Zerbitzu sektoreko enplegua (BJA) –0,6 –2,3 2,6

Sektore publikoko soldatakoak (BJA) –5,0 3,4 –7,1
Zerbitzu sektoreko afiliazioak (GS) 0,9 –1,8 –2,9

Aire garraioko bidaiariak 2,5 3,1 –9,1
Hoteletako gaualdiak 5,3 1,0 –3,1

Prezio kte.: prezio konstanteak.
Iturria: LHK-k egina, Eustaten, Gizarte Segurantzaren eta AENAren datuetan oinarrituta.
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EAEko zerbitzuen BAGa 2013ko balioen azpitik kokatu ziren 2012an, eta sektoreko enple-
gua 2008. urtetik izandako txikiena izan zen. Estatuan, berriz, atzerakada txikiagoa izan zen 
BAGean, eta enplegukoa handiagoa, 2.14 grafikoan ikus daitekeenez.

2.14 grafikoa.  EAEko eta Estatuko zerbitzu sektoreko BEGaren eta enpleguaren mailak 
(indize zenbakiak; 2000. urteko balioak = 100)

EAE

2012 2011

20082009
2010

2007

2006

2005

2004

2003

2002
2001

2000100

110

120

130

140

100 110 120 130 140

Lanaldi osoari dagozkion lanpostuak

B
E

G

 

ESTATUA

2008
2009

2007

2006

2005

2004

2003
2002

2001
2000

2010
20112012

100

110

120

130

140

100 110 120 130 140

Lanaldi osoari dagozkion lanpostuak

B
E

G

2013
2013

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

2.2.2. Eskaria

Barne eskaria

2013an, EAEko barne eskariaren joera negatiboa moteldu egin zen, –%1,5 uzkurtu zelako 
(–%2,4 2012an); horrek esan nahi du portzentajezko 1,6 puntu kendu zizkiola BPGaren alda-
kuntzari. Azken kontsumo gastuak eta kapital eraketa gordinak (hau da, barne eskariaren bi 
osagai nagusiek), atzera egin zuten 2013an (–%1 eta –%3,2, hurrenez hurren). Edozertara ere, 
kontuan hartzekoa da azken kontsumo gastuan hiru ekitaldi jarraituetan beheratu dela eta kapi-
tal eraketa berdinean, berriz, seitan.

Azterketan sakonduz, kontsumo pribatuak eta kontsumo publikoak behera egin zuten 2013an 
(–%1 eta –%1,3, hurrenez hurren), eta lehena aurreko ekitaldian baino gutxiago uzkurtu arren, 
bigarrenak okerrera egin zuen. Kapital eraketa gordinari dagokionez, horren bi osagaiek egin zu-
ten behera: ekipamendu ondasunekin zerikusia duenak, 2013koa 2012koa baino gehiago behe-
ratu zen (–%1,2 eta –%5,5, hurrenez hurren), industria sektorearen beherakada txikiagoari lotuta, 
eta aldi berean, kapital eraketa gordinaren gainerakoan (eraikuntzari lotutako osagai, hala egoi-
tzazkoari, nola obra zibilari) txikiagoa izan zen beherakada )–%4,1 2013an eta –%6,6 2012an).

Kontsumo pribatuari eta ekipamendu inbertsioari buruzko adierazle partzialek arestian adiera-
zitako beherakada apalagoak berresten dituzte. Ildo horretan, automobilen matrikulazioan izan-
dako gorakada (%7,8 2013an, eta –%14,4 beherakada 2012an, PIVE2 planaren ondoriozkoa, 
kontsumo pribatuaren atzerakadaren erlaxazioa berresten du, eta ekipamenduko ondasunen 
IPIaren beherakada txikiagoak (–%3,2 2013an eta –%6,2 2012an) eta kargako ibilgailuen ma-
trikulazioaren onbideratze nabarmenak, ekipamenduetako inbertsioaren beherakada nabarmen 
apaldu dela egiaztatzen dute. Dena den, beste adierazle partzial batzuek, eta tartean, kontsu-
moko ondasunen IPIan edo prezio korronteen kapitaleko ondasunen inportazioetan alderan-
tzizko joerak eman ziren (atzeraldia handituz).
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2.12 koadroa. Barne produktu gordina (Eskaria)

Urte arteko aldakuntza-tasa

2012(a) 2013(e)

Barne eskaria –2,4 –1,5
Azken kontsumoa –1,2 –1,0

— Etxekoen unitateen eta EZIAGEen azken kontsumoa –1,3 –1,0
— Administrazio publikoen azken kontsumoa –0,8 –1,3

Kapital eraketa gordina –6,3 –3,2
— Ekipamendu ondasunetako kap. finkoaren eraketa gordina –5,5 –1,2
— Gainerako kapital eraketa gordinak –6,6 –4,1

Barne eskariak BPGaren aldakuntzari egindako ekarpena(1) –2,5 –1,6
Kanpoko saldoak BPGaren aldakuntzari egindako ekarpena(1) 0,9 0,4

BPG –1,6 –1,2

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

2.13 koadroa. Eskari adierazleak

Urte arteko aldakuntza tasa

2012 2013

Kontsumo ondasunen IPIa –4,1 –5,1
Ibilgailuen matrikulazioa –14,4 7,8

Kapital ondasunen inportazioak (prezio korronteak) –4,4 –8,0
Inbertsio publikoa (Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak)* 11,3 –32,3
Zama ibilgailuen matrikulazioa –18,7 1,2

Pro memoria:

Kontsumo publikoa (Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak)** –3,7  0,5
Kontsumo ondasunen eskuragarritasuna Estatuan(1) –8,8 –4,1
Ekipamendu ondasunen eskuragarritasuna Estatuan(1) –10,9 –4,5

* Aurrekontu egikaritzea (aitortutako betebeharrak). VI. eta VII. kap. Prezio korronteak.
* Aurrekontu egikaritzea (aitortutako betebeharrak). VI. eta VII. kapituluko gastuak. 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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Kanpo sektorea7

Beste urte batez, euskal ekonomiaren berezko ezaugarriei esker (eskualde ekonomia da, txikia 
eta oso espezializatua, eta, gainera, industria sektoreak garrantzi handia du), oso irekita egon 
da kanpora, hots, Estatuko gainerako lurraldeekin eta atzerriko herrialdeekin elkartruke ugari 
izan ditu BPGari dagokionez. 1995-2011 aldian, euskal ekonomiak kanpoko ekonomiekin (Esta-
tuko gainerako lurraldeekin eta atzerriarekin) izandako batez besteko irekitze maila %138,7 izan 
zen. Zehazki, Estaturako irekitze maila %83 izan zen, eta atzerrirakoa, berriz, %55,7, 2.15 grafi-
koan 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 EINen 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, 
eta 2013an berriz ere igo zen elkartrukeen berreskurapenaren ondorioz. Zehazki, 2012n, euskal 
ekonomiaren guztizko irekitze maila %140,8 izan zen (2011n baino portzentajezko 2,1 puntu 
gehiago); Estatuko gainerako lurraldeekiko irekitze maila %77,2 izan zen (2011n baino portzen-
tajezko hamarren bat gutxiago), eta atzerriarekiko irekitze maila, berriz, %63,6 (2011n baino 
portzentajezko 2 puntu gehiago). Nolanahi ere, aldez aurretik adierazi dugunez, 2013an irekitze 
globalaren maila %143,1era igo zen (portzentajezko 2,3 puntu gehiago 2012an baino), dirudie-
nez Estatuarekiko zein atzerriarekiko elkartrukeek hobetzeko bidea hartu zutelako, urte horreta-
rako informazio banakaturik ez baitugu.

Bestalde, gogoratu behar da euskal ekonomiaren kanpo saldo orokorra (guztizko esportazioen 
eta guztizko inportazioen arteko aldea), prezio korronteetan, negatiboa dela historikoki, baina 

7 Kanpoko sektorearen (atzerria eta estatuko gainerako herrialdeak) ekarpen globalari buruzko informazioa Kontu 
Ekonomikoetakoa da (Eustat); soilik atzerriarekiko ondasunen merkataritzari buruzkoa dena, aldiz, Kanpo 
Merkataritzaren 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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kanpo saldo orokor horrek portaera bikoitza du elkartrukeak Estatutik ala atzerritik egiten ba-
dira. Hartara, Estatuarekiko prezio korronteetako elkartrukeetan saldo negatiboa izaten da, eta 
atzerriarekin egindakoak, berriz, positiboa, 2.14 koadroan ikus daitekeenez. 2013an, kanpoal-
dearekiko guztizko saldo negatiboa –%19,5 gutxitu zen, baina une honetan ez dago bi osagaiei 
buruzko informazioa.

2.14 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 –2.948.758 –7.031.563 4.082.805
2012(a) –2.345.220 –8.010.612 5.665.392
2013(e) –1.886.835     —     —

Milaka eurotan.
Iturria: Eustat.

2.15 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 –1,2 –7,9 6,7
2012 –0,7 –8,7 7,8
2013 –0,5  —  —

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.

Balioespen monetarioko terminotan eta 2005. urtea erreferentzia gisa hartuta bolumen katea-
tuaren gainean egindako estimazio baten arabera (2.15 koadroa), EAEko kanpoko guztizko sal-
doak eta horrela neurtutako azpi-saldoek adierazitako aldian prezio korrontetan balioetsitakoen 
antzeko bilakaera izan zuten. 2008tik 2013ra bitarte kanpoko guztizko defizitean gertatutako 
murrizketa izan zen ekitaldi horietan kanpoko saldoak BPGaren hazkundeari egindako ekarpen 
positiboaren arrazoia. 2013. urtean, EAEko kanpoko guztizko defizita 500 milioi eurora iritsi zen 
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indize kateatuen balioespen monetarioan, erreferentzia gisa 2005. urtea hartuta (2012. urtean 
700 milioi eurora iritsi zen defizita), eta aldaketa hori izan zen kanpoko saldoak BPGaren haz-
kundeari egindako ekarpen positiboaren arrazoia. Ekarpen hori portzentajezko lau hamarrenera 
iritsi zen 2013an (portzentajezko zazpi hamarren positibo 2011n eta 2012an). 2012an kanpoko 
saldoak egindako ekarpen positibo hori Espainian, Frantzian, Italian edo Erresuma Batuan ere 
gertatu zen (2.16 koadroa).

2.16 koadroa. Kanpoko saldoak BPGaren hazkundeari egindako ekarpenak

BPG 
(1 = 2 + 3)

Barne eskariaren 
ekarpena* 

(2)

Kanpo saldoaren 
ekarpena* 

(3)

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013

EAE 0,3 –1,6 –1,2 –0,9 –2,5 –1,6 1,2 0,9 0,4

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

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

Azkenik, EAEren atzerriarekiko ondasunen merkataritzari dagokionez, 2013an behera egin zu-
ten esportazioek zertxobait, baina inportazioak igo egin ziren. Zehazki, behin-behineko datuen 
arabera, 2012an, EAEk atzerrira ondasunetan egindako esportazioak 20.242 milioi euro izan zi-
ren, eta bolumen horrek –%0,3ko urte arteko jaitsiera txikia ekarri zuen berekin (2012ko behin-
behineko datuen aldean). Aldi berean, atzerriko ondasunen inportazioak 15.72,1 milioi euro izan 
ziren, eta %1,8ko urte arteko gorakada ekarri zuten berekin, kasu honetan ere 2012rako behin-
behineko datuak aintzat hartuta.

2.17 koadroa. Atzerrirako ondasunen esportazioak eta inportazioak

Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa

2011 2012 2013*

Ondasunen guztizko esportazioak 14,6  2,4 –0,3
Esportazio ez-energetikoak 14,4  0,6  0,6

Ondasunen guztizko inportazioak 12,2 –8,6  1,8
Inportazio ez-energetikoak 11,6 –7,3 –0,2

Pro memoria:

Atzerriarekiko saldoa ondasunetan (milako eurotan) 3.178.491 5.146.582 4.449.974

*  2012rako eta 2013rako behin-behineko datuekin kalkulatutako tasak. 2013ko saldoa behin-behinekoa da, eta 2012ko behin-behineko 
saldoarekin konparatu behar da, hau da, 4.794.348 milako euroko saldoarekin; taulan, aldiz, 5.146.582 milako euroko saldoa ageri da 
(2012ko behin betiko datua).

Iturria: Eustat.
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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 ba-
naketa) aztertuz. 2013. urterako daturik ez zegoenez, azterketa 2012ko ekitaldira mugatu behar 
da EAEren kasuan.

2012an, soldatakoen ordainsaria banatutako errentaren erdia baino pixka bat gehiago izan 
zen(%51,2), eta garrantzi erlatiboa galdu zuen aurreko bi ekitaldien aldean (%51,1 2010ean 
eta %50,8 2011n). Bestalde, ustiapenaren soberakin garbiak eta kapital finkoaren kontsumoak 
osatzen duten ustiapenaren soberakin gordinaren proportzioak gora egin zuen (%40,5 2012an 
eta %40,8 2011n). Gainerako partaidetza produkzioari eta inportazioei buruzko zerga garbiei 
dagokie (%8,3 2012an); partida horrek garrantzia galdu du 2010. (%9,1) eta 2011. (%8,4) ur-
teen aldean.

Kontuan eduki behar da, ustiapenaren soberakin garbiaren garrantzi erlatibo txikiagoak eragin 
zuela ustiapenaren soberakin gordinaren garrantzi erlatiboa galtzea (%31,9 2012an, eta %32,5 
2011n), kapital finkoaren kontsumoaren ehunekoak gora egin baitzuen (%8,7 2012an eta %8,3 
2011n).

2.18 koadroa. Barne produktu gordina (Errenta, EAE)

Prezio korronteak 
(2010eko oinarria)

Milioi eurotan

Portzentajezko 
banaketa

2010 2011 2012(a) 2010 2011 2012(a)

Soldatakoen ordainsaria (1) 33.307 33.343 33.103 51,1 50,8 51,2
Ustiapenaren soberakin gordina (2) = (3) + (4) 25.894 26.826 26.229 39,8 40,8 40,5

Ustiapenaren soberakin garbia (3) 20.310 21.378 20.611 31,2 32,5 31,9
Kapital finkoaren kontsumoa (4) 5.584 5.448 5.617 8,6 8,3 8,7

Prod. eta inport. gaineko z. garbiak (5) 5.920 5.515 5.375 9,1 8,4 8,3

BPG mp (1) + (2) + (5) 65.120 65.684 64.706 100,0 100,0 100,0

(a): Aurrerapena.
Iturria: Eustat.

Oro har, Estatuaren BPGaren banaketa errentaren ikuspegitik (EINeren arabera) ez dator bat 
EAEri dagokionarekin (Eustaten arabera), soldatakoen ordainsariak garrantzi txikiagoa due-
lako. Gainera, azken urte hauetako bilakaerak areagotu egin du alde hori. Estatuan, berriz, sol-
datakoen ordainsariaren garrantziak behera egin du BPGaren banaketan (%45,5 2013an eta 
%49,2 2010ean, hurrenez hurren). Bestetik, Estatuko ustiapenaren soberakin gordina %41,8tik 
%44,8ra igo zen 2010etik 2013ra bitarte, eta produkzioari eta inportazioari lotutako zergek ere 
gora egin zuten (%9,7 2013an eta %9 2010ean).
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2.19 koadroa. Barne produktu gordina (Errenta, Estatua)

Prezio korronteak (2008ko Oinarria)
Milako milioi eurotan

Portzentajezko banaketa

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Soldatakoen ordainsaria (1) 514,8 511,0 482,6 465,8 49,2 48,8 46,9 45,5
Ustiapenaren soberakin gordina (2) 436,9 445,1 452,4 458,1 41,8 42,5 44,0 44,8
Prod. eta inp. gaineko z. garbiak (3) 93,9 90,3 94,3 99,1 9,0 8,6 9,2 9,7

BPG mp (1) + (2) + (3) 1.045,6 1.046,3 1.029,3 1.023,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Iturria: EIN (2014ko martxoa).

2.2.4. Prezioak eta lan kostuak

Prezioak

EAEn kontsumo prezioek bilakaera gorabeheratsua izan zuten 2013ko hilabeteetan. Hala, lehen 
hiru hilabeteetan, KPIaren urte arteko hazkundea handia izan zen EAEn, batez bestekoa %2,5 
izanik. Alabaina, apirilean %1,5era jaitsi eta maiatza, ekaina eta uztailean igo egin zen. Bes-
talde, abuztutik urrira, izugarri jaitsi ziren urte arteko tasa positiboak eta azaroan eta abenduan 
zertxobait igo ziren, berriz ere.

Hala, 2013an, inflazio tasa (abendua abenduarekiko8) %0,6 izan zen EAEn (%0,3 Estatuan), 
portzentajezko bi puntu luze txikiagoa izanik 2012an erregistratutakoa baino (%2,7). EAEn KPIa 
gehiago igo zen Estatuan baino, neurri batean EAEn farmazia koordainketa 2013ko uztailean 
abian jarri zelako, eta Estatuan, berriz, 2012ko erdialdera.

2.20 koadroa. Kontsumoko prezioen indizea (KPI, 2013)

EAEko 2012ko 
KPIaren haztapenak

EAE Estatua

Indize orokorra (urteko batez bestekoa)* 100,0 1,6 1,4

Indize orokorra** 100,0 0,6 0,3
Azpikoa   — 0,6 0,2
Elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak  18,0 0,8 1,2
Garraioa  13,8 1,2 1,0
Hotelak, kafetegiak eta jatetxeak  12,9 0,7 0,2
Etxebizitza  11,6 0,0 0,0
Beste ondasun eta zerbitzu batzuk   9,2 0,5 0,3
Jantziak eta oinetakoak   8,7 0,2 0,0
Aisia eta kultura   8,0 –0,8 –1,2
Etxeko tresneria   6,7 –0,2 –0,2
Komunikazioak   3,7 –6,5 –6,6
Medikuntza   2,8 9,2 0,0
Edari alkoholdunak eta tabakoa   2,4 5,1 5,6
Irakaskuntza   2,0 2,5 1,9

** 2013ko batez besteko balioaren aldakuntza tasa 2012ko batez besteko balioarekiko.
** Abenduarekiko abenduko urte arteko aldakuntza tasak indize orokorrerako eta horren osagaietarako.
Iturria: LHK-k egina, EINeren datuetan oinarrituta.

8 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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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: medikuntza (0,26 puntu), 
garraioa (0,17 puntu), elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak (0,14 puntu), eta edari alkoholdu-
nak eta tabakoa (0,12 puntu).

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 aben-
duko urte arteko azpiko inflazioa %0,6 izan zela EAEn (%0,2 Estatu osoan). KPI orokorraren 
igoera errepikatuz.

2.16 grafikoa. KPIaren bilakaera (EAE eta Estatua)

Urte arteko aldakuntza-tasa

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

–0,5
2010 2011 2012

EAE EAE azpikoa Estatua Estatua azpikoa

2013

Iturria: EIN.

Industria prezioei dagokienez (urteko batez bestekoaren aldakuntza), 2013an oro har prezio ho-
riek urte arteko tasa negatibo txikiak izan zituzten, aurreko ekitaldiaren hazkundearen aldean, 
%2,4ko igoera erregistratu zelako. Ondasunen jomuga ekonomikoa dela-eta, horien urte arteko 
bilakaera ezberdina izan zen: energiaren zein bitarteko ondasunen prezioak merketu egin ziren, 
baina ekipamenduko ondasunenak zertxobait hazi eta kontsumoko ondasunak geratu egin zi-
ren.

Bestetik, euskal BPGaren deflatorearen (euskal ekonomiak sortutako inflazioa neurtzen duen 
aldagaia) aldakuntza %1,2 izan zen 2013an, eta Estatuko BPGaren deflatorearen aldakuntza, 
berriz, %0,6.

Azkenik, diruaren prezioa, urtebeterako Euriborraren bidez neurtua, ia balio berbera izan zuen 
2013 osoan (%0,5 inguru).
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2.21 koadroa. Industria Prezioen Indizea (IPRI)

Urte bakoitzeko batez besteko balioaren aldakuntza tasa aurreko urtearekiko

EAE Estatua

2012 2013 2013

Indize orokorra: 2,4 –0,6  0,6
Energia 7,8 –1,8  0,5
Bitarteko ondasunak 0,1 –1,3 –0,5
Ekipamendu ondasunak 1,2  1,3 –0,1
Kontsumo ondasunak 1,8  0,0  2,2

Iturria: Eustat eta EIN. 2014ko apirilean neurtutako datuak.

2.17 grafikoa. Urtebeterako Euriborra

0

1

2

3

4

5

6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hilabete bakoitzeko azken egunari dagozkion hileko datuak.
Iturria: Espainiako Bankua.

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 kotizazioak9.

Iturri horren arabera, 2013an, langile bakoitzeko eta urteko hilabete bakoitzeko batez besteko 
guztizko lan kostua 3.022,13 euro izan zen EAEn, eta horren arabera urte arteko igoera %1,7 
izan zen. Gainera, kontuan izan behar da, bigarren hiruhilekoan izan ezik, hiruhilekotik hiruhi-
lekorako bilakaeran urte arteko hazkundea handitu zela ekitaldiko hiruhilekoetan (%1,5, %0,3, 
%1,8 eta %3,1, hurrenez hurren).

9 Encuesta Trimestral de Coste Laboral. Metodología CNAE 2009» (Lan Kostuari buruzko Hiru hilean behingo Inkesta. 
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 informaziorik jaso.
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Batez besteko kostu horren ia hiru laurden soldata kostuari dagozkio (%74,7); gainerako 
%25,3, 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 (3.488,75 euro); ondoren eraikuntzaren sektorea dago (2.997,24 euro), 
eta, azkenik, zerbitzu sektorea (2.872,48 euro).

Bestalde, Estatuan, langile eta hilabete bakoitzeko batez besteko lan kostua 2.544,14 euro izan 
zen, urte arteko %0,2 gehiago, 2012ko urte arteko –%0,6ko beherakadaren aldean.

EAEko guztizko lan kostuaren egitura Estatukoaren oso antzekoa izan zen; nolanahi ere, gure 
erkidegoan, soldata osagaiak garrantzi erlatibo handiagoa izan zuen (%74,7 EAEn eta %74 Es-
tatuan), ez-soldatazko ordainsarien garrantzia handiagoa izan baitzen Estatuan.

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

2011 2012 2013

Estatua EAE Estatua EAE Estatua EAE

Guztizko kostua langile bakoitzeko 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Gutizko soldata kostua langile bakoitzeko 74,11 74,86 74,15 74,86 74,04 74,66

Soldata kostu arrunta langile bakoitzeko 63,78 65,23 64,52 65,85 64,21 65,64
Bestelako kostuak 25,89 25,14 25,85 25,14 25,96 25,34

Ez-soldatazko ordainsariengatiko kostua 4,30 3,30 4,03 3,19 3,78 3,10
Derrigorrezko kotizazioengatiko kostua 22,40 22,75 22,50 22,67 22,59 22,67
Gizarte Segur. diru-laguntzak eta hobariak* –0,81 –0,91 –0,68 –0,72 –0,42 –0,43

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

Ohikoa denez, autonomia erkidegoen araberako azterketak erakutsi du hileko batez bes-
teko lan kostua heterogeneoa izan zela. EAEk izan zituen batez besteko baliorik handienak 
(3.022,13 euro), eta, ondoren, Madrilgo Erkidegoak (2.962,51 euro), Kataluniak (2.718,16 euro) 
eta Nafarroako Foru Komunitateak (2.639,19 euro). Baliorik txikienak izan zituztenak, be-
rriz, honako hauek dira: Galizia (2.260,18 euro), Kanariak (2.103,59 euro) eta Extremadura 
(2.089,24 euro). Beraz, 2013an, langile eta hilabete bakoitzeko batez besteko lan kosturik han-
diena izan zuen erkidegoaren (EAE) eta txikiena izan zuenaren (Extremadura) arteko diferen-
tziala 932,89 euro izan zen (863,92 euro 2012an).

Lan kostuaren osagaiak nola bilakatu diren aztertzean era ikusten dugu, 2012an guztizko soldata 
kostuak eta «bestelako kostuak» (ez-soldatazko ordainsariengatiko kostuak eta derrigorrezko kotiza-
zioengatiko kostuak10) gure erkidegoan hazi zirela (%1,4 eta %2.5, hurrenez hurren) eta Estatu osoan 
bakarrik «bestelako kostuak» igo ziren (%0,6), eta soldatako kostuak egonkor mantendu dira.

10 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, –%39,3 EAEn eta –%38,7 Estatuan, hurrenez hurren.

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

Eurotan

GUZTIZKO LAN KOSTUA HILEKO

2011 2012 2013

GUZTIRA 2.556,79 2.540,26 2.544,14

Andaluzia 2.377,60 2.308,89 2.307,35
Aragoi 2.447,88 2.421,66 2.460,14
Asturias 2.523,56 2.489,30 2.506,81
Balearrak 2.419,67 2.365,42 2.358,65
Kanariak 2.142,22 2.107,37 2.103,59
Kantabria 2.364,89 2.297,15 2.275,46
Gaztela eta Leon 2.359,25 2.345,30 2.298,05
Gaztela-Mantxa 2.318,34 2.330,84 2.329,75
Katalunia 2.732,96 2.723,76 2.718,16
Valentziako Erkidegoa 2.312,98 2.302,94 2.288,50
Extremadura 2.184,17 2.144,71 2.089,24
Galizia 2.265,35 2.206,21 2.260,18
Madril 2.922,75 2.951,70 2.962,51
Murtzia 2.357,01 2.303,42 2.280,73
Nafarroa 2.685,15 2.646,50 2.639,19
Euskadi 2.951,71 2.971,29 3.022,13
Errioxa 2.381,21 2.354,48 2.366,91

Iturria: EIN.

2.24 koadroa. Hiru hileko lan kostuaren igoera

Aurreko urteko aldi berarekiko aldakuntza tasak

2013

Estatua EAE

I. 
hir.

II. 
hir.

III. 
hir.

IV. 
hir.

Urt. 
bat. 
bes.

I. 
hir.

II. 
hir.

III. 
hir.

IV. 
hir.

Urt. 
bat. 
bes.

GUZTIZKO KOSTUA –1,4 –0,3 0,2 2,1 0,2 1,5 0,3 1,8 3,1 1,7
Guztizko soldata kostua –1,8 –0,6 –0,2 2,5 0,0 1,2 0,2 1,4 2,9 1,4

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

Ez-soldatazko ordainsarien. kost. –11,0 –10,8 0,9 –1,6 –6,1 –8,6 –18,9 12,2 16,6 –1,3
Derrigorrezko kotizazioengatiko kost. 0,0 0,5 0,7 1,0 0,5 2,2 1,4 1,5 1,7 1,7
Giz. Seg. hobariak eta diru-laguntzak –53,2 –49,2 –33,2 –7,8 –38,7 –51,1 –50,4 –30,5 –11,4 –39,3

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.



57

2. EAEko EGOERA EKONOMIKOA 

Lanbide arteko Gutxieneko Soldata

2013an lanbide arteko gutxieneko soldata hileko 645,3 euro izan zen, hau da, %0,6ko urte ar-
tean zertxobait igo zen. Denbora ikuspuntu zabalago bati jarraiki, 1995ean finkatutako balioare-
kiko konparaziotik zera ondorioztatzen dugu, lanbide arteko gutxieneko soldata metatua %71,2 
igo zela, urteko batez besteko hazkundea %4 izanik, eta, aldi berean, KPIa urtean batez beste 
%3,8 hazi zela hemezortzi urte horietan. Alabaina, azken hiru urteei bakarrik begiratzen ba-
diegu, zera ikusten dugu, lanbide arteko gutxieneko soldataren igoera metatua %1,9 izan dela, 
eta KPIaren igoera metatua, berriz, %7.

2.25 koadroa. Lanbide arteko gutxieneko soldata, LGS (Estatua)

LGS 
(euroak hilean, 
14 ordainsari)

Urte arteko 
aldakuntza tasa

KPI 
(abend./abend.)

KPI
(urteko batez 

bestekoen 
aldakuntza)

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
2013 645,30 0,6 0,3  1,4

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

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 (794 euro erosteko ahalmenaren parekotasunean) Batasuneko bazkide berriena gainditu 
zuela, Esloveniakoa (946 euro erosteko ahalmenaren parekotasunean) eta Maltakoa (898 euro 
erosteko ahalmenaren parekotasunean) izan ezik. Kide zaharrei dagokienez, berriz, Estatuko 
LGSak Greziakoa (744 euro erosteko ahalmenaren parekotasunean) eta Portugalekoa (660 euro 
erosteko ahalmenaren parekotasunean) bakarrik gainditzen ditu. Kontuan hartu ezin izan du-
gula herrialde guztiei buruzko informazioa jaso.
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2.26 koadroa. Lanbide arteko Gutxieneko Soldata, LGS (EB)

Eurotan, erosteko ahalmenaren parekotasunean*

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (**)

Luxemburg 1.369 1.357 1.369 1.395 1.427 1.478 1.537
Belgika 1.183 1.199 1.237 1.261 1.306 1.345 1.385
Herbehereak 1.284 1.293 1.290 1.311 1.321 1.351 1.372
Frantzia 1.173 1.175 1.186 1.222 1.246 1.309 1.326
Irlanda 1.155 1.128 1.165 1.240 1.234 1.251 1.251
Erresuma Batua 1.133 1.111 1.100 1.035 1.038 1.064 1.081
Eslovenia 662 668 671 774 882 921 946
Malta 798 798 815 853 850 875 898
Espainia 717 736 746 766 774 789 794
Grezia 834 866 886 914 921 849 744
Polonia 401 463 508 547 575 633 675
Portugal 549 566 589 635 646 660 660
Hungaria 391 395 404 424 454 534 563
Eslovakia 356 371 404 438 449 465 476
Lituania 314 351 346 365 360 363 454
Txekiar Errepublika 462 415 415 425 431 441 441
Estonia 314 363 360 372 367 378 417
Letonia 257 304 336 363 398 401 401
Bulgaria 202 228 240 246 252 297 329
Errumania 183 215 246 249 269 284 304

(*) Erosteko ahalamenaren parekotasunean.
(**) Kalkulatutako balioak.
Iturria: Eurostat.

Produktibitatea

Arestian adierazi dugunez, 2013an euskal BPGa –%1,2 jaitsi zen, eta enplegua, lanaldi osoari 
dagozkion lanpostuen arabera neurtua, –%2,1. Hortaz, okupazioa gehiago jaitsi zen BPGa 
baino, eta itxurazko produktibitatea %1,0 hazi zen, 2012an erregistratutakoaren (%1,1) pixka 
bat gainetik.

Estatuan oro har, BPGan eta enpleguan erregistratutako beherakadak, azken hori lanaldi osoari 
dagozkion lanpostuen arabera adierazia, nabarmen handiagoak izan ziren, eta beraz, itxurazko 
produktibitatearen hazkundea (%2,3) handiagoa izan zen gure erkidegoan baino. Frantzian, 
produktibitatea %0,4 hazi zen, Italian bere horretan geratu zen eta Alemanian hazkundea nega-
tiboa izan zen (–%0,2).
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2.27 koadroa. BPGa, enplegua eta produktibitatea

Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa

EAE 2011 2012 2013

BPG erreala  0,3 –1,6 –1,2
Okupazioa(1) –0,9 –2,7 –2,1
Lan faktorearen itxurazko produktibitatea  1,2  1,1  1,0

Estatua 2011 2012 2013

BPG erreala  0,1 –1,6 –1,2
Okupazioa(1) –2,2 –4,8 –3,4
Lan faktorearen itxurazko produktibitatea  2,4  3,4  2,3

Alemania 2011 2012 2013

BPG erreala  3,3  0,7  0,4
Okupazioa(2)  1,4  1,1  0,6
Lan faktorearen itxurazko produktibitatea(3)  1,9 –0,4 –0,2

Frantzia 2011 2012 2013

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

Italia 2011 2012 2013

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

(1) Lanaldi osoari dagozkion lanpostuak.
(2) Pertsonak.
(3)  Alemanian, lan egindako ordu bakoitzeko lan faktorearen itxurazko produktibitatea %1,8 igo zen 2011n, %0,5 2012an eta %0,3 

2013an, hurrenez hurren.
Iturria: LHK-k egina, Eustat, EIN, Destatis, INSEE eta Istat erakundeen datuetan oinarrituta.





3. Enplegua eta kontratazioa
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3.1. Sarrera

Aurreko txostenetan bezalaxe, enpleguaren egoera orokorra eta kontratazioa aztertzen duen 
atala garatu aurretik, zenbait ohar egin behar dira. Euskal ekonomiari buruzko azterketan 
(2.2 kapitulua), «lanpostu baliokideak lanaldi osoan» izeneko aldagaia hartu da enpleguaren in-
formazio iturri gisa, BPGari eta BEGari dagokienez Eustatek landutako datu makroekonomikoe-
kin bat etorriz. Hala ere, lan merkatuari buruzko edozein azterketa zehatza oso mugatua izango 
litzateke baldin eta aldagai hori bakarrik erabiliko balitz. Beraz, ezinbestekoa da eragiketa es-
tatistiko zabalagoak eta informazioan aberatsagoak egitea, nahiz eta koadro makroekonomi-
koetan eta kontu ekonomikoetan bildutako okupatuen datuekiko desberdintasunak batzuetan 
oso handiak izan daitezkeen. Eustaten BJA (Biztanleria Jardueraren Arabera) inkesta (erreferen-
tziazko iturria EEEn) eta EINen BAI (Biztanleria Aktiboari buruzko Inkesta) (erreferentziazko itu-
rria Estatuan) dira eragiketa estatistiko horiek.

Bestalde, atal honetan Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikotik eta Gizarte Segurantzatik lortutako 
datuak ere erabiltzen dira, hala nola erregistratutako langabezia, jakinarazitako kontratuak eta 
afiliazioak, eta datu horiek guztiak erregistro datuak dira, eta hortaz, inkestetan oinarritu gabeak.

Ondorioz, 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

3.2.1. Biztanleria potentzialki aktiboa eta biztanleria aktiboa

2013. urtean, EAEko biztanleria potentzialki aktiboa (16 urteko eta urte gehiagoko biztanle-
ria) –%0,1 gutxitu zen urte arteko zenbatekoetan. 1985-2013 seriean aldagai honek izan duen 
lehen beherakada izan zen, horren arrazoia gizonezkoen biztanleria potentzialki aktiboaren 
beherakada (–%0,2) izan zen, emakumezkoena zertxobait areagotu baitzen (%0,1).
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3.1 koadroa. Lan merkatua EAEn

Balio absolutua (milakotan)
Urte arteko 

aldakuntza tasa

2011 2012 2013 2012 2013

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

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

Adinaren arabera
16-24 urte 169,8 165,9 164,2  –2,3  –1,0
25-54 urte 1.002,5 996,1 987,9  –0,6  –0,8
55 eta gehiago 700,4 711,9 720,7   1,6   1,2

Biztanleria ez-aktiboa 821,1 844,7 812,9   2,9  –3,8

Sexuaren arabera
Gizonak 334,3 353,6 335,7   5,8  –5,1
Emakumeak 486,8 491,1 477,2   0,9  –2,8

Adinaren arabera
16-24 urte 118,4 122,6 118,4   3,5  –3,4
25-54 urte 140,1 149,7 124,7   6,9 –16,7
55 eta gehiago 562,6 572,4 569,8   1,7  –0,5

Biztanleria aktiboa 1.051,7 1.029,2 1.059,8  –2,1   3,0

Sexuaren arabera
Gizonak 575,2 556,3 572,2  –3,3   2,9
Emakumeak 476,5 472,9 487,6  –0,8   3,1

Adinaren arabera
16-24 urte 51,4 43,3 45,8 –15,8   5,8
25-54 urte 862,4 846,4 863,2  –1,9   2,0
55 eta gehiago 137,8 139,5 150,8   1,2   8,1

Biztanleria landuna 937,6 904,4 904,9  –3,5   0,1

Sexuaren arabera
Gizonak 510,4 486,7 485,8  –4,6  –0,2
Emakumeak 427,2 417,6 419,1  –2,2   0,4

Adinaren arabera
16-24 urte 39,1 29,1 27,3 –25,6  –6,2
25-54 urte 768,1 744,3 740,5  –3,1  –0,5
55 eta gehiago 130,4 130,9 137,1   0,4   4,7

Sektorea

Nek. eta arrantza 7,9 8,1 8,7   2,5   7,4
Industria 223,6 214,2 207,6  –4,2  –3,1
Eraikuntza 67,3 57,7 48,0 –14,3 –16,8
Zerbitzuak 638,8 624,3 640,5  –2,3   2,6

Lanbide egoera
Soldatakoa 775,9 743,7 723,2  –4,2  –2,8
Soldatarik gabekoa 161,7 160,7 181,7  –0,6  13,1

Biztanleria langabea 114,1 124,8 155,0   9,4  24,2

Sexuaren arabera
Gizonak 64,8 69,6 86,4   7,4  24,1
Emakumeak 49,3 55,2 68,5  12,0  24,1

Adinaren arabera
16-24 urte 12,4 14,2 18,5  14,5  30,3
25-54 urte 94,3 102,1 122,7   8,3  20,2
55 eta gehiago 7,4 8,6 13,7  16,2  59,3

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

Balio absolutua (milakotan)
Urte arteko 

aldakuntza tasa

2011 2012 2013 2012 2013

≥ 16 urteko biztanleria 38.497,3 38.428,6 38.189,6  –0,2  –0,6

Sexuaren arabera
Gizonak 18.800,2 18.723,0 18.559,2  –0,4  –0,9
Emakumeak 19.697,1 19.705,6 19.630,5   0,0  –0,4

Adinaren arabera
16-24 urte 4.258,0 4.156,1 4.048,3  –2,4  –2,6
25-54 urte 21.350,5 21.151,2 20.799,5  –0,9  –1,7
55 eta gehiago 12.888,8 13.121,4 13.341,8   1,8   1,7

Biztanleria ez-aktiboa 15.393,7 15.377,6 15.444,3  –0,1   0,4

Sexuaren arabera
Gizonak 6.119,6 6.191,9 6.275,1   1,2   1,3
Emakumeak 9.274,1 9.185,7 9.169,3  –1,0  –0,2

Adinaren arabera
16-24 urte 2.344,0 2.378,4 2.375,8   1,5  –0,1
25-54 urte 2.983,5 2.812,7 2.725,7  –5,7  –3,1
55 eta gehiago 10.066,3 10.186,4 10.342,8   1,2   1,5

Biztanleria aktiboa 23.103,6 23.051,0 22.745,3  –0,2  –1,3

Sexuaren arabera
Gizonak 12.680,7 12.531,1 12.284,1  –1,2  –2,0
Emakumeak 10.422,9 10.519,9 10.461,2   0,9  –0,6

Adinaren arabera
16-24 urte 1.914,0 1.777,6 1.672,5  –7,1  –5,9
25-54 urte 18.367,0 18.338,3 18.073,7  –0,2  –1,4
55 eta gehiago 2.822,6 2.935,0 2.999,0   4,0   2,2

Biztanleria landuna 18.104,6 17.282,0 16.750,0  –4,5  –3,1

Sexuaren arabera
Gizonak 9.991,4 9.432,3 9.115,7  –5,6  –3,4
Emakumeak 8.113,3 7.849,7 7.634,2  –3,2  –2,7

Adinaren arabera
16-24 urte 1.025,0 832,7 741,0 –18,8 –11,0
25-54 urte 14.660,2 14.015,3 13.586,1  –4,4  –3,1
55 eta gehiago 2.419,4 2.433,9 2.422,8   0,6  –0,5

Sektorea

Nek. eta arrantza 760,2 753,2 745,1  –0,9  –1,1
Industria 2.555,3 2.430,7 2.292,7  –4,9  –5,7
Eraikuntza 1.393,0 1.147,6 1.016,2 –17,6 –11,4
Zerbitzuak 13.396,2 12.950,4 12.695,9  –3,3  –2,0

Lanbide egoera
Soldatakoa 15.105,5 14.241,8 13.705,5  –5,7  –3,8
Soldatarik gabekoa 2.999,1 3.040,2 3.044,5   1,4   0,1

Biztanleria langabea 4.999,0 5.769,0 5.995,3  15,4   3,9

Sexuaren arabera
Gizonak 2.689,3 3.098,8 3.168,4  15,2   2,2
Emakumeak 2.309,7 2.670,2 2.827,0  15,6   5,9

Adinaren arabera
16-24 urte 889,0 944,9 931,5   6,3  –1,4
25-54 urte 3.706,9 4.323,0 4.487,4  16,6   3,8
55 eta gehiago 403,2 501,1 576,4  24,3  15,0

Iturria: BAI (EIN).
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EAEko biztanleria aktiboa (lana duten edo lanik ez duten pertsonak, lan bila dabiltzanak eta la-
nean hasteko prest daudenak), ostera, urte arteko %3 handia igo zen 2013an, 2012an ez-akti-
botzat sailkatutako pertsona kopuru handia aktibo izatera pasatu baitzen 2013an. Ez-aktiboe-
tatik aktiboetarako joanarazte horren ondorioz %3,8 gutxitu zen biztanleria ez-aktiboa 2013an. 
2013ko portaera horiek aldagai horiek 2012an izandakoen ia kontrakoak izan ziren. Hartara, 
2012an 2011ren aldean, biztanleria aktiboa %2,1 gutxitu eta ez-aktiboa %2,9 handitu zen, biz-
tanleria potentzialki aktiboa hamarren bat baino handitu ez zelarik.

Gizonezko eta emakumezko aktiboen 2013ko antzeko handitze tasek (%2,9 eta %3,1, hurre-
nez hurren) zera eragin zuten, kolektibo bien guztizko pertsona aktiboen (%54 eta %46, hurre-
nez hurren) gaineko parte-hartzea 2012. urtekoarekin aldean ia berdin mantentzea.

Adin tarteen arabera, 2013an biztanleria aktiboaren igoera orokorra izan zen, eta termino abso-
lutuetan 25 eta 54 urte bitartekoen kolektiboarena izan zen hazkuntzarik handiena, eta ondo-
ren, adinez nagusienena (11.300 pertsona gehiago) eta gazteena (2.500 pertsona gehiago).

Testuinguru horretan, jarduera tasari dagokionez (biztanleria aktiboaren proportzioa 16 urte-
tik gorako biztanleriarekiko), 2007an hasitako eta 2012an etendako goranzko joera berrezarri 
zen, 2013an %56,6 arte igoz. Sexuen arabera, gizonezkoen jarduera tasaren hazkuntza ema-
kumezkoena baino handiagoa izatearen ondorioz, 2013an tasa bien arteko diferentziala han-
ditu zen.

3.3 koadroa. Jarduera tasa (EAE)

2011 2012 2013

Jarduera-tasa 56,2 54,9 56,6

Sexuaren arabera
Gizonak 63,2 61,1 63,0
Emakumeak 49,5 49,1 50,5

Adinaren arabera
16-24 urte 30,3 26,1 27,9
25-54 urte 86,0 85,0 87,4
55 eta gehiago 19,7 19,6 20,9

Iturria: BJA (Eustat).

Estatu osoari dagokionez, EAEko jarduera tasa nabarmen txikiagoa izan zen. Izan ere, lehen 
hori %59,6 izan zen (%66,2 gizonen kasuan eta %53,3 emakumeen kasuan). Bilakaerari dago-
kionez, EAEn ez bezala, Estatuko jarduera tasak behera egin zuen.

3.4 koadroa. Jarduera tasa (Estatua)

2011 2012 2013

Jarduera-tasa 60,0 60,0 59,6

Sexuaren arabera
Gizonak 67,5 66,9 66,2
Emakumeak 52,9 53,4 53,3

Adinaren arabera
16-24 urte 45,0 42,8 41,3
25-54 urte 86,0 86,7 86,9
55 eta gehiago 21,9 22,4 22,5

Iturria: BAI (EIN).
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Azkenik, adierazi beharra dago Estatuko gazteenen jarduera tasa (%41,3 2013an) EAEkoa 
baino nabarmen handiagoa izan zela (%27,9 2013an), EAEn unibertsitateko ikasleen ehunekoa 
handiagoa delako, agian.

3.2.2. Biztanleria landuna

Krisi ekonomikoaren eraginaren ondorioz, EAEko biztanleria landunak uzkurtzeko bidea 
hartu zuen 2009an, baina joera hori 2013an eten zen, biztanleria landuna zertxobait igo ze-
nean (urte arteko %0,1, aurreko ekitaldian baino 500 pertsona landun gehiago). Hala eta 
guztiz ere, kontuan izan behar da urtearen lehen erdian urte arteko gero eta txikiagoak ziren 
jaitsierak izan zirela biztanleria landunean (–%2,6 eta –1,2 lehen eta bigarren hiruhilekoetan, 
hurrenez hurren), eta bigarren erdian, berriz, gero eta handiagoak ziren gorakadak (%1 eta 
%3,2 hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan, hurrenez hurren). Dena den, 2013an izandako 
okupazio maila (904.900 langabe) 2002 eta 2003 artean lortutakoaren erdian geratu zen. Era 
berean, kontuan izan behar da biztanleria landuaren gorakada hori, euskal BPGaren jaitsiera 
erritmoaren moteltze argiaren testuinguruan gertatu zela (–%1,2 2013an, 2012ko –%1,6 al-
dean).

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

Sexuen arabera, gizonezkoen enpleguak behera egin zuen (–%0,2), baina aurreko ekitaldian 
baino intentsitate txikiagoarekin (–%4,6), emakumezkoen enpleguak gora egin zuen bitartean 
(%0,4 2013an, 2012ko –%2,2ko uzkurduraren aldean). Adin tarteen arabera pertsona zaharre-
nen artean soilik igo zen enplegu maila (%4,7); 25 urtetik 54 urtera bitarteko pertsonen artean, 
aldiz, behera egin zuen (—%0,5), eta are gehiago gazteenen artean (—%6,2).

EAEko enplegu tasa (16 urtetik gorako biztanleriaren gaineko landunen ehunekoa) egonkor 
mantendu zen %48,3an 2013an EAEn, Estatuan behera egiten jarraitu zuen bitartean (2013ko 
%43,9, 2012ko %45aren aldean).
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3.5 koadroa. Enplegu tasa EAEn eta Estatuan

Landunen % ≥ 16 urteko biztanleriaren gainean

2009 2010 2011 2012 2013

EAE 51,0 50,8 50,1 48,3 48,3
Estatua 49,2 48,0 47,0 45,0 43,9

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

Jarduera sektoreen arabera, lehen sektorean zein zerbitzukoetan gora egin zuen enplegu mai-
lak 2013an (urte arteko %7,4 eta %2,6, hurrenez hurren), eta industrian eta eraikuntzan, berriz, 
behera (–%3,1 eta –%16,8, hurrenez hurren). Aurreko ekitaldiari dagokionez, lehen sektoreak 
bizkortu egin zuen enplegua sortzeko erritmoa (%7,4 2013an, eta 2012an, aldiz, %2,5), indus-
triak moteldu egin zuen beherakada (–%3,1 2013an, eta 2012an, ordea, –%4,2), eraikuntzak 
jaisten jarraitu zuen (–%16,8 2013an, eta 2012an, berriz, –%14,3), eta zerbitzuek gora egin zu-
ten (%2,6 2013an, eta 2012an, aldiz, –%2,3). Emaitza horiekin, industriako enpleguak behera 
egin du elkarren segidako bost ekitalditan eta eraikuntzakoan seitan, baina lehen kasuan joera 
beherakoa da, dagoeneko, eta bigarrenean, gorakoa.

Biztanleria landunaren lanbide egoerari dagokionez, soldatako biztanleria landunak behera egin 
zuen (–%2,8), baina aurreko ekitaldian baino intentsitate txikiagoz (–%4,2, 2012an). Soldatarik 
gabeko biztanleria landuna, ostera, nabarmen igo zen (%13,1), eta bereziki enplegatzaileen ka-
suan (%58,7).

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

Balio absolutua (milakotan)
Urte arteko 

aldakuntza tasa

2011 2012 2013 2012 2013

Biztanleria landuna 937,6 904,4 904,9  –3,5   0,1

Sektorea

Nek. eta arrantza   7,9   8,1   8,7   2,5   7,4
Industria 223,6 214,2 207,6  –4,2  –3,1
Eraikuntza  67,3  57,7  48,0 –14,3 –16,8
Zerbitzuak 638,8 624,3 640,5  –2,3   2,6

Lanb. eg.
Soldatakoak 775,9 743,7 723,2  –4,2  –2,8
Soldatarik gabekoak 161,7 160,7 181,7  –0,6  13,1

Iturria: BJA (Eustat).

2013an, soldatako biztanleria landunak behera egin zuen, oro har, kontratu mota guztietan: aldi 
baterako kontratua duten pertsonen kopurua —%1,5 jaitsi zen urte arteko tasan; kontratu mu-
gagabekoena, berriz, –%3 eta kontraturik gabekoena -%6,9. Emaitza horiek adierazten dute 
soldatako biztanleria landunaren jaitsiera tasa moteldu egin dela kontratu mugagabearekin 
(–%3 2013an, eta 2012an, aldiz, –%4,5), zein kontraturik gabe (–%6,9 2013an, eta 2012an, al-
diz, –%46), eta aurreko urteetan aldi baterako kontratua zuten pertsonen goranzko bilakaera al-
datu egin dela (–%1,5 2013an, eta 2012an, aldiz, %2,2).
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3.7 koadroa. Biztanleria landuna EAEn lanbide-egoeraren arabera (xehetasunak)

Pertsonak milakotan

2011 2012 2013
Banaketa 

ehunekotan. 
2013

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

Enplegatzailea  29,2  25,9  41,1   4,5
Autonomoa 104,3 107,5 105,9  11,7
Familia laguntza eta beste 
batzuk

  3,3   2,5   5,0   0,6

Kooperatibista  24,9  24,8  29,7   3,3
Soldatakoak 775,9 743,7 723,2  79,9

Soldatakoak (publikoa) 145,0 149,9 139,2  15,4
Soldatakoak (pribatua) 630,9 593,7 583,9  64,5

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

Iturria: BJA (Eustat).

3.8 koadroa. Soldatako biztanleria landuna EAEn

Soldatako landunak 
(milakotan)

Urte arteko 
aldakuntza-tasa

2011 2012 2013 2012/11 2013/12

GUZTIRA 775,9 743,7 723,2  –4,2 –2,8

Kontratu mugagabea 601,5 574,5 557,1  –4,5 –3,0
Aldi baterako kontratua 155,7 159,1 156,7   2,2 –1,5
Kontraturik gabe eta beste batzuk  18,7  10,1   9,4 –46,0 –6,9

Iturria: BJA (Eustat).

Biztanleria landuna kontratu motaren arabera ehunekotan nola banatzen den aztertzean zera 
ikusten dugu, 2013an soldatakoen %77k kontratu mugagabea izan zuela, eta %21,7k, berriz, 
aldi baterako kontratua. Banaketa horren arabera, enpleguaren egonkortasunak pixka bat oke-
rrera egin du aurreko ekitaldiaren aldean.

Hiruhilekotik hiruhilekora, soldatako biztanleria ehunekotan nola banatu den aztertzean zera 
ikusten dugu, kontratu mugagabedun soldatako biztanleriak pisu erlatiboa galdu zuela 2013ko 
bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan (bereziki hirugarrenean), eta pisu hori aldi baterako kon-
tratudun soldatako biztanleriak irabazi zuela. Izan ere, ekitaldiko azken hiruhilekoan alderantzi-
katu egin zen portaera hori zati batez.
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3.2 grafikoa.  EAEko soldatako biztanleria landunaren banaketa ehunekotan, 
kontratu motaren arabera1
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Iturria: BJA (Eustat).

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

1 2006. urtean, lan erreformari ekin zitzaion, hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko 43/2006 legea 
promulgatu 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-merkatuaren erreformarako presazko neurriei buruzko uztailaren 6ko 3/2012 Legeak, kontratazio mugagabea 
sustatzea zuten helburu, aldi baterako kontratazioa murriztuz, baina dirudienez lege horiek ez dituzte espero ziren 
emaitzak lortu.
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Bestetik, gogora ekarri behar da soldatako biztanleriaren kontratu motaren araberako banaketa 
nabarmen aldatzen dela sexuaren arabera. Izan ere, 2013an, soldatako gizonezkoen %80,6k 
kontratu mugagabea zuen, eta %18,8k aldi baterakoa. Soldatako emakumeen kasuan, be-
rriz, %73,3k kontratu mugagabea zuen, eta %24,7k aldi baterakoa. Halaber, komeni da kon-
tuan hartzea, lehenago ere adierazi dugunez, «Kontraturik gabe eta beste batzuk» taldean gizo-
nek duten garrantziaren eta emakumeek dutenaren arteko desberdintasuna esanguratsua dela 
(soldatako gizonak %0,6 eta emakumeak %2, hurrenez hurren), etxeko langile gisa diharduten 
emakumeak baitira gehienak.

3.9 koadroa.  EAEko soldatako biztanleria landuna 2013an, 
kontratu motaren eta sexuaren arabera

Balio absolutuak milakotan

Guztira Gizonak Emakumeak

GUZTIRA 723,2 370,8 352,3

Mugagabea 557,1 298,9 258,2
Aldi baterakoa 156,7  69,8  86,9
Kontraturik gabe eta beste batzuk   9,4   2,1   7,2

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 kon-
tuan hartuta, azpimarratu beharra dago aldi baterako kontratazioak garrantzi handia duela 
gazteenen artean, eta, oro har, adinean gora egin ahala kontratu mugagabea duten pertso-
nen ehunekoak gora egin duela. Hala, 2013an, gazteen %69,9k aldi baterako kontratua zuen 
(%61,3 2012an), %26,8k 25 urtetik 44 urtera bitarteko pertsonen artean, eta %10,7k 45 urte-
tik gorakoen artean, hurrenez hurren (2012an %26,1 eta %11,1 izan ziren, hurrenez hurren). Az-
kenik, nabarmentzekoa da «kontraturik gabe eta beste batzuk» taldeko soldatakoen garrantzia 
txikiagoa dela 25-44 urtekoen artean (%1,1), 45 urtetik gorakoen artean (%1,3) eta 16-24 urte-
koen artean (%4,8) baino.

3.10 koadroa.  Soldatako biztanleria landuna, kontratu motaren 
eta adin taldearen arabera (EAE, 2013)

Balio absolutuak milakotan

Guztira
16-24 
urte

25-44 
urte

45 eta 
gehiago

GUZTIRA 723,2 24,9 400,4 298,0

Mugagabea 557,1  6,3 288,6 262,2
Aldi baterakoa 156,7 17,4 107,5  31,9
Kontraturik gabe eta beste batzuk   9,4  1,2   4,4   3,8

Iturria: BJA (Eustat).
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3.2.3. Biztanleria langabea

Krisialdi ekonomikoaren inpaktuak errotikako joera aldaketa ekarri zuen EAEko biztanleria lan-
gabearen bilakaeran 2008. urtetik aurrera. Hala, 1995. urtetik 2007ra langabezia ia etengabe 
jaitsi bazen (2003. urtea salbuespena izan zen), 2008tik aurrera nabarmen hazten hasi zen ur-
tetik urtera: %17,3 2008an, %118,1 2009an, %13,9 2010ean eta %19 2011n. 2013an, langabe 
kopuruak gora egin zuen biziki (%24,2), 155.000 pertsona izateraino, eta hazkundea orokorra 
izan zen, gizon zein emakumeen artean nabari baitzen, baita adin talde guztien artean ere. Ur-
tetik urterako tasan, langabeziaren hazkundeak neurri berean eragin zien gizon zein emakumeei 
(%24,1 kasu bietan), baina esan beharra dago, kopuru absolutuetan gizon langabeak (aurreko 
urtean baino 16.800 gehiago) emakume langabeak (aurreko ekitaldian baino 13.300 gehiago) 
baino gehiago izan zirela.

3.4 grafikoa. Langabezia EAEn, gizonen, emakumeen eta gazteen artean
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Iturria: BJA (Eustat).

2013an lortutako langabe kopurua (155.000 langabe) 1999 (150.600) eta 1998koaren (169.500) 
artean kokatu zen, eta horrek atzeraldiak enplegu mailan izan duen garrantzia azaltzen du. 
Nolanahi ere, kontuan hartuta 2013. urtean izandako okupazio maila (904.900 pertsona lan-
dun), 1999an (818.900) zein 1998an (784.600) izandakoa baino nabarmen handiagoa izan zela, 
2013an langabezia tasa (%14,6) txikiagoa izan zen 1999koa (%15,5) eta 1998koa (%17,8) 
baino.

2013an, 2008an hasitako goranzko joerari jarraipena eman zion langabezia tasak (%14,6), ehu-
nekotan 2,5 puntu gorago ibili baitzen 2012ko langabezia tasaren gainetik (%12,1). EAEn, lan-
gabezia tasa nabarmen txikiagoa izan zen Estatuko tasa (%26,4 2013an) baino, baina EB-27ko 
batez besteko tasa (%10,8) baino nabarmen handiagoa. Sexuaren arabera, 2013an EAEko lan-
gabezia tasa handiagoa izan zen gizonen artean emakumeen artean baino (%15,1 eta %14,1, 
hurrenez hurren), Estatuan gertatu denaren justu kontrakoa (emakumeen langabezia tasa %27 
eta gizonen langabezia tasa %25,8, hurrenez hurren).
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3.11 koadroa. Langabezia-tasa EAEn

2013

I.
hiruh.

II.
hiruh.

III.
hiruh.

IV.
hiruh.

Batez 
bestekoa

Langabezia-tasa 13,8 14,5 14,8 15,3 14,6

Sexuaren 
arabera

Gizonak 14,7 15,4 15,0 15,4 15,1
Emakumeak 12,8 13,5 14,5 15,3 14,1

Adinaren 
arabera

16-24 urte 41,3 42,8 41,2 36,9 40,5
25-54 urte 13,7 14,0 14,1 15,0 14,2
55 eta gehiago  7,2  9,3  9,3 10,4  9,1

Iturria: BJA (Eustat).

3.12 koadroa. Estatuko langabezia tasa

2013

I.
hiruh.

II.
hiruh.

III.
hiruh.

IV.
hiruh.

Batez 
bestekoa

Langabezia-tasa 27,2 26,3 26,0 26,0 26,4

Sexuaren 
arabera

Gizonak 26,8 25,6 25,5 25,3 25,8
Emakumeak 27,6 27,1 26,6 26,9 27,0

Adinaren 
arabera

16-24 urte 57,2 56,1 54,4 55,1 55,7
25-54 urte 25,6 24,7 24,4 24,6 24,8
55 eta gehiago 19,5 19,0 19,1 19,2 19,2

Iturria: BAI (EIN).

Erregistratutako langabezia

Eustatek eta EINk lan merkatuari buruzko informazioa eskaini digute, eta aurreko atalean 
azaldu dugu zehatz-mehatz. Hori ez ezik, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak ere bestelako 
informazio osagarriak eskaini dizkigu erregistratutako langabeziari buruzko datuetan oinarrituta, 
eta zehazkiago, hilabete amaieran bere bulegoetan erantzun gabe dauden enplegu eskaeretan 
oinarrituta2.

Azken iturri horren arabera, 2013an 175.415 langabe erregistratu ziren EAEn. Kopuru hori %8 
handiagoa da 2012an erregistratutakoa baino. Hala ere, 2013ko igoera hazkuntza erritmoaren 
moteltze nabarmena da, 2012. urtekoaren aldean (%11,9).

2013ko hilabeteetan zehar, erregistratutako langabeziak gero eta igoera txikiagoak izan zituen 
urtetik urtera, maiatzean izan ezik. Era berean, abenduan EAEko erregistratutako langabezian 
urtetik urterako lehen jaitsiera egon zen (–%1), 2007ko abendutik.

2 Ikusi web orri hau: http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_avance/conceptos/.
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3.13 koadroa. EAEn erregistratutako langabezia

2009 2010 2011 2012 2013

Urteko batez bestekoa 120.454 132.358 145.145 162.359 175.415

Urteko batez besteko datuaren 
urte arteko aldakuntza tasa

%42,4 %9,9 %9,7 %11,9 %8,0

Hilabeteka:
Urtarrila 110.093 135.687 143.118 155.867 175.281
Otsaila 115.653 137.143 145.456 159.330 178.006
Matxoa 121.090 138.125 151.551 161.918 179.341
Apirila 122.111 134.300 153.155 161.896 178.589
Maiatza 118.744 129.648 148.347 160.908 178.218
Ekaina 116.098 126.365 144.414 158.080 174.013
Uztaila 116.704 125.832 140.097 157.811 171.593
Abuztua 120.318 129.293 140.729 160.125 173.107
Iraila 123.394 130.549 141.906 164.139 176.486
Urria 125.589 132.345 142.601 168.078 178.267
Azaroa 127.454 133.051 144.974 171.069 174.700
Abendua 128.201 135.961 145.394 169.083 167.374

Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

Aurreko hiru ekitaldietan ez bezala, 2013. urtean aurretik enplegurik ez zuten langabeen gora-
kada (%4,3), aurretik enplegua zuten langabeenena (%8,4) baino txikiagoa izan zen.

3.5 grafikoa.  EAEn erregistratutako langabezia 
(aurretik enplegua zuten pertsonak eta aurretik enplegurik ez zutenak)
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Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.
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3.6 grafikoan, urte bakoitzeko abenduan erregistratutako langabeziaren bilakaera eta urteko 
batez besteko maila konparatzen dira, eta, oro har, agerian geratzen da bi magnitude horien 
bilakaera oso antzekoa dela denboran. Hori dela eta, ondorengo azterketa xehatuan urte ba-
koitzeko abenduaren amaieran erregistratutako langabeziaren datuak baino ez aipatzea era-
baki da.

3.6 grafikoa.  EAEn urte bakoitzeko abenduan erregistratutako langabezia, 
eta langabeziaren urteko batez bestekoa
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Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

2013ko abenduan erregistratutako langabeen kopurua 167.374 izan zen (141.876 izan ziren 
1996ko abenduan). Beraz, urte arteko aldakuntza tasa aurreko urtean baino %1 txikiagoa izan 
zen, eta horrela, 2008ko urtarrilean (elkarren segidako 71 hilabete) hasitako urte arteko haz-
kunde positibo jarraituak eten ziren. Sexua kontuan hartuta, 2013. urtea ixterakoan erregis-
tratutako langabeziak behera egin zuen gizonen kasuan (–%2,4), emakumeengan, baina, gora 
egin zuen (%0,4). Adina kontuan hartuta, ordea, adin tarte handietan baino ez zen handitu erre-
gistratutako langabezia tasa (%6,1), 25 urtetik beherakoetan (–%23,1) nahiz 25 eta 44 urte bi-
tartekoetan (–%3,1) behera egin baitzuen.

Erregistratutako langabeen jatorrizko jarduera sektoreei dagokienez, 2013. urtea ixtean in-
dustrian nahiz eraikuntzan erregistratutako langabeen urte arteko kopuruak behera egin zuen 
(–%4,4 eta –%4,1, hurrenez hurren). Zerbitzuetan, aldiz, ez zen aldaketarik egon eta lehen sek-
torean gora egin zuen (%7,4). Estatu mailan, aitzitik, lehen sektorean baino ez zen handitu 
2013ko abenduan erregistratutako langabezia tasa (%6,5).
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3.14 koadroa.  Erregistratutako langabezia, sexuaren eta adinaren arabera 
(2013ko abendua)

EAE
Urte arteko 
aldakuntza 

tasa
Estatua

Urte arteko 
aldakuntza 

tasa

Guztira 167.374  –1,0 4.701.338  –3,0

Adinaren 
arabera

< 25 urte  10.216 –23,1   412.584  –9,6
25-44 urte  85.326  –3,1 2.311.002  –7,2
45 urte eta gehiago  71.832   6,1 1.977.752   4,0

Gizonak  82.528  –2,4 2.294.712  –4,7

Adinaren 
arabera

< 25 urte   5.350 –25,3   216.484 –10,5
25-44 urte  42.488  –5,0 1.102.786  –9,7
45 urte eta gehiago  34.690   6,1   975.442   3,2

Emakumeak  84.846   0,4 2.406.626  –1,4

Adinaren 
arabera

< 25 urte   4.866 –20,5   196.100  –8,7
25-44 urte  42.838  –1,2 1.208.216  –4,8
45 urte eta gehiago  37.142   6,0 1.002.310   4,8

Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

3.15 koadroa.  Erregistratutako langabezia, jatorrizko jarduera sektoreen arabera 
(2013ko abendua)

EAE
Urte arteko 
aldakuntza 

tasa
Estatua

Urte arteko 
aldakuntza 

tasa

Guztira 167.374 –1,0 4.701.338  –3,0

Lehen sektorea   3.108  7,4   200.064   6,5
Industria  25.072 –4,4   508.954  –6,3
Eraikuntza  19.528 –4,1   652.697 –13,6
Zerbitzuak 105.534  0,0 2.971.763  –0,7
Aurreko enplegurik gabe  14.132  0,3   367.860  –0,2

Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

2011tik 2013ra arteko urteetako abenduko datuak kontuan hartuta ikus daitekeenez, itxurazko 
joera aldaketa egon da industrian eta eraikuntzan (2013. urtea ixterakoan erregistratutako lan-
gabeziaren urte arteko tasan beherakadak, baina urte arteko gorakada positiboak 2012. urtean 
ixterakoan). Bestalde, lehen sektorean eta aurreko enplegurik gabekoenetan hazkundea mo-
teldu egin da, eta zerbitzuetan, berriz, gelditu (inolako aldaketarik ez, eta 2012ko abenduan, al-
diz, hazkundea).
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3.16 koadroa.  EAEn erregistratutako langabezia, jatorrizko jarduera sektoreen arabera 
(urte bakoitzeko abendua)

2011 2012
Urte arteko 
aldakuntza 

tasa
2013

Urte arteko 
aldakuntza 

tasa

Guztira 145.394 169.083 16,3 167.374 –1,0

Lehen sektorea   2.378   2.895 21,7   3.108  7,4
Industria  23.346  26.233 12,4  25.072 –4,4
Eraikuntza  18.206  20.355 11,8  19.528 –4,1
Zerbitzuak  88.247 105.514 19,6 105.534  0,0
Aurreko enplegurik ez  13.217  14.086  6,6  14.132  0,3

Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

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. 2013an portaera horri eutsi 
zitzaion, EAEn langabezian zeuden batez besteko kopurua 155.000 pertsonakoa izan baitzen 
BJAren arabera eta 158.500koa BAI inkestaren arabera, baina erregistratutako batez besteko 
langabezia 175.415lagunekoa izan zen EAEn. Ildo horretan, oso izaera desberdineko estatistika 
eragiketak direla azpimarratu behar da berriz ere: horietako bat hilero zenbatzen den adminis-
trazio erregistroa da (erregistratutako langabezia), eta beste biak, ordea, hiru hilean behingo in-
kestak (BJA eta BAI).

Langabezia prestazioen onuradunak3

Langabezia prestazioen onuradunen kopurua (89.532 pertsona) %1,6 handiagoa izan zen 
2013an EAEn aurreko urtearekin alderatuta; Estatuan, berriz, –%2,6ko jaitsiera izan zen. Beraz, 
EAEk Estatuaren guztizkoan izan zuen proportzioa aurreko ekitaldian baino handiagoa izan zen 
(%3,1 2013. urtean eta %3 2012. urtean).

Estaldura tasa4 langabezia prestazioren bat jasotzen duten langabeen (SEPEn erregistratutako 
langabezia) proportzioa da. Horren arabera, 2013. urtean (urteko batez bestekoa), estaldura ta-
sak %51raino jaisten jarraitu zuen EAEn, eta azken bederatzi urteetako ehunekorik txikiena izan 
zen.

Ohikoa denez, 2013. urtean Estatuko estaldura tasa (%59,1) gure erkidegoan erregistratutakoa 
baino askoz handiagoa izan zen. Edonola ere, bilakaera antzekoa izan zen bi kasuetan. Estatu 
osoko estaldura tasatik nekazaritzako behin-behineko langileak salbuetsiz gero (3.7 grafikoa), 
ehunekoa %56,4 izan zen.

3 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/.

4 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
2013 89.532 175.415 51,0

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

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
2013 2.865.153 4.845.302 59,1

* Egileak egina, nekazaritzako behin-behinekoak barne.
Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.



79

3. ENPLEGUA ETA KONTRATAZIOA 

3.7 grafikoa. Langabeziagatiko estaldura tasak (%)
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Oharra:  Nekazaritzako behin-behineko langileak sorospena jasotzen duten, Gizarte Segurantzaren Nekazaritzako Erregimen Bereziaren 
erroldan agertzen diren eta Andaluziako eta Extremadurako autonomia erkidegoetan bizi diren besteren konturako behin-behine-
ko langileak dira, eta horregatik salbuetsi dira.

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

EAEko langabeen jatorrizko jarduera sektorearen arabera, 2013ko estaldura tasek behera egin 
zuten berriz nabarmen 2012ko tasen aldean, sektore guztietan gainera. Era berean, estaldura 
tasarik handiena industriakoa izan zen (%70,4), eta, ondoren, eraikuntzakoa (%58,5). Tasarik 
txikiena, berriz, lehen sektorekoa izan zen (%32,2).

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
2013 32,2 70,4 58,5 49,2

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

Biztanleria aktiboa: 1993tik 2013ra bitarte, biztanleria aktibo orokorrak %16,6ko igoera  ♦
izan zuen, eta emakumeenak, berriz, %40,4koa. Horrela, beraz, emakumeek biztanleria 
aktibo osoan zuten proportzioa %38,2tik %46ra igo zen.
Jarduera tasa: emakumeen biztanleria aktiboaren kopuruan izandako igoera nabarmenak  ♦
talde horren jarduera tasak gora egitea eragin zuen. Zehazki, 2013an emakumeen jar-
duera tasa %50,5 izan zen (%38,2 1993an).

3.20 koadroa. EAEko emakumeak: jarduera, okupazioa eta langabezia (1993-2013)

1993 1998 2003 2008 2013

Biztanleria aktiboa (portzentajezko banaketa)
Emakumeak 38,2 40,0 41,5 43,4 46,0
Gizonak 61,8 60,0 58,5 56,6 54,0

Biztanleria landuna (portzentajezko banaketa)
Emakumeak 33,1 35,7 40,2 43,2 46,3
Gizonak 66,9 64,3 59,8 56,8 53,7

Biztanleria langabea (portzentajezko banaketa)
Emakumeak 54,1 59,6 55,7 48,4 44,2
Gizonak 46,0 40,5 44,3 51,6 55,7

Biztanleria ez-aktiboa (portzentajezko banaketa)
Emakumeak 65,4 64,4 63,4 61,3 58,7
Gizonak 34,6 35,6 36,6 38,7 41,3

Jarduera tasa (1)

Emakumeak 38,9 41,4 44,6 46,7 50,5
Gizonak 66,1 65,7 66,3 64,5 63,0

Langabezia tasa (2) 
Emakumeak 34,4 26,5 11,5 4,2 14,1
Gizonak 18,1 12,0 6,5 3,4 15,1

(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, %31,6ko igoera  ♦
izan du, eta emakumeenak, berriz, %83,3koa. Horrela, beraz, emakumeek euskal enple-
guan zuen proportzioak gora egin du nabarmen (%33,1 1993an, eta %46,3 2013an).
Biztanleria langabea: langabeen kopurua nabarmen jaitsi da azken bi hamarkadetan;  ♦
1993. urtean, 220.900 pertsona ziren, eta 2013an, berriz, 155.000 (%29,8ko jaitsiera bi 
urte horien arteko aldian). Bestalde, emakume langabeen kopuruak neurri handiagoan 
egin du behera aldi horretan (—%42,6).
Langabezia tasa: emakumeen biztanleria aktiboa asko hazi bada ere, emakume langa- ♦
been kopuruak behera egin du, eta emakumeen langabezia tasa asko jaitsi da EAEn. Ildo 
horretan, tasa hori 1993ko %34,4tik 2013ko %14,1era jaitsi zen.
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3.8 grafikoa. EAEko emakumeak: jarduera, okupazioa eta langabezia (1993-2013)

61,8 58,5 56,6 54,0 

38,2 41,5 43,4 46,0 

%0 

%20 

%40 

%60 

%80 

%100 

1993 2003 2008 2013 

66,9 59,8 56,8 53,7 

33,1 40,2 43,2 46,3 

%0 

%20 

%40 

%60 

%80 

%100 

1993 2003 2008 2013 

Biztanleria aktiboa
(portzentajezko banaketa)

Biztanleria landuna
(portzentajezko banaketa)

Gizonak Emakumeak

46,0 44,3 51,6 55,7 

54,1 55,7 48,4 44,2 

%0 

%20 

%40 

%60 

%80 

%100 

1993 2003 2008 2013 

34,6 36,6 38,7 41,3 

65,4 63,4 61,3 58,7 

%0 

%20 

%40 

%60 

%80 

%100 

1993 2003 2008 2013 

Biztanleria langabea
(portzentajezko banaketa)

Biztanleria ez-aktiboa
(portzentajezko banaketa)

Gizonak Emakumeak

18,1 

6,5 3,4 
15,1 

34,4 

11,5 
4,2 

14,1 

1993 2003 2008 2013 1993 2003 2008 2013 

%0 

%20 

%40 

%60 

%80 

%100 

%0 

%20 

%40 

%60 

%80 

%100 

66,1 66,3 64,5 63,0

38,9 44,6 46,7 50,5

Jarduera-tasa Langabezia-tasa

Gizonak Emakumeak

Iturria: BJA (Eustat).

Behin-behinekotasuna: 2013an, aurreko urteetan gertatu zenaren antzera, behin-behi- ♦
nekotasunak eragin handiagoa izan zuen emakumeengan, aldi baterako kontratatu-
tako emakumeen ehunekoa %24,7ra igo baitzen (%18,8ra gizonen kasuan). Aldi berean, 
kontraturik gabeko soldatako biztanleriaren kategoria etxeko langile gisa lan egiten du-
ten emakumeek osatzen dute batez ere. Horrek %2 gaineratzen dio lan kolokatasuntzat 
hartzen dugunaren proportzioari. Nolanahi ere, argitu beharra dago sexuaren araberako 
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behin-behinekotasunari dagokionez dagoen diferentziala pixkanaka murriztu dela azken 
urteotan, bereziki aldi baterako kontratazioari eta kontraturik gabeko kategoriari dagokie-
nez.

SEPEk argitaratutako informazioari helduta, eta kontuan hartuta kasu honetan azterketa 2003-
2013 aldikoa dela, honako hau esan behar da genero ikuspegia oinarri hartuta:

Erregistratutako langabezia: hamarkada batean, erregistratutako langabe guztien artean  ♦
emakumeek zuten proportzioak behera egin du nabarmen (%50,7 2013an, eta %56,6 
2003an).
Jakinarazitako kontratuak: azken hamarkadan, emakumeek nabarmen handitu dute pro- ♦
portzioa jakinarazitako kontratuen guztizko kopuruan (%51,3 2013an eta %50,4 2003an).

3.9 grafikoa.  EAEko emakumeak: erregistratutako langabezia 
eta jakinarazitako kontratuak (2003-2013)
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Iturria: SEPE.

3.2.5. Lurralde historikoen araberako azterketa

Okupazioak eta langabeziak 2013an 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 Araban (–%0,9) nahiz Gipuz- ♦
koan (–%0,7), baina Bizkian gora egin zuen (%0,8). Jarduera sektoreak kontuan hartuta, 
industria eta eraikuntza sektoreetan enpleguen kopuruak behera egin zuen hiru lurraldee-
tan, eta zerbitzuetan, berriz, gora. Termino absolutuetan, enplegu suntsiketarik handiena 
Gipuzkoako eraikuntzan gertatu zen (2012n baino 5.100 pertsona gutxiago), eta enplegu 
gorakadarik handiena, berriz, Bizkaiko zerbitzuetan (8.000 landun gehiago).
Soldatako biztanleria eta langabezia tasa: langabeziak gora egin zuen, oro har (%62,4  ♦
Araban, %36,6 Gipuzkoan eta %12,4 Bizkaian), baita langabezia tasak ere. Araban, lan-
gabezia tasa %9,7tik %14,9ra igo zen 2012tik 2013ra bitarte, Gipuzkoan %9tik %12ra, 
eta Bizkaian %14,7tik %16,1era.
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3.21 koadroa. Lan merkatua lurralde historikoen arabera

Balio absolutuak milakotan(1)

2010 2011 2012 2013

ARABA

Biztanleria aktiboa 159,7 155,9 154,2 162,3
Biztanleria landuna 143,8 143,7 139,3 138,1

Nekazaritza eta arrantza 3,1 2,8 2,1 3,0
Industria 40,9 40,7 39,3 35,9
Eraikuntza 8,8 9,5 7,8 6,7
Zerbitzuak 91,0 90,6 90,1 92,6

Biztanleria langabea 16,0 12,3 14,9 24,2
Biztanleria ez-aktiboa 115,0 120,6 123,8 117,0
Jarduera tasa (%) 58,1 56,4 55,5 58,1
Langabezia tasa (%) 10,0 7,9 9,7 14,9

BIZKAIA

Biztanleria aktiboa 551,0 559,2 548,7 562,4
Biztanleria landuna 495,8 484,9 468,3 471,9

Nekazaritza eta arrantza 3,6 3,2 3,9 3,6
Industria 97,4 96,7 96,9 96,3
Eraikuntza 42,3 36,6 30,2 26,7
Zerbitzuak 352,5 348,5 337,3 345,3

Biztanleria langabea 55,2 74,3 80,5 90,5
Biztanleria ez-aktiboa 450,9 445,5 455,4 439,8
Jarduera tasa (%) 55,0 55,7 54,6 56,1
Langabezia tasa (%) 10,0 13,3 14,7 16,1

GIPUZKOA

Biztanleria aktiboa 334,1 336,6 326,3 335,1
Biztanleria landuna 309,3 309,0 296,8 294,8

Nekazaritza eta arrantza 2,0 1,9 2,0 2,2
Industria 86,7 86,2 78,1 75,4
Eraikuntza 21,4 21,2 19,8 14,7
Zerbitzuak 199,2 199,7 196,8 202,6

Biztanleria langabea 24,7 27,6 29,5 40,3
Biztanleria ez-aktiboa 256,9 255,1 265,5 256,0
Jarduera tasa (%) 56,5 56,9 55,1 56,7
Langabezia tasa (%) 7,4 8,2 9,0 12,0

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

Kontratu motaren araberako soldatako biztanleriak 2013. urtean izan zuen banaketari  ♦
dagokionez, adierazi beharra dago Arabak izan zuela kontratu mugagabeen proportzio-
rik handiena (lurraldeetako guztizkoaren %78,4). Datu hori gizonen artean gertatu zen, ez 
ordea emakumeenean.
Aitzitik, aldi baterako kontratuen ehunekorik handiena Bizkaiak izan zuen (lurraldeetako  ♦
guztizkoaren %22,4).
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3.22 koadroa. Soldatako biztanleria landuna lurralde historikoen arabera (2013). 
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  78,4  82,9  73,1  76,0  78,7  73,2  78,1  82,5  73,6
Aldi baterakoa  21,2  16,9  26,0  22,4  20,4  24,4  20,8  17,1  24,5
Kontraturik gabe 
eta beste batzuk

  0,4   0,2   0,9   1,6   0,9   2,4   1,1   0,3   2,0

Iturria: BJA (Eustat).

Erregistratutako langabeziari dagokionez, Bizkaiak eman zuen SEPEn inskribatutako pertsonen 
kopururik handiena (93.964 pertsona 2013ko abenduan, hau da, guztizkoaren %56,1), eta, on-
doren, Gipuzkoak (guztizkoaren %27,8) eta Arabak (%16). Bilakaerari dagokionez, aurreko eki-
taldiko abenduarekin alderatuz gero, 2013an Araban bakarrik egin zuen gora erregistratutako 
langabeen kopuruak (%0,8), eta Bizkaian eta Gizpukoan, ordea, behera egin zuen (–%0,9 eta 
–%2,3, hurrenez hurren).

3.2.6. Atzerriko langileak

2013. urtean, atzerritarrei emandako lan baimenen kopuruak behera egin zuen nabarmen, 
oro har, EAE osoan (–%19,9) zein lurralde historiko bakoitzean (–%24 Araban, –%23,5 Biz-
kaian eta –%7,8 Gipuzkoan). Zifra absolutuetan, 2013. urtean 10.068 lan baimen eman zi-
ren EAEn, hau da, 2012an baino 2.504 baimen gutxiago. Estatuaren eremuan, ordea, txi-
kiagoa izan zen 2013 eman ziren lan baimenen beherakadaren kopurua (–%26,2). 1.000 
landuneko emandako lan baimenen intzidentzia zertxobait txikiagoa izan zen Estatuan (14) 
EAEN (13) baino.

3.23 koadroa. Emandako lan baimenak

2009 2010 2011 2012 2013
Aldak. 
tasa 

2013/2012

EAE 13.889 13.944 15.747 12.572 10.068 –19,9%

Araba 2.818 2.579 2.646 2.010 1.527 –24,0%
Bizkaia 6.498 7.355 8.954 7.641 5.848 –23,5%
Gipuzkoa 4.573 4.010 4.147 2.921 2.693  –7,8%

Estatua 373.865 301.418 314.149 234.707 173.243 –26,2%

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Bestalde, Gizarte Segurantzan afiliatutako atzerritarren kopuruak ere behera egin zuen, oro har, 
2013an (–%6 EAEn eta –%6,2 Estatuan). Gizarte Segurantzan afiliatutako atzerriko langileen ra-
tioa (1.000 afiliatuko) askoz handiagoa izan zen Estatuan EAEn baino (116 eta 67, hurrenez hu-
rren).
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3.24 koadroa. Gizarte Segurantzan afiliatutako atzerriko langileak

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aldak. 
tasa 

2013-2012

EAE 51.954 50.404 51.497 52.468 51.274 48.210  –6,0

Araba 12.309 11.486 11.312 10.779 10.368 8.887 –14,3
Bizkaia 22.151 21.912 23.267 24.517 24.167 23.253  –3,8
Gipuzkoa 17.494 17.006 16.917 17.172 16.739 16.070  –4,0

Estatua 2.052.406 1.878.023 1.840.827 1.783.858 1.693.324 1.588.661  –6,2

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; 2013. urtearen amaieran, berriz, ehuneko hori %12,8ra jaitsi zen.

3.3. SEPEn jakinarazitako lan kontratazioaren bilakaera (EAE)

3.3.1. Bilakaera orokorra eta errotazioa

BJA inkestak 2013an agerian utzitako enpleguaren gorakada txikiaren ildotik (%0,1), jakinara-
zitako lan kontratazioak behera egin zuen gure erkidegoan, eta beraz, luzatu egin zen 2012an 
hasitako murrizketaldia. Zehazki, EAEn jakinarazitako kontratuak 678.945 izan ziren 2013an, 
hau da, 2000. urtean lortutakoa baino zertxobait handiago, eta horrek urte arteko –%3,5eko 
jaitsiera izan dela esan nahi du (–%2,8 2012n). Lurraldeak kontuan hartuta, jakinarazitako lan 
kontratazioaren murrizketa orokorra izan zen Bizkaian (–%5,4) eta Gipuzkoan (–%2,4), baina 
zertxobait igo zen Araban (%0,4). Estatuan, ordea, %3,9 areagotu zen jakinarazitako lan kon-
tratazioa (–%1,3), EAEn ez bezala.

3.25 koadroa. SEPEn jakinarazitako kontratuak

Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa 

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
2013 14.792.614 678.945 122.181 357.316 199.448

Iturria: SEPE.
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Kontuan izanda kontratatutako pertsonen kopuruak jakinarazitako kontratuenak baino neu-
rri handiagoan egin zuela behera, kontratu errotazioa (2,9 kontratu pertsona eta urte bakoi-
tzeko) aurreko ekitaldikoa baino handixeagoa izan zen (2,77 kontratu pertsonako 2012. urtean). 
2013ko errotazioa 2007koa (hau da, krisia hasi baino urtebete lehenagokoa) baino handiagoa 
izan zen (2,63 kontratu pertsonako).

3.26 koadroa. Jakinarazitako kontratuak eta kontratatutako pertsonak EAEn

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Jakinarazitako kontratuak (1) 822.863 673.925 709.979 723.809 703.834 678.945
Kontratatutako pertsonak (2) 315.053 260.181 259.115 256.440 253.734 233.738

Errotazioa (1)/(2) 2,61 2,59 2,74 2,82 2,77 2,90

Iturria: SEPEren Informazioa Aztertzeko Sistema. 2014ko otsailean eguneratutako datuak.

Lurralde historikoak kontuan hartuta, Bizkaiak izan zuen errotaziorik handiena (3,06), eta, ondo-
ren, Gipuzkoak (2,78) eta Arabak (2,71).

3.27 koadroa.  Jakinarazitako kontratuak eta kontratatutako pertsonak EAEn, 
lurralde historikoaren arabera (2013)

Araba Bizkaia Gipuzkoa GUZTIRA

Jakinarazitako kontratuak (1) 122.181 357.316 199.448 678.945
Kontratatutako pertsonak (2)  45.078 116.867  71.793 233.738

Errotazioa (1)/(2) 2,71 3,06 2,78 2,90

Iturria: SEPEren Informazioa Aztertzeko Sistema. 2014ko otsailean eguneratutako datuak.

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

Lehenik eta behin adierazi behar da 2013. urtean EAEn jakinarazitako guztizko kontratazioak 
–%3,5 behera egin zuen testuinguru batean, bi osagai garrantzitsuek bilakaera ezberdina izan 
zutela. Hala, aldi baterako kontratazioa ez zen ia jaitsi (–%0,4), eta kontratazio mugagabea, al-
diz, nabarmen egin zuen behera (–%33,1). Ildo horretan, kontuan izan behar da 2012an etxeko 
langileen erregularizatze prozesuak sortu zuen gorako inpaktuak, kontratazio mugagabeak 
2013an izan zuen jaitsiera handia baldintzatu zuela.

Kontratazio mugagabea aldi baterakoa baino gehiago jaistearen ondorioz, azken horrek era-
gin handiagoa izan zuen jakinarazitako guztizko kontratazioan (guztizkoaren %93,4 2013an, eta 
%90,5 2012an).
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3.28 koadroa.  SEPEn jakinarazitako EAEko eta lurralde historikoetako kontratuak, 
kontratuaren iraupenaren arabera

EAE 
GUZTIRA

MUGAGABEA ALDI BATERAKOAK

Guztira
Lanaldi 

osokoak

Lanaldi 
partziale-

koak

Aldizk. 
finkoak

Guztira
Lanaldi 

osokoak

Lanaldi 
partziale-

koak

Presta-
kuntza 

arlokoak

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

EAE 2013 678.945 44.594 25.878 16.843 1.873 634.351 380.761 252.100 1.490

Araba 122.181  7.061  4.267  2.516 278 115.120  74.398  40.410 312
Bizkaia 357.316 23.743 13.749  9.108 886 333.573 199.535 133.443 595
Gipuzkoa 199.448 13.790 7.862  5.219 709 185.658 106.828  78.247 583

Iturria: SEPE.
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3.10 grafikoa. EAEn jakinarazitako kontratazioa
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Iturria: SEPE.

Lanaldi osoko (–%25) nahiz, eta bereziki, lanaldi partzialeko (–%44,3) kontratazio mugagabeak 
baldintzatu zuten kontratazio mugagabearen %33,1eko beherakada, eta azken horrek 2012. ur-
tean etxeko langileak erregularizatzeko prozesuak sortu zuen gorako inpaktu horrekin du zeri-
kusirik. Izan ere, lanaldi osoko eta, bereziki, lanaldi partzialeko kontratazioak guztizko kontrata-
zioan izan zuen eraginak behera egin zuen aurreko ekitaldiarekin alderatuz (guztizkoaren %3,8 
eta %2,5 2013an eta %4,9 eta %4,3 2012an.

Bestalde, aldi baterako kontratazioaren %0,4ko beherakada txikia lanaldi osoko aldi baterako 
kontratazioaren beherakadaren (–%2) ondorio izan zen, aldi baterako kontratazioaren gako na-
gusia izanik haren erdia baino gehiago suposatzen baitu. Lanaldi partzialeko aldi baterako kon-
tratazioak, ordea, %1,9 egin zuen gora eta prestakuntza arloko kontratuak nabarmen areagotu 
ziren (%50,1), baina azken horiek ez dute ia eraginik aldi baterako guztizko kontratazioan.

Kontratu motaren araberako kontratazio mugagabearen inguruan, berriz, honako hau nabar-
mendu behar da: 2013an, kontratazio mugagabea sustatzeko kontratu mugagabeek behera 
egin zuten5; kontratu mugagabe arruntak nabarmen gutxiagotu ziren (–%39,9), bereziki etxeko 
langileen erregularizatze prozesuaren ondorioz 2012an izan zen datu handiarekin alderatzearen 
ondorioz; eta, azkenik, mugagabe bihurtutako kontratuen (%10,6) zein gainerako kontratu mu-
gagabeen (–%6) beherakada.

5 Kontratazio mugagabearen sustapenera atxikitako eta ez atxikitako kontratuak banatzen zituen kontratazio muga-
gabearen sustapenari buruzko araudia amaitzearen ondorioz, Kontratazio Mugagabea Sustatzeko Kontratu Muga-
gabea desagertu zen. Informazio gehiagorako kontsultatu aurretiazko oharra honako honetan: http://www.sepe.es/
contenido/estadisticas/datos_estadisticos/contratos/datos/2013/enero_2013/ESTADISTICA_DE_CONTRATOS_
MES.pdf.
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3.29 koadroa.  EAEn jakinarazitako kontratuen portzentajezko banaketa, 
kontratuaren iraupenaren arabera

GUZTIRA

MUGAGABEA ALDI BATERAKOA

Guz-
tira

Lanaldi 
osokoak

Lanaldi 
partzia-
lekoak

Aldizk. 
finkoak

Guz-
tira

Lanaldi 
osokoak

Lanaldi 
partzia-
lekoak

Prestakuntza 
arlokoak

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
2013 100,0 6,6 3,8 2,5 0,3 93,4 56,1 37,1 0,2

Iturria: SEPE.

3.30 koadroa. EAEn jakinarazitako kontratu mugagabeak, kontratu motaren arabera

2011 2012 2013
Aldak. tasa 
2013/2012

GUZTIRA 43.665 66.688 44.594  –33,1

Mugagabeak hasieran: 24.008 50.565 30.172  –40,3
Mugagabe arruntak 19.501 49.852 29.983  –39,9
Kont. mugagabea sustatzeko mugagab.  4.258    512      0 –100,0
Gainerakoak    249    201    189   –6,0

Mugagabe bihurtutakoak 19.657  16.123 14.422  –10,6

* Kontratazio mugagabea sustatzeko araudiko kontratu mugagabeak.
Iturria: SEPE.

Aldi baterako kontratazioaren barruan, atzera egin zuten modalitate guztiek 2013an, behin-
behineko kontratuak salbu, %4,4 areagotu baitziren (aldi baterako 10.755 kontratu gehiago 
2012an baino), izan ere hori izan zen aldi baterako kontraturik ugariena (aldi baterako guztizko 
kontratuen %40,5 2013an).

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

2011 2012 2013
Aldak. tasa 
2013/2012

GUZTIRA 680.144 637.146 634.351  –0,4

Obra edo zerbitzukoak 230.889 219.980 212.600  –3,4
Behin-behinekoak 266.407 246.016 256.771   4,4
Bitartekoak 170.623 159.608 155.254  –2,7
Gainerakoak  12.225  11.542   9.726 –15,7

Iturria: SEPE.
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Sexuaren arabera, jakinarazitako guztizko kontratazioa txikiagoa izan zen 2013an (–%3,5) (au-
rreko ekitaldian ez bezala), emakumeei egindako kontratuen %7,2ko murrizketaren ondorioz. 
Gizonei egindako kontratuen kopuruak, ostera, zertxobait egin zuen gora (%0,7). Horren ingu-
ruan esan behar da, dinamika hori 2012. urtean etxeko langileak erregularizatzeko prozesuak 
emakumeengan izan zuen gorako inpaktuaren ondorio izan zela. Adin tarteak kontuan hartuta, 
40 eta 44 urte arteko taldean baino ez zuten gora egin jakinarazitako kontratuek, baina oso gu-
txi (%0,9).

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

2011 2012 2013
Aldak. tasa 
2013/2012

2013ko 
banaketa 

(%)

GUZTIRA 723.809 703.834 678.945  –3,5 100,0

Gizonak 357.077 328.463 330.786   0,7  48,7
Emakumeak 366.732 375.371 348.159  –7,2  51,3

17-24 urte 141.608 117.819 103.183 –12,4  15,2
25-29 urte 139.042 132.411 129.956  –1,9  19,1
30-39 urte 221.893 216.968 215.532  –0,7  31,7
40-44 urte  81.930  83.313  84.042   0,9  12,4
45 urte eta gehiago 139.336 153.323 146.232  –4,6  21,5

Iturria: SEPE.

Kontratazio mugagabean, emakumeei egindako kontratuek behekada nabarmena izan zuten, 
gizonei egindakoek baino askoz handiagoa (–%46 eta –%8,7, hurrenez hurren). Horrela, beraz, 
emakumeek guztizko kontratazio mugagabean zuten proportzioak nabarmen egin zuen behera 
(%52,8 2013. urtean, eta %65,4 2012an).

3.33 koadroa. SEPEn jakinarazitako EAEko kontratu mugagabeak, sexuaren arabera

2011 2012 2013
Aldak. tasa 
2013/2012

2013ko 
banaketa 

(%)

GUZTIRA 43.665 66.688 44.594 –33,1 100,0

Gizonak 23.942 23.069 21.060  –8,7  47,2
Emakumeak 19.723 43.619 23.534 –46,0  52,8

Iturria: SEPE.

Arestian adierazi dugunez, aldi baterako kontratazioa 2013an EAEn jakinarazitako kontratu guz-
tien %93,4ra iritsi zen, eta kontratu motak sexuaren arabera banatuta daudela ikus daiteke argi 
eta garbi. Banaketa horren arabera, gizonen kopurua handiagoa izan zen obra eta zerbitzuko 
kontratuetan, behin behineko kontratuetan eta «beste batzuen» modalitatean (eraikuntzari eta 
industriari lotuta bereziki); emakumeen kontratazioa, berriz, handiagoa izan zen bitarteko kon-
tratuetan. Nolanahi ere, azpimarratu beharra dago emakumeek gizonek baino garrantzi erla-
tibo handiagoa dutela 2013an jakinarazitako aldi baterako kontratuen guztizkoan (%51,2 eta 
%48,8, hurrenez hurren).
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3.34 koadroa. EAEn jakinarazitako aldi baterako kontratuak, sexuaren arabera (2013)

GUZTIRA
Obra eta 

zerbitzukoak
Behin-

behinekoak
Bitartekoak

Beste 
batzuk

GUZTIRA 634.351 212.600 256.771 155.254 9.726

Gizonak 309.726 131.947 131.380  40.560 5.839
Emakumeak 324.625  80.653 125.391 114.694 3.887

Iturria: SEPE.

3.35 koadroa.  EAEn jakinarazitako aldi baterako kontratuak, sexuaren arabera 
(2013, portzentajezko banaketa)

GUZTIRA
Obra eta 
zerbitzua

Behin-
behinekoak

Bitartekoak
Beste 
batzuk

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

Gizonak  48,8  62,1  51,2  26,1  60,0
Emakumeak  51,2  37,9  48,8  73,9  40,0

Hiruhilekoei buruzko informazioa kontuan hartuta, behera egiteko joera handiagoa eraku-
tsi zuen kontratazio mugagabeak 2013 erdiko hiruhilekoetan, baina moteldu egin zen ekital-
diko lehenengo eta laugarren hiruhilekoetan (urte arteko aldakuntza tasak honakoak izan zi-
ren 2013ko hiruhilekoetan: –%15, -%47,1, –%45,7 eta –%13,4, hurrenez hurren). Aldi baterako 
kontratazioaren beheranzko erritmoa, ordea, moteldu egin zen 2013ko lehen bi hiruhilekoetan 
(–%8 eta –%3,6, hurrenez hurren), eta ondorengo bietan gora egin zuen. Gainera, ekitaldiko 
azken tartean areagotu hazkunde erritmoa (%3,2 eta %5,5 2013ko hirugarren eta laugarren 
hiruhilekoetan, hurrenez hurren). Orokorrean, EAEn 2013an jakinarazitako guztizko kontrata-
zioaren urte arteko tasa negatiboak moteldu egin ziren 2013ko lehen hiruhilekoetan, eta %4,1 
areagotu zen urteko azken hiruhilekoan.

3.36 koadroa.  EAEn jakinarazitako kontratuak, kontratu motaren 
eta hiruhilekoaren arabera (2012 eta 2013)

I. 
hiruhil.

II. 
hiruhil.

III. 
hiruhil.

IV 
hiruhil.

Urtea, 
GUZTIRA

Urteko 
banaketa 

(%)

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

2013 143.426 166.131 181.559 187.829 678.945 100,0

Mugagabeak  12.154  10.636  10.382  11.422  44.594   6,6
Aldi baterakoak 131.272 155.495 171.177 176.407 634.351  93,4

Iturria: SEPE.
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Lurraldeak kontuan hartuta, Bizkaiak jakinarazitako guztizko kontratazioaren %52,6 bildu zuen, 
Gipuzkoak %29,4 eta Arabak %18. Azkenik, azpimarratu beharra dago Bizkaian zein Gipuz-
koan emakumeen kontratazioa gizonena baino handiagoa izan zela; Araban, ostera, alderantziz 
gertatu zen, aurreko urteetan bezala.

3.37 koadroa.  EAEn jakinarazitako kontratuak, sexuaren, adinaren 
eta lurralde historikoaren arabera (2013)

Araba Bizkaia Gipuzkoa GUZTIRA

GUZTIRA 122.181 357.316 199.448 678.945

Gizonak 68.650 171.717 90.419 330.786
Emakumeak 53.531 185.599 109.029 348.159

17-24 urte 18.502 52.129 32.552 103.183
25-29 urte 23.813 70.451 35.692 129.956
30-39 urte 41.524 113.271 60.737 215.532
40-44 urte 14.841 43.375 25.826 84.042
45 edo gehiago 23.501 78.090 44.641 146.232

Iturria: SEPE.

3.3.3. SEPEn jakinarazitako kontratuak, lanpostuaren okupazioaren arabera (2013)

2013. urtean, jakinarazitako kontratuen banaketak (lanpostuaren okupazioaren arabera) zenbait 
desberdintasun izan zituen aurreko ekitaldiarekin alderatuta. Adibidez, EAEn maila baxuko lan-
postuei dagokienez jakinarazitako kontratuen proportzioa %46,2tik %45,3ra jaitsi zen 2012. ur-
tetik 2013.era, bereziki etxeko langileak erregularizatzeko prozesuak 2012. urtean sortu zuen 
goranzko inpaktuaren ondorioz. Azken horiek zerbitzuetako (garraioa salbuetsita) kualifikazio-
rik gabeko langileetan sartu ziren. Izan ere, langile horien proportzioa %17,7tik %15,1era jai-
tsi zen 2012tik 2013ra bitarte. Aitzitik, maila ertain eta altuko lanpostuei dagokienez jakinarazi-
tako kontratuen proportzioa zertxobait igo zen %45era eta %9,6ra, hurrenez hurren (%44,2 eta 
%9,5 2012. urtean).

Estatu osoarekin alderatuz, maila ertain eta altuko lanpostuei dagokienez jakinarazitako kon-
tratuek pisu erlatibo handiagoa izan zuten gure erkidegoaren guztizkoan, baina maila baxukoek 
pisu txikiagoa.
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3.38 koadroa.  Jakinarazitako kontratuen portzentajezko banaketa, 
lanpostuaren okupazioaren arabera (2013)

Lanpostu mota EAE Estatua

GUZTIRA 100,0 100,0

Altua 9,6 7,3

Zuzendariak eta gerenteak 0,2 0,2
Osasunaren eta irak. arloko teknik. eta prof. zientifiko eta intelek. 5,3 3,9
Beste teknikari eta profesional zientifiko eta intelektual batzuk 4,1 3,2

Ertaina 45,0 39,5

Teknikariak; laguntzako profesionalak 8,5 6,3
Jendearen aurrean egoten ez diren bulegoko langileak 3,2 2,9
Jendearen aurrean egoten diren bulegoko langileak 2,6 3,3
Jatetxe arloko eta merkataritzako zerbitzuetako langileak 19,6 20,1
Osasunaren eta pertsonen zaintzaren arloko zerbitzuetako langileak 10,0 5,7
Babes eta segurtasun zerbitzuetako langileak 1,1 1,2

Baxua 45,3 53,3

Nekaz., abeltzaintzako, basogintzako eta arrantzako langile kualif. 0,5 1,9
Eraikuntzako langile kualifikatuak, makina operadoreak izan ezik 2,6 4,3
Manuf. industrietako langile kualif., inst. eta makina oper. izan ezik 4,6 3,9
Instal. eta makina finkoetako operadoreak eta muntatzaileak 4,5 1,9
Makineria mugikorreko gidariak eta operadoreak 3,0 3,7
Zerbitzuetako kualifikaziorik gabeko langileak (garraiokoak izan ezik) 15,1 12,6
Nekaz., arrantz., eraik., manuf. industrietako eta garraioko peoiak 15,0 25,0
Lanbide militarrak 0,0 0,0

Okupazioen Sailkapen Nazionala, 2011.
Iturria: SEPE.

3.4. Gizarte Segurantzako afiliazioa

2013. urtean, Gizarte Segurantzako afiliazioen batez besteko kopurua 872.651 pertsonakoa 
izan zen, hau da, —%3,3ko jaitsiera izan zuen urtetik urtera, 2009an hasitako jaitsierekin ja-
rraituz. 2013ko afiliazioen antzeko kopuru bat aurkitzeko 2003. artera atzeratu behar da, eta 
horrek euskal ekonomiaren atzeraldi sakonaren berri ematen digu. Lurraldearen arabera, hiru 
lurraldeek egin zuten behera afiliazioen kopuruan (–%4 Araban, –%3,5 Bizkaian eta –%2,8 Gi-
puzkoan). Estatuan, berriz, %3,3ko beherakada izan zen (beherakaden seigarren urtea izan zen 
segidan.

EAEren eta Estatuaren 2013ko urtetik urterako aldakuntza tasa bat etortzea gorabehera, esan 
behar da Estatuan 2012. urtea emaitza bera izan zela, baina EAEn narriadura bizkortu egin zen, 
2012ko jaitsiera –%2,4koa izan baitzen.
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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
2013 16.299,5 872,7 142,4 439,9 290,4

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa eta LHK.

2013an, 2012. urtearen aldean, izandako afiliazioen batez besteko txikiagoa egoera ekonomiko 
txarraren ondorio ez ezik, beheranzko mugimendua baitzuen, 20/20126 Errege Dekretuak ere 
izan zuen eragin kaltegarria, izan ere, Errege Dekretua indarrean sartzean profesionalak ez zi-
ren zaintzaileentzako hitzarmen bereziak desagertu egin ziren, eta Gizarte Segurantzarako ko-
tizazioa borondatezko bihurtu zen, eta horrek beheranzko joera sortu zuen 2012ko azarotik 
2013ko urte osorako. Hartara, EAEn 2012ko urtarriletik urrira profesionalak ez ziren eta EAEn 
altan zeuden zaintzaileen batez bestekoa 9.626 pertsonakoa izan bazen, azaroan 4.790koa eta 
abenduan 1.507koa baino ez. 2013an, urteko batez besteko kopurua 1.203koa izan zen. Ondo-
rioz, 2013an EAEn egin ziren afiliazio guztien %3,3ko beherakadaren ia puntu bat adierazitako 
beheranazko joeraren eraginari leporatu ahal zaio.

Profesionalak ez ziren zaintzaileen afiliazioak izan zuen beherakadaren eragina garbiago ikusten 
da EAEko afiliazioaren hilabetez hilabeteko urte arteko bilakaeran (3.11 grafikoa). Ildo horretan, 
2012ko azken hilabeteetako beheranzko joera nabarmen bat ikus daiteke grafikoan marraztuta, 
eta baita 2013ko azken hilabeteei dagokiena, baina alderantzizko zentzuan.

6 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 bakarrik profesionalak 
ez diren zaintzaileentzat izango da».
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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.

2013an, EAEn lanean alta emanda zeuden afiliatuen kopuruak, erregimena kontuan hartuta7, 
behera egin zuen %3,1 erregimen orokorrean (erregimen berezi orokorra, nekazaritzako sis-
tema berezia eta etxeko langileen erregimen berezia barne), bereziki orokorraren atzerakadaren 
ondorioz (–%4,6), etxeko langileen sistema bereziko afiliazioek, ordea, nabarmen egin zuten 
gora (%24,6), desagertutako etxeko langileen erregimen berezia ordezkatu baitzuten, eta neka-
zaritzako sistema berezikoak jaitsi egin ziren (–%28,4). Bestalde, langile autonomoen erregimen 
bereziko afiliazioek (–%1,2) eta itsasoko langileen erregimen berezikoek (–%1,6), erregimen 
orokorrekoek baino hein txikiagoan egin zuten behera.

7 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.
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3.40 koadroa. EAEn alta emanda dauden langile afiliatuak, erregimenaren arabera

Urteko batez bestekoak

2009 2010 2011 2012 2013

Guztira 939.860 930.443 924.923 902.531 872.651

Orokorra   ––   ––   –– 718.919 696.337
— Orokorra 734.834 728.694 725.020 699.477 667.425
— Etxeko lang. sist. berezia   ––   ––   ––  16.316  26.675
— Nekazaritzako sistema berezia   ––   ––   ––   3.126   2.237

Autonomoen erregimen berezia 183.635 179.634 177.408 174.644 172.494
Nekazaritzako erregimen berezia   3.147   3.227   2.866   ––   ––
Itsas langileen erregimen berezia   4.220   4.156   3.958   3.881   3.820
Etxeko lang. erregimen berezia*  14.025  14.732  15.671   5.087   ––
Ikatz meatzaritzako berezia       0       0       0       0       0

Urte arteko aldakuntza; %

2010/09 2011/10 2012/11 2013/12

Guztira –1,0  –0,6 –2,4*** –3,3****

Orokorra  ––  ––  –– –3,1****
— Orokorra –0,8  –0,5 –3,5*** –4,6****
— Etxeko langileen sistema berezia  ––  –– 440,8*** 24,6****
— Nekazaritzako sistema berezia  ––  –– –9,1*** –28,4****

Autonomoen erregimen berezia –2,2  –1,2 –1,6*** –1,2****
Nekazaritzako erregimen berezia  2,5 –11,2  –– ––
Itsas langileen erregimen berezia –1,5  –4,8 –1,9*** –1,6****
Etxeko lang. erregimen berezia*  5,0   6,4 –67,5*** ––
Ikatz meatzaritzako erregimen berezia  ––  ––  –– ––

**** 2013an azkendu zen.
****  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.
****  Etxeko langileen sistema bereziaren aldakuntza tasa, Etxeko Langileen erantsitako Bereziaren eta Etxeko Langileen Sistema Berezia-

ren arabera (2012).
Iturria: Egileak egina, Gizarte Segurantzaren datuetan oinarrituta.

2013an afiliatuen portzentajezko banaketa erregimenen arabera honako hau izan da: EAEn afi-
liatuta zeuden pertsonen %76,5 erregimen orokorrean zeuden (zentzu hertsian), %19,8 auto-
nomo gisa, %3,1 etxeko langileen sistema berezi berrian, %0,4 itsasoko langileenean, eta gai-
nerako %0,3 nekazaritzako sistema berezian.
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3.41 koadroa.  Lanean alta emanda egonik Gizarte Segurantzan afiliatuta dauden 
langileen portzentajezko banaketa, erregimenaren arabera 
(2013. urteko batez bestekoa)

EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa Estatua

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

Orokorra  79,8  85,2  80,4  76,2  81,0
— Orokorra  76,5  82,3  76,8  73,2  73,8
— Etxeko langileen sistema berezia   3,1   2,3   3,4   2,9   2,6
— Nekazaritzako sistema berezia   0,3   0,7   0,2   0,2   4,6

Autonomoen erregimen berezia  19,8  14,8  18,9  23,5  18,6
Itsas langileen erregimen berezia   0,4   0,0   0,6   0,4   0,4
Ikatz meatzaritzako berezia   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

Iturria: Egileak egina, Gizarte Segurantzaren datuetan oinarrituta.

Bestalde, 2013. urtean, zentzu hertsiko erregimen orokorra (hau da, nekazaritzako sistema 
berezia eta etxeko enplegatuen sistema berezia kontuan hartu gabe) eta autonomoen erregi-
mena batera hartuta, urte arteko %3,9ko beherakada izan zen (–%4,2 Bizkaian, –%4,0 Ara-
ban eta –%3,3 Gipuzkoan). Jarduera sektore guztiek izan zituzten urte arteko tasa negati-
boak, EAE osoan zein lurralde bakoitzean. Zehazki, eta EAEren kasuan, afiliazioak %12ko 
beherakada izan zuen eraikuntzan, %4,5ekoa industrian eta %2,9koa zerbitzuetan eta %2,7 
lehen sektorean.

3.42 koadroa.  Erregimen orokorreko* eta autonomoen erregimeneko afiliatuak, 
jarduera sektorearen eta lurraldearen arabera (2013)

2013. URTEA**

Lehen 
sektorea

Industria Eraikuntza Zerbitzuak GUZTIRA

EAE 6.505 179.037 54.471 599.937 839.950

Araba 2.510  37.230  7.091  91.372 138.204
Bizkaia 2.094  72.536 29.551 317.007 421.187
Gipuzkoa 1.900  69.272 17.829 191.557 280.559

Urte arteko aldakuntza, 2013/2012

Lehen 
sektorea

Industria Eraikuntza Zerbitzuak GUZTIRA

EAE –2,7 –4,5 –12,0 –2,9 –3,9

Araba –3,4 –4,5 –15,6 –2,8 –4,0
Bizkaia –3,2 –4,8 –12,3 –3,3 –4,2
Gipuzkoa –1,3 –4,1  –9,9 –2,3 –3,3

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

Azkenik, afiliazioen kasuan bezala, 2013an Gizarte Segurantzan inskribatuta zeuden EAEko en-
presen8 batez besteko kopuruak ere behera egin zuen (urte arteko %2,9ko jaitsiera izan zen) 
seigarren urtez segidan, eta beherakada orokorra izan zen hiru lurraldeetan (–%3,3 Araban, 
–%3,2 Bizkaian eta –%2,1 Gipuzkoan). Estatuan, berriz, %2,3ko beherakada izan zen.

EAEn Gizarte Segurantzan inskribatutako enpresen kopurua 57.404koa izan zen, kopurua 
2001. urtekoa baino zertxobait txikiagoa izanik, eta hori, berriz ere, euskal ekonomiak 2007. ur-
tean izandako atzeraldi sakonaren adierazgarri nabarmena da. Izan ere, aldagai honen inguruko 
datuak daudenetik urte horretan lortu zen baliorik handiena (64.258).

3.43 koadroa. Gizarte Segurantzan inskribatutako enpresak

Enpresa kopurua (urte batez bestekoak)

Estatua (*) EAE (*) Araba Bizkaia Gipuzkoa

1997   972.517 49.883  7.990 25.961 17.476
1998 1.012.805 51.729  8.299 26.902 18.135
1999 1.056.873 53.728  8.589 28.039 18.759
2000 1.104.338 55.748  8.898 29.172 19.415
2001 1.145.234 57.556  9.181 30.227 19.982
2002 1.183.458 58.697  9.364 30.952 20.300
2003 1.221.572 59.563  9.526 31.459 20.543
2004 1.264.193 60.707  9.798 32.102 20.842
2005 1.323.661 62.157 10.002 33.002 21.239
2006 1.376.389 63.408 10.206 33.703 21.638
2007 1.408.375 64.258 10.435 34.087 21.978
2008 1.385.913 63.882 10.417 33.882 21.924
2009 1.297.790 61.924 10.058 32.849 21.362
2010 1.262.974 61.294 10.030 32.547 21.090
2011 1.235.922 60.582  9.929 32.231 20.788
2012 1.196.735 59.091  9.634 31.423 20.360
2013 1.168.640 57.404  9.320 30.424 19.936

(*) Ikusi 8. zk.ko nota.
Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

8 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.
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4.1. Negoziazio kolektiboa1

4.1.1. Sarrera

Atal honetan, EAEko 2013ko negoziazio kolektiboaren ezaugarri nagusiak laburbilduko ditugu. 
Lehenik eta behin, EAEko negoziazio kolektiboaren —hau da, gure erkidegoan aplikatzen di-
ren hitzarmen kolektiboen— egituraren oinarrizko ezaugarriak aurkeztuko ditugu, urte jakin ba-
terako berritu diren edo ez kontuan hartu gabe. Unibertso hori identifikatu ondoren, 2013. ur-
terako negoziazio kolektiboaren bilakaera aztertuko dugu. Horren haritik, 2013an indarrean 
zeuden hitzarmenak negoziatu eta sinatu zituzten erakundeen berri emango dugu. Jarraian, 
2013rako negoziazioaren emaitzak aztertuko ditugu, honako hauek barne: hitzarmen kolekti-
boen denbora eremua, soldata igoerak eta hitzartutako lanaldia. Gainera, atal honen zati ba-
tean, sektore publikoko lan baldintzen negoziazioa landuko dugu.

Bestalde, ezin ditugu ahaztu 2012ko lan erreformak negoziazio kolektiboaren egituran izan di-
tuen ondorioak hitzarmen kolektiboen aurrera eragintzat hartu ohi izan dena aldatu duelako; 
horregatik, kapitulu honen amaieran berriro aztertuko dugu erreforma hori 2013an indarrean ja-
rri ondoren, EAEko 2014ko negoziazio kolektiboaren mapa berria.

4.1.2. 2013ko negoziazio kolektiboaren egituraren oinarrizko ezaugarriak

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 

1 Lan Harremanen Kontseilua (LHK) da atal honetarako informazio iturria.
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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.

Lan2 hori egin ostean, negoziazio kolektiboaren egitura eguneratu da 2012. eta 2013. urteetan 
izandako aldaketekin. Eguneratze horien ondorioz, 2013an EAEn aplika daitezkeen hitzarmen 
kolektiboen kopurua 1.169 hitzarmen da. Hitzarmen horiek 579.815 pertsonarengan zuten era-
gina.

Funtzionarioen lan baldintzen inguruko akordioak ez dira multzo horretan sartu, bai, ordea, sek-
tore publikoaren zerbitzupeko lan kontratudun langileen hitzarmen kolektiboak. 2013rako nego-
ziazio kolektiboaren egituraren funtsezko ezaugarriak, eraginpeko pertsonen ehunekoaren ara-
bera lortutakoak, honako hauek dira:

Negoziazio kolektiboak sektore pribatuan eragiten du bereziki (%95,5). ♦
Negoziazio kolektibo horren zatirik handiena sektoriala da (%78,5; 4,1 grafikoa). ♦
EAE eraginpean hartzen duen negoziazio kolektiboaren barnean hartzen dira, batetik,  ♦
EAEn negoziatutako eta erregistratutako hitzarmen kolektiboak, eta, bestetik, estatu 
eremuko hitzarmenak, gure autonomia erkidegoan hitzarmen espezifikorik ez duten 
sektoreei, edo —estatu eremukoak izaki— EAEn lantokiak dituzten enpresei dagoz-
kienak. Negoziazio kolektiboaren zatirik handiena EAEn egiten da (%78,4). Bereziki, 
sektorearen eremuan, %79,8 EAEn negoziatzen da, eta enpresaren eremuan %73,3 
(4.2 grafikoa).
Negoziazio kolektibo sektorialak eta enpresakoak garrantzi desberdina dute lurralde  ♦
eremu bakoitzean. Adibidez, Gipuzkoan negoziazio sektoriala da nagusi, argi eta garbi; 
lurralde arteko eremuan, berriz, eta Araban, bereziki, enpresaren eremuko negoziazioak 
du garrantzi handiagoa (4.3 grafikoa).

4.1 grafikoa.  2013ko negoziazio kolektiboaren egitura 
(eraginpean hartutako pertsonak)

%78,5

%21,5

Sektorea Enpresa

2 Kontuan izan behar da gutxi gorabeherako enplegu-bolumena dela, 2012aren hasieran eskuragarri zeuden datu-
iturrien arabera.
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4.2 grafikoa.  Negoziazio kolektiboaren egitura. 2013ko eremu funtzionalak eta EAEn 
edo estatu eremuan erregistratutako hitzarmenak 
(eraginpean hartutako pertsonak)

Hitzarmen sektorialak Enpresako hitzarmenak

EAE Estatua

%78,8
%20,2

%73,3 %26,7

4.3 grafikoa.  Negoziazio kolektiboaren egitura. EAEn 2013an erregistratutako 
hitzarmenen lurralde eremuak (eraginpeko pertsonak)

Hitzarmen sektorialak EAEn Enpresako hitzarmenak EAEn

 

Araba

Gipuzkoa

Bizkaia

Lurralde artekoa

%49,2

%32,7

%7,2

%10,9

%40,0

%20,9

%15,5

%23,6

4.1 koadroan, EAEn aplika daitezkeen hitzarmen kolektibo guztiei buruzko informazio guztia 
jaso da.
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4.1 koadroa.  EAEn 2013an aplika daitezkeen hitzarmen kolektiboak 
eta hitzarmen horien eraginpean dauden pertsonak

Sektorea Enpresa Guztira

Hitzarmenak Langileak Hitzarmenak Langileak Hitzarmenak Langileak

EAE guztira 235 454.877 934 124.938 1.169 579.815

EAEn erregistratutakoak 126 362.947 679  91.578   805 454.525
Araba  22  39.731 165  21.644   187  61.375
Bizkaia  48 178.402 330  36.618   378 215.020
Gipuzkoa  48 118.743 154  19.042   202 137.785
Lurralde artekoak   8  26.071  30  14.274    38  40.345

Estatu eremua 109  91.930 255  33.360   364 125.290

4.1.2.1. Aldaketak egituran

Termino orokorretan oso egonkorra bada ere, hitzarmen kolektiboaren egitura ez da denboran 
aldaezina den zerbait, bai enpresako eta/edo sektoreko hitzarmen berriak sortzen direlako, 
bai beste hitzarmen batzuek beren lurralde eremua edo eremu funtzionala aldatzen dutelako. 
Hortaz, urte batetik bestera egitura aldatu egiten da normalean. Gainera, sarreran aipatu du-
gun zirkunstantzia berezi bat gertatu da 2013. urtean: 2012ko lan erreformaren ondorioak eta, 
zehatzago esateko, indarrean ez dauden hitzarmen kolektiboen aurrera eragina deitutakoaren 
aldaketaren ondorioak. Aldaketa hori 12 hilabetera mugatu da hitzarmenaren amaieraren ira-
gartze hori gertatu zen egunetik aurrera amaiera iragarri zaien hitzarmenen kasuan, alderdien 
arteko kontrako ituna badago izan ezik. Lan erreformaren alderdi zehatz hori 2013ko uztaila-
ren 7tik aurrera jarri da indarrean, eta horrek eragin du amaiera iragarritako hitzarmen asko in-
dargabetutzat hartzea, baldin eta data horren ondoren, hitzarmenaren amaiera iragarri zenetik 
hamabi hilabete edo gehiago igaro badira. Barne funtzionamendua dela medio, 2013. urteko 
gure estatistika txostenak egiteko, ez ditugu kontuan hartu data horretatik aurrera erreformak 
izan dituen ondorioak, eta 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera aztertu dugu ondorio hori.

2013. urtean, sektoreko hiru hitzarmen berri sortu dira, bat Araban (nekazaritzako eta abeltzain-
tzako jarduerarako sasoikako hitzarmena) eta estatu eremuko bi (Naturopatia eta Jabetza erre-
gistratzaileak3); horrez gain, EAEn eragina duten enpresako 124 hitzarmen sortu dira. Aipagarria 
da urte honetan zenbat enpresako hitzarmen berri sortu diren, 2012. urtean 38 eta 2011. urtean 
18 baino ez baitziren izan. Horrek zerikusia izan dezake lan erreforman enpresako hitzarmenari 
goragoko eremuko hitzarmenaren gainetik lehentasuna ematearekin, baita aurrera eragina urte-
betera mugatu izanarekin ere; eta litekeena da horrek eragitea enpresa askok bere hitzarmen ko-
lektiboa negoziatzea erreferentziazko hitzarmen sektoriala indargabetu daitekeelako.

4.1.3. 2013. urterako negoziazio kolektiboaren 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 (aurrera eragina). Eraginkortasun mugatuko esta-
tutuz kanpoko itunak ere ez dira kontuan hartu.

2013an hainbat hitzarmen kolektibo berritu beharko ziratekeen, eta hitzarmen horien aplika-
zioak hitzarmen kolektibo baten eraginpean dauden pertsona guztien %87,0ri eragiten zion. 

3 Jabetza Erregistratzaileen hitzarmena berritzat hartzen da estatistika ondorioetarako.
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Ehuneko handia da, beraz, eta hori hala da indarraldia 2012ko 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.

4.4 grafikoa. Negoziazio kolektiboaren bilakaera 2013an

2013/01/01era bitarteko datuak 2013/12/31ra bitarteko datuak

EAE

%13,0

%87,0

%13,0

%26,7

%60,3

2013an berritu gabe zeuden hitzarmenen eraginpeko langileen ehunekoa
2013an erregistratutako eta indarrean zeuden hitzarmenen eraginpeko langileen ehunekoa
2013a baino lehen erregistratutako eta urte hartan indarrean zeuden hitzarmenen eraginpeko langileen ehunekoa

Gaur egungo egoera sozioekonomikoan, negoziazio prozesuak zailak dira orain ere, hitzar-
menak hitzarmen kolektiboei lotutako pertsonen %26,7rako soilik lortu izanak erakusten due-
nari jarraiki. Nolanahi ere, ehuneko hori 2012. urtekoa baino handiagoa izan da (%10,9), baina 
2007. urteko %37,9a baino txikiagoa argi eta garbi. Izan ere, aldiaren hasieran negoziatu gabe-
koaren %30 baino zertxobait gehiago gauzatu da 2013an, eraginpeko pertsonei dagokienez.

Hortaz, 2013. urtearen amaieran, hitzarmen kolektiboaren eraginpeko pertsonen %60,3k ez du 
berritutako hitzarmen kolektiborik; nolanahi ere, ehuneko hori 2012. urtekoa baino txikiagoa da 
(%68,3). Egoera horrek erakusten digu 2013. urtean aurreko urtean baino dinamismo handia-
goa izan dela negoziazio kolektiboari dagokionez, betiere negoziazio kolektiboak EAEn paira-
tzen duen egungo blokeoaren barruan.

2013ko abenduaren amaieran, EAEn ondorioak dituen negoziazio kolektiboaren estaldura mai-
lak txikia izaten jarraitu zuen, bigarren hiruhilekoan hasitako bizkortzea gorabehera; izan ere, in-
darreko hitzarmenek (enpresakoak eta sektorekoak) estalitako soldatakoen ehunekoa %39,7 
izan zen. Ehuneko hori hurbilago dago data berean 2011n erregistratutakotik (%40,7) 2012an 
erregistratutakotik baino (%30,8), 4.5 grafikoan ikus daitekeenaren arabera. 2013ko abendura 
bitarte lortutako %39,7tik, ehuneko 13 puntu aurreko urteetan itundutako hitzarmen kolekti-
boek estalitako langileei dagozkie (4.5 grafikoko zutabeetako kolore zuriko laukizuzenak). Hor-
taz, kontuan hartzen badugu 2011ko eta 2012ko aldi berdinean aurretik lortutako hitzarmenek 
estalitako langileen ehunekoak 23,4 eta 20 puntukoak izan zirela, hurrenez hurren, ondoriozta 
dezakegu 2013ko hamabi hilabeteetan adostutako negoziazio kolektiboa dinamikoagoa izan 
zela (4.5 grafikoko koloretako laukizuzenak). Negoziazio eremuen arabera, dinamismoa askoz 
ere handiagoa izan zen Estatuan hitzartutakoetan (EAEn ondorioak dituztenetan) EAEn hitzartu-
takoetan baino, eta handiagoa enpresako hitzarmenetan sektorekoetan baino.
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4.5 grafikoa. Indarreko hitzarmena duten EAEko langileen ehunekoa
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Arestian aipatutako estaldura global murriztua (%39,7) desberdina izan zen indarreko hitzarme-
nen bi osagai handietan, hau da, indarrean zeuden enpresako hitzarmenetan eta indarrean zeu-
den sektoreko hitzarmenetan. Ildo horretatik, 2013ko abenduan indarrean zeuden enpresako 
hitzarmenek estalitako soldatakoen ehunekoa %59 izan zen; ehuneko hori 2011ko eta 2012ko 
aldi berean erregistratutakoen ehunekoa baino handiagoa da: %57 eta %49,2, hurrenez hurren. 
Indarreko hitzarmen mota honek 2013an estaltzen dituen langileen %31k aurreko urteetan be-
rritu zituela kontuan hartzen badugu, esan dezakegu 2013ko hamabi hilabeteetan orokorrean 
handitzen ari den dinamismoa dagoela enpresako hitzarmenak berritzeari edo enpresako hi-
tzarmen berriak sortzeari dagokionez; hori gertatu da bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan ne-
goziazioa handiagoa eta laugarren hiruhilekoan zertxobait txikiagoa izan delako.

4.6 grafikoak
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Bestalde, 2013ko abenduan indarrean zeuden sektoreko hitzarmenek estalitako soldatakoen 
ehunekoa %34,4 izan zen; emaitza hori hurbilago dago 2011ko aldi berean erregistratutakotik 
(%36,6) 2012koan erregistratutakotik baino (%26,1). Dena den, 2011ko estaldura maila han-
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diena gertatu zen aurreko urteetan negoziatutako eta data horietan indarrean zeuden hitzar-
menen eraginpeko langileen ehunekoa handiagoa zelako (%21,1); 2013an, aldiz, %8,2 baino 
ez zen izan (ikus 4.6 grafikoetako zutabeetako kolore zuriko laukizuzenak). Beraz, sektoreko 
hitzarmenetako negoziazio kolektiboa askoz ere dinamikoagoa izan zen 2013ko hamabi hila-
beteetan 2012ko eta 2011ko aldi berean baino (grafikoetako koloretako laukizuzenak). Nego-
ziazio sektorialeko lurralde eremu handien arabera, 2013ko hamabi hilabeteetan dinamismoa 
nabarmen handiagoa izan zen Estatuan hitzartutakoetan —EAEn eragina dutenetan— (ehuneko 
50,6 puntu) EAEkoetan baino (ehuneko 20 puntu).

Negoziazio eremu geografikoei dagokienez, EAEko eremuan negoziatutako indarreko hitzarme-
netan, 2013ko abenduan estalita zeuden langileen ehunekoa txikia izan zen (%29,3). Ehuneko 
hori aurreko urteetako aldi bereko hitzarmenen bide erdian dago berriz (%22,5 2012an eta 
%36,3 2011n). Berriro ere, 2013ko abenduko erregistro murriztu hori aurreko urteetan adostu-
tako hitzarmenek estalitako langileek data horretan indar txikiagoa izatearen ondorioz gertatu 
da (%7,1 2013an, aldiz, %15,2 2012an eta %21,7 2011n). Gauzak horrela, 2013ko hamabi hila-
beteetan (bereziki hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan) 2012ko eta 2011ko aldi berean baino 
dinamismo handiagoa izan da; 2013ko abendura bitarte adostutako hitzarmenek estalitako 
ehunekoa %22,2 izan baitzen; 2012an, aldiz, %7,3 izan zen (eta %14,5 izan zen 2011n).

4.7 grafikoak
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EAEko lurralde eremuen arabera, arestian aipatutako dinamismo murritzaren barruan, nego-
ziazio kolektiboak gehiago egin zuen gora Bizkaian (2013an berritutako hitzarmena duten lan-
gileen %34,1) eta Araban (%20,1) eta gutxiago Gipuzkoan (%10) eta lurralde arteko eremuan 
(%3,9). 2013/01/01ean abiapuntu egoerak desberdinak direnez, 2013an egindako negozia-
zioaren ehuneko horiek eragin dute beren hitzarmen kolektiboak berritu gabe dituzten langileen 
ehunekoak honako hauek izatea urte amaieran: Araban %58,4, Bizkaian %62,8, Gipuzkoan 
%85,5 eta lurralde arteko eremuan %81,1.

Gainera, 4.8 grafikoan, lurralde ikuspegitik zein ikuspegi funtzionaletik negoziazioak izan duen 
emaitza ikus dezakegu.

4.8 grafikoa. 2013rako negoziazio kolektiboaren azken egoera

Lurralde eremuen 
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2013an erregistratutako eta indarrean hitzarmenen eraginpeko langileen ehunekoa
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Negoziazioaren emaitzak lurraldez lurralde aztertzen baditugu, zera ikusten dugu, Gipuz-
koako hitzarmenetan gertatzen dela atzerapenik handiena, urtea amaitutakoan langileen 
%85,5ek hitzarmena berritu gabe zuela aintzat hartuta. Nolanahi ere, atzerapen hori oroko-
rra izan da EAEn: lurralde arteko hitzarmenen eraginpeko langileen %81,1ek, Bizkaian langi-
leen %62,8k eta Araban %58,4k hitzarmena berritu gabe zuen urtea amaitzean. Estatu ere-
mukoak izaki EAEn eragina duten hitzarmenen kasuan, atzerapen hori txikiagoa dela ikus 
daiteke, eremu horri atxikitako langileen %22,6 eraginpean hartzen zuten hitzarmenak soilik 
geratzen baitziren berritu gabe eta ehuneko hori EAEren eremuko hitzarmenetakoa baino na-
barmen txikiagoa da.

Hitzarmenen ikuspegi funtzionalari erreparatuz gero, ikus dezakegunez, berritu gabe dauden 
hitzarmenen ehunekoa handiagoa da hitzarmen sektorialetan enpresako hitzarmenetan baino. 
Hala, 4.8 grafikoan ikus daitekeenez, hitzarmen sektorialaren eraginpean dauden pertsonen 
%65,6k ez du hitzarmena berritu urtea amaitutakoan; enpresa eremuan, berriz, ehuneko hori 
%41,0 izan da. Horren arrazoietako bat zera da, eremu sektorialean hainbat hitzarmenek (eta, 
horren ondorioz, eraginpeko hainbat pertsonak) urteak daramatzatela berritu gabe. EAEn erre-
gistratutako 126 hitzarmen sektorialetatik, 35 2008. urtea baino lehenagotik zeuden berritu 
gabe (horietako 24 2005etik zeuden berritu gabe). 2013. urtean erregistratutako hitzarmene-
tako enpleguaren bolumenari dagokionez, aipatzekoa da termino erlatibotan enpresa eremuan 
zertxobait handiagoa izan dela eremu sektorialean baino (%28,5 eta %26,2, 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, 
2007an %33,2 izatetik 2013an %70,7 izatera igaro dira, baina kopuru hori 2012. urteko %76,8a 
baino txikiagoa da.

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

Erreferentziazko 
urtea baino lehen 
erregistratutako 

hitzarmenak

Erreferentziazko 
urtean erregistratutako 

hitzarmenak

Egin gabeko 
hitzarmenak

Eraginpeko pertsonak.
Guztizkoaren %-a

Eraginpeko pertsonak.
Guztizkoaren %-a

Eraginpeko pertsonak.
Guztizkoaren %-a

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
2013  7,1 22,2 70,7

(1) Estatu eremukoak izaki EAEn eragina duten hitzarmenak ez dira koadro honen barnean hartu. Estatutupeko hitzarmen kolektiboak baino 
ez dira jaso.
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4.1.3.1. Ondoriozko egoera 2013. urtea amaitutakoan

2013. urtea amaitutakoan, eskuragarri ditugun azken datuen arabera (2013/12/31ra arte erre-
gistratutako hitzarmenak), berritutako hitzarmenak 613 ziren, eta 230.046 pertsona hartzen zi-
tuzten eraginpean. Pertsona horien %68 sektoreko hitzarmenen babesean zeuden, eta gaine-
rako %32a, berriz, enpresako hitzarmenen babesean.

4.3 koadroa. 2013an indarrean zeuden hitzarmenak guztira*

Enpresa Sektorea Guztira

Hitzarmen
kopurua

Eraginpeko 
pertsonak

Hitzarmen
kopurua

Eraginpeko 
pertsonak

Hitzarmen
kopurua

Eraginpeko 
pertsonak

EAE guztira 504 73.675 109 156.371 613 230.046

EAEn erregistratutakoak 352 49.717  37  83.341 389 133.058
Araba  83 14.274   9  11.269  92  25.543
Bizkaia 174 22.094  15  57.857 189  79.951
Gipuzkoa  86 11.854  11   8.083  97  19.937
Lurralde artekoak   9  1.495   2   6.132  11   7.627

Estatu eremua 152 23.958  72  73.030 224  96.988

(*) 2013.12.31ra arte.

Lurraldez lurralde4 negoziazio kolektiboak honako bilakaera hau izan du:

Araba

Araban erregistratutako hitzarmenei dagokienez, 2013. urtearen hasieran guztira 137 hitzarmen 
zeuden berritu gabe (eraginpeko enpleguaren %78,5). 2013. urte osoan 51 hitzarmen erregis-
tratu dira eta enpleguaren %20,1 hartzen zuten eraginpean; beraz, urte amaieran 95 hitzarmen 
geratzen ziren berritzeko (eraginpeko enpleguaren %58,4).

Honako sektore hitzarmen hauek zeuden berritu gabe:

5

Izena Izaera
Indarraldiaren 

amaiera

Arabako zinema emanaldia Hitzarmen kolektiboa 2007/12/31
Haurren, gazteen eta familiaren arloko esku-hartzea Hitzarmen kolektiboa 2007/12/31
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
Arabako salgaien garraioa5 Hitzarmen kolektiboa 2009/12/31
Arabako bidaiarien errepideko garraioa Hitzarmen kolektiboa 2010/12/31

4 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.

5 2014. urtearen hasieran berritutako hitzarmen kolektiboak.
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Izena Izaera
Indarraldiaren 

amaiera

Arabako industria siderometalurgikoa Estatutuz kanpoko ituna 2010/12/31
Arabako etxez etxeko laguntza zerbitzua Hitzarmen kolektiboa 2011/12/31
Arabako eraikin eta lokalen garbiketa zerbitzua Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Arabako ehungaien merkataritza Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Arabako altzarien merkataritza Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Arabako janarien merkataritza6 Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31

6

Eragin txikixeagoa duten arren, nabarmendu behar da, halaber, enpresako hainbat hitzarmen 
kolektibo ez direla berritu. Horien artean honako enpresa hauei dagozkienak daude, besteak 
beste: Tubacex, S.A., TTI, S.A. eta Acería de Álava, S.A., Laminaciones Arregui, S.L. eta Hegal 
Tecnologías Aeronáuticas, S.A.

Bizkaia

2013. urtearen hasieran, 276 hitzarmen zeuden berritu gabe; %96,9, eraginpeko enpleguari 
dagokionez. 2013. urte osoan 133 hitzarmen erregistratu zirenez, urtearen amaieran berritu 
gabeko hitzarmenak zituzten pertsonen kopurua %62,8 zen. Hortaz, eta emaitza horiek kon-
tuan hartuta, esan daiteke Bizkaiko negoziazio kolektiboaren berritzea, enpleguari dagokionez, 
%34,1 izan dela 2013an; horrek esan nahi du 2012arekin alderatzen badugu, igoera izan dela, 
urte hartan %28,9 izan baitzen.

Urtea amaitutakoan, honako hitzarmen kolektibo sektorial hauek zeuden berritu gabe:
7

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
Bizkaiko larruaren eta oinetakoen merkataritza Hitzarmen kolektiboa 2007/04/30
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
Berokuntza eta klimatizazioa jartzea Hitzarmen kolektiboa 2008/12/31
Bizkaiko okindegiak7 Hitzarmen kolektiboa 2009/12/31
Bizkaiko kontsignatarioak, zamaketariak eta garraio 
bitartekariak

Hitzarmen kolektiboa 2009/12/31

Bizkaiko tindategi eta garbitegiak Estatutuz kanpoko ituna 2009/12/31

6 2014. urtearen hasieran berritutako hitzarmen kolektiboa.
7 2014. urtearen hasieran berritutako hitzarmen kolektiboa.
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Izena Izaera
Indarraldiaren 

amaiera

Bizkaiko kafe txigortzaileak Hitzarmen kolektiboa 2010/12/31
Bizkaiko autoeskolak 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 hormigoiak eta harrobiak Hitzarmen kolektiboa 2011/12/31
Bizkaiko industria siderometalurgikoa Estatutuz kanpoko ituna 2011/12/31
Bizkaiko osasun establezimendu pribatuak Estatutuz kanpoko ituna 2011/12/31
Arte grafikoak eta paper eta kartoizko manipulatuak Hitzarmen kolektiboa 2011/12/31
Likoreak eta ardoak egitea Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Bizkaiko etxez etxeko laguntza Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Bizkaiko anbulantziak Estatutuz kanpoko ituna 2012/12/31
Bizkaiko bulego eta despatxuak Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Bizkaiko adinekoen zentroak Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Bizkaiko ostalaritza Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31

Eraginpeko enpleguari dagokionez neurri txikiagoan bada ere, enpresa eremuan 156 hitzarmen 
geratu dira berritu gabe, eta horien artean honako hauek aipa daitezke, besteak beste: Vicrila, 
Tenneco Automotive Iberica, eta Clínica Vicente San Sebastian.

Gipuzkoa

2013. urtearen hasieran, enpresako 80 hitzarmen eta sektoreko 45 hitzarmen zeuden berritu 
gabe (%95,5, enpleguari dagokionez). 2013. urtean 67 hitzarmen erregistratu dira eta enple-
guaren %10 hartzen dute eraginpean; beraz, 105 hitzarmen zeuden berritu gabe (negoziazio 
kolektiboaren eraginpeko langileen %85,5). Ikus daitekeenez, Arabako eta Bizkaiko ehunekoa 
baino handiagoa da, urte horretan gutxien negoziatu den lurraldea baita. Hori gertatu da batez 
ere negoziazio sektorialak garrantzi handiena duen eta, beraz, EAEko negoziazio kolektiboaren 
blokeoaren ondorioak gehien ikusten diren lurralde historikoa delako. Are gehiago, lurralde ho-
rretan hitzarmen sektorial asko samar daude orain urte asko berritzeko daudenak, jarraian aur-
kezten dizuegun zerrendan ikus daitekeenez:

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 indust. Hitzarmen kolektiboa 2000/12/31
Gipuzkoako binakako bakailaontziak Hitzarmen kolektiboa 2000/12/31
Tindategiak, garbitzea, lisatzea eta garbitzea Hitzarmen kolektiboa 2000/12/31
Mahatsaren, garagardoen eta edarien industria eta 
merkataritza

Estatutuz kanpoko ituna 2002/12/31

Gipuzkoako edari freskagarrien industria Hitzarmen kolektiboa 2002/12/31
Donostiako zinema emanaldia Hitzarmen kolektiboa 2003/12/31
Gipuzkoako zeramika industria Hitzarmen kolektiboa 2003/12/31
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Izena Izaera
Indarraldiaren 

amaiera

Gipuzkoako zuraren industria Hitzarmen kolektiboa 2003/12/31
Gipuzkoako beiraren industria Hitzarmen kolektiboa 2003/12/31
Gipuzkoako altzarien merkataritza Estatutuz kanpoko ituna 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 autoeskolak Hitzarmen kolektiboa 2008/12/31
Gipuzkoako metalaren merkataritza Hitzarmen kolektiboa 2008/12/31
Gipuzkoako larruaren merkataritza 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 despatxuak Hitzarmen kolektiboa 2009/12/31
Gipuzkoako ehungaien merkataritza Hitzarmen kolektiboa 2009/12/31
Errepideko salgaien garraioa Hitzarmen kolektiboa 2009/12/31
Gipuzkoako gozogintza eta gozokien industria eta 
merkataritza

Hitzarmen kolektiboa 2009/12/31

Janarien industria eta merkataritza3 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
Gipuzkoako arte grafikoak Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Gipuzkoako ikuskizunen eta kirolen lokalak Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Errenteriako garbiketa zerbitzuaren emakidadunak Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Titulartasun publikoko kirol instalazioak Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Adinekoen egoitzak Estatutuz kanpoko ituna 2012/12/31
Arrain eta itsaskien handizkariak Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31

Enpresaren eremuan, 68 hitzarmen geratu dira berritu gabe 2013aren amaieran. Hitzarmen ho-
rien artetik honako enpresa hauetakoak nabarmentzen dira: OAF Fundación Uliazpi Fundazioa, 
Gureak lantegi babestuak, Katea Legaia, Poliklinika Gipuzkoa, eta abar.

EAEko lurralde arteko eremua

2013. urtearen hasieran, 30 hitzarmen zeuden berritu gabe; %85,0, eraginpeko enpleguari da-
gokionez. 2013an 7 hitzarmen bakarrik erregistratu ziren (eraginpeko enpleguaren %3,9), eta, 
beraz, urtea amaitutakoan, pertsonen %81,1ek hitzarmena berritu gabe zuen.

EAEko lurralde arteko eremuan, sektoreko zazpi hitzarmen geratu ziren berritzeko 2013rako:

Izena Izaera
Indarraldiaren 

amaiera

Ikus-entzunezko obren aktoreak Estatutuz kanpoko ituna 2005/12/31
Ingurumen hezkuntzako zentroak-landetxe eskolak Hitzarmen kolektiboa 2007/12/31
Eskola garraioko monitor. eta jolastokiko zaindariak Hitzarmen kolektiboa 2009/08/31
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
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21 enpresa hitzarmen ere geratu ziren berritu gabe, esate baterako, honako hauen hitzarme-
nak: Haurreskolak Partzuergoa, Euskal Trenbide Sarea, Eusko Trenbideak eta Euskaltel SA, 
baita Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorraren mendeko langileei dagozkienak 
ere; horien baldintzei Aurrekontuen Legeak eragiten die.

Estatu eremukoak izaki, EAEn eragina dutenak

EAEn eragina duten estatu eremuko hitzarmenei dagokienez, langileen %43,0ri eragiten dieten 
119 hitzarmen erregistratu dira 2013. urtean. 2013. urtearen amaieran hitzarmenak berritu gabe 
zituzten pertsonen ehunekoa %22,6 izan zen; ehuneko hori aurreko urtekoa baino txikiagoa 
izan zen (%37,3) eta 2011koaren ia erdia (%42,6). Hortaz, esan dezakegu eremu horretako hi-
tzarmenen berrikuntzan dagoen atzerapena ez dela EAEn erregistratukoetan bezain handia.

Berritu ez diren hitzarmen sektorial nagusiak honako hauek dira:

Izena Izaera
Indarraldiaren 

amaiera

Aireko garraioa Hitzarmen kolektiboa 2000/12/31
Estatuko zinema emanaldia 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
Ur instalazioen mantentze lanak eta kontserbazioa Hitzarmen kolektiboa 2009/12/31
Aholkularitza eta merkatu azterketak Hitzarmen kolektiboa 2009/12/31
Aldi baterako laneko enpresak Hitzarmen kolektiboa 2010/12/31
Estatuko farmazia bulegoak Hitzarmen kolektiboa 2010/12/31
Hegazti eta untxien hiltegiak Hitzarmen kolektiboa 2010/12/31
Izozkigintza Hitzarmen kolektiboa 2010/12/31
Etxera saltzen diren prestatutako janarien ekoizleak Hitzarmen kolektiboa 2010/12/31
Estatuko futbol profesionala Hitzarmen kolektiboa 2011/05/31
Estatuko drogeriako, belar dendako, ortopediako eta 
lurrindegiko txikizkakoak

Hitzarmen kolektiboa 2011/12/31

Kanpoko prebentzio zerbitzuak 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 kirol instalazioak eta gimnasioak Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Gatzaren industria Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Helbideratu gabeko banaketa Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Estatuaren trenbide kontratak (XIX. HK) Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Bide publikoko aparkaldi mugatua —luzapena— Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Estatuko loterien administrazioak Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Estatuko higiezinen kudeaketa eta bitartekotza Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Handling — Lehorrean laguntzeko zerbitzuak Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Urpekaritza profesionala eta ingurune hiperbarikoak Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Estatuko zezenketa ikuskizunak Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Estatuko gestoria administratiboak Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Txirrindularitza profesionala Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Estatuko anbulantziak —luzapena— Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Estatuko paperaren eta arte grafikoen merkataritza Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Hezkuntza aisia eta animazio soziokulturala Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
Estatuko zementuaren fabrikazioa Hitzarmen kolektiboa 2012/12/31
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Honako enpresa hauetan ere ez dira hitzarmenak berritu: Babcock Borsig España S.A., Manpo-
wer Team ETT SAU, Bridgestone Firestone Hispania, Ibermática, S.A., Iberia Líneas Aéreas de 
España S.A. eta lehorreko langileak, Lagun Aro Aseguruak Taldea, Bilbo, Cia. Anónima de Se-
guros y Reaseguros, eta abar.

Bestetik, azpimarratzekoa da estatuan lau laudo sektorial indarrean daudela, lan ordenantzen hu-
tsunea saihesteko: landako lana, merkataritzako nabigazioa, ontzi izoztaileak eta bakailaontziak.

4.1.4. 2013rako negoziazioaren emaitzak

4.1.4.1. Hitzarmen kolektiboen denbora eremua

2013ko indarreko negoziazio kolektiboan, urte anitzeko denbora eremuko hitzarmenak nego-
ziatu dira batez ere. Hortaz, arlo horretan ez da aldaketarik gertatu aurreko negoziazioen aldean.

2013ko indarreko hitzarmen kolektiboen %90,9 (horien eraginpeko pertsonen %98,1) urtebete-
tik gorako denborarako hitzartu da. 2013an indarrean zeuden hitzarmenen %71,0an, berriz, bi 
urtetik gorako indarraldia sinatu zen (pertsona kopuruan, ehunekoa %80,2 izan zen).

4.4 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 (4.5 koadroa).

4.4 koadroa.  2013an* indarrean zeuden hitzarmen kolektiboen denbora eremua, 
lurralde eremuaren arabera

Urtebete Bi urte Hiru urte edo gehiago

Hitzarmenak
(%)

Eraginpeko 
pertsonak 

(%)

Hitzarmenak
(%)

Eraginpeko 
pertsonak 

(%)

Hitzarmenak
(%)

Eraginpeko 
pertsonak 

(%)

EAE guztira  9,1 1,8 19,9 18,0 71,0 80,2

EAEn erregistratutakoak 10,5 1,7 18,5 10,0 71,0 88,3
Araba 11,9 1,9 10,9 5,7 77,2 92,4
Bizkaia 12,7 2,0 19,0 11,6 68,3 86,4
Gipuzkoa  6,2 0,9 24,7 11,5 69,1 87,6
Lurralde artekoak  0,0 0,0 18,2  3,0 81,8 97,0

Estatu eremua  6,7 2,0 22,3 29,0 71,0 69,0

(*) 2013.12.31ra arte.

4.5 koadroa.  2013an* 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 9,1 1,8 19,9 18,0 71,0 80,2

Sektorea 5,5 1,4 22,0 20,7 72,5 77,9
Enpresa 9,9 2,7 19,5 12,3 70,6 85,0

(*) 2013.12.31ra arte.
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Nolanahi ere, urte anitzeko indarraldia duten eta gai batzuk (batez ere soldata berrikusketak) hi-
tzartu gabe uzten dituzten eta urteko negoziazioetarako atzeratzen dituzten hitzarmen batzuk 
daude.

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, urte-
tik urtera negoziatzen direnak; beste alderdi batzuk (lanbide sailkapena, zehapen araubidea 
eta abar), aldiz, ez dira aldatzen. Hortaz, txosten hau lantzerakoan hitzarmen horien inda-
rraldia 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).

4.9 grafikoan ikus daitekeenez, azken hamazazpi urteetan hiru urterako edo gehiagorako si-
natutako hitzarmenak nagusitzen dira bi urteetarako eta urte baterako sinatutakoen gaine-
tik. Era berean, ikus daiteke 2011tik aurrera hiru urterako edo gehiagorako hitzarmenen inda-
rra jaitsi egin dela, eta bi urterako eta urte baterako sinatutakoen kopuruak gora egin duela. 
2013rako, eta 2012. urtearekin alderatuta, urteko indarraldiko hitzarmenek ehuneko 0,8 puntu 
egin dute gora, bi urtekoek ehuneko 5,7 puntu, eta bi urtetik gorako indarraldia dutenak ehu-
neko 6,5 puntu jaitsi dira.

4.9 grafikoa.  EAEn eragina duten hitzarmen kolektiboen denbora eremuaren bilakaera 
(urte bakoitzeko indarreko hitzarmen guztien %-a)
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Negoziazio kolektiboaren denbora proiekzioa

Urte aniztasuna negoziazio kolektiboaren ezaugarrietako bat izan da azken urteetan. Hori hala 
izanik, hurrengo urteetako negoziazio kolektiboaren zati bat eginda dago dagoeneko.

Hala, 4.10 grafikoan ikus daitekeenez, 2013. urtea ixterakoan, negoziazio kolektiboaren eragin-
peko pertsonen %30,3k 2014/01/01ean berritua zuen 2014. urterako hitzarmena; 2015erako, 
ehunekoa %12,3ra jaisten da.
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4.10 grafikoa.  2013ko indarreko hitzarmen kolektiboen denbora proiekzioa EAEn 
aplikatzekoak diren hitzarmen guztiekiko 
(eraginpeko pertsonen %-a; guztira: 579.815 pertsona)
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4.1.4.2. Soldata igoerak

2013an indarrean zeuden hitzarmen guztietarako itundutako batez besteko igoera %0,93 izan 
zen. EAEn erregistratutako hitzarmenen soldata %1,25 igo da, eta EAEn eragina duten es-
tatu eremuko hitzarmenen soldata, berriz, %0,51. Era berean, enpresako hitzarmenetan sol-
data igoera %1,11 izan zen, eta sektoreko hitzarmenetan, berriz, %0,85. EAEn izandako nego-
ziazioan, sektoreko hitzarmenetarako soldata igoera %1,29 izan da, enpresako hitzarmenetan 
itundutakoa baino zertxobait handiagoa (%1,17). EAEn eragina duten estatu eremuko hitzarme-
nei dagokienez, enpresa hitzarmenetarako itundutako igoera %0,97 izan zen, sektoreko hitzar-
menetan itundutakoa, aldiz %0,37.

4.11 grafikoa. Soldata igoerak
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Itundutako soldata igoerak txikiagoak dira 2013an 2012. urterako itundutakoak baino. Behera-
kada hori enpresako hitzarmenen eremuan nahiz sektoreko hitzarmenen eremuan gertatu da, 
EAEn eta Estatuan.

Estatu osoko hitzarmenetan 2013rako itundutako soldata igoera %0,57 izan zen, azken 10 ur-
teotako txikiena, agian egoera ekonomikoaren eta CEOE eta CEPYME erakundeek UGT eta 
CCOO sindikatuekin estaturako sinatu zuten eta soldata moderazioa sustatzen zuen negozia-
zio kolektiborako akordioaren ondorioz. Itundutako soldata igoera hori 2012koa baino txikiagoa 
izan zen enpresako hitzarmenetan nahiz sektoreko hitzarmenetan; hori gertatu da, agian, KPIa 
gutxi igo delako 2013an (%0,3 Estatu osoan) eta soldata berrikusteko klausulek ondorio ez-
deusa izan dutelako.

4.6 koadroa. Soldata igoerak EAEn eta Estatuan, eremu funtzionalaren arabera

EAE Estatua

2010* 2011* 2012* 2013* 2010* 2011* 2012* 2013*

Guztira 2,12 3,16 2,18 0,93 2,17 2,68 1,50 0,57

Sektorea 1,97 3,30 2,17 0,85 2,20 2,74 1,48 0,58
Enpresa 2,47 2,78 2,21 1,11 1,73 2,00 1,66 0,37

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

4.12 grafikoan ikus daitekeenez, azken bi urteotako soldata igoeren balioa EAEko batez bes-
teko KPIaren aldakuntzetatik behera egon da, aurreko urteetan ez bezala. Horrek esan nahi du, 
hasiera batean, beren soldata aldakuntzak hitzarmen horien bitartez arautzen dituzten pertso-
nak erosteko ahalmena irabazten aritu direla, baina joera hori aldatu egin zen 2012an (urte har-
tan, beste zirkunstantzia batzuk kontuan izan gabe, erosteko ahalmenaren ehuneko 0,13 pun-
tuko galera izan zuten), baita 2013an ere (urte hartan ehuneko 0,64 puntuko galera izan zen), 
2013an itundutako soldata igoera %0,93 izan baitzen; aitzitik, EAEko batez besteko KPIaren al-
dakuntza %1,57 izan zen.

4.12 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, 
2013a baino lehen erregistratu zirenek %1,33ko soldata igoera itundu zutela urte horretarako, 
hots, 2013. urtean bertan erregistratutako hitzarmenetan itundutakoaren (%0,76) gainetik, 
4.7 koadroan ikus daitekeenez.

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

Negoziazio kolektiboaren soldata igoerak

Erreferentziazko 
urtea baino lehen 
erregistratutako 
hitzarmenetan

Erreferentziazko 
urtean erregistratutako 

hitzarmenetan

Indarreko hitzarmen 
guztietan

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
2013 1,33 0,76 0,93

(*) Abenduaren 31ra arte erregistratutako hitzarmenak.

Soldata berrikusteko edo soldata bermatzeko klausulei dagozkien doikuntzek ehuneko 
0,02 puntuko ondorio positiboa izan dute; hori gertatu da, hein batean, 2013ko abenduko infla-
zioa %0,3 izan delako. Ondorio txikia izan du, halaber, 2013rako indarrean zeuden eta langileen 
14,6ri eragiten dioten hitzarmenen %14,4k soilik duelako soldata berrikusteko klausula. Ehuneko 
hori 2012koa baino txikiagoa da (urte hartan, hitzarmenen %27,7k zituen horrelako klausulak).

Soldata berrikusteko klausularen ondorioak, EAEko lurraldeen arabera, oso txikiak izan dira 
2013an ere. Bereziki, klausulak Arabako hitzarmenetan izan du eraginik handiena (ehuneko 
0,03 puntu), eta, ondoren, Estatuko eta Bizkaiko hitzarmenetan (ehuneko 0,02 puntu). Izan 
ere, eremu horietan, ekitaldiaren amaieran berrikusi beharrekoak diren inflazioaren etorkizu-
neko aurreikuspenen arabera negoziatzen da iraganeko inflazioen arabera baino neurri han-
diagoan. Aitzitik, Gipuzkoako eta lurralde arteko hitzarmenetan ez dute inolako eraginik izan.

4.8 koadroa. 2013rako hitzartutako soldata igoerak*

Soldata 
igoera, soldata 
berrikusteko 

klausularik gabe

Soldata 
berrikusteko 
klausularen 
ondorioak

Soldata igoera 
guztira

EAE guztira 0,91 0,02 0,93

EAEn erregistratutakoak 1,23 0,02 1,25
Araba 0,99 0,03 1,02
Bizkaia 1,08 0,02 1,10
Gipuzkoa 2,15 0,00 2,15
Interterritorial 1,15 0,00 1,15

Estatu eremua 0,49 0,02 0,51

* Abenduaren 31ra arte.
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4.1.4.3. Lanaldia

2013an indarrean zeuden hitzarmenen %5,9an baino ez ziren ezarri itundutako lanaldiaren mu-
rrizketak, eta, hortaz, hitzarmenen %94,1ean lanaldia ez zen aldatu; izan ere, urte horretan in-
darrean zegoen hitzarmen bakar batek ere ez zuen igo (4.9 koadroa). Emaitza horrekin, eta 
2011. urteko gorakada kontuan hartzen ez badugu (%16,8), egiazta dezakegu gero eta txi-
kiagoa dela lanaldia murrizten duten hitzarmenen ehunekoa (%25,8 2008an, %22,9 2009an, 
%14,0 2010ean eta %7,4 2012an).

4.9 koadroa.  Lanaldi murrizketa duten indarreko hitzarmen kolektiboen 
eta hitzarmen horien eraginpeko pertsonen ehunekoa 
aurreko urtekoarekin alderatuta*

2011 2012 2013

Hitzarmenak 
%

Eraginpeko 
pertsonak 

%

Hitzarmenak
%

Eraginpeko 
pertsonak

%

Hitzarmenak
%

Eraginpeko 
pertsonak

%

EAE guztira 16,8 15,0  7,4 15,1  5,9 4,4

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

Estatu eremua 12,2  6,8  5,4  2,7  3,2 0,3

* Abenduaren 31ra arte.

4.10 koadroan ikus daitekeenez, EAEn eragina duten eta 2013rako berritu diren hitzarmene-
tan (nola EAEn bakarrik erregistratutakoetan hala Estatuan erregistratutakoetan) lortutako batez 
besteko murrizketa ez zen ordu batera iritsi urtean (0,4).

4.10 koadroa. Hitzartutako lanaldi murrizketa (orduak urtean)

2011ko lanaldia, 
2010eko lanaldiaren 

aldean

2012ko lanaldia, 
2011ko lanaldiaren 

aldean

2013ko lanaldia, 
2012ko lanaldiaren 

aldean

EAE guztira 0,8 0,9 0,4

EAEn erregistratutakoak 0,8 1,4 0,6
Araba 0,7 0,5 0,1
Bizkaia 0,7 1,3 0,6
Gipuzkoa 0,5 3,8 1,6
Lurralde artekoak 2,9 0,0 0,2

Estatu eremua 0,8 0,3 0,0

2013rako berritutako hitzarmenetan, itundutako lanaldia luzeagoa izan da sektoreko hitzar-
menetan enpresako hitzarmenetan baino (1.706 eta 1.675 ordu, hurrenez hurren). Gauza bera 



121

4. LAN HARREMANAK 

gertatu da Estatu osoan berritutako hitzarmenen kasuan. Gainera, eremu horretan, 2013rako 
itundutako lanaldia nabarmen handiagoa izan da EAEri dagokiona baino. Abendura arte berri-
tutako hitzarmenen multzoan (EAEn eragina dutenetan), urtean 1.696 orduko lanaldia finkatu da 
2013. urterako.

4.11 koadroa.  Berritutako hitzarmenetan, 2013an EAEn eta Estatuan itundutako 
lanaldiaren iraupena (ordu kopurua urtean)

2013

EAE ESTATUA

GUZTIRA 1.696 1.748

Sektorea 1.706 1.752
Enpresa 1.675 1.693

Iturriak: LHK eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Hitzarmen kolektibo asko berritu ez izanak eragin du interesgarria izatea jakitea zein den aplika 
daitekeen lanaldia, hau da, hitzarmen kolektibo guztietatik (berritu direnak eta berritu ez dire-
nak) ateratzen den lanaldia.

Horretarako, 2013ko 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 
2013. urtean aplikatu beharreko lanaldia 1.688,2 ordukoa izan da (2012an 1.687,9), enpresako 
hitzarmenetan 1.661,1 ordu (2012an 1.660,5) eta sektoreko hitzarmenetan 1.695,8 ordu izanik 
(2012an 1.695,4).

Lurralde eremuen arabera, orokorrean, hitzarmenetako lanaldi aplikagarriak aurreko urtekoe-
kin alderatzen baditugu, ikus dezakegu horiek ere hainbat hamarren murriztu direla 2013an, 
Gipuzkoan eta lurralde arteko eremuan izan ezik (Araban ordubetetik gorakoa da murriz-
keta).
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4.13 grafikoa. Lanaldi aplikagarria. 2012aren eta 2013aren arteko konparazioa

1.688,2

1.679,9

1.718,4

1.695,8

1.661,1

1.687,9

1.680,1

1.716,6

1.695,4

1.660,5

Guztira

EAEn
erregistratutakoak

Estatu eremua

Sektorea

Enpresa

2013 2012

1.679,9

1.445,4

1.696,8

1.704,6

1.707,7

1.680,1

1.445,4

1.696,8

1.704,5

1.709,0

EAEn
erregistratutakoak

Lurralde artekoak

Gipuzkoa

Bizkaia

Araba

2013 2012

4.1.4.4. 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, 2013an erregistratutako hitzarmenen iraupenari buruz.

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, 2013. urtean indarrean zeuden hitzarmenen ne-
goziazio prozesuek, oro har, 2012koek baino iraupen luzeagoa izan dute. Nolanahi ere, prozesu 
horiek luzeagoak izan dira 2013rako indarrean zeuden eremu sektorialeko hitzarmenetan, au-
rreko urtean indarrean zeudenekin alderatuta, eta enpresako hitzarmenen kasuan, laburragoak, 
4.12 koadroan ikus daitekeenez. Gainera, kontuan hartzekoa da azken urteetan hainbat hitzar-
men berritu gabe geratu direla, eta negoziazio prozesuak oraindik ere irekita dituztela.
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4.12 koadroa.  2013ko indarreko hitzarmen kolektiboen negoziazio prozesuen iraupena 
(egunak batez beste)

Erregistratzeko urtea
Indarrekoak guztira, 

urtearen arabera

2012 2013 2012 2013

Guztira 238 245 244 247

Sektorea 613 664 530 625
Enpresa 216 188 216 207

2013an indarrean zeuden hitzarmen guztiak aintzat hartuta, negoziazio prozesuek zortzi hilabe-
tetik gorako iraupena izan zuten, batez beste. Era berean, eta aurreko urteetan bezala, egiaz-
tatzen da negoziazio prozesuek luzeagoak izaten jarraitzen dutela sektoreko hitzarmenetan 
enpresakoetan baino. Izan ere, bi hitzarmen mota horien arteko aldea handitu egin da; alde ba-
tetik, sektoreko hitzarmenek luzatze handiagoa izan dutelako, eta bestetik, enpresako hitzar-
menetan murrizketa izan delako.

4.14 grafikoan ikus dezakegunez, oro har, eremu sektorialeko negoziazio prozesuak luza-
tzen hasi ziren 2003an indarrean zeuden hitzarmenetatik aurrera. Alabaina, 2011., 2012. eta 
2013. urteetan indarrean zeuden hitzarmen kolektiboak are neurri handiagoan luzatu ziren, lu-
rralde historiko guztietan gainera.

4.14 grafikoa.  Urte bakoitzeko indarreko hitzarmen kolektiboen negoziazio 
prozesuen iraupena
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4.1.5. 2013an indarrean zeuden hitzarmen kolektiboak negoziatu eta sinatu zituzten 
erakundeak

Erakunde sindikalak

Jarraian, informazioa aurkezten dizuegu, 2013an EAEn negoziatutako indarreko hitzarmenen 
negoziazio mahaietan erakunde sindikalek izan duten presentziaren inguruan, eta, bestetik, sin-
dikatu horiek sinatutako hitzarmenen inguruan.

Hortaz, atal hori aztertzeko, EAEn eragina duten estatu hitzarmenak alde batera utzi dira. Au-
rreko kapituluan aztertutako datuen arabera, 2013an EAEn erregistratutako indarreko hitzarme-
nak 389 izan ziren, eta 133.058 pertsona hartu zituzten eraginpean.

4.15 grafikoan (hitzarmen kopurua) eta 4.16 grafikoan (pertsona kopurua), 2013an indarrean zeuden 
hitzarmenetan parte hartu eta sinatu zuten lau sindikatu gehiengodunen arteko aldeak jaso dira.

4.15 grafikoa.  2013an indarrean egonik, sindikatu gehiengodunen presentzia 
eta sinatzea izan duten hitzarmenen kopurua 
(hitzarmenak guztira: 389)
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4.16 grafikoa.  2013an indarrean egonik, sindikatu gehiengodunen presentzia 
eta sinatzea izan duten hitzarmen kolektiboen eraginpeko 
pertsonen kopurua (eraginpeko pertsonak guztira: 133.058)
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ELAk 2013. urtean indarrean zeuden hamar hitzarmenetatik ia sei sinatu ditu; 2013. urtean 
EAEn erregistratutako indarreko negoziazio kolektiboaren eraginpeko langileen %34 baino ez 
zuten eraginpean hartzen hitzarmen horiek. Sindikatu horrek 2013. urtean indarrean zeuden 
sektoreko hitzarmenen guztizkoaren gaineko ehuneko handiagoa sinatu du enpresako hitzar-
menen gaineko ehunekoarekin alderatuta, bai hitzarmen kopuruari dagokionez, bai eragin-
peko pertsonei dagokienez. Hitzarmen kopuruari dagokionez, sinatutako hitzarmenen ehune-
koa negoziazio mahaietan izandako presentziarekin alderatuta, esan dezakegu %83,8 izan dela 
2013. urtean; aurreko urtean, aldiz, %87,4 izan zen.

CCOOk indarreko hitzarmenen %39,3 sinatu zuen, eta hitzarmen horiek hamar pertsonatatik 
zazpi baino gehiago hartu dituzte eraginpean. Sindikatu horrek sinadura indize handiagoa du 
sektoreko hitzarmenetan enpresako hitzarmenetan baino. Hitzarmen gehien sinatu dituen sindi-
katua da, negoziatu dituen hitzarmenen kopurua aintzat hartuta.

LABek indarreko hamar hitzarmenetatik hiru sinatu ditu, eta hitzarmen horiek eraginpeko per-
tsonen %31,7 hartu dute eraginpean. Sindikatu horrek sinatutako hitzarmen kopuruaren ehu-
nekoa handiagoa da sektoreko hitzarmenetan enpresakoetan baino; nolanahi ere, eraginpeko 
pertsonei dagokienez, kopurua handiagoa da enpresako hitzarmenetan. Halaber, hitzarmen gu-
txien sinatu dituen sindikatua izan da, negoziazio mahaietan izan duen presentzia aintzat har-
tzen badugu.

UGTk azterlan honen xede diren hitzarmenen herena sinatu zuen, eta hitzarmen horiek hamar 
langiletatik zazpi hartu zituzten eraginpean. Parte-hartze handiagoa izan zuen sektoreko hitzar-
menen sinaduran enpresako hitzarmenen sinaduran baino, Araban eta Bizkaian erregistratuta-
koetan bereziki. CCOOrekin batera, (%95,6) hitzarmen gehien sinatu duen sindikatuetako bat 
da negoziazio mahaietan izan duen presentziarekin alderatzen badugu (%94,1).

4.13 koadroa.  2013an indarrean egonik EAEn erregistratutako hitzarmenen sinaduran 
sindikatuetako ordezkariek izan zuten parte-hartzea*

ELA CC.OO. LAB UGT
LSB-
USO

ESK
Beste 
batzuk

Ez sin-
dika-
tuak

Guztira

Hitzarmen kop. 228 153 116 128 22 15 32 37
Guztizk. gaineko %–a 28,6 39,3 29,8 32,9 5,7 3,9 8,2 9,5

Eraginpeko pertsonak 45.464 97.362 42.153 96.646 8.838 14.904 11.725 6.956
Guztizk. gaineko %-a 34,2 73,2 31,7 72,6 6,6 11,2 8,8 5,2

Sektorea

Hitzarmen kop. 14 28 14 29 1 2 2 0
Guztizk. gaineko %-a 37,8 75,7 37,8 78,4 2,7 5,4 5,4 0,0

Eraginpeko pertsonak 16.027 69.346 21.114 73.374 721 13.009 1.821 0
Guztizk. gaineko %-a 19,2 83,2 25,3 88,0 0,9 15,6 2,2 0,0

Enpresa

Hitzarmen kop. 214 125 102 99 21 13 30 37
Guztizk. gaineko %-a 60,8 35,5 29,0 28,1 6,0 3,7 8,5 10,5

Eraginpeko pertsonak 29.437 28.016 21.039 23.272 8.117 1.895 9.904 6.956
Guztizk. gaineko %-a 59,2 56,4 42,3 46,8 16,3 3,8 19,9 14,0

(*) 2013.12.31ra arte.
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Enpresaburu antolakundeak

2013. urtean EAEn erregistratutako indarreko sektoreko hitzarmen kolektiboetatik (hortaz, era-
ginkortasun mugatuko estatutuz kanpoko itunak aparte utzita), enpresa erakunde sinatzaileei 
buruzko informazioa lortu dugu, eta 4.14 koadroan aurkeztu, lurralde eremuen arabera banan-
dua. Informazio horretatik, honako ondorio hauek atera ditzakegu:

2013an indarrean zeuden hitzarmenen kasuan ikus daiteke Confebask osatzen duten erakun-
deek sinatutako hitzarmenen eta beste enpresa erakunde batzuek sinatutakoen artean hiru hi-
tzarmenetan egiten dutela bat sinatzean. Araban, SEA erakundeak 2013an indarrean zeuden 
bederatzi hitzarmen sektorialetatik bost sinatu zituen, eta eremu horren barnean hartutako ha-
mar pertsonatatik bost geratu ziren hitzarmen horien eraginpean. Bestalde, beste zenbait en-
presa erakundek indarreko bederatzi hitzarmen sektorialetatik beste laurak sinatu zituzten, eta 
hitzarmen horiek pertsonen ia %48 hartu zuten eraginpean. 2012an indarrean zegoen negozia-
zio kolektiboari dagokionez, SEAren parte-hartzeak gora egin du hitzarmen kopuruari eta era-
ginpeko pertsonen kopuruari dagokienez; beste enpresa erakunde batzuen parte-hartzea, be-
rriz, bere horretan geratu da hitzarmen kopuruari dagokionez, baina jaitsi egin da eraginpeko 
pertsonen ehunekoari dagokionez.

Bizkaian, 2013an lurralde horretan indarrean zeuden hamabost hitzarmen sektorialetatik 
CEBEKek bederatzi sinatu zituen, eta hamar langiletatik zortzi hartzen zituzten eraginpean. 
Beste erakunde batzuek indarrean zeuden zortzi hitzarmen sektorial sinatu zituzten (horietako 
bi CEBEKekin batera), eta eremu horretako hitzarmenen eraginpeko pertsonen %60,3aren lan 
harremana arautu zuten. 2012. urtean indarrean zegoen negoziazio kolektiboari dagokionez, 
CEBEKen eta beste erakunde batzuen parte-hartzeak gora egin du.

Gipuzkoan, ADEGI erakundeak indarrean zeuden hamaika hitzarmen sektorialetatik hiru soilik 
sinatu zituen eta hitzarmen horrek sektore eremuaren barnean hartutako langileen erdiak hartu 
zituen eraginpean. Beste erakunde batzuek elkarrekin zortzi hitzarmen sektorialetan hartu dute 
parte (horietako bat ADEGIrekin batera), eta eraginpeko hamar langiletatik seiren lan baldintzak 
arautu dituzte. 2012an indarrean zegoen negoziazio kolektiboari dagokionez, ADEGIren eta 
beste enpresa erakunde batzuen parte-hartzeak gora egin du, baina azken erakunde horien ka-
suan gehiago.

Lurralde arteko eremuko hitzarmenei dagokienez, 2013rako indarrean zeuden bi hitzarmen si-
natu ziren, Confebasken sartuta ez dauden enpresa erakundeek sinatu dituzte.

4.14 koadroa.  2013an indarrean egonik, EAEn hitzarmen kolektibo sektorialak sinatu 
dituzten enpresa erakundeak

Confebask (*) Bestelako erakundeak

Hitzarmenak
Eraginpeko
pertsonak

Hitzarmenak
Eraginpeko
pertsonak

EAE guztira 17 58.738 22 51.401

Araba  5  5.933  4  5.336
Bizkaia  9 48.599  8 34.863
Gipuzkoa  3  4.206  8  5.070
Lurralde artekoak —   —  2  6.132

(*) Lurralde eremuko hiru erakunde kidek osatzen dute: ADEGI (Gipuzkoa), CEBEK (Bizkaia) eta SEA (Araba).
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Confebasken bildutako erakundeek (CEBEK, ADEGI eta SEA) sinatutako hitzarmenak 
2013an indarrean zeuden sektoreko hitzarmenen %45,9 dira, eta eremu horretako pertso-
nen %70,5 hartzen dute eraginpean. Bestelako enpresa erakundeek, oro har, hamar hitzar-
men sektorialetatik sei sinatu dituzte eta langileen %61,7 hartzen dute eraginpean. 2012an 
indarrean zeuden hitzarmenen aldean, Confebasken bildutako erakundeek sinatutako hitzar-
menen ehunekoak gora egin du, baita horien presentziak ere, hitzarmen horien eraginpeko 
langile kopurua aintzat hartzen badugu. Beste erakunde batzuen kasuan, 2013an indarrean 
zeuden hitzarmenen guztizkoari dagokionez, bestelako erakundeek sinatu dituzten hitzar-
menen ehunekoak behera egin du, baina hitzarmen horien eraginpeko pertsonen kopuruak 
zertxobait gora egin du.

4.17 grafikoa.  2013an indarrean egonik EAEn erregistratutako sektoreko hitzarmen 
kolektiboen sinaduran enpresa erakundeek izan zuten parte-hartzea 
(guztizkoaren %-a)

Bestelako erakundeak:
%61,7

HITZARMEN KOLEKIBOEN %-a ERAGINPEKO PERTSONEN%-a

Confebask: %45,9

%8,1 %32,6

Bestelako erakundeak:
%59,5

Confebask: %70,5

4.1.6. Negoziazio kolektiboa sektore publikoan

Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 17/2012 Legearen bitartez, 2013rako soldata ordain-
sarien izoztea ezarri zen Estatuko Administrazioko langileentzat 2012ko abenduaren 31n ja-
sotzen zuten soldatarekin alderatuta. Halaber, 2013rako ohiko lanaldiak gutxienez astean ba-
tez beste 37 ordu eta 30 minutukoa izaten jarraitzen du, Estatuko sektore publiko osoaren 
lanaldi arruntari dagokionez, 20/2011 Errege Lege Dekretu bidez 2012rako xedatu zenari ja-
rraiki.

EAEko Administrazio Orokorraren eremuan, eta 2013. urterako, EAEko aurreko urteko Aurre-
kontu Orokorrak (izozte hori bera izan zutenak) luzatu egin ziren. Zerbitzu publikoaren mendeko 
langileen soldatak eta ordainsariak izozteko erregulazioari (arestian aipatu dugu) oinarrizko 
izaera eman zitzaionez, foru administrazioaren eremuan, foru aldundiek ere aplikatu behar izan 
zuten 2013. urterako neurri hori.

EAEko funtzionarioen urteko lanaldiari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak urteko 1.614 ordu eta 
30 minutura bitarte luzatu zuen 2013rako, urte horretako martxoaren 5ean onartutako Dekretu 
bidez.

Tokiko Administrazioan, 2008an EUDELek eta ELA, CCOO eta UGT sindikatuek sinatu zuten 
Lan Harremanen Esparru Akordio Orokorrak (Udalhitz) indarraldia galdu zuen 2010eko aben-
duaren 31n. Hori dela eta, Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 17/2012 Errege Lege Dekre-



128

 EGOERA EKONOMIKOA ETA LAN HARREMANAK EAEn, 2013

tuaren ondoren ez dakigu eremu horretako funtzionarioei benetan zer igoera edo jaitsiera ezarri 
zitzaien 2013an, udal bakoitzeko osoko bilkurak berretsi behar baititu Dekretu horretan jaso-
tako neurriak.

Erakunde eta enpresa publikoetako langile lan kontratudunentzat indarrean dauden hitzarmen 
kolektiboei dagokienez, honako hau izan da itundutako batez besteko soldata igoera: %–0,01. 
Batez besteko lanaldi itundua 1.662 ordukoa izan da.

4.1.7. EAEko negoziazio kolektiboaren 2014rako mapa berria lan erreformak eragindako 
ondorioen ondoren

2013ko negoziazio kolektiboaren balantzea egin ondoren, eta txosten honen sarreran adierazi 
dugunez, jarraian, 2012ko lan erreforma dela medio EAEko negoziazio kolektiboaren egituran 
eragindako aldaketak aurkeztu eta aztertuko ditugu, betiere hitzarmen kolektiboetako aurrera 
eragintzat hartu dena (2013an jarri da indarrean) aldatzeari dagokionez. Hori guztia soilik esta-
tistika helburuak izanik.

Langileen Estatutuaren 86.3 artikuluaren testu zaharrak honela zioen: «…Hitzarmenetako arau-
edukiaren indarraldia, bestalde, itundutako iraupena amaitu eta gero, hitzarmenean bertan eza-
rritako modu-moduan gauzatuko da. Itunik ez badago, indarrean jarraituko du hitzarmenaren 
arau edukiak».

86.3 artikuluaren testu berriak honako hau ezartzen du, besteak beste: «Hitzarmen Kolektiboa-
ren amaiera iragarri eta urtebete igaro ondoren hitzarmen berririk adostu edota arbitrajeko lau-
dorik eman ez bada, hitzarmenak indarra galduko du (kontrako ituna dagoenean izan ezik), eta 
goragoko mailako Hitzarmen kolektibo aplikagarria aplikatuko da, baldin badago».

2012ko lan erreforma ondorioak izaten hasi zen data zehatza 2013ko uztailaren 7a izan bazen 
ere, barne funtzionamenduko arrazoiak direla medio, 2013ko negoziazio kolektiboaren balan-
tzeari buruz egin dugun azterketak ez du hori kontuan hartu.

Hortaz, EAEko negoziazio kolektiboaren mapa berria 2014ko urtarrilaren 1ean ezarri da, eta, 
horretarako, EAEn aplikagarriak diren eta 2013ko abendura bitarte erregistratutako hitzarmen 
kolektiboen aurrera eragina aztertu da, baldin eta hitzarmen horien amaiera iragartzeko (au-
tomatikoa edo alderdietako batek eskatuta) data 2012ko abenduaren 31 baino lehenagokoa 
bada edo abenduaren 31 bada, Legeak ezartzen duen urtebeteko epea igaroko litzatekeelako. 
Jarraian, azterketa prozesua zehaztuko da.

Hitzarmen kolektiboen azpimultzo hori atera ondoren, horiei buruz argitaratutako testuetan 
azaltzen diren denbora eremuari, luzapenari eta amaiera iragartzeari buruzko artikuluak aztertu 
ziren. Testu horien eta Hitzarmen Kolektiboen Erregistroaren bitartez ezagutzen ziren amaiera 
iragartzeko daten arabera, hitzarmen horiek honela sailkatu ziren kasuak kasu: alde batetik, 
esanbidez aurrera eraginari eusten ziotenak, eta, bestetik, eragina galtzen zutenak.

Azken horiei dagokienez, haien eremu funtzionala aztertu zen, egokitzat hartzen bazen gora-
goko eremuko beste hitzarmen batzuetan (probintziakoak, autonomia erkidegokoak edo esta-
tukoak, kasuaren arabera) sartzeko, betiere azken horiek ere eragina galdu ez bazuten. Hortaz, 
eragina galdu zuen hitzarmen kolektibo bakoitzeko langile kopurua eragina galdu gabeko gora-
goko eremuko hitzarmenetako langile kopuruari gehitu zitzaion, betiere hitzarmen kolektibo ho-
rien eremu funtzionalak babesten bazituen langile horiek (batzuetan hainbat hitzarmenen artean 
banatu dira), edota, langile horiek babestuko zituen eta eragina galdu gabeko goragoko hitzar-
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menik ez bazegoen, EAEko negoziazio kolektiboaren egituratik kanpo eraman ziren hitzarmen 
bidez arautzen ez diren jardueretara.

Negoziazio kolektiboaren maparen 2014ko urtarrilaren 1eko azken emaitzak 4.18 grafikoan eta 
4.15 koadroan biltzen dira, baina alderaketa ahalbidetzeko, negoziazio kolektiboaren maparen 
2013ko abenduaren 31ko egoera erantsi da grafiko berean eta koadro berean.

Hortaz, 2014ko urtarrilaren 1eko mapan, soldatakoen %79k (funtzionarioak eta estatutuetakoak 
kontuan izan gabe) hitzarmen kolektiboa du; 2013ko abenduaren 31ko mapan, aldiz, %96k 
zuen. Aldakuntza hori kontrakoa izan da negoziazio kolektibo bidez araututa ez dauden jardue-
retako soldatakoen kasuan, %21era igotzen baita; aurrekoa, aldiz %4 zen.

Hitzarmen kolektiboa duten soldatakoen banaketak ere aldaketa garrantzitsuak izan ditu, baina 
aldaketarik nabarmenena da estatu eremuko hitzarmen kolektiboen erregulazioa duten soldata-
koen kopurua asko igo dela (%33; aurrekoa, aldiz, %22 zen), baita enpresako hitzarmena edo 
Gipuzkoako hitzarmen sektoriala duten lurralde horretako soldatakoen jaitsiera ere (%13; aurre-
koa, aldiz %24 izan zen).

4.18 grafikoak. EAEko soldatakoen banaketa

2013/12/31ko mapa 2014/01/01eko mapa

Arautu gabeko
jardueretan

%4

Hitzarmena
duten

soldatakoak
%96

Hitzarmena
duten

soldatakoak
%96

Arautu gabeko
jardueretan

%21

4.19 grafikoak.  Hitzarmen kolektiboa duten EAEko soldatako biztanleriaren banaketa, 
lurralde eremuen arabera

2013/12/31ko mapa. 579.815 langile 2014/01/01eko mapa. 473.958 langile

Araba
%11

Araba
%11

Bizkaia
%36

Bizkaia
%36

Estatua
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Estatua
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Lur. art.
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Lur. art.
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Datu globaletan, EAEn aplika daitezkeen hitzarmen kolektiboen kopuruaren murrizketa 160 
(%–13,7) izan da; eragina galdu duten eta orain kontuan hartzen diren berrien (estatukoak) 
arteko aldea da; aitzitik, negoziazio kolektiboak babestu dituen EAEko langileen kopuruaren 
murrizketa 105.857 izan da (%–18,3).

4.15 koadroa

2013/12/31n

Lan 
erreforma

➡

2014/01/01ean

Hitzarmenak Langileak Hitzarmenak Langileak

Hitzarmenen unibertsoa 1.169 579.815 1.009 473.958

EAEn erregistratutakoak   805 454.525   662 319.610
Araba   187  61.375   157  55.753
Bizkaia   378 215.020   315 163.043
Gipuzkoa   202 137.785   154  60.862
Lurralde artekoak    38  40.345    36  39.952

Estatu eremua   364 125.290   347 154.348

Era berean, negoziazio eremuen araberako aldaketak oso garrantzitsuak dira. EAEn erregis-
tratutako hitzarmenak 143 murriztu dira eta hitzarmen horien eraginpeko langileen kopurua 
134.915 murriztu da. Bestalde, EAEn eragina duten estatuko hitzarmenen kopurua 17 murriztu 
da (denak enpresakoak); aitzitik, eraginpeko langileen kopurua 29.058 igo da lehen enpresako 
hitzarmena edo eragina galdu duten lurralde historikoko sektoreko hitzarmena zuten langileak 
estatu eremuko hitzarmen sektorialetara igaro direlako (31.665).

4.16 koadroa.  EAEko negoziazio kolektiboaren egituraren mapen arteko ehuneko aldeak 
eta aldakuntzak (2014/01/01ean eta 2013/12/31n)

Enpresa Sektorea Guztira

Hitzarmen 
kop.

Langile 
kop.

Hitzarmen 
kop.

Langile 
kop.

Hitzarmen 
kop.

Langile 
kop.

EAE GUZTIRA –114 –11.223 –46  –94.634 –160 –105.857

EAEn erreg.  –97  –8.616 –46 –126.299 –143 –134.915
Araba  –26  –1.710  –4   –3.912  –30   –5.622
Bizkaia  –40  –2.611 –23  –49.366  –63  –51.977
Gipuzkoa  –29  –3.902 –19  –73.021  –48  –76.923
Lurralde artekoak   –2    –393   0        0   –2     –393

Estatu eremua  –17  –2.607   0   31.665  –17   29.058

Enpresa Sektorea Guztira

Hitzarmen 
kop.

Langile 
kop.

Hitzarmen 
kop.

Langile 
kop.

Hitzarmen 
kop.

Langile 
kop.

EAE GUZTIRA %–12,2  %–9,0 –19,6 –20,8 –13,7 –18,3

EAEn erreg. %–14,3  %–9,4 %–36,5 %–34,8 %–17,8 %–29,7
Araba %–15,8  %–7,9 %–18,2  %–9,8 %–16,0  %–9,2
Bizkaia %–12,1  %–7,1 %–47,9 %–27,7 %–16,7 %–24,2
Gipuzkoa %–18,8 %–20,5 %–39,6 %–61,5 %–23,8 %–55,8
Lurralde artekoak  %–6,7  %–2,8   %0,0  % 0,0  %–5,3  %–1,0

Estatu eremua  %–6,7  %–7,8   %0,0  %34,4  %–4,7  %23,2
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4.2. Lan gatazkak

4.2.1. Alderdi nagusiak

Oro har, eta ofizialdutako lan arloko gatazka kolektiboen multzoan oinarrituta, aurreko ekitaldian 
baino lan gatazken kopuru handiagoa izan zen 2013ko ekitaldiaren ezaugarri bereizgarria. Izan 
ere, gatazken guztizko kopuruak (lan greba eta Precori aurkeztutako gatazka guztiak batuta) zein 
gatazka horien eraginpeko pertsonen kopuruak gora egin zuten nabarmen. Izan ere, gatazken 
guztizko kopurua %142,8 igo zen urtetik urtera, eta eraginpean hartutako langileena %424,5.

Zehazki, 2013. urtean 1.695 lan gatazka erregistratu ziren EAEn. Horietako 350 grebak izan zi-
ren, eta gainerako 1.345ak, berriz, Precori aurkeztutako lan gatazkak. Halaber, 2013. urtean 
ugazaben itxiera bat erregistratu zen. Horren ondorioz, 34 langile geratu ziren eraginpean, eta 
lan egin gabeko 306 egun izan ziren.

4.17 koadroa. Lan gatazkak EAEn

Lan grebak
Precori aurkeztutako 

gatazkak
GUZTIRA

Gatazka 
kopurua

Parte-
hartzaileak

Gatazka 
kopurua

Eraginpeko 
langileak

Gatazka 
kopurua

Eraginpeko 
langileak

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
2013 350  37.020 1.345 454.084 1.695 491.104

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, eta LHK.

Komenigarria da kontuan hartzea gatazken guztizko kopuruaren igoera (%142,8) Precori aurkeztu-
tako gatazken kopurua igo izanak eragin duela batez ere (%220,2), eta neurri txikiagoan greba kopu-
rua igo izanak (%25,9). Modu berean, eraginpeko langileen guztizko kopurua igotzea (%424,5) ger-
tatu da, halaber, Precori aurkeztutako gatazken eraginpekoen kopuruak gora egin duelako batez ere 
(%530,4), eta neurri txikiagoan greben eraginpeko langile kopuruak gora egin duelako (%71,4).

Precori aurkeztutako gatazka kopurua igo izanaren arrazoi nagusiak honako hauek izan ziren: 
alde batetik, 2012an izandako lan erreformaren ondoriozko aldaketa, horrek ekarri baitzuen hi-
tzarmenaren amaiera iragarri zenetik urtebeteko epean berritu ez ziren hitzarmenek eragina gal-
tzea, kontrako ituna bazuten izan ezik; eta horren ondorioz, enpresa askok egoera aldaketaren 
berri eman zieten langileei, eta horrek ekarri zuen lan gatazka kopuru handiari hasiera ematea 
Precon; eta, bestetik, 2013. urtean amaitzea 2012ko abenduko aparteko ordainsaria erakunde 
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eta entitate publikoetan ordaindu ez zela salatzeko epea; horren ondorioz, azken hilabeteetan 
erreklamazio kopuru handia jaso zen Lan Harremanen Kontseiluaren egoitzetan, erreklamazio 
judiziala jarri aurretik egin beharreko aurretiko egintza gisa.

4.18 koadroa. EAEko 2013ko lan gatazken laburpen koadroa

Gatazka 
kopurua

Eraginpeko 
langileak

Jardun gabeko 
lanaldiak

2013 (1) 2013 (1) 2013 (1)

Lan grebak   350  25,9  37.020  71,4 140.391   7,2
Ugazaben itxierak     1  0,0      34  70,0     306 410,0
Precori aurkeztutako gatazkak 1.345 220,2 454.084 530,4    —   —

(1) Aldakuntza ehunekotan (2013/2012).
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, eta LHK.

4.2.2. Lan grebak EAEn

2013. urtean8, 350 lan greba erregistratu ziren EAEn. 37.020 pertsonak parte hartu zuten greba 
horietan, eta jardun gabeko lanaldiak 140.391 izan ziren guztira. Aurreko ekitaldian bezala, gre-
ben, parte-hartzaileen eta jardun gabeko lanaldien kopurua nabarmen igo zen urtetik urtera. 
Izan ere, 2012an baino 72 greba gehiago, 15.420 parte-hartzaile gehiago eta jardun gabeko 
9.461 lanaldi gehiago erregistratu ziren.

4.19 koadroa. Lan grebak (EAE)

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
2013 350  37.020 140.391 106 401 30,3

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.

8 2013ko datuetan ez daude sartuta maiatzeko greba orokorrean izandako parte-hartzaileen kopurua eta jardun ga-
beko lanaldi kopurua. 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 zi-
frak. 2011. urteko datuetan ez dira sartzen EAEn urtarrilaren 27an egin zen greba orokorrean parte hartu zutenen eta 
jardun gabe geratu 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 metala-
ren sektorean egin zen zazpi eguneko greban parte hartu zutenen eta jardun gabe geratu ziren lanaldien zifrak.
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Eremua kontuan hartzen badugu, esan dezakegu enpresako hitzarmenean garatutako grebak 
nagusitu zirela: 332 greba (guztien %94,9), hau da, aurreko ekitaldian baino %27,7 gehiago. 
Greba horietan, 19.141 langilek hartu zuten parte (guztien %51,7), hau da, aurreko ekitaldian 
baino %8 gutxiagok. Horren ondorioz, jardun gabeko lanaldiak 112.380 izan ziren (guztien 
%80), hau da, 2012an sortutakoak baino %–11,6 gutxiago.

Enpresa greba gehienak enpresa pribatuetan egin ziren (301 greba), hain zuzen ere enprese-
tan egindako greben %90,7. Ildo horretan, parte-hartzaileen %97,1, eta jardun gabeko lanal-
dien %99,1 greba horietan kokatu behar dira. Urtetik urtera, nabarmentzen da greba kopuruak 
nabarmen egin duela gora enpresa pribatuetan: %43,3. Enpresa publikoen kasuan, greben (31) 
nahiz parte-hartzaileen (553) eta baita jardun gabeko lanaldien kopuruak ere (1.050) behera 
egin zuen aurreko ekitaldiaren aldean (%–38, %–76,1 eta %–48, hurrenez hurren).

Sektore eremuan aurreko ekitaldian adina greba kopuru egin ziren (18), baina greba horien 
oihartzuna parte-hartzaileei (17.879) eta jardun gabeko lanaldiei (28.011) dagokienez, 2012koak 
baino handiagoa izan zen (%2.134,9ko eta %637,1eko igoerak, hurrenez hurren).

4.20 koadroa. Lan grebak eremuaren arabera (EAE)

Sektorea
Enpresa

Guztira
Guztira Pribatua Publikoa

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

20
09

Grebak 26  9,3 254 90,7 235 83,9 19  6,8 280 100,0
Parte-h. 9.901 36,5 17.216 63,5 16.384 60,4 832  3,1 27.117 100,0
Lanal.(*) 38.336 30,4 87.848 69,6 86.589 68,6 1.259  1,0 126.184 100,0

20
10

Grebak 52 17,4 246 82,6 198 66,4 48 16,1 298 100,0
Parte-h. 18.974 49,8 19.116 50,2 15.922 41,8 3.194  8,4 38.090 100,0
Lanal.(*) 83.782 46,7 95.737 53,3 93.162 51,9 2.575  1,4 179.519 100,0

20
11

Grebak 13  5,4 227 94,6 192 80,0 35 14,6 240 100,0
Parte-h. 3.160 17,0 15.480 83,0 13.843 74,3 1.637  8,8 18.640 100,0
Lanal.(*) 21.269 25,3 62.666 74,7 60.355 71,9 2.311  2,8 83.935 100,0

20
12

Grebak 18  6,5 260 93,5 210 75,5 50 18,0 278 100,0
Parte-h. 800  3,7 20.800 96,3 18.485 85,6 2.315 10,7 21.600 100,0
Lanal.(*) 3.800  2,9 127.130 97,1 125.109 95,6 2.021  1,5 130.930 100,0

20
13

Grebak 18  5,1 332 94,9 301 86,0 31  8,9 350 100,0
Parte-h. 17.879 48,3 19.141 51,7 18.588 50,2 553  1,5 37.020 100,0
Lanal.(*) 28.011 20,0 112.380 80,0 111.330 79,3 1.050  0,7 140.391 100,0

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

Aurreko ekitaldian ikusitakoa ez bezala, 2013. urtean hitzarmenen negoziazio kolektiboa izan 
zen grebak egiteko arrazoi nagusia, ondoren enpresa doikuntzak daude. Zehazkiago, greben 
%32,9 negoziazio kolektiboarengatik gertatu zen, eta parte-hartzaile guztien %68,6 hartu zuten 
eraginpean eta jardun gabeko lanaldien %66,6 sortu. Horri dagokionez, komenigarria da kon-
tuan hartzea aurreko ekitaldiari dagokionez, enpresa doikuntzen aldean negoziazio kolektiboak 
garrantzi erlatiboa irabazi izana grebei, parte-hartzaileei eta jardun gabeko lanaldiei dagokienez 
kausa nabarmendu gisa, «uztailaren zazpiko efektua» deitutakoarekin lotuta egon daitekeela.
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4.21 koadroa. Lan grebak arrazoien arabera (2013)

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE EAE (%)

GUZTIRA 91 160 99 350 100,0

Negoziazio kolektiboa 25  65 25 115  32,9
Enplegu erregulazioa 36  31 14  81  23,1
Enpresa doikuntzak 12  30 45  87  24,9
Antolamendua/lan sistemak 11   7  1  19   5,4
Lan istripua. Segurtasuna eta higienea  0   0  0   0   0,0
Legezko akordioak edo arauak ez betetzea  1  12  3  16   4,6
Soldatak ez ordaintzea  5  14 10  29   8,3
Soldata hobekuntzak  1   1  1   3   0,9
Elkartasun gatazkak  0   0  0   0   0,0
Klausulen interpretazioa  0   0  0   0   0,0

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.

4.22 koadroa. Grebetan parte hartu dutenak, arrazoien arabera (2013)

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE EAE (%)

GUZTIRA 3.907 28.279 4.834 37.020 100,0

Negoziazio kolektiboa 1.183 22.934 1.270 25.387  68,6
Enplegu erregulazioa 946 1.112 1.054 3.112   8,4
Enpresa doikuntzak 1.507 2.324 2.104 5.935  16,0
Antolamendua/lan sistemak 189 651 9 849   2,3
Lan istripua. Segurtasuna eta higienea 0 0 0 0   0,0
Legezko akordioak edo arauak ez betetzea 2 983 84 1.069   2,9
Soldatak ez ordaintzea 72 197 253 522   1,4
Soldata hobekuntzak 8 78 60 146   0,4
Elkartasun gatazkak 0 0 0 0   0,0
Klausulen interpretazioa 0 0 0 0   0,0

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.

4.23 koadroa.  Greba dela medio jardun gabe geratu diren lanaldiak, arrazoien arabera 
(2013)

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE EAE (%)

GUZTIRA 13.026 97.539 29.826 140.391 100,0

Negoziazio kolektiboa 2.594 77.421 13.513 93.528  66,6
Enplegu erregulazioa 7.450 2.940 2.858 13.248   9,4
Enpresa doikuntzak 1.977 2.086 12.771 16.834  12,0
Antolamendua/lan sistemak 813 6.295 1 7.109   5,1
Lan istripua. Segurtasuna eta higienea 0 0 0 0   0,0
Legezko akordioak edo arauak ez betetzea 2 6.667 22 6.691   4,8
Soldatak ez ordaintzea 189 2.120 653 2.962   2,1
Soldata hobekuntzak 1 10 8 19   0,0
Elkartasun gatazkak 0 0 0 0   0,0
Klausulen interpretazioa 0 0 0 0   0,0

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
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4.20 grafikoa.  Lan grebak, grebetan parte hartu dutenak eta greba dela medio jardun 
gabe geratu diren lanaldiak, arrazoien arabera (EAE, 2013)

Grebak Parte-hartzaileak Jardun gabeko lanaldiak

 

Enpresa doikuntzak Negoziazio kolektiboa Enplegu erregulazioa Gainerakoak

%7,0 %8,4

%68,6

%16,0

%12,0 %9,4

%66,6

%12,0

%19,1

%23,1

%32,9

%24,9

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.

Greben banaketaren konparazio azterketak (arrazoien arabera) 2009an (krisi ekonomikoak gure 
autonomia erkidegoan eragina izan zuen data) eta 2013an erakusten du enpresa doikuntzek, 
enplegu erregulazioak eta lanaren antolamenduak garrantzi erlatiboa irabazi zutela arrazoi gisa; 
aitzitik, negoziazio kolektiboak, akordioak ez betetzeak, klausulen interpretazioak, soldatak ez 
ordaintzeak eta soldata hobekuntzek galdu egin zuten.

Jardun gabeko lanaldiak arrazoien eta denbora ikuspegi beraren arabera aztertzen baditugu, 
esan dezakegu negoziazio kolektiboak, lanaren antolamenduak eta akordioak ez betetzeak ga-
rrantzi erlatiboa irabazi zutela arrazoi gisa; aitzitik, enpresa doikuntzek eta enplegu erregula-
zioak galdu egin zuten.

4.24 koadroa.  Lan grebak, arrazoien arabera 
(ehuneko banaketaren bilakaera historikoa)

2009 2010 2011 2012 2013

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

Negoziazio kolektiboa  35,7  39,3  35,0  28,1  32,9
Enplegu erregulazioa  20,4   9,7   9,2   9,0  23,1
Enpresa doikuntzak  19,3  24,2  18,8  31,7  24,9
Antolamendua/lan sistemak   3,9   3,7   5,8   7,9   5,4
Lan istripua. Segurtasuna eta higienea   0,0   2,0   0,4   0,0   0,0
Legezko akordioak edo arauak ez betetzea   6,8   6,7  10,0   6,1   4,6
Soldatak ez ordaintzea   9,6  11,7  14,6  14,7   8,3
Soldata hobekuntzak   1,8   2,3   5,8   1,1   0,9
Elkartasun gatazkak   0,4   0,0   0,0   0,0   0,0
Klausulen interpretazioa   2,1   0,3   0,4   1,4   0,0

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
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4.25 koadroa.  Greba dela medio jardun gabe geratu diren lanaldiak, arrazoien arabera 
(ehuneko banaketaren bilakaera historikoa)

2009 2010 2011 2012 2013

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

Negoziazio kolektiboa  59,4  62,8  56,0  31,4  66,6
Enplegu erregulazioa  14,2  10,1  21,9  21,2   9,4
Enpresa doikuntzak  20,2  15,6   6,9  39,6  12,0
Antolamendua/lan sistemak   1,0   1,1   1,8   1,8   5,1
Lan istripua. Segurtasuna eta higienea   0,0   0,3   0,0   0,0   0,0
Legezko akordioak edo arauak ez betetzea   2,3   5,4   8,8   1,2   4,8
Soldatak ez ordaintzea   2,6   4,4   3,5   4,6   2,1
Soldata hobekuntzak   0,1   0,0   1,1   0,0   0,0
Elkartasun gatazkak   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
Klausulen interpretazioa   0,2   0,2   0,1   0,3   0,0

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.

Estatu osoari dagokionez, EAEn ikusi den bezala, 2013an ere gora egin zuten grebek (994, 
2012an baino %13,2 gehiago) eta parte-hartzaileek (448.024, aurreko ekitaldian baino %38,3 
gehiago); nolanahi ere, EAEn ez bezala, jardun gabe geratu diren lanaldiek behera egin zuten 
(1.098.480, aurreko ekitaldian baino %14,9 gutxiago).

4.26 koadroa. Lan grebak (Estatua)(1)

Grebak
Parte-

hartzaileak

Jardun 
gabeko 

lanaldiak

Parte-
hartzaileak 

greba 
bakoitzeko

Jardun 
gabeko 

lanaldiak 
greba 

bakoitzeko

Sartu gabeko 
orduak 

greba egin 
zuen langile 
bakoitzeko

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
2013   994 448.024 1.098.480   451 1.105 19,6

(1) 2013ko datuak behin-behinekoak dira (2014ko martxoa).
Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Termino erlatibotan, gure autonomia erkidegoan izandako greben nahiz parte-hartzaileen eta 
baita jardun gabe geratu diren lanaldien urte arteko hazkundea Estatu osokoa baino handiagoa 
izateak eragin zuen EAEk bere parte-hartzea igotzea hiru magnitude horietan estatuko guztiz-
koaren gainean (estatuko guztizko greben %35,2 2013an; aldiz, %31,7 2012an, estatuko guz-
tizko parte-hartzaileen %8,3; aldiz, %6,7 2012an, eta estatuko jardun gabeko guztizko lanal-
dien %12,8 2013an; aldiz, %10,1 2012an).
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4.27. 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 

bakoitzeko 
(egunak)

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

2013

EAE 350 37.020 140.391 106   401 30,3 10,9
Araba  91  3.907  13.026  43   143 26,7  9,3
Bizkaia 160 28.279  97.539 177   610 27,6 12,9
Gipuzkoa  99  4.834  29.826  49   301 49,4  9,0

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
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Berriz ere EAEko grebak aztertuz, adierazi beharra dago greba bakoitzean batez beste parte 
hartu zutenen kopurua 106ra igo zela 2013an (78 2011n eta 2012an). Jardun gabeko lanaldiak, 
berriz, 471tik 401era jaitsi ziren 2012tik 2013ra bitarte, eta greba egin zuen langile bakoitzeko 
jardun gabe geratu ziren lanaldien kopurua (greben indarraren adierazle) 48,5etik 30,3ra jaitsi 
zen 2012tik 2013ra bitarte, zortzi orduko lanaldiak aintzat hartuta.

Bestalde, greben batez besteko iraupena greba bakoitzeko 10,9 eguneraino igo zen 2013an 
(8,5 2011n; 9,6 2012an). Lurraldeak kontuan hartuta, Bizkaian soilik izan zen batez besteko 
iraupena EAE osokoa baino handiagoa (12,9 eta 10,9 egun, hurrenez hurren). Araban eta Gi-
puzkoan, berriz, batez besteko iraupena Erkidegokoa baino txikixeagoa izan zen (9,3 eta 
9 egun, hurrenez hurren).

Bestalde, grebek enpresa sarearen arabera izan zuten eragina greben ondorioz soldatako ba-
koitzak sartu gabeko orduen kopuruaren bidez neurtzen duen ratioa 1,4tik 1,6ra igo zen 2012tik 
2013ra bitarte; igoera hori soilik Bizkaian gertatu zen.

4.2.3. Precori aurkeztutako gatazka kolektiboak

Lan Harremanen Kontseiluak 2013 urtean ere Preco, Lan Gatazkak Ebazteko Prozedurei bu-
ruzko Lanbide arteko Akordioa kudeatu izan du bere lurraldeko hiru zerbitzuen bidez. Akordioa 
Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkaritzarik handieneko sindikatu eta enpresaburu konfede-
razio guztiek sinatu zuten 2000ko otsailaren 16an (EHAA, 66 zk., 2000ko apirilaren 4a).

2013an aurkeztu diren gatazka kolektiboko prozeduretarako eskaera kopuruak, 4.21 gra-
fikoan ikus daitekeenez, gora egin du nabarmenki. Igoera honen kausa nagusia, 2012ko 
lan erreformak eragin zuen aldaketa izan zen, lan erreformak, salatu ondorengo urtebeteko 
epean berritu ez diren hitzarmenak iraungitzea eragin baitzuen, aipatutako hitzarmenek kon-
trako ituna ez bazuten. Egoera hau zela-eta, hainbat enpresak langileei egoera aldaketaren 
berri eman zieten eta honek Precoren aurreko laneko gatazka kopuru handi bat hastea ekarri 
zuen aldean.

Beste alde batetik, herri instituzio eta entitateetan 2012ko abenduko aparteko ordainsaria ez 
ordaintzea salatzeko epea 2013an amaitu zen eta, honen ondorioz, urteko azken hiletan erre-
klamazio asko jaso ziren Lan Harremanen Kontseiluan arrazoi honegatik.

4.21 grafikoa. Aurkeztutako gatazka kolektiboko eskaerak: 2001-2013
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Horrenbestez, Precok esku hartzeko eskaeren aparteko hazkunde hau, uztailetik aurrera ger-
tatu zen, orduan hasi baitziren hitzarmen kolektiboen atzera eraginaren erreformaren ondoreak. 
Hala, 2013ko azken hiletan Precon 1.094 eskaera aurkeztu ziren, 2012ko aldi berean 180 aur-
keztuak zirelarik.

Beraz, 2013an Precon aurkeztu diren gatazkak aztertu eta aurreko urteetakoekin konpara-
tzean, azaldutako arrazoiak kontuan hartu behar dira. Gatazkak, hartara, bi eremu nagusitan 
gertatu ziren batez ere: alde batetik, hitzarmena 2013an iraungi zitekeeneko enpresa eta sek-
toreetan, hauen artean hiru lurraldeetako siderometalurgiaren industria eta ekimen sozialeko 
irakaskuntzako zentroak daudelarik, eta beste alde batetik, prozedurarako eskaera asko herri 
instituzioetatik etorri ziren, adibidez udaletatik eta sektore publikoaren menpeko sozietatee-
tatik.

Guztira, hitzarmenaren atzera eraginarekin eta 2012ko aparteko ordainsariarekin zerikusia zu-
ten gatazka eskaerak 926 izan ziren (629 eta 297 eskaera, hurrenez hurren); gainerakoak, hau 
da, 423 eskaera, beste arrazoi batzuengatik gertatu ziren. Azken eskaera kopuru hau 2012koa 
(420 eskaera) bezalakoxea da.

4.28. koadroa. Precon aurkeztutako gatazka kolektiboak

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE

Gatazka 
kopurua

Eraginpeko 
langileak

Gatazka 
kopurua

Eraginpeko 
langileak

Gatazka 
kopurua

Eraginpeko 
langileak

Gatazka 
kopurua

Eraginpeko 
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
2013 203 95.509 739 214.213 407 144.457 1.349 454.179

Iturria: LHK.

2013ko gatazka eskabidea gertatu zen eremuari dagokionez, ohi bezala, eskaerarik gehien-
gehienak enpresaren edo lantokiaren eremuan gertatu ziren (1.321 eskaera, hau da, %98,1) 
sektorearen eremuan 25 eskabide (%1,9) izan zirelarik. Bestalde, enpresaren eremuko gatazka 
hauen %76 enpresa pribatuetakoak izan ziren. Jarduera sektore ekonomikoen arabera, 2009 
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urtea arte gehienak industriaren sektorean gertatzen baziren ere, urte hartatik aurrera zerbi-
tzuen sektorea nagusituz doa. Hala, 2013an aurkeztutako 1.349 gatazketatik 834 zerbitzuen 
sektoreari dagozkio (%61,8), 478 industria sektoreari, 34 eraikuntzari eta 3 nekazaritza eta 
arrantzako sektoreari.

Gatazka eskaeren arrazoiari dagokionez, 2013an negoziazio kolektiboaren araubideari buruz-
koak nagusitu ziren, hitzarmen kolektiboen iraungipenaren inguruan sortu ziren gatazkak zire-
la-eta (629, hau da, %46,6); ondoren ordainsariak datoz (376, %27,8) eta neurri txikiagoan lan 
denbora (121, %9).

Precoko prozeduren kudeaketari dagokionez, berriz, fase bi bereizi behar dira. Hasierako fa-
sean adiskidetze saioa egiten du prozeduren lurraldeko arduradunak gatazkako alderdiekin. 
Bigarrenean, aldiz, adiskidetze, bitartekotza edo arbitraje prozedura, alderdi biek hautatutako 
profesional baten laguntzaz gauzatzen da. 2000 urteaz geroztik, Preco bide bakarra da, ga-
tazka kolektiboko demanda auzibidean aurkeztu baino lehen legeak eskatzen duen adiskidetze 
tramitea agortzeko. Horregatik, Precon aurkezten diren eskabideetako asko hasierako fasean 
amaitzen dira. Gainerako kasuetan alderdiek profesional baten laguntzaz aurrera egitea eraba-
kitzen dute.

Lehen aipatu diren 2013ko gatazka mota nagusi bietan alderdiek ez zuten erakutsi konpon-
bide negoziatua lortzeko jarrerarik, eztabaidagaia nolakoa zen ikusita, auzibideko erantzuna 
lortzea erabakia baitzuten. Horregatik, eskaeren %95,6 lehen fasean amaitu ziren eta ez zen 
abiatu alderdi biek hautatutako profesionalak esku hartzen duen adiskidetze edo bitarteko-
tzarik.

2013an zehar 1.266 prozedura amaitu ziren, haietako batzuk 2012an hasiak zirela. Gatazka 
konpontzea 131 kasutan, hau da, %10,3an, gatazka konpontzea lortu zen. Emaitza hau 
2001 urtetik gertatu den txarrena da eta aurreko urteetakotik oso urrun dago, urte horietan por-
tzentaje hori %25etik %30erakoa izan baitzen.

Hitzarmenen atzera eraginarekin eta sektore publikoan 2012ko aparteko ordainsariak ez or-
daintzearekin zerikusia zuten eskaeren emaitzak alde batera utziz gero, bertan adostasuna ia 
ezinezkoa baitzen, 2013an konpondutako gatazkak %21 izango ziren; portzentajea handiagoa 
izango zen, beraz, baina aurreko urteetako batez bestekoa baino txikiagoa hala ere; izan ere, 
alderdiek profesional bat izendatuta aurrera egitea erabaki zuten kasuak ere gutxiago izan zi-
ren. Profesional hauek adiskidetzean edo bitartekotzan esku hartu zutenean, berriz, aurreko ur-
teetan baino eraginkorragoak izan ziren, prozedura biak batera hartuta, fase honetan kasu asko 
konpondu baitziren, %60,9, alegia.

4.3. Enplegu erregulazioko espedienteak9

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-

9 Kapitulu honetan, nagusiki EAEko Administrazioak zein Administrazio zentralak baimendutako eta/edo 
jakinarazitako enplegu erregulazioko espedienteak aztertzen dira. Hala ere, lehenik eta behin bi administrazioek 
izapidetutako enplegu erregulazioko espediente guztiak hartu dira kontuan (baimenduak eta/edo jakinaraziak, 
baimendu gabeak eta/edo artxibatuak eta baztertuak).
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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, gogoratu behar da 2012ko martxoan 3/2012 Errege Lege Dekretua jarri zela indarrean. 
Horren arabera, ez da beharrezkoa Lan Agintaritzak enplegu erregulazioko espedientea aurrez 
onartzea espedienteak ondorioak izan ditzan. Arau hori indarrean jarri zenetik, nahikoa da jaki-
naraztearekin10.

4.29 koadroa.  Enplegu erregulazioko espedienteak EAEn (EAEko Administrazioak 
eta Administrazio zentralak izapidetutakoak)

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Azkentzea

Guztira 2011n 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

Guztira 2012an 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 artxibatuak 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 artxibatuak 0 0 0 0 0
Baztertuak 1 21 0 0 21

Guztira 2013an 2.796 44.742 6.716 34.345 3.681

EAEko Administr. izapidetuak 2.492 34.213 6.196 25.741 2.276
Baim. eta/edo jakinaraziak 2.426 31.790 5.814 24.104 1.872
Baim. gabeak eta/edo artxibatuak 0 0 0 0 0
Baztertuak 66 2.423 382 1.637 404

Admin. zentralak izapidetuak 304 10.529 520 8.604 1.405
Baim. eta/edo jakinaraziak 304 10.529 520 8.604 1.405
Baim. gabeak eta/edo artxibatuak 0 0 0 0 0
Baztertuak d.e. d.e. d.e. d.e. d.e.

d.e. daturik ez.
Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.

10 2012. urtean, baimendutako espedienteak (arauaren aurrekoak) eta jakinarazitakoak (araua indarrean jarri zenetik 
aurrerakoak) izan ziren, eta horregatik deitu genien «baimenduak eta/edo jakinaraziak». Era berean, baimendu ga-
beko espedienteak eta artxibatutakoak izan ziren 2012. urtean, eta horregatik deitu genien «baimendu gabeak eta/
edo artxibatuak».
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2013. urtean euskal ekonomiaren jaitsiera erritmoa gutxitu izanaren ondorioz, EAEko Adminis-
trazioak eta Administrazio zentralak izapidetutako enplegu erregulazioko espedienteen guztizko 
kopuruak eta espedienteek eraginpean hartutako langileen kopuruak nabarmen egin zuten 
behera aurreko ekitaldiarekin alderatuta (%–7,1 eta %16,9, hurrenez hurren).

2013an izapidetutako espediente guztietatik (2.796 espediente izan ziren), EAEko Administra-
zioak 2.492 izapidetu zituen (guztizkoaren %89,1), eta Administrazio zentralak, berriz, 304 (gai-
nerako %10,9a).

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. Zehazki, 2013. urtean, baimendutako eta/
edo jakinarazitako espedienteak izapidetutako espediente guztien %97,6 izan ziren, eta horien 
eraginpeko langileen proportzioa, berriz, %94,6ra iritsi zen. Hau da, gainerako %5,4a behin ha-
sita baztertu ziren espedienteei dagokie.

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 2013. urtean espediente horiek 2.730 izan zirela, eta 42.319 langile hartu zituztela era-
ginpean. Horrela, beraz, urte arteko %–6,6ko eta %–18,6ko jaitsierak izan dira, hurrenez hu-
rren.

Eraginpeko guztizko langileetatik, %77,3k lan harremanaren aldi baterako etendura izan zuen 
ondorio gisa, %15ek lanaldi murrizketa eta gainerako %7,7ak azkentzea; ondorio gisa eten-
dura nahiz azkentzea izan duten eraginpeko langileen kopuruak behera egin du (%–21,5 eta 
%–23,2, hurrenez hurren), eta ondorio gisa lanaldi murrizketa izan duten eraginpeko langileen 
kopuruak, aldiz, gora egin du: %5.

Gauzak horrela, ondorio gisa lanaldi murrizketa izan zuten eraginpeko langileen parte-hartzeak 
gora egin du eraginpeko langileen guztizkoan (guztien %15 2013an eta %11,6 2012an). Ondo-
rio gisa etendura zein azkentzea izan zuten eraginpeko langileen parte-hartzeak, berriz, behera 
egin zuen (guztien %77,3 2013an eta %80,2 2012an, eta guztien %7,7 2013an eta %8,2 
2012an, hurrenez hurren).

Eraginpeko langileen kopuruaren jaitsiera espedienteen kopuruarena baino handiagoa izan zen, 
eta, horren ondorioz, baimendutako eta/edo jakinarazitako espediente bakoitzaren batez bes-
teko tamaina txikiagotu egin zen. Izan ere, espediente bakoitzeko eraginpeko langileak 18 izan 
ziren 2012an, eta 16 2013an.

EAEn ikusitakoaren modu berean, estatu eremuan ere behera egin zuten baimendutako eta/
edo jakinarazitako espedienteek nahiz espediente horien eraginpeko langileek; azken kasu 
horretan, jaitsiera orokorra da hiru ondorioetan. Zehazki, baimendutako eta/edo jakinarazi-
tako espedienteen kopuruak (28.415) urte arteko %–20ko jaitsiera izan zuen, eta eraginpeko 
langileenak (379.972), berriz, %–21,4koa; ondorio gisa lanaldi murrizketa izan zuten langi-
leen kopuruak %–24,3ko jaitsiera izan zuen, etendura izan zutenen kopuruak %–22,1ekoa, 
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eta azkentzea jasan zutenenak %–15,1ekoa. Eraginpeko langileen kopuruaren jaitsiera bai-
mendutako eta/edo jakinarazitako espedienteena baino handiagoa izateak eragin zuen es-
pediente bakoitzaren batez besteko tamaina zertxobait jaistea (13 langile 2013an; 14, aldiz, 
2012an).

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

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak 

Guztira Murrizketa Etendura Azkentzea

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
2013 28.415 379.972 75.505 234.116 70.351

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa. (2013ko urtarriletik abendura bitarteko aurrerapena. 2014ko martxoaren 11ko da-
tuak).

4.3.2.1. Akordioaren araberako azterketa

Espedienteari dagokionez enpresaren eta langileen artean akordiorik egon zen ala ez ikusteko 
egindako azterketak erakusten du 2013an EAEn baimendu eta/edo jakinarazi ziren eta akordioa 
izan zezaketen 2.716 espedienteetatik (hortaz, ezinbesteko 14 espedienteak kanpoan utzita), 
akordioa 2.505 espedientetan gauzatu zela, hau da, akordioa izan zezaketen espediente guz-
tien % 92,2an. Eraginpeko langileei dagokienez, akordioaren ehunekoa %84,2 izan zen (35.429 
eraginpeko 42.094 langileren gain).

2012. urteari dagokionez, akordioa izan zezaketen kasuen gaineko akordio maila zertxobait igo 
zen; izan ere, urte horretan akordioaren ehunekoa %89 zen espedienteen kasuan eta %74,2 
eraginpeko langileen kasuan. 2013an akordioen proportzioan izandako gorakada, nolanahi ere, 
lan harremana azkentzea eragin zuten espedienteen kasuan gertatu zen batez ere.
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4.31 koadroa.  EAEko Administrazioak eta Administrazio zentralak baimendutako 
eta/edo jakinarazitako enplegu erregulazioko espedienteak EAEn

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Azkentzea

Guztira 2011n 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

Guztira 2012an 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

Guztira 2013an 2.730 42.319 6.334 32.708 3.277

Akordioa 2.505 35.429 5.517 27.413 2.499
Akordiorik ez 211 6.665 816 5.074 775
Ezinbestekoak 14 225 1 221 3

%

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Akordioa 91,8 83,7 87,1 83,8 76,3
Akordiorik ez 7,7 15,7 12,9 15,5 23,6
Ezinbestekoak 0,5 0,5 0,0 0,7 0,1

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

4.3.2.2. Sektorearen araberako azterketa

Aurreko ekitaldian bezala, baimendutako eta/edo jakinarazitako espediente gehienak zerbi-
tzuen sektoreak bildu zituen 2013. urtean. Espedienteen eraginpeko langile gehienak, be-
rriz, industria sektorean bildu ziren urte horretan. Zehazki, zerbitzuen inguruko espedienteak 
1.325 izan ziren (guztien %48,5), eta industria sektoreak eraginpeko 28.972 langile bildu zi-
tuen (guztien %68,5). Zerbitzuen eta industria sektorearen atzetik, eraikuntza dugu (417 es-
pediente —guztien %15,3— eta eraginpeko 3.199 langile —guztien %7,6—), eta, atzerago, 
distantzia handiarekin, lehen sektorea (3 espediente eta espediente horien eraginpeko 53 lan-
gile).

Aurreko ekitaldiari dagokionez, baimendutako eta/edo jakinarazitako espediente kopuruak 
nahiz espediente horien eraginpeko langile kopuruak behera egin zuen orokorrean sektore 
guztietan, zerbitzuetako espediente kopuruak izan ezik, horiek zertxobait gora egin baitzuten: 
%2,5. Lehen sektorean izan ziren jaitsiera handienak espediente kopuruari dagokionez nahiz 
eraginpeko langileei dagokienez (%–76,9 eta %–52,7, hurrenez hurren); nolanahi ere, komeni-
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garria da kontuan hartzea horien bolumena eskasa dela bi kasuetan. Bestalde, industriak izan 
zuen bigarren jaitsiera handiena baimendutako eta/edo jakinarazitako espedienteei dagokienez 
(%–15,4), ondoren eraikuntza dago (%–7,9); eraginpeko langileei dagokienez, bigarren jaitsiera 
handiena eraikuntzak izan zuen (%–26,6%), ondoren industriak (%–18,8) eta, azkenik, zerbi-
tzuek (%–14,6).

Espedienteen batez besteko dimentsioa kontuan hartzen badugu, esan dezakegu aurreko eki-
taldietan bezala, industrian izan zela espedientearen eraginpeko langile kopururik handiena 
(29), ondoren lehen sektorearen eraginpekoak daude (18) eta, azkenik, eraikuntzak eta zer-
bitzuek eragindakoak (8 bi kasuetan). Espedienteen batez besteko dimentsioa jaitsi egin zen 
kasu guztietan, lehen sektorean izan ezik (18 langile espediente bakoitzeko 2013an; 9, aldiz, 
2012an). Bereziki, industrian batez besteko dimentsioa espedientearen eraginpeko 31 lan-
gile izatetik 29 langile izatera igaro zen 2012. urtetik 2013. urtera bitarte; eraikuntzan 10 izate-
tik 8 izatera 2012. urtetik 2013. urtera bitarte, eta zerbitzuetan 9 izatetik 8 izatera 2012. urtetik 
2013. urtera bitarte.

Bestalde, nabarmendu beharra dago azkentzea eragin zuten espedienteen eraginpeko lan-
gileen ehunekoa 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

GUZTIRA 2011n 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

GUZTIRA 2012an 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

GUZTIRA 2013an 2.730 42.319 6.334 32.708 3.277

Lehen sektorea 3 53 16 37 0
Industria 985 28.972 2.369 25.605 998
Eraikuntza 417 3.199 394 2.364 441
Zerbitzuak 1.325 10.095 3.555 4.702 1.838

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.
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4.3.2.3. Lurralde historikoen araberako azterketa

Baimendutako eta/edo jakinarazitako espedienteetan nahiz espediente horien eraginpeko 
langileengan EAE osoan 2013an erregistratutako urte arteko jaitsiera ez zen orokorra izan 
hiru lurraldeetan. Izan ere, baimendutako eta/edo jakinarazitako espediente kopurua jaitsi 
egin zen Araban (%–6,8) eta Bizkaian (%–11,2); aitzitik, zertxobait gora egin zuen Gipuzkoan 
(%0,6). Eraginpeko langileen kasuan, kopuru hori jaitsi egin zen Bizkaian (%–30,5) eta Gipuz-
koan (%–22,4); aitzitik, gora egin zuen Araban (%1,3).

Lurraldeen arabera, Bizkaian bildu ziren espediente gehienak (1.292), ondoren Gipuzkoan (947) 
eta, azkenik, Araban (491); eraginpeko langileei buruzko espedienteei dagokienez, aldiz, Ara-
ban bildu ziren espediente gehienak (16.039) enpresa handietako espedienteen ondorio gisa, 
ondoren Bizkaian bildu ziren (15.323) eta, azkenik, Gipuzkoan (10.957).

Bukatzeko, espedienteen batez besteko dimentsioa kontuan hartzen badugu, esan dezakegu 
Arabak lortu zuela batez besteko tamainarik handiena 2013an (espedientearen eraginpeko 
33 langile), ondoren Bizkaia eta Gipuzkoa daude (12 bi kasuetan); magnitude horrek gora egin 
du Araban aurreko ekitaldiarekin alderatuta (33 2013an; aldiz, 30 2012an) eta Bizkaian eta Gi-
puzkoan, berriz, behera egin du (bi kasuetan 12 2013an eta 15 2012an).

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

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Azkentzea

2011 287  3.957 299  3.187 471
2012 527 15.835 1.435 13.558 842
2013 491 16.039 1.333 14.148 558

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

2011   730 11.242 1.330  8.656 1.256
2012 1.455 22.035 3.233 16.718 2.084
2013 1.292 15.323 3.149 10.537 1.637

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.
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4.35 koadroa.  EAEko Administrazioak eta Administrazio zentralak baimendutako 
eta/edo jakinarazitako enplegu erregulazioko espedienteak Gipuzkoan

Espediente 
kopurua

Eraginpeko langileak

Guztira Murrizketa Etendura Azkentzea

2011 756 13.293   703 11.262 1.328
2012 941 14.115 1.366 11.406 1.343
2013 947 10.957 1.852  8.023 1.082

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

4.4. Laneko ezbeharrak

4.4.1. Laneko ezbeharren bilakaera historikoa (EAE/Estatua; 2005-2012)

Laneko ezbehar tasaren azterketan, lehenik eta behin Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioak 
emandako informazio homogeneoa eta EAEren eta Estatuaren artean konparagarria dena hartu 
behar da kontuan11.

Zehaztu beharra dago Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioak 2013ko datuen aurrerapen 
bat argitaratu zuen arren (atal honetan aurrerago azalduko da), indizeen araberako konparazio 
azterketa behin betiko datuekin egiten duela, eta, beraz, kasu zehatz honetan aztertutako az-
ken urtea 2012. urtea izan da.

Oro har, ezbehar tasaren oinarrizko adierazleek beheranzko joera erakutsi dute EAEn 2007. ur-
tetik aurrera aintzat hartutako indize guztietan, 2010. eta 2011. urteetan izan ezik heriotza era-
gin zuten intzidentzia indizeari eta maiztasun indizeari dagokienez; indize horiek zertxobait gora 
egin baitzuten.

Aurreko ekitaldiari dagokionez (2011. urtea), EAEren kasuan nahiz Estatu osoaren kasuan, kon-
tuan hartutako adierazle guztiek bilakaera positiboa izan dute laneko ezbehar kopurua txikia-
goa izan delako.

Azkenik, aurten ere gogorarazi behar da gure Erkidegoko balioak Estatu osokoak baino okerra-
goak diren arren, bi eremu geografikoetako enpresa sarearen osaera desberdina dela, eta in-
dustria sektoreak askoz ere indar handiagoa duela gure Erkidegoan.

11 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 2012ko 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 ko- ♦
purua arriskuaren eraginpean egondako langileek lan egindako ehun milioi orduko multzo bakoitzeko.
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4.36 koadroa.  Lanaldian gertatu diren eta baja eragin duten laneko ezbeharren indizeak 
(EAE, Estatua)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Intzidentzia indizea
EAE 61,6 64,2 56,5 54,5 44,4 42,8 38,7 32,9
Estatua 60,1 58,8 57,6 50,7 41,3 38,7 35,2 28,5

Maiztasun indizea
EAE 38,8 40,9 36,6 35,4 29,3 28,1 25,3 21,4
Estatua 35,9 35,3 34,8 30,8 25,4 24,2 21,9 17,9

Intzidentzia indizea (heriotza eragin duten 
istripuak)
EAE  8,7  7,8  7,1  6,2  3,9  4,7  5,0  3,9
Estatua  6,3  6,1  5,1  5,1  4,2  3,9  3,8  3,2

Maiztasun indizea (heriotza eragin duten 
istripuak)
EAE  5,5  4,9  4,6  4,0  2,6  3,1  3,2  2,6
Estatua  3,8  3,7  3,1  3,1  2,6  2,4  2,4  2,0

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

4.4.2. EAEko laneko ezbeharrak 2013an: alderdi nagusiak

Atal hau garatu aurretik, ezinbestekoa da adieraztea EAEko laneko ezbehar tasaren azterketa 
Osalanek (Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak) bere webgunean eman-
dako informazioan oinarrituta egin dela12.

Adierazitako iturriaren arabera, 2013an, baja eragin duen laneko ezbeharraren eraginpeko lan-
gileen guztizko kopurua (lanaldian edo in itinere izandako ezbeharren eraginpekoak eta lanbide 
gaixotasunak izan zituztenak) 28.737 izan zen. Kopuru hori honela banatzen da: %85,6 lanal-
dian gertatu ziren eta baja eragin zuten istripuak izan zituztenak dira, %11,7 istripua in itinere 
izan zutenak, eta gainerako %2,7a lanbide gaixotasunak izan zituztenak.

2012. urtearekin alderatuz, lan ezbeharren guztizko kopurua %–3,5 jaitsi zen; lanaldian izan-
dako istripuetan erregistratutako jaitsierak (%–3,9) eta lanbide gaixotasunetan erregistratu-
koak (%–9,7) nabarmentzen dira; in itinere istripu kopuruak, aldiz, zertxobait gora egin zuen 
(%0,8).

Orobat, baja eragin zuten laneko ezbeharren eraginpeko langileen guztizko kopurua (lanaldian, 
in itinere, eta lanbide gaixotasunak) ere murriztu egin zen, baina neurri txikiagoan (%–2,4).

12 2001etik 2011ra bitarteko ekitaldiak: laneko ezbeharren estatistika laburpena. 2012ko eta 2013ko ekitaldiak: aben-
duko hileko txostenak, metatutako datuak. 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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4.37 koadroa. Laneko ezbeharrak EAEn (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. Eraikun. Zerbitz.

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
2013* 24.611 24.445 138 28   574  8.611  2.562 12.864 3.349   777 28.737

* 2009ko EJSNaren arabera.
Iturria: Osalan (2001etik 2011ra bitarteko ekitaldiak: laneko ezbeharren estatistika laburpena. 2012ko eta 2013ko ekitaldiak: abenduko 
hileko txostenak, metatutako datuak).

4.38 koadroa. Laneko ezbeharrak Estatuan* (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. Eraikun. Zerbitz.

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 408.537 404.347  3.738   452 25.358  88.642  51.327 243.210 62.686  7.552   478.775
2013 397.051 393.327  3.292   432 28.030  83.594  40.015 245.412 62.484  7.633   467.168

(*)  Aldakuntzen interpretazioa kontu handiarekin egin behar da, 2012ko datuak behin betikoak direlako eta 2013koak, aldiz, behin-behi-
nekoak.

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa. (2014ko martxora bitarteko datuak).
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EAEn lanaldian izandako ezbeharren larritasunari dagokionez, honako hauek izan ziren 2013ko 
emaitzak: 24.445 arin (%–3,8 2012ari dagokionez), 138 larri (%–13,8) eta 28 heriotza eragin du-
tenak (%–12,5). Bestalde, sektorearen araberako azterketak erakusten du lanaldian gertatu zi-
ren eta baja eragin zuten istripuen kopurua jaitsi egin dela orokorrean: %–18,5 eraikuntzan, 
%–7,6 industrian, %–6,8 lehen sektorean; eta %2,7ko igoera zerbitzuetan.

Azkenik, laneko ezbeharren tasa batez besteko guztizko landunekin alderatzen badugu, ikus 
dezakegu 2013. urtean13 istripua izan zuten 27,2 langile daudela mila landuneko; kopuru hori 
2012an erregistratutako datua baino txikiagoa da (puntu bat baino gehiago). Sektoreen ara-
bera, indizerik handiena lehen sektoreak izan zuen, istripua izan zuten 66 langile izan baitzi-
ren mila landuneko, ondoren eraikuntza (53,4), industria sektorea (41,5) eta zerbitzuak daude 
(20,1).

4.22 grafikoa. Laneko ezbeharren intzidentziaren bilakaera (EAE eta Estatua)

(Lanaldian ezbeharra izan duten langileak/landunak) 1.000 landuneko
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Iturria: Egileak egina, Osalanen, Eustaten, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren eta EINen datuetan oinarrituta.

13 Indize hori 4.4.1 atalean azaldutako intzidentziaren antzekoa da. Desberdintasuna honetan datza: urtean batez 
beste izandako landun kopurua erabili da arriskuaren eraginpean dauden langileen kopurua erabili ordez.
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4.39 koadroa. Enplegua eta lan ezbeharrak EAEn

Lanaldian gertatu diren eta baja eragin duten istripuak

Guztira Lehen sektorea Industria Eraikuntza Zerbitzuak

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

2013

EAE 24.611 574  8.611 2.562 12.864
Araba  4.514  88  1.859   358  2.209
Bizkaia 12.344 306  3.775 1.407  6.856
Gipuzkoa  7.753  180  2.977   797  3.799

Landunak (milakotan)(1)

Guztira Lehen sektorea Industria Eraikuntza Zerbitzuak

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

2013

EAE 904,9 8,7 207,6 48,0 640,5
Araba 138,1 3,0  35,9  6,7  92,6
Bizkaia 471,9 3,6  96,3 26,7 345,3
Gipuzkoa 294,8 2,2  75,4 14,7 202,6

(Istripua izan dutenak / landunak) × 1.000 landuneko

Guztira Lehen sektorea Industria Eraikuntza Zerbitzuak

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

2013

EAE 27,2  66,0 41,5 53,4 20,1
Araba 32,7  29,3 51,8 53,4 23,9
Bizkaia 26,2  85,0 39,2 52,7 19,9
Gipuzkoa 26,3  81,8 39,5 54,2 18,8

(1) BJA (Eustat).
Iturria: Egileak egina, Osalanen eta Eustaten datuetan oinarrituta.
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4.4.3. Laneko ezbeharrak EAEn: lurralde historikoen araberako azterketa

2013. urtean, baja hartu zuten eraginpeko 5.204 langile izan ziren Araban, 14.452 Bizkaian eta 
9.081 Gipuzkoan; zifra horiek erakusten dute urte arteko jaitsierak izan zirela: %–3,7, %–4,3 eta 
%–2,1, hurrenez hurren.

Laneko ezbehar tasaren intzidentziari dagokionez, Arabak izan zuen lanaldian ezbeharra izan 
zuten langileen kopururik handiena mila landuneko (32,7), eta, atzetik, Gipuzkoa (26,3) eta Biz-
kaia (26,2) kokatu ziren. Arabak baino ez zuen lortu EAEko batez bestekoa baino balio handia-
goa intzidentziari dagokionez (lanaldian ezbeharra izan zuten 27,2 langile mila landuneko, EAE 
osoan). Bilakaerari dagokionez, laneko ezbehar tasaren eraginak behera egin du hiru lurraldee-
tan azken bost 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 66, 85 eta 81,8 langile mila landuneko, hurrenez hurren). Ara-
ban, berriz, zifrarik handiena eraikuntzan lortu zen (ezbeharra izan zuten 53,4 langile mila lan-
duneko).
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4.40 koadroa.  Laneko ezbeharrak 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. Eraikun. Serv.

2003
EAE 48.912 48.413 431 68 975 19.546 10.372 18.019 4.909 2.610 56.431

Araba 9.237 9.156  73  8 125 4.350 1.481 3.281 775 223 10.235
Bizkaia 25.437 25.188 215 34 582 8.613 6.515 9.727 2.680 959 29.076
Gipuzkoa 14.238 14.069 143 26 268 6.583 2.376 5.011 1.454 1.428 17.120

2004
EAE 43.843 43.418 372 53 847 17.644 8.478 16.874 4.510 2.159 50.512

Araba 8.693 8.627  63  3 104 4.115 1.335 3.139 715 202 9.610
Bizkaia 22.472 22.247 192 33 475 7.824 5.116 9.057 2.506 944 25.922
Gipuzkoa 12.678 12.544 117 17 268 5.705 2.027 4.678 1.289 1.013 14.980

2005
EAE 47.881 47.403 416 62 924 19.198 9.027 18.732 5.233 2.439 55.553

Araba 10.154 10.058  86 10 113 4.675 1.563 3.803 854 291 11.299
Bizkaia 23.663 23.441 197 25 533 8.162 4.994 9.974 2.894 965 27.522
Gipuzkoa 14.064 13.904 133 27 278 6.361 2.470 4.955 1.485 1.183 16.732

2006
EAE 46.730 46.356 322 52 1.044 18.686 8.709 18.291 4.977 2.075 53.782

Araba 8.994 8.927  61  6 144 4.015 1.405 3.430 1.041 226 10.261
Bizkaia 23.549 23.378 139 32 592 8.298 4.964 9.695 2.502 813 26.864
Gipuzkoa 14.187 14.051 122 14 308 6.373 2.340 5.166 1.434 1.036 16.657

2007
EAE 43.934 43.548 335 51 916 17.956 7.963 17.099 4.783 726 49.443

Araba 8.678 8.600  74  4 138 3.910 1.395 3.235 1.070 112 9.860
Bizkaia 21.788 21.631 129 28 506 7.887 4.497 8.898 2.416 376 24.580
Gipuzkoa 13.468 13.317 132 19 272 6.159 2.071 4.966 1.297 238 15.003

2008
EAE 44.438 44.115 275 48 896 18.328 7.659 17.555 4.656 1.547 50.641

Araba 8.692 8.636  46 10 126 3.902 1.279 3.385 825 206 9.723
Bizkaia 22.334 22.163 145 26 497 8.360 4.245 9.232 2.518 653 25.505
Gipuzkoa 13.412 13.316  84 12 273 6.066 2.135 4.938 1.313 688 15.413

2009*
EAE 35.200 34.932 233 35 718 12.996 6.274 15.212 4.008 1.067 40.275

Araba 6.652 6.610  41  1 128 2.819 947 2.758 683 109 7.444
Bizkaia 17.825 17.682 118 25 389 5.910 3.654 7.872 2.116 473 20.414
Gipuzkoa 10.723 10.640  74  9 201 4.267 1.673 4.582 1.209 485 12.417

2010*
EAE 34.106 33.846 225 35 667 12.454 5.769 15.216 4.002 1.042 39.150

Araba 6.505 6.454  46  5 102 2.764 923 2.716 772 109 7.386
Bizkaia 17.255 17.143  91 21 374 5.673 3.293 7.915 2.090 424 19.769
Gipuzkoa 10.346 10.249  88  9 191 4.017 1.553 4.585 1.140 509 11.995

2011*
EAE 30.628 30.392 199 37 665 11.460 4.379 14.124 3.384 1.028 35.040

Araba 5.732 5.683  43  6 106 2.492 703 2.431 566 136 6.434
Bizkaia 15.540 15.444  80 16 358 5.177 2.473 7.532 1.826 466 17.832
Gipuzkoa 9.356 9.265  76 15 201 3.791 1.203 4.161 992 426 10.774

2012*
EAE 25.604 25.412 160 32 616 9.320 3.143 12.525 3.324 860 29.788

Araba 4.705 4.659  40  6  84 1.928 500 2.193 602 99 5.406
Bizkaia 12.968 12.886  68 14 346 4.221 1.741 6.660 1.761 380 15.109
Gipuzkoa 7.931 7.867  52 12 186 3.171 902 3.672 961 381 9.273

2013*
EAE 24.611 24.445 138 28 574 8.611 2.562 12.864 3.349 777 28.737

Araba 4.514 4.487  23  4  88 1.859 358 2.209 601 89 5.204
Bizkaia 12.344 12.263  66 15 306 3.775 1.407 6.856 1.801 307 14.452
Gipuzkoa 7.753 7.695  49  9 180 2.977 797 3.799 947 381 9.081

* 2009ko EJSNaren arabera.
Iturria: Osalan.
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4.5. Hauteskunde sindikalak

Hauteskunde sindikalen sistema, 1994ko lan erreformaren arabera, etengabeko prozesua da 
eta ez dago sarturik hauteskundeetarako aldi jakinaren barruan. Hori gora behera, hauteskunde 
sindikaletako prozesuak lau urtean behin kontzentratzen dira oraindik ere, langileen ordezkari, 
enpresa batzordeetako kide eta pertsonal batzordeetako kideen agintaldiaren ohiko iraupena 
lau urtekoa izaten baita. Hala, 2010eko amaiera eta 2011ko hasieran hauteskunde prozesuen 
kontzentrazio handiago hori gertatu zen eta 2014ko amaiera eta 2015eko hasieran berriro ere 
gertatuko da.

Sektoreko hitzarmenetako negoziazio kolektiboko mahaietan langileen ordezkariek duten 
osaera eta funtzionarioen lan baldintzak negoziatzeko mahaietakoa, hauteskunde sindikalen 
emaitzetatik ateratzen dira, behin negoziazio eremuen arabera sailkatu eta dagokien araudia 
kontuan harturik.

2013ko abenduaren 31 arte egindako hauteskundeei dagozkien datuen arabera, hautatutako 
ordezkariak 18.888 dira (17.616 lan kontratudun pertsonalarenak dira eta 1.272 herri admi-
nistrazioetako funtzionarioenak). Ikus daitekeenez, kopuru hau nabarmenki murriztu da azken 
urteetan. Hala, 2007ko abenduan 20.434 ordezkari hautatuak ziren, 19.237 lan kontratudun 
pertsonalarenak eta 1.197 funtzionarioenak, alegia. Murrizketa, beraz, eremu pribatuan ger-
tatu da batez ere; hemendik atera daitekeenez, krisia nabarmenki ari da enpresa ehundura 
murrizten.

Hauteskundeen emaitzen arabera, 2013ko abenduaren 31n, ELAk ordezkarien %39,68 zi-
tuen, jarraian CC.OOk %19,64 zituen, LABek %17,94 eta UGTk %12,24. Aurreko txoste-
netan ikus zitekeen bezala, datu hauek azken urteetakoekin konparatzen badira, aldaketak 
oso txikiak direla ikusiko da (ELAk 2012ko abenduan %39,65 izan zuen, CC.OOk %19,72, 
LABek %17,51 eta UGTk %12,37); gure enpresetako ordezkaritza sindikalaren ezaugarrie-
tako bat, beraz, egonkortasuna da. Emaitzak lurralde historikoen arabera aztertuta, egoera 
autonomia erkidegoan ikusten denaren antzekoa da, zenbait berezitasun ikus badaitezke 
ere.

4.23 grafikoa.  Hauteskunde sindikaletako prozesuen emaitza metatuak 
(2013-12-31n (EAE)

Banaketa ehunekotan (2013)
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ELA
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Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.,Eusko Jaurlaritza.
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Azpimarratzekoa da ELAk ordezkari kopururik handiena lortu duela hiru lurraldeetan, haren 
atzetik Araban eta Bizkaian CCOO datorrela eta Gipuzkoan hurrengoa LAB delarik. Beste alde 
batetik, esan daiteke, enpresen ehundurarekin bat, euskal langileen ordezkarien %50 Bizkaian 
daudela.

4.41 koadroa.  Hauteskunde sindikalen prozesuetako emaitza metatuak 
(2013-12-31n, EAE eta lurralde historikoak)

EAE-ko EMAITZAK

GUZTIRA FUNTZIONARIOAK LAN KONTRATUDUNAK

Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien %

GUZTIRA 18.888 100,00 1.272 100,00 17.616 100,00

ELA  7.494  39,68   451  35,46  7.043  39,98
CC.OO.  3.710  19,64   194  15,25  3.516  19,96
LAB  3.389  17,94   272  21,38  3.117  17,69
UGT  2.312  12,24    82   6,47  2.230  12,66
S.G.    541   2,86    13   1,02    528   3,00
LSB-USO    356   1,88    23   1,80    333   1,89
ESK    260   1,38    23   1,80    237   1,35
Besterik    826   4,37   214  16,82    612   3,47

ARABAKO EMAITZAK

GUZTIRA FUNTZIONARIOAK LAN KONTRATUDUNAK

Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien %

GUZTIRA 3.325 100,00 314 100,00 3.011 100,00

ELA 1.116  33,56  94  29,94 1.022  33,94
CC.OO.   700  21,05  49  15,60   651  21,62
LAB   394  11,85  58  18,47   336  11,16
UGT   635  19,10  27   8,60   608  20,19
S.G.    86   2,59   5   1,59    81   2,69
LSB-USO   116   3,49   9   2,87   107   3,55
ESK    74   2,23   8   2,55    66   2,19
Besterik   204   6,13  64  20,38   140   4,65

BIZKAIKO EMAITZAK

GUZTIRA FUNTZIONARIOAK LAN KONTRATUDUNAK

Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien %

GUZTIRA 9.455 100,00 566 100,00 8.889 100,00

ELA 3.702  39,15 190  33,57 3.512  39,51
CC.OO. 2.084  22,04  96  16,96 1.988  22,36
LAB 1.336  14,13  94  16,61 1.242  13,97
UGT 1.291  13,65  49   8,66 1.242  13,97
S.G.   281   2,97   7   1,24   274   3,08
LSB-USO   207   2,19   9   1,59   198   2,23
ESK   130   1,37  13   2,30   117   1,32
Besterik   424   4,50 108 19,08   316   3,55
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GIPUZKOAKO EMAITZAK

GUZTIRA FUNTZIONARIOAK LAN KONTRATUDUNAK

Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien % Ordezkariak Guztien %

GUZTIRA 6.108 100,00 392 100,00 5.716 100,00

ELA 2.676  43,81 167  42,60 2.509  43,89
CC.OO.   926  15,16  49  12,50   877  15,34
LAB 1.659  27,16 120  30,61 1.539  26,92
UGT   386   6,32   6   1,53   380   6,65
S.G.   174   2,85   1   0,26   173   3,03
LSB-USO    33   0,54   5   1,28    28   0,49
ESK    56   0,92   2   0,51    54   0,94
Besterik   198   3,24  42  10,71   156   2,73

Iturria: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Eusko Jaurlaritza.

Era berean, lurralde bakoitzean aipatutako sindikatuen ordezkaritzaren ordenak bere hartan di-
rau, bai lan kontratudunen ordezkarien kasuan eta bai funtzionarioenean, portzentajeak des-
berdinak diren arren. Aipatzekoa da funtzionarioen artean ordezkaritzarik handieneko bigarren 
sindikatua LAB dela eta eremu honetan aurreko urteetan bezala Beste sindikatu batzuk taldeak 
ordezkaritza maila handia duela (%16,82, alegia).

Kontuan hartu behar da, sistemak, ezarrita dagoen moduagatik, unitaterik txikienak (sei langile 
baino gutxiago dituzten enpresak) kanpora uzten dituela eta, ondorioz, ia ehun mila langile (sol-
datako enpleguaren %12a baino gehixeago) hauteskunde prozesuetatik kanpora geratzen di-
rela.



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)11bildutako informazioan oinarritu-
tako albisteen laburpen bat jaso da, 2013an Europako esparruan gertatutako edota EBko 
erakundeek garatutako gertakari soziolaboral nabarmengarrienen gaineko informazioan, 
hain zuzen.

Gizarte eragileek ez zuten lanaldiari buruzko akordiorik lortu

2012ko erdialdera, eta negoziazioetan urte luzea aritu ondoren, enplegatuek eta enpresaburuek 
ezin izan zuten lanaldiari buruzko europar Zuzentarauaren erreformari buruzko akordiorik lortu. 
Negoziazioak gizarte-eragileen artean luzatu arren, Europa mailako sektore arteko elkarrizketak 
bertan behera uzten zituztela iragarri zuten. Enplegatzaileek jakinarazi zuten proposamen sen-
doak egin zituztela gai eztabaidagarrien inguruan akordioa bideratu ahal izateko, baina sindika-
tuek uste izan zuten eskaintza horiek ez zirela behar bezain orekatuak.

Berregituraketari buruzko araudia eskatu du parlamentuak

2013ko urtarrilaren 15ean Europako Parlamentuak ebazpena eman zuen, eta horren bitar-
tez Europako Batzordeari eskatzen zitzaion egintza juridikoko proposamena aurkez zezala 
langileen informazio eta kontsultari, aurrerapenari eta berregituraketen kudeaketari buruz. 
Era berean, elkarrizketa sozial sendoaren garrantzia berresten zuen Parlamentuak ebazpe-
nean, elkarrenganako konfiantzan eta partekatutako erantzukizunean oinarrituta, hori baita 
berregituraketa prozesuetan irtenbide adostuak eta baterako ikuspegiak bilatzeko tresnarik 
onena.

1 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/country/eu.level.htm.
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Beren autonomia defendatzen dute gizarte eragileek negoziazio kolektiboan

2013ko otsailaren 1ean egindako hiru bileratan (sindikatuak, enplegatzaileak eta Europar Ba-
tzordeko Enplegu Batzordea), beren autonomiak negoziazio kolektiboan zuen garrantzia nabar-
mendu zuten gizarte eragileek. Batez ere, europar erakundeek soldatak ezartzeko politika na-
zionalean esku-hartzeak interferentziatzat jotzen zutenari buruzko kezka azaldu zuten ordezkari 
sindikalek. Batzordeak hiruko mailan soldaten bilakaerari buruzko iritziak elkartrukatzea eska-
tzen zuen eztabaidarako ohar bat entregatu ondoren sortu zen horien erreakzioa.

Batzordearen jakinarazpena, krisiari erantzuteko inbertsio sozialeko neurriei buruz

2013ko otsailaren 20an, jakinarazpena helarazi zuen Europako Batzordeak hazkunde eta kohe-
siorako inbertsio sozialari buruz. Horretan, inbertsio sozialari lehentasuna emateko eta ongiza-
tearen estatua modernizatzeko eskatu zitzaien estatu kideei, baina babes sozialeko sistemak 
bermatuta, pertsonei beren bizitzetako une latzetan beharrei erantzuteko. Halaber, babes so-
zialeko sistemak bideratzeko politiken helburuak soildu eta hobetzeko, eta inklusio aktiboko 
estrategiak sustatzeko eskatu zen.

Sektore elektrikoko prestakuntza beharrei buruzko akordioa

2013ko martxoaren 15ean, ikatzaren oso menpeko izango ez den ekonomiaranzko europar 
trantsizioa bideratuko duen beharrezko aldaketari aurrea hartu nahi dion esparru akordioa hartu 
zuten elektrizitatearen sektoreko gizarte eragileek. Horrek zera barne hartzen du, sektorea gaz-
teriarentzat erakargarri egitea eta industrian kualifikazioen onespena kontzienteki bermatzea, 
prestakuntzarako bidezko sarrerarekin eta adinera egokituta.

Zuzentarau berria, langileak eremu elektromagnetikoetatik babesteko

2013ko martxoan, langileak eremu elektromagnetikoei lotutako arriskuetatik babesteko zuzen-
tarau berriari buruzko akordioa lortu zuten Europar Batasuneko Kontseiluak, Europako Par-
lamentuak eta Europar Batzordeak. Estalitako okupazioen artean honako hauek daude: li-
nea-konpontzaileak, soldatzaileak, radarrak erabiltzen dituzten langileak eta erresonantzia 
magnetikoko makinak erabiltzen dituzten osasuneko profesionalak. Estatu kide guztiek zuzki-
dura horiek lege nazionaletan 2016ko uztaila baino lehen txertatzea espero da.

Europako Batzordearen txostena, krisiak elkarrizketa sozialean duen eraginari buruz

2013ko apirilaren 16an, Industria harremanak Europan 2012 izeneko txostena argitaratu zuen 
Europako Batzordeak. Txosten horretan, krisi ekonomikoak elkarrizketa sozialean eta lan harre-
manetan duen eragina aztertu eta, gobernuen defizitak eta pilatutako zorra murriztera zuzendu-
tako zergen sendotzeak elkarrizketa soziala oztopatu dutela adierazten du. Alabaina, egitura-
tutako elkarrizketa soziala erreforma ekonomiko eta sozialen iraunkortasuna ziurtatzeko askoz 
modu hobea dela ezartzen du.

Mezularitzaren sektoreak ingurumenarekiko konpromisoa hartu du

2013ko apirilean, sektorearen ingurumenaren gaineko ondorioak txikiagotzeko modua zehaztu 
zuten mezularitzaren sektoreko gizarte eragileek. Enpresa asko flota eta eraikin energetikoki 
eraginkorragoak garatzen, erregai alternatiboak bilatzen eta emisioak murrizteko ibilbideak be-
rrantolatu behar dituztela pentsatzen ari direla azaldu zuten. Azpikontratek konpromiso horrekin 
bat egiten dutela eta errespetatzen dutela ziurtatzeko ahaleginak ere egin dira.
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Europar batzordea eratu da sektore grafikoko elkarrizketa sozialaren alde

2013ko maiatzean elkartu zen sektore grafikoko elkarrizketa sozialerako europar batzordea. 
Sektorearen lehiakortasuna elkarrekiko lankidetzaren ikuspegitik hobetzeaz aritu ziren sindika-
tuek eta ugazaben elkarteek topaketa horretan. Horretarako, honako hauek izan zituzten azter-
gai: sektoreak Europar Batzordearen esparruan izan dituen gertakarien jarraipena, berregitu-
raketa modu sozialki arduratsuan egingo dela bermatzea, eta sektorearen barruan berritzeko 
trebetasun eta ahalmenak garatzearen alde egitea.

Batzorde berria portuen sektoreko elkarrizketa sozialerako

2013ko ekainaren 19an, Europako portuen sektorean sortu den elkarrizketa sozialerako ba-
tzorde berriaren inaugurazio topaketa izan zen. Horretan, sektore garrantzitsu honek aurrean 
dituen etorkizuneko erronkak aztertu eta epe luzerako oparotasunaren alde lan egitea propo-
satu zen.

Enplegu, Gizarte Politika, Osasun eta Kontsumitzaileen Kontseilua aurrera egiten ari da 
funtsezko gaietan

2013ko ekainaren 20 eta 21eko bileran, EBko estatu kide guztietako enplegu, gizarte politika, 
osasun eta kontsumitzaileen aroko ministroek aurrera egin zuten modu garrantzitsuan. Jorratu-
tako gai garrantzitsuenen artean, Europar batzordeak pentsio osagarrien eskubideen eraman-
garritasuna hobetzeko egindako proposamena aztertu zen. Halaber, eremu elektromagnetikoen 
ondoriozko arriskuen aurrean langileen osasun eta segurtasuna babesteko gutxieneko errekeri-
menduei buruzko Zuzentaraua egin zuen Batzordeak.

Deklaratu gabeko lanari buruzko kontsulta egin du Batzordeak

2013ko uztailaren 4an, gizarte eragileei deklaratu gabeko lanari buruzko hainbat galderaren 
inguruko ikuspegiaz galdetzeko kontsulta abiarazi zuen Europako Batzordeak, arazo hau az-
tertu eta eztabaidatze aldera, hura prebenitu eta burutik kentzeko neurriak ezartzeko helbu-
ruarekin.

Informazio eta kontsultako zuzentarauen eraginkortasuna neurtzeko Europako 
Batzordearen kontrola

2013ko uztailaren 26an, langileen informazioari eta kontsultari buruzko hiru zuzentarauren 
egokitasunaren egiaztapen lan baten emaitzak argitaratu zituen Europako Batzordeak. Batzor-
deak egiaztatu zuen zuzentarauak, oro har, garrantzitsuak, eraginkorrak, koherenteak eta ore-
katuak zirela alde bientzat. Baina, hainbat hutsune eta gabezia ere identifikatu ziren. Zuzenta-
rauak bateratu eta soiltzean datza emaitza horietan oinarritutako litekeen aldaketa bat. Horrela 
balitz, gizarte eragileei aurreikusitako edozein aldaketaren inguruan kontsultatu beharko zi-
tzaien.

Aurrerapausoak marinelen eskubideen alde

2013ko uztailaren 26an, itsasoko langileak gizarte eta enplegu politikari buruzko bost zuzen-
tarautan sartzeko proposamenak iragarri zituen Europako Batzordeak. Aldaketa horiei esker, 
informazio eta kontsultarako eskubideak izango dituzte marinelek, eta beste langileek duten 
babes berbera izango dute, beren enplegatzaileak kaudimengabeak badira edo enpresen jabe-
tzan aldaketarik egonez gero.
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Europako Batzordearen txostena, biztanleriaren zahartzeari eta horrek lan merkatu 
europarraren hezkundean dituen ondorio kaltegarriei buruzkoa

2013ko irailaren 11n, zahartzearen eraginari buruzko txosten demografikoa argitaratu zuen Eu-
ropako Batzordeak. Emaitza horien ondorioz, ekonomikoki indartsuenak diren hainbat Estatu 
kidek enpleguak nabarmen haztearen ondoriozko beharrari egin beharko diote aurre, baina lan 
eskaintzan botila lepo garrantzitsuak izanik.

Europako Batzordearen jakinarazpena Europako Parlamentuari eta Kontseiluari, 
Ekonomia eta Diru Batasunaren garrantzi soziala areagotzeari buruzkoa

2013ko urriaren 2an, Europako Batzordearen jakinarazpenean ezartzen da beharrezkoa dela 
baterako ekintzak burutzea, enplegua eta gizarte erronkak epe zehatzetan eta eraginkortasu-
nez gauzatzen direla bermatzeko, bestela, herrialde kideen artean diferentzia handiak gara li-
tezkeelako. Gizarte garapenaren eta enpleguaren gainbegiratzea hobetu behar dela ere ohar-
tarazten da, eta ekintza horiek langabeziari eta elkarrizketa sozialaren hobekuntzari ekin behar 
dietela.

Ile-apainketaren sektorean proposatutako akordioa errefusatu du Europako Batzordeak

2013ko urriaren 2an, Europako Batzordeak iragarri zuen ez duela legez lotesletzat hartuko, era-
gile sozialek 2012. urtean ile-apainketaren sektorean lortutako akordioa, 2015ean europar lege-
rian laneko segurtasun eta osasunari buruzko berrikuspen zabala egin arte. Enpresaburuen or-
dezkariek nahiz langileek ukatu egin zuten, eurek adostu eta proposatutako neurriak (kostuak 
murriztu eta enplegatuen ongizatea hobetu litzaketenak) presio politikoen ondoriozko proposa-
menak izan direla.

Batzordea bere legeria eraginkorragoa egiteko planak egiten ari da

2013ko urriaren 2an, bere legeria eraginkorragoa bihurtzeko zituen planak zehaztu zituen Euro-
pako Batzordeak jakinarazpen batean. Helburu nagusienetako bat burokrazia murriztea da, eta 
bereziki enpresa txiki eta ertainentzat.

Enplegu, Gizarte Politika, Osasun eta Kontsumitzaileen Kontseiluak lekualdatutako 
langileen eta gazteen langabeziaren arazoak aztertu ditu

2013ko urriaren 15ean, langileen Europar Batasuneko Estatu kideen artean lekualdatzeko aska-
tasunari eta enpresaburuek eta langileek Europar Batasunean zehar zerbitzuak emateko duten 
eskubideei buruz aritu ziren Kontsumo, Osasun, Enplegu eta Gizarte Politikako ministroak. Bi-
leraren agendan, orobat, gazteen arteko langabezia maila altua eta Ekonomia eta Diru Batasu-
naren garrantzi soziala zeuden.

Enplegu, Gizarte Politika, Osasun eta Kontsumitzaileen Kontseiluak lekualdatutako 
langileei buruzko hasierako akordioa

2013ko abenduaren 9 eta 10eko bileran, lekualdatutako langileen Zuzentaraua aplikatzeko ha-
sierako akordioa lortu zuten Europar Batasuneko Estatu kideetako Kontsumo, Osasun, En-
plegu eta Gizarte Politikako ministroek. Helburua, lekualdatutako langileen babesa eta europar 
negozioek Europar Batasuneko edozein tokitan zerbitzuak zuzkitzeko duten askatasun printzi-
pioa orekatzea zen. Eraikuntza sektoreko enpresaburuen babesa du proposamen honek, lan-
gile ugari kontratatzen baitituzte bizi direnetik kanpoko herrialdeetan. Sindikatuek, ordea, kriti-
katu egin dute.
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EBaren Kalitate Esparrua, Aldaketa eta Berregituraketari Aurrea hartzeko.

2013ko abenduaren 13an, jakinarazpena igorri zien Europako Batzordeak Europako Parlamen-
tuari, Europako Ekonomia eta Gizarte Lantaldeari eta Eskualdeetako Lantaldeari, eta bertan 
kalitate-esparrua proposatu zuen, enplegatuak, gizarte langileak eta eskualde eta estatuetako 
agentziak enpresa aldaketa eta berregituraketei aurrea hartzeko praktikarik egokienak erabil-
tzera bultzatzeko.

5.2. Estatuko eremuko eta eduki soziolaboraleko araudi garrantzitsua

1.  Laneko itsasoari buruzko Hitzarmena Berresteko Tresna, 2006, Genevan 2006ko otsai-
laren 23an egina. (19. zk.ko BOE, 2013ko urtarrilaren 22koa)

Laneko itsasoari buruzko Hitzarmena Berresteko Tresna, 2006, Genevan 2006ko otsailaren 
23an egina, 2013ko urtarrilaren 22an argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean, eta haren ata-
rikoan honakoa azaltzen da, besteak beste:

Lanaren Nazioarteko Erakundearen Konferentzia Nagusia, Genevara Lanaren Nazioarteko Bule-
goaren Administrazio Kontseiluak deitu, eta hiri horretan 2006ko otsailaren 7an, laurogeita ha-
margarren bileran elkartu zen, itsasoko lanaren inguruan indarrean dauden hitzarmen eta go-
mendioetan jasotako arau eguneratu guztiak bilduko dituen tresna bakar eta koherentea landu 
nahian. Horretan, halaber, lanaren beste nazioarteko hitzarmen batzuetan azaltzen diren oina-
rrizko printzipioak ere jaso nahi ziren, eta bereziki honako hauek:

Derrigorrezko lanari buruzko hitzarmena, 1930 (29. zk.); ♦
Askatasun sindikalari eta sindikatuko kide izatearen babesari buruzko hitzarmena, 1948  ♦
(87. zk.);
Sindikatuko kide izateko eta negoziazio kolektiborako eskubideari buruzko hitzarmena,  ♦
1949 (98. zk.);
Ordainketa berdintasunari buruzko hitzarmena, 1951 (100. zk.); ♦
Derrigorrezko lana deuseztatzeari buruzko hitzarmena, 1957 (105. zk.); ♦
Diskriminazioari buruzko hitzarmena (enplegua eta okupazioa), 1958 (111. zk.); ♦
Gutxieneko adinari buruzko hitzarmena, 1973 (138. zk.), eta ♦
Haurren lan modurik okerrenei buruzko hitzarmena, 1999 (182. zk.). ♦

Tresna berri hau gobernuen, armadoreen eta irakaskuntza lanaren printzipioekiko konprometi-
tutako itsas gizonen artean ahalik eta harrerarik onena izateko lantzen saiatuko zirela uste osoa 
izanda, erraz eguneratuko zen tresna izatea eta bertan jasotako xedapenen ezarpen eraginko-
rren aplikazioa eta kontrola erraztea nahi zituzten. Tresna hori lantzeko hainbat proposamen 
aukeratzea eta proposamen horiek nazioarteko hitzarmenaren forma hartu behar zutela erabaki 
ondoren, bi mila eta seiko otsailaren 23an, itsasoko lanari buruzko Hitzarmena, 2006 izendatu 
ahal den Hitzarmena eman zen.

2.  5/2013 Errege Lege Dekretua, martxoaren 15ekoa, langile zaharrenen lan bizitzaren 
jarraipenaren aldeko neurriak eta zahartze aktiboa sustatzeko neurriak ezartzekoa. 
(65. zk.ko BOE, 2013ko martxoaren 16koa)

Ondorengoa da Estatuko Gobernuak errege dekretu hau emateko argudioa: Gizarte Seguran-
tzako sistemak gero eta erretiro pentsio gehiago ordaindu behar ditu, eta horien batez besteko 
zenbatekoa, gainera, ordezten dituztenena baino handiagoa da; horretaz gain, bizi itxaropena 
handiagoa denez, pentsio horiek gero eta denbora luzeagoan ordaindu behar dira.
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Aipatutako Toledoko Tratatuaren Ebaluazio eta Erreformaren Txosten horren 12. gomendioak 
Gizarte Segurantzaren sistemaren jasangarritasuna eta zahartze aktiboa eraginkor bultzatzea 
bermatzeko oraindik landu behar diren hiru elementu aipatzen ditu berariaz. Batetik, garrantzi 
handiagoa eman behar zaio langilearen kotizazio karrerari, erretiroa benetan hartzen den adina 
horretarako legezko adinari ahal beste hurbil dakion. Bestetik, erretiro aurreratua kotizazio ka-
rrera luzeak dituzten langileentzat utzi beharko litzateke. Azkenik, soldata eta pentsioa batera 
izatea erraztu beharra dago.

Zahartze aktiboaren gaiari, bestetik, modu integral batez heldu behar zaio, bizitza aktibotik 
erretirorako trantsizioak Gizarte Segurantzaren politika zein enplegu politikak hartzen baititu 
barnean. Horregatik, errege lege dekretu honen helburuen artean lan merkatuko adinagatiko 
bereizkeriaren aurkako borroka ere badago, bai eta langabeziagatiko prestazio sistema arrazio-
nalizatzea ere, jatorrizko helburuekin zuen lotura indartzearren.

Errege lege dekretu honek gai horiei heltzen die honako esparru hauetan neurriak hartuz: erre-
tiro aurreratua, erretiro partziala, bizitza aktiboaren eta pentsioaren arteko bateragarritasuna, 
iruzurraren aurkako borroka eta enplegu politikak. Neurri horien bidez erantzun egingo zaie 
EBko Kontseiluak 2012ko uztailaren 10ean pentsio sistemaren jasangarritasunaren eta zahar-
tze aktiboa bultzatzearen esparruan emandako gomendioei.

3.  11/2013 Legea, uztailaren 26koa, ekintzaileei laguntzeko eta enpleguaren sorrera 
eta hazkundea suspertzeko neurriei buruzkoa. (179. zk.ko BOE, 2013ko uztailaren 
27koa)

Hiru helburu nagusi hauek dituzte Espainian 2012. urtearen hasieratik egiten ari diren egitu-
razko erreformek: lehenik eta behin, egonkortasun makroekonomikoa eman nahi diote Es-
painiako ekonomiari, bai defizitaren eta inflazioaren alderdietan, bai kanpo orekaren alorrean. 
Bigarren helburua da finantza erakunde sendo eta kaudimendunak izatea, inbertsio produkti-
boetara bideratzeko berriro ere kredituak. Azkenik, malgutasun maila handi bat lortu nahi dute 
neurriek, prezio eta soldata erlatiboak doitzeko, eta, horren ondorioz, gure ekonomiaren lehia-
kortasuna handitzeko.

Espainiako enpresa sarearen baitan, garrantzi kuantitatibo eta kualitatibo nabarmena dute en-
presa txiki eta ertainek eta autonomoek. Azterlanek egiaztatu dute enpresa eta ekintzaile mota 
horiek direla, hain justu, Espainiako ekonomiaren suspertzaile nagusietako batzuk, enplegua 
sortzeko gaitasuna eta balioa sortzeko potentziala duten aldetik.

Hala ere, azken urteotan, eragile ekonomiko horien jarduera ekonomikoak behera egin du, eta 
haien jardun testuingurua (lan esparrua, fiskalitatea, erregulazioa eta finantza alorra) kaltegarri 
izan zaie, ezin izan baitiote eutsi aldaketetara egokitzeko gaitasunari. Horrez gainera, bankue-
kiko egiturazko mendetasuna izan ohi dutenez finantziazioa lortzeko, handitzeko gaitasuna mu-
gatuta suerta dakieke gaur egunean bizi ditugun baldintzetan.

Ekimen ekintzailearen, enpresa garapenaren eta enplegu sorreraren babesa da lege honetan ja-
sotako neurriak egituratzen dituen baterako logika.

Alde horretatik, lege honek premiazko neurriak hartzen ditu Enpresa ekimeneko eta Gazte En-
plegurako Estrategia lantzeko, enpresak beste merkatu batzuen bidez finantza daitezen susta-
tzeko, merkataritza eragiketen berankortasuna murrizteko eta, oro har, Espainiako ekonomiaren 
lehiakortasuna indartzeko.
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4.  11/2013 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 2koa, lanaldi partzialeko langileak ba-
bestekoa eta arlo ekonomiko eta sozialeko beste premiazko neurri batzuei buruzkoa. 
(185. zk.ko BOE, 2013ko abuztuaren 3koa)

Estatuko Gobernuaren arabera, gure herrialde honetan jasaten ari garen krisialdia dela eta, 
hainbat erreforma egin beharra dago, ekonomia berriz ere haz dadin eta enplegua sor ahalik 
eta eperik laburrenean.

Arau honekin, lehenik eta behin, aldatu egiten da Aire segurtasunari buruzko uztailaren 7ko 
21/2003 Legea, han defizita kalkulatzeko xedatzen den formula doitzearren, hartara, hegaz-
kin konpainia zenbaitekin iritsitako akordioa dela-eta, AENA Aeropuertos, S.A. sozietateak jaso 
beharreko ondare prestazio publikoen gehienezko gehikuntza apaltzearren eta, neurri honekin, 
aire garraioa oneratu egingo da, eta, harekin batera, baita espainiar turismo sektorea ere.

Trenbide Sektorearen azaroaren 17ko 39/2003 Legea aldatzen da, trenbide kanonen zenbate-
koak aldatu eta eguneratzeko prozedura ezartzearren, eta, hala, trenbide azpiegituren adminis-
tratzaileei esleitzen zaie azpiegitura horiek proposatzeko eskumena. Halaber, Sustapen Ministe-
rioari gaikuntza ematen zaio Trenbide sektorearen Legean bertan ezarritako hobari eta pizgarri 
sistema aplikatzeko oinarrizko printzipioak garatu eta eguneratu ditzan.

Bestalde, iragan uztailaren 24an Santiagon gertatutako istripu zorigaiztokoaren ondoren argi 
geratu zen arreta integrala eman behar zitzaiela bai istripuaren biktimei, bai haien hurbilekoei, 
eta haien beharren araberako laguntza eta arreta mekanismoak jarri behar zitzaizkiela eskura.

II. kapituluan, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginean lanaldi partzialeko la-
naren gizarte babesari buruz sartutako aldaketak datoz (xedapen honen bidez onartu zen testu 
bategina: 1/1994 Legegintzako Errege Dekretua, ekainaren 20koa); berariazko arau batzuk dira, 
lanaldi partzialeko langileei aplikatzekoa den Gizarte Segurantzaren babes ekintzari buruzkoa. 
Arau horiek, batetik, erantzuna ematen diete Konstituzio Auzitegiaren hainbat epairi, berdinta-
sunerako eskubidea kaltetzeagatik eta, nagusiki emakumeen enpleguari eragiteagatik, zeharka 
sexua dela-eta diskriminazioa eragiteagatik. Beste arau batzuek, ordea, kotizazio aldien kalku-
luari eragiten diote; hain zuzen ere, lanaldi partzialeko kontratuekin egindako epeei dagozkien 
prestazio ekonomikoak eskuratzeko behar diren kotizazio aldien kalkuluari (aldizkako lan kon-
tratuak barne, diren lanaldi partzialekoak edo osokoak), kontuan hartu gabe ea lanaldi murriz-
keta egunen, asteen, hilabeteen edo urteen arabera egiten den.

Arau honetan, gainera, formula bat dator lanaldi osoko langileari eta lanaldi partzialeko langi-
leari ahalegin bera eskatzen zaiela bermatzeko. Hala, bada, xedea hau baizik ez da: ez dadila 
desproportziorik izan langileak egiaz egindako kotizazioen eta jasoko duen prestazioaren ar-
tean. Horrela, bada, indarrean dauden lanaldi partzialeko kontratuekin egindako epeei buruz-
koa da lege aldaketa, lanaldi osoko langileen kasuan bezalaxe.

Aldaketa hauen bidez, «lanaldi partzialeko langileek babes soziala eskuratzeko baldintza erra-
zagoak izateko akordioa» garatzen da, joan den 2013ko uztailaren hogeita hamaikan Enplegu 
eta Gizarte Segurantzako Ministerioak eta Comisiones Obreras, Unión General de Trabajado-
res, Confederación Española de Organizaciones Enpresariales eta Confederación Española de 
la Pequeña y Mediana Enpresa erakundeek sinatutakoa, alegia.

III. kapituluan, hainbat aldaketa sartzen dira honakoa ezarriz: langabezia prestazioa eta sub-
sidioa jasotzeko eskubidearen jabe izaten jarraitzeko, onuradunek izena eman beharra dute, 
eta, izena emanda jarraitzeko, enplegu eskaria berritu. Orobat, legeak dio ezen, noizbait atze-
rrira irtenez gero urte naturalean gehienez ere 15 egun naturaleko epe batez, ez duela horrega-
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tik onuradunak onuradun izatea galduko, eta langabezia prestazioa edo subsidioa izango duela 
aurrerantzean ere. Horrez gain, langabezia prestazioa eten egingo da zenbait kasutan, berariaz 
halaxe ezarrita: atzerrira egonaldia egitera joanik, gehienez ere 90 egunerako; edo egoitza atze-
rrira aldatuz gero, 12 hilabete baino gutxiagoko epe baterako, lanera edo lana bilatzera, lanbide 
hobekuntzako ikastaroak egitera, edo nazioarteko laguntza ematera joanik. Nolanahi ere, aldez 
aurretik, jakinarazi egin beharko zaio erakunde kudeatzaileari, eta hark baimena eman beharko 
du irteteko, ezpabere, galdu egingo da prestazio horretarako eskubidea.

Azkenik, Arlo sozialeko arau hausteen eta zehapenen gaineko Legearen testu bategina ere al-
datu egiten da, proportzionaltasunari euste aldera, alegia, batetik, egun indarrean dagoen arau 
hausteen eta zehapenen sistemak proportzionaltasuna izan dezan enpresariak zenbait neurri 
jakinarazteko duen betebeharrari begira; hain zuzen ere, jakinarazi egin behar dizkio Estatua-
ren Enplegu Zerbitzu Publikoari, hasierako mezu baten bitartez, Langileen Estatutuari buruzko 
Testu Bateginaren 51. artikuluaren arabera ezarritako kaleratze kolektiboko neurriak, 47. artiku-
luaren arabera ezarritako kontratuak eteteko neurriak eta lanaldia murrizteko neurriak.

Errege lege dekretu honen IV. kapituluan, aldatu egiten dira Langileen Estatutuko Legearen 
testu bateginaren zenbait arau, hain zuzen ere, honako hauek arautzen dituztenak: mugikor-
tasun geografikoko neurri kolektiboak (40. artikulua) hartu behar direnean, edo lan baldintzen 
funtsezko aldaketak eragiteko neurriak (41. artikulua), edo kausa ekonomiko, tekniko, anto-
lamenduzko edo produkziozkoengatik kontratuak eteteko edo lanaldia murrizteko neurriak 
(47. artikulua), edo kaleratze kolektibokoak (51.2 artikulua) eta lan hitzarmen kolektiboetan au-
rreikusitako lan baldintzak ez aplikatzeko neurriak (82.3) hartu behar direnean egin beharreko 
kontsulten aldian zehar enpresa zuzendaritzaren aurrean langileen ordezkari gisa solaskide iza-
teko legitimazioa izango duten subjektuak arautzen dituzten arauak.

Prozedura hauetan guztietan ezartzen da kontsulta negoziazio batzorde bakar batean gauza-
tuko dela; eta, hainbat izanez gero eragiten zaien lantokiak, prozedurak eragiten dien lantokiak 
baizik ez direla sartuko kontsultaren eremuan. Aldaketa honekin, desagertu egiten da kontsulta 
lantoki bakoitzean bereiz egiteko aukera, hain zuzen ere, egun urriaren 29ko 1483/2012 Errege 
Dekretuan aurreikusten dena (1483/2012 Errege Dekretua, urriaren 29koa, kaleratze kolekti-
boko eta kontratuak eteteko eta lanaldia murrizteko prozedurak onartzen dituena). Negoziazio 
batzordea, gehienez ere, hamahiru lagunek osatuko dute, kontsulta aldian parte hartzen duten 
alderdietako bakoitzaren ordezkari gisa, betiere enpresako hitzarmen kolektiboaren negoziazio 
batzordeko kide kopuruarekin bat etorriz.

Arauketa berri horretan, langileak ordezkatzen dituen batzordea kontsulta aldia hasi baino lehen 
eratu beharko da, eta berariaz xedatuko da ezen, batzorde hori eratu ezean, ez dela eragotziko 
ez kontsulta aldia hastea, ez behar duen bezala burutzea. Gainera, batzorde hori nortzuek osa-
tuko duten hobeto zehazten da: gehienez ere hamahiru kide izango ditu, betiere ordezkatzen 
dituzten lantegietako langile kopuruarekiko proportzioan.

Gainera, kaleratze kolektiboaren kasuan, aldatu egiten da 51. artikulua enpresak eman beha-
rreko informazioari dagokionez, arauzko dokumentazioa aurkeztu ezean kaleratze kolektiboa-
ren deuseztasuna deklaratzeko kasua zedarritzeko orduan segurtasun juridikoa hobetzearren.

Bestalde, errege lege dekretu honen 10. artikuluak egokitu egiten du Konkurtso Legearen 
64. artikuluaren edukia (22/2003 Legea, uztailaren 9koa), kontsulta prozeduretan negoziazio 
batzordeari eragiten dioten aldaketen arabera; artikulu horren edukia, izan ere, behin konkur-
tsoa deklaratu ostean lan baldintza kolektiboen funtsezko aldaketarako prozedurak (lekualda-
tze kolektiboak barne) eta lan harremanen etete edo azkentze kolektiborako prozedurak trami-
tatzeari buruzkoa da.
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11. artikuluak, berriz, aldatu egiten du Lan arloko jurisdikzioa arautzen duen Legea (36/2011 Le-
gea, urriaren 10ekoa), kaleratze kolektiboaren prozesu modalitateari dagokionez, inpugnazio ko-
lektiboak tarte zabalagoa izan dezan. Argitu egiten dira kaleratze kolektiboaren kausak, segurta-
sun juridiko handiagoa izan dezaten, eta aukera ematen da kaleratze kolektibo bat deusez jotzen 
duten epaiak zuzen zuzenean betearazi ahal izan daitezen, banakako prozeduren beharrik gabe.

Errege Lege Dekretu honen xedapen gehigarriek hainbat arlo arautu eta argitzen dituzte, hala 
nola: Banku berregituratzearen ondoriozko Aktiboak kudeatzeko Sozietatea (SAREB), Estatuko 
etxebizitza planetako laguntzetan ezarri beharreko neurriak, trenbide kanonak, lanaldi partzia-
leko langileen babes sozialeko neurrien eraginkortasuna, Langileen Estatutuaren 40., 41., 47., 
51. eta 82. artikuluetan arautzen diren prozedurak eta Konkurtso Legearen 64. artikuluan arau-
tzen diren prozedurak.

Hirugarren xedapen iragankorrean, kausa ekonomiko, antolamenduzko, tekniko edo produk-
ziozkoengatik edo ezinbesteak eragindakoengatik kaleratze kolektiboei aplikatuko zaien pro-
zesu araubidea arautzen da. Azken xedapenetako lehenean, eskumen tituluak jasotzen dira, eta 
azken xedapenetako bigarrenari dagokionez, aldatu egiten du abenduaren 30eko 1796/2010 
Errege Dekretuaren 5. artikulua, enplegu agentziak arautzen dituena, lan bitartekaritzaren ere-
muan azpikontratazioa baimentzearren.

Azken xedapenetako hirugarrenean, 625/1985 Errege Dekretua aldatzen da (625/1985 Errege 
Dekretua, apirilaren 2koa, langabeziatik babesteko abuztuaren 2ko 31/1984 Legea garatze-
koa) langabezia prestazioa edo subsidioa eskatzea edo jasotzea eta aldi berean inoren kontura 
edo norberaren kontura lan egin ahal izatea eragozteko, enpresariak edo langileak berak epez 
kanpo eskatzen duenean alta Gizarte Segurantzan, ikuskapen jardueraren ondorioz. Lanak egin 
izana prestazioa eteteko kausa da, eta, hala, jakinarazi egin beharko da aldez aurretik; hartara, 
betebehar horrekin, parekatu egiten dira prozedura eta afiliazio/altaren arloan den betebeharra.

Azken xedapenetako laugarrenean, hainbat aldaketa egiten zaizkio 1483/2012 Errege Dekre-
tuari (1483/2012 Errege Dekretua, urriaren 29koa, kaleratze kolektiboaren eta kontratu eteteen 
eta lanaldi murrizteen prozeduren erregelamendua onartzen duena), arautzen dituen prozedura 
horien erregelamenduzko araudia errege lege dekretu honek Langileen Estatutuaren 47. eta 
51. artikuluetan sartutako aldaketen arabera egokitzeko, prozeduretako negoziazio batzordeari 
dagokionez eta lan agintaritzari prozeduraren hasieran egin beharreko jakinarazpenaren edu-
kiari dagokionez, batez ere.

Azken xedapenetako bosgarrenean, Europako Batzordearen 2013ko uztailaren 17ko erabakia 
betearazi nahi da, finantza errentamenduko zenbait akordiori aplikatzekoa zaion zerga araubi-
deari buruzkoa, hain zuzen, eta, hala, arauen egokitzean aurrera egin, betiere indarrean badira.

5.  14/2013 Legea, irailaren 27koa, ekintzaileei eta beren nazioartekotzeari laguntzekoa. 
(233. zk.ko BOE, 2013ko irailaren 28koa)

Egoera ekonomikoak berez justifikatzen du ekonomia hazteko eta suspertzeko erreformei eki-
teko beharra. Erreformek jarduera modu koiuntural batean bultzatzeko xedea izan behar dute, 
baina, horretaz gain, Espainiako enpresa inguruaren egiturazko arazoei ere heldu behar diete, 
enpresa ehuna modu iraunkorrean indartzeko.

Lege honek honako hauek egituratzen ditu:

Atariko tituluak —«Xedapen orokorrak»— ekintzailearen xedea, aplikazio eremua eta defini-
zioa ezartzen ditu. Ekintzailearen kontzeptua, modu zabal batean, honela definitzen da: ekoiz-
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peneko jarduera ekonomiko bat burutuko duen edo burutzen ari den pertsona, fisikoa zein ju-
ridikoa izan. Hala, helburua da legean jasotako neurriak enpresa guztientzat onuragarri izatea, 
edozein direla ere enpresa horien neurria eta edozein fasetan daudela ere. Hala eta guztiz ere, 
legearen xedapen batzuek ekintzaile zehatz batzuentzat mugatuko dute neurri zenbaiten espa-
rrua; bereziki, haien tamaina edo fasea aintzat hartuta.

I.tituluak —«Ekimen ekintzailea laguntzea»— hainbat esparrutarako neurriak jasotzen ditu, kul-
tura ekintzailea sustatzeko eta enpresa jarduerak has daitezen errazteko.

II. tituluan —«Ekintzaileentzako zerga arloko eta Gizarte Segurantza arloko laguntzak»—, ekin-
tzaileei laguntzeko zerga eta Gizarte Segurantza arloko hainbat neurri jasotzen dira.

III. tituluak —«Ekintzaileen finantzaketa laguntzea»— ekintzaileen finantzaketa laguntzeko neu-
rriak jasotzen ditu.

IV. titulua —«Enpresa-proiektuen hazkunde eta garapenerako laguntza»— enpresen hazkundea 
sustatzeko neurriei buruzkoa da.

V. tituluak —«Espainiako ekonomia nazioartekotzea»— bi atal ditu.

1. atalak —«Nazioartekotzea sustatzea»— nazioartekotzea sustatzeko erakunde esparrua in-
dartzen du, bai eta berau laguntzeko finantza tresna nagusi batzuk ere.

2. atalak —«Nazioarteko mugikortasuna»— bisak, egoitza bisak eta egoitza baimenak, ekono-
mia intereseko arrazoiek bultzatuta, errazago eta bizkorrago emateko kasu jakin batzuk arau-
tzen ditu, Espainiara inbertsioa eta talentua erakartzearren.

Gainerako xedapen gehigarrien bitartez aurreikusten da Estatu mailan dauden leihatila bakarrak 
integratzea eta beste sistema elektroniko batzuekin elkarlanean aritzea, sozietateak eratzeko, 
eta beste hainbat xedapen batzuen artean honako hau nabarmentzen da: baimen bakarra es-
katzeko prozedura bakarraren bidezko baimenen izapidetzea eta araututako baimenetarako en-
plegu egoera nazionalaren irizpidea ez aplikatzearena.

«Minienpresa» edo ikasleen enpresa tresna pedagogikotzat hartzen da, eta, haren bidez, tran-
sakzio ekonomikoak eta diruzkoak zein fakturak egin ahal izango dira, eta bankuko kontuak 
ireki. Enpresa horiek urtebeteko iraupena izango lukete, bi urtera luzatzeko aukerarekin, eta li-
kidatu egingo lirateke epea amaitutakoan. Ikasleek, horien bitartez, transakzio errealak egiteko 
aukera izango lukete, enpresa erreal bat sortzeak dakarren arriskua hartu beharrik gabe. Azke-
nik, araubide iragankorra arautzen da, izaera ofizialeko indizio edo erreferentzia tasa jakin ba-
tzuk guztiz desagertzeko banku zerbitzuen gardentasunaren eta bezeroen babeserako urriaren 
28ko EHA/2899/2011 Aginduaren bidez.

Azken xedapenen edukiari dagokionez, Langile Autonomoaren Estatutuaren aldaketaren bidez, 
neurri gehigarri bat xedatzen da, zorrak betearazteko administrazio prozedura batek eragin-
dako autonomoei bigarren aukera bat emateko.

Halaber, aldatu egiten da abenduaren 26ko 12/2012 Legea, merkataritza eta zenbait zerbitzu li-
beralizatzeko premiazko neurriei buruzkoa, udal lizentziatik salbuetsita egongo diren estable-
zimenduen gehieneko azaleraren muga 300 metro koadrotik 500era handitzeko, bai eta lege 
horren eranskina berrogeita hiru jarduera gehigarrira zabaltzeko ere; eranskin horretan, udal li-
zentzia eskatzetik salbuetsita dauden jardueren zerrenda dago jasota.
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6.  20/2013 Legea, abenduaren 9koa, merkatu batasuna bermatzeari buruzkoa. (295. zk.
ko BOE, 2013ko abenduaren 10ekoa)

Estatuko Gobernuaren arabera, lege honen xedea merkatu batasuna bermatuko duten printzi-
pioak eta oinarrizko arauak ezartzea da, lehia eta inbertsioa nabarmen hobetuko dituen inguru-
nea eratu ahal izateko, betiere autonomia erkidegoen eta tokiko erakundeen eskumenak erabat 
errespetatuta; era horretan, eragile ekonomikoek produktibitate handiagoa eta kostu txikiagoak 
izatea erraztuko litzateke, enplegua sortzearen eta hazkundearen alde, eta, azken onuradunak 
diren kontsumitzaileen eta erabiltzaileen mesedetan, horiek kalitatezko produktu eta zerbitzu 
gehiago lortzeko aukera izango baitute.

Herri administrazio guztiek kontuan hartuko dituzte Lege honetan bildutako printzipio guztiak, 
haien egintza eta xedapen guztietan eta jarduera ekonomiko guztietan, eta, bereziki, izaera es-
trategikoa dutelako (telekomunikazioak, energia, garraioak) edo ekonomia dinamizatzeko eta 
hazteko ahalmena dutelako (merkataritza banaketa, turismoa, eraikuntza, sortze industriak eta 
kultura arloko industriak, elikadura, higiezinen sektorea, azpiegiturak) ekonomiarako garrantzi 
berezia duten jardueretan.

Aurreko printzipioen aplikazio uniformea lortzeko eta Lege horrekin lortu nahi diren helburuak 
betetzeko, Estatuaren, autonomia erkidegoen eta toki erakundeen arteko lankidetza indartzeko 
eredu baten aldeko apustua egin da. Ildo horretatik, Lege honen elementu garrantzitsu bat da 
lehendik dauden lankidetza egiturak aprobetxatzea prozesu osoa sustatzeko. Horrez gain, au-
rreikusten da Merkatu Batasunerako Kontseilu bat sortzea administrazio lankidetzako organo 
gisa Lege honen aplikazioari jarraipena egiteko.

Beste alde batetik, Administrazioaren eta sektore pribatuaren arteko komunikazio kanalak ezar-
tzen dira ekonomia eragileei eta enpresei ahalbidetzeko merkatu nazionala zatikatzen duten 
egoera eta eragozpen jakin batzuen berri ematea herri administrazioei, egoera eta eragozpen 
horiek arin konpondu ahal izateko.

7.  16/2013 Errege Lege Dekretua, abenduaren 20koa, kontratazio egonkorra bultza-
tzeko eta langileen enplegagarritasuna hobetzeko neurriei buruzkoa. (305. zk.ko BOE, 
2013ko abenduaren 21ekoa)

Estatuko Aurrekontu Orokorren Proiektuarekin batera aurkeztu ziren aurreikuspen ofizialek au-
rreikusten dute 2014an %0,2ko enplegu sorrera egongo dela, eta hori 2008. urtean hasi zen 
enplegu suntsipenaren ziklo luzearen amaiera litzateke.

Estatuko Gobernuan aurreikusitako enpleguaren hazkunde hori bultzatzeko, ezinbestekotzat 
jotzen da lan araudian doikuntza txikiak egitea, kontratazio egonkorra eta langileen enplegaga-
rritasuna bultzatze aldera.

Xede hori dute, izan ere, ekintzaileak babesteko lan kontratu mugagabeari buruzko neurriek, 
baina baita lanaldi partzialeko lan kontratuak eta praktiketako lan kontratuak ere.

Lanaldi partzialeko langileen babes sozialari dagokionez, errege lege dekretu honek lan erregi-
mena soildu eta enpresek lanaldi partzialera hein handiago batean jotzera zuzendutako aldake-
tak ezartzen ditu, horrela, egoera ekonomiko eta produktiboetara egokitutako lan taldeetarako 
mekanismo egokia lortuko baita, eta gainera, sustatzaileen arabera, oreka egokia lortuko da 
malgutasunaren eta kontrolaren artean.

Aldi berean, errege lege dekretu honen bitartez enpleguan egonkortasunaren sustapenean sa-
kondu nahi da, lanaldi partzialekoak ere badiren ekintzaileei laguntzeko lan kontratu mugaga-
beak izenekoa bideratzen uzterakoan.
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Errege lege dekretu honek, halaber, praktiketako lan kontratuen gauzatzea erraztea du xede.

Gainera, iraupen mugatuko kontratuetako probaldiaren iraupena laburtu eta lan denboraren mal-
gutasuna areagotzen da, hala lanaldiaren banaketa irregularrari dagokionez, nola zortzi eta ha-
mabi urte bitarteko adin txikikoak zaintzeko lanaldi eta soldata murrizketaren kasua areagotzean.

8.  23/2013 Legea, abenduaren 23koa, Gizarte Segurantzako Erretiro Sistemaren Iraunkor-
tasun Faktorea eta Errebalorizazio Indizea Arautzekoa. (309. zk.ko BOE, 2013ko aben-
duaren 26koa)

Arau honen sustatzaileen arabera, pentsio publikoen sistema banatzaile eta solidarioari eutsi 
nahi bazaio, beharrezkoa da indarrean dauden legeetan aurreikusitakoak ez diren, baina Tole-
doko Ituneko gomendioen artean jasota dauden neurri gehigarriak eranstea, eta Gizarte Segu-
rantzaren gure araudian sartuta zeudenak bizkortzea, tartean, iraunkortasun faktorea.

I. kapituluan 1. artikulutik 6.era bildu dira, eta horietan iraunkortasun faktoreari, bere irismena 
hobeto mugatzeko, eragiten dioten arazo orokorrak arautzen dira (definizioa, kalkulatzeko for-
mulak eta elementuak, aplikazio eremua eta berrikuspena).

II. kapituluan 7. artikulua jasota dago, zeinetan Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu 
bategineko 48. artikuluaren idazketa berria jasota dagoen, eta Gizarte Segurantzaren sistemako 
pentsioen errebalorizazio erregimena aldatzen baita.

Lehenengo xedapen gehigarrian, iraunkortasun faktorearen eta errebalorizazio indizearen apli-
kazio gardena ezartzen da, pentsionistei eman beharko zaien informazioa azpimarratuta.

Bigarren xedapen gehigarrian lehen bosturtekoan zehar α delakoak duen balioa ezartzen da.

Hirugarren xedapen gehigarriak, berriz, Gobernuak pentsioen egokitasun eta nahikotasunari 
buruz bosturteko txostena aurkeztuko duela ezartzen du.

Bestalde, pentsioen errebalorizazio indize aplikagarria eta iraunkortasun faktorea ezartzeko kal-
kulatutako balioak direla-eta, Zerga Erantzukizuneko Aginte Independientearen iritzia aurreikus-
tea du xede laugarren xedapen gehigarriak.

Azkenik, azken xedapenetan lege hau onartzeko eskumena zehaztu eta honako hauek aldatzen 
dira: Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategineko 163. artikulua, erretiroaren ha-
sierako pentsioa kalkulatzerakoan iraunkortasun faktorea sartzeko helburuarekin; eta apirilaren 
30eko 670/1987 Legegintzako Errege Dekretuak Estatuko Klase Pasiboei buruzko Legearen 
testu bategineko 27. artikulua, klase pasiboen pentsioak eta horien zenbatekoa ezartzeko apli-
kagarriak diren ondasun arau.

5.3. EAEko eremuko eduki soziolaboraleko arau garrantzitsuak

Euskal instituzioek 2013an eman zituzten eduki soziolaboraleko arauen artean, honako hau na-
barmendu behar dugu, hots:

1.  1/2103 Legea, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoa

Lege honen lehen helburua, EAEn bizitza osoko ikaskuntza sustatu eta arautzen duen lege 
markoa, Europako eta Estatuko arau eta zuzentarauekin bat etorriz ezartzea da. Bizitza osoko 
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ikaskuntza, euskal herritarren eskubidetzat agertzen da, urruneko prestakuntza sustatzen da, 
teknologia berrien bidez batez ere, malgutasuna emateko eta norberaren bizitzako beste al-
derdi batzuekin bateragarri egiteko, eta formalak ez diren bideetan lortutako prestakuntza aitor-
tzea sustatzen da.

Bigarren helburua, bai EAEn eta bai oinarrizko legedian egin diren lanbide heziketaren aldake-
tak jaso eta bultzatzea da. Hala, legeak lanbide heziketako sistema osatua ezarri nahi du. Haren 
arabera, lanbide heziketa ez da une jakineko gertaera estatikoa, EAEko herritarrei beharrezko 
kualifikazioak hartzeko aukera bide desberdinez eta lan ibilbidearen momentu desberdinetan 
ematen dien etengabeko prozesua baizik,

Hirugarren helburua bizitza osoko orientazio sistema osatua bultzatzea da; sistema honek gai 
honetan eskumena duten instituzioen ekintzak errespetatu eta koordinatu behar ditu, instituzio 
hauen arteko eta gai honetan diharduten agenteekiko lankidetza bultzatzen duelarik, enplegu 
edo gizarteratzeko politikei arreta berezia emanda.

Azkenik, erretiratuta dagoen biztanleriaren prestakuntza beharrak eta nahiak zaintzen dituen 
markoa sortzea ere lege honen helburua da.

Ondore hauetarako Bizitza Osoko Ikaskuntzako Euskal Kontseilua sortu da eta beste zenbait 
kontseilu sortzeko aukera irekitzen da, gai honetan diharduten agenteen elkarketa lekua iza-
teko eta prestakuntza beharrak aurkitu, eskaintza koordinatu eta helburu hauek betetzeko abia-
razi diren politikak ebaluatzeko.





6. Atzerrirako esportazioak: 
euskal ekonomiaren 

atzeraldiaren irtenbidea?



James Ingramen nazioarteko merkataritzari buruzko liburuan parabola bikaina 
dago. Enpresaburu batek, garia, zura eta Estatu Batuetako beste lehengai ba-
tzuk kontsumorako ondasun merke eta kalitate handikoak bihurtzeko ezkutuko 
teknologia erabiliz negozioa abiarazten duela imajinatzen du. Enpresaburua in-
dustria heroia bailitzan txalotuko dute; baina lehiakide nazional batzuk kaltetuta 
aterako dira, eta denek onartuko dute merkatuko ekonomia baten prezioa aldiz-
kako desdoitze batzuk direla. Baina orduan, kazetari bat konturatuko da enpre-
saburuak zura eta garia (Estatu Batuetakoa) Asiara bidaltzen duela eta, lortutako 
sarrerarekin, manufakturatutako produktuak erosten dituela bertan; horren on-
dorioz, maula-egile dela jakinaraziko da, Estatu Batuetako enplegua suntsitzea-
gatik. Jakina, kontua da nazioarteko merkataritza beste edozein jarduera ekono-
miko bezalakoa dela, izan ere, esportazioak inportazio bihurtzen dituen ekoizpen 
mota erabilgarria dela pentsatu ahal da.

Paul Krugman (1997), 
Internazionalismo «modernoa»

Aurreko krisialdietan bezala, funtsezkoak dira esportazioak eta atzerriko kapita-
laren sarrerak zuzeneko inbertsio gisa. Lehenengoak, barne eskari txikiaren ezin-
besteko osagarri direlako; bigarrenak, ekoizpen ehunaren dentsitatea areagotzea 
ahalbidetu eta Espainia gero eta eginkizun garrantzitsuagoa izango duten ekoiz-
pen kate globaletan sartzen dutelako. Horrexegatik dago kanpo sektorean krisi-
tik ateratzeko gakoetako bat. Izan ere, Espainian sektore honetan zuzeneko eta 
zeharkako 6,5 milioi enplegu izanda, biztanle bakoitzeko errenta 1.275 dolar han-
ditu da irekiera tasaren portzentajezko 10 puntu gehigarri bakoitzeko, eta espor-
tazioen milioi bat euro gehigarri bakoitzak 25 lanpostu sortzeko potentziala du 
(AFI, 2010, 30. or).

Ondorioz, euroa berriro diseinatzen laguntzen aritu beharrean, kanpo sektorea-
ren erronkei aurrea hartzea lehenetsi beharko luke Espainiak. Bestela, lortutako 
ongizate mailei eustea zaila egingo duten hazkunde txikiko prozesuetara konde-
natuta egongo da.

Alfredo Arahuetes eta Federico Steinberg (2013), 
Internazionalizazioa krisitik ateratzeko palanka gisa,

 5/2013 Lan Agiria



175

6.1. Sarrera

2008. urtearen amaieran hasitako espainiar eta euskal ekonomiaren atzeraldian, BPGaren ho-
bekuntza etena izan zen 2011n espainiar ekonomian (–%0,2 2010ean) eta 2010 eta 2011n eus-
kal ekonomian, baina ez zen enplegu garbia sortzeko nahikoa izan. Aldeko etenaldi horrekin 
batera, atzerrirako prezio iraunkorreko esportazioen hazkunde handia izan zen (euskal espor-
tazioak: %13,8 2010ean eta %9,3 2011n; espainiar esportazioak: %11,7 2010ean eta %7,6 
2011n). 2012 eta 2013an atzeraldira itzultzean, atzerrirako espainiar esportazioen dinamismoa 
ere txikiagoa izan zen (%2,1 2012an eta %4,9 2013an) eta, atzerrirako euskal esportazioen ka-
suan, jaitsi egin ziren (–%1,8 2012an1).

Analista eta ikerketa bulego ezberdinek behin eta berriz azpimarratu dute espainiar ekonomiaren 
atzerrirako edo, Euskadiren kasuan, kanporako (atzerrira eta Estatura —Estatura esaten denean, 
Euskadi ez den Estatuko beste lurralde edo erkidegoetara esan nahi da—) salmentak dinamizatu 
egin behar direla, krisialditik irteteko gurpil onuragarria abiarazi ahal izateko, sektore pribatu eta 
publikoen zor handiegiak aurrezkia areagotzeko (edo aurrezki eza txikiagotzeko) prozesuari eki-
tera behartzen duelako, eta horrek barne eskaria susperraldiaren eragile izatea eragotziko du.

Azterlan honen helburua da, batetik, euskal ekonomiaren kanpo sektorea testuinguruan jartzea 
eta bereiztea eta, bestetik, jakitea euskal ekonomiak nola erantzungo zuen kanpo eskarian al-
daketa autonomoak egitekotan. Hau da, kanpo eskari handiagoen aurrean Euskadiko ekoizpen 
eta enpleguaren erantzuna kuantifikatzea, jardueraren eragile gisa egin dezakeen kanpo sekto-
retik espero daitekeena jakiteko.

Horretarako, simulazio ariketa bat egingo da 2010. urteko (eskuragarri dagoen azkena) EAEko 
input-output taulako datuekin, hots, euskal esportazioen eskari guztia eta bereizita (atzerrikoa 

1 Azterlan hau egiterakoan ez zegoen 2013ko informaziorik. 
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eta Estatukoa) %10eko igo. Logikoki, Estaturako euskal esportazioak %10 areagotzea simula-
tzea espainiar ekonomiaren analisten diagnostikoaren aurka dago, hau da, kanpo eskari espai-
niarra irteerako eragile izatearena, eta ez barne eskari espainiarra, atzeraldian jarraituko duela 
uste baita.

Dena den, ekonomia aplikatuaren ariketa hau hiru kasuetarako egin da: %10eko igoera eus-
kal esportazioen guztizkoan; %10eko igoera atzerrirako esportazioetan; eta %10eko igoera 
Estaturako esportazioetan, euskal ekonomiarentzat onuragarriena izan zen kanpo eskaria ja-
kiteko.

6.2. Euskal ekonomia kanpokoaren arabera definitzen duten ezaugarri batzuk

6.2.1. Egiturazko ezaugarri batzuk

Euskal ekonomia eskualdeko ekonomia da, txikia, industria sektorean pisu garrantzitsuarekin, 
eta kanpoaldera oso irekita.

Eskualdeko ekonomia izanda, estatuetako ekonomiek ez bezala, euskal ekonomiak aparteko 
hiru merkatu handi ditu bere ekoizpenaren jomuga gisa: euskal barne merkatua, Estatuko 
merkatua eta atzerriko merkatua. Bakoitzak berariazko ezaugarriak izan arren, hein handi ba-
tean (lehen eta bigarren kasuan) edo zati batez (hirugarrenean eta, bereziki, Eurogunerako) ho-
mogeneizatzen joan dira denborarekin. Era berean, eta estatuetako ekonomiek ez bezala berriz 
ere, euskal ekonomiak ezaugarri ezberdineko inportazioen bi merkatu handi ditu: Estatuko eko-
nomia eta atzerriko ekonomiak. Kasu bietan, gero eta txikiagoak dira diferentziak.

Eskuragarri dauden EAEko azken input-output taulen (2010. urtea) arabera, eta 6.1 koadroan 
ikus daitekeenez, euskal ekonomiak sortutako 100 euro bakoitzetik, 31,9 euro euskal ekono-
miaren beraren bitarteko eskarira (ekoizpen prozesuan kontsumitutakoak) zuzentzen ziren, 
38,5 euro Euskadiko azken barne eskaria betetzera (azken kontsumora eta kapitalaren eraketa 
gordinera) eta gainerakoa, hau da, 29,6 euro, kanpo eskarira. 29,6 euro horietatik, 15,6 euro 
Estatuko ekonomiara joan ziren eta 14 euro atzerrira (8,6 euro Europar Batasunera eta 5,4 euro 
munduko gainerako herrialdeetara).

6.1 koadroa.  EAEko barne ekoizpenaren jomuga, ehunekoetan 
(guztia eta sektore bakoitzeko). 2010. urtea

JOMUGA:
GUZ-
TIRA

EKOIZPEN SEKTOREAK

Lehen 
sektorea

Industria Eraikuntza Zerbitzuak

Bitarteko eskarira 31,9  54,0 28,6 45,7 30,6

Azken eskarira (barrukoa eta kanpokoa) 68,1  46,0 71,4 54,3 69,4
Azken kontsumoko gastura 28,9  28,7  5,7  2,0 54,0
Kapitalaren eraketa gordinera  9,6  –3,2  4,2 52,3  2,6
Esportazioetara: 29,6  20,4 61,4  0,0 12,8

Estaturako esportazioetara 15,6  10,3 28,6  0,0  9,6
Atzerrirako esportazioetara: 14,0  10,2 32,8  0,0  3,1

Europar Batasunerako esportazioetara  8,6   9,4 19,9  0,0  2,1
Munduko herrialdeetarako esportazioetara  5,4   0,8 12,9  0,0  1,1

Iturria: Egileak egina, 2010eko EAEko input-output tauletan (Eustat) oinarrituta.
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EAEko ekoizpen guztiaren banaketa hori eta euskal ekonomia sektoreetako ekoizpenenak oso 
bestelakoak dira. Bereziki, euskal industria sektorearen ekoizpenaren kasuan, non ekoiztutako 
100 eurotatik, 28,6 euro euskal bitarteko eskarira, 10 euro euskal azken eskarira eta 61,4 euro 
kanpo eskarira joan baitziren. 61,4 euro horietatik, 28,6 euro Estatuko ekonomiara joan ziren 
eta 32,8 euro atzerrira (19,9 euro Europar Batasunera eta 12,9 euro munduko gainerako herrial-
deetara).

Euskal ekonomiak egindako inportazioek izan duten jomugari dagokionez (6.2 eta 6.3 koa-
droak), alde txikiak ikusten dira Estatuan eta atzerrian jatorria duten inportazioen artean. Hala, 
Estatutik inportatutako 100 euro bakoitzeko, 76,7 euro Euskadiko bitarteko eskarira joan ziren. 
Atzerrirako inportazioen kasuan, aldiz, 81,5 eurora heldu zen. Ondorioz, atzerriko inportazioen 
euskal ekoizpen aparaturako joera handiagoa ikusi ahal da, Estatukoena baino.

6.2 koadroa.  Estatuan jatorria duten EAEko inportazioen jomuga, ehunekoetan 
(guztiak eta jatorrizko ekoizpen sektorearen arabera). 2010. urtea

JOMUGA:
GUZ-
TIRA

JATORRIZKO EKOIZPEN SEKTOREAK

Lehen 
sektorea

Industria Eraikuntza Zerbitzuak

Bitarteko eskarira 76,7 52,5 72,1 0,0 90,0

Azken eskarira (barrukoa) 23,3 47,5 27,9 0,0 10,0
Azken kontsumoko gastura 18,6 47,5 22,3 0,0  6,6
Kapitalaren eraketa gordinera  4,7  0,0  5,6 0,0  3,4

Iturria: Egileak egina, 2010eko EAEko input-output tauletan (Eustat) oinarrituta.

6.3 koadroa.  Atzerrian jatorria duten EAEko inportazioen jomuga, ehunekoetan 
(guztiak eta jatorrizko ekoizpen sektorearen arabera). 2010. urtea

JOMUGA:
GUZ-
TIRA

JATORRIZKO EKOIZPEN SEKTOREAK

Lehen 
sektorea

Industria Eraikuntza Zerbitzuak

Bitarteko eskarira 81,5 58,8 82,1 0,0 81,5

Azken eskarira (barrukoa) 18,5 41,2 17,9 0,0 18,5
Azken kontsumoko gastura 10,9 41,2 10,3 0,0  6,8
Kapitalaren eraketa gordinera  7,6  0,0  7,6 0,0 11,7

Iturria: Egileak egina, 2010eko EAEko input-output tauletan (Eustat) oinarrituta.

Estatuko eta atzerriko inportazioen jomuga gehienak Euskadiko bitarteko eskarira zuzentzea 
(%76,7 eta %81,5, hurrenez hurren), hau da, euskal enpresen ekoizpen prozesuetan ezarri edo 
kontsumitzea, ez dator bat Estatuak atzerritik egindako eta espainiar ekonomiaren bitarteko es-
karira zuzendutako inportazioen ehuneko txikiagoarekin (%68 2009an). Emaitza ezberdin horiek 
azaltzen laguntzen duen arrazoi bat, industriak euskal ekonomian eta espainiarrean duen pisu 
ezberdina da. Hartara, 2012an, euskal industria euskal BPGaren %21,3 izan zen, baina espai-
niarraren %15,9.
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Euskal industriak BPGan duen pisua handienetakoa da europar herrialdeekin alderatuta, 
6.1 grafikoan ikus daitekeenez. Hartara, Alemaniak ez ezik, gainerako europar ekonomia han-
diek beren industria sektoreetan duten pisua EB-28koaren batez bestekotik beherakoa da (Ita-
liak %16,4, Espainiak %15,9, Erresuma Batuak %12,9 eta Frantziak %11,2). Hala eta guz-
tiz ere, ekonomiaren sektore nagusia hirugarrena izatearen aldeko prozesu historikoak, garatu 
ahala ekonomia guztietan eman denak, euskal industria sektorearen garrantzia euskal ekono-
mia osoan gero eta txikiagoa izatea eragin du. Hartara, 1998an, euskal industria euskal BPGa-
ren %27,7 izan zen, eta 2012an %21,3.

6.1 grafikoa. Industriaren pisua BPGan. 2012. urtea
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Iturria: Egileak egina, Eurostat eta Eustaten datuetan oinarrituta.

Euskal industriaren eduki teknologikoa2 dela-eta, Eustat-en3 datuek erakusten dute 
(6.4 koadroa), oro har eta erabilitako aldagaia edozein izanda, eduki teknologiko ertain-txikiko 
jarduerak direla nagusi argi eta garbi, eta ondoren, ertain-handikoak daudela. Era berean, na-
barmenak dira eduki teknologiko handiko jardueren portzentaje txikiak.

Euskal ekonomia txikia izan eta industriak pisu handia daukanez, industria ekoizpenaren espe-
zializazio prozesuak eta barne merkatuak produktu askoren behar besteko masa kritiko sortzeko 
modua ez izateak, euskal ekonomiaren kanpo merkatuekiko lotura estua eragin dute, historikoki.

Hartara, euskal ekonomiaren kanpoarekiko irekiera maila4 oso handia izan da. Bere-
ziki, 2012. urtean, euskal ekonomiaren kanpoaldearekiko irekiera maila handia izan baitzen, 
%140,8koarekin. Gainerakoetan honako hauek izan dira ehunekoak: %97,7 Alemanian, %87,8 
EB-28n, %65,2 Britainia Handian, %64,6 Espainian, %59,3 Italian, %57,1 Frantzian, %31,4 Ja-
ponian eta %30,4 Estatu Batuetan.

2 Industriaren sektore ezberdinak eta horien sailkapena eduki teknologikoaren arabera, Eranskineko A.2. koadroan 
jaso dira. 

3 Euskal industriaren portzentaje handia eduki teknologiko mota ezberdinei esleitu gabe gelditzen dela eta, beraz, 
datuak zalantzekin aztertu behar direla azpimarratu behar da. 

4 Honela definitzen da kanporako irekiera maila: ondasun eta zerbitzuen kanporako esportazio eta kanpotiko inpor-
tazioen baturaren ratioa BPGaren gainean. Euskal ekonomiaren kasuan, Estatuak eta atzerriak osatzen dute kanpo 
sektorea. 2. grafikoko gainerako ekonomietan kanpo sektorea atzerria baino ez da. 
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6.4 koadroa. Euskal industriaren eduki teknologikoa

2008 2009 2010 2011

Enpleguaren arabera:

 Altua  %3,7  %3,8  %3,9  %4,0
 Ertain handia %24,9 %25,4 %25,7 %25,6
 Ertain txikia %49,4 %48,3 %47,8 %47,8
 Txikia %18,3 %18,6 %18,5 %18,1
 Sailkatu gabe  %3,6  %3,9  %4,1  %4,4

BEGd-aren arabera:

 Altua  %3,2  %3,3  %3,5  %3,5
 Ertain handia %23,8 %25,0 %24,9 %25,9
 Ertain txikia %45,6 %40,4 %41,6 %41,0
 Txikia %13,6 %15,2 %14,9 %14,4
 Sailkatu gabe %13,8 %16,1 %15,1 %15,1

Salmenten arabera:

 Altua  %2,6  %2,9  %2,8  %2,9
 Ertain handia %23,7 %24,2 %23,9 %23,5
 Ertain txikia %50,7 %45,1 %46,1 %47,6
 Txikia %12,2 %14,6 %14,1 %12,8
 Sailkatu gabe %10,8 %13,2 %13,2 %13,2

Iturria: Egileak egina, Eustaten datuetan oinarrituta.

6.2 grafikoa. Kanporako irekiera maila. 2012. urtea
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Iturria: Egileak egina, Eurostat eta Eustaten datuetan oinarrituta.

2002. urtetik, eta euskal ekonomiaren hazkunde handiekin batera, kanpoaldearekiko erla-
zioetan desoreka handiak izaten hasi ziren. Hartara, EAEren kanpo defizita (Estatuaren eta 
atzerriaren arabera) BPGaren portzentaje gisa, 2002ko –%3,3tik 2008ko –%6,9ra pasatu zen 
(6.3 grafikoa). Euskal ekonomiaren kanpo desoreka hori euskal ekonomiak izan duenaren an-
tzekoa da (6.3 grafikoa), eta hori, barne kapitalaren eraketa gordineko gastua baino txikiagoa 
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6.3 grafikoa. BPGaren kanpo Superabita (+) / Defizita (–), ehunekoetan

EAEko kanpo Superbita (+) / Defizita (–) BPGaren gainean 
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Iturria: Egileak egina, Eustat eta EINeren datuetan oinarrituta.

den barne aurrezkiaren arteko barne orekaren beste alde bat baino ez da, eta ondorioz, kan-
poaldearen oso finantzazio garrantzitsua suposatu duena.

Alabaina, euskal ekonomiaren kanpo desoreka orokor horrek emaitza erabat ezberdinak ditu 
ondasun eta zerbitzuen kanpo fluxuen jomuga/jatorri handi bietan. Hala, atzerriari dagokio-
nez, elkartrukeen euskal saldoa positiboa eta balio handikoa da historikoki (kanpo superabita 
BPGaren ehuneko gisa), txikiena 2008an (+%0,4) eta handiena 2012an (+%8,8) izanda. Esta-
tuarekiko elkartrukeen emaitzetan, ordea, defizitik handiak izan dira (–%6,8tik gorako balioak 
2000. urtean, handiena 2012an iz.

6.2.2. EAEaren eta kanpoaldearen (Estatuaren eta atzerriaren) arteko ondasun 
eta zerbitzuen elkartrukeak

6.2.2.1. Kanpoaldearekiko ondasun eta zerbitzuen elkartrukeak

1996 eta 2008an euskal ekonomiaren kanpo sektoreari egindako ondasun eta zerbitzuen sal-
menta guztiek (Estatuko eta atzerriko salmentak batera) gora egin zuten urtetik urtera. 2009ko 
atzeraldi larriaren ondorioz, beherakada handia pairatu zuen esportatutako balioak 2008. urtea-
rekin alderatuz (–%20,2), eta hain handia izan zen, ezen 2010 eta 2011n eta, hein txikiagoan, 
2013an, salmentak nabarmen berreskuratu arren, oraindik ere 2008an esportatutako balioa 
baino txikiagoa izan zen (6.4 grafikoa).

Antzeko portaera izan zen euskal ekonomiak kanpo sektorean erositako ondasun eta zerbitzu 
guztien balioan (Estatuko eta atzerriko erosketak batuta) (6.4 grafikoa).
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6.4 grafikoa.  EAEtik kanporako ondasun eta zerbitzuen esportazioak 
eta inportazioak
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Iturria: Egileak egina, Eustaten datuetan oinarrituta.

6.2.2.2. Estatuarekiko ondasun eta zerbitzuen elkartrukeak

Eustaten arabera, Estatuarekiko elkartrukeak defizitarioak izan dira historikoki euskal ekono-
miarentzat, hau da, Estaturako esportazioak merkatu horretan jatorri duten inportazioak baino 
txikiagoak izan dira.

Kanpoaldearekiko elkartrukeekin gertatu ez bezala, 2009ko bat-bateko jaitsieraren ondo-
ren, euskal ekonomiaren Estaturako esportazioen balioak ezer gutxi onbideratu ziren 2010 eta 
2011n, eta 2012an berriz ere jaitsi ziren (ez dago 2013ko daturik). Dena den, 2012an esporta-
tutakoaren balioa 2008koa baino nabarmen txikiagoa da, eta hori espainiar ekonomiaren gain-
beheraren isla da (6.5 grafikoa).

6.5 grafikoa.  EAEtik Estaturako ondasun eta zerbitzuen esportazioak eta inportazioak 
(milaka eurotan)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Estaturako esportazioak Estatutiko inportazioak

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

Iturria: Egileak egina, Eustaten datuetan oinarrituta.
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Portaera ezberdin samarra gertatu zen euskal ekonomiak Estatuan erositako ondasun eta zer-
bitzuen balioan (6.5 grafikoa), 2009ko beherakada handiaren ondoren susperraldia izan baitzen 
2010 eta 2011n, 2012ko balioak 2008koa baino txikiagoa izaten jarraitu arren.

6.2.2.3. Atzerriarekiko ondasun eta zerbitzuen elkartrukeak

Eustaten arabera, Estatuarekiko elkartrukeak ez bezala, atzerriarekikoak superabitekoak izan 
dira historikoki euskal ekonomiarentzat, hau da, atzerrirako esportazioak handiagoak izan dira 
merkatu horretan jatorri duten inportazioak baino.

Are gehiago, 2009ko bat-bateko jaitsieraren ondoren, euskal ekonomiaren atzerrirako esporta-
zioen balioa nabarmen onbideratu zen 2010 eta 2011n, eta 2012an berriz ere jaitsi zen (ez dago 
2013ko daturik). Dena den, 2012an esportatutakoaren balioa 2008koa baino zertxobait handia-
goa izan zen (6.6 grafikoa).

Hala eta guztiz ere, euskal ekonomiak atzerrian erositako ondasun eta zerbitzuen balioa 
(6.6 grafikoa) txikiagoa izan zen 2012an 2008an baino, euskal ekonomiaren urte horietako kri-
sialdiaren isla gisa.

6.6 grafikoa.  EAEtik atzerrirako ondasun eta zerbitzuen esportazioak eta inportazioak 
(milaka eurotan)
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Iturria: Egileak egina, Eustaten datuetan oinarrituta.

EAEren eta atzerriaren arteko ondasunen elkartrukeek honako ezaugarri hauek dituzte:

a) Esportazioen kasuan, maila teknologiko ertain-handia (2000. urtetik 2006.era) eta ertain-
txikia (2007tik 2012ra) dira nagusi, eta eduki teknologiko handi edo txikiko ondasunenak 
garrantzi txikia du (6.7 grafikoa).

b) Inportazioen kasuan, maila teknologiko handia (2000. urtetik 2004.era) eta ertain-txikia 
(2005etik 2012ra) dira nagusi; eduki teknologiko txikiko ondasunen balioa handiagoa da; 
eta eduki teknologiko handiko ondasunenak garrantzi txikia du (6.8 grafikoa).

c) Esportazioen kasuan, ekipamenduko eta erdi-manufakturatutako ondasunak izan ziren 
nagusi, eta kontsumoko ondasunen salmenta balioa, berriz, txikia izan zen.
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6.7 grafikoa. EAEtik atzerrirako ondasunen esportazioen portzentajezko banaketa
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Iturria: Egileak egina, Eustaten datuetan oinarrituta.

6.8 grafikoa. Atzerritik EAErako ondasunen inportazioen portzentajezko banaketa
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Iturria: Egileak egina, Eustaten datuetan oinarrituta.
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6.5 koadroa.  Euskaditik atzerrira esportatutako ondasun mota 
(guztizko balioaren gaineko ehunekoak)

ONDASUN MOTA
URTEAK

2004 2008 2012

Elikagaiak  3,1  3,2  5,0
Energia produktuak  5,7  8,8 10,2
Lehengaiak  0,9  1,1  1,8
Erdi-manufakturak 29,0 33,2 29,4
Ekipamenduko ondasunak 35,6 35,4 36,4
Automobilgintza 18,0 13,0 12,4
Kontsumo iraunkorreko ondasunak  3,9  2,2  1,7
Kontsumoko manufakturak  3,0  2,4  2,3
Beste salgai batzuk  0,7  0,7  0,8

Iturria: Egileak egina, Merkataritzako Estatu Idazkaritzaren datuetan oinarrituta.

d) Esportazioen kasuan, 2012an, EAEtik esportatutako ondasunen 100 eurotik 77 euro 
baino zertxobait gehiago ELGAko herrialdeetara iritsi ziren, baina kopuru horrek behera 
egin du aurreko urteekin alderatuta, garatzen ari diren ekonomien indarraren eta ekono-
mia garatuetakoetako, bereziki, Euroguneko herrialdeetako, atzeraldi larriaren ondorioz 
(6.6 koadroa).

6.6 koadroa.  Euskaditik atzerrira esportatutako ondasunen jomugako merkatuak 
(guztizkoaren gaineko ehunekoak)

EREMUAK
URTEAK

2004 2008 2012

ELGA 84,4 80,2 77,3
ELGAko herrialdeak Europar Batasunekoak izan ezik 12,3 13,3 14,1
EB-27 72,8 67,9 64,1
EB-25 72,4 67,4 63,5
EB-15 69,3 63,1 59,1
Eurogunea 59,8 55,1 52,2
G7 59,2 53,2 50,8
Europako Esparru Ekonomikoa 73,3 68,6 64,7
Ipar Amerikako Merkataritza Askearen Ituna  9,2  9,4  8,5
Europar Batasuneko Kide berriak  3,6  4,9  5,0
Herrialde atxikigaiak  0,9  1,5  2,2
Europako Merkataritza Askearen Elkartea  1,2  1,7  1,5
Europako Erdialde eta Ekialdeko herrialdeak  0,6  0,8  1,0
Estatu Burujabeen Erkidegoa  0,7  0,9  1,3
Arro Mediterraneoko herrialdeak  3,9  5,5  6,7
Magrebeko herrialdeak  1,8  2,3  2,3
Latinoamerikako herrialdeak  6,0  7,6  9,3
Hego Amerikako Merkatu Batua  2,0  1,9  3,6
Asiako ekonomia dinamikoak  1,2  1,1  1,5
Asiako herrialde industrializatu berriak  0,7  0,8  0,9
Lurralde Petrolio Esportatzaileen Erakundea  2,9  4,3  5,1

Iturria: Egileak egina, Eustaten datuetan oinarrituta.
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e) Atzera esportatu zuten euskal enpresei dagokienez, Espainiako Kanpo Merkataritzako 
Erakundearen datuen arabera adierazi behar da, 2011. urtetik aurrera nabarmen area-
gotu zela kopuru hori (7.479 enpresa 2010ean, eta 13.541 enpresa 2013an). Alabaina, 
bakarrik 50.000 eurotik gora esportatzen duten enpresak aintzat hartuz gero, kopuru hori 
apalago areagotu da azken lau urteotan (2.837 2010ean, eta 3.064 2013an).

Bakar-bakarrik ohiko enpresa esportatzaileak aintzat hartuz gero, hau da, azken lau ur-
teetako bakoitzean esportatu duten enpresak, 2.724ra jaisten da 2010ean, eta 2.940ra 
2013an. Ohiko enpresa esportatzaileek azken lau urteetako bakoitzean 50.000 euro 
baino gehiago esportatu izanaren arabera mugatuz gero, kopuru hori 1.611ra jaisten da 
2010ean eta 2013an 1.575era, hau da, kopurua gutxitu egin da.

6.9 grafikoa.  EAEtik atzerrira esportatzen duten enpresa kopurua (ezkerrean) 
eta EAEtik atzerrira 50.000 euro baino gehiago esportatzen 
duten enpresa kopurua (eskuinean)
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Iturria: Egileak egina, Espainiako Kanpo Merkataritzako Erakundearen datuetan oinarrituta.

6.10 grafikoa.  EAEtik atzerrira esportatzen duten ohiko enpresa esportatzaileen 
kopurua (ezkerrean) eta azken lau urteetako bakoitzean EAEtik 
atzerrira 50.000 euro baino gehiago esportatzen duten ohiko 
enpresa esportatzaileen kopurua (eskuinean)
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Iturria: Egileak egina, Espainiako Kanpo Merkataritzako Erakundearen datuetan oinarrituta.

Adierazitako urtean 50.000 euro baino gehiago esportatu duten ohiko enpresa esporta-
tzaileen xehetasuna aztertuta (6.7 koadroa), ikusi ahal da 2013. urtean bakarrik 454 eus-
kal enpresak esportatu zutela bost milioi euro baino gehiago, eta kopuru hori 64 enpre-
sara jaisten dela esportatutako muga gutxienez 50 milioi eurora igoz gero.
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6.7 koadroa.  EAEtik atzerrira ondasunak esportatzen dituzten enpresa esportatzaileen 
kopurua, dagokion urtean esportatutako balio tarteen (euroak) arabera

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GUZTIRA 2.564 2.562 2.554 2.734 2.724 2.621 2.693 2.940

Tarteka eurotan:
< 5.000 254 246 273 345 310 338 377 466
≥5.000 eta < 25.000 292 308 273 340 345 291 314 357
≥25.000 eta < 50.000 121 135 134 181 183 151 159 190
≥50.000 eta < 500.000 698 642 634 710 679 607 602 648
≥500.000 eta < 5 milioi 796 791 773 772 798 778 795 825
≥5 milioi eta < 50 milioi 357 383 405 333 356 393 382 390
≥50 milioi eta < 250 milioi 41 50 54 48 45 55 56 54
≥ 250 milioi 5 7 8 5 8 8 8 10

Iturria: Egileak egina, Espainiako Kanpo Merkataritzako Erakundearen datuetan oinarrituta.

f) Azkenik, euskal esportazioen munduko inportazioen gaineko kuotaren bilakaerak murriz-
keta nabarmena adierazten du 2008.etik, euskal ekonomiak munduko BPGan duen pi-
suan gertatutakoaren antzera, eta horrek, atzeraldi txikiagoa edo desazelerazioa jasan 
dituzten beste ekonomien izaera esportatzailearen zein BPGaren dinamismo handiagoa 
erakusten du. Bereziki 2013an, izan zere, Euskadiko ondasunen esportazioen munduko 
ondasunen inportazioen gaineko esku-hartze kuota %0,14 izan zen, eta %0,18 luzea 
2007an.

6.11 grafikoa.  Euskadiko ondasunen esportazioek munduko inportazioen gainean 
izan duten kuota eta EAEko BPGaren parte-hartzea munduko BPGan
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6.3. Bere esportazioen eskarian simulatutako aldaketen aurrean euskal ekonomiak 
izan dezakeen erantzuna

Euskal ekonomiaren kanpo sektorea testuinguruan jarri eta horren ezaugarriak adierazi ondoren, 
ondorengoak aurreikustean datzan ekonomia aplikatuko ariketa egin da: batetik, EAEko ekoiz-
penak eta enpleguak esportazioekin (guztira, Estatukoak eta atzerrikoak) duten lotura, eta bes-
tetik, EAEko ekoizpenaren eta enpleguaren erantzuna bere esportazioen (guztira, Estatukoak eta 
atzerrikoak) litekeen aldaketa baten aurrean, eta hori guztia, euskal ekonomia atzeralditik irte-
teko kanpo sektoretik espero daitekeena hobeto jakiteko. Ondoren azaltzen diren emaitza guz-
tiak ateratzeko erabilitako metodologia zein den jakin nahi duen irakurleak, horren laburpen bat 
kapitulu honen amaieran erabilitako metodologiari buruz dagoen atalean aurki dezake .

6.3.1. EAEko ekoizpen eta enpleguaren5 esportazioekiko lotura (2010. urtea)

Egindako kalkuluen arabera, 2010ean EAEko guztizko ekoizpenaren %42,3 esportazioen 
menpe zegoen (%20,1 atzerriko esportazioen menpe eta %22,3 Estatuko esportazioenean) eta 
gainerakoa (%57,7) barne merkatuari lotuta zegoen (%38,5 azken barne eskarira eta %18,2 
barne ekoizpenaren bitarteko kontsumoetara)6. Ikusi 6.8 koadroa.

6.8 koadroa. EAEko ekoizpenaren esportazioekiko lotura (2010. urtea)

Milaka euro Ehunekoak

Guztizko ekoizpena: 135.148.489,0 %100,0

— esportazioei lotutakoa  57.221.166,2  %42,3
— atzerrirako esportazioei  27.122.587,9  %20,1
— Estaturako esportazioei  30.098.578,3  %22,3

— barne merkari lotutakoa  77.927.322,8  %57,7

Azken eskariari lotutako ekoizpena:  92.002.864,0  6%8,1 %100,0

— esportazioei lotutakoa  40.002.247,0  %43,5
— atzerrirako esportazioei  18.925.706,0  %20,6
— Estaturako esportazioei  21.076.541,0  %22,9

— barne merkatuari lotutakoa  52.000.617,0  %56,5

Bitarteko kontsumoei lotutako ekoizpena:  43.145.625,0  %31,9 %100,0

— esportazioei lotutakoa  17.218.919,2  %39,9
— atzerrirako esportazioei   8.196.881,9  %19,0
— Estaturako esportazioei   9.022.037,3  %20,9

— barne merkatuari lotutakoa  25.926.705,8  %60,1

Era berean, 2010. urtean EAEko guztizko enpleguaren %32 esportazioei lotuta zegoen (%14 
atzerrirako esportazioei eta %18 Estatuko esportazioei) eta gainerakoa (%68) barne merkatuari 
lotuta (%50,9 azken barne eskarira eta %17 barne ekoizpenaren bitarteko kontsumoetara)7. 
Ikusi 6.9 koadroa.

5 Lanaldi osoko lanpostu baliokideak.
6 Espainiar ekonomiaren kasuan, eta 2005eko datuekin (Pérez Raposo, B. eta Muñoz Carabias, J. (2010)), guztizko 

ekoizpenaren %19,9 esportazioei lotuta zegoen, %45,8 azken barne eskariari eta %34,3 barne merkatura zuzen-
dutako bitarteko kontsumoei.

7 Espainiar ekonomiaren kasuan, eta 2005eko datuekin (Pérez Raposo, B. eta Muñoz Carabias, J. (2010)), guztizko 
enpleguaren %15 esportazioei lotuta zegoen, %56,0 azken barne eskariari eta %29,0 barne merkatura zuzendu-
tako bitarteko kontsumoei.
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6.9 koadroa. EAEko enpleguaren esportazioekiko lotura (2010. urtea)

Lanaldi osoko 
lanpostu baliokideak

Ehunekoak

Guztizko enplegua 930.294 %100,0
— esportazioei lotutakoa 297.739  %32,0

— atzerrirako esportazioei 130.675  %14,0
— Estaturako esportazioei 167.064  %18,0

— barne merkari lotutakoa 632.555  %68,0

Azken eskariari lotutako enplegua 668.985  %71,9 %100,0
— esportazioei lotutakoa 195.017  %29,2

— atzerrirako esportazioei  83.682  %12,5
— Estaturako esportazioei 111.335  %16,6

— barne merkari lotutakoa 473.968  %70,8

Bitarteko kontsumoei lotutako enplegua 261.309  %28,1 %100,0
— esportazioei lotutakoa 102.722  %39,3

— atzerrirako esportazioei  46.993  %18,0
— Estaturako esportazioei  55.729  %21,3

— barne merkari lotutakoa 158.587  %60,7

6.10 koadroa.  EAEko enpleguaren esportazioekiko lotura (2010. urtea): 
xehetasuna jarduera sektoreen arabera

Lanaldi osoko 
lanpostu baliokideak

Ehunekoak

Guztizko enplegua 930.294 %100,0
 Lehen sektorea  14.160   %1,5
 Industriakoa 208.398  %22,4
 Eraikuntzakoa  83.074   %8,9
 Zerbitzuen sektorekoa 624.662  %67,1

Barne merkatuari lotutako enplegua 632.555 %100,0
 Lehen sektorea   7.419   %1,2
 Industriakoa  48.234   %7,6
 Eraikuntzakoa  80.105  %12,7
 Zerbitzuen sektorekoa 496.796  %78,5

Esportazioei lotutako enplegua 297.739 %100,0
 Lehen sektorea   6.741   %2,3
 Industriakoa 160.164  %53,8
 Eraikuntzakoa   2.969   %1,0
 Zerbitzuen sektorekoa 127.866  %42,9

Atzerrirako esportazioei lotutako enplegua 130.675 %100,0
 Lehen sektorea   2.382   %1,8
 Industriakoa  84.248  %64,5
 Eraikuntzakoa   1.183   %0,9
 Zerbitzuen sektorekoa  42.861  %32,8

Estaturako esportazioei lotutako enplegua 167.064 %100,0
 Lehen sektorea   4.358   %2,6
 Industriakoa  75.915  %45,4
 Eraikuntzakoa   1.785   %1,1
 Zerbitzuen sektorekoa  85.005  %50,9
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Esportazioei lotutako ekoizpenaren ehunekoa (%42,3) esportazioei lotutako enpleguaren ehu-
nekoa (%32) baino handiagoa izateak adierazi ahal du enplegu gutxiago sortzen duten sekto-
reak, eta beraz, lan faktorearen itxurazko ekoizpen handiagoa dutenak, jarduera esportatzaileari 
lotuago daudenak direla.

Sektoreen arabera, enpleguaren esportazioekiko lotura oso ezberdina da lau sektore handie-
tan8. Hala, lehen sektorean, bertako enpleguaren %47,6 esportazioei lotuta zegoen baina Es-
taturako esportazioekiko lotura nagusi izanik (%30,8); atzerrirako esportazioekiko lotura, ordea, 
txikiagoa zen. Industrian, bertako enpleguaren %76,9 dago kanpo sektoreari lotuta, eta horre-
tatik %40,4 atzerrirako esportazioei eta %36,4 Estaturako esportazioei. Eraikuntzan, berriz, txi-
kia da lotura: bertako enpleguaren %3,6 baino ez dago esportazioei lotuta, bitarteko kontsu-
moen eskakizunengatik. Zerbitzuen sektorean, bertako sektorearen %20,5 baino ez dagokie 
esportazioei (%6,9 atzerrirako esportazioei eta %13,6 Estaturakoei).

6.3.2. EAEko ekoizpen eta enpleguaren erantzuna esportazioen balioaren simulatutako 
%10eko gehikuntzaren aurrean

Euskal ekonomiaren 2010. urteko ezaugarri estrukturalak (jarduera esportatzaileari lotutako ba-
naketari dagokionez) ezarri ondoren, gutizko esportazioen balioari (atzerrirakoak eta Estatu-
rakoak) simulatutako %10 gehitzeak ekoizpenean eta enpleguan, eta baita inportazioan ere, 
eragingo zituen arraste ondorioak balioesten dira. Halaber, beste bi simulaziotarako arraste on-
dorioak ere balioetsi dira: %10eko gehikuntza atzerrirako esportazioetan eta %10eko gehikun-
tza Estaturako esportazioetan.

Simulazioko eragiketetan ez da esportazioen %10eko gehikuntzaren «sinesgarritasuna» aurre-
tik juzgatzen. Balio hori emaitzetarako erreferentzia argi gisa baino ez da erabiltzen.

Era berean, erabilitako ereduen metodologia dela-eta, honako hauek ezartzen dira: simulazioe-
tan gainerako azken eskaria bere horretan mantentzen da, ez da aldatzen; horrela, prezioak ez 
dila aldatzen; eta esportazioen gehikuntzari lotutako ekoizpen gehikuntzak BPGaren gehikun-
tzen parekagarri dira.

Egindako kalkuluen arabera (metodologiaren eranskineko [3] ekuazioa), guztizko esporta-
zioen balioan %10 gehikuntza izateak (atzerrira eta Estatura egindakoak batuta), ekoizpe-
naren %4,2ko gorakada dakar, honela banakatuta: azken eskarira zuzendutako ekoizpenean 
%4,3ko gehikuntza (ondorio zuzena) eta %4ko gorakada bitarteko kontsumoetara bideratutako 
ekoizpenean (arraste ondorioak)9.

Simulazioa bakarrik atzerrirako esportazioen %10eko gehikuntzara mugatuz gero, guztizko 
ekoizpenaren gehikuntza %2koa litzateke, eta gehikuntzaren %2,1 azken eskarira zuzendu-
tako ekoizpenean (ondorio zuzena) eta %2 bitarteko kontsumoetara bideratutako ekoizpenean 
(arraste ondorioa) gertatuz.

Era berean, simulazioa Estaturako esportazioen %10eko gehikuntzara mugatuz gero, guz-
tizko ekoizpenaren gehikuntza handixeagoa litzateke (%2,2), gehikuntzaren %2,3 azken es-
karira zuzendutako ekoizpenean (ondorio zuzena) eta %2,1 bitarteko kontsumoetara bideratu-
tako ekoizpenean (arraste ondorioa) gertatuz.

8 Ikusi 6.10. koadroa eta y zehatzago eranskineko A.3. aulkiko emaitzetan.
9 Espainiar ekonomiaren kasuan, eta 2005eko datuekin (Pérez Raposo, B. eta Muñoz Carabias, J. (2010), esporta-

zioen %10eko gehikuntzak %2ko gehikuntza ekarriko luke guztizko ekoizpenean. 
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Ikusi ahal denez, edozein kasutan, euskal ekonomiaren ekoizpen aparatuaren maila handiko 
erantzunak dira, arestian aipatu bezala, kanpo sektorearekiko lotura estrukturala garrantzitsua 
delako.

6.11 koadroa. EAEko emaitzak ekoizpenaren gaineko simulazioan

Simulazioa: Guztizko esportazioen gehikuntza . . . %10,0

Eragina:
Guztizko ekoizpenean (barrukoa)  %4,2
Azken eskarira zuzendutako ekoizpenean  %4,3
Bitarteko kontsumoetara zuzendutako ekoizpenean  %4,0

Simulazioa: Atzerrirako esportazioen gehikuntza . . . %10,0

Eragina:
Guztizko ekoizpenean (barrukoa)  %2,0
Azken eskarira zuzendutako ekoizpenean  %2,1
Bitarteko kontsumoetara zuzendutako ekoizpenean  %2,0

Simulazioa: Estaturako esportazioen gehikuntza . . . %10,0

Eragina:
Guztizko ekoizpenean (barrukoa)  %2,2
Azken eskarira zuzendutako ekoizpenean  %2,3
Bitarteko kontsumoetara zuzendutako ekoizpenean  %2,1

EAEko enpleguaren gaineko eraginari dagokionez (metodologiaren eranskineko [4] ekua-
zioa), guztizko esportazioen eskariaren %10eko gehikuntzak %3,2ko gehikuntza supo-
satzen du EAEko enpleguan (ekoizpenean, berriz, %4,2), honela banatuta: azken eskariari 
lotutako enpleguan %2,9ko gehikuntza (ondorio zuzena) eta bitarteko kontsumoei lotutako en-
pleguan %3,9ko gehikuntza (arraste ondorioa)10.

Atzerrirako esportazioetan %10eko gehikuntzaren kasuan, guztizko enpleguaren gehikun-
tza %1,4koa litzateke, azken eskariari lotutako enpleguan %1,3ko gehikuntzarekin (ondorio zu-
zena) eta bitarteko kontsumoari lotutako enpleguan %1,8ko gehikuntzarekin (arraste ondorioa).

Era berean, simulazioan %10eko gehikuntza Estaturako esportazioetara mugatuz gero, 
guztizko enpleguaren gehikuntza handixeagoa litzateke (%1,8), honela banatuta: azken es-
karira zuzendutako enpleguaren %1,7ko gehikuntza (ondorio zuzena) eta bitarteko kontsumoe-
tako enpleguaren %2,1eko gehikuntza (arraste ondorioa).

Ikusi ahal denez, edozein kasutan, euskal ekonomiaren enpleguaren maila handiko erantzunak 
dira, arestian aipatu bezala, kanpo sektorearekiko lotura estrukturala garrantzitsua delako.

Azkenik, guztizko esportazioen %10eko gehikuntzari lotutako ekoizpen «berriak», euskal 
ekoizpen aparatuan erabiltzera zuzendutako inportazio gehiago eskatzen ditu. Hain zuzen 
ere (metodologiaren eranskineko [5] ekuazioa), honelako inportazioen guztizko gehikuntza 

10 Espainiar ekonomiaren kasuan, eta 2005eko datuekin (Pérez Raposo, B. eta Muñoz Carabias, J. (2010), esporta-
zioen %10eko gehikuntzak %1,5eko gehikuntza ekarriko luke guztizko enpleguan.
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%6,2koa11 litzateke, honela banatuta: %7,5eko gehikuntza atzerritikoetan eta %5,4koa Estatu-
tik datozenetan.

6.12 koadroa. EAEko emaitzak enpleguaren gaineko simulazioan

Simulazioa: Guztizko esportazioen gehikuntza . . . %10,0

Eragina:
Guztizko enplegua  %3,2
Azken eskariari lotutako enplegua  %2,9
Bitarteko kontsumoei lotutako enplegua  %3,9

Simulazioa: Atzerrirako esportazioen gehikuntza . . . %10,0

Eragina:
Guztizko enplegua  %1,4
Azken eskariari lotutako enplegua  %1,3
Bitarteko kontsumoei lotutako enplegua  %1,8

Simulazioa: Estaturako esportazioen gehikuntza . . . %10,0

Eragina:
Guztizko enplegua  %1,8
Azken eskariari lotutako enplegua  %1,7
Bitarteko kontsumoei lotutako enplegua  %2,1

6.13 koadroa  EAEko emaitzak bitarteko kontsumoei zuzendutako inportazioen gaineko 
simulazioan

Simulazioa: Esportazioen guztizko gehikuntza . . . %10,0

Bitarteko kontsumoetara zuzendutako inportazioen gaineko eragina:
Guztira  %6,2
Atzerrikoak  %7,5
Estatukoak  %5,4

6.4. Laburpena eta ondorioak

Euskal ekonomia eskualdeko ekonomia da, txikia, kanpoaldera oso irekita eta industria sek-
torea garrantzi handikoa izanda. Aldi berean, eduki teknologiko ertain-txikiko industria jar-
duerak dira nagusi industria sektorean eta eduki teknologiko handiko jarduerak, berriz, gutxi 
dira.

2010. urtean, euskal ekonomiak sortutako 100 euro bakoitzetik, 31,9 euro euskal ekonomiaren 
beraren bitarteko eskarira (ekoizpen prozesuan kontsumitutakoak) zuzentzen ziren, 38,5 euro 
Euskadiko azken barne eskaria betetzera (azken kontsumora eta kapitalaren eraketa gordinera) 
eta gainerakoa, hau da, 29,6 euro, kanpo eskarira. 29,6 euro horietatik, 15,6 euro Estatuko 
ekonomiara joan ziren eta 14 euro atzerrira (8,6 euro Europar Batasunera eta 5,4 euro mun-

11 Espainiar ekonomiaren kasuan, eta 2005eko datuekin (Pérez Raposo, B. eta Muñoz Carabias, J. (2010), esporta-
zioen %10eko gehikuntzak %4ko gehikuntza ekarriko luke inportazioetan.
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duko gainerako herrialdeetara). Euskal industria sektorearen ekoizpenaren kasuan, ekoiztutako 
100 eurotatik, 28,6 euro euskal bitarteko eskarira, 10 euro euskal azken eskarira eta 61,4 euro 
kanpo eskarira joan ziren. 61,4 euro horietatik, 28,6 euro Estatuko ekonomiara joan ziren eta 
32,8 euro atzerrira (19,9 euro Europar Batasunera eta 12,9 euro munduko gainerako herrialdee-
tara).

2002. urtetik, eta euskal ekonomiaren hazkunde handiekin batera, kanpoaldearekiko erlazioe-
tan desoreka handiak izaten hasi ziren. EAEren kanpo defizita (Estatuaren eta atzerriaren ara-
bera) BPGaren portzentaje gisa, 2002ko –%3,3tik 2008ko –%6,9ra pasatu zen. Alabaina, eus-
kal ekonomiaren kanpo desoreka orokor horrek emaitza erabat ezberdinak ditu ondasun eta 
zerbitzuen kanpo fluxuen jomuga/jatorri handi bietan: superabit handia atzerriarekiko elkartru-
keetan eta defizit handia Estatuarekiko elkartrukeetan.

Euskal ondasunen atzerrirako esportazioek honako ezaugarri hauek dituzte: a) maila tekno-
logiko ertain-handia edota ertain-txikia (epealdien arabera) dira nagusi, eta eduki teknologiko 
handi edo txikiko ondasunenak garrantzi txikia du; b) ekipamenduko eta erdi-manufaktura-
tutako ondasunen garrantzi handia eta kontsumoko ondasunen presentzia txikia; c) gehie-
nak ELGAko herrialdeetara iritsi ziren, baina kopuru horrek behera egin du urtetik urtera, gara-
tzen ari diren ekonomien indarraren eta ekonomia garatuenetako atzeraldi larriaren ondorioz; 
d) 50.000 eurotik gora esportatzen duten enpresen kopurua apalago areagotu da azken lau 
urteotan, baina erregulartasunez esportatzen duten enpresak12 bakarrik aintzat hartuz gero, 
gutxiagotu egin dira 2010etik (1.611 enpresa) 2013ra (1.575 enpresa). 2013. urtean bakarrik 
454 euskal enpresak esportatu zuten bost milioi euro baino gehiago, eta kopuru hori 64 enpre-
sara jaisten da esportatutako muga gutxienez 50 milioi eurora igoz gero.

Testuinguru horretan, guztizko esportazioen (atzerrira eta Estatura egindakoak) balioan simula-
tutako %10eko gehikuntza eginez gero, ekoizpenak %4,2 egingo luke gora. Atzerrirako espor-
tazioen %10eko gehikuntza simulatuak, guztizko ekoizpenak %2 areagotuko luke. Estaturako 
esportazioetan simulatutako %10eko gehikuntza egitean, %2,2 areagotuko litzateke guztizko 
ekoizpena.

EAEko enpleguaren gaineko eraginari dagokionez, guztizko esportazioen eskarian simulatutako 
%10eko gehikuntza egiteak, EAEko enpleguan %3,2ko gehikuntza sortuko luke. Atzerrirako 
esportazioen %10eko gehikuntza simulatuak, guztizko enplegua %1,4 areagotuko luke. Es-
taturako esportazioetan simulatutako %10eko gehikuntza egitean, %1,8 areagotuko litzateke 
guztizko enplegua.

Edozertara ere, eragindako gehikuntzak lortu ahal diren gehieneko balioak lirateke beti, instala-
tutako ekoizpen faktoreen eta eskalarako errendimenduak dituzten ekoizpen teknologien era-
bateko erabilera suposatu delako. Ondorioz, espero litezkeen eragindako egiazko balioak si-
mulazioetan lortutakoetatik bera egongo litzateke, argi eta garbi. Horregatik, ondorioztatu da 
atzerrirako esportazioen bultzada beharrezkoa dela euskal ekonomia atzeralditik ateratzeko 
edo hazkunde txikia atzean jartzeko, baina ez nahikoa, eta, batetik, barne eskaria (Euskadikoa 
eta Estatukoa) suspertzea erraztuko duten eta, bestetik, euskal esportazioen (Estatura eta atze-
rrira) gehikuntza handiagoak ahalbidetuko dituzten neurriak behar direla.

12 Aurreko lau urteetan (erreferentziazkoa barne) esportatu duten enpresak. 
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Metodologiari buruzko eranskina13

Kanpo sektoreak ekonomia baten jarduera duen eraginari hurbildu ahal izateko dauden aukera 
ezberdinen14 artean, Eustatek egindako 2010. urteko EAEko input-output taulak15 erabiltzea au-
keratu da hemen.

Input-output16 taulak (aurrerantzean, TIO) urteko eta hiruhilekoko kontu ekonomikoen funtsezko 
elementua dira, irudi estatistikoa ematen dute, oinarrizko prezioetan baloratuta, eta ekonomia 
jarduera produktuen zein jarduera adarren arabera zehazten da: a) jarduera adar bakoitzeko 
(barne adarrak edo kanpo adarrak (inportazioak)) ekoizpenaren eta inportazioen jomugak iden-
tifikatzen dira, bitarteko kontsumoak (zein jarduera adarri) ala azken eskaria (kontsumo pribatu 
eta publikoa, kapitalaren eragiketa gordina edo esportazioak) zuzentzen diren bereizirik; b) jar-
duerako barne adar bakoitzari lotutako enplegua identifikatzen da.

Hala ere, TIOen bitartez egin daitekeen azterketa ekonomikoak hainbat muga ditu [Pérez Ra-
poso et al. (2010); Morillas17, A.(1982)], eta honela laburbil daitezke: a) informazioa nahiko be-
randu eskuratzen da; b) proiekzioak epe laburrera mugatuta daude, ekonomiaren ekoizpen egi-
tura finkotzat jotzen delako; c) emaitzak datuen gehikuntza mailaren menpe daude; d) sektore 
bakoitzak erositako inputak, sektore horren ekoizpen mailaren funtzioa baino ez dira; e) eska-
lako ekonomiarik eza, eta bereziki, lan eta kapital beharrak etengabeak izatea; f) ekoizpen fak-
toreen erabateko erabilera.

Eskari eredua

qint = (In – Aint)
–1 dfint  [1]

Non:

qint n × 1 dimentsioko bektorea, guztizko barne ekoizpenarena;

In n × n dimentsioko identitate matrizea;

Aint barne koefiziente teknikoen n × n dimentsioko matrizea;

(In – Aint)
–1 Leontieff-en alderantzizko matrizea;

dfint barne ekoizpenari lotutako azken eskariaren n × 1 dimentsioko bektorea;

n jarduera adarren kopurua.

13 Ikusi Pérez Raposo, B. y Muñoz Carabias, J. (2010) «Repercusión del sector exterior en la economía española», 
ICEren 2999. zk.ko Aldizkari ekonomikoa, azterlan hau egiteko erabilitako artikulua. 

14 Eredu ekonometrikoak, sistemen dinamika, input-output taulak, etab.
15 2011ko jatorri eta jomugako taulak egon arren, 2010rako baino ez dago eskuragarri taula simetrikoa.
16 Xehetasun gehiagorako, ikusi Muñoz Cidad, C. (2002) «Las Cuentas de la nación: Introducción a la economía apli-

cada» Civitas argitaletxea.
17 Morillas Raya, A. (1982) «El modelo de Leontief (input-output): formulación y limitaciones». Cuadernos de Ciencias 

Económicas y Enpresariales 9-10. zk.
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Adierazitako eskari ereduaren bitartez honako hauek kalkulatzen dira: esportazioei eta barne 
merkatuari lotutako guztizko ekoizpena; azken eskariari lotutako ekoizpena, esportazioei lo-
tutakoa eta barne merkatuari lotutakoa bereiziz; eta bitarteko kontsumoei lotutako ekoizpena, 
esportazioei lotutakoa eta barne merkatuari lotutakoa bereiziz. Emaitzak 6.3.1. atalean jaso 
dira.

Enplegura zabaldutako eskari eredua

L × qint = L × (In – Aint)
–1 dfint  [2]

Non:

L

l

l

l

l

n

j

1

2

0 0

0 0

0 0

...

... ...

...

ppo

q
j nj

j

       ,...,1

poj lanaldi osoko lanpostu baliokideak j adarrean;

qj j adarreko ekoizpena.

Enplegura zabaldutako eskari ereduaren bitartez honako hauek kalkulatzen dira: esportazioei 
eta barne merkatuari lotutako guztizko enplegua; azken eskariari lotutako enplegua, esporta-
zioei lotutakoa eta barne merkatuari lotutakoa bereiziz; eta bitarteko kontsumoei lotutako en-
plegua, esportazioei lotutakoa eta barne merkatuari lotutakoa bereiziz. Banakapen horiek jar-
duera sektore handi bakoitzerako ere kalkula daitezke. Emaitzak 6.3.1. atalean jaso dira.

Esportazioen arraste ondorioa ondasun eta zerbitzuen ekoizpenean

∆qint = (In – Aint)
–1 ∆xint  [3]

Non:

∆xint esportazioen gehikuntza barne ekoizpenaren input-output taula simetrikoan adierazitako 
oinarrizko mailen gainetik.

Ondasun eta zerbitzuen ekoizpenean esportazioen arraste ondorioa kalkulatzeko, aurreko es-
kari eredua erabiltzen da baina modu inkrementalean. Aurreko eskari eredua erabiltzen da es-
portazioetan izandako aldaketen ondoriozko enpleguaren gaineko arraste ondorioa kalkula-
tzeko, baina aldez aurretik ekuazioaren ezkerraldea enpleguko koefizienteetatik biderkatuta. 
Emaitzak 6.3.2. atalean jaso dira.
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Esportazioen arraste ondorioa enpleguan

L × ∆qint = (In – Aint)
–1 ∆xint  [4]

Non:

L

l

l

l

l

n

j

1

2

0 0

0 0

0 0

...

... ...

...

ppo

q
j nj

j

       ,...,1

poj lanaldi osoko lanpostu baliokideak j adarrean;

qj j adarreko ekoizpena;

∆xint esportazioen gehikuntza barne ekoizpenaren input-output taula simetrikoan adierazitako 
oinarrizko mailen gainetik.

Ondasun eta zerbitzuen ekoizpenean esportazioen arraste ondorioa kalkulatzeko, aurreko es-
kari eredua erabiltzen da baina modu inkrementalean. Esportazioetan izandako aldaketen on-
doriozko enpleguaren gaineko arraste ondorioa kalkulatzeko, ostera, aurreko eskari eredua 
erabiltzen da, baina aldez aurretik ekuazioaren ezkerraldea enpleguko koefizienteez biderka-
tuta. Emaitzak 6.3.2. atalean jaso dira.

Esportazioen arraste ondorioa bitarteko kontsumoen inportazioetan

∆qimp = Aimp × (In – Aint)
–1 × ∆xint  [5]

Non:

∆qimp guztizko barne ekoizpenaren aldaketaren n × 1 dimentsioko bektorea;

Aimp inportazioen (guztizkoak, atzerrikoak edo Estatukoak, kasuan-kasuan) koefiziente tekni-
koen n × n dimentsioko matrizea;

In n × n dimentsioko identitate matrizea;

Aint barne koefiziente teknikoen n × n dimentsioko matrizea;

∆xint esportazioen (guztizkoak, atzerrikoak edo Estatukoak, kasuan-kasuan) gehikuntzaren 
n × 1 dimentsioko bektorea;

n jarduera adarren kopurua.

Esportazioen gehikuntza simulatuari aurre egiteko barne ekoizpenean egindako gehikuntzak 
bitarteko kontsumoen inportazioen (Estatukoak eta atzerrikoak) gehikuntza dakar (onartutako 
suposizioa). Esportazioek bitarteko kontsumoetara zuzendutako ondasun eta zerbitzuen in-
portazioetan eragiten duten arraste ondorioa kalkulatzeko, ordea, esportazioen arraste eredua 
erabiltzen da, aldez aurretik ekuazioaren eskuinaldea inportazioaren koefiziente teknikoen ma-
trizetik biderkatuta. Emaitzak 6.3.2. atalean jaso dira.
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A.1 koadroa.  Kanpo Superabita (+) / Defizita (–) ondasun 
eta zerbitzuetan BPGaren ehuneko gisa

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Luxemburgo 24,2 25,5 30,8 32,3 30,0 31,0 30,8 30,4 29,1 d.e.
Irlanda 14,9 11,7 9,6 9,0 9,0 16,0 18,6 21,6 24,2 d.e.
Norvegia 13,4 16,2 17,2 13,7 17,3 12,3 11,9 13,6 13,3 10,3
Suitza 6,8 6,6 8,0 9,9 11,1 11,0 10,8 10,4 10,4 10,3
Holanda 7,4 8,5 7,7 8,2 8,3 7,0 8,1 8,6 8,4 d.e.
Hungaria –3,6 –2,1 –0,9 0,9 0,5 4,9 5,7 6,5 7,3 8,0
Islandia –5,6 –12,3 –18,2 –10,7 –2,8 8,6 10,1 8,4 6,1 7,4
Eslovenia –1,3 –0,4 –0,5 –1,7 –2,5 2,2 1,5 1,5 4,8 6,7
Txekiar Errep. 0,9 2,7 3,0 2,7 2,4 4,0 3,4 4,1 5,6 6,4
Alemania 5,0 5,2 5,6 7,0 6,3 4,9 5,6 5,2 5,9 6,3
Eslovakia –2,8 –4,7 –4,0 –1,1 –2,4 –0,5 –0,2 0,5 5,2 6,3
Malta –2,3 –3,1 –4,8 –1,2 –1,8 –2,3 –0,2 3,7 6,0 5,6
Suedia 8,2 7,8 8,1 7,5 6,8 6,5 6,2 5,6 5,8 5,6
Danimarka 4,9 4,9 3,2 2,3 3,2 3,9 5,5 5,2 5,1 5,5
Austria 3,8 4,0 5,1 5,7 5,8 4,5 4,4 3,0 3,2 4,6
Italia 0,7 –0,1 –0,8 –0,3 –0,8 –0,5 –1,9 –1,4 1,1 2,5
Espainia –4,0 –5,3 –6,4 –6,7 –5,8 –1,9 –2,2 –1,1 0,7 2,4
Polonia –2,4 –0,7 –1,8 –2,9 –4,0 0,1 –1,2 –1,2 0,3 2,4
Belgika 4,9 3,9 3,8 3,8 0,9 2,7 2,1 0,8 1,1 1,8
Zipre –2,4 –2,5 –3,7 –6,2 –11,1 –5,7 –6,2 –4,4 –3,2 1,5
Portugal –8,3 –9,4 –8,7 –8,0 –10,1 –7,4 –7,7 –4,4 –0,6 1,1
Estonia –7,1 –6,5 –10,2 –9,2 –4,0 5,5 7,0 3,7 0,2 0,8
Lituania –7,1 –7,1 –10,1 –13,3 –11,8 –1,8 –1,9 –2,7 0,8 0,6
Kroazia –6,2 –6,2 –6,7 –7,2 –7,8 –3,5 –0,4 –0,1 0,7 d.e.
Finlandia 6,5 4,1 4,7 5,1 3,8 1,6 1,3 –0,7 –1,0 –0,1
Errumania –9,0 –10,2 –12,0 –13,9 –13,0 –6,0 –5,7 –5,3 –4,7 –0,6
Bulgaria –11,5 –15,1 –17,6 –19,7 –20,5 –8,8 –1,9 0,0 –3,1 –0,9
Letonia –15,6 –14,5 –21,6 –20,1 –13,7 –1,5 –1,4 –4,8 –3,9 –1,9
Frantzia 0,4 –0,6 –1,0 –1,5 –2,1 –1,8 –2,3 –3,0 –2,2 –2,0
Erresuma Batua –2,7 –2,8 –2,6 –2,6 –2,2 –1,6 –2,2 –1,5 –2,1 d.e.
Grezia –10,1 –9,3 –11,4 –14,1 –14,5 –11,5 –9,3 –8,1 –4,8 –2,6
Japonia 2,0 1,4 1,3 1,7 0,2 0,4 1,2 –0,9 –2,0 –2,8

EAE –5,1 –5,8 –6,4 –6,2 –6,9 –6,5 –5,2 –4,5 –3,6 –2,9

AEB –5,0 –5,5 –5,5 –4,9 –4,8 –2,7 –3,5 –3,7 –3,4 –3,0
Turquía –2,6 –3,5 –4,9 –5,2 –4,4 –1,1 –5,6 –8,7 –5,2 d.e.

Pro memoria:
EB-28 1,2 0,7 0,4 0,6 0,2 1,0 0,9 1,1 1,9 2,8
UE-27 1,2 0,8 0,5 0,6 0,3 1,0 0,9 1,1 1,9 2,8
UE-15 1,5 1,0 0,7 1,0 0,7 1,1 1,0 1,2 2,0 2,8
Eurogunea-18 2,0 1,4 1,1 1,4 0,9 1,3 1,3 1,4 2,6 3,5
Eurogunea-17 2,0 1,5 1,1 1,5 0,9 1,3 1,3 1,4 2,6 3,5
Eurogunea-12 2,1 1,5 1,2 1,5 1,0 1,3 1,3 1,4 2,6 3,5

d.e. Daturik ez.
Iturria: Eurostat eta egileak egina (EAEko datuak).
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A.2 koadroa. Sailkapena eduki teknologikoaren arabera

Maila teknologiko handia

01 Farmaziako produktuen fabrikazioa

02 Produktu informatiko, elektroniko eta optikoen fabrikazioa

03 Eraikuntza aeronautiko eta espaziala

Maila teknologiko ertain-handia

04 Industria kimikoa

05 Arma eta munizioaren fabrikazioa

06 Beste material eta ekipo elektriko batzuen fabrikazioa, makina eta ekipoen fabrikazioa, 
ibilgailuen fabrikazioa

07 Garraioko beste material batzuen fabrikazioa, ontzigintza eta eraikuntza aeronautikoa 
izan ezik

08 Osasuneko eta odontologiako tresnen eta horniduren fabrikazioa

Maila teknologiko ertain-txikia

09 Grabatutako euskarrien erreprodukzioa

10 Kokea lortzeko eta petrolioa fintzeko fabrikak

11 Kautxu produktuen eta plastikoen fabrikazioa. Metalikoak ez diren beste produktu 
mineral batzuen fabrikazioa. Metalurgia

12 Metalezko produktuen fabrikazioa, makineria eta armak eta munizioak izan ezik 

13 Ontzigintza

14 Makineria eta ekipoen konponketa eta instalazioa

Maila teknologiko txikia

15 Elikagai, edari, tabako, ehun eta janzkien fabrikazioa; larrugintza eta oinetakogintza; 
zurgintza eta kortxo eta papergintza

16 Arte grafikoak

17 Altzarigintza

18 Bestelako manufaktura-industriak 

Iturria: Eustat.
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A.1 grafikoa. Euskal industriaren eduki teknologikoa
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A.3 koadroa.  EAEko enpleguaren esportazioekiko lotura (2010. urtea): 
xehetasuna jarduera sektoreen arabera

Lanaldi osoko lanpostu 
baliokideen kopurua

EAE

Guztizko enplegua 930.294
 Esportazioei lotutakoa 297.739

 atzerrira 130.675
 Estatura 167.064

 barne merkatuari lotutakoa 632.555
Azken eskariari lotutako enplegua 668.985

 esportazioei lotutakoa 195.017
 atzerrira  83.682
 Estatura 111.335

 barne merkatuari lotutakoa 473.968
Bitarteko kontsumoei lotutako enplegua 261.309

 esportazioei lotutakoa 102.722
 atzerrira  46.993
 Estatura  55.729

 barne merkatuari lotutakoa 158.587

LEHEN SEKTOREA

Guztizko enplegua  14.160
 esportazioei lotutakoa   6.741

 atzerrira   2.382
 Estatura   4.358

 barne merkatuari lotutakoa   7.419
Azken eskariari lotutako enplegua   6.603

 esportazioei lotutakoa   3.007
 atzerrira   1.538
 Estatura   1.469

 barne merkatuari lotutakoa   3.596
Bitarteko kontsumoei lotutako enplegua  11.291

 esportazioei lotutakoa   3.734
 atzerrira     844
 Estatura   2.890

 barne merkatuari lotutakoa   3.823

INDUSTRIA SEKTOREA

Guztizko enplegua 208.398
 esportazioei lotutakoa 160.164

 atzerrira  84.248
 Estatura  75.915

 barne merkatuari lotutakoa  48.234
Azken eskariari lotutako enplegua 154.981

 esportazioei lotutakoa 131.875
 atzerrira  69.222
 Estatura  62.653

 barne merkatuari lotutakoa  23.105
Bitarteko kontsumoei lotutako enplegua  81.706

 esportazioei lotutakoa  28.288
 atzerrira  15.026
 Estatura  13.263

 barne merkatuari lotutakoa  25.129
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Lanaldi osoko lanpostu 
baliokideen kopurua

ERAIKUNTZA SEKTOREA

Guztizko enplegua  83.074
 esportazioei lotutakoa   2.969

 atzerrira   1.183
 Estatura   1.785

 barne merkatuari lotutakoa  80.105
Azken eskariari lotutako enplegua  45.123

 esportazioei lotutakoa       0
 atzerrira       0
 Estatura       0

 barne merkatuari lotutakoa  45.123
Bitarteko kontsumoei lotutako enplegua  40.919

 esportazioei lotutakoa   2.969
 atzerrira   1.183
 Estatura   1.785

 barne merkatuari lotutakoa  34.982

ZERBITZUEN SEKTOREA

Guztizko enplegua 624.662
 esportazioei lotutakoa 127.866

 atzerrira  42.861
 Estatura  85.005

 barne merkatuari lotutakoa 496.796
Azken eskariari lotutako enplegua 462.278

 esportazioei lotutakoa  60.135
 atzerrira  12.922
 Estatura  47.213

 barne merkatuari lotutakoa 402.143
Bitarteko kontsumoei lotutako enplegua 230.114

 esportazioei lotutakoa  67.730
 atzerrira  29.939
 Estatura  37.791

 barne merkatuari lotutakoa  94.654
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