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LANGABEZIA % 1,07 HAZI ZEN OTSAILEAN 
 

 
• Otsailean 1.846 afiliatu gehiago erregistratu dira Gizarte Segurantzan 

 
• Araba da langabezia jaisten den lurralde bakarra 

 
 
Otsailaren amaieran 1.456 langabetu gehiago zeuden EAEn. Kopuru hori aurreko 
hilean baino % 1,07 handiagoa da. Hazkundea, ordea,  2009ko otsailean izandakoa 
baino apalagoa da, orduan % 5,05ekoa izan baitzen. 
 
Estatu osoa hartuta, enplegu-zerbitzu publikoetan erregistratutako langabezia otsailean 
igo egin zen berriro, eta hori gertatzen den zazpigarren hilabetea da jarraian. Igoera, 
gainera, Euskadin baino ia bi aldiz handiagoa da; izan ere, 82.132 langabetu gehiago izan 
dira urtarrilean baino, % 2,03, eta horrekin 4.130.625 langabetu izatera iritsi da.   
 
Javier Ruiz Enplegu eta Prestakuntza sailburuordearen iritziz, “otsailean langabeziak 
izan duen eboluzioa bat dator hilabete horretan esp ero genuenarekin; izan ere, 
martxotik ekainera edo uztailera bitartean langabez ia jaitsi ohi den arren, otsaila 
trantsizioko hilabetea izaten da” .   
  
2010eko otsaila 137.143 langabeturekin amaitu zen , aurreko urte osoan baino 21.490 
gehiago, eta % 18,58ko igoera izan da bi urteren artean, Enplegu eta Gizarte Gaietako 
Sailari atxikitako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak jasotako datuen arabera. 
 
Generoari erreparatuz gero, erregistratutako langabeziak eboluzio okerxeagoa izan zuen 
emakumeentzat; izan ere, % 1,19ko hazkundea izan zuen emakumeen langabeziak, 
gizonezkoen % 0,96aren aldean. Azken urtean gizonezkoen langabezia-tasa % 22,55 hazi 
da, eta emakumeena % 14,86.  

Adin-taldeei dagokienez, azken hilabetean 25 urtetik beherako gazte langabetuen 
kopurua batez bestekoaren gainetik igo da; 1,2 puntu, hain zuzen ere. Hala eta guztiz ere, 
35 eta 44 urte bitartekoen artean izan du langabeziak eboluziorik okerrena azken urtean. 
Erregistratutako langabetuen % 36,31ek 35 urtetik behera ditu, % 47,26k 35 eta 54 
bitartean eta gainerako % 16,43k 54 urte baino gehiago.  
 

Javier Ruizek bere kezka adierazi du gazteen artean langabeziak izan duen 
hazkundearengatik, eta herritar-sektore horrek laneratzeko dituen zailtasunengatik; aldi 
berean, joera hori datozen hilabeteetan hobetuko delako konfiantza duela esan du. 

 

Lan bila dabiltzan langabetuen % 59,9 prestazioren bat kobratzen ari dira langabezian 
egoteagatik; ehuneko hori aurreko hilekoaren antzekoa da, eta aurreko urtekoa baino % 
1,9 gorago dago. Kopuru absolututan, 2009ko otsailean 67.105 langabetuk kobratu zuten 
prestazioren bat; 2010eko urtarrilean 81.125ek eta 2010eko otsailean 82.165ek. 



 
 

Lurralde historikoen artean Araban baino ez da jait si langabezia,  2010eko 
urtarrilarekin alderatuz, langabezia % -0,19 jaitsi zen lurralde horretan. Gipuzkoan (+ % 
1,34) eta Bizkaian (+ % 1,28), berriz, hazi egin zen. 

 

Azken hilabetean nabarmena da industriatik datorren langabeziaren jaitsiera    (-% 87), eta 
zerbitzuen sektorean sortutako langabezia hazi da gehien, bai kopuru absolutuetan 
(+1.139) bai erlatiboetan (+% 1,36). Eraikuntzan ere        % 1,34 hazi da. Langabetuen % 
18,55 industriatik dator, % 12,28 eraikuntzatik, % 11,86 merkataritzatik eta % 7,70 turismo 
eta ostalaritzatik. Gizonezkoen langabezia industrian eta eraikuntzan sortzen da batez ere, 
eta emakumezkoena merkataritzan, industrian eta ostalaritzan.  

 

Langabeziaren eboluzioa EAEn (2009ko urtarriletik 2 010eko 
otsailera)  
   Hilean Urtean 
 guztira absolutua erlatiboa absolutua erlatiboa 
2009 
09-urt. 110.093 9.456 9,40 28.700 35,26 
09-ots. 115.653 5.560 5,05 32.334 38,81 
09-
mar. 121.090 5.437 4,70 38.502 46,62 
09-api. 122.111 1.021 0,84 40.406 49,45 
09-mai. 118.744 -3.367 -2,76 38.733 48,41 
09-eka. 116.098 -2.646 -2,23 37.097 46,96 
09-uzt. 116.704 606 0,52 37.859 48,02 
09-abu. 120.318 3.614 3,10 38.408 46,89 
09-ira. 123.394 3.076 2,56 40.397 48,67 
09-urr. 125.589 2.195 1,78 37.752 42,98 
09-aza. 127.454 1.865 1,49 32.716 34,53 
09-abe. 128.201 747 0,59 27.564 27,39 
2010 
10-urt. 135.687 7.486 5,84 25.594 23,25 
10-ots. 137.143 1.456 1,07 21.490 18,58 

 



 
 

 
EAEn erregistratutako langabezia. Sexuaren eta adin aren araberako bilakaera  

          Gizonezkoak  Emakumeak  < 25 >24 
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2005-urt.  93.452 0,57 528 -3,52 39.247 -0,87 -2,97 54.205 1,64 -3,91 9.386 2,49 -11,31 49.853 0,74 -5,82 

2006-urt.  89.859 0,35 309 -3,84 37.612 -0,46 -4,17 52.247 0,93 -3,61 9.176 1,90 -2,24 80.683 0,17 61,84 

2007-urt.  80.960 0,34 275 -9,90 32.257 -0,69 -14,24 48.703 1,04 -6,78 6.984 2,83 -23,89 73.976 0,11 -8,31 

2008-urt.  83.319 2,37 1.926 2,91 33.854 1,64 4,95 49.465 2,87 1,56 6.977 5,39 -0,10 76.342 2,10 3,20 

2009-urt.  115.653 5,05 5.560 38,81 55.972 5,79 65,33 59.681 4,37 20,65 11.614 8,17 66,46 104.039 4,71 36,28 

2010-urt.  137.143 1,07 1.456 18,58 68.593 0,96 22,55 68.550 1,19 14,86 12.944 2,25 11,45 124.199 0,95 19,38 

 

 
 
GIZARTE-SEGURANTZA 
 
Gizarte Segurantzaren afiliazioa aurreko hilabeteko jaitsieratik errekuperatzen hasi da; 
izan ere, % 0,20 hazi baita azken hilean, 1.846 afiliatu berrirekin.  2010eko otsailean 
927.606 afiliatu izan dira batez beste. 

 

Araba (+% 0,51) dago errekuperazioaren buruan, eta Gipuzkoan (+% 0,05) eta Bizkaian 
(+% 0,19) hazkundea txikiagoa izan zen. Urtea aintzat hartuta, Gipuzkoan (-% 2,39) izan 
da jaitsiera nabarmenena, eta Araban (-% 1,51) txikiena. Bizkaian, berriz, -% 2,01ekoa 
izan da, eta EAE osoan urteen arteko eboluzioa -% 2,06koa izan da. 
 


