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LANGABEZIA % 0,72 HAZI ZEN MARTXOAN 
 
 

*982 langabe gehiago erregistratu ziren martxoan 

* Bigarren hilabetez jarraian, Araba da langabezia jaisten den lurralde bakarra 

 

Martxoaren amaieran 982 langabe gehiago zeuden EAEn. Kopuru hori aurreko hilean 
baino % 0,72 handiagoa da. Hazkundea, ordea, 2009ko martxoan izandakoa baina 
apalagoa da, orduan hazkundea % 4,70era iritsi izan baitzen. 
 
2010eko martxoa 138.125 langaberekin amaitu zen EAEn. Generoari erreparatuz 
gero, erregistratutako langabeziak bilakaera okerxeagoa izan zuen gizonentzat, izan ere, 
% 92ko hazkundea izan zuen gizonezkoen langabeziak, emakumeen % 0,52aren aldean. 
Azken urtean gizonezkoen langabezia-tasa % 17,00 hazi da, eta emakumeena % 11,27. 
 
Adin-taldeei dagokienez, azken hilabetean langabezia azkarrago hazi da 35 urtez 
gorakoen artean; 25-34 urtekoen artean, aldiz, beherakada txikia nabari da: % -0,01. 55-
64 urtekoetan erregistratu da igoerarik handiena ehunekotan: % +1,26. 

Azken urtean harreman zuena nabari da enpleguaren hazkundearen eta adinaren 
artean. 54 urtetik aurrera, langabezia % 18,6 hazi da; 45-54 urtekoen artean, % 16,95; 
eta, 35-44 urtekoen artean, % 17,18. 25-34 urtekoen artean, langabezia % 9,83 hazi da, 
eta 25 urtez beherakoen artean, berriz, % 4,88. 

Erregistratutako langabeen % 36,07k 35 urtetik behera ditu, % 47,41ek 35 eta 54 
bitartean, eta gainerako % 16,52k 54 urte baino gehiago. 

Lan bila dabiltzan langabeen % 59,06 prestazioren bat kobratzen ari da langabezian 
egoteagatik, eta ehuneko hori aurreko hilekoa baino 0,85 puntu beherago dago. Kopuru 
absolututan, langabeziak gora egin badu ere, 582 pertsona gutxiagok kobratu dute 
langabezia-prestazioren bat joan den hilabetean baino.  

Iraupen luzeko langabezia azkar hazten ari da: EAEn erregistratutako langabeen % 
31,1ek gutxienez urtebete darama egoera horretan, joan den hilean baino % 0,7k gehiago 
eta % 7,1 gehiagok joan den urteko martxoan baino. 

Lurralde Historikoen artean Araban baino ez da jaitsi langabezia. 2010eko otsailarekin 
alderatuz, langabezia % -0,54 jaitsi zen lurralde horretan. Gipuzkoan (% +0,52) eta 
Bizkaian (% +1,17), berriz, hazi egin zen. 

Azken hilabetean nabarmentzekoa da langabeziak gora egin duela aldez aurreko lan-
esperientziarik ez dutenen artean (+363) eta eraikuntza-sektoretik datozenen artean 
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(+414), eta bi kategoria horiek berenganatzen dute langabeziak hilabete horretan 
izandako hazkundearen % 79,12. Industrian % 0,10 baino ez da hazi (27 pertsona), eta 
zerbitzuetan oso antzeko ehunekoa erregistratu da: % 0,12 eta 106 pertsona. Lehen 
sektorean langabezia % 5,23 hazi da; alabaina, bolumen txikia izanik, 72 pertsonari baino 
ez die eragin.  

Langabeen % 18,53 industriatik dator, %12,49 eraikuntzatik, % 13,07 merkataritzatik, eta 
% 7,58 turismoaren eta ostalaritzaren sektoretik. Gizonezkoen artean, langabezia 
industrian eta eraikuntzan nabari da bereziki; emakumeen artean, berriz, merkataritza eta 
industrian eta ostalaritzan.  

 

Tabla evolución del paro en la CAV (enero 2009 a marzo 
2010) 
   Mensual Anual 
 total absoluta relativa absoluta relativa 
2009 

ene-09 110.093 9.456 9,40 28.700 35,26 
feb-09 115.653 5.560 5,05 32.334 38,81 

mar-09 121.090 5.437 4,70 38.502 46,62 
abr-09 122.111 1.021 0,84 40.406 49,45 

may-09 118.744 -3.367 -2,76 38.733 48,41 
jun-09 116.098 -2.646 -2,23 37.097 46,96 
jul-09 116.704 606 0,52 37.859 48,02 

ago-09 120.318 3.614 3,10 38.408 46,89 
sep-09 123.394 3.076 2,56 40.397 48,67 
oct-09 125.589 2.195 1,78 37.752 42,98 

nov-09 127.454 1.865 1,49 32.716 34,53 
dic-09 128.201 747 0,59 27.564 27,39 

2010 
ene-10 135.687 7.486 5,84 25.594 23,25 
feb-10 137.143 1.456 1,07 21.490 18,58 

mar-10 138.125 982 0,72 17.035 14,07 
 



 
 

 

Paro registrado CAPV. Evolución por sexo y edad 

          Hombres Mujeres < 25 >24 

  Parados % mes 
anterior 

Saldo 
mes 

anterior 
% año 

anterior N % mes 
anterior 

% año 
anterior N % mes 

anterior 
% año 

anterior N % mes 
anterior 

% año 
anterior N 

% 
mes 

anteri
or 

% año 
anterior 

ene-2005 89.996 -3,70 -3.456 -2,95 38.136 -2,83 -1,40 51.860 -4,33 -4,06 8.765 -6,62 -10,18 47.526 -4,67 -5,13

ene-2006 88.346 -1,68 -1.513 -1,83 36.866 -1,98 -3,33 51.480 -1,47 -0,73 8.848 -3,57 0,95 79.498 -1,47 67,27

ene-2007 80.157 -0,99 -803 -9,27 31.724 -1,65 -13,95 48.433 -0,55 -5,92 6.892 -1,32 -22,11 73.265 -0,96 -7,84

ene-2008 82.588 -0,88 -731 3,03 33.863 0,03 6,74 48.725 -1,50 0,60 6.782 -2,79 -1,60 75.806 -0,70 3,47

ene-2009 121.090 4,70 5.437 46,62 59.163 5,70 74,71 61.927 3,76 27,09 12.367 6,48 82,35 108.723 4,50 43,42

ene-2010 138.125 0,72 982 14,07 69.221 0,92 17,00 68.904 0,52 11,27 12.971 0,21 4,88 125.154 0,77 15,11

 
 
GIZARTE SEGURANTZA 
 
Gizarte Segurantzaren afiliazioak egonkor eutsi dio aurreko hilabetearekin alderatuz, 
hazkunde txikia nabari baita: % 0,04 eta 374 afiliatu berri, kopuru absolututan.  

Bigarren hilabetez jarraian, Araba dago errekuperazioaren buruan (% +0,29). Gipuzkoan, 
berriz, hazkundea EAEren batez bestekoaren barean ibili da, eta Bizkaian afiliatu 
kopuruaren jaitsiera txikia erregistratu da: % -0,04.  

Urtea aintzat hartuta, jaitsiera Gipuzkoan nabari da bereziki (% -2,01), eta jarraian 
Bizkaian (% -1,71) eta Araban (% -0,84). EAE osoan, urteen arteko bilakaera % -1,67 izan 
da.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


