
LANGABEZIA % 3,46 MURRIZTU ZEN 
MAIATZEAN 

 
 

*Langabetuen kopurua 4.652 pertsonatan jaitsi zen azken hilabetean 

*Jaitsiera nabarmenagoa izan da gizonezko gazteen artean eta industrian 

 
 
Maiatza 4.652 langabetu gutxiagorekin amaitu da Euskadin, hau da, 
aurreko hilean baino % 3,46 gutxiago daude. Langabezia udaberrian eta uda-
hasieran jaistea ohikoa den arren, azpimarratu behar da 2010eko maiatzeko 
jaitsiera aurreko 2 urteetakoa baino handiagoa izan dela.  
 
Maiatzeko erregistroen arabera 129.648 pertsona zeuden langabezian EAEn. 
Generoari erreparatuz, erregistratutako langabeziaren eboluzioa hobea izan da 
gizonezkoen artean, % 4,36 apaldu baita, emakumeen artean % 2,58 jaitsi den 
bitartean. Azken urtean gizonezkoen langabezia % 9,09 hazi da, eta 
emakumeena % 9,27. 
 
Azken hilabetean langabeziaren jaitsiera handiagoa izan da langabetuen 
adinean behera egin ahala: 35 urteren azpikoen artean % 6,19 jaitsi da; 35 
urterik 54era % 2,69, eta 54 urtetik gorakoen artean % 0,03ko hazkundea izan 
du. Erregistratutako langabetuen % 34,33k 35 urtetik behera ditu, % 47,98k 35 
eta 54 bitartean eta gainerako % 17,69k 54 urte baino gehiago.   

 

Azken hilabetean  % 0,78 jaitsi da langabezia-prestazioren bat jasotzen 
dutenen ehunekoa. Erregistratutako langabetuen % 59,93k jasotzen du 
prestazioren bat langabezian egoteagatik. Kopuru absolutuetan, nahiz eta 
erregistratutako langabetuen kopuruak gora egin duen, langabeziagatik 
prestazioren bat kobratzen dutenak 3.473 gutxiago dira azken hilabetean, baina 
azken urtea kontuan hartuta 7.498 gehiago.  

Iraupen luzeko langabezia hazkunde azkarra izaten ari da. Azken hilabetean 
% 0,53 hazi da, eta azken urtean hazkundea % 47,16koa da jada. Egun, 
langabetuen % 34k (44.078 pertsona) daramate urte bete gutxienez egoera 
horretan, eta horrek langabezia egoeran modu kronikoan jarraitzeko arrisku 
handia eransten die pertsona askori.  

Industriaren sektoreko langabezia jaitsi da gehien. Azken hilabetean 
industriaren sektoreko langabetuen kopuruak % 4,95 egin du behera, eta, 
esanguratsuagoa dena, jarduera-sektore hori da azken urtean eboluzio 
positiboa izan duen bakarra, %4,51eko murrizketa izan baitu. Egungo krisiak 
gehien eragindako sektoreetako bat izan ondoren, badirudi industriako 
langabeziaren murrizketak nolabaiteko pizkundea adierazten duela, mundu-
mailan mugimendu ekonomiko handiagoa izatearen ondorioz. Zenbaki 
absolutuetan nabarmena da langabeziaren jaitsiera industria-jarduera 
kaltetuenetan izan dela: produktu metalikoen fabrikazioa (-309), metalurgia (-
202) eta makineria eta ekipamenduen fabrikazioa (-138).  



Eraikuntzaren sektoreko langabezia % 3,52 jaitsi da maiatzean, baina % 
11,36 hazi da iazko aldean.  Zerbitzuek antzeko eboluzioa dute, % 3,44ko 
murrizketa izan baita sektore horretan azken hilabetean, eta % 11,74ko 
hazkundea urtea aintzat hartuz gero, 2009ko maiatzaren aldean. Lehen 
sektoreari lotutako langabetuak % 0,28 gehiago dira, eta oraindik enplegurik 
aurkitu ez dutenak % 0,23 gehiago. 

Langabetuen % 18,16 industriatik dator, % 12,28 eraikuntzatik, % 11,80 
merkataritzatik eta % 7,57 turismo eta ostalaritzatik, langabezia-tasarik 
handiena duten jarduera-esparruak aipatzearren. Gizonezkoen langabezia 
industrian eta eraikuntzan sortzen da batez ere, eta emakumezkoena 
merkataritzan, industrian eta ostalaritzan.  

Lurralde historikoen arabera, Bizkaia da azken hilabetean eboluziorik onena 
izan duena, % 3,91ko murrizketarekin; segidan Gipuzkoa kokatzen da, % 
3,91koarekin, eta azkenik Araba, % 1,72 jaitsi baita lurralde horretan. Urteko 
epeari erreparatuz, langabezia igo egiten da; Araban % 10,56, Gipuzkoan % 
9,35 eta Bizkaian % 8,71. 

Langabeziaren eboluzioa EAEn (2009ko urtarriletik 2010eko 

maiatzera) 
   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 

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

10-api. 134.300 -3.825 -2,77 12.189 9,98 

10-mai. 129.648 -4.652 -3,46 10.904 9,18 



 

EAEn erregistratutako langabezia. Sexuaren eta adinaren 

araberako bilakaera 

          Gizonezkoak Emakumeak < 25 >24 
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2005-mai. 80.632 -6,50 -5.603 -6,79 33.515 -7,27 -7,63 47.117 -5,94 -6,19 7.403 -7,77 -11,15 73.229 63,35 59,64

2006-mai. 80.331 -5,70 -4.854 -0,37 32.714 -7,88 -2,39 47.617 -4,14 1,06 7.052 -12,04 -4,74 73.279 -5,04 0,07

2007-mai. 72.900 -6,47 -5.046 -9,25 28.307 -7,89 -13,47 44.593 -5,55 -6,35 5.108 -18,40 -27,57 67.792 -5,43 -7,49

2008-mai. 80.011 -2,07 -1.694 9,75 33.157 -1,94 17,13 46.854 -2,17 5,07 6.376 -3,61 24,82 73.635 -1,94 8,62

2009-mai. 118.744 -2,76 -3.367 48,41 58.704 -2,80 77,05 60.040 -2,71 28,14 11.654 -5,92 82,78 
107.09

0 
-2,40 45,43

2010-mai. 129.648 -3,46 -4.652 9,18 64.043 -4,36 9,09 65.605 -2,58 9,27 11.387 -7,17 -2,29 
118.26

1 
-3,09 10,43

 
 
 
GIZARTE-SEGURANTZA 
 
Gizarte Segurantzako afiliazioak erreakzio positiboa izan du, % 0,61eko 
hazkundearekin, iazko maiatzean baino nabarmenki gehiago (% 0,24). Kopuru 
absolutuetan, maiatzean 5.663 afiliatu gehiago zeuden apirilean baino.  

Hazkunde handiena Bizkaian izan da (% 0,75). Araba EAEko batez bestekoan 
geratu da (% 0,61), eta Gipuzkoa, berriz, beherago geratu da (% 0,40). Urtea 
aintzat hartuz gero, Araban % 0,35 hazi da, Bizkaian % 0,80 jaitsi da eta 
Gipuzkoan, halaber, % 1,40 apaldu da. 

 
 
 


