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Hamar langabetutik zazpik lan-aukeren indize handia 

daukate  
 
 

� Euskadin langabezian daudenen % 68,9k urtebete baino gutxiago 
daramate egoera horretan, ez dute lan-bilaketa eskualde edo 

lurralde bakar batera mugatzen, eta lanbide bat baino gehiagotan 
bilatzen dute  

 
� Langabetuen % 59,9 prestazioren bat jasotzen ari dira  

 
 

Haien egoeragatik prestazio ekonomikoren bat jasotzen duten edo ez duten 
langabetuen % 68,9k lan-aukeren indize altu/ertaina dute. Hau da, urtebete 
baino gutxiago daramate langabezian, ez dute lan-bilaketa eskualde edo 
lurralde bakar batera mugatzen, eta lanbide bat baino gehiagotan bilatzen dute. 
Ondorio horiek atera dira, besteak beste, Euskadin langabezia-prestazioak 
jasotzen dituztenen profilari buruz Egailan sozietate publikoak egin duen 
azterlanetik; izan ere, Javier Ramos Egailaneko zuzendariak txosten hori 
aurkeztu  baitu, gaur, Legebiltzarreko Gizarte Politika, Lan eta Berdintasun 
Batzordean.  
 
Prestazioak jasotzen dituzten edo ez dituzten langabetuak, laneratzeko aukeren indizearen arabera 
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Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren mendeko Egailan sozietatea Enplegu 
Zerbitzu Publikoaren Informazio Zerbitzuaren datu-baseaz (SISPE) baliatu da 
txosten hori egiteko, eta horri esker Euskadin langabezia-prestazioak jasotzen 
dituztenen errealitatea ezagutu daiteke, baita laguntzak jasotzeari utzi eta 
langabezian jarraitzen dutenen egoera ere. Joan den otsailaren amaieran 
SISPEn erregistratutako enplegu-eskatzaileak 192.802 ziren. Horietatik, % 
71,13 (137.143) enplegu bila ari ziren langabetuak ziren. Une hauetan 95.351 
pertsona ari dira prestazioak jasotzen. 
 
Azterlanak ematen dituen beste datuen artean, aipagarria da prestazio eta/edo 
subsidioren bat jasotzen ari diren langabetuen portzentajea: % 59,9 (82.165 
pertsona). Gehienak, % 71,5, kotizaziopeko prestazioak jasotzen ari dira, eta 
gainerako % 28,5 sorospen-prestazioak edo subsidioak. 
  
Prestazioen sistemak estaldura- eta babes-maila handiagoak ditu 55 urtetik 
gorakoen artean, kalitate eskasagoko enplegua izan ohi duten beste giza 
taldeekin alderatuta; hala nola, emakumeak, gazte etorkinak edo ezintasunak 
dituzten pertsonak. Oro har, langabezian dauden giza talde nagusien egoera 
ondokoa da prestazioei dagokienez:  

• Emakumeen % 53,4  
• 34 urtetik beherakoen % 55  
• 55 urtetik gorakoen % 72  
• Atzerritarren % 55,7  
• Ezinduen % 42  
• Iraupen luzeko langabetuen % 58,3 

 
Azterlana egin den unean, laneratzeko oso aukera eskasa zutenak langabetuen 
% 11,5 ziren, baina subsidioak edo errentak jasotzen zituztenen % 42,9 ziren. 
Horrek esan nahi du giza talde horrek mendekotasun handia duela 
prestazioekiko, eta askoz ere ahulagoa dela egungo sisteman izan litezkeen 
aldaketen aurrean. 
 
 
 

 


