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LANGABEZIA % 5,26 IGO DA URTARRILEAN  

 
� Igoera azken urtarriletako txikienetakoa da; hilabete hori enplegurako 

txarra izan ohi da 

� Langabezia gehiago hazi da emakumeen artean eta zerbitzuen 
sektorean 

� Urteko balantzean aipagarria da industriako langabeziak izandako 
bilakaera ona 

� Gizarte Segurantzako afiliazioak % 1,1 egin du behera aurreko hilarekin 
alderatuz, baina urteko balantzean % 0,24 baino ez 

 

 
Urtarrilean 7.157 langabetu gehiago inskribatu ziren Euskal Autonomia 
Erkidegoko Enplegu Zerbitzu Publikoaren (lehengo INEM) bulegoetan.  
Datu horrek esan nahi du % 5,26ko igoera izan dela aurreko hilaren aldean. 
Igoera hori, Javier Ruiz Enplegu Prestakuntza eta Gizarteratzeko 
sailburuordearen iritziz, itxaroten zenaren barruan kokatzen da, eta azken 
urtarriletako txikienetakoa da. “Datuak bat datoz urteko lehenengo hilabetean 
izan ohi direnekin; izan ere, langabeziaren igoera izaten baita urtarrilean, baita 
ekonomia ondo doan garaietan ere”. Urtearen amaieran kontratu asko amaitu 
ohi dira (Eguberriko kanpaina), eta herritarrek aktibatu eta lan-merkatura 
sartzeko joera handiagoa izaten dute urtearen amaiera; bi eragile horiek 
azalduko lituzkete urtarrilean izan ohi diren datu txarrak.  

 

“Kontuan izan behar da Euskadin”, adierazi du sailburuordeak, “Espainiako 
aktibotasun-tasa (lan egiteko prest dauden pertsonak) txikienetako batetik 
abiatzen garela eta, beraz, herritar gehiago azaltzen direla enplegu-zerbitzuen 
“detektagailuetan” lan egiteko interesa adierazteko. Horrez gain, Diru-sarrerak 
Bermatzeko errentako hartzaileei enplegu-zerbitzuetan inskribatuta egoteko 
baldintza eskatu izanak jendea bultzatu du urtarrilean langabezia-erregistroetan 
inskribatzera.   

 
Iaz langabezia % 5,84 hazi zen, eta 7.486 pertsona hartu zituen, eta duela 
bi urte (2009) % 9,4 hazi zen, eta 9.456 langabetu gehiago izan ziren. 2006. 
urtetik 2008.era, egoera ekonomikoa normala zela, urtarrileko langabeziak 
% 5,88 eta % 9,13 egin zuen gora. 
 
Egun 143.118 langabetu daude erregistratuta; horietatik 69.493 gizonezkoak 
dira (% 48,56), eta 73.625 emakumezkoak (% 51,44). Azken hilabetean, 
langabezia % 3,21 igo da gizonen artean. Emakumeen artean % 7,28 igo da. 
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Emakumeen langabezia gehiago igotzea bat dator aurreko urteetan 
gertatutakoarekin.  

 
Urteko balantzean, zuzeneko erlazio argia nabari da langabezia-igoeraren eta 
langabeen adinaren artean. 35 urtetik beherakoen artean % 1,81 jaitsi da 
langabezia, 35-54 urtekoen artean % 9,05 igo da, eta adin horretatik aurrera % 
11,30 igo da. 

Zerbitzuen sektoretik datozenen artean igo da gehien langabezia 
urtarrilean; % 6,98 (5.850 pertsona), hain zuzen ere, eta horrek berez azaltzen 
du hilabetean langabeziak izan duen hazkundearen % 81,7. Industriaren 
sektorean 590 pertsona gehiago daude langabezian, % 2,56; eraikuntzan, 
berriz, 156 pertsona gutxiago, % 0,92. Lehenengo sektorean % 12,23, nahiz eta 
232 pertsona baino ez izan, sektoreak duen tamaina txikiagatik. Lehen 
enpleguaren bila dabiltzan langabeen kopurua % 6,31 igo da. 

Urteko saldoan industriaren datu egokia nabari da oraindik, langabe 
kopurua % 8,33 jaitsi delako, sektore horretan langabeziak 2.149 pertsona 
gutxiagori eragin baitie. Eraikuntzan % 1,36 hazi da, eta zerbitzuetan % 6,44. 
Lehen sektoreko langabe kopurua nabarmen igo da (% 55,51), eta lehen 
enpleguaren bila dabiltzan pertsonen kopurua % 41,56 igo da. 

Datuak xeheago emanez, nabarmena da txikizkako merkataritza-
jardueretan langabeziak izan duen hazkundea (+940). Sektore horrek 
jarduera-jaitsiera nabarmena izan ohi du abenduarekiko, hilabete horretan 
dinamismo handikoa izaten delako. Langabetuen hazkunde nabarmena izan 
duten beste jarduera batzuk izan dira, baita ere, aurreko hilean bilakaera ona 
izandakoak, besteak beste, egoitza-establezimenduak (591 pertsona) edo 
eraikin-zerbitzuak eta lorezaintza-jarduerak (531 lagun). Administrazio 
publikotik datorren langabezia (+492) ere nabarmentzen da urtarrilean 
langabezia-hazkunde handiena izan dutenen artean. 

Jarduera gutxitan murriztu da langabezia urtarrilean; horien artean 
nabarmentzen dira eraikinen eraikuntza (-166 langabetu) eta hezkuntza (-
110). 

Langabetuen % 16,52 industriatik datoz, % 11,77 eraikuntzatik, % 11,15 
merkataritzatik, eta % 7,82 turismo eta ostalaritzatik; horrela bada, sektore 
horietan dago Euskal Autonomia Erkidegoko langabeziaren erdia. Gizonezkoen 
artean, langabezia industrian eta eraikuntzan nabari da bereziki; emakumeen 
artean, berriz, merkataritzan, industrian eta ostalaritzan.  

Lurralde historikoen arabera, langabeziak Araban izan du bilakaera okerrena 
joan den urtarrilean, langabe kopurua % 7,52 igo baita. Gipuzkoan % 5,13 
hazi da, eta Bizkaian % 4,73. Urtetik urterako bilakaeran, langabezia % 7,48 igo 
da Bizkaian, % 6,42 Araban eta % 1,36 Gipuzkoan. 

 
Langabeziaren eboluzioa EAEn (2009ko urtarriletik 2011ko 

urtarrilera) 
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   Hilekoa Urtekoa 
 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 

10-eka 126.365 -3.283 -2,53 10.267 8,84 

10-uzt 125.832 -533 -0,42 9.128 7,82 

10-abu 129.293 3.461 2,75 8.975 7,46 

10-ira 130.549 1.256 0,97 7.155 5,80 

10-urr 132.345 1.796 1,38 6.756 5,38 

10-aza 133.051 706 0,53 5.597 4,39 

10-abe 135.961 2.910 2,19 7.760 6,05 

11-urt 143.118 7.157 5,26 143.118 5,48 

 

 

Erregistratutako langabezia EAEn. Bilakaera sexuaren eta adinaren 

arabera 

          Gizonezkoak Emakumeak < 25 >24 

  Langabeak 
Joan 
den 

hilabete
ko % 

Joan 
den 

hilabete
ko 

saldoa 

Joan 
den 

urteko 
% 

Kop 
Joan 
den 

hilabete
ko % 

Joan 
den 

urteko 
% 

Kop 
Joan 
den 

hilabete
ko % 

Joan 
den 

urteko 
% 

Kop 
Joan 
den 

hilabete
ko % 

Joan 
den 

urteko 
% 

Kop 
Joan 
den 

hilabete
ko % 

Joan 
den 

urteko %

2006-urt. 89.550 7,39 6.160 -3,63 37.785 5,16 -4,56 51.765 9,07 -2,94 9.005 14,18 -1,67 80.545 6,68 62,76

2007-urt. 80.685 5,88 4.482 -9,90 32.482 3,72 -14,03 48.203 7,39 -6,88 6.792 12,86 -24,58 73.893 5,28 -8,26

2008-urt. 81.393 9,13 6.811 0,88 33.309 7,21 2,55 48.084 10,50 -0,25 6.620 16,61 -2,53 74.773 8,52 1,19

2009-urt. 110.093 9,40 9.456 35,26 52.911 8,66 58,85 57.182 10,09 18,92 10.737 15,76 62,19 99.356 8,75 32,88

2010-urt. 135.687 5,84 7.486 23,25 67.944 4,39 28,41 67.743 7,33 18,47 12.659 6,81 17,90 123.028 5,74 23,83

211-urt. 143.118 5,26 7.157 5,48 69.493 3,21 2,28 73.625 7,28 8,68 12.039 8,18 -4,90 131.079 5,00 6,54

 
 
 
 
GIZARTE SEGURANTZA 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan Gizarte Segurantzaren afiliazioa 9.948 
pertsonatan jaitsi da 2010eko abenduaren aldean; horrek esan nahi du % 
1,1eko murrizketa izan dela. Bilakaera hori urtarrilerako itxaroten zenaren 
barruan dago; zian ere, hilabete horretan langabezia igo eta Gizarte 
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Segurantzako afiliazioa jaitsi egin ohi du. Aurreko urteko urtarrilean afiliazioa % 
1,3 jaitsi zen (-12.254 afiliatu), 2009ko urtarrilean % 1,7 (-16.254 afiliatu), 
2008ko urtarrilean 0,9% eta 2007ko urtarrilean 0,8%.  

Urteen arteko alderaketa eginez, Euskal Autonomia Erkidegoa afiliazioaren 
bilakaera onena izan duen bigarren erkidegoa da, % 0,24ko afiliazioa baino ez 
baitu galdu 2010eko urtarriletik 2011ko urtarrilera (925.761 iaz eta 923.510 
aurten).  

Araban (-% 1,43) izan da afiliazioaren murrizketa handiena; Gipuzkoan (-% 
1,03) eta Bizkaian (-% 0,97) berriz, eboluzioa ez da hain txarra izan. Estatuan, 
oro har, afiliazio-maila % 1,27 jaitsi da.  

Aurreko urteko afiliazio-kopuruekin alderatuz, Araban % 0,11ko hazkundea izan 
da, baina Bizkaiak % 0,12ko murrizketa izan du, eta Gipuzkoak % 0,60koa. 
Horren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoan emaitza murrizketa izan da, % 
0,24koa, hain zuzen ere. Azpimarratu behar dugu azken urtean afiliazioaren 
murrizketa txikiena izan duen autonomia erkidegoa izan garela. Araba izan da, 
Kordoba, Melilla, Jaen eta Ceutarekin batera, azken urtean afiliazioaren 
hazkundea izan duten lurralde bakarretakoa. 

 
 

 


