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BIZTANLERIA  JARDUERAREN ARABERA SAILKATZEKO INKESTA. III/2016 

 
 

Langabezia-tasa % 12,6 jaitsi da eta biztanleria 

okupatua % 0,8 hazi da 2016ko hirugarren 

hiruhilekoan Euskal AEn 
 
 

Jarduera-tasa % 57koa da eta okupazio-tasa % 66,2koa 
 
Euskal AEko lan-merkatuaren inguruko 2016ko hirugarren hiruhilekoaren datuek 911.300 
pertsona okupatuak daudela adierazten dute; hortaz, aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, 
7.400 pertsona gehiago daude okupatuta (% +0,8), Eustatek landutako datuen arabera. 
Bestalde, Euskal AEko langabezia-tasa % 12,6koa da, 2016ko bigarren hiruhilekoan baino 
1,3 puntu gutxiago. 
 
Biztanleria okupatuaren eta langabeen bilakaeraren ondorioz, 2016ko hirugarren 
hiruhilekoan jarduera-tasa % 57koa da; aurreko hiruhilekoko ehunekoa baino hiru hamarren 
azpitik. 
 
Generoari dagokionean, okupazioak gora egin du gizonen artean (+10.700), eta 
emakumeen artean, berriz, behera (-3.300). Gipuzkoa da okupazioa gehien igo den 
lurraldea, 3.800 okupatu gehiagorekin. Ondoren Bizkaia dago, 3.200 okupatu gehiagorekin 
eta, azkenik, Araba agertzen da 400 pertsona okupatu gehiagorekin. 
 

Biztanleria okupatuaren hazkuntza handiena industriaren sektorean eman da 
 
Biztanleria okupatua 8.600 pertsonatan hazi da industrian; eraikuntzan eta lehen sektorean 
(+100 eta -100, hurrenez hurren) antzera jarraitzen du; zerbitzuen sektorean, berriz, 1.000 
okupatu gutxiago daude. 
 
Okupazio-tasa –16 eta 64 urte bitarteko biztanle-kopuruaren gainean landunen ehunekoa– 
aurreko hiruhileko datuarekin alderatuz ehuneko puntu erdi igotzen da, eta % 66,2an 
kokatzen da. Tasa hori, gizonen kasuan, % 70,4koa da, eta emakumeen kasuan, % 
62,1ekoa. 
 
Lurralde historikoen arabera, okupazio-tasa handiena Gipuzkoan ematen da, % 68,2rekin; 
aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, ehuneko 0,6 puntu hazi da. Bigarren lekuan Araba dago, 
% 65,6ko tasarekin –ehuneko 0,6 puntu hazi da–. Bizkaiak dauka tasa baxuena, % 
65,2rekin –azken hiruhilekoan puntu erdi hazi da–. 
 

490.200 etxetan pertsona aktibo guztiak okupatuak daude 
 
2016ko hirugarren hiruhilekoan Euskal AEko 872.300 (zenbatetsia) familia-etxeetako heren 
batean ez dago pertsona aktiborik. Familia-etxeen erdia baino pixka bat gehiagotan 
pertsona aktibo guztiak okupatuak daude; aurreko hiruhilekoan baino 7.100 familia gehiago. 
Gainera, pertsona aktibo guztiak langabezian dituzten familia-etxeak 48.000 dira (guztien  
% 5,5), 2.400 jaitsi ondoren. 
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Langabezia-tasa % 12,6ra jaitsi da, aurreko hiruhilekoan baino 1,3 puntu gutxiago 
 
Langabeak, hots, lan bila aritu, bilatzeko kudeaketa aktiboak egin eta gainera lanerako prest 
daudenak, urteko bigarren hiruhilekoan 131.700 direla zenbatetsi da, aurreko hiruhilekoan 
baino 14.400. Gizonezko langabeak –64.600– 14.000 lagunetan murriztu dira. Emakume 
langabeen kopurua, berriz, 300 lagunetan murriztu da. Hiruhileko honetan 67.200 emakume 
langabe daude. 
 
2016ko hirugarren hiruhilekoko datuen arabera, langabezia-tasa % 12,6koa da, aurreko 
hiruhilekoan baino 1,3 puntu gutxiago. Gizonezkoen langabezia-tasa % 11,7ra jaisten da 
(2,5 puntu gutxiago) eta emakumezkoena % 13,6an mantentzen da. Gazteen langabezia-
tasak altuena izaten jarraitzen du, 6,2 puntu jaitsi den arren (% 25,6). 16 eta 24 urte 
bitarteko gazte aktiboen artean 11.700 langabe daude. 
 
Lurralde historikoak kontuan hartuz, langabe-kopuruaren jaitsiera handiena Bizkaian eman 
da (-10.500 pertsona). Bertan langabezia-tasa % 14koa da, aurreko hiruhilekoan baino 1,7 
puntu gutxiago. Gipuzkoan –33.300 langabe– langabezia 2.800 pertsonatan jaitsi da, eta 
langabezia-tasa % 9,9an kokatzen da. Aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, Araban 
langabezia 1.100 pertsonatan murriztu da, eta langabezia-tasa % 13,9an kokatu da. 
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EUROSTATen arabera –Europar Batasunaren Estatistika Bulegoa–, 2016ko abuztuan, 28ko 
Europar Batasuneko langabezia-tasa % 8,6 zen eta Espainiakoa % 19,5. 
 

Azken urtean okupatuen kopuruak gora egin du eta langabeenak behera. 
 
Euskal AEn 15.200 biztanle okupatu gehiago daude, 2015eko hirugarren hiruhilekoaren 
aldean. Gehikuntza hori, batez ere, gizonen artean eman da, 10.700 okupatu gehiagorekin. 
Emakume okupatuen kopurua 4.500 lagunetan handitu da. 
 
Langabezia-tasa 2,2 puntu jaitsi da (% 14,8tik % 12,6ra). Hortaz, 2015eko hirugarren 
hiruhilekoko datuekin alderatuz, Euskal AEn 24.300 pertsona gutxiago daude langabezian. 
 

NLEren arabera, hiruhileko batez besteko afiliatuen % 98,5 okupatuta dago. 
 
Euskal AEn 830.400 hiruhileko batez besteko bazkide daudela zenbatesten da, inkesta 
garaian Euskal AEko biztanle eta Gizarte Segurantzako bazkide. Haien arteko % 98,5 
okupatuak dira –817.600 lagun– BJAk darabiltzan Nazioarteko Lan Erakundearen (NLE) 
irizpideen arabera. 
 
Zenbatetsitako batez besteko 830.400 bazkideetatik 777.300 (% 93,6) hiruhilekoan zehar 
etengabe edo aldi bateko eten batez bazkideturikoak dira; gainerakoak, 53.100, bazkide 
berriak edo 2016ko hirugarren hiruhilekoan baja hartu duten afiliatuak dira. 
 
BJAren NLE okupatuen % 8,8 ez dira Gizarte Segurantzako bazkide (79.900 pertsona) 
Euskal AEn kokatutako enpresetan; hauek funtzionarioen mutualitate publikoetakoak, beste 
erkidegoetako enpresetakoak izan daitezke edo beste egoera batean egon daitezke. 
 

Langabeen % 28,2 ez dago langabe bezala Lanbiden erregistratua 
 
Euskal AEn 130.900 langabe daudela erregistratuak zenbatetsi da, batez beste hiruhilean 
eta Lanbiden erregistratuak; hau da, Euskal AEn bizi eta inkestaren garaian Lanbiden 
erregistratuta zegoen langabeziako kategoriaren batean. Horietatik % 69 langabea da 
NLEren definizioaren arabera (90.300 pertsona). 
 
Lanbiden 130.900 langabe daude erregistratuta batez beste; gainera, 108.900 (% 83,2) 
erregistratuta egon dira hiruhilekoan zehar edo tartean baja bat izan dute; gainerakoak, 
22.000 pertsona, aurreneko aldiz erregistratu dira edo baja izan dira Lanbiden 2016ko 
hirugarren hiruhilekoan. 
 
BJAren NLE langabeen % 28,2 ez dago erregistratuta Lanbiden langabe bezala (37.100 
pertsona), baina baliteke beste kategoriaren batean egotea. 
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Euskal AEn biztanleria jardueraren arabera (1). 2016/III

2016/III 2016/II

Milakoak Milakoak Milakoak %

16 URTE ETA GEHIAGOKO 

BIZTANLERIA 1.831,1 1.832,4 -1,3 - 0,1

AKTIBOAK 1.043,1 1.050,0 -6,9 -0,7

Gizonak 550,1 553,4 -3,3 -0,6

Emakumeak 493,0 496,6 -3,6 -0,7

Araba/Álava 156,7 157,3 -0,6 -0,4

Bizkaia 548,6 555,9 -7,3 -1,3

Gipuzkoa 337,8 336,8 +1,0 +0,3

BIZTANLERIA LANDUNA 911,3 903,9 +7,4 +0,8

Gizonak 485,5 474,8 +10,7 +2,3

Emakumeak 425,8 429,1 -3,3 -0,8

Araba/Álava 135,0 134,6 +0,4 +0,3

Bizkaia 471,9 468,7 +3,2 +0,7

Gipuzkoa 304,5 300,7 +3,8 +1,3

Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza 9,8 9,9 -0,1 -1,0

Industria 193,6 185,0 +8,6 +4,6

Eraikuntza 47,9 47,8 +0,1 +0,2

Zerbitzuak 660,1 661,1 -1,0 -0,2

Soldatakoak 729,9 723,4 +6,5 +0,9

 - Kontratu mugagabea dutenak 520,5 526,2 -5,7 -1,1

  - Aldi baterako kontratuarekin eta 

kontraturik gabe 209,4 197,3 +12,1 +6,1

Ez soldatakoak 181,4 180,5 +0,9 +0,5

LANGABEAK 131,7 146,1 -14,4 -9,9

Gizonak 64,6 78,6 -14,0 -17,8

Emakumeak 67,2 67,5 -0,3 -0,4

16 - 24 11,7 14,8 -3,1 -20,9

25 - 44 75,1 78,6 -3,5 -4,5

45 eta gehiago 44,9 52,6 -7,7 -14,6

Araba/Álava 21,7 22,8 -1,1 -4,8

Bizkaia 76,7 87,2 -10,5 -12,0

Gipuzkoa 33,3 36,1 -2,8 -7,8

EZ-AKTIBOAK 788,1 782,3 +5,8 +0,7

ETXEBIZITZAK 872,3 872,4 -0,1 -0,0

Aktibo 1 edo gehiagoko etxebizitzak 596,6 597,5 -0,9 -0,2

- Guztiak okupatuak 490,2 483,1 +7,1 +1,5

- Guztiak langabeak 48,0 50,4 -2,4 -4,8

Aktiborik gabeko etxebizitzak 275,7 274,8 +0,9 +0,3

Iturria: Eustat. Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta

Aldakuntza, aurreko 

hiruhilekoaren 

aldean

(1) Aurtengo urtearen datuak behin-behinekoak dira eta aurreko urtekoak ikuskatu dira urte

horretako urtarrilaren oinarri 1ekiko populazioaren gaurkotzearekin
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Biztanleria jardueraren arabera. Tasa nagusiak (1). 2016/III

2016/III 2016/II

Aldakuntza, aurreko 

hiruhilekoaren aldean 

(e.p.*)

JARDUERA-TASA 57,0 57,3 -0,3

Gizonak 62,3 62,7 -0,4

Emakumeak 52,0 52,3 -0,3

Araba/Álava 58,3 58,4 -0,1

Bizkaia 56,6 57,3 -0,7

Gipuzkoa 57,0 56,8 +0,2

BETETZE-TASA (16-64 urte bitarte) 66,2 65,7 +0,5

Gizonak 70,4 68,8 +1,6

Emakumeak 62,1 62,5 -0,4

Araba/Álava 65,6 65,0 +0,6

Bizkaia 65,2 64,7 +0,5

Gipuzkoa 68,2 67,6 +0,6

LANGABEZIA TASA 12,6 13,9 -1,3

Gizonak 11,7 14,2 -2,5

Emakumeak 13,6 13,6 +0,0

16 - 24 25,6 31,8 -6,2

25 - 44 14,6 15,1 -0,5

45 eta gehiago 9,3 10,9 -1,6

Araba/Álava 13,9 14,5 -0,6

Bizkaia 14,0 15,7 -1,7

Gipuzkoa 9,9 10,7 -0,8

EZ-AKTIBOTASUN  TASA 43,0 42,7 +0,3

*e.p. = Aldea, ehunekotan

Iturria: Eustat. Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkesta

(1) Aurtengo urtearen datuak behin-behinekoak dira eta aurreko urtekoak ikuskatu dira urte

horretako urtarrilaren oinarri 1ekiko populazioaren gaurkotzearekin
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