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Txosten honek, 2020ko laugarren hiruhilekoan, Euskal Autonomia Erkidegoan lan-merkatuak 

izandako joera aztertzen du, aldagai nagusien analisiaren bitartez. Horretarako, lan-merka-

tuari zuzenki lotutako aldagaiez gain (erregistratutako langabezia, afiliazioa Gizarte Segu-

rantzan eta kontratuen erregistroa), lan merkatuaren arloan biztanleria neurtzera bideratuta 

dauden estatistika operazio nagusiak hartu dira kontuan (Euskal Estatistika Erakundearen 

“Biztanleria Jardueraren Arabera sailkatzeko inkesta”, BJA). 
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Testuinguru Ekonomikoa 

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) Barne Produktu Gordinaren (BPG) aurreikuspe-

nak urte arteko %7,3ko jaitsiera erakusten du 2020ko laugarren hiruhilekorako eta      

-%9,4koa 2020 urte osoari dagokionez 
 

Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Plangintza Zuzenda-

ritzak abenduan burututako aurreikuspenaren arabera, 

urteko laugarren hiruhilekoan EAEko BPG-aren urte 

arteko aldakuntza-tasa -% 7,3koa izango da. 2020-2021 

aldirako, EAEko ekonomiaren hazkunde aurreikuspenei 

dagokienez, krisi ekonomikoa ez da izango lehen uste 

bezain gogorra (-%10,1), baina susperraldia motelagoa 

izango da, pandemiaren kutsatzeen bigarren boladaren 

intentsitatearen ondorioz. 

 

Izan ere, pandemiaren berragerpenak eta hura kontro-

latzeko ezarri ziren murrizketek eragin handia izango 

dute turismoan, ostalaritzan eta kultura jardueretan; 

beraz, hirugarren hiruhilekoan hasitako susperraldia 

galgatu egingo da urteko azken hilabeteetan. Zehaz-

kiago adierazita, EAEko BPGa %9,4 jaitsiko da 2020an. 

Susperraldia 2021eko bigarren hiruhilekoan iritsiko da, 

hazkunde hutsaleko lehen hiruhilekoaren ostean, eta 

jarduera tasa %8,6 haziko da 2021ean. 

 

Zehatzago esanda, barne eskariaren bi osagai nagusiek 

beherakada esanguratsuak izango dituzte 2020an, sek-

toreen azterketan gertatzen den bezala, non adar 

guztiak modu esanguratsuan gutxituko baitira. 

2021erako, BPGaren agregatu guztiek, eskaintzaren 

zein eskariaren aldetik, jarduera ekonomikoaren aurre-

rapenari ekarpen positiboa egitea espero da. 

 

 
Iturriak: Eustat, Ekonomia eta Ogasun saila: Ekonomia eta 

Plangintza Zuzendaritza , “Koiuntura DI-DA batean 2021-eko 

urtarrila” txostena 

 

Espainia eta Euroguneko ekonomiei dagokienez, hu-

rrengo taulan ikus daitekeen bezala, Consensus Fore-

cast-ek Eurogunerako egindako aurreikuspena                      

-%7,3koa da 2020 urterako, NDF-k Espainiarako urte 

berdinerako egindako aurreikuspena -%12,8koa izanik. 

2021 urterako egindako aurreikuspenak Eurogunerako 

eta Espainiarako +%4,7 eta +%7,2koak dira, hurrenez 

hurren.  

 
Iturriak: EIN, Eurostat, NDF, Consensus Forecast, “Koiuntura 

DI-DA batean 2021-eko urtarrila” txostena 
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Lanbiden erregistratutako langabezia 

Lanbiden erregistratutako langabe kopuruak hiruhileko arteko %10,7ko jaitsiera izan 

du urteko laugarren hiruhilekoan; -8.685 emakume eta -6.833 gizonezko 
 

Aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, Lanbideko bulego-

etan erregistratutako langabe kopurua jaitsi egin da 

2020ko laugarren hiruhilekoan (15.518 pertsona gutxi-

ago); guztira erregistratutako langabe kopurua 129.240 

pertsonakoa izan da. Hiruhileko arteko jaitsiera 

%10,7koa izan da eta urte arteko igoera %13,2koa. 

 

 
Iturria: Azterketa, Azterlan eta Estatistika Zerbitzua. Lanbi-

deko Kabinete Teknikoa 

 

Sexuari dagokionez, aurreko hiruhilekoarekin aldera-

tuta, Lanbiden erregistratutako langabe kopurua 8.685 

pertsonatan jaitsi da emakumezkoen artean eta -6.833 

pertsonatan gizonezkoen artean. Emakumez kasuan, 

erregistratutako langabe kopurua 70.342 pertsonatan 

kokatu da eta 58.898 pertsonatan gizonezkoen kasuan.  

 

Adinari dagokionez, langabetu kopuruaren jaitsierarik 

handiena, balore absolutuetan eta aurreko hiruhilekoa-

rekin alderatuta, 25-34 urte bitarteko segmentuan ger-

tatu da (-4.892); ondoren, 16-24 urte bitartekoen ar-

tean (-3.933); 35-44 adin tartean (-2.978); 45-54 adin 

tartean (-2.114) eta 55-64 adin tartean (-1.601).  

 

Lurralde Historikoei dagokienez, balore erlatiboetan, 

Araba izan da langabetu kopuruan jaitsierarik handiena 

izan duen lurraldea aurreko hiruhilekoarekin alderatuta 

(-%13,4; -3.373). Ondoren, Gipuzkoa (-%12,3; -4.844) 

eta Bizkaia (-%9,1; -7.301).    

 

 

 
Iturria: Azterketa, Azterlan eta Estatistika Zerbitzua. Lanbi-

deko Kabinete Teknikoa 

 

Jatorriari dagokionez, balore erlatiboetan, Lanbiden 

erregistratutako langabetu atzerritarren kopurua %14,2 

jaitsi da eta bertako langabetu kopurua -%10,0 aurreko 

hiruhilekoarekin alderatuta. Lehenengo kasuan langa-

betu kopurua 20.435 pertsonatan kokatu da eta biga-

rren kasuan 108.805 pertsonatan. 

 

Ikasketa-mailaren arabera, aurreko hiruhilekoarekin al-

deratuta, langabetu kopuruan jaitsierarik handiena uni-

bertsitate ikasketak dituztenen taldean eman da (-

%14,5). Ondoren batxilergo ikasketak dituztenak (-

%13,9), oinarrizkoa ikasketak dituztenak (-%10,1) eta 

Lanbide Heziketako ikasketak dituztenak (-%8,3).  

 

Jarduera Ekonomikoari dagokionez, hiruhileko hone-

tan, balore absolutuetan, aurreko hiruhilekoaren alde-

ratuta, langabetu kopuruan jaitsierarik handiena izan 

duten sektoreak hurrengoak izan dira: (I) Txikizkako 

merkataritza (-1.693); (ii) Janari eta edari zerbitzuak (-

1.387); eta (iii) Hezkuntza (-1.129). Ia ez da egon langa-

betu kopuruan igoerarik izan duen jarduerarik, hurren-

goak nabarmentzen dira: (i) Ibilgailu motordunen, atoi 

eta erdi-atoien fabrikazioa (+79); (ii) beste garraio-ma-

terial batzuen fabrikazioa (+30); eta (iii) Arrantza eta 

akuikultura (+23). 
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Afiliazioa Gizarte Segurantzan 

Gizarte Segurantzako afiliatu kopurua 959.132 pertsonakoa izan da, aurreko hiruhile-

koan baino %1,4 gehiago 
 

EAEn 2020ko laugarren hiruhilekoan, Gizarte Seguran-

tzako afiliatu kopurua 959.132 pertsonakoa izan da: au-

rreko hiruhilekoan baino %1,4 gehiago eta aurreko ur-

teko hiruhileko berdinean baino %2,2 gutxiago.  

 

 
Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioa 

 

Sexuari dagokionez, afiliatu kopurua egonkor man-

tendu da aztertutako azken bost hiruhilekoetan. Hu-

rrengo taulan azaltzen den bezala, afiliatu kopuruaren 

% 52a gizonezkoak dira eta % 48a emakumezkoak (au-

rreko hiruhilean baino puntu bat gehiago). 

 

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioa 

Lurralde Historikoei dagokienez, afiliazio kopuru handi-

ena Bizkaian izan da (% 50,2). Gipuzkoan, % 33,5ekoa 

izan da eta Araban % 16,3koa. Aurreko hiruhilekoarekin 

alderatuta, Bizkaian 7.755 pertsonatan igo da afiliatu 

kopurua; ondoren Gipuzkoa (+3.799) eta Araba 

(+1.643).  

 

Jarduera Ekonomikoen atalei dagokienez, hiruhilekoa-

ren azken hileko batez besteko datuen arabera, lauga-

rren hiruhilekoan afiliatu gehien izan dituzten jarduera 

atalak hurrengoak izan dira: (i) Manufaktura industria 

(%17,6); (ii) Handizkako eta txikizkako merkataritza, 

motozikleta eta ibilgailu motordunen konponketa (% 

14,2); (iii) Osasun jarduerak eta gizarte zerbitzuak (% 

11,5). 2020ko laugarren hiruhileko datuak aurreko hiru-

hileko datuekin alderatuta, afiliatu kopuruan igoera izan 

duten jarduera atalen artean hurrengoak nabarmen-

tzen dira: (i) hezkuntza (+10.992); (ii) Arte, jolas eta en-

tretenimendu-jarduerak (+1.225); eta (iii) jarduera pro-

fesional zientifikoak eta teknikoak (+1.000). 

 

Jatorriari dagokionez, hiruhilekoaren azken hileko batez 

besteko datuen arabera, Gizarte Segurantzara batu di-

ren atzerritarren kopurua %2,1 jaitsi da aurreko hiruhi-

lekoarekin alderatuta, kopurua guztira 68.655 pertsona-

tan kokaturik. Afiliatu guztien artean, talde honen pisua 

%7,2koa da, afiliatu autoktonoena %92,8koa izanik. 

Atzerritarren artean, gizonezkoen afiliazioa %2,8 jaitsi 

da eta emakumezkoen afiliazioa -%1,2. Lurralde Histori-

koei dagokienez, atzerritarren afiliazioa jaitsi egin da 

Araban eta Gipuzkoan (-%7,2 eta -%3,1, hurrenez hu-

rren). Bizkaia, ostera, igo egin da (+%0,7).  
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Kontratatutako pertsonak eta kontratuak 

Laugarren hiruhilekoan kontraturen bat sinatu duen pertsona kopurua % 7,9 jaitsi da 

eta sinatutako kontratu kopurua guztira 195.714koa izan da 
 

2020ko laugarren hiruhilekoan EAEn kontraturen bat si-

natu duen pertsona kopurua guztira 99.702koa izan da, 

aurreko hiruhilekoan baino % 7,9 gutxiago. Sexuari da-

gokionez, gizonezkoen artean % 9,1eko murrizketa izan 

da eta emakumezkoen artean % 5,4koa.  

Iturria: Azterketa, Azterlan eta Estatistika Zerbitzua. Lanbi-

deko Kabinete Teknikoa 

Ikasketa-mailaren arabera, kontratatutako pertsonen 

% 42,7k derrigorrezko ikasketak ditu, % 21,3k Batxilergo 

ikasketak, % 18,7k unibertsitate ikasketak eta % 16,8k 

Lanbide Heziketako ikasketak.  

 

Adinari dagokionez, 2020ko laugarren hiruhilekoan 

kontratatutako pertsona kopuruaren artean, 25-34 urte 

bitarteko pertsona taldea nabarmendu da, % 29,0ko pi-

suarekin. Aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, aztertu-

tako talde guztiek jasan dute murrizketa kontratatutako 

pertsona kopuruari dagokionez, 24 urte azpikoen adin 

tartea nabarmentzen da (-% 18,1).  

 

Jatorriari dagokionez, kontratatutako pertsonen % 

84,2a bertakoa da eta % 15,8ak atzerriko nazionalitatea 

du (aurreko hiruhileko portzentajea baino 1.9 puntu ba-

xuagoa). Atzerritarren artean, jatorri hauek nabarmen-

tzen dira: latinoamerikarra (% 43,5), Europar Erkidego-

koak eta ez erkidegokoak (% 20,9) eta Afrika iparralde-

koak    (% 15,4).  

 

 

Laugarrengo hiruhilekoan sinatutako kontratu kopuru-

ari dagokionez, EAEn kokatutako lanpostua duten 

195.714 kontratu erregistratu dira (kontratatutako per-

tsonak baino 2 aldiz gehiago). Aurreko hiruhilekoarekin 

alderatuta,% 4,1 hazi da kontratu kopurua. 

 
Iturria: Azterketa, Azterlan eta Estatistika Zerbitzua. Lanbi-

deko Kabinete Teknikoa 

 

Lan - kontratu motaren arabera, joera berdinak jarrai-

tzen du: sinatutako kontratuen % 7,6 kontratu mugaga-

beak izan dira (aurreko hiruhilekoan baino 0,6 puntu ba-

xuagoa) eta % 92,4 aldi baterako kontratuak. Sinatutako 

kontratu guztietatik % 38,8 kontratu partzialak izan dira 

(aurreko hiruhilekoan baino 0,4 puntu altuagoa).  

 

Lurralde Historikoei dagokienez, balore erlatiboetan, 

Bizkaia izan da hazkundea erregistratu duen lurralde ba-

karra, aurreko hiruhilekoarekin alderatuta (+% 11,6); Gi-

puzkoan % 3,5 murriztu da kontratazioa eta Araban -% 

2,4. Bizkaia izan da kontratu kopuru handiena izan duen 

lurraldea (% 52,5; 102.750); jarraian, Gipuzkoa (% 28,9; 

56.603) eta Araba (% 18,6; 36.361). 

 

Jarduera Ekonomikoei dagokienez, hurrengoak izan 

dira kontratu kopuru gehien izan dituzten sektoreak: (i) 

osasun-jarduerak eta gizarte zerbitzuak (% 16,5); (ii) ma-

nufaktura-industria (% 15,4); (iii) merkataritza (% 13,2) 

eta (iv) administrazio jarduerak (% 11,2). Gizonezkoen 

artean, gehien nabarmentzen den sektorea manufak-

tura industria da (% 23,5) eta emakumezkoen artean 

osasun jarduerak eta gizarte zerbitzuak (% 25,7).  
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Okupazioa eta Langabezia, Biztanleria Jardueraren Arabera sailka-

tzeko inkestaren arabera (BJA) 

Langabezia tasa %11,2koa izan da eta enplegu tasa %49,8koa 
 

Aztertutako hiruhilekoan, EAEko enplegu tasa % 

49,8koa izan da 16-64 urte bitarteko populazioan (% 

53,8 gizonezkoen kasuan eta % 46,1 emakumezkoen ka-

suan). Landunen kopurua guztira 930.500ekoa izan da, 

aurreko hiruhilekoan baino 14.200 pertsona gehiago. 

Gizonezkoen kasuan, landunen kopurua 482.700ekoa 

izan da (aurreko hiruhilekoan baino % 0,4 gehiago) eta 

447.800ekoa emakumezkoen kasuan (aurreko hiruhile-

koan baino % 2,9 gehiago). 

 

Adinari dagokionez, enplegu tasa handiena 25-44 urte 

bitarteko taldeari dagokio (% 77,5), 402.600 landun. 

Bestalde, enplegu tasa txikiena 16-24 urte bitarteko tal-

deari dagokio (% 21,6), 40.000 landun. Balore erlatibo-

etan eta aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, landun 

kopuruari dagokionez eboluziorik onena izan duen tal-

dea 16-24 urte bitartekoena izan da (+%11,1); jarraian 

45 urte edo gehiagokoena (+%1,8) eta 25-44 urte bitar-

tekoena (+%0,4).  

 

Lurralde Historikoei dagokienez, Araba izan da enplegu 

tasarik handiena izan duena (% 52,3), jarraian Gipuzkoa 

(% 51,3) eta Bizkaia (% 48,2). Landun kopuruari dagoki-

onez, aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, igoerarik 

handiena Araban izan da (+%4,8), jarraian Gipuzkoan 

(+%1,1) eta Bizkaian (+%0,9).   
 

Jarduera Ekonomikoari dagokionez, Zerbitzuen sekto-

rea izan da okupatu gehien izan duena (% 72,5). Ondo-

ren, Industria sektorea (% 21,4), Eraikuntza sektorea (% 

5,3) eta Lehen sektorea (% 0,8). 
 

Kontratu motari dagokionez, soldatapekoen % 70,3k 

kontratu mugagabeak – finkoak izan dituzte Euskadin 

eta % 29,7k aldi baterako kontratuak. Kontratuen par-

tzialtasunari dagokionez, kontratuen % 80,2 lanaldi 

osokoak izan dira eta % 19,8 lanaldi partzialekoak.

Laugarren hiruhilekoan, EAEko langabezia tasa % 

11,2koa izan da (% 11,5 gizonezkoen artean eta % 10,8 

emakumezkoen artean). Langabetu kopurua 116.900 

pertsonakoa izan da, aurreko hiruhilekoan baino 15.100 

pertsona gehiago. Gizonezkoen kasuan %22,5 igo da 

langabetu kopurua eta emakumezkoen kasuan +%7,3.  

 

Adinari dagokionez, langabezia tasarik baxuena 45 urte 

edo gehiagoko taldeari dagokio (% 8,2); jarraian 25-44 

urte bitarteko taldea (% 13,1) eta 16-24 urte bitarteko 

taldea (% 24,2). Aurreko hiruhilekoarekin alderatuta, 

balore erlatiboetan, langabetu kopuruan jaitsiera izan 

duen talde bakarra 16-24 urte bitartekoena izan da (-

%11,1); 45 urte edo gehiagoko taldeak eta 25-44 urte 

bitarteko taldeak igoerak izan dituzte (+%20,1 eta 

+%18,6, hurrenez hurren).  
 

Lurralde Historikoei dagokienez, Gipuzkoan izan da lan-

gabezia tasarik baxuena (% 9,4), jarraian Araba (% 10,1) 

eta Bizkaia (% 12,6). Aurreko hiruhilekoarekin aldera-

tuta, balore erlatiboetan, langabetu kopuruan jaitsiera 

izan duen lurralde bakarra Araba izan da (-%10,4); Gi-

puzkoan eta Bizkaian igoerak izan dira (+%41,2 eta 

+%12,5, hurrenez hurren).  
 

Ikasketa – mailaren arabera, langabetuen % 45,7k biga-

rren mailako eta erdi-mailako ikasketak ditu, % 27,5-ek 

oinarrizko ikasketak edo baxuagoak ditu, eta azkenik, % 

26,9k goi-mailako ikasketak ditu.   
 

Jatorriari dagokionez, langabetuen % 75,2 bertakoak 

dira, atzerritarrak, beraz, % 24,8.  

 

 

 

 

 

 

 


