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1994. urtean, Lan Harremanen Kontseilua “Informazio Soziolaboraleko Plan” bat disei-
natzen eta prestatzen hasi zen, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) errealitate ekonomi-
koa eta laborala xehetasunez aztertzeko helburuarekin. Informazio Plan horren oinarria
ondorengo atalek osatzen dute: Datu Base batek, hiru txosten motek (hileko txostenak,
hiruhilekoak eta urtekoak) eta Lan Harremanen Kontseiluak informazio hori guztia jende-
aren esku jartzeko diseinatutako web orrialde batek.

Datu Basean panorama sozioekonomiko eta laboraleko aldagai eta adierazle nagusiak
jasotzen dira modu eguneratuan (bai EAEko mailan bai Estatu mailan). Horretarako, gai
ekonomiko eta laboraletan iturri estatistiko nagusiak erabiltzen dira. Abiapuntuko informa-
zio horretan oinarrituz, urtean zehar hiru txosten-mota prestatzen dira: hileko txostenak
(11), hiruhileko txostenak (3) eta Urteko Txostena. Hileko eta hiruhileko txostenek modu
ordenatuan, sistematikoan eta sintetikoan hautatzen dute modu iraunkorrean eguneratu-
tako informazio eskerga. Urteko Txostenak, berriz, urtean zehar izandako gertakari sozio-
laboral nagusien azterketa kualitatiboa eta xeheagoa burutzen du.

Testuinguru horretan, “2001. urteko Txosten Soziolaboralaren” aurtengo edizioa zortziga-
rren urteko txostena da, eta, hortaz, aurten ere Lan Harremanen Kontseiluak euskal erre-
alitate soziolaboralaren berri emateko konpromisoa bete du. Txosten hau hiru kapitulutan
egituratzen da, eta horietako bakoitzak ondorengo edukiak ditu: jarraian, sarrerako kapi-
tulu honen ondoren, lehenengo kapituluan 2001 urteko ekonomi ingurunearen deskriba-
pen laburra egiten da, bai nazioarteko mailan, bai Estatuko mailan, eta Europako
Batasuneko eta Estatu osoko gertakari soziolaboral eta enplegu-politikari dagozkionak
errepasatzen dira.

Bigarren kapituluan EAEko errealitate sozioekonomiko eta laboralari helduko diogu,
horretarako ondorengo alderdiak aztertuz: Ekoizpen Jarduera hiru ikuspegietatik (ekoiz-
pena, eskaria eta errenta); Prezioak, Lan-kostuak eta Ekoizkortasuna; Lan Merkatua,
Negoziazio Kolektiboa, Laneko Gatazka, Enplegu Erregulazioko Espedienteak eta
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Laneko Ezbeharrak. Azkenik, hirugarren kapituluan datozen urteetan gure autonomia erki-
degoaren ingurune ekonomiko eta laboralari buruzko aurreikuspenak aztertuko ditugu.

Etengabeko hobekuntzaren bidetik, “Informazio Soziolaboraleko Planean”, osotasunean,
hainbat aldaketa egin dira urte hauetan. Zentzu horretan, ekarpen berri batzuk aipatu
behar dira, besteak beste: lehenengo kapitulua zabalduz joan da Europako lan-harrema-
netan izandako gertakari nagusien, Europa eta Estatu mailako gizarte-elkarrizketen, eta
Estatu kideen negoziazio kolektiboaren emaitzen informazioa gehituz. Bigarren kapitu-
luan, pixkanaka-pixkanaka Barne Produktu Gordinaren (BPG) banaketa erantsi da ondo-
rengo ikuspegiak aztertuz: errenta, lan-kostu eta ekoizkortasunaren azterketa, emaku-
mearen kokapen zehatza Lan Merkatuan, enplegu-politikaren, aktiboa eta pasiboa, alder-
diak. Azkenik, ahal den neurrian aurreikuspen ekonomiko eta soziolaboralei buruzkoa
zabaldu eta osatu da. Era berean, gizarteko sektore handi batzuek Datu Baseetara sar-
tzeko duten aukeran aurrera egin da.

2001eko Urteko Txosten Soziolaborala prestatzerakoan generoari dagokionez hizkera
neutroa erabiltzen saiatu gara. Alabaina, batzuetan ez dugu lortu, izan ere, horretarako,
irakurketa mantsotuko luketen elementuak sartu beharko bailira, eta horregatik, horiek ez
erabiltzea erabaki dugu.

Txosten Soziolaboralaren helburua urtetik urtera hobetzen segitzea da, izan ere, helburu
nagusia euskal egoera soziolaboralaren ikuspegi ahalik eta objektiboena eskaintzea da,
gure lan-merkatuaren egoera hobetzeko elkarrizketa, planteamenduak eta proposamenak
aberasteko nahiarekin. Izan ere, horrela soilik lortuko dugu gure autonomi erkidegoko bal-
dintzak eta bizi-kalitatea hobetzea.

Bukatzeko, atal honetaz baliatuko gara zenbait erakunderi eskainitako informazioagatik
eskerrak emateko, haien laguntzarik gabe ezingo genuke-eta informazio soziolaboraleko
plan hau prestatu. Horien artean, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Enplegu eta Gizarte
Segurantzako Sailari eta haren erakunde autonomoak diren Osalan eta Eustat-i, Euskal
Ekonomi eta Gizarte Kontseiluari, Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioari eta Enpleguaren
Institutu Nazionalari (INEM).
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1. kapitulua

Ingurune sozioekonomikoa
eta laborala





1.1. NAZIOARTEKO EKONOMIA

2001. urtean zehar, nazioarteko ekonomi jardueraren bilakaerak desazelerazio-prozesu
nabarmena jasan du. Horrela, ELGEko herrialde industrializatuetan Barne Produktu
Gordina (BPG) %1 hazi zen urte osoan zehar, 2000. urtean lortutako mailaren ( %3,7) oso
azpitik.

Zalantzarik gabe 2001 urteko gertakizun azpimarragarriena, sorrarazitako eragin desber-
dinengatik, irailak 11ko atentatu terrorista izan zen. Eraso horrek munduko lehen ekono-
miako oinarriak astindu zituen, eta horrela, udara ondoren Estatu Batuetan hasitako gel-
dialdi ekonomikoa areagotuz joan zen pixkanaka-pixkanaka ekitaldian zehar. Estatu
Batuetako ekonomiaren portaera hori herrialde industrializatuetara zabalduz joan zen,
urtean zehar nazioarteko ekonomia desazelerazio garrantzitsu eta luzera eramanez.
Horren guztiaren ondorioz, Asia hego-ekialdeko eta Latinoamerikako industrilizatzen ari
ziren ekonomia asko ere moteltze horrekin kutsatu egin dira transmisiobide batzuen
bidez: nazioarteko merkataritza uzkurtzea, informazioaren eta komunikazioaren teknologi
sektoreko doikuntza, finantza-merkatuen konfiantza txikitzea eta enpresen eta etxeko
ekonomien ziurtasun eza. 
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1.1. taula  Nazioarteko aurreikuspen makroekonomikoak

(Urte arteko aldakuntza-tasa)
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Herrialdeak
BPG (erreala) Enplegua

2000 2001 2000 2001

Estatu Batuak 4,1 1,2 1,3 -0,1
Japonia 1,5 -0,4 -0,2 -0,4
Alemania 3,0 0,7 1,6 0,0
Frantzia 3,4 2,0 2,3 1,8
Italia 2,9 1,8 1,9 1,6
Erresuma Batua 2,9 2,3 1,0 0,9
Kanada 4,4 1,3 2,6 1,1
ELGEko herrialdeak 3,7 1,0 1,2 0,2
Europako Batasuna 3,3 1,7 1,9 1,1
EAE 5,3 3,2 1,2 3,2

Herrialdeak
KPI (1) Langabezi tasa (2)

2000 2001 2000 2001

Estatu Batuak 2,7 1,8 4,0 4,8
Japonia -1,1 -1,3 4,7 5,0
Alemania 1,4 1,9 7,5 7,5
Frantzia 1,2 1,7 9,5 8,9
Italia 2,9 2,8 10,7 10,0
Erresuma Batua 0,6 1,6 5,5 5,1
Kanada 2,0 2,2 6,8 7,3
ELGEko herrialdeak 2,9 2,8 6,2 6,5
Europako Batasuna 1,9 2,4 8,1 7,8
EAE 3,5 3,9 13,7 11,1

Herrialdeak
Defizit publikoa (% BPG) Kontu korronteko balantzaren saldoa (% BPG)

2000 2001 2000 2001

Estatu Batuak 1,7 0,6 -4,5 -4,1
Japonia -6,6 -6,4 2,5 2,1
Alemania 1,2 -2,5 -1,0 -0,7
Frantzia -1,4 -1,5 1,6 1,6
Italia -0,3 -1,4 -0,4 0,1
Erresuma Batua 1,9 1,1 -1,9 -1,8
Kanada 3,2 2,8 2,5 3,7
ELGEko herrialdeak 0,2 -0,7 -1,3 -1,2
Europako Batasuna 0,6 -0,7 -0,4 -0,2

(1) Kontsumo pribatuaren deflaktatzailea.
(2) Biztanleria Aktiboaren gaineko ehunekoa
Iturria: ELGE (2002ko apirila), Eustat



1.2. taula  BPGren nazioarteko bilakaera

(Urte arteko aldakuntza-tasa)

Hortaz, 2001eko nazioarteko egoeraren protagonista Estatu Batuak da. Horrela, Estatu
Batuetako ekonomia %1,2 soilik hazi zen 2001 urte osoan (%4,1 2000 urtean); hau da,
azkeneko bi hamarkadetako hazkunde-tasarik txikiena izan du. Urtean zehar izandako
bilakaerari dagokionez, Estatu Batuen hazkunde-erritmoa motelduz joan da urteak aurre-
ra egin ahala, 2001eko lehenengo seihilekoan BPG %1,2 hazi baitzen eta bigarren seihi-
lekoan -%0,6 jaitsi. Gainera, desazelerazio hori hasieran aurreikusitakoa baino handiagoa
eta larriagoa izan da, ziurtasun gabezia handiko eta arriskurako abertsio handiaren tes-
tuinguruan. Alabaina, egia da Estatu Batuetako BPGren portaerari buruzko azken zenba-
tespenek, 2001eko laugarren hiruhilekoari dagozkionak, BPGren hazkundea %1,4an
kokatzen dutela, atzeraldiaren mamua urrunduz. Horrek esan nahi du nabaritzen hasi
direla moneta-politika hedatzailearen eraginak (interes-tasak ekitaldian zehar asko jaitsi
dira, %6,5etik %1,75era), gastu publikoaren bultzadarenak eta kontsumitzaile eta enpre-
sen igurikimenen errekuperazio nabarmenarenak. Horren guztiaren ondorioz, Estatu
Batuetako ekonomiaren errekuperazioa hasieran aurreikusitakoa baino irmoagoa eta
goiztiarragoa izango dela dirudi.

Japoniako ekonomiaren kasuan, azken urteetan murgildurik dagoen krisialdi ekonomiko-
tik atera ezinda dabil, deflazio eta atzeraldi espiral batean. Horrela, 2001ean okertu egin
da bere egoera kaskarra, ekitaldia -%0,4ko BPGren beherapenarekin itxiz, ELGEren
azken zenbatespenen arabera. Gainera, Japoniako ekonomiak bilakaera beherakorra
izan du ekitaldia aurrera joan ahala, lehenengo seihilekoan jarduera geldituz (%0,1) eta
bigarrenean asko jaitsiz (-%2,3). Gainera, etorkizun hurbilean errekuperatzeko zantzurik
ez da ikusten.
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Kontzeptuak 1998 1999 2000 2001

BPG
Estatu Batuak 4,3 4,1 4,1 1,2
Japonia -1,1 0,8 1,5 -0,4
EB-11 2,9 2,7 3,5 1,6
EB-15 2,9 2,6 3,3 1,7
ELGE 2,7 3,1 3,7 1,0
EAE 6,0 5,2 5,3 3,2

Iturria: ELGE (2002ko apirila), Eustat



1.1. grafikoa  BPGren nazioarteko bilakaera (1990-2001)

Europako Batasunari dagokionez (EB-15), haren ekonomiaren hazkundea ere nabarmen
ahuldu da 2001 urtean. Horrela, Estatu Batuetako krisiak hasieran aurreikusitakoa baino
gehiago astindu du ekonomia hau. Zehatzago, ELGEk 2001eko abenduko txostenean
%1,7ko hazkundea aurreratu du EB-15ean 2001 urte osorako. Hortaz, EB-15ean ere,
urtean zehar bilakaera beherakorra izan da (%1,9 lehenengo seihilekoan eta %0,7 biga-
rrengoan). Egia da 2001eko bigarren seihilekoan zehar nazioarteko ekonomi erakunde
nagusiek beherantzako zuzenketak egin dituztela hazkunde-aurreikuspenetan. Ildo horre-
tatik, Europako Batzordeak hasiera batean (2001eko azaroa) %2,8ko hazkundea iragarri
zuen EB-15arentzat 2001 urtean, baina ondoren beherantz zuzendu behar izan zuen zen-
batespen hori, eta %1,7an kokatzen da, ELGEk iragarritako kopuru berean.
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Iturria: ELGE (2002ko apirila).
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1.3. taula  Ekonomiaren adierazle nagusiak (Europako Batasuna, EB-15)

(Urte arteko aldakuntza-tasa)

EBko ekonomi ahuleziaren ildotik, 2001 urtean zehar prezioen bilakaeran moderazioa
ikusten da, neurri handi batean 2000 urteko bigarren erdialdean izandako tentsio inflazio-
nistak ezabatuz. Portaera horretan garrantzi handia izan du nazioarteko merkatuetan
petrolioaren prezioak izandako moderazio handiak. Zehatzago, Estatistikako Institutu
Nazionalak (INE) eskainitako informazioaren arabera, inflazio harmonizatuaren tasa 2001
urtean EB-15ean %2an kokatzen da, eta Holanda (%5,1), Irlanda (%4,4), Portugal (%3,9),
Grezia (%3,5) eta Espainia (%2,9) izan dira prezioen igoera handienak izandako herrial-
deak ekitaldian zehar.

Europako Banku Zentralak (EBZ) 1,5 puntu jaitsi ditu interes-tasak 2001 ekitaldian zehar
(%4,75etik %3,25era). Hala eta guztiz ere, interesen maila Erreserba Federalekoen gai-
netik dago nabarmen. EBZri kosta egiten zaio interes-tasak jaistea, izan ere, 2001 urtea-
ren erdialdean tentsio inflazionista handiak zeuden oraindik ere. Hala ere, bigarren seihi-
lekoaren koiunturaren aurrean (inflazio-igurikimenen hobetzea eta hazkunde-aurreikus-
penen beherantzako zuzenketa) moneta-politika zertxo bat lasaitzea erabaki zuen eko-
nomi errekuperazioa bultzatzeko. Dibisa europarrari dagokionez, euroa dolarrarekiko
depreziatuz joan da 2001 urtean ere, urteko batez beste 0,896 dolar kotizatuz (2000 urte-
ko 0,924ren aldean). Joera hori 1995etik mantentzen da, Estatu Batuetako ekoizkortasu-
naren hazkundearekin eta haren ekonomiaren errentagarritasun handiarekin bat etorriz.
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2000 2001

Hazkundea
BPG 3,3 1,7

Prezioak eta alokairuak

Unitateko alokairu nominala 2,9 --
Unitateko alokairu erreala 0,9 --
ULK errealak -0,2 --
Kontsumo pribatuaren deflaktatzailea 1,9 2,1
Kontsumoko Prezioen Indize harmonizatua 2,3 2,0

Lan-merkatua
Enplegua 1,8 1,3
Jarduera-tasa (2) 69,0 69,6
Jarduera-tasa (3) 56,0 57,0
Langabezi-tasa (4) 8,3 7,7

(1): BPGren hazkundeari egindako ekarpena
(2): % lan egiteko adina duen biztanleriaren gainean (15etik 64 urtera)
(3): % 16 urte baino gehiagoko biztanleriaren gainean
(4): % biztanleria aktiboaren gainean
Iturria: European Economy, Eurostat.



1.4. taula  KPI harmonizatua (EB-15)

(abendua abenduaren gainean)

Azken urte hauetan, Europako Batasuneko konbergentzi prozesua indartsu ari da aurre-
ra. Hala ere, EB-15eko herrialde desberdinen arteko BPG per capiten arteko aldeak han-
diak dira oraindik. Horrela, Luxenburgoko BPG per capita Greziakoa bider 2,8koa da, eta
horrek esan nahi du oraindik ere EB-15aren barruan konbergentziari dagokionez ahalegin
handia egin behar dela.
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1999 2000 2001

Alemania 1,4 2,3 1,5
Austria 1,7 1,8 1,8
Belgika 2,1 3,0 2,0
Espainia 2,8 4,0 2,9
Finlandia 2,2 2,9 2,3
Frantzia 1,4 1,7 1,4
Holanda 1,9 2,9 5,1
Irlanda 3,9 4,6 4,4
Italia 2,1 2,8 2,3
Luxenburgo 2,3 4,3 0,9
Portugal 1,7 3,8 3,9
Danimarka 3,1 2,3 2,1
Grezia 2,4 3,7 3,5
Erresuma Batua 1,2 0,9 1,0
Suedia 1,2 1,3 3,2
EAE 3,0 3,8 3,4

EB GUZTIRA 1,7 2,3 2,0

Iturria: Eurostat, INE



1.5. taula  BPG per capita (UE-15eko batez bestekoa = 100)

1.2. ESPAINIAKO EKONOMIA

Espainiako ekonomiako Barne Produktu Gordinak (BPG) urte arteko %2,8ko hazkundea
izan du 2000 urtean zehar, 2000 urtean lortutako %4,1etik urrun. Horrela, Espainiako eko-
nomian, ekonomia industrialdu gehienetan bezala, nazioarteko ekonomiaren ahulezia
handiak eragina izan du. Hala eta guztiz ere, egia da hazkundea EB-15ean (%1,7) eta
Estatu Batuetan (%1,2) lortutakoa baino handiagoa dela, eta horrela, Espainiako ekono-
miak konbergentzia errealeko prozesuan aurrera egin ahal izan du komunitateko kideen
batez bestekoarekiko.
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2001. urtea

Luxenburgo 196,3
Irlanda 123,3
Danimarka 119,7
Herbehereak 117,8
Belgika 111,6
Austria 109,6
Alemania 104,5
Finlandia 104,2
Erresuma Batua 103,5
Suedia 102,1
Italia 102,0
Frantzia 97,7
Espainia 81,6
Portugal 74,3
Grezia 69,3

EB GUZTIRA 100,0

Iturria: European Economy (2001). Eurostat.



1.2. grafikoa  Espainiako ekonomia: BPGren eta enpleguaren urteko hazkundea
(1990-2001)

Eskariaren ikuspegitik, hazkundearen osaketaren azterketaren analisiak islatzen du
Espainiako ekonomiaren moteltzea gehiago azaltzen dela barne-faktoreen bidez kanpo-
koen bidez baino. Batik bat barne-eskariaren hazkunde-erritmoaren geldotze handian
oinarritzen da, eta neurri txikiagoan, kanpo-eskari eskasean. Barne-eskariak %2,9ko haz-
kundea izan du 2001 urtean (%4,3 2000 urtean). Portaera horretan eragina izan dute
etxeetako azken kontsumoak izandako dinamismo txikiagoak, erabat desazeleratu baita
(%2,7 2001 urtean, 2000 urteko %4aren aldean), eta, batik bat, ekipo-ondasunetan egin-
dako inbertsioaren beherakadak (-%2,2 2001ean, 2000ko %4,8ren aldean). Bestalde,
alderdi positibo bezala, azpimarragarria da eraikuntzan eginiko inbertsioak izandako dina-
mismo ona, 2001 urtean %5,7ko hazkundea lortu baitu (%6,2 2000 urtean).

Kanpo-sektoreari dagokionez, nazioarteko koiuntura zikliko txarra dela eta, urtea aurrera
joan ahala okertuz joan dena, 2000 urteko kanpo-eskariaren onerako joerak ez du jarrai-
tasunik izan 2001 urtean zehar, nahiz eta oro har, kanpo-sektorearen ekarpena hazkun-
de agregatura 2000 urtean baino hamarren bat hobea izan (-%0,1 2001 urtean, 2000
urteko -%0,2aren aldean).
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Iturria: INE
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1.6. taula  Espainiako ekonomia: BPGren eta haren osagaien hiruhileko bilakaera

(Urte arteko aldakuntza-tasal)

Eskaintzaren ikuspegitik, jarduera-adar desberdinen moteltze orokorra nabarmentzen da,
nahiz eta perfil oso desberdinekin izan. Bereziki nabarmena da industriak erakutsitako
moteltzea haren indarragatik, eta nekazaritza eta arrantzarena horien zeinu negatiboaga-
tik. Zentzu horretan, lehen sektoreko jarduera pixka bat jaitsi da (-%0,3) 2001 urtean, batik
bat klimatologia kaskarraren eraginez nekazaritzako ekoizpena txikiagoa izan delako.
Industri sektoreko jarduera %1,1 hazi da 2001. urtean, aurreko ekitaldian baino ia hiru
puntu gutxiago. Urtean zehar desazelerazio-joera nagusitu da, eta azken hiruhilekoan jar-
duera gelditu egin da urteko joera areagotuz. Energi sektorearen jarduera ere asko motel-
du da (2001ean %2,2ko hazkundearekin, 2000 urteko %4ko hazkundearen aldean), baina
industriaren kasuan baino gutxiago.

Eraikuntzaren sektorea 2001 urtean ere dinamikoena izan da (aurrez aipaturiko eraikun-
tzan egindako inbertsioaren eskariaren portaera onarekin bat etorriz), %5,5eko hazkun-
dea lortuz, 2000 urtean baino zortzi hamarren gutxiago (%6,3), eta urtean zehar portaera
homogeneoarekin. Ildo horretatik, zerbitzuen sektorearen hazkunde-erritmoak ere motel-
tze txiki bat izan du (%3,3 2001 urtean, 2000 urteko %3,9ren aldean), kasu honetan ere
urte arteko joera egonkorra izan.

Ekonomiaren desazelerazio-ingurune hori lan-merkatuan igarri da, eta eragin hori area-
gotu egin da batik bat ekitaldi bukaeran. Horrela, enplegua %2 hazi da 2001 urtean zehar,
aurreko urteetan baino maila askoz txikiagoa (%4,6 1999an eta %4,7 2000 urtean).
Horrela, 2001 urtean enplegua 294.600 pertsona hazi da, 2000 urtean baino (656.300)
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2001
2000 2001

I II III IV

Gastua azken kontsumoan 4,0 2,8 2,9 2,8 2,7 2,8
Etxebizitzak 4,0 2,7 2,9 2,8 2,7 2,6
IAGEEZ 3,0 2,1 3,8 2,6 1,4 0,6
Administrazio Publikoak 4,0 3,1 3,1 3,0 3,1 3,4

Kapital finkoaren erakuntza gordina 5,7 2,5 3,5 2,7 2,0 1,7
Ekipo-ondasunak 4,8 -2,2 0,1 -1,8 -3,3 -3,8
Eraikuntza 6,2 5,7 6,0 5,9 5,6 5,3

Izakinen aldakuntza (1) -0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1
Barne-eskaria (1) 4,3 2,9 3,2 3,0 2,8 2,7
Ondasun eta zerbitzuen esportazioa 9,6 3,4 6,8 4,0 1,8 1,3
Ondasun eta zerbitzuen inportazioa 9,8 3,7 6,4 4,1 2,2 2,1

BPG merkatuko prezioetan 4,1 2,8 3,2 2,9 2,6 2,4

Nekazaritza eta arrantza 1,5 -0,3 0,1 -1,6 -1,2 1,5
Energia 4,2 2,2 4,5 2,9 1,1 0,2
Industria 4,0 1,1 2,0 1,6 1,0 0,0
Eraikuntza 6,3 5,5 5,8 5,5 5,4 5,4
Zerbitzuak 3,9 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3

merkatuko zerbitzuak 4,2 3,5 3,6 3,5 3,4 3,3
merkatukoak ez diren zerbitzuak 2,7 2,9 2,5 2,8 3,1 3,3

(1) BPGren hazkundeari egindako ekarpena
Iturria: INE



erdia baino gutxiago, 1994tik kopururik txikiena, eta gainera, ekitaldia aurrera joan ahala
enpleguaren sorreran motetze-joera hautematen da (%2,8 lehenengo hiruhilekoan eta
%1,8 azkeneko hiruhilekoan). Bestalde, langabeziak %6,6ko beherakada izan du 2001
urtean (2000 urtean baino 157.300 langabetu gutxiago), 2000 urtekoa baino jaitsiera txi-
kiagoa (-%9, 235.100 pertsona). Bilakaera horrek langabezi tasa biztanleria aktiboaren
%13an kokatu du 2001 urtean (2000ko %14,1en aldean).

Prezioen kasuan, Kontsumo Prezioen Indizeak (KPI) %2,7ko urte arteko hazkundea izan
du 2001ean (Gobernuak helburu gisa aurreikusitako %2aren aldean), 2000 urtean lortu-
takoa baino (%4) txikiagoa. 2001 urtean inflazioa eustearen arrazoi nagusiak ondoren-
goak dira: batetik, ekonomi jardueraren moteltzea, eta bestetik, petrolioaren eta energia-
ren prezioen jaitsiera handiak. Alabaina, ez da ahaztu behar prezioak eusteko joera hori
orokorra izan dela EB osoan, eta horrela, Espainiak oraindik ere inflazio-diferentzial han-
dia duela bere lehiakide nagusiekin (0,9 puntu EBko batez bestekoarekin 2001 urtean,
2000ko 1,4ren aldean). Ondasun-taldeka, 2001ean inflazionistenak elikagai eta edari ez-
alkoholikoen taldea (%5,9ko hazkundearekin), hotelak, kafetegiak eta jatetxeak (%4,7)
eta aisialdia eta kultura (%4,3) izan dira.

1.3. grafikoa  Interes-tasaren eta inflazioaren ibilbidea

Sektore publikoko kontuen bilakaera oso alderdi positiboa izan da urtean zehar. Horrela,
kontuek aurreko hamarkadan hasitako zerga-sendotzearen prozesuan aurrera eginez
jarraitu dute, eta 2001 ekitaldia aurrekontu-orekarekin ixtea lortu da, 2001-2005
Egonkortasun Egitasmoaren azken Eguneratzean aipatutakoaren ildotik.
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(1) EBZren finantzaketa-eragiketa nagusietako asteroko enkanteko interes-tasa
Iturria: INE.
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1.3. EAEKO KONBERGENTZIA PROZESUA EKONOMIAREN ALDERDITIK

1.3.1. Bilakaera historikoa Estatu-mailan (1980-1999)

INEren arabera, EAEko BPG per capita Estatuko batez bestekoaren %121ean kokatzen
da 1999an (hots, batez besteko hori baino %21 gorago). Ehuneko hori %122,5eraino igo-
tzen da euskal BPGrako Eustaten datuak eta Espainiako BPGrako INEren datuak hartzen
badira estatistika-iturri gisa, eta ehunekoa %115,6raino jaisten da BBVA Fundazioak pres-
tatutako informazioa kontuan hartzen bada.

Azken bi hamarkadetan EAEko BPG per capitak izandako kokapen erlatiboaren bilakae-
rari eutsiz, INEren datuen arabera, 1982an lortutako gehienekotik (Estatuko batez beste-
koaren %136,5) etengabeko beherakada hauteman daiteke 1988 urtera arte (%120,8),
1989-1992 hirurtekoan handitu egin zen (%121en gainetik) eta 1992-1997 aldian
%118raino jaitsi, 1999an berriz ere %121eraino igotzeko. EAEko BPG kalkulatzeko iturri
gisa Eustaten datuak hartuz INEren datuen ordez, BPG per capitaren kokapen erlatiboa-
ren joerak uniformeagoak dira, eta beti maila txikiagoaren testuinguruan, aztertutako
azken hirurtekoa kenduta (1997-1999). Horrela, maila hori txikituz joan da 1987ra arte
(%105,4 1987an, 1980ko %112,4aren aldean), eta ordutik aurrera etengabe hazi da
1999ko %122,5 lortu arte.

1.7. taula  Euskal BPG per capitaren bilakaera (Estatuko batez bestekoa=100).
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Urtea
Estatuko batez bestekoa Estatuko batez bestekoa 

=100 (INE) =100 (BBVA)

EAE EAE EAE eta Estatu
INEren datuak INEren datuak BBVAren datuak

1980 130,4 112,4 -
1981 134,3 111,9 111,9
1982 136,5 109,2 -
1983 133,6 106,8 111,9
1984 128,1 106,9 -
1985 127,0 106,8 113,4
1986 125,8 105,8 -
1987 122,0 105,4 112,5
1988 120,8 107,9 -
1989 123,1 110,3 111,8
1990 121,3 111,5 -
1991 121,2 112,2 113,1
1992 118,8 112,7 -
1993 118,8 113,7 113,3
1994 117,8 115,6 -
1995 118,9 116,9 113,1
1996 118,0 117,4 -
1997 118,2 118,3 114,3
1998 119,9 120,6 -
1999 121,0 122,5 115,6

Iturria: Eustat, INE, BBVA Fundazioa, Lanbide Kutxa.



BBVA Fundazioak eskainitako informazioa erabiltzen bada, 1981ean EAErako Eustatek
emandako maila beretik abiatuz (Estatuko batez bestekoaren %111,9), maila hori nahiko
egonkor mantentzen da laurogeiko hamarkadan zehar (%111,8 1989an), eta handitu egi-
ten da, baina aurreko kasuan baino askoz gutxiago, laurogeita hamarreko hamarkadan
zehar (Estatuko batez bestekoaren %115,6 1999an). Aipagarria da azken urteetan erabi-
litako iturriek antzeko emaitzak eskaintzen dituztela.

1.4. grafikoa  EAEko BPG per capitaren bilakaera, Estatuko batez bestekoa =100.

1.3.2. EB-15ekin konbergentzia

Europako Batasunarekiko EAEko konbergentzia errealari dagokionez, Eurostaten eskutik
iritsitako azken informazioaren arabera, BPI per capita Europako batez bestekora nabar-
men hurbiltzen ari da azken urteetan. Zehatzago, 1995-1998 laurtekoaren batez bestera-
ko, EAEko BPG per capita komunitatearen batez bestekoaren %95ekoa da. 1999. urtean
batez bestekoaren %101ekoa izan zen, horrela, Estatu mailan autonomia erkidegoen ran-
kinaren buruan jarriz, Madrilen (Europako batez bestekoaren %112) eta Nafarroaren
(%105) atzetik soilik, Katalunia eta Balear irlen maila berean (%100), eta Estatuko batez
bestekoa baino askoz gorago (komunitateko batez bestekoaren %81).
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Iturria: Eustat, INE, BBVA Fundazioa, Lanbide Kutxa.
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1.5. grafikoa  BPG per capita 1999an, EBko batez bestekoa=100.

1.4. EUROPAKO BATASUNEKO GERTAERA SOZIOLABORAL NAGUSIAK1

1.4.1. Ezaugarri nagusiak

Ekonomi egoeraren okertzeak eragina izan du Europako Batasuneko lan-harremanetan,
batik bat irailaren 11ko gertakarien ondoren. Horren ondorioz, arreta handia jarri da alo-
kairuen moderazioan (oro har mantendu egin da) eta enpresen berregituraketen ondo-
rioetan. Aldi berean, gai nabarmenak izan ziren berdintasuna, dibertsitatea, lana egiteko
modu atipikoak eta langileen parte-hartzea, batez ere Europako Batasunaren eta legeria
nazionalen mailan.

Negoziazio kolektiboaren garapenaren barruan, 2001 urtean gertakari garrantzitsu asko
aipa ditzakegu: horrela, Suedian 2001 urtea garrantzitsua izan zen herrialde honetako
negoziazio kolektiboarentzat, 1998an hiru urterako negoziatutako sektore-hitzarmene-
tako asko 2001eko udaberrian bukatzen baitziren. Negoziazioa paketsua izan zen sek-
tore gehienetan eta beste hiru urterako akordio berriak sinatu ziren. Danimarkan, nego-
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Iturria: Eurostat.
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1. Atal honetan aurkezten den informazioa Bizi eta Lan Baldintzak Hobetzeko Europako Fundazioak (EIRO) eginiko txosten
batzuetatik dator. Txosten horretan Norvegiari buruzko informazioa sartzen da, nahiz eta EB-15en barruan egon ez.



ziazio kolektiboa finantza- eta nekazaritza-sektoreetan burutu zen. Finantza-sektoreko
hitzarmena bi urtetan egongo da indarrean eta deszentralizazio handia ahalbidetzen du,
langile eta enpresaburuei enpresa-mailan negoziatzea ahalbidetuz. Nekazaritzaren eta
esnearen sektorean lau urterako hitzarmenak lortu ziren. Haragiaren sektorean, berriz,
negoziazioak zailagoak izan ziren, eta azkenean bi urterako akordioa lortu zen.

Frantzian, berriz, lanaldia astean 39 ordutik 35 ordura murrizteko negoziazioak aurre-
ra doaz, arauak azaltzen duen bezala, eta horrek distortsioa eragin du 2001 urteko
negoziazio kolektiboan, aurreko urteekiko konparazio kuantitatiboak oso zail eginez.
Alemanian, sektore garrantzitsu asko, horien artean metala eta industria kimikoa,
2000. urtean bi urterako negoziatutako hitzarmenen hornidurek estaltzen zituzten.
Alemaniako negoziazio kolektiboa oraindik ere sektore-hitzarmenek menperatzen
dute, nahiz eta aplikazio-eremua geroz eta txikiagoa izan. 2001 urteko azken zatian
2002 urteko negoziazio kolektibo garrantzitsuaren prestakuntzak burutu ziren, eta gai-
nera, Enpleguaren Itunak, hots, foru tripartito nazionalak, negoziaziorako sistema bat
ezartzeko orduan zeresanik izango zuen eztabaidatu zen. Norvegian, lehenengo aldiz
hamarkada askotan, ez zen egon alokairu-negoziaziorik 2001ean (2001erako hazkun-
de zentralak 2000ko hitzarmenetan sarturik zeuden), baina enpresa-mailan negoziazio
asko egin da. Herrialde batzuetan, Espainia eta Erresuma Batuan, esaterako, nego-
ziazioa zatitua da. Erresuma batuan, batik bat enpresa-mailan, sektore publikotik
kanpo enpresa desberdinei eragiten dieten hitzarmenak ez dira oso esanguratsuak.
2001. urtean berrikuntza bat gertatu zen, izan ere, goi-mailako hezkuntzaren sektore-
an egindako ordainketei buruzko prozesu bateratu nazionalen inguruko hitzarmenak
lortu ziren, herrialde honetako bi hezkuntza-sistemetako irakasle guztientzat negozia-
zio-taula bakarra sortuz.

Negoziazio kolektiboaren aplikazio-eremuari eta estaldurari dagokionez, Italian liberali-
zazioak eta pribatizazioak eragindako sektoreetan hitzarmen berriak sortzeko saiakerek
aurrera egin dute 2001 urtean ere. Horrela, sektore elektrikoan hitzarmen berri bat lortu
zen. Trenbide-garraioaren eta ura eta gaz banaketaren sektoreetan negoziazioak ez
ziren bukatu oraindik 2001eko bukaeran, baina berrantolaketaren alderdi batzuei
buruzko hitzarmena sinatu zen trenbidearen sektorean 2001eko azaroan. Italian ere,
lehenengo aldiz hitzarmen kolektibo nazional bat sinatu zen uztailan profesionalentzat
(abokatuak, ingeniariak, arkitektuak, etab.) miloi bat inguru langilerentzat. Suedian,
lehenengo hitzarmena lortu zen ordenadore bidez hizkuntza bat irakasten duten zen-
troentzat eta telemarketineko langileentzat, otsailan sinatua. Era berean, Austrian 2000
eta 2001 urteetan lehenengo negoziazioak egin ziren informazioaren teknologiaren sek-
torean.

1.4.2. Ordainketak

2001 urteko alokairuen negoziazioen aurrekariak urtea aurrera joan ahala Europako men-
debaldeko herrialdeetan gertatutako ekonomi hazkundearen jaitsierak izan ziren. Jaitsiera
hori areagotu egin zuten irailaren 11ko eraso terroristek, sektore asko krisialdira erama-
nez, hala nola, hegazkin zibilak, turismoa eta horrekin zerikusia duten industriak. Era
berean, inflazioa jaitsi egin zen urtean zehar herrialde gehienetan, eta baita langabezia
ere, baina azken hau ez asko, eta bitartean kualifikazio batzuen eskasiak eta lan-merka-
tu zurrunak herrialde eta sektore batzuek astinduz jarraitzen zuen. Faktore horien konbi-
nazioak 2001eko alokairu-negoziazioaren emaitzei buruz taula nahiko nahasia sortzen
lagundu du.
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Negoziazio kolektiboan hitzartutako batez besteko alokairu-igoera 2000 urteko %3,2tik
2001 urteko %3,6ra handitu zen, baina desberdintasun handiak egon ziren herrialdetik
herrialdera. Alokairu-igoeraren ehunekoa handituz joan da 1999tik modu erregularrean,
eta horrek esan nahi du alokairuen moderazioa herrialde batzuen (hori izan zen eurozo-
naren kasua 2001ean, Irlanda, Belgika eta Holanda) erantzun gogorraren menpe dagoe-
la. Aldi berean, alokairu errealen hazkundeak (inflazioa kenduta) 2000ko %0,5etik
2001eko %0,7ra pixka bat gora egin zuten, lehen aurkezten zuen beherantzako joera
aldatuz. Alabaina, alokairu errealen gorantzako aldaketa txiki horren atzean gorde da
zazpi herrialdetan alokairu errealen hazkundea jaitsi egin dela 2000 eta 2001 urteen
artean.

Prezioen eta ekoizkortasunaren hazkundea kontuan hartzen bada, badirudi moderazioak
jarraitu egiten duela oro har, nahiz eta jaisten ari den. Ordainketei buruz Europako
Batasunak dituen arteztarauak (alokairuen hazkunde nominalek prezioen egonkortasuna-
rekin bat etorri beharko lukete eta alokairu errealen hazkundeak ez luke ekoizkortasuna-
ren hazkundea gainditu behar) Estatu Kide gehienetan errespetatzen dira.

2001 urtean nolabaiteko alokairu-moderazioan eragina izan duten faktoreen artean sar-
tzen alokairu-hazkunde moderatuei buruzko akordio nazionalen aplikazioa, zenbait urte-
tako indarraldiarekin (Belgika, Finlandia, Grezia, Irlanda eta Norvegian bezala). Beste fak-
tore bat da Danimarka eta Alemania bezalako herrialdeetan sektore asko 2001 urtean
2000 urtean bukatutako urte askotako hitzarmenen eraginpean zeudela. Frantziako alo-
kairuen bilakaeran eragina du asteko 35 orduko lanaldia sartzeak, baina eragin hori ahul-
du egiten da esku-lan jakin baten eskasiak zenbait alorretako alokairuak gorantza bul-
tzatzen laguntzen duenean. Holandan sindikatu gehienek kasu egin zieten Gobernuak
egindako moderazio-deiei.

Oro har, 2000. urtean sektore metalurgikoko eta finantza-sektoreko alokairu-igoerak leku-
ko administraziokoak baino handiagoak izan ziren bitartean, 2001 urtean guztiz aurkakoa
gertatu zen.

2002ko urtarriletik aurrera, eurozonako idazpen eta monetetan euroa sartzearekin,
Ekonomi eta Moneta Batasuna fase berri batean sartu da, eta bertan, alokairuen bilakae-
rak esanahi handiagoa hartzen du. Azken urteetako ekonomi integrazioan egindako
sakonketak eragin handiagoak izan ditu Estatu Kideetako alokairu-politikarentzat, izan
ere, eurozonako herrialdeek etorkizunean ezin izango dituzte erabili kanbio-tasa eta inte-
res-tasa ekonomi emaitzetan izandako desorekak doitzeko neurri gisa, eta ordainketek
garrantzi handiagoa izango dute desoreka horiek konpontzeko garaian. Are gehiago,
Ekonomi eta Moneta Batasunean alokairu-mailaren bilakaera faktore garrantzitsua da
Europako Batasuneko ekonomia prozesu inflazionistarantz edo deflazionistarantz bide-
ratzen ari den jakiteko. Gainera, euroaren sarrerak gardentasun handiagoa ekarri du alo-
kairu-maila desberdinak erkatzeko.

Ekonomi eta Moneta Batasunaren bigarren fasearen hasieratik, Europako Batzordeak eta
Europako Kontseiluak ekonomi politikako urteko arteztarauak onartu dituzte. Horien
barruan sartzen dira eurozonan egokitzat hartzen den alokairu-bilakaerari buruzko
gomendioak. 2001eko ekaineko gomendioek ezarri zuten alokairu-moderazioari eusteak
inbertsioa bultzatzeko eta lana sortzeko giro egokia sortzen lagundu duela, eta alokairu-
moderazio horrek jarraitu egin beharko lukeela. Alabaina, herrialde batzuetan alokairu-
igoerei buruzko presioa nabarmen handitu da. Horren arrazoiak ondorengoak dira: lan-
merkatuan sortzen ari diren boteila-lepoak eta inflazioaren hazkunde berriak eta azken
boladako alokairu-moderazioak konpentsatzeko eskaerak.
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Oro har, ekonomi politikako arteztarauek gomendatzen dute Estatu Kideetako alokairu-
bilakaerak ekonomi eta enplegu-egoera desberdinak islatu beharko lituzkeela, eta gober-
nuek gizarte-eragileen alokairu-negoziaziorako egitura-baldintza egokiak sustatu beharko
lituzketeela. Alokairuen bilakaerak enplegu-politikari laguntzeko, gizarte-eragileek eran-
tzunkizunezko ibilbide bati jarraiki portatuz jarraitu beharko lukete, eta ekonomi politikaren
arteztarauetan ezarritako printzipioekin bat lortu beharko lituzkete hitzarmenak Estatu
Kideetan. Zentzu horretan, hauek dira gomendioak:

– Alokairu-igoera nominalak prezioen egonkortasunarekin bat etortzea. 
– Alokairuen igoera errealak ez gainditzea lan-ekoizkortasunaren hazkundea, hazteak eta

inbertsiotik enplegua sortzeak duen onura sendotzeko, eta beraz, mantentzeko beharra
kontuan hartuz. 

– Ekoizkortasun desberdinak kontuan hartzen dituzten alokairuen sorrera-prozesuak sus-
tatzea (gaitasunak, kualifikazioa edo area geografikoak). 

1.4.2.1. Alokairuen igoerak

Negoziazio kolektiboak eginkizun garrantzitsua du alokairuak ezartzeko garaian kontuan
hartutako herrialde guztietan. Alabaina, eginkizun horren izaera asko aldatzen da herrial-
de batetik bestera, negoziazio-maila desberdinekin (sektoreen artean, sektore-mailan,
enpresa-mailan, etab.), negoziazioan alderdi desberdinekin, eta estaldura asko aldatuz.
Era berean, negoziazioaren garrantzia desberdina da ekonomiako sektoreen artean eta
langile-taldeen artean.

Gainera, desberdinak dira ordainketa-sistema nazionalak, lan-harremanak, zergak eta
gizarte-segurantza, eta estatistikak jasotzeko eta aurkezteko modua, eta horrek aldera-
keta zaildu egiten du. Horregatik, ondoren aurkezten diren datuen helburua 2000 eta 2001
urteetan Estatu Kideek hitzartutako alokairu-igoerek izandako joera-adierazleak azaltzea
da, baina horien alderaketa kontuz egin behar da.

Alderdi azpimarragarrienak, egindako oharrak kontuan hartuz, hauek dira:

– 2000 urtean alokairu-igoera nominalak Irlandako %5,5etik (hitzarmen nazional batek
ezarritako muga) Italiako %1,9 artekoak izan ziren (baina sektoreko gutxienekoari dago-
kio soilik, beheko mailaren gainean eraikita). %4 edo gehiagoko igoerak lau herrialde-
tan lortu ziren, %3-%4 bitartekoak bost herrialdetan, %2-%3ko hazkundeak sei herrial-
detan, eta %1-%2ko hazkundeak herrialde bakar batean. Batez bestekoa %3,2koa izan
zen.

– 2001. urtean alokairu-igoera nominalak Irlandako %7,5 (akordio nazional batean ezarri-
tako muga, 2001 urtean gorantza zuzendu zena langileei inflazioaren kalteak konpen-
tsatzeko) eta Alemaniako %2,1 bitartekoak izan ziren. %4 edo gehiagoko igoerak bost
herrialdetan lortu ziren, %3-%4 bitartekoak lau herrialdetan, %2-53koak zazpi herrial-
detan, eta %1-%2ko hazkunderik ez zen izan inon ere. Batez bestekoa %3,6koa izan
zen.

– Batez besteko alokairu-igoera 0,4 puntutan igo da bi urte hauetan. Alokairu-igoeren
batez bestekoa 1998ko %3,1etik 1999ko %2,9ra jaitsi zen, eta orduz geroztik gorantza-
ko joera du bai 2000. urtean (%3,2) bai 2001ean (%3,6).

– Alabaina, herrialdeen arteko desberdintasun garrantzitsuak ikusten dira 2001ean.
Azken lau urteetako aldian (1998-2001) batez besteko bat eginez, 16 herrialdeak tal-
deetan zati daitezke: %2 eta %3ko zenbatetsitako alokairu-igoera txikia izan zutenak
(Austria, Danimarka, Finlandia, Alemania eta Italia); %3 eta %4 bitarteko zenbatetsita-
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ko alokairu-igoera izan zutenak (Belgika, Holanda, Portugal, Suedia, Erresuma Batua
eta Espainia2); eta %4tik gorako alokairu-igoerak lortu zituztenak (Grezia, Irlanda,
Luxenburgo, Norvegia).

1.6. grafikoa  2000 eta 2001 urteetarako Europako Batasunean negoziazio
kolektiboaren bidez hitzartutako alokairu-igoerak

– Era berean, joera desberdinak nabarmentzen dira herrialde desberdinetan. Alokairu-
igoera 2000 eta 2001 urteen artean 12 herrialdetan handitzen den bitartean, batez bes-
teko joerari jarraiki (azpimarragarriak dira Irlanda, Belgika eta Holandako alokairu-pre-
sio handiagoak), indizea jaitsi egiten da lau herrialdetan (Grezian nabarmen).

– Euro zonako hamabi herrialdeak soilik kontuan hartuz, 2000 urtean Euro-zonako alo-
kairu-igoerak Europako batez bestekoa baino txikiagoak izan ziren bitartean, 2001ean
alderantziz izan zen kantitate beragatik (%0,1). Batez bestekoa %3,1ean kokatu zen
2000. urtean eta %3,7an 2001ean.
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2. Espainiari buruzko datuak azaroan hartu ziren, alokairuak zuzentzeko klausulak kontuan hartu gabe.

Iturria: EIRO
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Azken bi urte hauetan prezioen bilakaera kontuan hartuz, eta igoera nominalei inflazioa-
ren bilakaera kenduz, horrela alokairu-igoera erreala lortzeko (1999ko abendua/2000ko
abenduaren eta 2000ko abendua/2001eko abenduaren arteko inflazioaren batez beste-
koa erabili da, Eurostatek eskainita eta harmonizatuta), ondorengo joerak hautematen
dira:

– Hamaika herrialdetan langileek beren alokairuen igoera errealak lortu zituzten, baina
bost herrialdetan (Belgika, Danimarka, Finlandia, Italia eta Espainia) alokairu-igoera
nominalak inflazioak zurgatu zituen (nahiz eta kasu batzuetan alokairu-igoeraren datuak
gutxieneko bat islatzen duen, eta horri erantsi beharko litzaioke beheragoko mailetan
negoziatutakoa). 2001ean inflazioa alokairuen igoera nominala baino handiagoa izan
zen sei herrialdetan (Alemania, Grezia, Italia, Portugal, Holanda eta Espainia). Italian
eta Espainian soilik galdu zuten langileek erosahalmena bi urteetan, baina bi urteak
elkarrekin kontuan hartuz, Danimarkan, Alemanian eta Portugalen ere inflazioak alokai-
ru-igoera nominalak erabat zurgatu zituen.

– 2000. urtean, alokairu-igoerak Erresuma Batuko %2,2aren eta Italiako (sektore-hitzar-
menen bidez gutxieneko indizeak ezartzen dira) -%0,7ren artean kokatu ziren. Horrek
esan nahi du alokairu-igoera nominalek baino tarte txikiagoa dutela. %2 edo gehiagoko
hazkundeak herrialde batean lortu ziren, %1-%2ko igoerak lau herrialdetan, %1 baino
igoera txikiagoak sei herrialdetan eta -%1erainoko jaitsierak bost herrialdetan. Hortaz,
alokairu-igoera nominalek aurkeztutakoa baino konbergentzia handiagoa dago. Batez
bestekoa %0,5ean kokatu zen.

– 2001ean, alokairu errealen igoera %3,5ean kokatu zen Irlandan eta -%0,7an Holandan.
Bost herrialdetan %2 baino handiagoko hazkunde errealak izan ziren, %1 eta %2 bitar-
teko hazkunde errealik ez zen egon, %0 eta %1 bitarteko hazkundeak bost herrialdetan
lortu ziren, eta %1erainoko jaitsierak zazpi herrialdetan. Berriz ere, alokairu-igoera
nominalek aurkeztutakoa baino konbergentzia handiagoa azaltzen dute. Batez beste-
koa %0,7an kokatu zen.

CRL-LHK TXOSTEN SOZIOLABORALA 2001 URTEA

32



1.7. grafikoa  Europako Batasunean 2000an eta 2001ean alokairuen
igoera errealaren batez bestekoak, bi urteetako batez besteko inflazioarekin

doitu ondoren.

– Igoera errealaren batez bestekoa %0,2 handitu da 2001 eta 2000 urteen artean. Horrek
esan nahi du alokairu nominalen hazkundeak gorantzako joera txiki bat izan arren, infla-
zioaren eraginez alokairu errealen hazkundeak beren horretan geratu direla. Aipagarria
da alokairu errealen hazkundeen bilakaera sei herrialdetan erori izana. Azken lau urte-
etako aldia (1998-2001) aztertuz gero, joera hori herrialde guztietan gertatu dela ikus
dezakegu, etengabeko erorrera gertatu den herrialdeetan izan ezik.

1.4.2.2. “Banaketako marjinaren” erabilera

Azken urteetan, sindikatu batzuk negoziazio kolektiboaren emaitza gisa hartzen dute,
geroz eta interes handiagoarekin, inflazioaren eta ekoizkortasunaren hazkundearen batu-
rak osatzen duen “banaketako marjina” agortzea. Horrela, esate baterako Belgika,
Alemania, Luxenburgo eta Holandako sindikatuetako “Doorn-eko Taldeak” negoziazio
kolektiboko hitzarmenak bilatzea erabaki du banaketako marjinari dagozkion alokairu-
hazkundeei buruz, eta urtero marjina horren irispidea zenbatestea.
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Iturria: EIRO 
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1.8. taula  Negoziazio kolektiboaren emaitzak Doorn-en koordinazio-formularekin
alderatuz. 1999-2000
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Inflazioa Ekoizkor- Banaketa mar- Alokairu Marjinaren
Herria Urtea

(A) tasuna (B) jina (A+B=C) igoera (D) erabilera (D-C)

2000 2,9 2,1 5,0 2,8 -2,2
Belgika 2001 2,4 1,7 4,1 4,4 0,3

2000/2001 5,3 3,8 9,1 7,2 -1,9
2000 2,1 3,0 5,1 2,4 -2,7

Alemania 2001 2,4 1,3 3,7 2,1 -1,6
2000/2001 4,5 4,3 8,8 4,5 -4,3

2000 3,8 2,0 5,8 4,3 -1,5
Luxenburgo 2001 2,4 0,3 2,7 4,5 1,8

2000/2001 6,2 2,3 8,5 8,8 0,3
2000 2,3 5,5 7,8 3,4 -4,4

Holanda 2001 5,1 Nd - 4,4 -
2000/2001 7,4 - - 7,8 -

2000 2,0 2,2 4,2 2,1 -2,1
Austria 2001 2,3 2,0 4,3 2,4 -1,9

2000/2001 4,3 4,2 8,5 4,5 -4,0
2000 2,7 4,2 6,9 2,5 -4,4

Danimarka 2001 2,3 0,8 3,1 2,4 -0,7
2000/2001 5,0 5,0 10,0 4,9 -5,1

2000 3,0 3,9 6,9 2,8 -4,1
Finlandia 2001 2,7 Nd - 3,3 -

2000/2001 5,7 - - 6,1 -
2000 1,8 2,1 3,9 2,0 -1,9

Frantzia 2001 1,8 0,4 2,2 2,6 0,4
2000/2001 3,6 2,5 6,1 4,6 -1,5

2000 2,9 4,6 7,5 4,2 -3,3
Grezia 2001 3,7 3,3 7,0 3,3 -3,7

2000/2001 6,6 7,9 14,5 7,5 -7,0
2000 5,3 Nd - 5,5 -

Irlanda 2001 4,0 Nd Nd 7,5 -
2000/2001 9,3 - - 13,0 -

2000 2,6 1,3 3,9 1,9 -2,0
Italia 2001 2,7 0,1 2,8 2,3 -0,5

2000/2001 5,3 1,4 6,7 4,2 -2,5
2000 3,0 2,5 5,5 4,4 -1,1

Norvegia 2001 2,7 1,7 4,4 5,0 0,6
2000/2001 5,7 4,2 9,9 9,5 -0,5

2000 2,8 2,2 5,0 3,2 -0,8
Portugal 2001 4,4 Nd - 3,9 -

2000/2001 7,2 - - 7,1 -
2000 3,5 2,5 6,0 3,0 -3,0

Espainia 2001 3,7 1,0 4,7 3,5 -1,2
2000/2001 7,2 3,5 10,7 6,5 -4,2

2000 1,3 4,0 5,3 3,0 -2,3
Suedia 2001 2,7 1,4 4,1 2,8 -1,3

2000/2001 4,0 5,4 9,4 5,8 -3,6
2000 0,8 2,4 3,2 3,0 -0,2

Erresuma 2001 1,2 1,6 2,8 3,2 0,4
Batua 2000/2001 2,0 4,0 6,0 6,2 0,2
Batez 2000 - - - - -2,4
bestekoa 2001 - - - - -0,6
(*) 2000/2001 - - - - -2,84

Iturria: EIRO. 15 herrialderen batez bestekoa 2000 urtean eta 12 herrialderena 2001ean.



Zentzu horretan, alokairu-bilakaera erkatzeko metodologi zailtasunak eta negoziazioaren
beste emaitza batzuk (alokairuzkoak ez direnak), kostuari dagozkionak, alde batera utziz,
indize honek negoziazioen emaitzaren informazio erabilgarria eskaintzen du ekoizkorta-
suna eta inflazioa kontuan hartuz. Horregatik, Europako alokoiru-negoziazioak koordina-
tzen dituzten beste sindikatu batzuek ere, esaterako Europako Sindikatuen
Konfederazioak eta Metalaren Europako Federazioak, antzeko parametroak azaltzen
dituzte.

Alabaina, lortutako datuen arabera, sindikatuek zailtasunak dituzte banaketako marjina
hori ahituko duten hitzarmenak lortzeko. Horrela, 2000 eta 2001 biurtekoari buruz 12
herrialdek eskura duten informazioaren arabera, “banaketako marjinaren” batez beste-
koak %2,84ko erorrera izan du alokairu-igoeraren eta prezio eta ekoizkortasunaren batu-
raren artean. 2000 eta 2001 urteen artean banaketako marjinaren erabilera –2,4tik –0,6ra
pasa da (nahiz eta 12 herrilderen informazioa soilik erabili). Doorn-en formula erabiltzen
duten sindikatuen herrialdeetan, hots, Belgika, Alemania eta Luxenburgon (Holandaren
2001eko datuak ez daude eskura), 2000-2001 aldiko marjinaren erorrera batez besteko
(-%2) oro korra baino txikiagoa izan zen, 2001 urtean pixka bat positiboa izan zen bitar-
tean (%0,2).

Datuen arabera, alokairuen moderazioak bere horretan darrai 2001ean, ekoizkortasuna
eta inflazioa kontuan hartzen badira, baina moderazio hori txikitzen hasi da. Gainera, datu
horiei jarraiki, Europako Batasuneko arteztarauak (alokairu nominalen hazkundeak bat
etorri beharko lukete prezioen egonkortasunarekin eta alokairu errealen hazkundeek ez
lukete gainditu behar lan-ekoizkortasunaren hazkundea) Estatu Kide gehienetan jarrai-
tzen dira.

1.4.2.3. Batez besteko irabaziak

Langileen sarreren bilakaerari buruzko beste informazio bat irabaziei buruzko datuen
bidez lortzen da. Datu horiek normalean norbanakoaren irabaziei buruzko analisietan
oinarritzen dira, eta bonoak eta aparteko orduak bezalako elementuak barneratzen dira.
Berriz ere kontu handiz hartu behar dira eskura dauden datuak, izan ere estatistiken izae-
ra eta irabazien definizioak herrialdetik herrialdera aldatu egiten dira, eta kasu batzuetan
(Belgika eta Danimarka, esaterako), informazioa langile-talde jakin batzuei dagokie.

Batez besteko irabazien hazkundeak aldakorrak dira 2000an, Irlandako %8,1etik
Alemaniako %1,5era. 2001. urtean, berriz, muturrak berriz ere Irlanda, %11rekin, eta
Alemania, %2arekin, izan ziren (hala ere, urte honetarako datu nazionaletan informazio
gehiago falta da. Batez besteko hazkundea %3,9koa izan zen 2000an eta %4,5ekoa
2001ean (baina datu horretan askoz herrialde gutxiagok parte hartu dute). Datu horiek
alokairuen negoziazio kolektiboan nabarmendutako gorantzako joera berresten dute.
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1.8. grafikoa  Alokairuetako batez besteko irabazien igoera, 2000an eta 2001ean

Irabazien bilakaeraren datuak negoziazio kolektiboaren kasuan lortutakoekin erkatuz,
lehenengoetan nolabait ezeztu egiten dira negoziazio kolektiboaren datuetan gertatzen
diren distortsio batzuk, esate baterako, herrialde batzuetako negoziazio kolektiboko hi-
tzarmen batzuek azaltzen dituzten gutxieneko igoerak. Horregatik, alokairu irabazien haz-
kundeak dezente handiagoak dira Danimarka, Finlandia, Irlanda, Grezia, Holanda, Suedia
eta Erresuma Batuan hitzartutako alokairu-igoerak baino, baina txikiagoak Alemania eta
Espainia bezalako herrialdeetan. Aztertutako herrialde guztien batez bestekoan handia-
goa da alokairu-irabazien bilakaera hitzartutako igoerak baino.

1.4.2.4. Gutxieneko alokairuak

Kontuan hartutako 16 herrialdeetatik bederatzitan gutxieneko alokairua dago, legeak edo
sektore arteko akordio nazionalek ezarritakoa. Gutxieneko alokairu horiek normalean han-
ditu egiten dira indexazio-mekanismoren baten bidez, eta gainera, herrialde batzuetan,
erabaki politikoen bidez.
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Iturria: EIRO.
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1.9. grafikoa  Gutxieneko alokairuen igoerak, 2000an eta 2001ean

Gutxieneko alokairuak hazi ziren tartea Portugaleko %5etik Belgikako %0,02koa izan zen
2000 urtean eta Erresuma Batuko %10,8tik Belgikako %0,02ra 2001. urtean. Guztizko
batez bestekoa asko hazi zen, 2000 urteko %2,8tik 2001 urteko %4,5era, hain zuzen ere.
Gutxieneko alokairuaren hazkundea 2000 urtean hitzartutako alokairu-hazkundea baino
txikiagoa izan zen, baina 2001 urtean baino askoz handiagoa izan zen. Nazio-mailan,
2000 urtean gutxieneko alokairuen hazkundeak txikiagoak izan ziren alokairu-igoerak
baino, Frantzia eta Portugalen salbuespenekin (Grezian biak zenbateko berean handitu
ziren). 2001ean, ordea, gutxieneko alokairuen hazkundea alokairu-igoeren batez beste-
koa baino handiagoa izan zen lau herrialdetan, Erresuma Batua eta Frantzia izanik des-
berdintasun handienak izan zituzten herrialdeak. Era berean, beste lau herrialdetan gu-
txieneko alokairuen bilakara alokairuenaren azpitik egon zen, Belgika eta Irlanda izanik
desberdintasun handieneko herrialdeak (berriz ere Grezian zenbateko berean handitu
ziren). 

Nazioarteko mailan desberdintasun esanguratsuak ikusten dira alokairu honen mailan.
Ildo horretatik, Espainiak, Grezia eta Portugalekin batera, EBko osotasunaren barnean
mailarik txikienak aurkezten ditu, eta Belgika, Erresuma Batua edo Frantzia bezalako
herrialdeetatik urrun oraindik.

CRL-LHK

37

INGURUNE SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA

Iturria: EIRO.
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1.9. taula  Gutxieneko alokairua (gordina) nazioartean (2000)

1.4.2.5. Lan-kostuak

Orduko lan-kostuaren batez bestekoa ekonomian asko aldatzen da Europako herrialdeen
artean, Austria, Belgika, Danimarka, Alemania, Norvegia eta Suedia izanik lan-kostu han-
dienak dituzten herrialdeak, eta Italia, Espainia, Grezia eta Portugal txikienak dituztenak.
Azken urteetan orduko lan-kostuak gorantzako joera izan du, horrela, 2001ean hazkun-
dea %4,3koa izan zen batez beste, 2000an %3,8koa eta 1999an %3,3koa. Lan-kostua-
ren igoerak negoziazio kolektiboan hitzartutako hazkundeekin erkatzen badira, horiek beti
txikiagoak izan dira. Horrek esan nahi du ordainketari ez dagozkion kostuak etengabe
gora egiten ari direla.
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Euroak hileko

Belgika 1.118
Grezia 473
Espainia 516
Frantzia 1.127
Irlanda 1.050
Luxenburgo 1.329
Herbehereak 1.202
Portugal 406
Erresuma Batua 1.177

Iturria: Eurostat (datu homogeneizatuak).
Norberak landua



1.10. grafikoa  Orduko lan-kostuen igoera (2000 eta 2001)

Ondoren, Eurostatek eskainitako lan-kostuaren bilakaerari dagozkion datuak aurkezten
dira, 1999 urteari dagozkionak. Datu horiek langileen irabazi gordinei buruzkoak dira
(barruan sartzen dira langileei dagozkien gizarte-ekarpenak, zergak, etab.) eta gizarte-
ekarpenei eta enpleguari dagozkion zergei buruzkoak. Datu horien bidez EBko herrial-
deen artean dauden desberdintasunak erka daitezke lan-kosturen egiturari dagokionez.

EB-15eko orduko lan-kostua Portugalgo 7 euroren eta Danimarkako 27 euroren artean
dago, eta hortaz, desberdintasunek garrantzitsuak izaten jarraitzen dute. Lan-kostu
murriztuenak hegoaldeko herrialdetakoak dira, izan ere, Portugali Grezia eransten zaio
(11,8 euro) eta Espainia (15,3 euro), komunitateko batez bestekotik (21,5 euro) oso azpi-
tiko kostuak.

Zuzeneko gastuei dagokienez (batik bat soldatak eta alokairuak), horiek lan-kostu osoa-
ren %75 osatzen dute EB-15en, eta Gizarte Segurantzari eginiko ekarpena, berriz,
%23koa da. Lan-kostuaren egitura asko aldatzen da herrialdetik herrialdera, zerga-siste-
ma desberdinen isla gisa. Zuzeneko ordainketaren kasuan, aldagai honek kostu osoan
duen pisua aldakorra da, %60 ingurukoa izanik Belgika, Frantzia, Suedia eta Italia beza-
lako herrialdeetan, eta %75koa Danimarka, Erresuma Batua, Espainia eta Irlanda beza-
lako herrialdeetan. Gizarte Segurantzaren portzentaiari dagokionez, abanikoa gehiago
zabaltzen da oraindik, Danimarkaren %6,4tik Italia, Belgika, Frantzia eta Suediaren %30
ingurura.
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Iturria: EIRO. 
(*) 15 herrialderen batez bestekoa 2000an eta 12 herrialderena 2001ean.
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1.10.taula  Orduko lan-kostua industrian eta zerbitzuetan 

Espainiaren kasuan, lan-kostuaren osaketa EB-15aren osotasunarekin ildotik doa,
Gizarte Segurantzaren eta zeharkako kostuen kasuan ekarpen handixeagoarekin eta
zuzeneko kostuen kasuan ekarpen txikixeagoarekin. Desberdintasunik handiena zuzene-
ko ordainketan dago, askoz handiagoa baita Espainiako kasuan komunitateko batez bes-
tekoan baino. Hori zeharkako ordainketan dagoen tradizio eskasaren isla baino ez da.

1.4.3. Lanaldia

Nahiz eta lan egindako denbora Estatu Kideen negoziazio kolektiboetan gai garrantzi-
tsuenetakoa izan, ez dira lanaldiaren murrizpen asko izan azken urteetan, Frantziaren sal-
buespenarekin. Izan ere, Frantzian asteko 35 orduko lanaldia ezartzen zuen lege bat
onartu zen. Bestalde, lanaldiaren murrizpen txikiagoak izan dira, askotan enpresariek
eskatutako malgutasun-moduen truke negoziatutakoak.

Europako Batasuneko Enplegu Arteztarauek gizarte-eragileei 2002 urterako gomenda-
tzen diete laneko antolaketa modernizatzeko akordioak maila egokietan negoziatzea eta
inplementatzea, laneko malgutasunari buruzko hitzarmenak barne. Horrela, ekoizkortasu-
nari, lehiagarritasunari eta aldatzeko gaitasunari buruzko konpromisoak lortu ahal izango
dira, malgutasunaren eta segurtasunaren artean behar bezalako oreka lortuz, eta enple-
guaren kalitatea hobetuz. Negoziatzeko gaien artean urteko lanaldia, lan-orduen murriz-
pena, aparteko orduen murrizpena, denbora partzialeko enpleguaren garapena, karrera
profesionaletara jotzeko baimenak, enpleguaren segurtasunarekin zerikusia dutenak,
etab. egongo lirateke.

CRL-LHK TXOSTEN SOZIOLABORALA 2001 URTEA

40

Orduko Zuzeneko Zeharkako Zuzeneko Gizarte
lan-kostua kostuak kostuak ordainketa Segurantza
(eurotan) (%) (%) (%) (%)

Belgika 26,2 68,3 31,7 57,5 29,9
Danimarka 27,0 90,4 9,6 75,9 6,4
Alemania 26,8 74,7 25,3 63,2 23,1
Grezia 11,8 69,8 30,2 -- 27,1
Espainia 15,3 74,0 26,0 73,8 24,4
Frantzia 23,8 67,1 32,9 57,8 28,6
Irlanda 16,2 84,0 16,0 73,8 13,4
Italia 18,8 65,5 34,5 60,7 32,7
Luxenburgo 22,7 84,1 15,9 71,8 14,5
Holanda 21,7 75,6 24,4 65,9 22,1
Austria 27,2 70,4 29,6 61,2 25,3
Portugal 7,0 76,2 23,8 69,9 20,4
Finlandia 20,8 75,9 24,1 64,5 21,8
Suedia 25,8 67,4 32,6 60,4 29,8
Erresuma Batua 19,3 87,3 12,7 74,8 12,6
EB-15 21,5 75,0 25,0 65,7 23,0

Iturria: Eurostat (2001eko martxoa, 1999ari dagozkion datuak)



Lanaldiaren murrizpena herrialde askoren erreibindikazio nagusien artean dago.
Alabaina, eskura ditugun datuen arabera, oro har, lanaldi osoko langileentzat ez da alda-
tzen asteko lanorduen kopurua (38,2 ordu).

1.4.3.1. Lanaldiaren iraupena

2001ean, aurreko hiru urteetan bezala, ez zen murrizpen handirik egon lanaldian (Fran-
tziaren salbuespenarekin eta neurri txikiagoan Belgikan, non 1999an asteko lanaldia
aurreko 40 orduetatik 39 ordura murriztu zen, sektore arteko hitzarmen kolektibo baten
bidez). Alabaina, lanaldi murrizpenak izan dira herrialde batzuetako sektore eta enprese-
tan (Portugalen eta Espainian bezala). Era berean, ohikoa da lanaldia pixka bat murriztea
baimen gehigarrien moduan, askotan malgutasun handiagoarekin lotuta (Suedian beza-
la). 2001 urtean zehar, Frantziak asteko 35 orduko lanaldiaren inplantazioarekin jarraitzen
du, batik bat sektore publikoan. Gainera, Frantzian asteko 35 orduak sektore pribatuko 20
langile baino gutxiago dituzten enpresetara luzatu dira 2002ko urtarriletik. Belgikan inda-
rrean dagoen sektore arteko hitzarmenak ezartzen du 2003ko urtarriletik aurrera astean
gehienez 38 orduko lanaldia ezartzea.

Lanaldia murriztea da sindikatuen erreibindikazio nagusia Europan zehar, eta argi da-
goenez Europako Sindikatuen Konfederazioaren 35 orduko helburua lortzetik urrun
dagoenean edozein herrialde Kiderentzat. Adibidez, Grezian GSEE sindikatuak hitzarmen
kolektibo orokor baten negoziazio-eskaeretan asteko lanaldia 35 ordura jaistea sartzen du
ordainketak txikitu gabe, eta Portugal eta Espainiako sindikatuek ere asteko 35 orduak
erreibindikatzen dituzte. Alabaina, Alemanian hauteman den duela gutxiko bilakaera inte-
resgarria da, izan ere, metalaren sindikatuen gomendioak aztertuz 35 orduak baino area-
go lanaldia murrizteko entusiasmo askorik ez dagoela esan daiteke asteko (sindikatuaren
helburu ofiziala asteko 32 orduak dira edo areago 30 orduak)

Era berean, Metalurgiaren Europako Federazioak 1998an eskutitz bat onartu zuen aste-
ko 35 orduen helburuarekin, alokairua txikitu gabe; lanaldia luzatzeko edozein eskaera
baztertuz; eta Europako gutxieneko eredua ezarri zen gehienez kontratuko 1.750 ordutan
urte bakoitzeko (asteko 38 orduren baliokidea izango zena). Era berean Europako
Sindikatuen Konfederazioak (ETUC) 1999ko biltzarrean erabakitakoan sartzen zen
astean 35 ordu lan egiten jarraitzeko konpromisoa eta bestelako murrizpen-motak eta
laneko denbora berrantolatzea negoziazio kolektiboaren bidez, “beharrezkoa den lekuan
presio egokia eta lege-ekimenak konbinatuz”.
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1.11. grafikoa  Negoziazio kolektiboaren bidez adostutako batez besteko
asteko lanaldi normala, 2001.

Negoziazio kolektiboa Europako Batasuneko herrialdeetan aztertuz, 2001 urtean batez
besteko lanaldia asteko 38,2 ordutan mantendu zela ikus dezakegu, 2000 urtearekiko oso
aldaketa txikiekin (38,1 ordu, baina aldaketa hori Alemaniaren datuetan ekialdeko
Alemaniaren datuak sartzerakoan sortutako metodologi aldaketengatik gertatu da).

Europako Batasuneko herrialde gehienak 35 orduko helburua lortzetik urrun dabiltza,
baina sektore batzuetan lortu da, hala nola, Alemaniako metalaren sektorean eta orain
Frantzian nahiz eta legearen indarraren bidez lortu izan.
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(*): 1999 urteari dagokio;
Iturria: EIRO.
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1.11. taula  Negoziazio kolektiboan adostutako lanaldia urte osorako

Zaila da lanaldiaren joera garbi bat ikustea herrialdeetako talde geografikoei dagokienez.
Hala ere, nabarmena da hegoaldeko herrialdeek, hala nola, Grezia, Portugal eta
Espainiak, asteko lanaldirik luzeena, eta iparraldekoek, aldiz, Danimarka, Norvegia,
Alemania eta Holandak, laburrena.

Urteko lanaldiari buruz hitzarmen kolektiboen informazioa erabiliz gero, hau izan liteke
lanaldiaren luzapena ondoen islatzen duena, izan ere, baimenak, oporrak eta malgutasu-
neko hitzarmenak bezalako faktoreak kontuan hartzen ditu. Eskura dugun informazioaren
arabera, Alemania da lanaldirik murriztuena duen herrialdea eta Espainia, luzeena duena.

1.4.3.2. Gehieneko lanaldia legez

Lanaldiaren luzapenari buruzko negoziazio kolektiboa ia herrialde guztietan egiten da
gehieneko lanaldiari buruzko arauek ezarritako ingurumariaren barnean. Arau horiek, gu-
txienez, 1993ko Arteztaraua, lanaldiaren antolaketaren alderdi jakin batzuei buruzkoa,
errespetatu beharko lukete. Arteztarau horrek astean gehienez 48 ordu lan egitea ezar-
tzen du (lau hilabeteko epe batean batez beste), egunean gutxienez 11 orduko atsedena
izatea eta gaueko lanean gehienez egunean zortzi ordu lan egitea. Danimarkan ez
zegoen lanaldiarentzat legez ezarritako gehieneko bat, eta Europako Batasuneko
Arteztarauarekin barneratu zen negoziazio kolektiboaren bidez (herrialde horretan lege
den bezala). Baina metodo honen bidez aplikatzearen inguruan sortutako eztabaida ba-
tzuen ondoren, Arteztaraua legez onartu zen 2001eko bukaeran. Horren ondorioz, lanal-
diaren arau garrantzitsuei buruzko hitzarmen kolektiboei legezko indarra eman zitzaien,
legeria gehigarriarekin hitzarmen horiek estaltzen ez zituzten eremuetara iritsiz.
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HERRIALDEA 2000 2001

Belgika* 1.714 Nd
Danimarka 1.695 1.695
Alemania 1.658 1.656
Italia 1.739 1.739
Holanda 1.740 1.738
Espainia 1.762 1.758

Iturria: EIRO; * 1999



1.12. taula  Legez eguneko eta asteko gehieneko lanaldia 2000n

Jarraian 16 herrialdetako gehieneko lanaldiari buruzko informazioa aurkezten da, eta
herrialdeak bi taldetan sailka daitezkeela ikus daiteke: Komunitateko Arteztarauak ezar-
tzen duen bezala gehieneko orduak ezartzen dituztenak, eta gehieneko askoz txikiagoa
ezartzen dutenak (40 ordu edo 39 ordu Belgikan). Lehenengo taldean, legeak ezarritako
gehienekoa negoziazio kolektiboaren bidez ezarritako lanalditik edo normalean egiten
denetik urruti samar dago (herrialde batzuetan eskura dagoen informazioaren arabera).
Hortaz, badirudi segurtasun-tope baten eginkizuna egiten duela. Herrialdeen bigarren tal-
dean, ezarritako gehieneko legala hitzartutakotik edo normalean egiten den lanalditik ger-
tuago dago (Belgikaren kasuan bat datoz), eta horrek legearen eginkizun handiagoa adie-
razten du lanaldiaren erregulazioan.

Kontuan hartutako herrialde guztietan ere badago legeak ezarritako eguneko lanaldiaren
modu bat. Danimarka, Irlanda, Italia eta Erresuma Batuan ez dago modu esplizituan egu-
neko gehieneko lanaldirik (gaueko lanentzako izan ezik), baina eguneko gehieneko 13
orduak ken daitezke eguneko 11 orduko gutxieneko atsedena ezartzen duen lanaldiari
buruzko Arteztarauaren aplikaziotik.

Legeak ezarritako gehieneko lanaldiak herrialde askotan gainditu daitezke, lanaldi malgu
baten testuinguruan, asteko edo eguneko lanaldia batez besteko baten inguruan aldatuz
erreferentzia aldi batean (Komunitateko Arteztarauak azaltzen duen bezala).

1.4.3.3. Benetan astean lan egindako orduak

Negoziazio kolektibotik etorritako informazioarekin arazo batzuk saihesten dira astean
benetan lan egindako orduei buruzko estatistikak erabiliz, lan-merkatuari buruzko azter-
ketetan oso erabiliak. Datu horiek informazio zorrotzagoa eskaintzen dute erreferentziako
aste batean lan egindako ordu-kopuruari buruz, izan ere, absentismoa eta aparteko lanal-
dia bezalako faktoreak barneratzen ditu.
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Herrialdea Asteko orduak Eguneko orduak

Frantzia 48 10
Danimarka 48 13
Alemania 48 8
Grezia 48 8
Irlanda 48 13
Italia 48 13
Luxenburgo 48 10
Holanda 48 9
Erresuma Batua 48 13
Austria 40 10
Finlandia 40 8
Norvegia 40 9
Portugal 40 10
Espainia 40 9
Suedia 40 8
Belgika 39 8

Iturria: EIRO



Alabaina, benetan lan egindako batez besteko orduei buruz datu nazionalak erkatzera-
koan, askotan zailtasunekin topo egiten dugu, batik bat definizio desberdinak erabiltzen
direlako, eta askotan ez da bereizten lanaldi osoan edo partzialean lan egiten duten lan-
gileen artean.

Eurostatek eskaintzen du eskura dagoen informazioa, eta laneskuari buruzko 2000ko lor-
tutako normalean lan egiten diren orduei buruzkoa da. Kontzeptu honetan lanaldi osoan
dauden pertsonek lan egiten duten orduen kopurua sartzen da, normalean lan egiten
diren aparteko orduak (ordainduak edo ordaindugabeak) barneratuz, eta kanpoan utzita
lanera iristeko beharrezkoa den denbora eta otordu nagusien atsedena.

1.13. taula  Lanaldi osoan astean lan egindako orduak, 2000

Erresuma Batuan, Grezian eta Espainian hautematen dira astean normalean lan eginda-
ko ordu-kopururik handienak, eta kopurua txikiagoa da Italia, Belgika eta Norvegian.
Herrialde gehienetan lan egindako orduak negoziazio kolektiboan adostutakoak baino
handiagoak izaten dira (Belgikaren salbuespenarekin, txikiagoak baitira eta
Finlariarenarekin, berberak baitira).

1.4.3.4. Urteko baimenak

Urte osoko lanaldiaren iraupenean eragin garrantzitsua du langileek ordainduta eta bai-
menduta har ditzaketen egunen kopuruak. 13 herrialdetako informazioa eskuratu ahal
izan dugu (astean bost egunetako lana oinarri hartuta harmonizatu da). Datu gehienak
2001. urtekoak dira eta 2000 urtearekin alderatuz, Norvegiarekin soilik aurkitu dugu alda-
keta esanguratsua, baimenak bi egunetan handitu baitira. Era berean, hazkunde txiki bat
aurkitu dugu Alemanian eta jaitsiera txiki bat Erresuma Batuan. 
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Herrialdea 2000

Erresuma Batua 43,6
Austria 40,1
Frantzia 38,9
Luxenburgo 39,8
Holanda 39,0
Italia 38,6
Norvegia 38,5
Espainia 40,6
Belgika 38,5
Danimarka 39,3
Finlandia 39,3
Portugal 40,3
Alemania 40,1
Irlanda 39,9
Grezia 40,9
Suedia 40,0
Batez bestekoa 39,8

Iturria: Eurostat.



Era berean, aztertu ditugun herrialde guztietan urtean gutxieneko egun batzuk hartu
behar dira ordaindutako baimenarekin. Herrialdeak bi taldetan bana daitezke: baimendu-
tako 20 egun ingururen gutxieneko bat ezartzen dutenak Europako Batasuneko
Arteztarauak lanaldiari buruz ezartzen duen bezala, eta 25 egun inguruko gutxienekoa
duten herrialdeak. Horrek esan nahi du lehenengo taldeko herrialdetan legeak batik bat
segurtasun-sare gisa jokatzen duela, eta bigarren taldean legeak eginkizun aktiboagoa
duela.

1.12. grafikoa  Modu kolektiboan adostutako egun baimenduen batez bestekoa eta
legezko gutxienekoak 2000n

1.4.4. Beste zenbait gai interesgarri 

1.4.4.1. Desberdintasunak ezabatzeko ahaleginak

2001 urtean zehar Herrialde Kideen negoziazio kolektiboan ekintza mugatuak burutu dira
emakumeen eta gizonezkoen berdintasunezko tratamenduaren alde, nahiz eta alokairuen
desberdintasuna gai gatazkatsu bezala ikusi ia herrialde guztietan. EIROk 2001 urtean
egindako alderaketa baten arabera, generoaren berdintasuna eta batik bat berdintasu-
nezko ordainketa ez dira herrialde kideen eta Norvegiaren negoziazio kolektiboetan oina-
rrizko gaiak. Gertakari horren azalpen batzuk badira. Alokairuen diskriminazioa nolabait
legeriak edo politikak jorratu beharreko materia gisa hartzen da, eta ez hitzarmen kolekti-
boek konpondu beharreko zerbait bezala. Gainera, gizon eta emakumeen artean dauden
alokairu-desberdintasunak lanpostu desberdinen ondorio gisa ikusten dira laneko bizi-
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Jaiegunak ez dira kontuan hartzen (*): 2000koa da;
Iturria EIRO.
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tzan, eta hori kontu konplexuegia da negoziazioen bidez ebazteko. Are gehiago, alokai-
ruen berdintasuna, gutxienez herrialde batzuetan, beste neurriak bezain azkar konpondu
beharrekoa ez dela uste dute emakumeak, lanean duen parte-hartzearen ratioa hazteko,
familiako bizitza eta lana hobeto bateratzeko edo ama langileen lanerako itzulia errazte-
ko.

Finlandian 2001-2002ko hitzarmenak %0,4ko “berdintasunezko ordainketa” barneratzen
du sektore-mailan erabiltzeko, emakumearen eta ordainketa kaskarrenak dituzten langi-
leen lanaren kokapena hobetzeko. Klausula bat ere badu “sarrera progresiboari” buruz-
koa, herrialdeko alokairuen batez besteko bilakaeran atzera geratzen diren ordainketen
berdintasunezko garapena bermatzeko. Belgikan 2001-2002ko sektore arteko hitzarme-
nak gizarte-eragileak neurri bereziak hartzera behartzen ditu generoari eta sailkapen pro-
fesionalei dagokienez lanpostu neutroen deskribapenak prestatzeko. Alemanian, “emaku-
meen lan tipikoak” ordainketako eskala baxuagoan kokatzen duen deskribapen tradizio-
nala kentzea metalaren sektorean ordainketa-sistemaren hitzarmen kolektiboak moder-
notzeko negoziazio luze askotan eztabaidatu da gizarte-eragileen artean. Hala ere, nego-
ziazioak ez dira adostasun batera iritsi.

Negoziazio kolektiboa alde batera utziz, berdintasunezko ordainketan aurrerapausu ba-
tzuk izan dira. Horrela, Danimarkan legeriak alokairuei buruzko informazioan gardentasun
handiagoa lortu nahi du, batik bat gizon eta emakumeen arteko ordainketen desberdinta-
suna argitzeko. 10 langile baino gehiago dituzten enpresei alokairuen estatistikak aurkez-
tea eska dakieke langileek, langileen ordezkariek, Aukeren Berdintasunaren Kontseiluak
eta enpresa batean kide bat edo gehiago dituzten sindikatuek. Suedian, lege berri batek
ordainketa bera zenbatestean “balio bereko lanari” buruz definizio bat sartu du, eta enpre-
sariak urteko alokairu-txosten bat aurkeztera behartzen ditu.

1.4.4.2. Enplegu planei buruz gizarte-eragileek egindako balorazioa

Enpleguaren aldeko Europako estrategia urteko laugarren zikloan egon zen 2001 urtean.
Estrategia hori lau zutabe nagusitan oinarritzen da: enplegutasuna, izpiritu sortzailea,
egokitzeko gaitasuna eta aukeren berdintasuna. Gainera, Estatu Kideak urte bakoitzera-
ko aurreko udazkenean aurkeztutako Europako Batasunaren enpleguaren Arteztarauetan
oinarritutako Enplegu Plan Nazionalak prestatzera bultzatzen ditu. Enpleguaren
Arteztarauek gizarte-eragileak deitzen dituzte enplegu-estrategiaren inplantazioan, kon-
trolean eta jarraipenean parte har dezaten. EIROk gizarte-eragile nazionalek 2001eko
Enplegu Plan Nazionalen alderdi batzuetan izandako satisfakzioa aztertu du. 

Oro har, enpresa-antolamenduak askoz gusturago zeuden Plan nazionalen prestakuntza
eta inplementazioan izandako parte-hartzean sindikatuak baino. Hori gertatu zen batik bat
Erresuma Batuan, Austrian eta Italian, eta Planekin desadostasunik handienak Grezian,
Belgikan eta Portugalen aurkitu genituen. Sindikatuen aldetik, enplegu-planekin satisfak-
zio-maila handienak Suedian eta Portugalen izan ziren, eta desadostasun-mailarik han-
dienak Espainian eta Grezian. Bi ikuspegiak bateratuz, badirudi gizarte-eragileak gustura
daudela Enplegu Planekin Erresuma Batuan, Austrian eta Italian, eta ez hain gustura
Grezian eta Espainian.
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1.4.4.3. Prestakuntza eta kualifikazioen garapena

Prestakuntza eta garapen profesionala herrialde askotako negoziazio kolektiboetan jorra-
tu dira bereziki, askotan Europako enpleguaren estrategi testuinguruan langileen enple-
gutasuna handitzeko. 2001 urtean zehar prestakuntza eta kualifikazioen garapena lan-
tzen zuten hitzarmen asko lortu ziren, hala nola, Austrian, Belgikan eta Luxenburgon.
Agian nabarmenena Alemaniakoa izan zen, izan ere, Enplegurako Itun Nazional
Tripartitoak adierazpen bat aurkeztu zuen prestakuntzari buruz, enpresariei eta sindika-
tuei enpresa-mailan prestakuntza sustatuko duten hitzarmenak hartzera gomendatuz.
Baden Württemberg-eko eskualdean metalaren sektorean hitzarmen garrantzitsu bat lortu
zen, eta horren bidez langileek urteko bilerak egin ditzakete enpresariekin haien presta-
kuntzako beharrak, eta prestakuntza horregatik jasotako dirua aztertzeko.

1.4.4.4. Gizarte-eragileen antolaketa eta eginkizuna

Azken urteetako sindikatuen artean bat egiteko joerak bere horretan jarraitzen du 2001
urtean ere, Belgikan, Finlandian, Alemanian, Norvegian eta Erresuma Batuan egindako
bat-egite garrantzitsuenekin, eta Austria eta Finlandiako bat-egiteen egitasmoekin.
Alabaina, zenbait bat-egiteko proposamen baztertu egin zituzten Danimarka eta Suediako
sindikatuetako afiliatuek. Enpresa-erakundeek ere bat-egiteak edo proposamenak izan
zituzten, batik bat Suedian eta Danimarkan. Sindikatuen afiliazioa jaistea eta afiliatu
berriak bilatzeko estrategien inguruan sindikatuek emandakuo erantzuna izan ziren gai
nagusiak Danimarka, Alemania, Irlanda, Luxenburgo, Holanda eta Suedia bezalako
herrialdeetan.

1.4.4.5. Laneko gatazkak

2001. urteak joera desberdinak izan ditu Europako Batasunaren barruan. Horrela, herrial-
de batzuek gatazka gutxi ikusi zuten (Danimarka, Luxenburgo eta Norvegia), eta beste
batzuek urte zaila bizi izan zuten lan-gatazkari dagokionez arrazoi desberdinengatik.
Alabaina, gatazkaren mailak, oro har, txikiak dira, baita 2001ean gatazka handiak bizi izan
zituzten herrialdeentzat ere, hori erkaketa historikoaren alderditik aztertzen bada.

2001 urtean gertakari garrantzitsu bat bizi izan zuten Austrian, Grezian eta Italian: sindi-
katuek Gobernuaren politiken aurka (batik bat gizarte-segurantzaren eremuan) burututa-
ko ekintza politikoa. Era berean, herrialde batzuetako lan-gatazkaren beste arrazoietako
bat enpresen berregituraketa batzuk izan ziren, batik bat Frantzian eta Belgikan.
Horregatik, Europa mailako mobilizazioak ere gertatu ziren, General Motors-en eta tren-
bidezko eta errepidezko garraioan. Negoziazio kolektiboan arazo handirik egon ez bazen
ere, Belgika, Finlandia, Alemania, Holanda, Espainia eta Suedia bezalako herrialdeetako
zenbait sektoretan gatazkak sorrarazi zituen. Batik bat osasuna eta zerbitzu publikoak
daude lan-gatazka hori gertatu den sektoreen artean.

1.4.4.6. Langileen parte-hartzea

Langileen parte-hartzea gai garrantzitsua izan zen Europako Batasunaren mailan 2001
urtean zehar. Langileak informatu eta haiei kontsultatuko liokeen sistema nazional bat
ezarriko duen arteztaraua prestatzeko proposamenak pixkanaka aurrera egin zuen pro-
zesu erabakitzailean zehar. Azkenik, 2002ko otsailan onartu zen, eta Europako
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Enpresaren Estatutuaren erregulazioa eta langileek Europako enpresetan duten parte-
hartzea ezartzen duen Arteztaraua 2001eko urrian onartu ziren.

Europako legeria berriak ez du orain arte eztabaida handirik sorrarazi nazio-mailan,
Erresuma Batuan eta Irlandan izan ezik. Herrialde horietan informazioaren eta kontsulta-
ren gaineko Arteztarau berriak aldaketa handiak ekarriko ditu, eta eztabaida handiak
sorrarazi ditu gizarte-eragileen artean. Agenda nazionalei dagokienez, langileen parte-
hartzearen gaia Alemanian jorratu da. Alemanian 2001 urtean legerian aldaketa garran-
tzitsu bat egon zen lan-aholkuei buruz. Frantziako legerian ere aldaketa batzuk gertatu
ziren.

1.4.4.7. Lan egiteko modu berriak 

Lan egiteko modu berriak zabalduz doazen bezala, berdin egiten dute legeriak eta lan
horiek erregulatzea nahi duten akordioek. Lan egiteko modu atipiko jakin batzuk erregu-
latuko dituen sistema bat forma hartzen ari da Europako Batasunaren mailan. Denbora
partzialeko eta denbora jakin baterako lanari buruzko Arteztarauek bezala, espero da
Batzordeak Arteztarau proposamen bat aurkeztuko duela aldi baterako enpresei buruz
2002an. Batzorde horrek lanari ekingo dio berriz, 2001eko maiatzean gai honi buruz
Europako Batasunaren mailan gizarte-eragileen artean egondako negoziazio-hausturen
ondoren. Gizarte-eragileak 2001 urtean zehar telelanari buruz negoziatzen egon dira, eta
2002ko erdialdera nolabaiteko hitzarmenen bat lortzea espero da.

Maila nazionalean denbora partzialeko lanari buruzko legeak onartu ziren zenbait herrial-
detan 2001ean. Adibidez, Europako Batasuneko Arteztaraua Danimarkan, Alemanian,
Irlandan eta Suedian inplementatu zen, eta Espainian lan-merkatuaren helburua zen den-
bora partzialeko enplegua sustatzea. Denbora jakin baterako lanari buruz, 1999ko
Europako Batasuneko Arteztaraua Alemanian, Italian (gizarte-eragileen zenbait erakun-
dek batera sinatutako adierazpen baten bidez), Holandan, Portugalen eta Suedian inple-
mentatu zen. Frantzian, berriz, legeriaren bidez denbora jakin baterako lanari mugak jarri
zitzaizkion. Aldi baterako enpresei buruz, lege berriak onartu ziren Grezian, Finlandian eta
Alemanian.

Negoziazio kolektiboaren eta gizarte-elkarrizketaren eremuan, aldi baterako enpresen
erregulazioa izan zen akordio eta baterako hurbilketa jakin batzuen helburua 2001ean,
Belgikan, Alemanian, Suedian eta Holandan bezala. Gainera, aldi baterako enpresei
buruzko baterako adierazpen bat sinatu zuten sektoreko gizarte-eragileek Europako
Batasunaren mailan. Telelana akordio interesgarri baten helburu izan zen lehenengo aldiz
Italian (industri enpresa txiki eta ertainei eragiten zien). Gainera, Europako Batasunaren
mailan merkataritzako eta telekomunikazioen sektoreetan negoziazioak egon dira batera
sinatutako zenbait testurekin.

1.4.4.8. Berregituraketak

Ekonomi zailtasunen hazkundeak 2001 urtean zehar azken boladan Europan izan diren
enpresa-berregituraketa mordoa elikatu zuen, eta enpleguari buruzko ondorio negatiboak
areagotu ditu. 2001 urtean zehar mozkin altuko konpainien berrantolaketak izan ziren, eta
Danone, Mark&Spencer, Opel/General Motors, Arcelor, Sonera, Gateway, Moulinex, Fiat,
KPN, Kvaener, Ericcson eta Corus bezalako enpresetan egitasmoak bertan behera bota
edo/eta itxi egin ziren (kasuren batean herrialde batean baino gehiago eraginez). 
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Irailaren 11ko gertakariek hegazkinen edo turismoa bezalako sektoreen egoera okertu
zuten. Hegazkigintza bereziki astindu zuten Aer Lingus, Alitali, British Airways, LTU eta
Iberia bezalako enpresetan egindako berregituraketek.

Testuinguru horretan berregituraketen gizarte-ondorioak txikitu nahi zituzten Europako
Batasuneko zenbait ekimen aurkeztu ziren edo beren prozesua jarraitu zuten 2001.
urtean zehar. Bereziki, Europako Batzordeak neurri-multzo bat aurkeztu zuen langileen
iraizpen handiek izandako gizarte-eragina murrizteko, eta kontsultak egin zituen Europa
mailako gizarte-eragileekin industri berregituraketei buruz. Gainera, Aldaketa Behatzeko
Europako Zentroa sortu zen. Sektore publikoan, 2001 urtean zenbait berregituraketa pri-
batizazioekin loturik zeuden, Belgikan, Frantzian, Norvegian eta Erresuma Batuan gerta-
tu zen bezala. 

1.5. EUROPAKO BATASUNEKO ENPLEGU-POLITIKA

Europako Batzordeak urtero egiten dituen “Estatu Kideen Enplegu Politikarako
Arteztarauak” EBn eta Estatu Kide bakoitzean garatu beharreko Enplegu Politikaren eus-
karri nagusi dira. Lisboako Europako Batzordean (2000) 2010 urterako Europako
Batasunean enplegu betera iristea ezarri zen oinarrizko helburu gisa EBko gizarte- eta
enplegu-politikaren esparruaren barnean. Beste helburu bat jarduera-tasa orokorra 2010
urterako %70ean kokatzea da (%60an emakumeen taldearen kasuan). Ondoren,
Estocolmoko Europako Batzordean (2001) Lisboako helburua betetzea adostu zen 2010
urterako erdibideko helburuekin 2005 urterako. Erdibideko helburu horien artean jardue-
ra-tasa %67ra eta emakumeen jarduera-tasa %57ra iristea zeuden. Helburu horiek guz-
tiak lortzeko, eta zehatzago eta lehentasunez 2010 urterako enplegu betea, Estatu Kideek
Enplegu Arteztarauei beren erantzuna antolatu beharko diete bakoitzaren Enplegu plane-
tan lau zutaberen inguruan:

• Enplegura sarbidea: estrategiak hain zuzen ere aktibo ez daudenen eta langabetuen
lan-sarbidea hobetzera bideratuko dira. Horretarako:

– Gazteen langabeziaren aurka borrokatuko da eta iraupen luzeko langabeziari aurre
hartuko zaio.

– Enpleguari onuragarriagoa zaion planteamendua ezarriko da: gizarte-babeseko sis-
temak, zerga-erregimenak eta prestakuntza-sistemak.

– Bizitza aktiboa luzatzeko politika bat garatuko da.
– Lan-merkatu berrirako gaitasunak garatuko dira ikaskuntza iraunkorraren testuingu-

ruan.
– Politika aktiboak sortuko dira lanpostuaren eta pertsonaren arteko egokitzapena

bultzatzeko.
– Diskriminazioaren aurka borrokatuko da eta gizarte-integrazioa bultzatuko da enple-

gura sarbidea emanez.

• Enpresa-izpiritua: Nork bere enplegua sortzeko gaitasuna ardatz estrategikoetako bat
izango da, aplikatzeko maila desberdinekin, taldeen arabera. Zentzu horretan hauxe
aurreikusten da:

– Enpresen sorrera eta kudeaketa erraztea.
– Jakitean eta zerbitzuetan oinarritutako gizartean enplegu-aukera berriak sustatzea.
– Enpleguaren eta prestakuntzaren aldeko zerga-erreformak bultzatzea.
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• Egokitzeko gaitasuna: Ingurune sozioekonomiko, teknologiko eta laboral aldakorrera
egokitzeko gaitasuna ere kontuan hartuko da, ondorengo ekintzak bultzatuz:

– Lanaren antolaketa modernotzea.
– Enpresetan egokitzeko gaitasunari laguntza eskaintzea ikaskuntza iraunkorreko

osagai bezala.

• Aukeren berdintasuna: Ez-aktibotasunaren eta langabeziaren tasek batik bat emaku-
meei eragiten diete. Emakume horietako asko erdibidean geratzen dira bi egoeren
artean. Horrela, emakumeak talde garrantzitsu bihurtzen dira, eta horretarako hauxe
aurreikusten da:

– Aukeren berdintasuna bateratuko duen planteamendua.
– Gizonezkoen eta emakumezkoen arteko desorekak borrokatzea.
– Lana eta familiako bizitza bateratzea.

Azken urte hauetan EB osoan langabeziaren aurka egindako aurrerapausoak nabarme-
nak izan dira. Hala ere, langabezi tasa 2001 urtean oraindik biztanleria aktiboaren %7,7an
kokatzen da, herrialdetik herrialdera asko aldatuz. Horregatik, enplegu-politika oraindik
Europako Batasunaren ekintzetan ardatz garrantzitsua da.

1.14. taula  Lan-merkatua EB-15en (herrialdeka) (2001)

Duela gutxi Bartzelonan egindako Gailurrean (2002ko martxoa), Hamabostek erabaki
dute nola edo hala Lisboako Gailurrean finkatutako 2010. urterako enplegu betearen hel-
buruari heltzea, egungo ekonomi egoera ona ez izan arren. Horrek esan nahi du Estatu
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Enpleguaren Jarduera- Langabezi Unitateko Lan-kostu

hazkundea tasa (1) tasa (2) Erreala (ULKE)
Oinarria 1991 = 100

Belgika 1,4 63,3 6,5 94,8
Danimarka 0,5 79,7 4,6 92,7
Alemania 0,7 74,2 7,8 95,4
Grezia 1,4 62,9 10,5 96,1
Espainia 2,2 67,6 12,8 95,3
Frantzia 1,7 69,1 8,5 97,0
Irlanda 2,9 70,5 3,8 78,8
Italia 1,3 65,0 9,8 85,5
Luxenburgo 3,9 67,4 2,0 --
Holanda 2,0 78,8 2,6 95,6
Austria 0,5 71,5 3,4 91,3
Portugal 0,9 73,0 4,6 84,8
Finlandia 1,5 74,5 9,1 79,0
Suedia 1,5 77,8 5,2 99,7
Erresuma Batua 0,5 75,0 5,3 95,3
EB-15 1,3 69,6 7,7 93,5

(1): % lan egiteko adinean dagoen biztanleriaren gainean (16tik 64 urtera)
(2): % biztanleria aktiboaren gainean
Iturria: European Economy (2001)(Europako Batzordea). Herrialdeka homogeneizatutako datuak.



Kideek 20 milioi lanpostu sortu behar dituztela data horretarako, eta enpleguak gutxienez
urteko %1,1eko erritmoan hazi beharko duela. Helburu horiek lortzeko errezetak ondo-
rengoak dira: erretiroaren adina pixkanaka handitzea bost urtetan, gaurtik 2010era (gaur
egun erretiratzeko adina Europan 58 urtetan dago eta Espainian 62,5 urtetan); zerga-
zuzenketak barneratuko dira langabezia babesteko sistemak hartzaileen okupazio-bilake-
tan enbarazurik ez egiteko; gainera, zerga-beherapenak gertatzen direnean lehentasu-
nezko tratamendua izan beharko dute soldatarik baxuenak; langileen etengabeko presta-
kuntza hobetzeko eta bermatzeko eta Europako Batasunean mugikortasuna erraztuko
duen eskaintza eta eskarien sistema bat sortzeko konpromisoa hartzen da (lehenengo
urratsa izan da denentzat osasun-txartel bakarra aurkeztea; era berean, zerga- eta gizar-
te-zamen jaitsierari buruz enpresariei egindako gomendioetan aurrera egiten ari dira,
batik bat enplegua kualifikazio txikikoa denean.

Luxenburgoko hurrengo Europako Batzordeak jakitean oinarrituriko ekonomia baterako
bidea prestatu beharko du, informazioaren eta komunikazioaren teknologiek eskaintzen
duten abantailei onura atera beharko die, Europako gizarte-eredua modernizatu beharko
du giza baliabideen inbertsioaren bidez eta gizarte-bazterketaren aurka eta aukera-ber-
dintasunaren alde lan egin beharko du.

1.6. LANEKO HARREMANAK ESPAINIAKO ESTATUAN

Enplegurako Ekintza Plan Nazionalaren helburuek ondorengo alderdietan jartzen dute
arreta 2001. urtean:

– Gizonen eta emakumeen aukeren berdintasunaren printzipioan aurrera egitea,
emakumeen enplegu-tasa EBkora hurbilduz.

– Lanaren antolaketako modu berriak garatzea gizarte-eragileekin batera, horrela,
bizitza profesionala eta pertsonala bateratzeko.

Horregatik, Espainiako lan-merkatuaren kasuan, estatu-mailako enplegu-politikaren ardu-
radunen arabera, 2001 urtean zehar ekintzak barneratu dira lan-merkatua modernotzeko,
eta, gainera, gizarte-elkarrizketaren garapena sustatzen saiatu dira.

Horrela, lan-merkatuaren eremuan helburu nagusia jarduera-tasak igotzea eta langabezi
tasa jaistea izan da, batik bat talderik kaltetuenetan (emakumeak eta gazteak). Gizarte-
elkarrizketaren eremuan, 2001 urtean zehar negoziazio kolektiboko sistema zentralizatu
bat ezarri nahi izan da, ekoizkortasunaren portaerarekin bateragarria den alokairu bila-
kaera bat sustatuko duena. Zentzu horretan, Gobernuak gizarte-eragileak negoziazio
kolektiboaren egungo egituraren adostasunezko aldaketa bat egitera bultza zituen. 2001
urtean zehar ez zen adostasunik egon, eta horrela, gizarte eragileek Gobernuari eskatu
zioten erreforma atzeratzeko gai horretan hitzarmen batera iritsi arte. Alabaina, gizarte-
eragileen artean akordio bat lortu da alokairu-negoziazioari buruz. CEOEek eta UGT eta
CC.OO. sindikatuek akordio bat sinatu dute 2002 urterako %2 eta %3 arteko alokairu-igo-
era egon dadin, ekoizkortasunaren arabera.

Gainera, neurriak hartu dira denbora bateko kontratuak murrizteko eta lanaldi murriztuko
kontratuak bultzatzeko. Era berean, talde kaltetuenak lan-merkatuan integratu nahi dira:
emakumeak, kualifikazio gutxikoak eta denbora luzeko langabetuak.
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“Dekretu” bidez (2001eko martxoa) Gobernuak laneko gaietan sartu berri dituen aldake-
tek sindikatuak aurka jarri ditu. Alabaina, pentsioen inguruan akordioak lortu dira, nahiz
eta lehen aipatu bezala negoziazio kolektiboari buruz erreformak negoziatu gabe dauden. 

Sustatzaileen arabera, onartutako erreformaren helburuak aldi batekotasunaren tasa jais-
tea eta lanaldi murriztuko lanaren garapena zailtzen duten arazoak ebaztea dira. Baina
alderdi negatibo bezala, 1997an onartutako erreforman ez bezala, egungo erreforma
“dekretuz” egin da sindikatuen aurkakotasunarekin, eta gainera, enpleguaren sorrera-pro-
zesua moteltzen ari den une batean.

Era berean eta pentsioei dagokienez, azpimarragarria da Gobernuaren, CC.OO. sindika-
tuaren eta CEOE patronalaren artean lortutako akordioa (2001eko apirila). Haren alderdi
aipagarrienak ondorengoak dira: hiru urteko indarraldia; Estatuaren Gizarte Segurta-
sunaren kutxa bakarraren sistema sendotzen du; Erreserba Fondoaren zenbatekoa sor-
tzen eta ezartzen da, gehieneko eta gutxieneko mugak ezarriz eta hura kontrolatzeko eta
erabiltzeko formulazioak finkatuz; soberakinen kogobernua ezartzen da, haren helmuga
mugatuz; finantzaketa-iturrien eta Estatuaren obligazioen bereizketa-prozesua egiten da
zerga orokorrekin gutxienekoei egindako osagarria finantzatzeko; sistemaren prestaziorik
txikienak hobetzen dira (gutxieneko pentsioak, bizi-iraupeneko pentsioak, Zahartzaro eta
elbarritasuneko Beharrezko Aseguruak); modu sektiboan ezartzen da kotizazioen jaitsie-
ra, mailakotasuna, progresibotasuna eta malgutasuna sartzen da jubilatzeko adinari
dagokionez (Erregimen orokorrean 30 urte kotizatuta eta eskubidea gauzatzeko 61 urte);
eta koefiziente murriztaileak jaitsi egiten dira.
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GOBERNUA (LAN-ERREFORMA, 2001eko martxoa)

• Aldi bateko kontratuentzat kalteordaina lan egindako urte bakoitzeko 8 egunekoa da.

• Enplegua sustatzeko kontratu mugagabea (33 eguneko kalteordainarekin) 16tik 30
urtera arteko gazteengana, ordezkapen txikia duten lanbideetako emakume
langabetuengana eta langabezian sei hilabete baino gehiago daramaten
langabetuengana zabaltzen da.

• Kontratazio mugagabeari eskainitako hobarien egitasmoa zabaldu egiten da
kolektibo gehiagotara.

• Lanaldi murriztuko kontratu mugagabearen mugak hobetzen dira, lanaldiaren %77ko
gehieneko muga kenduz.

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa





2. kapitulua

EAEko egoera
sozioekonomikoa eta laborala

2001. urtean





2.1. EZAUGARRI OROKORRAK

Zailtasunez eta ziurtasun faltaz betetako nazioarteko ekonomi ingurune batean, euskal
ekonomiak 2001. urtean zehar ekitaldi oso konplexua oso ondo gainditzea lortu du. Ildo
horretatik, EAEko BPG %3 hazten da, eta aurreko ekitaldietan lortutako maila baino askoz
txikiagoa izan arren (%5,2 1999an eta %5,3 2000. urtean), nabarmen gainditzen du
Espainiako Estatuan izandako hazkundea (%2,8) eta EB osoan izandakoa (%1,7), eta
gure ekonomiari Europako gure inguruneko ekonomiekiko konbergentzia-prozesuan irmo
aurrera egiten ahalbideratzen dio.

2001.ean euskal ekonomi jarduerak ezaugarri izan duen moteltzearen barruan, lehe-
nengo seihilekoa dinamikoagoa izan zen BPGren %3,5eko hazkundearekin. Bigarren
seihilekoan, ordea, jarduera-mailak txikiagoak izan dira. Ildo horretatik, Estatu
Batuetan gertatutako atentatu terroristen ondorioz sortutako ekonomi krisiak Europako
gure inguruneko beste herrialdeei bezala eragin dio euskal ekonomiari ere.
Ekoizpenaren ikuspegitik, 2001 urtean zehar euskal ekonomiako sektore hedatzailee-
na eraikuntzarena izan zen %7,4ko BPGren hazkundearekin. Azpimarragarria da
industri sektoreak erakutsitako desazelerazio garrantzitsua (%3koa, 2000. urtean lor-
tutako %7,2tik oso urrun). Eskariaren kasuan eta moteltzearen joera orokorraren
barruan, oso aipagarria da kontsumo pribatuaren hazkundearen ahulezia (%2,3),
aurreko ekitaldietan agregatu honen lortutako hazkundeen oso azpitik (%4,1 1999an
eta %3,1 2000. urtean).
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2.1. taula  Laburpen-taula (EAE)
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1999 2000 2001

Ekoizpena eta eskaria (*)
•  BPG erreala 5,2 5,3 3,0
•  Industri Ekoizpenaren Indizea 2,3 5,5 0,1
•  Barne-eskaria 5,5 4,7 3,2

Prezioak eta Ekoizkortasuna (*)
•  KPI (Kontsumo Prezioen Indizea)(batez bestekoa) 2,8 3,5 3,9
•  KPI (Kontsumo Prezioen Indizea)(aben/aben) 3,0 3,8 3,4
•  IPRI (Industri Prezioen Indizea) 0,7 6,0 0,6
•  Itxurazko ekoizkortasuna 0,9 4,1 -0,2

Lan Merkatua 
•  Landunak (*) 4,3 1,2 3,2
•  Langabetuak (*) -11,3 -12,7 -18,3
•  Langabezi tasa (% biztanleria aktiboaren gainean) 15,5 13,7 11,1
•  Laneko kontratazioa (*) 14,0 5,9 1,8

Negoziazio Kolektiboa (1)
•  Alokairuen igoera (*) 2,50 3,84 4,24
•  Lanaldia (ordu/urteko) 1.732 1.720 1.714

Laneko Gatazkak (Balio absolutuak)
•  Greba bakoitzeko parte-hartzaileak 4.148 259 492
•  Greben eraginez lanik egin gabeko egunak 4.136 1.100 1.542
•  Greban dauden langileek lanik egin gabeko orduak 8,0 34,0 25,1
•  Greben eraginez lanik egin gabeko 

orduak alokairudun bakoitzeko 8,100 2,245 3,467

Enplegu-erregulazioko espedienteak (2) (*) 
•  Espedienteen kopurua 4,1 -11,8 26,3
•  Langileak -10,2 -10,9 -7,7

Laneko istripuak (*)
•  Istripua izan duten langileak 6,5 10,2 3,1

(*) Urte arteko aldakuntza-tasa
(1): Horren barne sartzen dira Estatu mailako hitzarmenak, EAEn eragina baldin badute. 01/12/31ko datuak
(2): EAEko Administrazio Autonomoak baimendutako enplegu-erregulazioko espedienteak.
Iturria: Norberak egina, hainbat iturritan oinarrituz.



2.1. grafikoa  Magnitude soziolaboral nagusien bilakaera
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Iturria: geuk egina estatistikako hainbat iturritan oinarrituz.

Langabetuak eta enplegu-erregulazioko espedienteen eragina izan duten langileak
(Oinarria 1994ko I hiruhilekoa = 100)

Gatazkak: greben eta gatazken eragina izan duten langileenkopurua
(Oinarria 1994ko I hiruhilekoa = 100)

KPIren eta hitzarmenetan adostatutako alokairuen bilakaera
(urte arteko aldakuntza-tasa)
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Hala ere, EAEko lan-merkatuak oso bilakaera ona izan du ekitaldi osoan zehar.
Horrela, enplegua gure ekonomi erkidegoan asko hazi da (%3,2), landunen maila
850.000 pertsonatik oso hurbil kokatuz, EAE aldagai honen bilakaerak izandako gehie-
neko historikoa. Oso deigarria da enpleguaren hazkundeak BPGren hazkundea gain-
ditzea (batik bat industri sektorean). Fenomeno hori kontratazio partzialean izandako
hazkundeen bidez, langileen errotazioaren bidez, txandakako kontratuen bidez eta
abar uler daiteke. Bestalde, aurten ere langabetuen kopurua jaitsi egin da (-%18,3),
eta horrela, langabezi tasa biztanleria aktiboaren %11,1ean kokatzen da.

Ekonomi jardueraren hazkunde-erritmoak ahulak izan arren eta petrolioaren eta
lehengai energetikoen prezioak urtean zehar asko jaitsi arren, ez da lortu inflazioa
behar bezala kontrolatzea. Horrela, 2001 urtean EAEko inflazioa (abendua/abendua)
%3,4an kokatzen da (%3,8 2000an). Urte arteko batez besteko inflazioa, berriz,
%3,9an kokatzen da (%3,5 2000an). Hala eta guztiz ere, bi kasuetan Estatuan izan-
dako mailak baino altuagoak dira (%2,7 abendua/abendua inflazioaren kasuan eta
%3,6 urte arteko batez besteko inflazioaren kasuan), eta hori mehatxu bat da gure pro-
duktuek Estatuko merkatuan duten lehiagarritasunarentzat.

Eremu soziolaboralaren barnean, 2001 urteko egoera azpimarragarrienen artean aipa
daitezke gizarte-erakundeek eta ingurune sozioekonomiko eta laboralak negoziazio
kolektiboaren bidez lortu beharreko helburuei buruzko ikuspegi desberdinak (egoera
ekonomikoa, aberastasunaren banaketa, lan-merkatuaren egoera, erosahalmena,
etab.). Horrek, alde batetik, laneko gatazka handiak sortu ditu (adibidez metalaren sek-
torean) eta, bestalde, negoziazio-prozesuak luzatu dituzte, estatutuaz kanpoko konbe-
nioak itundu dira edo beste konbenio batzuk burutu gabe utzi dira. Era berean, urtea
aurrera doan ahala, aipagarriak izan dira inflazioaren gorabeherak eta ekonomi egoe-
raren bilakaerari buruzko zenbatespenak.

Gomendio batzuek zioten alokairuek ez zutela kokatu behar aurreikusitako inflazioa-
ren gainetik (adibidez: %1,3ren –lan-kostuen hazkundearen aurreikuspen gisa) eta
CEOEren %2ren – inflazioaren aurreikuspen bezala- artean). Era berean,
Confebaskek gomendatu zuen alokairuen igoerak enpresa edo sektore bakoitzaren
egoeraren arabera ezartzea. Alabaina, sindikatuen eskakizun handiagoak egin zituz-
ten (sindikatu batzuek %4tik gorako hazkundeak eskatu zituzten), ekoizkortasunean
eta mozkinetan izandako hazkundeen arabera, eta alokairuen erosahalmena ez gal-
tzeko. Lanaldiari dagokionez, sindikatuek 35 orduko lanaldia eskatzen jarraitu zuten,
Confebaskek ez murriztea eskatu zuen bitartean.

Moteltzea hor egon arren, ekonomi egoerarekin bat etorriz, kontratazioa eta enplegua
zerbait hazi da gure erkidegoan, baina langabeziaren ehunekoa (%9,9 2001. urteko
bukaeran) –batik bat gazteei eta emakumeei eraginez- oraindik ez da Europako batez
bestekoarekin alderatzeko modukoa (%7,7 aldi berean EBn)

Ingurune horretan gertatu da negoziazio kolektiboa, 2001eko abenduaren 31ra arte
burututako negoziazio-prozesuen ondoren. Negoziazio horrek langileen %12 inguru
2001 urterako beren konbenioak negoziatu gabe dauzka. Nahiz eta 2001 urterako
negoziazio kolektiboaren %28 urte horren aurretik burutu, 2001 urtean negoziatu
behar zenetik zati handi bat Gipuzkoari dagokio, eta beste eremu batzuetako sektore
garrantzitsuei (Bizkaiako siderurgia, Estatuaren industria kimikoa, EAEko irakaskuntza
pribatua, etab.).
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2001 urterako indarrean dauden eta azaroaren 31ra arte erregistratutako hitzarmen
kolektiboak 663 dira, eta 443.082 pertsonei eta 45.990 enpresei eragiten diete.
Hitzarmenen indarraldia, oraingoan ere, urte anitzekoa izan da (konbenioen %89).

Negoziazio kolektiboaren egiturak ondoko aldaketak izan ditu 2001. urtean: Gipuzkoak
gozogintzako industria eta merkataritza batu egin dira eta Bizkaian fotografiako talde
bat merkataritza orokorraren sektore-konbenioan sartu da. Enpresa-hitzarmen berriak
ere sortu dira (Miesa, Zorroaga Fundazioa, Egui, Forging-Monpo, Consonni, Alcasting,
K2000, Aratubo, SK10, Gameko, Altaser, Bizkaiko Basolan, SCH Bolsa, Minit Spain,
Dalia, Rontealde, Zuiako Golfa, Eragin, Decorex, SD 2000, Eurocontrol, Nefitel,
Euroservice, etab.). Portu barneko trafiko-sektorearen lan-ordenantza ordezteko hit-
zarmena ere argitaratu da.

Negoziazio-prozesuak batez beste 204 eguneko iraupena izan dute 2001ean erregis-
tratutako sektore-hitzarmenetan eta 191 egunekoa 2001erako indarrean dauden sek-
tore-hitzarmenen guztizkoan.

EAEn eragina izan duten hitzarmenetan adostutako alokairu-igoera 2001erako
%4,24an zenbatesten da, urte horretako KPI errealarekin zerikusia duten berme-klau-
sulen ekonomi ondorioak barne (%0,19). Alokairu-igoera urte horretarako handiagoa
izan da inflazioaren aurreikuspena baino (%2), iraganeko inflazioa baino (%3,8 EAEn
eta %4 Estatuan) eta urteko inflazioa baino (%2 EBn, %3,4 EAEn eta %2,7 Estatuan,
2001eko abenduan 2000 urteko abenduarekiko).

Enpresa-hitzarmenetan adostutako alokairu-igoerak (%3,81) sektore-konbenioetan hi-
tzartutakoak baino txikiagoak izan dira (%4,34). Enpresa pribatuen alokairu-igoerak
(%3,86) handiagoak izan dira enpresa publikoenak baino (%3,56). Bizkaia eta
Gipuzkoako konbenioek batez bestekoaren gainetiko alokairu-igoerak izan dituzte, eta
Arabakoak, aldiz, txikiagoak izan dira. EAEn hitzartutako igoerak Estatu osokoak baino
handiagoak izan dira (batez besteko %3,48: %3,55 sektorean eta %2,82 enpresan),
nahiz eta horiei oraindik urte horretako KPIrekin zerikusia duten klausulen ondorio eko-
nomikoak erantsi behar zaizkien. Azpimarragarria da hitzarmen kolektiboen %41ek
2001eko KPIren araberako alokairu-zuzenketaren klausula bat duela. Hitzarmen
horiek %41i eragiten diote.

Aztertutako hitzarmen kolektiboetan adostutako lanaldia urteko 1.714 ordukoa izan da
2001 urterako. Lanaldiaren murrizketa aztertzeko konbenio kolektiboen lagin bat egin
da. Azterketa horren ondorioz jakin da lanaldia batez beste 8 ordu eta 49 minututan
jaitsi dela urteko lanordu-kopuruan (9 ordu eta 54 minutu EAEn erregistratutako kon-
tratuen artean). Hiru lurralde historikoen hitzarmen kolektiboetan gertatu da lanaldia-
ren murrizpen handiena (10 ordu inguru). Sektoreko konbenioek (1.719 ordu urteko)
enpresa-konbenioetan (1.694 ordu urteko) itundutako lanaldia baino handiagoa ezarri
dute.

Pixkanaka hitzarmenen edukietan geroz eta gehiago barneratzen dira lan-erreforma-
ren eta Lan Harremanen Kontseiluaren Enplegurako Akordioaren ondorio diren zenbait
gai (lanaldiaren banaketa irregularra, kontratazioak, etab.)

Sektore publikoko negoziazio kolektiboak ondorengo datuak eman ditu: %4,21eko alo-
kairu-igoera (%4,33 akordio erregulatzaileetan eta %3,56 konbenio kolektiboetan) eta
1.574 orduko lanaldia (1.564 ordu akordio erregulatzaileetan eta 1.632 ordu konbenio
kolektiboetan).
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Zenbait akordio erregulatzaile sinaturik dauden arren, Estatu esparrukoak eta uniber-
tsitatekoak ez diren irakaskuntzako pertsonalaren akordioak falta dira. 2001 urtean
indarrean egongo diren akordio erregulatzaileen eta konbenio kolektiboen artean azpi-
marragarriak dira Arcepafe-rena, Administrazio autonomikoarena, Osakidetzarena,
Justiziarena eta Ertzaintzarena. Era berean, aipagarria da EAEko Administrazio
Publikoan izandako lanaldia murrizteko akordioa (1.592ko lanaldia –astean 35 orduko
lanaldia- 2001 urterako).

Laneko gatazkari dagokionez, 2001ean laneko greben kopurua %13,6an hazi da
aurreko urtearekiko. Lanik egin gabeko egunak %59,3 hazi dira eta horien eraginpean
dauden langileen kopurua %115,9. Indize horien azalpena sektore jakin batzuen kon-
benio kolektiboen negoziazioan izandako grebetan bila dezakegu (hiru lurralde histori-
koetako siderurgia; Arabako zurgintza eta etxeetan eskainitako laguntza; Gipuzkoako
arte grafikoak, papera, garbiketa, trantsitarioak eta ospitaleratzea; Bizkaiko anbulan-
tziak, etab.). Horiek langile-kopuru handiagoari eragin diote. Greben kopurua haztera-
ren beste arrazoirik ere bada: eraikuntzan gertatutako ezbeharren aurka egiteko lurral-
de historikoetan egindako geldialdiak, Bilbo eta Pasaiako zamaketarien beste arrazoi
batzuk, etab. Era berean, gatazka kolektibo ofizializatuak (Lan Agintaritzaren eta
Preco-ren aurrean aurkeztutakoak) %31 hazi dira 2000 urtearekiko.

2001. urtean zehar, aipatutako sektore-grebak alde batera utziz, grebak egon dira sek-
tore desberdinetako enpresetan (telefonia, telemarketina, ura, etab.), Administrazioan
(Laneko Ikuskaritza, Zerga Agentzia, Trafikoko etsaminatzaileak, Ogasuneko
Kudeaketa Taldea, Gizarte Ongizateko Gizarte Institutua, Korreos, etab.) eta enpresa
publikoetan (Eusko Trenbideak, Renfe, Izar, etab.) arrazoi desberdinengatik.

Laneko istripuei dagokienez, eta aurreko ekitaldietan EAEn lanean zeudela istripua
izan eta baja hartutako langileen kopuruak izandako hazkunde handiekin (%6,4
1999an eta %10,2 2000. urtean), 2001 urtean aldagai hori %3,1 soilik hazi da. Horrela,
kontuan hartuz gure autonomi erkidegoko enplegua %3,2 hazi dela (%3,2 alokairudun
enpleguaren kasuan) urte horretan bertan, horrek esan nahi du biztanleria landunaren
gainean eta alokairudun biztanleria landunaren gainean laneko istripuen intentsitatea
asko jaisten dela, eta hori da, zalantzarik gabe, euskal egoera soziolaboralean bene-
tan nahi izan den joera-aldaketaren albistea.

2.2. EKOIZPENA

2001. urtean zehar euskal ekonomiak desazelerazio-ibilbidea erakutsi du aurreko ekital-
dietan gure ekonomi erkidegoan izandako hazkunde-mailekiko. Ildo horretatik, Eusko
Jaurlaritzak eskainitako azken datuen arabera, EAEko BPGk %3ko hazkundearekin itxi
du urtea (%6 1998an, %5,2 1999an eta %5,3 2000an). Portaera hori 2001 urtean nazioar-
teko ekonomi jardueraren bilakaera orokorraren, eta bereziki Europako ekonomiaren)
ezaugarri den moteltzearen barnean dago. Dudarik gabe alderdi positiboena da joera kas-
karra izan arren euskal ekonomiak gure hurbileko inguruneko ekonomiek baino hazkun-
de-erritmo handiagoak izan dituela (%2,8 Espainiako ekonomiaren kasuan eta %1,7
Europako ekonomiaren kasuan), eta horrek esan nahi du aurten ere gure ekonomiak
aurrera egiten duela konbergentzi prozesuan. 2001eko emaitzarekin, euskal ekonomiak
hazkunde egonkorraren eta sendoaren bidea jarraitzen du azken zortzi urteetan (1994-
2001), aldian %4,2ko batez besteko hazkundearekin.
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2.2. grafikoa  BPGren urteko hazkundea (1991-2001): EAE eta EB-15

Ekitaldian zehar euskal ekonomiak izandako ibilbidean bi seihilekoak oso antzekoak izan
dira %3,4ko eta %2,7ko hazkundeekin lehen eta bigarren seihilekoentzat hurrenez
hurren. Alderdi hori Estatu Batuetako eta Europako ekonomietan gertatutakoaren aurka-
koa da, izan ere, ekonomia horietan bigarren seihilekoko desazelerazioa lehenengo sei-
hilekoarekiko askoz sakonagoa da. Zentzu horretan, gogora dezagun Estatu Batuetako
ekonomiak %1,2ko eta -%0,6ko hazkundeak izan dituela bi seihilekoetan, eta EBren
kasuan hazkundeak %1,9koak eta %0,9koak dira hurrenez hurren.

2.2. taula  Barne produktu gordina (eskaintza)

(urte arteko aldakuntza-tasa)
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Iturria: Eusko Jaurlaritza,  European Economy (2001). Eurostat
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Sektore-ikuspegitik, eta nahiz eta jardueraren moteltzea orokorra izan, ekoizpen-sekto-
reen hazkunde-mailen artean desberdintasun garrantzitsuak daude. 2000. urtean gerta-
tzen den bezala, 2001ean ere eraikuntzaren sektorea izan zen euskal ekonomiako dina-
mikoena, 2000 urtekoaren antzeko hazkundearekin (%7,4). Industriak jaso du zalantzarik
gabe nazioarteko ekonomi krisiaren astinaldirik handiena. Horrela, sektorearen hazkun-
dea (%3) asko jaitsi da aurreko ekitaldiekiko. Zerbitzuetan ere moteltzea izan da ezauga-
rri nagusia eta euskal ekonomian hazkunderik txikiena izan duen sektorea da.

2.2.1. Industria

Koiunturaren ikuspegitik, euskal ekoizpen-jardueraren bilakaerak 2001. urtean aldaketa
handia jasan du aurreko ekitaldietan gertatutakoarekiko. Aldaketa horrek zerikusia du
gure industri sektoreak azaltzen duen portaerarekin. Ildo horretatik, industria izan bada
1998, 1999 eta 2000an euskal ekonomi jardueraren hazkundearen protagonista nagusia,
2001 urtean sektoreak nolabaiteko ahulezia erakusten du bere hazkunde-erritmoan.
Horrela, industriako BPG %3 hazten da, aurreko hiru urteetan lortutako hazkundetik oso
urrun. Ondorengo faktoreek industri jardueraren bilakaeran zuzeneko eragina izan dute
eta neurri batean sektorearen hazkundeak bizi duen ahulezia azaltzen dute: Europako
ekonomiak jasan duen desazelerazio handia, kanpora egindako industri salmenten nor-
ako nagusia baita, eta gure barne-eskariaren hazkundeak izan duen indar-galera.

Industri Produkzioaren Indizearen (IPI) bilakaerak 2001 urtean sektoreak izandako por-
taera berresten du. Horrela, EAEn IPI urte arteko %0,1eko tasan hazten da, 2000. urtean
lortutako emaitzetik urruti (%5,5). Moteltzea, hortaz, nabarmena da eta, gainera, hiru
ondasun-moten ekoizpenetara zabal daiteke: hazkundea negatiboa da kontsumo-onda-
sunetan (-%1,9) eta ekipo-ondasunetan (-%0,5), eta bitarteko ondasunen kasuan batez
bestekoaren gainetik hazten dira (%1,1).

Euskal industriaren bilakaeran daturik positiboena urtean zehar enpleguaren portaerak
izan du, asko hazi baita (%6,1). Horrela, EAEko industri sektorearen okupazioa 2001
urtean gure autonomi erkidegoan laurogeiko hamarkadaren bukaeran lortutakoaren an-
tzekoa da (zehatz-mehatz 257.500).
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2.3. taula  Industria sektoreko adierazleak

(Aldakuntza-tasa aurreko urtearen aldean)

Aurreko txostenetan egin ohi izan dugun bezala, interesgarria da EAEn industri sektorea-
ren portaeran oinarrizkoak diren bi aldagairen azken urte hauetako bilakaera batera
aztertzea. Aldagaietako bat industri enplegua da eta bestea IPI. Zentzu horretan, eta oina-
rria=100 bezala 1990eko bi aldagaien balioak kontuan hartuz, euskal industriaren bila-
kaerak 1990-2001 aldian etapa desberdinak izan ditu: lehen etapa 1990etik 1993ra bitar-
tekoa, bigarren etapa, iraganaldikoa, 1993tik 1994ra bitartekoa, hirugarren etapa 1994 eta
2000 artekoa; eta azkenik laugarren etapa 2001 urteari dagokiona.

– 1990-1993: euskal industri sektorearentzat atzeraldia da, industri produkzioaren
jaitsiera (-%7,1) eta enpleguaren jaitsiera (-%17) ezaugarri dituena.

– 1993-1994: sektorearen bilakaeran iraganaldia da, ekoizpenaren hazkundearekin
(%7,4), enpleguak behera egiten duen bitartean (-%6,6). Horrela, 1990etik 1994era
enplegua %23,6 jaitsi zen, sektorean 40.000 landun gutxiagorekin.
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EAE 1999 2000 2001

Industriaren BPG 6,6 7,2 3,0

Industri Ekoizpenaren Indizea
Orokorra 2,3 5,5 0,1
Kontsumo Ondasunak 1,8 7,3 -1,9
Ekipo Ondasunak 3,1 3,3 -0,5
Bitarteko Ondasunak 1,5 6,8 1,1

Industri Prezioen Indizea (1)
Orokorra 0,7 6,0 0,6
Kontsumo Ondasunak 1,1 2,1 3,9
Ekipo Ondasunak 3,1 1,3 0,9
Bitarteko Ondasunak 0,0 9,2 -1,0

Bestelako adierazleak
Industri Enplegua 2,0 1,2 6,1
Ekoizpen Ahalmenaren Erabilera % 78,8 80,3 78,8
Manufakturen esportazioa 3,3 15,5 -0,2
Manufakturen inportazioa 9,6 22,1 1,2

(1): Prezioen eta Ekoizkortasunaren atalean aztertuko ditugu
Iturria: Eustat, Eusko Jaurlaritza..



2.3. grafikoa  IPIren eta Industria-enpleguaren bilakaera (1990-2001)

– 1994-2000: gure industri sektorearentzat aldi hedatzailea da. Urte horietan zehar
bai industri produkzioa (%42,8) bai enplegua (%17,4) hobetu egin ziren.

– 2001: sektorearen jarduera moteldu egiten da, industri enpleguak EAEn 1994 urte-
tik azaltzen duen hazkunde-ibilbidetik jarraitzen duen bitartean (lanaldi murriztuko
kontratazioaren hazkundea, plantilak berritzea, txandakako kontratuak, errotazioa
haztea, etab.).

Horren guztiaren ondorioz, 1990-2001 aldi osoan euskal industri produkzioa asko hazi da
(%43,4), enplegua ia 1990eko mailaraino errekuperatu den bitartean. Hortaz, hamaika
urte behar izan dira euskal industriak laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, batik
bat 1993an, sektoreak bizi izan zuen krisialdiaren ondorioz sortutako lan-efektiboen gale-
ra handia errekuperatzeko.
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Iturria: EUSTAT e INE.
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2.2.2. Eraikuntza eta zerbitzuak

Ekonomi jardueraren moteltzen testuinguruan, eraikuntzaren sektorea izan da zalantzarik
gabe euskal ekonomiako sektorerik dinamikoena 2001 urte osoan. Izan ere, sektoreko
BPGren hazkundeak aurreko ekitaldian lortutako hazkunde handia berdintzen du.
Sektorearen adierazle nagusiek bilakaera hori islatzen dute hazkunde handiekin bai
enpleguan, bai produkzioaren balioan (bere bi azpisektoreetan baina batik bat obra zibi-
lean eta zehatzago errepideen atalean) eta baita lizitazio ofizialean ere.

Azkenik, hirugarren sektoreari dagokionez, zerbitzuek bilakaera kaskar samarra izan dute
%2,8ko hazkundearekin, izan ere, kopuru horrek 2000. urteko mailarekiko (%3,8) desa-
zelerazioa adierazten du. Zerbitzu sektorearen heterogeneotasuna kontuan hartuz,
2001eko adierazleek portaera desberdinak erakusten dituzte, baina beti ere 2001. urtean
baino hazkunde-erritmo txikiagoen joerarekin. Zentzu horretan, sektoreko adierazle
garrantzitsua den enpleguak %2,2ko hazkundea izan du, paradoxikoki 2000. urtean sek-
torean izandako okupazioaren hazkundea (%1) gaindituz.

2.4. taula  Adierazleak: eraikuntza eta zerbitzuak

(Aldakuntza-tasa aurreko urtearen aldean)
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EAE 1999 2000 2001

Eraikuntza
BPG 5,1 7,4 7,4
Enplegua 6,8 3,8 6,5
Hasitako etxebizitzak (babes ofizialekoak) 24,6 -30,0 87,8
Bukatutako etxebizitzak (babes ofizialekoak) -26,7 5,1 30,1
IPI Eraikuntzako materiala 1,7 2,8 -6,3
Ekoizpenaren balioa 8,6 15,5 14,6
•  Eraikuntza 8,4 15,7 7,7
•  Obra zibilak 9,2 14,7 34,8
Lizitazio Ofiziala(1) -13,3 33,8 16,7

Zerbitzuak
BPG 4,6 3,8 2,6
Enplegua 5,5 1,0 2,2
Aireko trafikoko bidaiariak 6,8 12,2 -1,8
Gaualdiak hoteletan 18,6 -1,7 -4,1
Txikizkako merkatarien salmenta-indizea (ptak kte) 2,4 1,4 0,7
Handizkako merkatarien salmenta-indizea (ptak kte) 4,7 3,5 -0,8
Salmentak azalera ertain eta handietan 5,2 1,8 2,3

(1) 2001. urtean urteko lehenengo bi hiruhilekoak sartzen dira.
Iturria: Eustat, Eusko Jaurlaritza.



2.3. ESKARIA

2.3.1. Barne-eskaria

Eskariaren ikuspegitik begiratuta, EAEn bai barne-eskariak bai kanpo-eskariak 2001
urtean 2000.ean baino hazkunde-erritmo txikiagoak izan zituzten. Analisia barne-eskarira
murriztuz, eta moteltze orokorraren barnean, inbertsioaren portaera batik bat (%5,7) aipa-
garria da. Agregatu horrek barne-eskaria eta horrekin gure lurraldeko ekonomi jarduera-
ren tasa mantentzen du, izan ere, bai kontsumo pribatuak bai kontsumo publikoak dina-
mismo txikiagoa erakusten dute (%2,3 eta %2 hurrenez hurren).

2.5. taula  Barne produktu gordina (eskaria)

(Urte arteko aldakuntza-tasa)

Horren guztiaren ondorioz, barne-eskari osoak %3,2ko hazkundea izan du 2001. urtean,
azken urteetan lortutako kopuruen azpitik. Hain zuzen ere ekitaldian zehar barne-eskariak
aurkeztu duen ahultasunak justifikatzen du 2001. urtean zehar euskal ekonomiaren haz-
kunde-erritmo txikiagoa. Agregatu horren ahulezia areagotu egin da gainera ekitaldiko
azken hilabeteetan, eta kontsumoa eta inbertsioa mehatxatuta daude. Ildo horretatik,
azpimarragarria da inbertsioaren dinamismo-galerak duen arriskua. Portaera hori nolabait
logikoa izan daiteke 2001. urteko azken hilabeteetan gure ekonomi inguruneak ezaugarri
duen ziurtasun faltako testuinguru batean. Alderdi hori, era berean, oinarrizkoa da koiun-
turaren, ekonomi giro nagusituaren eta igurikimenen menpekotasun handia duen inber-
tsioa bezalako aldagai batentzat.

Kontsumo pribatuaren koiuntura-adierazleak 2001. urtean ahultasunaren bidetik doaz oro
har. Zentzu horretan azpimarragarria da kontsumo-ondasunen ekoizpenean izan duen
atzerakada, nahiz eta automobilen matrikulazioa hazi, fenomeno puntuala eta neurri ba-
tean euroarekin lotutakoa izan daitekeen arren. Ikuspegi orokor batetik, barne-eskariaren
desazelerazioa 2001. urtean nazioarteko ekonomiak bizi duen ziurtasun gabeziaren pro-
zesuan barnean sartzen da. Ikuspegi espezifikoago batetik, berriz, eta batik gure ekono-
miaren ikuspegitik, bilakaera hori ekonomi ziurtasun gabeziarekin oso loturik familiek eta
enpresek ekonomi egoeraren hautemate zertxo bat beltzagoa dutelako gertatzen da.
Horrek guztiak aurrezteko joera handitzen du, eta familien kasuan ondasun iraunkorrak
erosteko aurreikuspenak eta enpresen kasuan inbertsioak egitekoak jaitsi egiten dira.
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Kontzeptua 1998 1999 2000 2001 (z)

ESKARIA
• Kontsumo pribatua 4,0 4,1 3,1 2,3
• Kontsumo publikoa 2,5 3,7 0,2 2,0
• FBCF 13,5 9,6 10,3 5,7
• Barne eskaria 6,2 5,5 4,7 3,2
• Kanpo sektorea(1) -0,2 -0,3 0,6 -0,2

bpg 6,0 5,2 5,3 3,0

(1) BPGren hazkundeari egindako ekarpena
(z) Zenbatespena
Iturria: Eusko Jaurlaritza (2002ko apirila)



2.6. taula  Eskariaren adierazleak

(Aldakuntza-tasa aurreko urtearen aldean)

2.3.2. Kanpo-sektorea

Kanpo-eskariari dagokionez, nazioarteko merkataritza-trukeek izan duten jaitsiera han-
diaren eragin larriak jasan ditu. Horrela, agregatu horrek hutsaren hurrengo ekarpena egin
dio EAEko ekonomi hazkundeari urtean zehar. 2001. urtean euskal kanpo-jarduera ahul-
tzearen arrazoien artean hauek aipa ditzakegu: lehenik eta behin, munduko merkataritzan
gertatutako geldialdia irailaren 11ko atentatuen ondorioz, bigarrenik, EBko ekonomi jar-
dueraren ahulezia, gure merkataritza-trukeen jatorri/helburu nagusia eta, azkenik, gure
industri jarduerak azaldutako ahultasuna; kontuan hartuta, gainera, alderdi horiek guztiak
aldi berean elkarren artean oso loturik daudela.

2.7. taula  Kanpo-sektorea

(Aldakuntza-tasa erreala aurreko urtearen aldean)

2001. urteko EAEko kanpo-merkataritzak, berriz, atzerakada handia jasan du 2000. urte-
aren aldean, bai inportazioen bai esportazioen aldetik. Esportazioen kasuan, horien
balioak (11.506 milioi euro) atzera egin du %1,8an 2000. urtearekiko. Inportazioen balioak
(9.885 milioi euro), berriz, beherakada sakonagoa jasan du (-%2,6). Bilakaera horren
ondorioz, EAEko merkataritza-balantzak 1.621 milioi euroko saldo positiboa aurkeztu du
2000. urtekoa baino zertxo bat handiagoa (%3). Horrela, esportazioen estaldura-tasa
inportazioekiko 2000. urtean %115,5 izatetik 2001.ean %116,4koa izatera pasa da.
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EAE 1999 2000 2001

Kontsumo pribatua
Kontsumo-ondasunen IJI 7,8 18,0 -8,4
Kontsumo ondasunen IPI 1,8 7,3 -1,9
Automobilen matrikulazioa 13,0 -7,2 2,4

Inbertsioa
Inbertsio-ondasunen IJI 6,3 11,6 2,1
Ekipo-ondasunen IPI 3,1 3,3 -0,5
Ekipo-ondasunen inportazioa 32,8 18,5 -4,6
Kargako ibilgailuen matrikulazioa 19,6 -5,1 -5,4

Iturria: Eustat, Eusko Jaurlaritza.

1999 2000 2001

Energetikoak ez diren inportazioak 6,6 21,0 1,5
Inportazioak GUZTIRA 8,6 37,1 -2,6

Energetikoak ez diren esportazioak 1,9 15,4 -1,2
Esportazioak GUZTIRA 2,0 17,7 -1,8

Iturria: Eustat, Eusko Jaurlaritza eta Kanpo Merkataritzako Estatistikak



2.4. ERRENTA3

Ekonomi jardueraren analisia ekoizpenaren ikuspegitik (eskaintza) aztertuz gero, ekoiz-
penaren analisi sektorializatua egin dezakegu. Horren analisia eskariaren ikuspegitik egi-
nez gero, ekoizpen horren norakoa jakin dezakegu (kontsumoa, inbertsioa eta kanpo-
eskaria). Analisia errentaren ikuspegitik eginez, berriz, ekoizpenaren (errenta) banaketa
errentaren sorreran parte hartzen duten ekoizpen-faktoreen artean, batik bat lana (alokai-
rudunen ordainketa) eta kapitala (ustiapeneko soberakin garbia), azter dezakegu.

EAEko ekoizpenaren banaketan bi ekoizpen-faktore horien artean egitura nahiko egon-
korra aurkezten du. Horrela, alokairudunen ordainketak 1998an ekoizpenaren %50,6 har-
tzen du, %50,1 1999. urtean eta %49,2 2000. urtean. Ustiapeneko soberakin gordinaren
(ustiapeneko soberakin garbia gehi kapital finkoaren kontsumoa) kasuan, berriz ehuneko
horiek %40,2, %40,6 eta %41ekoak dira hurrenez hurren. Gainerakoa ekoizpen eta inpor-
tazioarekin lotutako zergei eta ustiapenari emandako diru-laguntzei dagokie. 

2.8. taula  Barne produktu gordina (errenta) (EAE)

EAEko ekoizpenaren edo errentaren banaketa horrek erakusten du ustiapeneko sobera-
kin garbiaren parte-hartzea ekoizpenaren guztizkoan pixkanaka handitu egin dela eta aldi
berean alokairudunen ordainketaren parte-hartzea pixkanaka jaitsi egin dela, nahiz eta
EAEn azken urteetan enplegu asko sortu eta adostutako alokairuetan igoerak egon.
Alabaina, ez da ahaztu behar 1998, 1999 eta 2000an EAEko BPGk hazkunde oso han-
diak izan dituela: %6, %5,2 eta %5,3 hurrenez hurren. Estatuari dagokionez, bi ekoizpen-
faktoreen artean errentaren banaketaren portaera antzekoa da, bai parte-hartzearen por-
tzentaiaren ikuspegitik, bai parte-hartze horrek izan duen bilakaeran ikuspegitik.
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Prezio korronteak (Oinarria 1995) Banaketa
Milaka milioi pezeta ehunekoetan

1998 1999 2000 1998 1999 2000

Alokairudunen ordainketa (1) 17.034 18.241 19.441 50,6 50,1 49,2
Ustiapeneko soberakin garbia (2) 10.571 11.534 12.713 31,4 31,7 32,2
Kapital finkoaren kontsumoa (3) 2.974 3.234 3.489 8,8 8,9 8,8
Ekoizpenari eta inportazioei 
lotutako zergak (4) 3.769 4.132 4.565 11,2 11,3 11,6
Ustiapeneko diru-laguntzak (5) 689 717 747 -2,0 2,0 1,8

BPG mp (1)+(2)+(3)+(4)-(5) 33.659 36.424 39.462 100,0 100,0 100,0

Iturria: EUSTAT.

3. EAEren kasuan Errentaren ikuspegitik BPGren banaketari buruz eskura ditugun azken datuak 2000 urtekoak dira.



2.9. taula  Barne produktu gordina (errenta) (Estatua)

2.5. PREZIOAK, KOSTUAK ETA EKOIZKORTASUNA

2.5.1. Prezioak

2.5.1.1. Prezioen bilakaera 2001. urtean

Europako moneta-agintariek EBko herrialde batzuk Ekonomi eta Moneta Batasunaean
sartzeko asmoz prezioak eusteari buruz egindako eskakizun gogorren ondorioz, 1996-
1998 aldian gure inguruneko herrialde gehienetan moderazio handia egon zen prezioen
bilakaeran. Prozesu horren ondorioz, 1996-1998 aldia euskal ekonomiarentzat aldi ezin-
hobea izan zen inflazioaren kontrolari dagokionez. Bilakaera hori 1999an hasten da haus-
ten, eta 2000. urtean berresten da behin-betiko, prezioek asko egin baitzuten gora.

2001. urtean, EAEko prezioen bilakaerak bi aldi oso desberdin erakutsi zituen. Horrela,
2001eko lehen seihilekoan joera nabarmen gorakorra izan zen, eta ekaineko inflazio
metatua %4,4an kokatu zen, hilabete horretan %4,4ko urte arteko hazkundearekin. Joera
gorakor hori jardueraren joeraren aurkakoa da, izan ere, neurri batean portaera hori oso
loturik dago gure ekonomiari exogenoak zaizkion faktore batzuekin, hala nola, nazioarte-
ko merkatuetan petrolioaren prezioen gorantzako presioa, euroaren kotizazioak dolarra-
renarekiko aurkezten duen ahultasuna, behi eroen krisialdiaren azken eraginak eta pre-
zioen sorrera-prozesuan inertzia propioa hausteko zailtasuna.
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Prezio korronteak (Oinarria 1995) Banaketa
Milaka milioi pezeta ehunekoetan

1998 1999 2000 1998 1999 2000

Alokairudunen ordainketa (1) 47.094 50.670 54.107 50,0 50,0 50,0
Ustiapeneko soberakin gordina (2) 37.449 40.204 43.361 39,8 39,7 40,1
Ekoizpenari eta inportazioei lotutako zergak (3) 9.546 10.419 10.715 10,2 10,3 9,9
BPG pm (1)+(2)+(3) 94.088 101.294 108.183 100,0 100,0 100,0

Iturria: INE



2.10. taula  Kontsumoko prezioen indizea (KPI)(2001)

(Aldakuntza-tasa abendua abenduaren gainean)

Hala ere, urteko bigarren seihilekoan, oztopo horietako batzuk gainditurik eta ekonomi jar-
dueraren moteltzearen ildotik, prezioek desazelerazio handia erakusten dute, lehengai
energetikoen, batik bat petrolioaren, prezioen kontrolak oso baldintzaturik. Horrela,
EAEko inflazio metatua abenduan %3,4an kokatzen da (53,8 2000. urtean), eta 2001eko
urte arteko batez besteko inflazioa %3,9ra iristen da, bi kasuetan Estatuaren ehunekoak
gaindituz (%2,7 eta 53,6 hurrenez hurren).

Produktu-taldeka inflazionistenak urte osoan elikagai eta alkoholik gabeko edarien taldea
(%5,7), bestelakoen taldea (%5,4), hotelen, jatetxeen eta kafetegien taldea (%5,3) eta
etxebizitzaren taldea (%4,7) izan dira.
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EAE Estatua

Indize Orokorra 3,4 2,7
Indize Orokorra (batez bestekoa)(1) 3,9 3,6
Elikagaien indizea 5,7 5,6
Elikagai ez diren produktuen indizea 2,9 1,8
• Elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak 5,7 5,9
• Edari alkoholdunak eta tabakoa 3,7 4,2
• Jantziak eta zapatak 3,0 3,2
• Etxebizitza 4,7 1,8
• Etxeko tresnak 4,3 2,8
• Medikuntza 1,5 2,7
• Garraioak -2,8 -2,9
• Komunikabideak -2,2 -2,6
• Aisialdia eta kultura 4,4 4,3
• Irakaskuntza 4,0 4,1
• Hotelak, kafeak eta jatetxeak 5,3 4,7
• Bestelakoak 5,4 3,5

(1) Urteko batez bestekoa.
Iturria: INE



2.4. grafikoa  KPIren bilakaera (EAE eta Estatua)

Industri ondasunen prezioei dagokienez, horien bilakaera 2001. urtean oso positiboa izan
da, hutsaren hurrengo hazkundearekin urtean zehar (%0,6), eta prezioek 2000. urtean
izandako hazkunde handiaren (%6) aurkako joera izanez . Industri prezioen portaera
estu-estu lotuta dago petrolioaren eta lehengai energetikoen prezioen bilakaerarekin.
Hortaz, urtean zehar input horiek guztiek izandako prezio-euste handiak aldi berean
industri ondasunen prezioaren desazelerazioa ahalbidetzen du. Ondasun desberdinen
ikuspegitik, portaera nahiko heterogeneoak bereizten dira. Horrela, kontsumo-ondasunek
hazkunde handiagoa izan dute (%3,9), 2000. urtearekiko azelerazioarekin. Alabaina, bai
ekipo-ondasunek bai bitarteko ondasunek hazkunde txikiagoak aurkeztu dituzte 2001.
urtean, negatiboa izatera iritsiz bitartko ondasunen kasuan (-%1).

2.11. taula  Industri prezioen indizea (IPRI)

(Aldakuntza-tasa aurreko urtearen aldean)

Interes-tasen kasuan, 2001. urtean zehar haien beherantzako joerak bere horretan jarrai-
tu du. Horrela, Europako Banku Zentralak (EBZ) urte hasierako %4,75etik urte bukaera-
ko %3,25era jaitsi ditu. Joera hori Erreserba Federalak burututakoa baino leunagoa da,
izan ere, urte hasierako %6,5etik urte bukaerako %1,75era pasatzen da.
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2000 2001

EAE Estatua
1999 2000 2001 2001

Indize Orokorra 0,7 6,0 0,6 1,7

Kontsumoko ondasunak 1,1 2,1 3,9 3,1

Ekipo ondasunak 3,1 1,3 0,9 1,2

Bitarteko ondasunak 0,0 9,2 -1,0 0,6

Iturria: Eustat eta INE.



2.12. taula  Interes-tasak epe laburrera

2.5.2. Lan-kostuak4

Lan-kostuetan alokairuen kostuez gain lanaren faktorea erabiltzeagatik enpresek egiten
dituzten beste kostu batzuk ere sartzen dira. 2001. urteko laugarren hiruhilekoko emaitzen
artean gaingiroki ondorengo alderdiak nabarmendu daitezke:

– EAEn langile eta hilabete bakoitzeko batez besteko lan-kostua guztira 2.252, 34
eurokoa izan da (1.954,72 euro Estatuan), %3,7ko hazkundearekin aurreko urteko
aldi berarekiko (%4,3 Estatuan). Kostu hori honela banatzen da aldi berean:
1.721,84 euro langileko eta hileko batez besteko alokairu-kostua eta 530,50 euro
bestelako lan-kostuak (1.489,70 euro eta 465,02 euro hurrenez hurren Estatuaren
kasuan). Guztizko lan-kostuaren bi osagai horien hazkundea EAEn 2000. urteko
hiruhileko berarekiko %2,9koa eta %6,5ekoa izan da hurrenez hurren (%3,7 eta
%6,4 Estatuan).

– Autonomi erkidegoka, lan-kostu handienak EAEkoak, Madrilgo erkidegokoak
(2.295,15 euro langileko eta hileko) eta Nafarroako erkidegokoak (2.193,99 euro)
izan dira. Lan-kostu murriztuenak, aldiz, Kanariar Irletakoak (1.623,99 euro langile-
ko eta hileko), Extremadurakoak (1.635,77 euro) eta Murtziakoak (1.610,20 euro).
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Bankuartekoa Altxorraren EBZren
3 hilabete 6 hilabete urte bete Letrak partehartzea (1)

1990 15,1 15,3 15,4 14,2 --
1991 13,2 13,1 13,1 12,4 --
1992 13,3 13,3 13,3 12,5 --
1993 11,7 11,3 10,9 10,6 11,3
1994 8,0 8,1 8,4 8,1 7,8
1995 9,3 9,6 10,0 9,9 8,8
1996 7,5 7,4 7,3 7,2 7,6
1997 5,4 5,2 5,4 5,0 5,4
1998 4,3 4,1 4,0 3,8 4,2
1999 2,9 3,0 3,1 3,0 2,7
2000 4,4 4,5 4,8 4,6 4,0
2001 4,2 4,2 4,1 3,9 4,2

(1) EBZren finantzaketa-eragiketa nagusien asteroko enkantearen interes-tasa
Iturria: Ekonomia eta Ogasun Ministerioa.

4. Inkesta honen metodologiaren erreferentzia xeheagoak “Lan Kostuen Indizea” argitalpenean topa daiteke (INE).



2.13. taula  Langileko eta hileko lan kostua autonomia erkidegoka
(2001eko IV. hiruhilekoa)

(euros)

2.5.3. Ekoizkortasuna

Ekoizpen-jardueraren hazkundeak eta enpleguaren hazkundeak zehazten dute euskal
ekonomiaren itxurazko ekoizkortasuna5. 2001. urtean zehar BPGren hazkundea gure
erkidegoan %3koa izan denez eta enpleguaren hazkundea %2,6koa, EAEko itxurazko
ekoizkortasunak ekitaldi honetan %0,4ko hazkundea izan du, 2000. urtean lortutakoa
baino txikiagoa (%1,5), baina Estatu osoan agregatu honek izan duen emaitzaren ildotik
(%0,8).
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LAN-KOSTUA

Guztira Alokairuak
Bestelako
kostuak

GUZTIRA 1.954,72 1.489,70 465,02

Andaluzia 1.796,32 1.361,66 434,66
Aragoi 1.957,33 1.488,48 468,85
Asturias 1.907,46 1.421,25 486,21
Balearrak 1.783,82 1.360,73 423,09
Kanariak 1.623,99 1.214,99 409,00
Kantabria 1.840,97 1.391,28 449,69
Gaztela-Mantxa 1.675,57 1.268,46 407,11
Gaztela eta Leon 1.848,27 1.403,16 445,11
Katalunia 2.057,01 1.578,48 478,53
Valentziako E. 1.772,58 1.337,16 435,42
Extremadura 1.635,77 1.240,69 395,08
Galizia 1.716,26 1.301,90 414,36
Madril 2.295,15 1.769,16 525,99
Murtzia 1.610,20 1.200,40 409,80
Nafarroa 2.193,99 1.674,53 519,46
EAE 2.252,34 1.721,84 530,50
Errioxa 1.840,94 1.383,85 457,09

Iturria: Lan Kostuaren indizea (INE)

5. Lan Faktorearen itxurazko ekoizkortasuna, hau da, enpleguaren hazkundeari egotzi ezin diezazkiokegun jarduera-
hazkundeak. Kalkulatzeko erabiltzen den enplegua Kontu Ekonomikoetan agertzen dena da (Eustat).



2.14. taula  BPG, Enplegua eta ekoizkortasuna

(Aldakuntza-tasa aurreko urtearen aldean)

Ekoizkortasunaren hazkundeaz gain, alderdi interesgarria da ekoizkortasuna izandako
hazkundearen ikuspegitik aztertzeaz gain mailaren ikuspegitik aztertzea, horrela, gure
inguruneko gainerako ekonomiekin alderaketak egiteko.

2.15. taula  EB-15eko ekoizkortasun-maila (1)

Zentzu horretan, EAEn 2001. urtean izandako ekoizkortasun-maila (BPG/enplegua) EB-
15eko herrialdeen mailarekin erkatzen badugu, “hurbiltze” benetan sinplea burutu da,
edozein sinplifikaziok berekin daraman arriskuarekin: lehenik, kontuan hartzen da
Espainiako ekoizkortasuna EB-15eko batez besteko ekoizkortasunetik 7,7 puntura koka-
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EAE 1999 2000 2001

BPG erreala 5,2 5,3 3,0
Okupazioa(1) 4,5 3,8 2,6
Itxurazko ekoizkortasuna 0,7 1,5 0,4

ESTATUA 1999 2000 2001

BPG erreala 4,0 4,1 2,8
Okupazioa(2) 3,6 3,3 2,0
Itxurazko ekoizkortasuna 0,4 0,8 0,8

(1) Kontu Ekonomikoak (Eustat). 2001. urtean hazkundearen batez bestekoa hiru lehenengo hiruhilekoetan.
(2) Kontabilitate Nazionala. Lanaldi osoko lanpostu baliokideak
Iturria: Eustat, Eusko Jaurlaritza eta INE

1999 2000 2001

Belgika 116,3 115,6 116,3
Danimarka 96,4 99,1 99,2
Alemania 99,3 99,5 99,1
Grezia 73,7 75,9 77,3
Espainia 94,9 92,8 92,3
Frantzia 107,4 106,7 106,2
Irlanda 107,7 112,6 116,2
Italia 118,4 117,6 117,4
Luxenburgo 184,2 194,6 196,8
Herbehereak 99,0 99,3 99,4
Austria 99,7 101,3 101,5
Portugal 62,9 63,1 63,6
EAE 103,8 105,7 105,2
Finlandia 92,1 94,5 95,0
Suedia 91,9 91,9 91,5
Erresuma Batua 92,9 93,6 94,1

EB-15 = 100 100,0 100,0 100,0

(1) BPG (erosteko ahalmenaren parekotasunaren mila milioi)/enplegua
Iturria: Europako Batzordea, Eurostat, INE, Eustat eta norberak egina.



tzen dela (Eurostat-en datuak iturri gisa hartuz), eta bigarrenik, kontuan hartzen da EAEko
ekoizkortasuna Espainiako batez bestekoa baino 12,9 puntu gorago kokatzen dela (zen-
batespen hori Espainiako BPGren arabera, EAEko BPGren arabera eta bi eremuetako
enpleguaren arabera egin da, INEko eta Eustateko datuak iturri bezala hartuz). Horren
guztiaren ondorioz, EAEko ekoizkortasunak 2001. urtean EB-15en batez besteko ekoiz-
kortasuna gainditzen du 105,2ko balioarekin.

2.6. LAN-MERKATUA

2.6.1. Euskal lan-merkatuak izandako bilakaeraren ezaugarri nagusiak (1994-2001)

Laurogeita hamarreko hamarkadaren bigarren erdialdean zehar euskal ekonomiak bizi
duen fase hedatzaileak lan-merkatuaren azken urteetako portaera ona ahalbidetu du.
Gaingiroki eta oro har, EAEko lan-merkatuaren ezaugarriak 1994-2001 aldian ondoren-
goak dira:

– Aldi horretan EAEn potentzialki aktiboa den biztanleria (16 urte edo gehiagoko biz-
tanleria) 31.500 pertsonetan hazten da, urte horietan lan-merkatuaren dinamismoa-
ren isla bezala. Hala ere, EAEko bilakaera demografikoak adierazten du gaur egun
16 urte edo gutxiagoko biztanleria ez dela hazten, eta aurreikuspenen arabera,
kopuru hori jaitsi egingo da hurrengo urteetan, eta ondorioz gure lurraldean poten-
tzialki aktiboa den biztanleria ere bai.

– Era berean, euskal lan-merkatura sartzen diren emakumeen kopurua ere asko hazi
da, horrela, aldi horretan lan-efektibo berrien %60 emakumeak dira. Emakumeen
jarduera-tasa 1994ko %40,3tik 2001eko %41,9ra pasa da.

– Enplegu-sorreraren prozesua oso garrantzitsua izan da, 2001. urtean okupazioaren
gehieneko historikoarekin (849.400 pertsona) eta 1994ean baino 155.900 lanpostu
gehiagorekin. Landunen taldean emakumeen presentzia–handiagoa da. Horrela,
aldian sortutako lan berrien %55 emakumeei dagokie. Sektore-ikuspegitik, hiruga-
rren sektorea laneko sorreraren prozesuaren sustatzaile nagusia da EAEn (sortuta-
ko enpleguaren %60 sektore honi dagokio). Gainera, okupazioaren hazkundea hiru
lurralde historikoetan gertatu da.

– Egoera profesionalaren ikuspegitik, enpleguaren hazkundea batik bat enplegu lan-
dunaren eskutik etorri da. Horrela, aldi honetan sortutako lan berrietatik %93 enple-
gu landunari dagozkio. Modu horretan, 2001. urtean talde honek EAEko okupazioa-
ren %80 hartzen du.

– Azkenik, arreta berezia merezi du EAEko langabeziak aldi horretan izan duen jai-
tsiera handiak (-%53,8). Horrela, 2001. urtean 1994.ean baino 125.000 langabetu
gutxiago kontabilizatu dira. Bilakaera horren ondorioz, langabezi tasak jaitsiera ika-
ragarria izan du, eta 1994ko biztanleria aktiboaren %24,9tik 2001eko %11,1era
pasatzen da.

2.6.2. Lan-merkatua 2001ean: jarduera, okupazioa eta langabezia

EAEn 2001. urtean potentzialki aktiboa den biztanleria (16 urte baino gehiago izanik lan-
merkatuan sar daitezkeenak) 1.790.800 pertsonara iristen da, 2000. urtean lortutako mai-
larekiko %0,2ko hazkundearekin. Horrela, talde hori 6.600 pertsonetan hazi da azken lau
urteetan.
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2.16. taula  Lan-merkatua EAEn

Biztanleria aktiboaren kasuan (lan-merkatura jotzen duen biztanleria bai biztanleria lan-
duna bezala bai biztanleria langabetua bezala), 2001. urtean aldagai hori 955.900 per-
tsonetan kokatzen da, 2000. urtearekiko hazkunde txiki batekin (%0,2) emakumeen biz-
tanleria aktiboaren hazkundearen (%1,2) ondorioz, izan ere, gizonezkoen biztanleria akti-
boak atzerakada jasan du aurreko ekitaldiarekiko (-0,4). Zentzu horretan, aipagarria da 24
urte baino gutxiagoko biztanleria aktiboak izan duen jaitsiera handia (-%14). Biztanleria
aktiboaren banaketa portzentuala adinaren eta sexuaren arabera aztertuz gero ikusiko
dugu gizonek haren %59,6 hartzen dutela emakumeen %40,4ren aurrean. Bitarteko adina
duen taldea, lan-merkatuko efektiboen %80,4arekin, nabarmen nagusitzen da. 25 urte
baino gutxiago dituztenek, berriz, biztanleria aktiboaren %10,1 hartzen dute eta 54 urte
baino gehiago dutenek %9,5.
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Balio absolutua (milakotan) Urte arteko aldakuntza-tasa
1998 1999 2000 2001 1999 2000 2001

16 urtetik gorako biztanle-
biztanleria 1.784,2 1.788,1 1.788,0 1.790,8 0,2 0,0 0,2

Biztanleria aktiboa 948,2 962,8 953,7 955,9 1,5 -0,9 0,2
Gizonak 569,5 571,3 571,4 569,1 0,3 0,0 -0,4
Emakumeak 378,7 391,5 382,3 386,9 3,4 -2,3 1,2
16-24 urte 114,7 117,5 112,8 97,0 2,4 -4,0 -14,0
25-54 urte 751,8 760,8 755,1 768,4 1,2 -0,7 1,8
55 urte edo gehiago 81,8 84,5 85,7 90,5 3,3 1,4 5,6

Población ocupada 779,8 813,4 823,3 849,4 4,3 1,2 3,2
Gizonak 501,3 510,6 517,1 526,3 1,9 1,3 1,8
Emakumeak 278,5 302,8 306,3 323,2 8,7 1,2 5,5
16-24 urte 72,5 79,2 79,5 72,3 9,2 0,4 -9,1
25-54 urte 631,9 654,8 663,5 691,5 3,6 1,3 4,2
55 urte edo gehiago 75,4 79,4 80,4 85,6 5,3 1,3 6,5

Población parada 168,4 149,4 130,4 106,5 -11,3 -12,7 -18,3
Gizonak 68,3 60,8 54,4 42,8 -11,0 -10,5 -21,3
Emakumeak 100,1 88,6 76,0 63,7 -11,5 -14,2 -16,2
16-24 urte 42,2 38,3 33,4 24,7 -9,2 -12,8 -26,0
25-54 urte 119,8 106,1 91,6 76,9 -11,4 -13,7 -16,0
55 urte edo gehiago 6,4 5,2 5,4 4,9 -18,8 3,8 -9,3

Iturria: Eustat.



2.17. taula  Lan-merkatua Estatuan

Potentzialki aktiboa den biztanleriaren eta biztanleria aktiboaren bilakaeraren ondorioz,
EAEko jarduera-tasa 2001. urtean %53,4an kokatzen da, 2000. urtean bezalaxe. Maila
horrek gainera nahiko egonkor jarraitzen du gure lurraldean azken urteetan. Adinaren ara-
bera, desberdintasunek handiak izaten jarraitzen dute (%64 gizonen kasuan eta %40
emakumeen kasuan), nahiz eta azken urte hauetan emakumeen inkorporazio-prozesua
gure lan merkatura oso garrantzitsua izan. Gure jarduera-tasak aurten ere Estatu osoko
tasa (%51,6) gaindituz jarraitzen du, baina oraindik ere EB-15ko batez besteko jarduera-
mailen (%57) azpitik, eta Danimarka (%66), Herbehereak (%64) edo Finlandia (%64)
bezalako herrialdeetatik urrun. Desberdintasun horiek batik bat handiak dira emakumeen
jarduera-tasaren kasuan, izan ere, kasu horretan Europako batez bestekoa %47 inguru-
koa da.
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Balio absolutua (milakotan) Urte arteko aldakuntza-tasa
1998 1999 2000 2001 1999 2000 2001

16 urtetik gorako 
biztanleria 32.534,1 32.695,9 32.830,9 32.938,8 0,5 0,4 0,3

Biztanleria aktiboa 16.265,2 16.423,0 16.844,2 16.981,5 1,0 2,6 0,8
Gizonak 9.881,7 9.892,9 10.067,4 10.139,8 0,1 1,8 0,7
Emakumeak 6.383,5 6.530,1 6.776,8 6.840,7 2,3 3,8 0,9
16-24 urte 2.594,4 2.538,6 2.522,4 2.470,7 -2,2 -0,6 -2,0
25-54 urte 11.942,3 12.166,2 12.490,7 12.600,2 1,9 2,7 0,9
55 urte edo gehiago 1.728,5 1.718,2 1.831,1 1.910,6 -0,6 6,6 4,3

Biztanleria landuna 13.204,9 13.817,5 14.473,8 14.768,4 4,6 4,7 2,0
Gizonak 8.517,5 8.790,9 9.086,6 9.213,6 3,2 3,4 1,4
Emakumeak 4.687,4 5.026,6 5.387,1 5.554,8 7,2 7,2 3,1
16-24 urte 1.674,4 1.787,0 1.863,7 1.860,3 6,7 4,3 -0,2
25-54 urte 9.971,4 10.472,5 10.945,8 11.150,8 5,0 4,5 1,9
55 urte edo gehiago 1.559,2 1.558,0 1.664,3 1.757,3 -0,1 6,8 5,6
Nekazaritza eta arrantza 1.060,6 1.014,9 989,0 980,3 -4,3 -2,6 -0,9
Industria 2.707,9 2.784,0 2.878,9 2.913,5 2,8 3,4 1,2
Eraikuntza 1.307,1 1.463,6 1.591,8 1.689,4 12,0 8,8 6,1
Zerbitzuak 8.129,3 8.555,0 9.014,0 9.185,2 5,2 5,4 1,9

Alokairuduna 10.156,6 10.836,6 11.508,9 11.780,5 6,7 6,2 2,4
Alokairuduna ez dena 3.048,3 2.962,2 2.949,9 2.970,9 -2,8 -0,4 0,7

Biztanleria langabetua 3.060,4 2.605,5 2.370,4 2.213,1 -14,9 -9,0 -6,6
Gizonak 1.364,3 1.102,0 980,7 926,1 -19,2 -11,0 -5,6
Emakumeak 1.696,1 1.503,5 1.389,7 1.287,0 -11,3 -7,6 -7,4
16-24 urte 920,1 751,5 658,7 610,5 -18,3 -12,3 -7,3
25-54 urte 1.970,9 1.693,8 1.544,9 1.449,1 -14,1 -8,8 -6,2
55 urte edo gehiago 169,4 160,2 166,8 153,5 -5,4 4,1 -8,0

Iturria: Biztanleria Aktiboaren Inkesta (INE).



2.18. taula  Jarduera-tasa (EAE)

2.19. taula  Jarduera-tasa (Estatua)

EAEko lan-merkatuaren bilakaeraren ezaugarri nabarmenetako bat 2001. urtean enple-
guak izan duen portaera ona izan da zalantzarik gabe. Horrela, EAEko okupazioa 849.400
pertsonetan kokatzen da dagoeneko, 2000. urtearekiko %3,2ko hazkundearekin. Gainera,
okupazio-maila hori, %22 hazi dena, EAEn aldagai honek izan duen bilakaeran gehiene-
ko historikoa da eta dagoeneko zortzi urte (1994-2001) iraun duen enpleguaren hazkun-
de-aldia, etenik gabekoa, sendotzen du.

2.20. taula  Enplegua EAEn
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1998 1999 2000 2001

Jarduera-tasa 53,1 53,9 53,4 53,4

Gizonak 65,8 65,9 66,0 65,5

Emakumeak 41,2 42,5 41,5 41,9

16-24 urte 40,8 43,8 44,1 40,0

25-54 urte 80,4 80,8 80,1 81,0

55 urte eta gehiago 14,3 14,6 14,4 15,1

Iturria: Eustat.

1998 1999 2000 2001

Jarduera-tasa 50,0 50,2 51,3 51,6

Gizonak 63,2 63,1 63,8 64,0

Emakumeak 37,8 38,4 39,8 40,0

16-24 urte 45,7 46,4 47,1 47,2

25-54 urte 75,5 76,1 76,8 76,8

55 urte eta gehiago 16,5 16,5 16,6 16,7

Iturria: Biztanleria Aktiboaren Inkesta (INE).

Balio absolutua (milakotan) Urte arteko aldakuntza-tasa
1998 1999 2000 2001 1999 2000 2001

Biztanleria landuna 779,8 813,4 823,3 849,4 4,3 1,2 3,2
Nekazaritza eta arrantza 19,6 18,8 18,8 14,7 -4,1 0,0 -21,8
Industria 235,0 239,8 242,6 257,5 2,0 1,2 6,1
Eraikuntza 63,5 67,8 70,4 75,0 6,8 3,8 6,5
Zerbitzuak 461,7 487,0 491,6 502,4 5,5 0,9 2,2

Alokairuduna 615,7 649,7 662,3 683,4 5,5 1,9 3,2
Alokairuduna ez dena 164,1 163,7 161,0 166,0 -0,2 -1,6 3,1

Iturria: Eustat.



Lanaren hazkundea 2001. urtean bi sexuetara zabal daiteke, nahiz eta emakumeen
enpleguaren hazkundea (%5,5) nabarmenagoa izan gizonen enpleguaren hazkundea
(%1,8) baino. Biztanleria aktiboaren kasuan gertatzen zen bezala, okupazioaren kasuan
ere gazteen enpleguaren jaitsiera handia (-%9,1) nabarmentzen da, aztertutako beste bi
adin-taldeetako hazkundearekin kontrajarriz (%4,2 bitarteko adineko taldean eta %6,5
adin handieneko taldean).

Sektorearen ikuspegitik, lehenengo sektorea kenduta, enplegua asko jaisten baita
(-%21,8), gainerako ekoizpen-sektoreetan okupazioa asko hazten da 2001. urtean zehar,
batik bat industrian eta eraikuntzan (%6,1 eta %6,5 hurrenez hurren), maila txikiagoan
haziz zerbitzuen kasuan (%2,2).

2.21. taula  Biztanleria landuna lanbide-egoeraren arabera (EAE)

Milaka pertsona

Egoera profesionalaren ikuspegitik, okupazioaren hazkundea EAEn bai okupazio alokai-
rudunean (%3,2) bai alokairuduna ez den okupazioan (%3,1) gertatzen da. 2001. urtean
EAEko biztanleria alokairuduna enpleguaren %80,4koa da, enplegu alokairudun publi-
koaren hazkunde handiarekin (%8,6). Hala eta guztiz ere, enplegu alokairudun pribatuak
oraindik ere EAEko enplegu alokairudunaren %82 hartzen du, eta enplegu alokairudun
publikoa %18koa da. Analisia alokairuduna ez den enplegura ekarriz, talde nagusia
enplegu autonomoak (%65) osatzen du, nahiz eta kopuru hori murriztu egin den 2001.
urtean (-%3,9). Bestalde, nabarmentzekoa da kooperatibisten hazkunde handia (%34).

Enplegu alokairudunaren barruan eta kontratu-mota kontuan hartuz, 2001. urtean zehar
mugagabeko kontratua asko hazi zen (%6,2). Hazkundea askoz txikiagoa izan zen den-
bora baterako kontratazioaren kasuan, eta portaera horren ondorioz, 2001. urtean EAEko
enplegu alokairudunaren %69k kontratu mugagabea du. Azken urte hauetan hazten ari da
kontratu mugagabeen portzentaia.
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1998 1999 2000 2001 Ehuneko
Banaketa 2001

Enplegatzailea 20,8 22,1 25,1 27,9 3,3
Beregaina 116,4 116,0 112,8 108,4 12,8
Familia laguntza 7,5 7,7 5,5 6,0 0,7
Kooperatibista 19,4 17,9 17,6 23,6 2,8
Alokairudunak 615,7 649,7 662,3 683,2 80,4
• Alokairudunak (publikoa) 110,1 106,9 110,8 120,3 14,2
• Alokairudunak (pribatua) 505,6 542,8 551,5 562,9 66,2

GUZTIRA 779,8 813,4 823,3 849,4 100,0

Iturria: Eustat.



2.22. taula  Alokairudun landunak EAEn

Okupazioaren hazkundeaz gain, euskal lan-merkatuaren bilakaeraren ezaugarrien beste
ezaugarri garrantzitsu bat 2000. urtearekiko pertsona langabetuen kopuruak izan duen
jaitsiera handia izan da (-%18,3). Horrela, EAEko langabetuen kopurua 106.500 pertso-
netan kokatzen da (2000 urtean baino ia 24.000 langabetu gutxiago). Langabeziaren jai-
tsiera, gainera, bi sexuetara heda dezakegu (-%21,3 gizonen kasuan eta -%16,2 emaku-
meen kasuan) eta aztertutako hiru adin-tarteetara, batik bat gazteen langabeziak izanda-
ko jaitsiera handia (-%26) azpimarratuz. Horrek esan nahi du 2001. urtean langabeziaren
zerrendetan 8.700 gazte gutxiago kontabilizatu zirela, eta 51.300 gutxiago erkaketa 1993.
urtearekiko egiten bada.

2.5. grafikoa  Biztanleria aktiboaren, landunaren eta langabetuaren
bilakaera (EAE)

(milaka pertsona)
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Alokairudun landunak (milaka) Urte arteko aldakuntza-tasa
1998 1999 2000 2001 1999 2000 2001

Aldi bateko kontratua 174,7 191,5 189,7 190,3 9,6 -0,9 0,3
Kontratu mugagabea 402,3 416,7 441,0 468,2 3,6 5,8 6,2

GUZTIRA (1) 615,7 649,7 662,3 683,2 5,5 1,9 3,2

(1) Aldi batekoez eta mugagabeez gain, sailka ezinak ere hartzen dira kontuan.
Iturria: Eustat

Iturria: Eustat
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2.6. grafikoa  Emakumeen langabeziaren eta gazteen langabeziaren bilakaera (EAE,
1986-2001)

(milaka pertsona)

Biztanleria aktiboaren, biztanleria okupatuaren eta biztanleria langabetuaren bilakarak
zehazten du langabeziaren tasa. Horrela, 2001. urtean EAEko langabezi tasa biztanleria
aktiboaren %11,1ean kokatzen da, eta kopuru hori EAEn aldagai horrek izan duen bila-
kaeran gutxieneko historikoa da. Sexuaren ikuspegitik, desberdintasunek oraindik ere
handiak izaten jarraitzen dute (%7,5 gizonen langabezi tasaren kasuan eta %16,5 ema-
kumeen langabezi tasaren kasuan), nahiz eta emakumezkoen langabezi tasa EAEn asko
jaitsi, izan ere, 1994. urtean biztanleria aktiboaren %35ean kokatzen zen.

2.23. taula  Langabezi tasa (EAE)

Azpimarratu egin behar da gure lurraldean alor horretan egindako ahalegin handia, ez soi-
lik emakumeen langabeziaren kasuan, baizik eta langabeziari oro har dagokionean. Izan
ere, ez da ahaztu behar 1994. urtean gure langabezi tasa biztanleria aktiboaren %24,9an
kokatzen zela. Gure langabezi maila 2001. urtean Estatu osokoa baino txikiagoa da, baina
oraindik ere EB-15eko batez bestekoa (%7,7) baino handiagoa izaten jarraitzen du.
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Iturria: Eustat
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1998 1999 2000 2001

Langabezi tasa 17,8 15,5 13,7 11,1

Gizonak 12,0 10,6 9,5 7,5

Emakumeak 26,5 22,6 19,9 16,5

16-24 urte 36,7 32,5 29,5 25,4

25-54 urte 16,0 14,0 12,1 10,0

55 urte edo gehiago 7,8 6,1 6,3 5,4

Iturria: Eustat



Horrek esan nahi du oraindik langabeziaren aurka borrokatu behar dela, hori baita gure
ekonomiaren desoreka handienetako bat.

2.24. taula  Langabezi tasa (Estatua)

2.6.3. Emakumea eta lan-merkatua

Aurreko txostenetan aipatu izan dugun legez, euskal lan-merkatuaren bilakaeraren ezau-
garri nagusietako bat azken hamarkada hauetan pixkanaka-pixkanaka lan-merkatura
inkorporatu diren emakumeen kopuru handia izan da hain zuzen ere, eta horrek beneta-
ko aldaketa ekarri du gure lan-merkatuaren egiturara. Interesgarria da lan-merkatuko
aldagai garrantzitsuenak aztertzea (biztanleria aktiboa, jarduera-tasa, enplegua, langabe-
zia eta langabezi tasa), baina generoaren ikuspegia kontuan hartuz, EAEn 1985-2001
aldian aldagai horiek izan duten bilakaera aztertuz, ondorengo alderdi hauek nabarmen-
du daitezke:

– Biztanleria aktiboa: gure ekonomi erkidegoko biztanleria aktiboa 1985eko 831.500
pertsonetatik 2001eko 955.900 pertsonara igaro da, %15eko hazkundearekin.
Baina gizonen biztanleria aktiboa %0,6 hazten den bitartean emakumeen biztanle-
ria aktiboak %45eko portzentaian egiten du. Horrela, azken talde hori 1985ean
EAEko biztanleria aktibo osoaren %32,1ekoa izatetik 2001. urtean %40,5ekoa iza-
tera pasatzen da.

– Jarduera-tasa: hain zuzen ere lan-merkatura emakume asko sartzearen ondorioz,
emakumeen jarduera-tasak hazkunde handia izan du aldi honetan zehar %32tik
%41,9ra pasaz. Bestelakoa izan da gizonen jarduera-tasak aldi horretan bertan
izandako jaitsiera (%70,5etik %65,5era). Hazkundea izugarria izan arren, egia da
emakumeen jarduera tasa oraindik ere Europako batez besteko estandarren azpitik
dagoela (%50en inguruan).
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1998 1999 2000 2001

Langabezi tasa 18,8 15,9 14,1 13,0

Gizonak 13,8 11,1 9,7 9,2

Emakumeak 26,6 23,0 20,5 18,8

16-24 urte 35,5 29,6 26,1 24,7

25-54 urte 16,5 13,9 12,4 11,5

55 urte edo gehiago 9,8 9,3 9,1 8,1

Iturria: Biztanleria Aktiboaren Inkesta (INE).



2.25. taula  Emakumea lan-merkatuan (EAE)

– Biztanleria landuna: EAEko enplegua 1985eko 656.400 pertsonatik 2001eko
848.400 pertsonara pasa da, %29ko hazkundearekin. Baina gizonen enplegua %11
hazi den bitartean emakumeenak %76an egin du. Horrela, emakumeen enplegua
1985ean EAEko guztizko enpleguaren %28 izatetik 2001. urtean %38,1 izatera
pasa da.

– Biztanleria langabetua: EAEko langile-kopurua 1985ean 175.200 pertsonakoa zen,
2001. urtean 106.500 pertsonakoa den bitartean. Horrela, langabezia asko jaitsi zen
aldian zehar (-%39). Kasu horretan, gizonen langabeziak %54ko jaitsiera izan zuen
bitartean emakumeen langabezia askoz gutxiago jaitsi zen (-%23).

– Langabezi tasa: biztanleria aktiboaren eta biztanleria langabetuaren bilakaeraren
ondorioz, EAEko langabezi tasa asko jaitsi zen, 1985eko 521etik 2001. urteko
%11,1era pasaz. Jaitsiera hori gizonen taldera (langabezi tasa %16,1etik %7,5era
jaitsi zen) nahiz emakumeen taldera (tasa hori %31tik %16,5era pasa zen) heda dai-
teke. Nahiz eta egia den 1985-2001 aldi osoan emakumeen inkorporazio masiboa
gertatzen dela, egia da, era berean, 1997ra arte emakume horien herenak baino
gehiagok langabeziaren hilerak osatzen zituela, izan ere, emakumeen langabezi
tasak ia 1985-1997 aldi osoan %30 gainditzen zuen, eta ondoren 1997-2001 aldian,
eta EAEko langabezi mailaren jaitsiera orokorraren aritik, emakumeen langabezi
tasa erruz jaitsi zen. Ibilbidea beherakorra izan arren, oraindik ere 2001. urtean
emakumeen langabezi mailak gizonen langabezi maila bikoiztu baino gehiago egi-
ten du.
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1985 1990 1995 2001 

Biztanleria aktiboa (ehuneko banaketa)
• Gizonak 67,9 63,4 59,8 59,5
• Emakumeak 32,1 36,6 40,2 40,5
Biztanleria landuna (ehuneko banaketa)
• Gizonak 72,0 68,0 64,7 61,9
• Emakumeak 28,0 32,0 35,3 38,1
Biztanleria langabetua (ehuneko banaketa)
• Gizonak 52,9 41,6 44,3 40,2
• Emakumeak 47,1 58,4 55,7 59,8
Biztanleria inaktiboa (ehuneko banaketa)
• Gizonak 29,5 33,0 36,4 35,9
• Emakumeak 70,5 77,0 63,6 64,1
Jarduera-tasa (Bizt. aktiboa/lan egiteko adina duen bizt.)
• Gizonak 70,5 67,6 64,7 65,5
• Emakumeak 32,0 36,9 41,3 41,9
Langabezi tasa (% biztanleria aktiboaren gainean)
• Gizonak 16,3 10,5 17,6 7,5
• Emakumeak 31,0 26,2 33,1 16,5

Iturria: Eustat.



2.7. grafikoa  Emakumea eta lan-merkatua EAEn (1985-2001)

Emakumeen langabeziaren arazoa ez da gure lurraldean bakarrik gertatzen, Europako
gure inguruneko herrialde gehienetan ere arazo horri aurre egin behar diote. Horregatik,
gizonen eta emakumeen aukera-berdintasuna azken urteetako bai datorren urteeko
enplegu-politikak diseinatzeko orduan oso kontuan hartzen den gaia da. EAEri dagokio-
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nez, 1999ko azaroan Eusko Jaurlaritzak III. Emakumeentzako Ekintza Positiboko Plana
onartu zuen. Haren helburua aurreko Planen lan-lerroetan sakontzea baino ez da, eta lan-
merkatuan emakumeen presentzia handitzea Euskal Administrazio Publikoaren lehenta-
sunezko eginkizuna da6. Plan honen lerro estrategiko nagusiak ondorengoak dira:

– Emakumeak enplegatzeko ahalmena hobetzea: lanbide-orientazioa, kualifikazio
profesionala, azpiordezkatuak dauden lanbideetan eta lanbide berrietan enplegua
sustatzea, etab.

– Emakumeen enpresa-jarduera bultzatzea: enpresa-jarduera bat martxan jartzean
interesaturik dauden emakumeei eskainitako zerbitzuak eta laguntzak.

– Segregazio horizontalaren eta bertikalaren aurkako borroka, baita alokairu-diskrimi-
nazioaren aurkakoa ere, eta gainera laneko eta familiako bizitzaren bateratzea
erraztea: zuzendaritzako funtzioetan sartzeko prestakuntza eta laguntza, enpresei
laguntzak ekintza positiboak inplantatzeko eta lan-esparruan aukeren berdintasu-
nezko printzipioa barneratzeko.

2.6.4. Lan-merkatua lurralde historiko bakoitzean

2001. urteko lan-merkatua lurralde historikoen ikuspegitik aztertuz eta 2000. urteko ego-
erarekin erkatuz, oro har hiru lurralde historikoetan EAE osorako deskribatutako oinarriz-
ko portaera-lerroak betetzen direla esan dezakegu. Hau da, enplegua hazi egin da eta
langabezi mailak jaitsi egin dira. Hala ere, egia da desberdintasunak ikusten direla alda-
gaiek lortzen duten mailari dagokionez eta eta aldaketa-erritmoen ikuspegitik: 

– Biztanleria aktiboa eta jarduera-tasak: biztanleria aktiboa hazi egin da Araban
(%1,4) eta Gipuzkoan (%0,3), Bizkaian pixka bat jaitsiz (-%0,1). Horren ondorioz,
2001eko jarduera-tasa pixka bat hazten da Araban eta Gipuzkoan %58,6an eta
%54,1ean kokatuz hurrenez hurren bi lurraldeetan. Bizkaian, berriz, jarduera-tasa
(%51,6) 2000. urtekoa baino pixka bat txikiagoa da eta gainera hiru lurralde histori-
koetako txikiena.
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6. Izatez, aukeren berdintasuna oinarrizko elementua da Administrazio honek azken urteetan diseinatu duen estrategia orotan
(ikus txosten honetako enplegu-politikari buruzko kapitulua).



2.26. taula  Lan-merkatua lurralde historikoen arabera

(Balio absolutuak milakoetan)

– Biztanleria landuna: 2001. urtean enpleguak ibilbide ona erakutsi du hiru lurralde
historikoetan, hazkundea izanez Araban (%4,3), Bizkaian (%3,9) eta Gipuzkoan
(%1,6). Sektore-ikuspegitik, portaera negatiboena lehenengo sektoreari dagokio eta
okupazioaren jaitsiera hiru lurraldeetan gertatu da. Gainerako ekoizpen-sektoreetan
enpleguaren hazkundea orokorra da, Arabako eraikuntzaren sektorearen eta Gipuz-
koako industri sektorearen portaerak kenduta.
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1998 1999 2000 2001

ARABA

Biztanleria aktiboa 139,6 142,2 142,0 144,0

Biztanleria landuna 120,2 122,7 125,5 130,9

• Nekazaritza eta arrantza 4,8 5,8 6,0 5,1

• Industria 43,9 43,8 43,4 47,1

• Eraikuntza 7,3 6,2 8,2 8,1

• Zerbitzuak 64,2 66,9 68,0 70,6

Bizt. langabetua 19,4 19,5 16,5 13,1

Bizt. inaktiboa 98,4 98,4 100,6 101,6

Jarduera-tasa 58,7 59,1 58,5 58,6

Langabezi tasa 13,9 13,8 11,6 9,2

BIZKAIA

Biztanleria aktiboa 497,1 505,4 501,0 500,5

Biztanleria landuna 395,2 414,3 416,7 433,0

• Nekazaritza eta arrantza 7,1 6,7 7,3 4,9

• Industria 102,3 101,0 101,7 114,1

• Eraikuntza 36,7 40,9 41,5 43,4

• Zerbitzuak 249,1 265,7 266,3 270,6

Bizt. langabetua 101,9 91,1 84,4 67,5

Bizt. inaktiboa 474,6 467,6 469,4 469,6

Jarduera-tasa 51,2 51,9 51,7 51,6

Langabezi tasa 20,5 18,0 16,8 13,5

GIPUZKOA

Biztanleria aktiboa 311,5 315,2 310,6 311,4

Biztanleria landuna 264,4 276,4 281,1 285,6

• Nekazaritza eta arrantza 7,7 6,3 5,6 4,6

• Industria 88,9 95,2 97,5 96,3

• Eraikuntza 19,5 20,7 20,8 23,4

• Zerbitzuak 148,4 154,3 157,3 161,3

Bizt. langabetua 47,1 38,8 29,4 25,8

Bizt. inaktiboa 263,1 259,3 264,4 263,7

Jarduera-tasa 54,2 54,9 54,0 54,1

Langabezi tasa 15,1 12,3 9,5 8,3

Iturria: Eustat.



– Biztanleria langabetua eta langabezi tasak: EAEn 2001. urtean zehar langabeziak
erakutsi duen joera orokorrari jarraiki, hiru lurraldeetan ekitaldian zehar langabezia
jaitsi egin da: Araban (-%20,6), Bizkaian (-%20) eta Gipuzkoan (-%12,2). Bilakaera
hori dela, eta urte batean gehiago langabezi tasak jaitsi daitezke. Tasa hori %9,2koa
da Araban, %13,5ekoa Bizkaian eta %8,3koa Gipuzkoan.

– Laburbilduz, nahiz eta euskal lan-merkatuaren ibilbidea, hiru lurralde historikoetara
heda daitekeena, ona izan 2001. urtean, lurralde-ikuspegitik, eta gure autonomi
erkidegoan orain arte gertatu izan den bezala, Bizkaiak erakutsi du oro har egoera-
rik kaskarrena Araba eta Gipuzkoarekiko, jarduera-tasa txikiagoekin eta langabezi
tasa handiagoekin.

2.6.5. Enpleguaren egitura profesionala eta sare ekonomikoaren ezaugarriak (EAE)7

EAEko enplegu egiturak lanbidearen kategoriaren ikuspegitik piramideko izaera du.
Horrela, obreroen taldeak (kualifikatuak eta kualifikatu gabeak) enpleguaren %51,6 biltzen
du. Talde horri administrazioko langileena erants dakiokegu enpleguaren %10,3rekin.
Piramidearen goiko aldean bitarteko agintariak, teknikoak eta zuzendariak egongo lirate-
ke, enpleguaren %38,1arekin. EAEko okupazioak azken urteetan izan duen bilakaera
onaren ondorioz, batik bat teknikoen eta obrero kualifikatuen taldeak gora egin du, eta
horrela, guztira 1996ko enplegu osoaren %52,2tik 2000. urteko %5,8 izatera pasa dira.

2.27. taula  Enpleguaen banaketa lanbide-kategoriaren arabera (%)
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1996 2000

GUZTIRA 100,0 100,0
Zuzendariak 19,2 17,0
Teknikoak 15,3 17,5
Bitarteko agintariak 4,2 3,6
Administratiboak 10,3 10,3
Obrero kualifikatuak 36,9 38,3
Kualifikatu gabeko obreroak 14,0 13,3

Iturria: Lan Merkatuaren Errolda (2000).

7. Lan-merkatuaren Erroldako Datuak (2000).



2.28. taula  Establezimenduak langile-kopuruaren arabera (%)

EAEko 2000. urteko enpresa-sarearen ezaugarria da establezimendu txiki eta ertainak
eta mikroenpresak egotea. Horrela, lantokietatik %75,8 langile bat edo bikoak dira.
Establezimendu horiek, gainera, esanahi oso garrantzitsua dute enpleguari dagokionez
EAEn, izan ere, gure autonomi erkidegoaren enpleguaren %22 osatzen dute. Enple-
guaren proportzio handiena (%64,8) 50 langile baino gutxiagoko establezimenduetan
kontzentratzen da.

2.29. taula  Enplegua establezimenduaren tamainaren arabera (%)

100 langile baino gehiagoko establezimenduetako enpleguari dagokionez, establezimen-
du horiek EAEko establezimendu guztien %0,4 soilik dira eta enpleguaren %26,1 hartzen
dute. 1996. urteko egoerari buruz, tamaina handiagoko establezimenduen hazkunde erla-
tiboa eta mikroenpresen garrantzi erlatiboaren jaitsiera ikusten da.
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1996 2000

GUZTIRA 100,0 100,0
3 langile baino gutxiago 77,6 75,8
3 langiletik 9ra 16,6 16,8
10 langiletik 49ra 4,8 6,4
50 langiletik 99ra 0,6 0,6
100 langiletik 249ra 0,3 0,3
250 langiletik 499ra 0,1 0,1
500 langiletik 999ra 0,0 0,0
1000 langiletik aurrera 0,0 0,0

Iturria: Lan Merkatuaren Errolda (2000).

1996 2000

GUZTIRA 100,0 100,0
3 langile baino gutxiago 23,7 22,0
3 langiletik 9ra 18,6 17,7
10 langiletik 49ra 23,6 25,1
50 langiletik 99ra 10,0 9,0
100 langiletik 249ra 9,0 8,9
250 langiletik 499ra 6,4 6,8
500 langiletik 999ra 3,7 4,1
1000 langiletik aurrera 5,0 6,3

Iturria: Lan Merkatuaren Errolda (2000).



2.6.6. Lan-kontratazioaren bilakaera (EAE)

2.6.6.1. INEMen erregistratutako kontratuak: bilakaera orokorra (1991-2001)

EAEko INEMeko bulegoetan 1991 eta 1993 urteen bitartean erregistratutako jaitsieraren
(-%13,5) ondoren, azken bost urteetan EAEn izandako giro ekonomiko onak gure lurral-
dean lan-kontratazioa erruz handitzea ekarri du. Horrela, 1994. urtean egindako 284.210
kontratuetatik 2001. urteko 691.366 kontratuetara pasatzen da, hazkundea etengabekoa
izanik, eta 1994-2001 aldian hazkundea %143koa izan da. Bilakaera hori Estatu osoan
gertatutakoaren antzekoa da, nahiz eta EAEko kontratazio-dinamismoa Estatukoa baino
(%136) handiagoa izan.

2.30. taula  INEMen erregistratutako kontratuak: bilakaera (1991-2001)
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Iturria: INEM.

Balio absolutuak Estatua (1) EAE (2) Araba (3) Bizkaia (4) Gipuzkoa (5)

1991 5.522.518 240.535 38.884 136.474 65.176
1992 5.156.795 227.131 37.415 128.545 61.171
1993 4.654.787 207.938 35.419 116.172 56.346
1994 5.944.472 284.210 48.295 148.452 87.463
1995 7.311.835 353.503 61.181 186.768 105.554
1996 8.627.547 410.698 74.195 216.041 120.462
1997 10.093.565 506.150 89.134 257.340 159.676
1998 11.663.230 562.558 98.418 299.450 164.690
1999 13.245.327 641.175 107.194 337.212 196.769
2000 13.828.919 678.831 106.792 367.554 204.485
2001 14.056.484 691.366 111.891 372.970 206.505

Urte arteko
aldakuntza Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

1992 -6,6 -5,6 -3,8 -5,8 -6,1
1993 -9,7 -8,5 -5,3 -9,6 -7,9
1994 27,7 36,7 36,4 27,8 55,2
1995 23 24,4 26,7 25,8 20,7
1996 17,9 16,2 21,3 15,7 14,1
1997 16,9 23,2 20,1 19,1 32,5
1998 15,6 11,1 10,4 16,4 3,1
1999 13,6 14,0 8,9 12,6 19,5
2000 4,4 5,9 -0,4 9,0 3,9
2001 1,6 1,8 4,8 1,5 1,0

Ehunekoa (2)/(1) (2)/(2) (3)/(2) (4)/(2) (5)/(2)

1991 4,4 100,0 16,2 56,7 27,1
1992 4,4 100,0 16,5 56,6 26,9
1993 4,5 100,0 17,0 55,9 27,1
1994 4,8 100,0 17,0 52,2 30,8
1995 4,8 100,0 17,3 52,8 29,9
1996 4,8 100,0 18,1 52,6 29,3
1997 5,0 100,0 17,6 50,9 31,5
1998 4,8 100,0 17,5 53,2 29,3
1999 4,8 100,0 13,7 52,5 30,7
2000 4,9 100,0 15,7 54,2 30,1
2001 4,9 100,0 16,2 53,9 29,9



Lurralde historikoka, lan-kontratazioaren hazkundea aldi horretan orokorra izan da,
Bizkaiko dinamismoa azpimarratuz (%151) eta leunagoa izanez Araban (%132) eta
Gipuzkoan (%136).

Lan-kontratazioarako giro egoki honen barruan, nabarmena da batik bat urte hauetan
zehar kontratazio mugagabeak nahiz lanaldi murriztuko kontratazioak izandako hazkun-
dea (%411 eta %270 hurrenez hurren 1994-2001 aldian), neurri handi batean azken Lan
Erreformen ondorioz, kontratazio-mota hori bereziki sustatzen baitute.

2.8. grafikoa  Lan kontratazioaren bilakaera EAEn

(Erregistratutako kontratu-kopurua, Oinarria 1991 = 100)

Kontratu-motari dagokionez, eta horiek kontratu mugagabeetan eta aldi batekoetan
bananduz (bi horiek dira kategoriarik garrantzitsuenak kontratuen zenbatekoaren ikuspe-
gitik), aldi bateko kontratuen nagusitasuna eztabaidaezina da, nahiz eta egia den azken
urteetan kontratazio mugagabearen presentzia handiagoa ikusten dela. Horrela, 1991 eta
1997 bitartean aldi baterako kontratazioak EAEko kontratazio osoaren %95 gainditzen du,
eta ehuneko hori %90 ingurukoa da 1998 eta 2001. urteen artean.
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2.31. taula  EAEn INEMen erregistratutako kontratuak (kontratu-motaren arabera)
(1998-2001)

2.6.6.2. INEMen erregistratutako kontratuak: kontratu-motaren, sexuaren, adinaren
eta lurralde historikoaren arabera (2001)

2001. urtean zehar INEMeko bulegoetan erregistratutako kontratu-kopurua EAEn
691.366koa izan zen, 2000. urtearekiko %1,8ko hazkundearekin. Horrela, aurreko urtee-
tako hazkunde handien ondoren, 2001. urteko ekonomiaren moteltzeak aldagai honen
bilakaera mantsoa baldintzatzen du.

2.32. taula  EAEko INEMen erregistratutako kontratuen hiruhileko bilakaera
sexuaren eta adinaren arabera (2001)

CRL-LHK

93

EAEKO EGOERA SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA 2001. URTEAN

MUGAGABEA DENBORA BATEKOA PRESTA-
GUZTIRA

GUZTIRA
Lanaldi Lanaldi

GUZTIRA
Lanaldi Lanaldi KUNTZA-

osoa Murriztua osoa Murriztua KOAK

EAE 98 562.558 42.177 37.183 4.994 507.952 377.778 130.174 12.429
Araba 98.418 7.501 6.764 737 88.646 68.060 20.586 2.271
Bizkaia 299.450 22.949 19.904 3.045 270.569 200.518 70.051 5.932
Gipuzkoa 164.690 11.727 10.515 1.212 178.737 109.200 39.537 4.226

EAE 99 641.175 54.533 46.613 7.920 573.621 441.376 132.245 13.021
Araba 107.194 10.174 8.878 1.296 95.016 73.953 21.063 2.004
Bizkaia 337.212 28.025 23.388 4.637 302.897 233.382 69.515 6.290
Gipuzkoa 196.769 16.334 14.347 1.987 175.708 134.041 41.667 4.727

EAE 00 678.831 52.466 42.550 9.916 614.186 475.287 138.899 12.179
Araba 106.792 8.976 7.226 1.750 95.907 76.325 19.582 1.909
Bizkaia 367.554 28.134 22.445 5.689 333.315 255.549 77.766 6.105
Gipuzkoa 204.485 15.356 12.879 2.477 184.964 143.413 41.551 4.165

EAE 01 691.366 58.204 46.345 11.859 621.993 463.929 158.064 11.168
Araba 111.891 10.580 8.317 2.263 99.450 76.470 22.980 1.860
Bizkaia 372.970 30.380 23.692 6.688 336.636 250.077 86.559 5.954
Gipuzkoa 206.505 17.244 14.336 2.908 185.907 137.382 48.525 3.354

Iturria: INEM

I II III IV GUZTIRA GUZTIRA
Hiruhilekoa Hiruhilekoa Hiruhilekoa Hiruhilekoa 2001 (%) 2001

Gizonak 90.680 89.659 88.515 86.238 355.092 51,4
Emakumeak 78.510 82.575 84.814 90.375 336.274 48,6

17-24 urte 54.145 59.688 64.760 58.356 236.949 34,3
25-29 urte 43.499 42.137 39.242 43.579 168.457 24,4
30-39 urte 43.382 41.878 40.284 44.308 169.852 24,6
40-44 urte 11.976 12.116 12.352 13.152 49.596 7,2
45 urtetik gora 16.188 16.415 16.691 17.218 66.512 9,6

GUZTIRA 169.190 172.234 173.329 176.613 691.366 100,0

Iturria: INEM



Sexuaren ikuspegitik, EAEn 2001. urtean egindako kontratuen %51,4 gizonezkoei dago-
kie, eta %48,6 emakumeei. Adinaren ikuspegitik, berriz, kontratuen %34,3 25 urte baino
gutxiagokoei dagokie, %83 40 urte baino gutxiagokoei dagokien bitartean. Horrek esan
nahi du kontratazioak biztanleriaren talde gazteenean eragiten duela. Lurraldearen ikus-
pegitik, Bizkaian egiten dira kontratuen %50, Gipuzkoan %30 eta Araban %16.

2.33. taula  EAEko INEMen erregistratutako kontratuak, sexuaren, adinaren eta
lurralde historikoaren arabera (2001)

Lan-kontratazioaren analisia aldi baterako kontratuetara mugatuz (kontratazio osoan
gehiengoa), kontraturik gehienak ebentualak dira (205.841), ondoren obra eta zerbitzuko
kontratuak (182.550 kontratu), lanaldi murriztuko kontratuak (156.300) eta ordezkaketa-
koak (66.797) azaltzen zaizkigu. Lau kontratu-mota horien artean EAEko aldi baterako
kontratazioaren %98 eta EAEko INEMen 2001. urtean erregistratutako kontratazio osoa-
ren %88 osatzen dute.

2.34. taula  EAEko INEMen erregistratutako aldi bateko kontratu nagusiak,
sexuaren eta adinaren arabera (2001)(Balio absolutua)
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Araba Bizkaia Gipuzkoa GUZTIRA

Gizonak 59.557 196.950 98.585 355.092
Emakumeak 52.334 176.020 107.920 336.274

17-24 urte 43.403 121.899 71.647 236.949

25-29 urte 26.435 92.801 49.221 168.457

30-39 urte 25.715 94.173 49.964 169.852

40-44 urte 7.224 28.210 14.162 49.596

45 urtetik gora 9.114 35.887 21.511 66.512

GUZTIRA 111.891 372.970 206.505 691.366

Iturria: INEM

LANALDI OSOA LANALDI
Obra eta zerbitzua Ebentuala Ordezkaketakoa MURRIZTUA (1)

Gizonak 126.962 115.989 21.046 43.478

Emakumeak 55.588 89.852 45.751 112.822

17-24 urte 55.944 79.556 15.273 61.372

25-29 urte 42.693 52.773 15.874 35.109

30-39 urte 47.911 46.358 20.837 35.378

40-44 urte 14.147 12.651 7.309 10.546

45 urtetik gora 21.855 14.503 7.504 13.877

GUZTIRA 182.550 205.841 66.797 156.300

(1) Ez dira sartzen aldi baterako txandakako kontratazioak.
Iturria: INEM



Aurrez aipatutako aldi baterako lau kontratu-mota horien barruan, obra eta zerbitzuko
kontratuetan nahiz kontratu ebentualetan gizonen kontratazioa nagusitzen dela ikusten
da. Alabaina, ordezkaketa kontratuetan eta batik bat lanaldi murriztuko kontratuetan ema-
kumeek osatzen dute talderik handiena.

2.35. taula  EAEko INEMen erregistratutako aldi bateko kontratu nagusiak,
sexuaren eta adinaren arabera (2001) (Ehuneko banaketa)

Alderdi interesgarri bat EAEn txandakako kontratuen bilakaera aztertzea da. Zentzu
horretan, 2001. urtean zehar txandakako 1.692 kontratu erregistratzen dira: 266 Araban,
742 Bizkaian eta 684 Gipuzkoan. Horrela, kontratu horiek EAEn erregistratutako kontra-
tazio osoaren %0,2 osatzen dute. Alabaina, Estatu mailan burututako txandakako kontra-
tu guztien %41 dira.

2.6.7. Biztanleria alokairudun landuna

Lanbide-egoeraren ikuspegitik EAEko enpleguaren egoera aztertu dugunean, alderdi
azpimarragarrienetako bat izan da alokairudunen enpleguak enplegu osoan duen pre-
sentzia. Izan ere, 2001. urtean gure autonomi erkidegoan 683.400 pertsona alokairudun
daude, EAEko okupazio osoaren %80. Zentzu horretan, interesgarria da talde hau sako-
nago aztertzea.

Sexuaren ikuspegitik, alokairudunen %60 gizonak dira eta %40 emakumeak. Kontratu-
motari dagokionez, 2001eko alokairudunen %68,5ek kontratu mugagabea du eta %27,8k
aldi bateko kontratua. EAEn azken urteetan kontratu mugagabea duten alokairudunen
bilakaera aztertzen badugu, konturatuko gara 1994 eta 1997 bitartean talde honek euskal
biztanleria alokairudunean pisua galtzen duela aldi bateko alokairudunen alde. Hala ere,
egia da 1998 eta 2001 urteen artean galdutako eremua errekuperatzen duela.
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LANALDI OSOA LANALDI
Obra eta zerbitzua Ebentuala Ordezkaketakoa MURRIZTUA (1)

Gizonak 69,5 56,3 31,5 27,8

Emakumeak 30,5 43,7 68,5 72,2

17-24 urte 30,6 38,6 22,9 39,3

25-29 urte 23,4 25,6 23,8 22,5

30-39 urte 26,2 22,5 31,2 22,6

40-44 urte 7,7 6,1 10,9 6,8

45 urtetik gora 12,0 7,0 11,2 8,9

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0

Iturria: INEM



2.9. grafikoa  Biztanleria alokairudun landuna (EAE). Ehunekoaren banaketa
kontratu-motaren arabera (1994-2001)

2.36. taula  Alokairudun Biztanleria Landuna (kooperatibistak izan ezik),
kontratu-motaren arabera (EAE)(2001)

(Balio absolutuak milakoetan)

Alokairudun biztanleria landuna kontratu-motaren arabera aztertuz gero, desberdintasun
handiak ikusten dira azterketan generoaren ikuspegia kontuan hartzen denean. Horrela,
gizonen %74k kontratu mugagabea du eta %26k aldi bateko kontratua. Emakumeen
kasuan, berriz, kontratu mugagabeen ehunekoa askoz txikiagoa da (%61) eta aldi bateko
kontratuetan handiagoa (%31). Gainera, kontuan hartu behar da, modu atipikoan kontra-
taturiko pertsonen multzoan (hau da, kontraturik ez dutenen eta beste batzuen multzoan)
emakumeak %87 direla. Beraz, aldi batekotasunak gehiago eragiten dio emakumezkoen
enplegu alokairudunari.
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Iturria: Eustat.
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Guztira 683,2 412,9 270,4

Mugagabea 468,2 303,6 164,6

Aldi batekoa 190,3 106,1 84,2

Kontraturik gabe eta bestelakoak 24,7 3,2 21,5

Iturria: Eustat



2.37. taula  Alokairudun biztanleria landunak (kooperatibistak izan ezik)
lurralde historikoen arabera (2001)

(Balio absolutuak milakoetan)

Lurralde historikoka, Bizkaiari dagokio 2001. urtean EAEko enplegu landunaren %50,
Gipuzkoari %32 eta Arabari %15. Alokairudun enplegua kontratu-motaren eta adinaren
arabera aztertuz gero, alderdi garrantzitsuena da gazteek kontratu mugagabeak dituzten
alokairudunen taldean duten pisu txikia (%3,6), aldi bateko enplegu alokairudunaren bar-
nean duten pisuarekin (%23,5) konparatuz.

2.38. taula  EAEko Alokairudun Biztanleria Landuna adinaren eta
kontratu-motaren arabera 

(Ehuneko banaketa)

2.6.8. Gizarte Segurantzako afiliazioak

PRAk (Eustat) enpleguari buruz eskaintzen duen informazioarekin eta INEMek lan-kon-
tratazioari buruz eskaintzen duenarekin batera, lan-merkatuaren dinamismoa zehazteko
orduan kontuan hartu beharreko beste aldagai bat Gizarte Segurantzaren afiliazioaren
portaera da. Informazio hori Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak eskaintzen du.
Gizarte Segurantzan afiliatzea derrigorrezkoa da Gizarte Segurantzaren aplikazio-ere-
muan sartutako pertsona guztientzat eta afiliazioa bakarra da langilearen bizitza osorako,
nahiz eta afiliazioaren ondoren bajak, altak eta gainerako aldaketak gertatu. Afiliazio-esta-

CRL-LHK

97

EAEKO EGOERA SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA 2001. URTEAN

Araba Bizkaia Gipuzkoa
Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak

Guztira 104,9 62,9 42,0 359,1 220,2 138,9 219,2 129,8 89,5

Mugagabea 77,8 51,5 26,3 245,0 157,5 87,5 145,4 94,6 50,8

Aldi batekoa 23,4 10,9 12,4 102,8 61,2 41,7 64,1 34,0 30,1

Kontraturik
gabe 3,7 0,5 3,2 11,3 1,6 9,7 9,8 1,2 8,6

Iturria: Eustat.

Mugagabea Aldi batekoa

Guztira 16-24 25-54
55 eta

Guztira 16-24 25-54
55 eta

gehiago gehiago

1994 100,0 2,4 61,4 36,3 100,0 26,2 63,8 10,0

1995 100,0 2,2 59,9 38,0 100,0 27,4 63,7 8,9

1996 100,0 2,3 58,7 39,0 100,0 25,2 64,7 10,1

1997 100,0 2,1 57,3 40,6 100,0 24,2 65,8 9,9

1998 100,0 3,3 57,8 38,9 100,0 25,9 66,7 7,3

1999 100,0 3,7 58,0 38,3 100,0 25,6 65,8 8,5

2000 100,0 4,3 57,8 38,0 100,0 25,1 66,2 8,6

2001 100,0 3,6 58,6 37,8 100,0 23,5 68,5 8,0

Iturria: Eustat.



tistikek laneko altan edo antzeko egoeratan (esaterako, laneko ezgaitasun iragankorra
edo langabezia partziala, ordezko ordainketaren modalitatean) dauden langileei egiten
diete erreferentzia.

EAEko afiliazioaren bilakaera laurogeita hamarreko hamarkadaren bigarren erdialdean
oso positiboa izan da, 1994. eta 2000. urteen artean Gizarte Segurantzan alta emandako
langile-kopuruaren hazkunde handiarekin (%21). Bilakaera hori 2001. urtean ere manten-
du egiten da EAEn afiliatuen kopurua %3,5 haziz (%3,9 Estatuan). Hazkunde hori, era
berean, hiru lurralde historikoetara hedatzen da: Araba (%3,9), Bizkaia (%3,9) eta
Gipuzkoara (%2,7). EAEko langile afiliatuek Estatu osoko afiliazio osoaren %5,4 hartzen
dute, eta ehuneko hori nahiko egonkor mantentzen da azken urte hauetan guztietan. 

2.39. taula  Laneko altan dauden langile afiliatuak
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Iturria: Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa

Urteak Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Milaka langile

1989 12.128,1 671,7 99,0 344,9 227,8
1990 12.513,9 690,4 102,4 354,3 233,7
1991 12.648,3 699,4 104,0 359,3 236,1
1992 12.535,5 694,9 105,0 356,6 233,3
1993 12.099,4 675,1 102,8 345,6 226,7
1994 12.045,5 671,9 103,7 342,4 225,8
1995 12.307,6 679,5 106,1 344,4 229,0
1996 12.506,0 689,4 109,7 347,5 232,2
1997 12.932,1 709,7 113,9 356,0 239,8
1998 13.591,0 743,1 119,4 373,0 250,7
1999 14.344,9 775,1 124,0 390,0 261,1
2000 15.062,9 811,3 130,0 408,0 273,3
2001 15.649,9 839,9 135,1 423,9 280,8

Zenbaki indizeak (Oinarria 1989=100)

1989 100 100 100 100 100
1990 103 103 103 103 103
1991 104 104 105 104 104
1992 103 103 106 103 102
1993 100 101 104 100 100
1994 99 100 105 99 99
1995 101 101 107 100 101
1996 103 103 111 101 102
1997 107 106 115 103 105
1998 112 111 121 108 110
1999 118 115 125 113 115
2000 124 121 131 118 120
2001 129 125 136 123 123



2.10. grafikoa  Gizarte Segururantza afiliatutako langileak (EAE)

(Milaka)

Erregimenen araberako sailkapenari dagokionez, Gizarte Segurantzak sei kategoria
aurreikusten ditu:

– Erregimen Orokorra.
– Meatzaritzaren eta Ikatzaren Erregimen Berezia.
– Nekazaritzaren Erregimen Berezia.
– Etxeko Langileen Erregimen Berezia.
– Langile Beregainen Erregimen Berezia.
– Itsasoko Langileen Erregimen Berezia.

2001. urtean EAEn, langile afiliatuen %77 erregimen orokorrekoa da, %20,1 autonomoen
erregimenekoa, eta gainerako %2,9 honela banatzen da: nekazaritzaren erregimena
(%1,1), itsasoko langileak (%0,7) eta etxeko langileak (%1,1).
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Iturria: Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa
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2.40. taula  Laneko altan dauden langile afiliatuak erregimenaren arabera
(ehunekoen egitura)

2.41. taula  Gizarte Segurantzan izena eman duten enpresak

Gizarte Segurantzarekin lotuta, EAEn Gizarte Segurantzan izena eman duten enpresen
kopuruaren bilakaeraren analisia da beste alderdi interesgarri bat. Horrela, 2001. urtean
enpresa-kopurua 58.194koa da, 2000 urtearekiko %2,8ko hazkundearekin (%3,3
Estatuan). Hazkunde hori Araban (%3,4), Bizkaian (%3,1) eta Gipuzkoan (%2,2) ere ger-
tatzen da. EAEn izena emandako enpresen kopurua Estatu osoan izena eman duten
enpresen %5ekoa da.
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Iturria: Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa

Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Orokorra 74,5 77,0 82,8 78,1 72,5

Langile beregainak 16,7 20,1 13,9 19,0 24,6

Nekazaritza 7,2 1,1 2,6 0,7 0,9

Itsasoko langileak 0,5 0,7 0,0 0,9 0,7

Etxeko langileak 1,0 1,1 0,7 1,2 1,2

Mehatzaritza 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa

Urteak Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Enpresa kopurua

1994 895.470 46.035 7.017 24.296 16.155
1995 919.467 47.601 7.492 24.876 16.729
1996 944.611 48.850 7.751 25.508 17.131
1997 977.840 50.846 8.169 26.408 17.850
1998 1.023.089 52.613 8.442 27.420 18.381
1999 1.071.674 54.804 8.781 28.605 19.111
2000 1.114.378 56.629 9.034 29.729 19.651
2001 1.152.678 58.194 9.342 30.664 20.076

Zenbaki indizeak (Oinarria 1994=100)

1994 100 100 100 100 100
1995 103 103 107 102 104
1996 105 106 110 105 106
1997 109 110 116 109 110
1998 114 114 120 113 114
1999 120 119 125 118 118
2000 124 123 129 122 122
2001 128 126 133 126 125



2.6.9. Erregistratutako langabeziaren bilakaera (EAE)

Langabeziaren portaerari buruz PRAk (Eustat) eskaintzen duen informazioaz gain, EAEko
langabeziaren analisian kontuan hartu beharreko beste aldagai bat erregistratutako lan-
gabeziaren portaera da8. Informazio hori bera INEMek ere eskaintzen du. EAEn 2001.
urtean erregistratutako langabeziaren bilakaerak lehen aipatutako langabeziaren joera
beherakorra berresten du. Horrela, urtean zehar 73.334 pertsona langabetu kontabiliza-
tzen dira, 2000. urteko langabeziarekiko %5,7ko jaitsierarekin.

2.42. taula  INEMen erregistratutako langabezia (EAE)

Interesgarria da ikustea nola 1993. urtearen eta 2001. urtearen artean EAEn erregistratu-
tako langabezia 142.200 pertsonatik 73.700 pertsonara pasatzen den (urte bakoitzeko
abenduko datuak), %50 inguruko jaitsierarekin, enplegua eusteari dagokionean gure
lurraldean izandako prozesu garrantzitsuaren isla.
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1998 1999 2000 2001

Urtarrila 110.425 95.799 85.787 80.669
Otsaila 108.435 95.399 85.876 79.398
Martxoa 105.401 91.858 82.704 76.340
Apirila 100.795 87.821 77.995 73.023
Maiatza 95.924 84.004 74.943 69.827
Ekaina 93.505 81.808 73.629 68.929
Uztaila 89.722 80.044 72.684 69.411
Abuztua 91.647 81.974 74.977 71.281
Iraila 92.529 82.672 74.647 71.230
Urria 93.743 83.048 75.989 72.675
Azaroa 94.137 83.642 76.549 73.496
Abendua 93.686 82.779 77.153 73.727

Urteko batez bestekoa 97.496 85.904 77.744 73.334
Aldakuntza-tasa -13,0 -11,9 -9,5 -5,7

Iturria: INEM.

8. Erregistratutako langabezia INEMeko bulegoetan hilabetearen azken egunean bete gabe dauden enplegu-eskariei dagokie,
Legeak aurreikusten duten egoera batzuk soilik baztertuz.



2.11. grafikoa  Erregistratutako langabeziaren bilakaera (EAE) (Abendua)

Milaka

2.43. taula  Erregistratutako langabezia sexuaren eta adinaren arabera
(2001eko abendua)

2.44. taula  Erregistratutako langabezia jarduera-sektoreen arabera (2001eko abendua)
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Iturria: Lan eta Gizarte Gaien Ministerioa.
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EAE (1) Estatua (1)

Gizonak 26.894 -8,8 643.944 2,9

< 25 urte 2.662 -12,7 101.704 11,4

Gainerakoak 24.232 -8,2 542.240 1,1

Emakumeak 46.833 -1,8 930.900 0,1

< 25 urte 5.501 -16,3 154.863 -6,5

Gainerakoak 41.332 0,5 776.037 1,4

Guztira 73.727 -4,4 1.574.844 1,2

(1) Aurreko urteko abenduarekin alderatuz
Iturria: INEM.

EAE (1) Estatua (1)

Nekazaritza 594 -23,2 37.771 -4,2

Industria 15.305 -7,6 259.102 2,2

Eraikuntza 5.015 -4,6 171.843 4,9

Zerbitzua 41.660 -1,7 874.885 2,4

Aurretik enplegurik gabe 11.153 -8,3 231.243 -5,7

Guztira 73.727 -4,4 1.574.844 1,2

(1) Aurreko urteko abenduarekin alderatuz.
Iturria: INEM.



EAEko langabeziaren egitura 2001. urtean sexuaren ikuspegitik begiratuz gero, ikusiko
dugu emakumeen langabezia handiagoa dela (%64) gizonezkoen langabezia (%36) baino.
Langabeziaren analisia adinaren arabera eginez gero, langabezi osoaren %11 25 urte
baino gutxiagoko pertsonei dagokiela eta %89 24 urte baino gehiagokoei konturatuko gara.
Sektorearen ikuspegitik, langabeziak batik bat zerbitzuei eta industriari eragiten die.

Atal hau bukatzeko, alderdi interesgarri bat da EAEko biztanleria aktibo osoan erregistra-
tutako langabeziak izandako eragina (edo gauza bera dena: langabezi tasa baina langa-
bezi bezala hartuz INEMen erregistratutako langabezia). Horrela, langabezi tasa EAEn
2001. urtean biztanleria aktiboaren %7,7an kokatzen da (Estatuan %9,2an). Kopuru hori
aldagai honek EAEn izan duen gutxieneko historikoa da. Horrela, azkeneko hamar urtee-
tan langabezi tasa %14,1etik aipatutako %7,7ra pasatzen da.

2.45. taula  Erregistratutako langabezia/aktiboak (lurralde historikoen arabera)

CRL-LHK

103

EAEKO EGOERA SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA 2001. URTEAN

Iturria: INEM eta EPA.

Erregistratutako langabezia (abendua)

Urtea Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa
1991 2.329.258 129.232 16.709 71.997 40.526
1992 2.360.309 125.370 16.633 69.566 39.171
1993 2.705.842 142.187 18.994 79.371 43.822
1994 2.556.829 136.125 18.287 75.606 42.232
1995 2.376.951 126.495 17.540 70.944 38.011
1996 2.216.092 117.783 15.633 66.597 35.553
1997 2.075.659 109.443 14.755 62.282 32.406
1998 1.785.692 93.686 12.450 53.979 27.257
1999 1.613.750 82.779 10.815 48.183 23.781
2000 1.556.382 77.153 10.075 45.539 21.539
2001 1.574.844 73.727 9.752 43.906 20.069

Aktiboak (IV hiruhilekoa)
Urtea Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa
1991 15.125.100 918.100 122.200 493.600 302.300
1992 15.193.100 918.900 125.200 498.900 294.800
1993 15.405.800 920.300 126.600 501.600 292.100
1994 15.468.400 938.100 130.200 500.200 307.700
1995 15.722.000 932.500 132.700 499.100 300.700
1996 16.035.400 933.200 135.500 491.900 305.800
1997 16.207.500 945.900 138.100 499.000 308.700
1998 16.305.600 954.200 140.800 499.800 313.500
1999 16.603.500 971.700 143.500 509.100 319.100
2000 16.912.600 952.400 142.200 498.500 311.700
2001 17.080.300 959.600 143.700 502.000 313.900

(Erregistratutako langabezia/aktiboak)*100  (INEMeko langabezi tasa)
Urtea Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa
1991 15,4 14,1 13,7 14,6 13,4
1992 15,5 13,6 13,3 13,9 13,3
1993 17,6 15,5 15,0 15,8 15,0
1994 16,5 14,5 14,0 15,1 13,7
1995 15,1 13,6 13,2 14,2 12,6
1996 13,8 12,6 11,5 13,5 11,6
1997 12,8 11,6 10,7 12,5 10,5
1998 11,0 9,8 8,8 10,8 8,7
1999 9,7 8,5 7,5 9,5 7,5
2000 9,2 8,1 7,1 9,1 6,9
2001 9,2 7,7 6,8 8,7 6,4



2.6.10. Lan-merkatuko adierazle garrantzitsu batzuk: EAE eta EB-15

EAEko lan-merkatuaren egoera Europakoarekin erkatzen badugu, ondorengo alderdiak
dira deigarrienak: enplegu- eta jarduera-tasa txikiagoak eta langabezi maila handiagoak,
egoera larriagoa izanik gazteen, emakumeen eta iraupen luzeko langabeziaren kasuan.
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1996 1997 1998 1999 2000 2001

Laneko adinean dagoen biztanleria EB-15 246.401 246.855 247.558 248.057 248.640 --
(15-64) (milaka) EAE 1.454 1.446 1.440 1.433 1.424 1.420

Enplegua guztira EB-15 155.272 156.717 159.205 161.772 164.702 --
(milaka) EAE 724 739 780 813 823 841

Enplegatutako biztanleria EB-15 148.200 149.420 151.739 154.518 157.351 --
(15-64) (milaka) EAE 719 736 777 809 820 820

Enplegu-tasa EB-15 60,1 60,5 61,3 62,3 63,3 --
(% laneko adinean dagoen bizt 15-64) EAE 49,5 50,9 53,9 56,5 57,6 59,2

Enplegu-tasa EB-15 36,9 37,2 38,2 39,3 40,3 --
(% laneko adinean dagoen bizt 15-24) EAE 21,2 22,0 25,8 29,5 31,1 29,9

Enplegu-tasa EB-15 73,5 73,8 74,5 75,6 76,6 --
(% laneko adinean dagoen bizt 25-54) EAE 63,4 63,9 65,8 69,1 70,5 72,6

Enplegu-tasa EB-15 36,2 36,3 36,6 37,1 37,7 --
(% laneko adinean dagoen bizt 55-64) EAE 29,1 31,5 31,5 33,6 34,0 35,4

Nork bere konturako enplegua EB-15 15,7 15,6 15,4 15,0 14,8 --
(%) EAE 19,1 19,3 17,6 17,0 16,8 16,1

Kontratudun enpleguak: EB-15 10,2 10,6 11,0 11,3 11,4 --
Iraupen jakina (%) EAE 28,6 29,7 28,4 29,5 28,6 27,8

Enplegua nekazaritzan EB-15 5,0 4,9 4,7 4,5 4,4 --
(%) EAE 3,4 3,5 2,5 2,3 2,3 1,2

Enplegua industrian EB-15 28,2 27,8 27,6 27,2 26,9 --
(%) EAE 37,0 37,0 38,3 37,8 38,0 26,4

Enplegua zerbitzuetan EB-15 66,8 67,3 67,6 68,3 68,8 --
(%) EAE 59,6 59,5 59,2 59,9 59,7 10,2

Jarduera-tasa EB-15 67,5 67,8 68,2 68,7 69,0 69,6
(% laneko adinean dagoen bizt 15-64) EAE 63,8 64,6 65,6 66,9 66,7 62,3

Langabezia guztira EB-15 18.109 17.866 16.903 15.725 14.185 --
(milaka) EAE 209,1 198,2 168,4 149,4 130,3 110,4

Langabezi tasa EB-15 10,8 10,6 9,9 9,1 8,2 7,7
(%) EAE 22,4 21,1 17,8 15,5 13,7 11,6

Langabezi gaztearen tasa EB-15 10,2 9,7 9,2 8,6 7,8 --
(% biztanleria 16-24) EAE 19,4 17,6 15,0 14,2 13,0 12,9

Iraupen luzeko langabezia EB-15 5,3 5,2 4,7 4,1 3,6 --
(% biztanleria aktiboa) EAE 13,9 13,1 10,7 8,8 7,5 --

Iturria: Europako Batzordea, Enplegua Europan 2001, PRA (Eustat) eta EGAILAN.



2.6.11. Enplegu-politikak9

Eusko Jaurlaritzak egindako Euskadin Enplegua eta Prestakuntza Sustatzeko
Erakundeen arteko Planean (PIE), EAEn epe motzera eta ertainera burutu beharreko
enplegu-politikaren inguruko oinarrizko estrategiak jasotzen dira gaingiroki.
Proposatutako estrategia horiek, lehentasuneko helburuak jarraitzen dituzte enpleguari
dagokionez gure lurraldean. Garrantzitsuenak ondorengoak dira:

– Jarduera-esparru guztietan generoaren ikuspegia sartzea eta aukeren berdintasu-
naren printzipioa aplikatzea.

– Gutxietsitako taldeei atentzio berezia eskaintzea.
– Gizarte-eragileen arteko elkarrizketa sakontzea.
– Lanaren antolaketaren modernizazioa sustatzea bizitza laborala eta pertsonala

batera dezaketen formula malguen bidez.
– Enplegu-gaietan eskudunak diren Administrazio desberdinen arteko koordinazioa

hobetzea (Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak, Udaletxeak eta Eskualdea Garatzeko
Agentziak).

Aipatutako Enplegurako Erakundeen arteko Plan hori, hortaz, enpleguari buruzko estra-
tegia diseinatzeko da. Gainera, estrategia hori EAEn gai honetan eskudunak diren admi-
nistrazio desberdinek adostu dute, eta, euskal lan-merkatuari berezkoak zaizkion berezi-
tasunei egokiturik, gainera, koherentea da enplegurako Europako estrategiarekin.
Gainera, ez dugu ahaztu behar, azken hamarkadetan gure lan-merkatuak igaro dituen
zaiztasun historikoak kontuan hartuta, enplegu politikak beti lehen planoa hartzen duela
EAEko eztabaida ekonomikoan.

Ildo horretatik enplegu-politikak dira “organu eskudunek hartutako erabakiak, lan-meka-
tuaren egoeraren hobetze orokorra bilatzen dutenak, hori zentzu zabalean ulertuta.
Hortaz, langabetu-kopuruaren jaitsieraz (neurri zuzentzaileen eta prebentziozkoen bidez),
gaur egun dauden lanpostuak hobetzeaz eta kontratu berrien kalitatea handitzeaz ardu-
ratu behar du”. Politika horiek jarraitzen duten helburuaren arabera sailka daitezke hain
zuzen ere: enplegu-politika aktiboak eta enplegu-politika pasiboak.

2.6.11.1.  Enplegu-politika aktiboak

Enplegu-politika aktiboen helburua “langileak lanpostu bat bilatzeko baldintzak erraztea
da eskaintza eta eskaria doitzeko neurri heterogenoeo multzo baten bidez”. Enplegu-poli-
tika horiek nagusiki Laneko Ministerioak garatzen ditu INEMen bidez, baina autonomi erki-
dego gehienek burutzen dituzte politika aktiboen kudeaketa transferituta dutelako (pres-
takuntza okupazionala, diru-laguntzak eta lan-bitartekaritza). Hori ez da EAEren kasua,
oraindik eskuduntza transferitu gabe baitago. Hala eta guztiz ere, gure autonomi erkide-
goan enplegu-politika aktiboak aplikatzen dira, batik bat Justizia Enplegu eta Gizarte
Segurantzaren Sailaren (Eusko Jaurlaritza) bidez, Foru Aldundiekin, Udaletxeekin,
Eskualdeak Garatzeko Agentziekin, Tailer Eskolekin, Lanbide Etxeekin eta gai honekin
zerikusia duten gizarte-agenteek parte hartzen duten beste Erakunde batzuekin batera.
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9. EAEko enplegu-politika datorren urteetarako ondorengo Agirian sakontzen da: “Erakundeen arteko Plana Euskadin
Enplegua eta Prestakuntza bultzatzeko 2000-2003. Plan hau 2000 maiatzaren sinatu zuten Eusko Jaurlaritzak, Foru
Aldundiek eta Herrien Euskal Elkarteak (EUDEL).



Politika aktibo horiek koordinazio handiagoarekin burutzeko, eta aipatutako Erakundeen
arteko Plan horren aritik, Enpleguaren Euskal Kontseilua sortu zen, eta erakunde hau
EAEn organo laguntzailea da enplegu-politika aktiboen garapenean.

Ildo horretatik, EAEn lan-orientazioko neurriak ezartzen dira, prestakuntzako jarduerak
sustatzen dira eta enplegu-egitasmo bereziak garatzen dira langabeziak bereziki eragiten
dien taldeentzat (iraupen luzekoak, gazteak, emakumeak, etab. Hain zuzen ere, enplegu-
politikari dagokionez alderdi garrantzitsu bat, ez soilik EAEn baizik eta etorkizunari begi-
ra EB osoan, enplegu-politika aktiboen lehentasuna da enplegu-politika pasiboen aldean.
Horrela, politika aktiboak lan-merkatuan jarduteko tresnarik garrantzitsuenetakoak bezala
ikusten dira. Ondoren enplegu-politika aktiboan hiru talde garrantzitsuenak garatzen dira:
kontratazioa sustatzeko politika aktiboak, lan-merkatuaren bitartekari bezala diharduten
enplegu-zerbitzuen jarduera eta prestakuntza-politika.

a) Kontratazioa sustatzeko politika aktiboak

Praktikan, kontratazioa sustatzeko neurriak lanpostu bat bilatzeko zailtasunak dituzten
talde bereziak kontratatzeko laguntza gisa gauzatzen dira ia beti, edo enplegua sortzen
duten gizarte-ekonomiako elkartei eskainitako laguntzen bidez.

Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzaren Sailak 2001. urtean zehar
egitasmo batzuk burutu ditu EAEn enplegua bultzatzeko. Aurten kooperatibari eta bazki-
de kooperatibistari laguntzeko egitasmoa sortu du, eta horren bidez, asko hazi dira bai
pertsona subentzionatuen kopurua bai emandako subentzioen zenbatekoak.

2.46. taula  Enplegua sustatzeko programak
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2001

Langile kopurua
Diru-laguntza batez

beste (eurotan)

Iraupen luzeko langabezia 442 10.756
Gazteen enpresa-jarduerak 187 11.603
Kontratazio mugagabea 347 3.093
Lan-banaketa (Enpresak) 447 2.186
Lan-banaketa (Langileak) 505 1.976
Norberaren enplegua 68 3.535
Laneratzea (1) 492 1.930
Enplegua laguntzea 778 4.867
Kooperatibari eta bazkideei laguntzea 436 6.782

GUZTIRA 3.702 4.836

(1) Gutxituak, preso ohiak, drogazale ohiak.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.



2001. urte osoan 17,9 milioi euroko diru-laguntzak eman dira, eta 3.702 langileek jaso
dute 4.836 euroko batez besteko diru-laguntza. Horrela, emandako diru-laguntzak %23
hazi dira eta subentzionatutako pertsonen multzoa %25. Alabaina, batez besteko suben-
tzioa pixka bat jaitsi egin da (-%2). 

2.12. grafikoa  Eusko Jaurlaritzako Enplegu Programen zenbatekoen eta langile
onuradunen bilakaera

Milaka

Eusko Jaurlaritzaren enplegu-politika horien hazkundea enpleguari eskainitako laguntza-
programen hazkundeagatik, iraupen luzeko langabetuen hazkundeagatik (zenbateko
handienak eta bitarteko gehiena hartzen dituen programa), enplegua enpresa eta langi-
leen artean banatzeagatik eta kooperatibari laguntzeko bi programa berriengatik izan da
batik bat.

b) Enplegu-zerbitzuak

(i) INEM

INEM da lan-merkatuko bitartekari nagusia eta politika aktiboez nahiz politika pasiboez
(langabezi egoerak errekonozitzea eta ordaintzea eta enplegu-eskatzaile berrien erregis-
troa) arduratzen da. Politika aktiboen artean daude informazioa eta lanbide-orientazioa,
enplegua sustatzeko programen kudeaketa (kontratazioen erregistroa eta diru-laguntzak
eta hobariak jasotzeko eskubidearen errekonozimendua) eta langabetuen prestakuntza
profesional okupazionalen kurtsoen programazioa.

2001. urtean zehar INEMen 684.825 kontratazio egin ziren, jaitsiera txiki batekin (-%0,5)
aurreko urtearekiko. Lan-merkatuaren bitartekari gisa duen eginkizunean sakonduz,
INEMek kontratazio guztien %15,6 kudeatu zuen, eta komunikatzaile gisa jardun zuen
gainerako guztietan (%84,4).
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Iturria: Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila. Eusko Jaurlaritza.
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2.47. taula  INEMen erregistratutako kolokazioak (EAE)

(ii) Irabazi asmorik gabeko kolokazio-agentziak eta Enpleguko zerbitzu integralak

INEMez gain, lan-merkatuko bitartekaritza EAEn irabazi asmorik gabeko agentziek buru-
tzen dute. Horiek langileei (enplegu bat aurkitzeko) nahiz enplegatzaileei (lan-eskuaren
beharrak asebetetzeko) laguntzen saiatzen dira. Agentzia horiek enpresariaren eta/edo
langilearen ordainketa jaso dezakete emandako zerbitzuengatik sortutako gastuak estal-
tzeko, eta INEMera jasotzen dituzten eskaerak eta eskaintzak bidali behar dituzte.

EAEn zerbitzu horiek eskaintzen dituzen zerbitzuen artean Euskal Kolokazio Zerbitzua
(LANGAI) nabarmentzen da. Zebitzu hau lanpostuak estaltzea nahi duten enpresei eta
enplegu-eskatzaileei, bai langabetuei bai lan-egoera hobetzeko igurikimenak dituzten lan-
gileei zuzendurik dago. LANGAIren helburua modu arinean enpresei beren pertsonal-
beharrak estaltzeko hautagai egokiak eskaintzea da, eta enplegu-eskatzaileen esku jar-
tzea enpresa erabiltzaileei beren kurrikulumak eskaintzeko modu bat, aukeren berdinta-
sunaren, gardentasunaren eta eguneratze iraunkorraren printzipioak bermatuz.

2.48. taula  LANGAIren jarduera (1996-2001)

Azken urte hauetan LANGAIren jarduerak aparteko dinamismoa izan du, lan-merkatuaren
portaera onaren isla. Horrela, 1996-2001 aldian bideratzeak, enplegu-eskatzaileen kopu-
rua, lanpostuen eskaintzak eta kudeatutako postuek hazkunde handia erakutsi dute.
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Urteak Guztira Komunikazioa Kudeaketa

1997 495.100 417.648 77.452
1998 560.890 468.726 92.164
1999 637.365 511.883 125.482
2000 688.008 569.184 118.824
2001 684.825 577.785 107.040

Iturria: INEM

1996 1997 1998 1999 2000 2001 1996-2001(1)

Bideratzeak (2) 26.894 52.333 28.396 28.368 25.008 34.493 186.936
Eskatzaileak 26.576 58.170 31.535 30.729 28.005 35.000 209.225
Eskaintzak 98 5.100 10.341 11.670 16.441 22.325 67.578
Kudeatutako postuak 184 8.586 15.605 15.954 21.700 28.495 91.949

(1): Aldiko bajak sartzen dira..
(2): Elkarrizketa baterako hitzordua, ondoren ezeztatu ez bada.
Iturria: LANGAI



2.49. taula  Eskatzaileak eta enpresa erabiltzaileak (LANGAI)

c) Prestakuntza

EAEko oinarrizko erreferentzia, lanbide-prestakuntzari dagokionez, Lanbide Heziketako
Euskal Plana da. Plan hori Eusko Jaurlaritzak onartu zuen 1997an eta honela definitzen
da: “ekoizpen-sistemaren eta lan-merkatuaren beharrak eta kualifikazio-eskariak identifi-
katzeko eta betetzeko oinarrizko tresna da. Lanbide Heziketaren eta kualifikazioen ikus-
pegi orokor eta integratutik sortu da eta horrek esan nahi du plangintzak kualifikazio eta
prestakuntzako behar, eskari eta neurri guztiak hartu behar dituela kontuan bai hasierako
prestakuntzari dagokionez bai etengabeko prestakuntzari dagokionez. Prestakuntzako
neurriak eta ekintzak biztanleria osoari zuzenduko dizkio, bai eskolako adina duten gaz-
teei, bai titulaziorik gabe lehenengo lana bilatzen ari diren gazteei, bai lanik gabe dauden
langileei, lanean ari direnei, etab.”.

Jarraian, EAEn 2001. urtean zehar eta INEM, HOBETUZ, FORCEM eta Eusko Jaurla-
ritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzaren eskutik burutu diren prestakuntzako ekin-
tza batzuk zehazten dira.

(i) INEM

INEMek prestakuntzako ikastaroak programatzen ditu eskualde bakoitzean Behatoki
Okupazionalak hautemandako prestakuntza-beharren arabera. Prestakuntzako ekintza
horiek Prestakuntza Okupazionaleko Plan Nazionalaren barruan sartzen dira. Ikastaro
horiek langile langabetuentzat dira batik bat, eta lehentasuna dute laneratzeko zailtasun
bereziak dituzten taldeek.
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Eskatzaileak Enpresa erabiltzaileak
1996-2001 1997-2001

Araba 30.987 2.482
Bizkaia 115.062 7.298
Gipuzkoa 60.976 5.303
Beste probintziak 2.200 906
EAE 209.225 15.989

Iturria: LANGAI



2.50. taula  INEMeko prestakuntza-ikastaroak EAEn (2001)

INEMen prestakuntzako jarduera gure lurraldean 2001. urtean nahiko ugaria izan da.
Horrela, 1.046 ikastaro egin dira 14.100 ikasle trebatuz. Ohikoa denez, Gipuzkoan egiten
dira ikastarorik gehienak eta bertan trebatzen dira ikaslerik gehienak. Iraupenaren ikus-
pegitik, ikastarorik gehienak 300dik 399 ordukoak dira (254 ikastaro), eta horietan 3.351
ikasle prestatzen dira. Trebatutako ikasleen %98 langabetuak dira, eta adinari dagokio-
nez, horietako %29 25 urte baino gutxiagokoak dira eta %71 25 urte baino gehiagokoak.
Enpleguaren iraupenari dagokionez, %73 epe motzeko langabetuak dira.

2.51. taula  INEMeko prestakuntza-ikastaroetako ikasleak EAEn (2001)

(ii) HOBETUZ

Etengabeko Lanbide Heziketako Euskal Fundazioa (HOBETUZ) Erkidegoko gizarte-era-
gile nagusiek 1995eko irailean sinatu zuten Etengabeko Prestakuntzarako Euskal
Akordioaren garapenaren fruitu da. Erakunde horrek etengabeko lanbide-heziketa susta-
tu eta kudeatzen du EAEn, eta haren helburua “biztanleria landunaren enpleguari eta
enplegarritasunari eustea da, eta lanbide-gaitasunak hobetuz, birkualifikatuz edo egune-
ratuz sustatzea. Izan ere, hortik etorriko da enpresen lehiakortasun handiagoa”.
HOBETUZek etengabeko prestakuntzaren kudeaketa eta zuzendaritza bere gain hartzen
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Guztira
Iraupena (orduak)

< 100 100-199 200-299 300-399 400-599 600-799 > 799

Bukatutako ikastaroak
Araba 136 9 24 29 34 22 12 6
Bizkaia 303 30 32 43 97 42 39 20
Gipuzkoa 607 50 111 103 123 107 63 50
EAE 1.046 89 167 175 254 171 114 76

Prestatutako ikasleak
Araba 1.621 129 305 341 426 234 127 59
Bizkaia 4.708 421 451 530 1.309 1.380 409 208
Gipuzkoa 7.771 720 1.608 1.274 1.616 1.254 723 576
EAE 14.100 1.270 2.364 2.145 3.351 2.868 1.259 843

Iturria: INEM.

Langabetuak

Guztira < 25 urte > 25 urte
Guztira Iraupen Iraupen Emaku- Iraupen Iraupen Emaku-

laburra luzea meak laburra luzea meak

Araba 1.621 1.565 481 46 1 839 190 8
Bizkaia 4.708 4.652 892 50 214 2.026 587 883
Gipuzkoa 7.771 7.634 1.993 286 5 3.917 1.404 29
EAE 14.100 13.851 3.366 382 220 6.782 2.181 920

Iturria: INEM.



ditu eta enpresen, langileen eta ikastetxeen artean etengabeko lanbide-prestakuntzaren
aldeko interesa sustatzeko eta jarduera horrek ahalik eta hedadurarik eta eraginkortasu-
nik handiena iristeko baldintzak sustatzeko ardura orokorra du.

2.52. taula  HOBETUZen deialdiaren emaitzak (1997-2001)

HOBETUZek EAEko Etengabeko Prestakuntzari eskainitako Laguntza deialdiak susta-
tzen eta kudeatzen ditu. Orain arte urteko sei deialdi burutu dira 1996 eta 2001 bitartean,
nahiz eta 2000 eta 2001 urteei dagozkien datuak behin behinekoak izan. 2001. urtean
aldaketa garrantzitsuak gertatzen dira HOBETUZen bidez burutzen diren etengabeko
prestakuntzako jardueretan Europako araudi berriaren ondorioz. Horrela prestakuntza
berezituko eta orokorreko jarduerak burutzen zituzten enpresei zuzendutako laguntzak
mugatu egin dira, baina ez da mugarik jartzen langileei zuzendutako laguntzetan. Zentzu
horretan, bi deialdi-mota ezartzen dira, enpresei zuzendutakoak eta langileei banaka
zuzendutakoak. Lehenengoak plantilaren tamainaren arabera zatitzen dira: enplesa-pla-
nak (35 langile edo gehiago), enpresa-taldeak (50 langile edo gehiago) edo taldekatuak
(100 edo gehiago; bigarrenen artean aurkitzen dira eskaintza-planak eta katalogo-planak.

2001. urteko aurrekontua prestakuntza-plan horietarako 27,5 milioi eurokoa izan da, %34
Eusko Jaurlaritzak finantzaturik, %34 INEMek eta %32 Europako Gizarte Fondoak. 848
prestakuntza-plan onartu dira, 2000. urtean baino 49 plan gutxiago, eta plan horien bidez
204.137 langile trebatu ziren. Aipatzekoa da azken urteetan erakunde honen finantzake-
taren inguruan eta EAEn Forcem-ekin izandako jarduera-lehiaren inguruan sortutako
polemika handia.
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1998 1999 2000 2001

Diru-laguntza (mila euro)
Enpresa eta taldeko Planak 16.558 17.832 9.863 16.455
Plan taldekatua 10.938 10.836 6.629 2.125
Sektore-planak 3.828 2.939 1.058 --
Sektorearteko planak 2.055 2.386 1.088 3.124
Kooperatiba/autonomoen planak 1.924 3.733 2.458 --
Banakako planak -- 1.178 697 5.849
GUZTIRA 35.303 38.904 21.793 27.551

Parte hartu duten langileak
Enpresa eta taldeko Planak 84.868 94.658 109.507 --
Plan taldekatua 48.294 43.992 70.726 --
Sektore-planak 16.192 11.790 10.404 --
Sektorearteko planak 7.512 12.114 12.547 --
Kooperatiba/autonomoen planak -- 32.624 30.886 --
Banakako planak -- 5.012 8.642 --
GUZTIRA 156.866 200.190 242.712 204.137

Iturria: HOBETUZ



(iii) FORCEM

2001-2004 aldirako EAEn egoitza soziala duten enpresei zuzendutako Etengabeko Pres-
takuntzako Fundazioak (FORCEM) finantzatutako eta III. Etengabeko Prestakuntzako
Akordio Nazionaletik sustatutako prestakuntza-ekimenak 18,4 milioi euroko languntzen
onarpena izan du 2001. urtean. Kopuru hori %31 hazi da aurreko urtearekiko. Bilakaera
horren arrazoi nagusia da enpresa-planetan eta sektorearteko planetan gertatutako haz-
kundea, izan ere plan taldekatuentzat onartutako laguntzak txikitu egin dira.

Guztira 240 planetan sartzen diren ikastaroak burutu dira, iaz baino 96 gehiago, enpresa-
planetan eta sektorearteko planetan hazkundeak izanez, taldekatuen finatzaketan eta jai-
tsieran gertatzen zen bezala. 2001. urtean onartutako planen kopurua EAEko enpresek
aurkeztutako eskaeren %61koa da (%81 2000. urtean), eta Estatu osoan onartutako pla-
nen %4,7koa (%3,1 2000. urtean). EAEko planentzat onartutako laguntzak FORCEMek
onartutako languntza osoen %2,9 dira (%2,6 2000. urtean).

(iv) Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Saila

Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Sailaren prestakuntza-ekin-
tzak ere aipatu behar ditugu. Ekintza horien helburu nagusia langabetuei kualifikazioa
eskaintzea da, batez ere lan-merkatuan sartzeko zailtasun handienak dituzten taldeei
dagokienez. Era berean, esperientziarik ez duten ikasle gazteekin ere aritzen da.

2.53. taula  Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Saileko prestakuntza-jarduerak
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2001

Ikastaro
Orduak

Parte- Diru-laguntza
kopurua hartzaileak (mila euro)

Merkatura sartzeko arazoak dituzten
langabetuen prestakuntza hobetzea 288 85.475 3.242 5.219
Eskaria duten lanbideetan 
langabetuak kualifikatzea 456 189.185 7.876 9.671
Enplegu-prestakuntza gazteentzako 
enpresa-jardueretan 17 7.224 170 543
Enpresen sustatzaile berriak 121 18.533 5.702 778
Enplegurako orientazio-zerbitzuak 0 0 6.350 2.144
Lehenengo lan-esperientzia 0 422.029 1.690 344
Sindikatu eta enpr. erakundeetako 
kideen prestakuntza 114 16.359 10.493 1.202
Erakundearteko planak 4 1.638 57 110
EQUAL Ekimena 9 0 0 4.144
Bestelako jarduerak 0 0 1.000 3.818

GUZTIRA 1.009 740.443 36.580 27.973

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.



2001. urtean burututako prestakuntzako ekimen guztien batura 28 milioi eurokoa da
(2000.  urtean baino %16 gehiago), baina ikasleen kopurua jaitsi egin dela (-%12) egia da.
Diru-laguntzak handitzearen arrazoia da programa berri batzuk barneratu direla, hala
nola, EQUAL programa, 4,1 milioi euroko aurrekontuarekin.

2.6.11.2.  Enplegu-politika pasiboak 

Modu orokor batean, enplegu-politika pasiboek langabetuaren baldintza berenganatzen
dute eta langabetuaren egoera sozioekonomikoa babesten edo hobetzen saiatzen dira.
Aitzitik, enplegu-politika aktiboen helburua langileak lanpostu baterako sarrera izatea eta
gaur eguneko lanpostuen kalitatea hobetzea da. Enplegu-politika pasiboa osatzen duten
neurriak, ekimenak, laguntzak eta abar asko direnez, aldagai interesgarri batzuen bila-
kaera soilik aztertzen da: batetik, langabeziagatiko prestazioak, bestetik pentsio kontribu-
tiboak eta Lanbidearteko Gutxieneko Alokairua; eta azkenik Alokairu Bermerako Fondoa
(FOGASA). Politika pasibo horien eskuduntza batik bat Lan eta Gizarte Gaietako
Ministerioak du.

a) Langabeziako prestazioak10

Langabezi prestazioak administrazioak langabezi taldeari eskaintzen dizkion laguntzak
dira, eta horien helburua sarrera batzuk eskaintzea da edozein arrazoigatik beren lan-
postua bai aldi baterako bai betiko galdu duten pertsonak babesteko, edo lanean egon
arren lanaldia eta horrekin batera soldata jaitsi zaien langileak babesteko. Bi langabezi
prestazio mota bereiz ditzakegu:

– Maila kontributiboko prestazioak (langabezia oso edo partzialagatik): langabetuen-
tzako laguntzak dira. Mota honetako prestazioek eskatzen dute aldez aurretik langi-
leak Gizarte Segurantzara kotizatu izana legez ezarritako denboran zehar.
Prestazio horiek langile guztien kuoten, enpresaburuen kuoten eta Estatutuaren
ekarpenaren bidez finantzatzen dira. Alokairu errealaren %60-70 ingurukoak izaten
dira.

– Maila asistentzialeko prestazioak: langabezi diru-laguntza eta Nekazaritzaren
Erregimen Bereziko langileentzat diru-laguntzak biltzen ditu. Prestazio ekonomiko-
ak (prestazio kontributiboaren azpitik geratzen den zenbatekoa da) eta Gizarte
Segurantzari dagokion kotizazioa ordaintzeak osatzen dute. Prestazio hori jasotze-
ko eskubidea dute langabezi prestazioak agortu dituzten pertsonek eta premiazko
egoera jakin batzuetan daudenek. Gainera, beste hainbat egoera ere aurreikusten
dira: ezindu hobetuak, espetxetik irtendako presoak eta jaioterrira itzulitako emi-
granteak. Prestazio horiek aurrekontu orokorretatik finantzatzen dira.

EAEn azken urteetan langabeziak izan duen bilakaera onak gure lurraldeko langabezi
prestazioetan egindako gastua eta onuradunen kopurua baldintzatzen du. Horrela, 2001.
urtean EAEn 37.000 langabezi prestazioen onuradun zegoen, %46,9ko jaitsierarekin
1994ko onuradunekiko. Horrela, EAEk Estatu osoko onuradun guztien %3,3 soilik hartzen
du.
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10. Langabezi prestazioen definizioa eta haien helburua, azken urteetan aldaketarik gertatu ez den neurrian, aurreko
txostenetan atal honetan aipatutakoarekin bat dator.



2.54. taula  Langabezi prestazioen onuradunak EAEn

2.55. taula  Langabezi prestazioen onuradunak Estatuan

CRL-LHK TXOSTEN SOZIOLABORALA 2001 URTEA

114

(1) INEMen erregistratutako langabeziarekin
(2) PRAko (Eustat).langabeziarekin
Iturria: Lan eta Gizarte Gaien Ministerioa.

Erregistratutako Estaldura- Langabezia Estaldura-EAE Onuradunak langabezia (INEM) tasa (1) (PRA) tasa (2)

1994 69.700 140.290 49,7 230.800 30,2
1995 56.100 130.897 42,9 223.000 25,2
1996 50.500 119.353 42,3 209.100 24,2
1997 46.500 112.052 41,5 198.300 23,4
1998 41.700 97.496 42,8 168.400 24,8
1999 38.700 85.904 45,1 149.400 25,9
2000 36.600 77.744 47,1 130.400 28,1
2001 37.000 73.334 50,5 106.500 34,7

Oinarria 1994=100

1994 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1995 80,5 93,3 86,3 96,6 83,3
1996 72,5 85,1 85,2 90,6 80,0
1997 66,7 79,9 83,5 85,9 77,6
1998 59,8 69,5 86,1 73,0 82,0
1999 55,5 61,2 90,7 64,7 85,8
2000 52,5 55,4 94,8 56,5 92,9
2001 53,1 52,3 101,6 46,1 115,0

(1): INEMen erregistratutako langabeziarekin
(2): EPAko langabeziarekin
Iturria: Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa

Erregistratutako Estaldura- Langabezia Estaldura-Estatua Onuradunak langabezia (INEM) tasa (1) (PRA) tasa (2)

1994 1.759.400 2.647.022 66,5 3.738.100 47,1
1995 1.458.800 2.448.961 59,6 3.583.500 40,7
1996 1.342.300 2.275.402 59,0 3.540.000 37,9
1997 1.240.800 2.118.733 58,6 3.356.500 37,0
1998 1.130.100 1.889.500 59,8 3.060.400 36,9
1999 1.051.800 1.651.617 63,7 2.605.500 40,4
2000 1.042.700 1.557.567 66,9 2.370.400 44,0
2001 1.099.600 1.529.900 71,9 2.213.100 49,7

Oinarria 1994=100

1994 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1995 82,9 92,5 89,6 95,9 86,5
1996 76,3 86,0 88,8 94,7 80,6
1997 70,5 80,0 88,1 89,8 78,5
1998 64,2 71,4 90,0 81,9 78,5
1999 59,8 62,4 95,8 69,7 85,8
2000 59,3 58,8 100,7 63,4 93,5
2001 62,5 57,8 108,1 59,2 105,6



Interesgarria da langabeziaren estaldura-tasa aztertzea, 2001. urtean EAEn %34,7an
(Langabezi datu bezala Eustat-en datuak hartuz) eta %50,5ean (langabezi datu gisa
INEMek emandako datuak hartuz) kokatzen dena. Bilakaeraren ikuspegitik, gure lurral-
dean 1997tik 2001. urteera estaldura-tasa etengabe hazi da, 1992-1997 aldian izandako
jaitsieraren ondoren. Estatuan tasa horrek izan duen portaerari dagokionez, nahiz eta
bilakaeraren perfila antzekoa izan bi eremu geografikoetan, EAEren kasuan estaldura-
tasa askoz txikiagoa da. Desberdintasun hori historikoki 15 eta 20 puntu portzentualen
artean mugitzen da.

2.13. grafikoa  Langabeziaren estaldura-tasaren (1) bilakaera

2001. urtean langabezi prestazioen onuradunei eskainitako batez besteko kopurua 20,86
eurokoa (83.471 pezetakoa) da. Horrela, 2000. urteko batez besteko eguneko presta-
zioarekiko %2,7 hazi zen. Adinaren ikuspegitik, desberdinatasun handiak daude 16 eta 19
urte artekoen 17,60 eurotik, 55 urte edo gehiagoko pertsonen 23,85 eurora bitartean.
Horrela, batez besteko eguneko zenbatekoa handitu egiten da adina handitzen den neu-
rrian.
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(1): INEMen erregistratutako langabeziarekin
Iturria: Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa
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2.56. taula  Langabezi prestazioen onuradunei egunean batez beste onartutako
zenbateko gordina, adinaren arabera

b) Pentsio kontributiboak eta Lanbidearteko gutxieneko alokairua

Gastuaren bolumenaren ikuspegitik, Gizarte Segurantzak burutzen duen ekimen babesle
garrantzitsuena pentsio kontributiboak dira. Pentsio horien helburua da eskakizun batzuk
bete ondoren, prestazio hori jasotzeko eskubidea duten pertsonek errentak jasotzeari
uzten diotenean, errenta jasotzen jarrai dezaten bermatzea. Errenta arruntak jasotzeari
uztea gerta liteke laneko bizitza bukatutzat eman dezaketen hainbat gertaeren eraginez.
Pentsio kontributiboen barruan sartzen dira erretiroak, alargunen pentsioak, umezurtze-
nak eta familiartekoen aldekoak. 

2.57. taula  Batez besteko pentsio kontributiboa eta lanbidearteko
gutxieneko alokairua

Ikuspegi kuantitatibotik, pentsiorik garrantzitsuenak erretiroarenak dira, izan ere, pentsio
kontributibo guztien %69,3koak dira. Ondoren alarguntasuneko pentsioak datoz
%17,6rekin, ezintasunezko pentsioak %11,4rekin eta azkenik gainerako pentsioak
%1,7koak dira. Batez beste, EAEko pentsio kontributiboak ordaintzeko dirua hileko 624
eurokoa da (103.833 pezeta), %5,8ko hazkundearekin 2000. urtearekiko. Azpimarragarria
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Euroak

Total 16-19 20-24 25-54 55 eta gehi.

1996 17,93 12,64 14,67 17,96 20,82
1997 18,44 13,34 15,12 18,35 21,39
1998 19,23 14,24 15,89 19,07 22,19
1999 19,86 15,20 16,75 19,54 23,20
2000 20,31 16,32 17,51 19,95 23,70
2001 20,86 17,60 18,70 20,60 23,85

Iturria: Laneko eta Gizarte Gaietako Ministerioa.

LGA Batez besteko pentsioa (euroak/hileko)

(euroak/hileko) EAE Estatua

1991 320,04 347,30 288,64
1992 338,25 378,11 292,52
1993 351,77 408,91 335,45
1994 364,03 435,77 356,11
1995 376,83 466,90 378,82
1996 390,18 499,35 402,17
1997 400,45 521,88 417,47
1998 408,93 542,48 432,32
1999 416,32 561,96 446,43
2000 424,80 589,77 467,39
2001 433,45 624,05 494,20

Iturria: Laneko eta Gizarte Gaietako Ministerioa.



da EAEn azken urteetan batez besteko pentsio kontributiboak izandako hazkundea.
Horrela %80 hazten da 1991 eta 2001. urteen artean, urtean batez beste %8 haziz.

Lanbidearteko Gutxieneko Alokairuari (LGA) dagokionez, 2001. urtean hileko 433,45
eurokoa izan zen (72.120 pezeta), aurreko urtearekiko %2ko hazkundearekin eta 1991-
2001 aldian urtean batez besteko %3,5eko hazkundearekin. EBko bederatzi herrialdeetan
(Belgika, Grezia, Espainia, Frantzia, Irlanda, Luxenburgo, Holanda, Portugal eta
Erresuma Batua) negoziazio kolektiboek legezko gutxieneko alokairu nazional bat erres-
petatu behar dute, eta gutxieneko alokairurik txikiena Espainia, Grezia eta Portugalek
dute. Beste sei herrialdeetan (Italia, Suedia, Danimarka, Finlandia, Austria eta Alemania)
legezko gutxieneko alokairurik ez dago.

c) Alokairuak bermatzeko Fondoa (FOGASA)11

FOGASA Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren menpe dagoen Erakunde Autonomo
administratiboa da, Langileen Estatutuan aurreikusitako alokairuak bermatzeko presta-
zioak kudeatzen dituena. Prestazio horiek bi helburu dituzte:

– Besteren kontura lan egiten duten langileek soldatak eta zor zaizkien kalte-ordainak
kobratzen dituztela bermatzea. Kalte-ordain horiek eragin dituzten egoerak era des-
berdinekoak izan daitezke: enpresen ondare-desorekak, kaudimengabezia, ordain-
keten etendura, porrota, ezinbesteko kasuak edo enpresen jardueran sor daitez-
keen beste batzuk. Arrazoi horiengatik ordaintzen diren prestazioak “kaudimenga-
beziagatiko” prestazioak deitzen dira eta FOGASAk ematen duten prestazio guztien
%75 dira, gutxi gorabehera.

– Kaleratze kolektiboengatik edo funtsezko arrazoi objektiboengatik (arrazoi ekono-
mikoak, teknikoak, teknologikoak, antolaketakoak edo ekoizpenekoak). Prestazio
horiei “erregulazioagatiko” prestazioak deitzen zaie.

Horrenbestez, FOGASA langileei laguntza eskaintzen dien erakunde bat da. Bere finan-
tzaketaren iturri bakarra enpresek xede horrekin ordaintzen dituzten kotizazioak dira (gaur
eguneko tasa %0,4 da eta ehuneko hori aplikatzeko erreferentziatzat hartzen den oinarria
lan-istripuetako, laneko gaixotasunetarako eta langabeziarako ezarritako oinarri bera da).

Bere izaeragatik, prestazio horien bilakaerak lotura handia du ekonomi koiunturarekin.
Noski, ekonomia hedatzen ari denean adierazleek beherantz egiten dute; atzeraldietan
edo geraldietan, berriz, enpresek zailtasun handiagoak izaten dituzte eta azkenean zail-
tasunak enplegura eramaten dira. Ezaugarri hori agerian geratzen da gure erkidegoan
azken urteetan laguntza jaso duten langileen kopurua eta esleitutako prestazioen zenba-
tekoa aztertuz gero.

CRL-LHK

117

EAEKO EGOERA SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA 2001. URTEAN

11. FOGASAren definizioa eta xedea ez dira azken urteetan aldatu. Beraz, aurreko txostenetan atal honetan esandakoak
aurten ere balio du.



2.58. taula  FOGASAren bilakaera EAEn

2.59. taula  FOGASAren bilakaera Estatuan

2001. urtean zehar, FOGASAk EAEN 1.688 enpresa hartu zituen, 4.758 langilerekin eta
14,7 milioi euroko balioko prestazioekin. Horrek esan nahi du 2000. urtearekiko hiru alda-
gai horietako bakoitza -%3,4, -%7,2 eta -%4,1 jaitsi zela. Joera hori ez da EAEn soilik ger-
tatzen, baita Estatu osoan ere.
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Iturria: Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa.

Prestazioa Batez besteko Landun alokairu- 
Urteak Enpresak Langileak (mila euro) prestazioa dunen batez besteko

(euroak) prestazioa (euroak)

1989 1.499 14.512 30.230,91 2.083,17 53,89 
1990 1.645 10.613 28.391,81 2.675,19 48,62 
1991 1.262 9.447 34.852,70 3.689,29 58,55 
1992 1.462 10.626 33.988,40 3.198,61 58,21 
1993 2.595 18.457 65.892,40 3.570,05 120,15 
1994 2.843 19.201 72.948,90 3.799,22 135,64 
1995 2.316 13.392 52.263,50 3.902,59 95,86 
1996 2.377 14.668 53.728,30 3.662,96 97,40 
1997 3.426 13.947 40.642,10 2.914,04 71,88 
1998 3.317 12.243 42.331,00 3.457,57 68,75 
1999 2.239 7.956 25.264,80 3.175,57 38,89 
2000 1.748 5.126 15.373,70 2.999,16 23,21 
2001 1.688 4.758 14.744,60 3.098,91 21,58

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa.

Prestazioa Batez besteko Landun alokairu- 
Urteak Enpresak Langileak (mila euro) prestazioa dunen batez besteko

(euroak) prestazioa (euroak)

1989 17.184 140.563 262.221,58 1.865,51 29,53 
1990 20.350 112.148 239.479,28 2.135,39 25,82 
1991 18.470 98.752 258.212,83 2.614,76 27,55 
1992 19.751 108.384 305.374,40 2.817,52 33,65 
1993 28.388 155.463 444.219,40 2.857,40 51,14 
1994 31.878 158.805 489.318,20 3.081,25 56,72 
1995 32.852 144.201 464.354,20 3.220,19 51,93 
1996 31.484 133.061 464.300,50 3.489,38 50,01 
1997 43.153 155.495 479.743,00 3.085,26 49,41 
1998 47.662 153.767 479.792,40 3.120,26 47,24 
1999 33.271 102.403 331.239,00 3.234,66 30,57 
2000 27.472 76.827 228.822,30 2.978,41 19,88 
2001 24.915 70.237 214.843,50 3.058,84 18,24 



2.7. NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA

2.7.1. Negoziazio kolektiboaren egitura

2.7.1.1. 2001. urtean indarrean dauden hitzarmenak

2001. urterako indarrean dauden hitzarmen kolektiboak, abenduaren 31ra arte erregistra-
tutakoak, 663 dira. Guztira 443.082 alokairudun hartzen dituzte, 45.990 enpresatan.
EAEn eragina duten hitzarmenak dituzten langileen %12 oraindik 2001. urterako ez dituz-
tela berritu zenbatesten da. 2001. urtean indarrean egongo diren hitzarmen kolektiboak
dituzten langileen artean, %82k sektoreko hitzarmena du. 2001. urtean indarrean dauden
hitzarmenen artean ondorengoak azpimarra ditzakegu:

Araban sektoreko 16 hitzarmen kolektibo daude indarrean (10 hitzarmen 2001. urtean
erregistratu dira). Horien artean azpimarratzekoak dira siderurgiakoa (eraginkortasun
mugatuko ituna), egurraren industriakoa, ostalaritzakoa eta metalaren merkataritzakoa,
guztiak aurten erregistratuak. Lehendik erregistratuta zeudenen artean aipagarriak dira
eraikuntzakoa eta eraikin eta lokalen garbiketakoa. Enpresetako negoziazio kolektiboan
2001. urtean erregistratutako hainbat hitzarmen garrantzitsu azpimarratzea merezi du
(Vital Kutxa, Tuboplast, Guardian, Fibertecnic, Laminaciones Arregui, Amurrio, Cespa,
Eurotools, Explosivos Alaveses, Miguel Carrera, Hofesa, Trelleborg, Ofita, Indes, Tuvisa,
etab.). Ondorengo enpresen hitzarmenak berriak dira: Fundicion Alcasting, Aratubo,
SK10, Gameko, Golf de Zuia, Altaser eta Plásticos Gorbea.

Bizkaian sektoreko 40 hitzarmen kolektibo daude indarrean (horietatik 23 2001. urtean
erregistratu ziren). Horien artean nabarmentzekoak dira siderurgiarena, merkataritza oro-
korrarena, garbiketarena, metalaren merkataritzarena, bulego eta despatxoena, ehunen
merkataritzarena, eta elikagaien merkataritzarena, guztiak aurten erregistratuak. Aurreko
urteetan erregistratutakoen artean azpimarragarrienak eraikuntzarena, ostalaritzarena eta
egurraren industriarena dira. Bizkaian, fotografiaren taldea merkataritza orokorraren sek-
tore-hitzarmenean barneratu da. 2001. urtean hitzarmenak erregistratu dituztenen artean
ondorengoak azpimarratuko ditugu: BBK, Sidenor, Olarra, ACB, Tenneco, Consocio de
Aguas, Cables y Alambres Especiales, Laminados Velasco, Reckitt, Araluce, Rinder,
Cemosa, JYPSA, Vacuplas, Metrobilbao, Lantik, Mesa, Crown Cork, Cromoduro, Bide
Onera, Guinea, etab. Berriak dira, berriz, ondorengo hitzarmenak: Consonni, K2000,
Dalia, Rontealde, Bizkaiko Basalan, Eragin Kirol Zerbitzuak, Estampaciones Metálicas
Egui, Miesa, Urdai Zerbi, Konzerosa, eta Forging Products eta Monpo XXII.

Gipuzkoan sektoreko 24 hitzarmen daude indarrean 2001. urterako (horietatik 15 2001.
urtean erregistratuak), eta siderurgiakoa, ostalaritzakoa, elikagaiena, egurraren industria-
rena, arte grafikoena eta merkataritza orokorrarena nabarmendu behar ditugu. Aurreko
urteetan erregistratutakoen artean, berriz, ondorengoak dira azpimarragarrienak: erai-
kuntzakoa, okindegiena eta altzarien merkataritzakoa. Gipuzkoan hitzarmen bakarrean
elkartu dira gozogintzako industria eta merkataritza. Enpresei dagokienez, 2001eko hi-
tzarmen garrantzitsuenak hauek dira: Michelin, Gipuzkoako Poliklinika, Catelsa, Gelma,
Inquitez, OASA, Papresa, FCC, Matia Fundazioa, eta Legaia. Berriak dira Decorex eta
Zorroaga Fundazioaren hitzarmenak.

EAEko organo zentralean hiru sektore-hitzarmen daude: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Saileko garbiketen kontraten hitzarmena –2000. urtean erregistratua- eta ikastola eta ira-
kaskuntza pribatuena, aurten erregistratuak. Era berean, 2001. urtean Administrazio auto-
nomikoarentzat eta zenbait enpresentzat (Tubos Reunidos, Transportes Pesa, Euskotren,
Egailan, etab.) lan egiten duten pertsonalaren zenbait hitzarmen sinatu dira. Berria da
Nuevo Sistema a Domicilio SD 2000 enpresaren hitzarmen kolektibo berria.
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2.60. taula  2001. urtean* indarrean dauden hitzarmenak guztira

Estatu esparrukoak izanik EAEn eragina duten 74 sektore-hitzarmen daude indarrean
2001.  urtean (26 aurten erregistratuak, eta horien artean nabarmentzen dira saltoki han-
diak, aseguruak eta industria kimikoa). Aurreko urtean erregistratutakoen artean azpima-
rragarrienak ondorengoak dira: oihalgintzakoa, banku pribatuetakoa, paper-dendetakoa,
bidai agentzietakoa, eta segurtasunekoa. Ondorengo enpresek argitaratu dituzte beren hi-
tzarmenak aurten: Iberia, Firestone, Telefónica, Zardoya, Sabeco, Ibermática, Degremont,
ONCE, Bellota, Kaefer, Bimbo, etab. Berriak dira ondorengo enpresen hitzarmenak:
Eurocontrol, Nefitel, Alcatel Servicios, SCH Bolsa, Euroservice Asistencia Técnica, Bimbo
Martínez Comercial, Imation Iberia, Minit Spain eta Alstom Contracting. Era berean lan-
ordenantzaren ordezkapen-akordioa argitaratu da portuen barne-trafikoaren sektorean.

2.61. taula  2001ean* indarrean dauden sektore-hitzarmenak

CRL-LHK TXOSTEN SOZIOLABORALA 2001 URTEA

120

ESPARRUA
ENPRESA SEKTOREA GUZTIRA

Hitzarmen Langileak Hitzarmen Langileak Hitzarmen Langileakkopurua kopurua kopurua

ARABA 101 17.445 16 34.994 117 52.439
BIZKAIA 190 28.455 40 154.136 230 182.591
GIPUZKOA 50 7.541 24 93.338 74 100.879
LRT. (**) 15 4.549 3 19.001 18 23.550

EAE 356 57.990 83 301.469 439 359.459
ESTATUA 150 24.372 74 59.251 224 83.623

GUZTIRA 506 82.362 157 360.720 663 443.082

(*) 01.13.31 arte
(**) EAEko lurraldearteko esparrua.

ESPARRUA

2001. urtea baino lehen 2001. urtean erregistratutako Itxi gabeko
erregistratutakoak hitzarmenak hitzarmenak

Hitzarmen Langileak Hitzarmen Langileak Hitzarmen Langileakkopurua kopurua kopurua

ARABA 6 9.278 10 25.716 16 34.994
BIZKAIA 17 48.295 23 105.841 40 154.136
GIPUZKOA 9 14.317 15 79.021 24 93.338
LRT. (**) 1 835 2 18.166 3 19.001

EAE 33 72.725 50 228.744 83 301.469
ESTATUA 46 31.785 28 27.466 74 59.251

GUZTIRA 79 104.510 78 256.210 157 360.720

(*) 01.12.31 arte
(**) EAEko lurraldearteko esparrua.



2.62. taula  2001. urtean* indarrean dauden enpresako hitzarmenak

2.7.1.2. Negoziatzen amaitu gabeko hitzarmenak

Aurreko urteekin alderatuta, hitzarmenen indarraldia dela eta, 2001. urteko negozioazio
kolektiboen zati handi bat urte horretan kontzentratu da. Izan ere, 2001erako indarrean
egonik eta EAEn eragina zuten aurreko hitzarmenen eraginpean zeuden langileen ehu-
nekoa negoziazio kolektiboak eragindako pertsonal alokairudunaren %28a soilik da.
2001. urtean lurralde historikoen negoziazio kolektiboaren zati handi bat kontzentratzen
da, batik bat Gipuzkoan. 2001. urterako indarrean egonik oraindik erregistratu gabe dau-
den hitzarmenen artean ondorengoak aipa ditzakegu:

Arabako sektore-negoziazioan oraindik 2 hitzarmen amaitu gabe daude, errepidezko sal-
gaien garraioena eta elikagaien merkataritzarenak, biak laster itxiko dira. Era berean, itxi
gabe daude enpresa batzuen hitzarmenak ere: ESISA, Hofesa, AMVISA, Inauxa, IESAL,
Grupo Faustino, TTA, etab.). Ondorengo enpresen hitzarmenak ia itxirik daude: Pferd
Abrasivos eta Cafinsa. Guztira itxi gabe daude langileen %10ei eragiten dizkieten hitzar-
menak.

Bizkaian itxi gabe daude langile guztien %4ri eragiten dioten hitzarmenak. Izan ere, erre-
gistratzeko daude sektoreko dozena erdi bat hitzarmen kolektibo (abokatuen bulegoak,
autoeskolak, etab.). Bukatzeke daude, baita ere, ondorengo enpresen hitzarmenak: UEE,
Sefanitro, Formica, Inama, LOSAL, Galletas Artiach, etab. Ia sinaturik dago Ebaki enpre-
saren hitzarmena.

Aurten Gipuzkoan kontzentratzen da negoziazio kolektiboa, eta ia hogei sektore-hitzar-
men daude ixteko (oihalen merkataritza, altzarien industria, ospitaleratzea, bulego eta
despatxoak, etab.). Laster sinatzekoa da hortzen protesiaren sektore-hitzarmena. Era
berean, ondorengo enpresen hitzarmenak itxi gabe daude: Zahor, Donostiako Tranbiaren
Konpainia, Pasaia, Keller, etab. Ia sinatuta dago Gupost enpresaren hitzarmena. Guztira
itxi gabe daude langileen %21 eragiten dioten hitzarmenak.

EAEko organo zentralean sektoreko negoziazio kolektiboa bukaturik dago, baina enpre-
sa-hitzarmen batzuk bukatzeke daude (Mendikoi, Irusoin, Aguas del Norte, etab.). Laster
ixtekoa da Sdad. Financiera y Minera enpresaren hitzarmena. Langile guztien %4ri eragi-
ten dieten hitzarmen kolektiboak falta dira.
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ESPARRUA

2001. urtea baino lehen 2001. urtean erregistratutako Itxi gabeko
erregistratutakoak hitzarmenak hitzarmenak

Hitzarmen Langileak Hitzarmen Langileak Hitzarmen Langileakkopurua kopurua kopurua

ARABA 49 9.925 52 7.520 101 17.445
BIZKAIA 98 14.771 92 13.684 190 28.455
GIPUZKOA 20 2.237 30 5.304 50 7.541
LRT. (**) 5 595 10 3.954 15 4.549

EAE 172 27.528 184 30.462 356 57.990
ESTATUA 70 8.801 80 15.571 150 24.372

GUZTIRA 242 36.329 264 46.033 506 82.362

(*) 01.12.31 arte
(**) EAEko lurraldearteko esparrua



EAEn eragina duten Estatu esparruko 30 sektore-hitzarmen baino gehiago falta dira erre-
gistratzeko, horietako batzuk garrantzitsuak (publizitatea, arte grafikoak, etab.). Oraintxe
ixtekoak dira ingeniaritzako eta kredituko finantza-establezimenduen sektore-hitzarme-
nak. Enpresa-hitzarmen batzuk ere itxi gabe daude (Babcock, Enagas, Seguros Bilbao,
etab.). Logo eta Grupo Axa enpresetako hitzarmenak ia itxita daude. Guztira langileen
%20ri eragiten dioten hitzarmen kolektiboak falta dira.

2.63. taula  2001. urtean indarrean dauden hitzarmenek hartzen dituzten langileak,
erregistratutako aldiaren eta lurralde-esparruaren arabera

2.64. taula  EAEn erregistratutako hitzarmenek eragindako langileak (1)
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ESPARRUA

2001. urtea baino lehen 2001. urtean erregistratutako Itxi gabeko
erregistratutakoak hitzarmenak hitzarmenak

Hitzarmen Langileak Hitzarmen Langileak Hitzarmen Langileakkopurua kopurua kopurua

ARABA 19.203 32,9 33.236 57,0 5.896 10,1
BIZKAIA 63.066 33,3 119.525 63,1 6.707 3,6
GIPUZKOA 16.554 13,0 84.325 66,2 26.490 20,8
LRT. (**) 1.430 5,8 22.120 89,8 1.095 4,4

EAE 100.253 25,1 259.206 64,9 40.188 10,0
ESTATUA 40.586 39,0 43.037 41,4 20.387 19,6

GUZTIRA 140.839 28,0 302.243 60,0 60.575 12,0

(*) 01.12.31 arte
(**) EAEko lurraldearteko esparrua

Erreferentziako urtea baino Erreferentziako urtean Hurrengo urtean Amaitu
lehen erregistratutako erregistratutako erregistratutako gabeko

Urtea
hitzarmenak hitzarmenak hitzarmenak hitzarmenak

Langileak Langileak Langileak Langileak
%/guztiaren %/guztiaren %/guztiaren %/guztiaren

gainean gainean gainean gainean

1992 23,8 69,2 1,8 5,2
1993 41,7 46,2 3,9 8,1
1994 14,0 50,9 23,5 11,7
1995 11,1 74,1 2,0 12,7
1996 53,8 25,1 11,3 9,8
1997 19,1 67,9 3,8 9,2
1998 55,1 32,1 6,0 6,8
1999 54,8 36,2 3,1 5,9
2000 46,2 33,8 10,4 10,3
2001(2) 25,1 64,9 -- 10,0

(1) Taula honetan ez dira sartzen EAEn eragina duten Estatuko hitzarmenak
(2) 01.12.31 arte erregistratutako hitzarmen kolektiboak



2.7.1.3. Hitzarmenen indarraldia

2001. urteko negoziazio kolektiboan ikusten da berriro ere hainbat urtetarako hitzarmenak
negoziatzen ari direla. Sinatzen diren hitzarmen kolektiboetatik %89 (2001. urtean inda-
rrean dagoen hitzarmena duten langileen %95) urte bete baino gehiagokoak izan dira.
Gauza bera gertatzen da lurralde-esparru guztietan, EAEko lurraldearteko esparruan izan
ezik.

Era berean, urte askotako hitzarmen kolektiboen artean, hiru edo hiru urte baino gehia-
gorako sinatutako hitzarmenak dira nagusi (indarrean dauden hitzarmen guztien %59)
Gipuzkoan izan ezik. Gipuzkoan bi urteko hitzarmenak dituzte negoziazio kolektiboak
hartzen dituen langile gehienek.

Bestalde, sektoreko bederatzi hitzarmen kolektibo mugagabeak dira: papergintza, erai-
kuntza, arte grafikoak eta ostalaritza Gipuzkoan; paper-orea, ogia egiteko irinak, hara-
kintzako industriak, barazkien kontserbak eta argazki-industria Estatu mailan. Halabere,
iraupenari dagokionez mugagabeak dira landako laneko sektoreari dagokion ordenantza
ordeztu duen erabakia eta edari freskagarrien sektoreko akordioa.

Urte bakoitzean bukatu gabe dagoen negoziazioari negoziazio partzialaren zati bat ere
erantsi beharko genioke. Izan ere, negoziazio kolektiboaren zati batek zehaztuta uzten
ditu zenbait gai edo urtero berrikusteko uzten ditu (funtsean alokairua eta lanaldia). Beraz,
egin beharreko negoziazio kolektiboaren ehunekoa handiagoa izango litzateke. 

Azkenik, luzapen automatikoa aurreikusten duten hitzarmenez gain, hainbait hitzarmen
kolektibotan luzapenak KPIri lotutako alokairu-igoera dakar berekin (zerga-teknikoen
bulegoak, hirugarren adineko egoitza pribatuak, SGAE, Konzerosa, etab.). 

2.65. taula  2001. urteko* negoziazio kolektiboaren indarraldia
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URTE BAT BI URTE HIRU URTE EDO GEHIAGO
ESPARRUA (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Hitzarmenak langileak Hitzarmenak langileak Hitzarmenak langileak

ARABA 10,3 2,1 28,2 25,7 61,5 72,2
BIZKAIA 10,9 1,3 33,0 31,5 56,1 67,2
GIPUZKOA 16,2 1,1 36,5 62,5 47,3 36,4
LRT. (**) 22,2 80,0 33,3 10,1 44,5 9,9

EAE 12,1 6,5 32,3 38,0 55,6 55,5
ESTATUA(***) 7,6 0,9 26,3 13,7 66,1 85,4

GUZTIRA 10,6 5,5 30,3 33,4 59,1 61,1

(*) 01.12.31 arte
(**) EAEko lurraldearteko esparrua



2.14. grafikoa  Hitzarmen kolektiboen indarraldia aplikazio-esparruen arabera
(% hitzarmen-kopuruaren arabera)

2.15. grafikoa  Hitzarmen kolektiboen indarraldia aplikazio-esparruen arabera
(% langile-kopuruaren arabera)

2.7.2. Negoziazio-prozesuak

2.7.2.1. Erakundeen orientazioak 2001. urteko negoziazio kolektiboari buruz

(i) Sindikatuak

2001. urteko negoziazio kolektiborako sindikatuek ondoren laburbiltzen diren erreibindi-
kazioak egin zituzten.

Oro har, sindikatuek lanaldia murriztearen alde egin zuten (35 ordu aldera) lana sortzeko
bide bezala, ohiko aparteko orduak kentzearen alde, plantilak berritzearen eta ordeztea-
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ren alde eta Aldi bateko enpresen edo azpikontratazioen bidez hartutako langileen ber-
mea handitzearen alde, Lan Harremanen Kontseiluaren Enplegurako Akordioak ezarrita-
koaren ildotik.

Alokairu-igoera lortzearen alde ere saiatu ziren – sindikatu batzuek %4aren inguruan
kokatu zituzten alokairua inflazio errealaren arabera zuzentzeko klausularekin, mozkine-
tan, enpresen ekoizkortasunean eta prezioen bilakaeran izandako hazkundeen kontra-
prestazio gisa.

Sindikatuek, lanaldia murriztea eskatzeaz gain, lanaldiaren banaketa irregularra muga-
tzearen aldekoak ziren –ez modu unilateralean eta laneko eta familiako bizitza bateratze-
ko moduan- eta aparteko orduak atsedenarekin konpentsatzea nahi zuten.

Guztiak bat zetozen ondorengo gaietan: enpleguaren egonkortasunaren alde egitea, kon-
tratazioa kausalizatzea, ebentualtasuna mugatzea, lan-egoera kaskarrak eta kontrata-
zioaren gehiegikeriak saihestea, etenak dituzten finkoen eta aldi bateko kontratuen kon-
trola, eta horiek mugagabe bihurtzea, obra eta zerbitzuko kontratuen kausalizazioa eta
prestakuntzako kontratuen, txandakako kontratuen eta lanaldi muriztuko kontratuen
borondatetasuna kontrolatzea eta ordu osagarriak mugatzea.

Laneko osasuna (prebentzioko ordezkarien parte-hartzea, prestakuntza, horientzat ordu-
kreditu gehigarria, erabakiak batera hartzea mutua bat aukeratzerakoan, mediku-erreko-
nozimenduak dohainik izatea, etab.) ingurugiroa, etengabeko lanbide-prestakuntza eta
pentsio-planak ere bultzatu zituzten.

Sindikatuek gazteen, emakumeen eta kontratazio berriko pertsonalaren diskriminazioaren
aurka borrokatzeko bat egin zuten. Emakume langileari arreta berezia jarri zioten sindi-
katuek. Horrela, zuzeneko eta zeharkako diskriminazioarekin bukatu behar zela, hizkera
sexistari aurre egin behar zitzaiola eta lanbide-kategoriak emakumetu behar zirela eraba-
ki zuten. Aukera-berdintasunaren aldeko organu parekideak eta berdintasunaren aldeko
agenteak sortzea, eta azpiordezkaturik dagoen esparruetara emakume langilearen sarbi-
dea bultzatzea ere nahi zuten. Sindikatuek ginekologoaren errebisioak eta edoskitzaroa-
ren metatzea, sexu-erasoaren definizioa eta amaren edo fetuaren osasuna arriskuan jar
dezaketen gauzen zerrenda hitzarmenetan sartu nahi zuten.

Sindikatuek izatezko bikoteak errekonozitzearen eta pertsonen sexu-aukera desberdinen
alde egin zuten. Laneko bizitza eta familiakoa bateratzeko laguntza-neurrien alde ere
apostu egin zuten (adingabeen lege-zaintzarako edo haiei laguntzeko lizentziak eta sus-
pentsioak handitzea, adopzioak eta harrerak hobetzeak, etab.).

Aitzitik, desberdintasunak egon ziren sindikatuen artean lan-harremanen lehentasunezko
lurralde-ingurumariaren gainean.

Era berean, adierazitako orientazio orokorrez gain, sindikatu bakoitzak bere gomendioak
egin zituen gai batzuei buruz. Ondorengoak aipatuko ditugu: hitzarmenen indarraldia urte-
ko edo biurteko iraupenera birbideratzea, sortutako antzinatasuna mantentzea eta sen-
dotzea, hitzarmenean bermatutako gutxieneko alokairua sartzea –batez besteko alokai-
ruaren %60, hilean 100.000 pezeta gutxi gorabehera- eta alokairu-eskala bikoitza saihes-
tea, laneko antolaketan parte hartzea, lanaldi aldakorreko kontratu mugagabeak saihes-
tea, prebentzioko sektore-ordezkariaren figura sortzea, banaketen eta enpresa-taldeen
kontrola, subrogazioen eta aldi bateko enpresa bezala arautu gabeko zerbitzu-enpresen
kontrola, inmigranteen eskubideak, lan-harremanen euskalduntzean Kontseiluaren
laguntza, asmo politikoko delituak betetzen dituzten pertsonei lanpostua gordetzea, eko-
auditoriak eta errebisio medikuen emaitzetan konfidentzialtasuna, eta banakako komuni-
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kazioaren –buzoi pertsonala- nahiz sindikatuen jardueraren komunikazioa ez bortxatzea,
posta elektronikoan eta interneten sartzeko eskubidea galdatuz, telelangilearen denbora
osagarria eta isolatze fisiko osoa saihesten duten neurriak, pentsioei buruzko konpromi-
soak kanpora ateratzea, batzorde parekideen eskuduntzak zabaltzea, eta gatazkak ebaz-
teko epaitegiez kanpoko prozedurak erabiltzea.

(ii)  Enpresa-erakundeak

Confebaskek iradoki zuen negoziazio kolektiboa enpresa-kudeaketarako aparteko tresna
izan litekeela, baldin eta negoziazio kolektiboan enpresen ekoizkortasuna eta lehiagarri-
tasuna hobetzen laguntzeko lan-antolaketako eta malgutasunezko neurriak sartzen badi-
ra. 

Euskal enpresa-konfederazioak konbenioen indarraldian urte aniztasunaren alde apostu
egin zuen, baina ultrajarduera mugatuz eta enpresa edo sektore bakoitzeko baldintzei
erantzunez. 

Alokairu-politikaren irizpideei dagokienez, Confebaskek gogorarazi zuen ordainketen haz-
kundeak bat etorri behar duela enpresa edo sektoreko bilakaerarekin. Horregatik, errefe-
rentziako kanpo-formuletatik (adibidez, KPI) urruntzea gomendatu zuen, alokairu-kostu
errealen pisua kostu osoan handitu ez dadin, eta Europako herrialdeen lan-kostuen bila-
kaera aztertuz. Gainera, alokairuen egiturak benetan egindako lan-ekarpenera hurbildu
behar du (laneko kantitatea eta kalitatea), ordainketa aldakorren bidez eta osagarri ez
kontsolidagarrien bidez, eta izaera pertsonalekoak txikituz edo ezeztuz. Horretarako
beharrezkoa iritzi zion lanpostuak baloratzeko sistema egoki bat ezartzea.

Lanaldiari buruz Confebaskek behin eta berriz esan du jaitsiera orokorrek enpresetako
lehiagarritasuna eta enplegua-mantentzea kolokan jartzen dutela. Dena den, lanaldiaren
antolaketa eta berrordenatzea negoziatzeko gomendatu zuen, enpresen beharretara ego-
kitzeko malgutasuna eta egokitzeko gaitasuna aztertuz, ekoizpen-instalazioak modurik
onenean erabiltzeko.

Negoziazioan kontratazioari zurruntasunak sartzea ez zuen gomendatu, eta aldi baterako
kontratuen ordu osagarriak eta aldizkako pertsonal finkoaren lanaldia zabaltzeko aukerei
buruzko informazioa eman zuen. 

Laneko segurtasunaren eta osasunaren inguruan, konfederazioak gogorarazi zuen nego-
ziazio kolektiboa langileak eta enpresariek parte-hartzearen eta erantzunkizunaren ingu-
ruan inplikazio handiagoa izateko tresna bat izan zitekeela, prestakuntzako betebeharrak
eta ekintzak zehaztuz, baina arau-hausturen eta zigorren zerrendak erantsiz.

Azkenik, Confebask-ek gogorarazi zuen sarien eta pentsio-fondoen konpromisoak kan-
poratzeko obligazioa.

2.7.2.2. Negoziazio-prozesuen iraupena

2001. urtean indarrean dauden hitzarmenetan prozesu negoziatzaileen iraupenari buruz-
ko informazio eskuragarriaren azterketa egin ondoren, 2000. urteko negoziazioan lortuta-
koarekiko hazi egin dela ikusten da. Horrela, prozesu negoziatzailearen iraupenaren
batez bestekoa, hots, mahai negoziatzailea sortu den egunetik eta 2001. urtean erregis-
tratutako sektoreko hitzarmen kolektiboa sinatu den egunera arte batez beste ia zazpi
hilabete pasa dira (204 egun) EAEn, eta 2001. urterako negoziazio kolektibo metatuan
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(indarrean dauden sektore-hitzarmenen guztizkoan) batez besteko iraupena 191 egune-
koa izan da.

Lurralde-eremuak aztertuz, ohartarazi behar da prozesu negoziatzaile batzuei buruzko
informaziorik ezin izan dela eskuratu. Alabaina, EAEko sektore-hitzarmenen %90ari
buruzko azterketa bat egin da.

Araban 2001. urtean erregistratutako eta aurtengo indarraldia duten hitzarmenen prozesu
negoziatzaileek batez beste 192 egun iraun dute, baino negoziazio kolektibo metatuak
iraupen txikiagoa izan du (158 egun). Negoziazio zabalena etxeetako laguntzaren sekto-
re-hitzarmenean izan zen, urte bete baino gehiagoko iraupenarekin (583 egun). Aurkako
muturrean, bere laburtasunagatik nabarmentzen da emakumeentzako ileapaindegien
sektorearen negoziazioa (27 egun).

Bizkaian 2001. urtean erregistratutako eta aurtengo indarraldia duten hitzarmenen proze-
su negoziatzaileen batez besteko iraupena 267 egunekoa izan da. Negoziazio kolektibo
metatuaren iraupena, berriz, 247 egunekoa izan da. Negoziazio zabalena lokalen eta
kirol-zelaien sektore-hitzarmenean egin zen, bi urte baino gehiagoko iraupenarekin (920
egun). Aurkako muturrean, bere laburtasunagatik nabarmentzen da banaketa zinemato-
grafikoaren sektoreko negoziazioa (8 egun).

Gipuzkoan 2001. urterako indarraldia duen eta aurten erregistratutako sektoreko nego-
ziazio kolektiboaren batez besteko iraupena 142 egunekoa izan da (147 egun metatuan).
Prozesu negoziatzaile luzeena trantsitarioen hitzarmena izan da (302 egun) eta laburre-
na arrainaren handizkariena (egun bakar bat).

Eusko Jaurlaritzako Lan Zuzendaritzan sektoreko hiru hitzarmen kolektibo daude erregis-
traturik –bi aurten- eta horien batez besteko iraupena 91 egunekoa izan da (60 egun
metatuan). Prozesu negoziatzaile luzeena ikastolen hitzarmenarena da (118 egun) eta
laburrena Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko garbiketa-kontratena, egun bakarrekoa,
nahiz eta lastertasun horren arrazoia hitzarmen berria izatea den.

Era berean, sektoreko hitzarmenetan mahai negoziatzaileak osatzean atzerapena nahiko
nabarmena izan da. Horrenbestez, aipatutako negoziazioaren iraupenari mahaia osatze-
ko atzerapena gehituz gero, aurreko hitzarmenaren indarraldiaren amaiera edo hitzarme-
netan mahai negoziatzailea osatzeko zehaztutako eguna erreferentziatat hartuta, atzera-
pena luzeagoa izango litzateke. Horren adibide gar bia dugu Gipuzkoako jostailuen mer-
kataritzako hitzarmena: prozesu negoziatzaileak 67 egun iraun arren,  hitzarmena berri-
tzeke zuten 1996tik.
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2.66. taula EAEn 2001. urtean erregistratu diren eta 2001. urtean indarrean egongo
diren sektoreko hitzarmen kolektiboen negoziazio-prozesuaren iraupena.

2.67. taula  EAEn 2001. urtean eta aurrekoetan erregistratu diren eta 2000.
urtean indarrean egongo diren sektoreko hitzarmen kolektiboen
negoziazio-prozesuaren iraupena (negoziazio kolektibo metatua).

2.16. grafikoa  Sektoreko hitzarmen kolektiboetan negoziazio-prozesuen
iraupenaren bilakaera, egunetan (negoziazio kolektibo metatua)
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Aztertutako Negoziazio-prozesua-
ESPARRUA hitzarmenak Langileak ren batez besteko

iraupena (egunak)

ARABA 10 25.716 192
BIZKAIA 19 91.208 267
GIPUZKOA 14 74.173 142
LRT.* 2 18.166 91

EAE 45 209.263 204

* EAEko lurraldearteko esparrua

Aztertutako Negoziazio-prozesua-
ESPARRUA hitzarmenak Langileak ren batez besteko

iraupena (egunak)

ARABA 16 34.994 158
BIZKAIA 34 135.239 247
GIPUZKOA 22 87.577 147
LRT.* 3 19.001 60

EAE 75 276.811 191

* EAEko lurraldearteko esparrua

* 01.12.31 arte
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2.7.3. Agente negoziatzaileak

EAEko esparruan erregistratutako negoziazio kolektiboak 2001. urtearen amaiera arte ondo-
rengo datuak eskaintzen dizkigu hitzarmen kolektiboak negoziatu dituzten agenteen inguruan:

• Langileen ordezkari gisa:
– ELAk 272 hitzarmen sinatu ditu (%61,96), guztira 153.228 langile hartzen dituztenak

(%42,63) eta 320 hitzarmenetan hartu du parte (%72,89), 350.070 langile hartzen
dituztenak (%97,39).

– CC.OO.k 205 hitzarmen sinatu ditu (%%46,69), guztira 274.912 langile hartzen
dituztenak (%76,48) eta 220 hitzarmenetan hartu du parte (%50,11), 332.338 langi-
le hartzen dituztenak (%92,45).

– LABek 151 hitzarmen sinatu ditu (%34,39), guztira 217.622 langile hartzen dituzte-
nak (%60,54) eta 187 hitzarmenetan hartu du parte (%42,59), 313.271 langile har-
tzen dituztenak (%87,15).

– UGTk 223 hitzarmen sinatu ditu (%50,79), guztira 313.580 langile hartzen dituzte-
nak (%87,23) eta 231 hitzarmenetan hartu du parte (%52,62), 320.983 langile har-
tzen dituztenak (%89,29).

– ESKk 29 hitzarmen sinatu ditu (%6,61), guztira 15.612 langile hartzen dituztenak
(%4,34) eta 39 hitzarmenetan hartu du parte (%8,88), 22.447 langile hartzen dituz-
tenak (%6,24).

– USOk 45 hitzarmen sinatu ditu (%10,25), guztira 20.500 langile hartzen dituztenak
(%5,70) eta 49 hitzarmenetan hartu du parte (%11,16), 24.292 langilerekin (%6,75).

– Beste zenbait sindikatuk (CGT, CSI-CSIF, SATSE, etc.) 29 hitzarmen kolektibo
(6,60%) sinatu dituzte, 7.255 langile hartzen dituztenak (2,01%) 34 hitzarmenetan
hartu dute parte (7,74%), 23.709 langilerekin (6,59%).

– Ordezkari “independenteek” (sindikatuetan ez daudenak) enpresako 54 hitzarmen
kolektibo sinatu dituzte (esparru horretako hitzarmenen 15,16%), guztira 9.297 lan-
gile hartuz (esparru horretako 16,03%) eta enpresako 59 hitzarmenetan hartu dute
parte (16,57%), 10.795 langilerekin (18,61%).

Mahai negoziatzaileetara bertaratutakoen kopuruak ez du bat etorri beharrik sindikatu
bakoitzaren ordezkaritzarekin, izan ere, sektoreko hitzarmen askotan LOLSen ezarritako-
aren arabera sindikatu garrantzitsuenak bertaratzen dira. Sinaduren ehunekoak eta ber-
taratuenak desberdinak dira, sindikatu bakoitzaren estrategia desberdinengatik.

2.17. grafikoa  Sindikatu adierazgarrienen presentzia duten eta haiek sinatu
dituzten hitzarmenen kopurua
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2.18. grafikoa  Sindikatu adierazgarrienen presentzia duten eta haiek sinatu
dituzten hitzarmenek hartzen dituzten langileak (milakoetan)

• Enpresen aldetik: 
– Adegik sektoreko 12 hitzarmen sinatu ditu, guztira 86.462 langile hartuz.
– CEBEK-ek sektoreko 26 hitzarmen sinatu ditu, guztira 124.276 langile hartuz.
– SEAk sektoreko 9 hitzarmen sinatu ditu eta guztira 26.614 langile hartzen dituzte hi-

tzarmen horiek.
– Beste zenbait enpresa-erakundek (Merkataritzako Federazioa, Ostalaritzako

Elkartea, etab.) guztira sektoreko 43 hitzarmen sinatu dituzte, 119.490 langile har-
tuz.

2.19. grafikoa  Sektoreko hitzarmen kolektiboak sinatu dituzten enpresa-
erakundeak (%)
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2.7.4. 2001. urtean indarrean dagoen negoziazio kolektiboaren emaitzak

2.7.4.1. Alokairu-igoera

EAEn 2001. urtean eragina izan duten hitzarmenetan adostu den alokairu-igoera %4,24
ingurukoa izan da, urteko KPI errealari lotutako berme-klausulek izan duten eragin eko-
nomikoa (%0,19) ere kontuan hartuta.

Alokairu-igoera urte horretako inflazio aurreikusia (%2) baino handiagoa izan da. Halaber,
EBko (%2) eta euzononako (%2,1) inflazioa baino, pasatako inflazioa baino (%3,8 EAEn
eta %4 Estatuan) eta 2001. urteko inflazioa baino handiagoa ere izan da.

Enpresa-hitzarmenetan lortutako hazkundeak (%3,81) sektore-hitzarmenetan adostuta-
koak (%4,34) baino txikiagoak izan dira oro har. Hori horrela gertatzen da esparru guztie-
tan, Araban izan ezik. Bestalde, enpresa pribatuetako alokairu-igoerak (%3,86) enpresa
publikoetakoak baino handiagoak izan dira (%3,56).

Bizkaiko, Gipuzkoako eta EAEko lurraldearteko esparruko hitzarmenek batez bestekoa-
ren gainetiko alokairu-igoerak izan dituzte. Arabakoa eta Estatuko Estatuetakoak, ordea,
txikiagoak izan dira.

Estatu osoarekiko, EAEn sinatutako igoerak handiagoak dira, bai batez besteko osoan
(%3,48), bai sektore-hitzarmenetan (%3,55) eta bai enpresa-hitzarmenetan (%2,82). Hala
ere, Estatu esparruko hitzarmenetan alokairu-bermeko klausularen ondoriorik ez da sartu
oraindik.

Urte horren aurretik erregistratutako hitzarmenetan 2001. urterako adostutako alokairu-
igoerak txikiagoak (%4,19) dira 2001. urtean adostutako hazkundeak baino.

Jardueraz jarduera, eraikuntzako sektoreko alokairu-igoera (%5,47) nabarmentzen da.
Alabaina, industriako sektoreak (%4,23), nekazaritza-arrantzak (%3,24) eta zerbitzuek
(%4,04) batez bestekoak baino alokairu-igoera txikiagoa izan dute.

Oro har, alokairu-igoerak zehazteko ehuneko jakin bat edo Estatuko KPIren erreferentzia
erabili dira. Hitzarmen kolektibo gutxi batzuetan EAEko KPIri lotutako igoerak adostu dira;
sektore (Bizkaiko frutaren biltegiratzaileak, etab.) eta enpresa batzuetan (Transportes
Pesa, Ubis, Vacuplas, Uren Partzuergoa, Cementos Lemona, etab.) bakarrik gertatu da
hori. Bestelako esparruetako KPIri lotzea oraindik kasu gutxiagotan gertatu da (EBko
Bergarako Labe Garaietan eta Guardian Llodion, Alcasting Fundizioan Arabako KPI, etb.).
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2.20. grafikoa  EAEn eragina duten hitzarmen kolektiboetan adostutako alokairu-
hitzarmenen eta EAEko batez besteko inflazioaren bilakaera

2.68. taula  EAEko eta Estatuko alokairu-igoerak aplikazio-esparruaren arabera

2.69. taula  2001. urteko* alokairu-esparruak lurralde-esparruaren arabera
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EAE Estatua*

1999 2000 2001* 1999 2000 2001**

SEKTOREA 2,47 3,89 4,34 2,75 3,74 3,55
ENPRESA 2,63 3,82 3,81 2,49 3,43 2,82

GUZTIRA 2,50 3,88 4,24 2,72 3,71 3,48

*: Iturria: Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa (urteko KPIrekin zerikusia duen alokairu-zuzenketa sartu gabe)
**: 2001eko abenduaren 31 arte

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LRT.** EAE ESTATUA GUZTIRA

SEKTOREA 4,02 4,40 4,93 4,68 4,54 3,31 4,34
ENPRESA 4,41 3,84 4,08 4,09 4,06 3,24 3,81

PRIBATUA 4,49 3,82 4,13 4,27 4,10 3,32 3,86
PUBLIKOA 2,82 3,95 3,77 4,00 3,85 2,77 3,56

GUZTIRA 4,15 4,31 4,87 4,57 4,46 3,29 4,24

*: 2001. urteko abenduaren 31 arte
**: EAEko lurraldearteko esparrua



2.70. taula  EAEn eragina duten hitzarmenetan adostutako
alokairu-igoeren bilakaera

2.21. grafikoa  EAEn eragina duten hitzarmenetan adostutako
alokairu-igoeren bilakaera

Gutxi gorabehera hitzarmenen %41ek 2001. urtean prezioek izango duten bilakaeraren
arabera alokairuak berrikusteko klausulak dituzte. Hitzarmen horiek langileen %41 har-
tzen dituzte. Klausula horiek Estatu esparruko hitzarmenetan adostu ziren batik bat (hi-
tzarmenen %64, langileen %75ari eraginez), Bizkaian (hitzarmenen %37 eta langileen
%48) eta Araban (hitzarmenen %26 eta langileen %58). Hala ere, Gipuzkoan oso gutxik
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOKO ALOKAIRU-IGOERAK

URTEA ERREFERENTZIA URTEA BAINO ERREFERENTZIAKO URTEAN INDARREAN
LEHEN ERREGISTRATUTAKO ERREGISTRATUTAKO DAUDEN 

HITZARMENAK HITZARMENAK HITZARMEN GUZTIAK

1992 6,9 6,8 6,9

1993 6,6 5,2 5,8

1994 4,8 3,8 4,0

1995 4,0 4,5 4,4

1996 4,2 4,47 4,22

1997 3,32 3,24 3,26

1998 2,32 2,59 2,41

1999 2,53 2,43 2,50

2000 3,67 4,07 3,88

2001(1) 4,19 4,27 4,24

(1) 01.12.31 arte erregistratutako hitzarmen kolektiboak

* 2001. urteko abenduaren 31 arte

Aurreko hitzarmenetan
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1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
(*)

2,53

4

4,8

4,19

3,67

2,32

3,324,2

6,6
6,9

4,27
4,07

2,43

2,593,24

4,474,5

3,8

5,2

6,8



dituzte klausula horiek (hitzarmenen %15ek eta langileen %3ak), izan ere, lurralde histo-
riko honetan pasatako KPIren arabera adosten baita. Klausula horien eragin ekonomikoa
oso handia izan da (%0,19ko igoera erantsia).

Azkenik, oso hitzarmen gutxik adostu dute alokairuak izoztea (IFES, Outukumpu, etab.). 

2.7.4.2. Lanaldia

2001. urterako hitzarmen kolektiboetan adostu den lanaldiaren iraupena urteko 1.714
ordukoa izan da. Sektoreko hitzarmenek lanaldi handixeagoa zehaztu dute (urtean 1.719
ordu), enpresetako hitzarmenen aldean (urtean 1.694 ordu). Enpresakoen artean, enpre-
sa pribatuan negoziatutako lanaldia (urtean 1.705 ordu) enpresa publikoan adostutakoa
baino handiagoa da (urtean 1.632 ordu).

Adostutako lanaldiaren batez bestekoa aldatu egingo da, izan ere, oraindik hitzarmen
kolektibo batzuk geratzen dira erregistratzeko edo sinatzeko.

Hori dela eta, lagin bat hartu dugu benetako desberdintasuna modu zorrotzagoan aztertu
ahal izateko. Azterketa hitzarmenen lagin adierazgarri bat hartuta egin da (hitzarmenen
%95 eta eragindako langileen %99), eta hitzarmen horietatik 2000. urterako eta 2000.
urterako zehaztutako lanaldiari buruzko informazioa atera da. Horrela, batez beste urte
batetik besteara lanaldi osoa kontuan hartuta 8 ordu eta 49 minutuko jaitsiera ikus daite-
ke (9 ordu eta 54 minutu EAEn erregistratutako hitzarmenetan). Araba, Bizkaia eta
Gipuzkoako hitzarmenetan jaitsi da lanaldia gehien, urteko 10 ordu inguru. Oro har, lanal-
diaren bilakaera honek aurreko urteetakoa baino jaitsiera handiagoa izan dela erakusten
digu.

Lanaldia murrizteko joera sindikatuek 35 orduko lan-astea lortzeko egin dituzten eskaki-
zunetatik dator, azken helburua lana banatzea eta enplegua sortzea izanik. Oso hitzar-
men gutxitan zehazten da 2001. urterako 35 orduko lan-astea (autonomi administrazioa-
ren zerbitzuko langileak, Ranzari, Badesa, Bilbao Orquesta Sinfónica, Bizkaiko Udal
Etxebizitzak, Talleres Usoa Gardelegui, Aranbarri Udal Musika Eskola, Segema, etab..),
baina beste batzuek etorkizunerako finkatzen dute (2002ean Aparcabisa, Ramel eta FCC
Medio Ambiente-rentzat; 2003an Metrobilbao, Cespa, Papresa eta Ferroser-entzat;
2004an Tubos Reunidos, eta abarrentzat). Alabaina, hitzarmenen erdiak baino gehiagok
lanaldia murriztu du.

Estatuko hitzarmen kolektiboetako lanaldia EAEn adostutakoa baino handiagoa da (1.759
ordu urtean, Lan eta Gizarte Gaietako datuen arabera).
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2.71. taula  2001. urtean lanaldiaren iraupena aplikazio-esparruaren eta
lurraldearen arabera

2.72. taula  Hitzartutako lanaldiaren aldakuntza

2.73. taula  Lanaldiaren iraupena EAEn eta Estatuan 2001. urtean
(Urteko ordu kopurua)
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ESPARRUA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LRT.** EAE ESTATUA GUZTIRA

SEKTOREA 1.750 1.743 1.736 1.274 1.712 1.755 1.719
ENPRESA 1.716 1.678 1.701 1.631 1.689 1.706 1.694

Pribatua 1.721 1.691 1.714 1.713 1.705 1.705 1.705
Publikoa 1.645 1.606 1.610 1.591 1.606 1.715 1.632

GUZTIRA 1.739 1.733 1.733 1.341 1.708 1.741 1.714

2001. urteko abendauren 31n behin-behineko datuak
* EAEko lurraldeartekoa 

00-01EAN LANALDIA 99-98KO LANALDI 00-99-KO LANALDI 01-00KO LANALDI
ESPARRUA MURRIZTU DUTEN MURRIZKETA MURRIZKETA MURRIZKETAHITZARMEN ORDU/URTEKO ORDU/URTEKO ORDU/URTEKO *KOLEKTIBOEN %

ARABA 76,92 4,24 5,17 9,42
BIZKAIA 66,95 3,45 4,68 10,76
GIPUZKOA 58,11 3,76 4,56 9,52
LRT(*) 55,55 0,11 4,01 5,85

EAE 67,65 3,47 4,67 9,89
ESTATUA 30,36 2,04 6,27 4,02

GUZTIRA 55,05 3,21 4,97 8,81

*: 2001eko abenduaren 31ko behin-behineko datuak
**: EAEko lurraldeartekoak 

ESPARRUA EAE ESTATUA

SEKTOREA 1.719 1.764
ENPRESA 1.694 1.710

GUZTIRA 1.714 1.759

* Behin behineko datuak 2001eko abenduaren 31n
Iturria: Laneko eta Gizarte Gaietako Ministerioa



Zentzu horretan interesgarria da Lan Koiunturaren Inkestatik (LKI) eskuratutako informa-
zioa aztertzea. Inkesta hori hiruhilean behin egiten du Lan eta Gizarte Gaietako
Ministerioko Gizarte eta Lan Estatistiken Azpizuzendaritza Orokorrak. Inkesta laginen
bidez burutzen da hiruhilean behin eta enpresei zuzendutako ikerketa bat da. Helburu
anitz ditu, besteak beste: benetako lanaldiari buruzko informazioa eskaintzea, lanik egin
gabeko orduei eta arrazoiei buruzkoa eta aparteko orduei buruzkoa12.

Langileko hiruhilean benetan egindako batez besteko lanaldia langile bakoitzak hiruhilean
egin dituen orduen batez bestekoa da. Hori kalkulatzeko, lanaldi osoko eta lanaldi murriz-
tuko langile bakoitzak (bakoitza bere aldetik kalkulatzen da) benetan egin dituen batez
besteko lanaldien batez besteko haztatua atera behar da. Benetako batez besteko lanal-
dia kalkulatzeko hiru osagai erabiltzen dira: adostutako ordu kopurua, aparteko orduak eta
lanik egin gabeko orduak.

2.74. taula  Benetako lanaldia (langileko eta urteko)
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12. Inkesta horrek 1990eko bigarren hiruhilekoan hasi zuen ibilbidea eta haren metodologia aldatu egin zen 1997ko lehen
hiruhilekoan. Laginaren tamaina hiruhileko 12.000 establezimendukoa da gutxi gorabehera, eta ikertu beharreko unitatea
Gizarte Segurantzako kotizazio-kontua deitzen zaiona da. Unitate hori besteren kontura lan eginez Gizarte Segurantzako
kotizazioari dagokionez ezaugarri homogeneoak dituzten langileen talde batek eratzen du. Langile horiek enpresa berari
dagozkion eta probintzia bereko lantoki batean edo batzuetan burutzen dute beren lan-jarduera. Beraz, kontzeptu aldetik,
unitate hori ez dator bat ez enpresarekin ezta lantokiarekin ere, nahiz eta praktikan bat etorri kasu asko eta askotan. Esparru
geografikoa Estatuko lurralde nazional osoa da. Inkesta honen metodologiari buruz erreferentzia xeheagoa nahi izanez
gero, ikus “Lan Koiunturaren Inkesta” (INE) izeneko argitalpena.

GUZTIRA

1998 1999 2000 2001

GUZTIRA 1.672 1.674 1.675 1.670

Andaluzia 1.676 1.667 1.666 1.675
Aragoi 1.668 1.648 1.661 1.656
Asturias 1.625 1.642 1.620 1.630
Balearrak 1.712 1.716 1.717 1.712
Kanariak 1.714 1.720 1.727 1.703
Kantabria 1.690 1.673 1.666 1.677
Gaztela-Mantxa 1.694 1.699 1.690 1.681
Gaztela eta Leon 1.650 1.656 1.660 1.649
Katalunia 1.666 1.663 1.669 1.664
Valentziako E. 1.683 1.685 1.681 1.678
Extremadura 1.648 1.689 1.685 1.672
Galizia 1.694 1.707 1.688 1.698
Madril 1.679 1.685 1.693 1.679
Murtzia 1.643 1.665 1.657 1.658
Nafarroa 1.658 1.668 1.650 1.649
EAE 1.613 1.621 1.625 1.599
Errioxa 1.677 1.675 1.681 1.668

Iturria: LKI (Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa)



EAEren kasuan 2001. urteko benetako batez besteko lanaldia urteko 1.599 ordukoa da,
jaitsiera batekin aurreko urteetako lanaldiarekiko. Oro har, eta salbuespenak salbuespen,
benetako batez besteko lanaldiaren bilakaerak bai Estatu osoan bai autonomi erkidego
gehienetan beherantzako joera izan du azken urteetan. Aurreko urteetan gertatzen den
bezala, 2001. urtean EAE eta Asturias dira benetako batez besteko lanaldi murriztuena
duten autonomi erkidegoak. Bi kasuetan, gainera, Estatuko benetako batez besteko lanal-
diaren (urtean 1.670 ordu) nahiko azpitik kokatzen dira.

Lanik egin gabeko orduei dagokienez, langileko eta urteko, EAEn 2001. urtean zehar lanik
egin gabeko orduen kopurua 277koa izan da (2000. urtean baino zortzi ordu gehiago).
Horrela, EAE eta Asturias dira lanik egin gabeko ordu gehienak dituzten bi erkidegoak.
Noski, benetako batez besteko lanaldia eta lanik egin gabeko orduak errealitate beraren
bi aurpegi dira.

EAEri dagokionez, 2001. urtean lanik egin gabeko orduen kopuru osotik %76 oporrei eta
jaiegunei dagozkie eta %24 noizbehinkako arrazoiengatik lanik egin gabeko orduei: ama-
tasuna, aldi bateko ezintasuna, laneko gatazkak, ordaindutako lan-baimenak, enplegu-
doikuntzako espedienteak, prestakuntza, sindikatuen ordezkaritza, etab.

2.75. taula  Lanik egin gabeko orduak arrazoien arabera (langile guztiekiko eta
urteko, lanaldi osokoak eta lanaldi murriztukoak)
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GUZTIRA
OPORRAK ETA NORBEHINTZAKO

JAIEGUNAK ARRAZOIAK

2000 2001 2000 2001 2000 2001

GUZTIRA 237 233 192 186 45 47

Andaluzia 217 210 177 166 41 44
Aragoi 234 235 189 187 45 48
Asturias 268 259 195 189 73 70
Balearrak 197 193 158 148 39 45
Kanariak 201 195 162 146 40 49
Kantabria 236 239 187 184 49 55
Gaztela-Mantxa 223 226 184 184 40 42
Gaztela eta Leon 244 227 198 184 46 43
Katalunia 253 251 207 201 46 50
Valentziako E. 238 234 197 192 42 42
Extremadura 215 207 180 173 34 34
Galizia 231 224 183 175 48 49
Madril 234 235 195 194 40 41
Murtzia 237 231 190 184 47 47
Nafarroa 261 245 207 188 54 57
EAE 269 277 207 211 62 66
Errioxa 249 242 205 197 44 45

Iturria. LKI (Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa)



2.76. taula  Aparteko orduen bilakaera EAEn eta Estatuan (milaka)

EAEn 2001. urtean egindako aparteko orduen kopurua 2,69 milioi ordukoa da, 2000.
urtearekiko jaitsiera handiarekin (-%11). Azpimarratzekoa da 1997. urtetik beherantzako
joera bat ikusten dela aparteko orduen kopuruaren bilakaeran. Joera hori ez da EAEn
bakarrik gertatzen, baizik eta Estatu osora zabal daiteke. Langile bakoitzak urtean egin-
dako aparteko orduen kopuruarekiko, 2001. urtean EAEn langile bakoitzeko aparteko 4,5
ordu egin ziren. EAEn egindako aparteko orduen kopurua Estatukoa baino 85,2 ordu txi-
kiagoa da.
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EAE ESTATUA EAE/ESTATUA

1990 3.565,8 57.979,0 6,2

1992 3.049,4 64.399,4 4,7

1993 2.681,0 49.966,9 5,4

1994 2.740,4 53.606,1 5,1

1995 3.568,7 57.720,0 6,2

1996 3.927,1 65.341,4 6,0

1997 4.739,7 71.740,3 6,6

1998 4.071,5 67.064,4 6,1

1999 3.083,9 57.214,4 5,4

2000 3.028,7 58.819,0 5,1

2001 2.697,5 55.278,4 4,3

Iturria. LKI (Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa).



2.77. taula  Aparteko orduak (langile guztiekiko eta urteko)

2.7.5. Negoziazio kolektiboaren beste zenbait eduki

2.7.5.1. Kontratazioa eta enplegua

Nahiz eta gure erkidegoan kontratazioak eta enpleguak gora egin, langabeziaren ehune-
koa (%9,9 2001. urteko bukaeran) Europako batez bestekotik (%7,8 aldi berean EBn)
urrun dago oraindik. Langabezi horrek gazteriari eta emakumeari eragiten dio batik bat.
Aldizkotasun-tasa (%30 baino handiagoa) eta aldizkako kontratazioaren etengabeko erro-
tazioa dira kontratazioaren beste ondorioetako batzuk. Horiei aurka egiteko, arauen alda-
ketek zigortu egiten dituzte iraupen txikiko aldi bateko kontratuak, eta negoziazio kolekti-
boetan gizarte-agenteek Enpleguari buruzko Akordioari egindako arintzeen bidez edo
neurri zehatzen bidez, enplegu egonkorra sortzeko bitartekoak adostu zituzten.

Enpleguari buruzko Akordioa, Lan Harremanen Kontseiluan negoziatutakoa eta euskal
gizarteko eragileek 1999ko urtarrilean sinatua, aurten erregistratutako hitzarmen batzue-
tan islaturik geratu da (ad: plantillak berritzeko eta Arabako siderurgiako eta metalaren
merkataritzako hitzarmenetako aparteko orduak).

Hitzarmen kolektiboek enpleguaren mailari eusteko konpromisoak islatzen dituzte
(Estatuko arrain-kontserbak, EAEko ikastolak, Telefónica, Michelín, Iberdrola, Guardian,
Euskotren, Papresa, Grupo La Estrella, Rontealde, Paradores, Ofita, etab.), nahiz eta
beste hitzarmen batzuek enpleguaren sorrera adosten duten (Vital Kutxa, Firestone, BBK,
Laminados Velasco, Gelma, etab.). 
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GUZTIRA

1998 1999 2000 2001

GUZTIRA 7,5 6,0 5,8 5,2

Andaluzia 5,4 5,4 4,7 3,7
Aragoi 9,8 7,9 9,3 7,2
Asturias 7,8 6,1 5,5 5,3
Balearrak 3,9 3,4 3,1 2,9
Kanariak 3,8 2,9 3,1 3,0
Kantabria 7,9 8,0 6,8 6,1
Gaztela-Mantxa 5,5 3,3 3,4 3,3
Gaztela eta Leon 6,4 4,5 4,3 4,8
Katalunia 10,7 8,1 7,8 6,6
Valentziako E. 5,1 4,6 5,2 5,5
Extremadura 3,7 3,2 2,0 3,0
Galizia 7,6 6,8 6,3 6,1
Madril 9,3 6,8 6,6 5,8
Murtzia 3,1 2,7 3,0 2,2
Nafarroa 7,6 8,3 6,8 7,7
EAE 7,9 5,7 5,3 4,5
Errioxa 8,4 6,7 7,0 5,1

Iturria: LKI (Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa)



Era berean, hitzarmen batzuetan kontratazio mugagabea edo aldi bateko kontratuak
mugagabe bihurtzea adostu da (Bellota, Zardoya, Sidenor, Telyco, Catelsa, Laminaciones
Arregui, Tenneco, Policlínica Gipuzkoa, etab.). 

Bestalde, hitzarmen batzuetan kontratazioaren aldizkotasuna mugatu da (%30 Bizkaiako
harri eta marmolean, %20 Vacuplas-en, %10 Sidenor-en, %7tik %5eko jaitsiera Tubos
Reunidos-en, etab.) edo plantilla finkoko ehuneko bat ezarri da (hirugarren adineko egoi-
tza pribatuak, ostalaritza eta etxeetako laguntza Araban, garbiketa eta anbulantziak
Bizkaian, Sabeco, Champion, etab.).

2001. urteko negoziazio kolektiboan kontratazio ebentualari buruzko akordioak izan
dira, eta zehatzago haien iraupenari buruz (6 hilabete 12 hilabeteko aldian lorazainen
hitzarmenean, 9 hilabete 12 hilabeteko aldian Estatuko arrain-kontserben hitzarme-
nean, 12 hilabete irakaskuntza pribatuan eta ikastoletan, 12 hilabete 16 hilabeteko
epean Gipuzkoako egurraren industriako hitzarmenean, 12 hilabete 18 hilabeteko
epean Gipuzkoako metalaren industriako hitzarmenean, batik bat sektore-negozia-
zioan. Hitzarmen batzuek ebentualtasunagatik plusak (etxean entregatzea, etab.),
muga generikoak (ad: sistema bezala ebentualtasuna kentzea Eclair eta Bonduelen),
denbora-mugak (ad: hilabete gehienez Vacuplasen) edo kontratu-mota hau bukatzen
denean kalte-ordainak (urteko 6 egun Arabako metalaren merkataritzan, urteko 8 egun
unibertsitate pribatuen hitzarmenean, urteko 12 egun Arabako egurraren industrian,
etab.) ezartzen dituzte.

Negoziazio kolektiboak prestakuntza-kontratazioaren modalitateak ere aztertu ditu ondo-
rengo alderdiak ezarriz: adina (16tik 20 urtera Combisa-n, 16tik 21 urtera lorazainetan,
etab.), iraupena (3 urte saltoki handietan, 2 urte Kaefer-en, etab.), prestakuntzari eskaini-
tako denbora (ad: egunean 2 ordu Gipuzkoako gozogintzan), tutoretza (ad: Arabako al-
tzariaren merkataritza), kontratazioaren ehunekoa (Estatuko arrainen kontserbak, lora-
zaintza, Europcar, etab.) edo kategoria batzuetan kontratazioa baztertuz (esne-industriak,
Bizkaiko oihalen merkataritza, Combisa, Champion, etab.) edo erabat baztertuz (ad:
Eusko Jaurlaritzarako garbitasun-kontratak). Praktiketako kontratua ere aztertu da nego-
ziazio kolektiboetan (saltoki handiak, unibertsitate pribatuak, Arabako egurraren industria,
Gipuzkoako ikuskizunen lokalak, Bizkaiko harria eta marmola, etab.), alderdi desberdinak
ezarriz (Bizkaiko metalaren merkataritzan proba-aldia, kontratatu daitezkeen titulazioak
Europcar-en, kontratazio-mota honi jarritako %5eko muga portzentuala hirugarren adine-
ko egoitza pribatuetan, etab.) edo kontratazioa baztertuz (ad: Estatuko bingoak). 

Negoziazio kolektiboak lanaldi murriztuko kontratuak aztertu ditu (laguntza bezala Cespa-
n, udarako larunbatetarako Bizkaiko elikagaien merkataritzan, igandeetako Barakaldoko
bideen garbiketako UTEn, etab.), ondorengo alderdiak ezarriz: gutxieneko lanaldia (aste-
ko 12 ordu Iberian, 15 ordu Estatuko papergintzan, asteko 16 ordu astean hiru egun baino
gehiago lan egiten badira saltoki handietan, etab.) edo gehienekoa (lanaldiaren %75
Estatuko papergintzan, 1.400 ordu Bizkaiko siderurgian, etab.), ordu osagarriak (%30
Bizkaiko kafe torrefaktoreetan, %40 saltoki handietan, %50 industria kimikoan, %60
Tubos Reunidos-en, etab.) edo kontratazioaren ehunekoa mugatuz (%33 Estatuko bin-
goetan, guztizkoaren %6 eta kategoriako %10 Kaefer-en, etab.).

Obra edo zerbitzuko kontratuei dagokienez, negoziazio kolektiboa horietaz arduratu da
(eguneroko pentsa, larruaren industria, etab., alderdi desberdinak ezarriz: ehunekoa (ad:
hirugarren adineko egoitza pribatuak), iraupena (ad: 3 urte Kaefer-en) eta kalte-ordainak
(Estatuko fotografiaren industria, Arabako ostalaritza, etab.) edo egin beharreko jarduerak
(hegaztien granjak, arabako egurraren industria, Diocesanas, Legaia, etab.). 
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Ordezkapeneko edo erreleboko kontratuak ere aipatu dira negoziazio kolektiboan, Lan
Harremanen Kontseiluraren Enplegurako Akordioan ezarritakoari erantsiz (Bizkaiko meta-
laren merkataritza, Bellota, Theis, Gipuzkoako Poliklinika, Beretta, Loramendi, etab.) edo
hitzarmenen artikuluetan barneratuz (industria, kimika, EAEko irakaskuntza pribatua,
Bizkaiko elikagaien merkataritza, Alcoa, Laminados Velasco, Gelma, Papresa, Cespa,
Araluce, Arania, Arregui, Metrobilbao, Zorroaga Fundazioa, etab.). Plantillak gaztetzeko
azterketak egiteko batzordeak ere ezarri dira (Bizkaiko tindategiak, Sidenor, Michelín,
Cemosa, FCC Medio Ambiente, Lantik, etab.) edo besterik gabe kontratu-mota horiek
gomendatu dira (Arabako gozogintza, Bizkaiko bulegoak eta despatxoak, Gipuzkoako
gozogintza, Guardian, Consonni, Técnicas Hidráulicas, etab.).

Hitzarmen kolektiboetan bestelako kontratazio-motak ere aztertu dira, hala nola, ordez-
kaketakoak (larruaren industria, Arabako eraikinen eta lokalen garbiketa, Atofina,
Diocesanas, etab.), gutxituenak (larruaren industria, Philips, Reckitt, Schweppes, Telyco,
etab.), aldizkako finkoenak (Estatuko arrain-kontserbak, Bizkaiko lokal eta kirol-zelaiak,
esne-industriak, La Bacaladera, Helados Miko, Konzerosa, etab.) edo bestelakoak (ad:
lanaldi aldakorreko kontratu mugagabea Michelín-en).

Hitzarmen batzuek enpleguari edo kontratazioari buruzko beste konpromiso batzuk isla-
tzen dituzte: enplegu anitza debekatzea (ad: Bizkaiko kontsignatarioak) edo erretiratuen
kontratazioa (ad: larruaren eta zapaten merkataritza Bizkaian), proba-aldia (Estatuko egu-
neroko prentsa, metalaren merkataritza Bizkaian, Tuboplast, Inquitex, ONCE, Wagons
Lits Viajes, etab.), lanaldia eta alokairua murriztea (Neiker, Catelsa, etab.), kontratazio-
batzorde parekideak (ad: Ama Zuriaren Klinika), kontrataziorako baldintzak (ad: Kaefer),
INEMen bidezko kontratazioa (JYPSA, Garay Recubrimientos, Dalia, etab.), lan-poltsak
(etxeetako laguntza Araban, Bizkaiko kontsignatarioak, Basauriko kultur etxea, etab.),
enplegu-plan estrategikoak (Bilboko Hiltegia, BIT, etab.) edo kontratu-ereduak (ad: Eusko
Jaurlaritzako garbiketa-kontratak).

Azkenik, negoziazio kolektiboak konpromiso asko islatuz jarraitu du Aldi bateko enpre-
sei buruz, horietako batzuk Lan Harremanen Kontseiluaren Enplegurako Akordiotik era-
torriak (Bizkaiko bulego eta despatxoak, Gipuzkoako papergintza, etab.). Horrela, hi-
tzarmen kolektiboek alderdi desberdinak ezarriz jarraitu dute: alokairuen berdinketa
(industria kimikoa, EAEko irakaskuntza pribatua, arabako emakumeentzako ileapainde-
giak, Gipuzkoako arte grafikoak, Bizkaiko eraikuntzarako materialak eta prefabrikatuak,
Reckitt, Compasa, Papresa, Cemos, Theis, Tenneco, Altaser, Gameko, Forging, etab.),
kontratazioa egin litekeen kasuak (ad: Atofina), derrigorrezko informazioa langileen
ordezkariei (industria fotografikoa, Gipuzkoako Farmazialarien Elkartea, Bodegas
Marqués del Puerto), murriztapenak (MetroBilbao, Barakaldoko bideen garbiketaren
UTE, etab.) edo mugak kontratazio-mota honi (gehienez %10 Grupo de Negocios de
Ediciones y Publicaciones-en, gehienez %5 Alcasting Fundizioan, gehienez 3 hilabete
Amurrio F. Y E.-n eta Loramendi-n, gehienez hilabete SK10en, etab.). Kontratazio-mota
hori baztertu ere egin da: EAEko ikastolak, Eusko Jaurlaritzako Herri Saileko langileak,
Laminaciones Arregui, Bilboko Udal Etxebizitzak, Rontealde, Miko, Basauriko Kultur
Etxea, etab.). Aitzitik, hitzarmen batzuek Aldi bateko enpresen bidez kontratatzea
espreski baimentzen dute (ONCE, Icoa, ECA, etab.). Aldi bateko enpresek beren kon-
tratazioa %20an jaitsi dute 1998tik, nahiz eta Estatuko aldi bateko kontratazioaren
%14tik %16ra hartzen duten.
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2.7.5.2. Gizarte-aurreikuspeneko planak

Hitzarmen kolektiboetan pentsio-planen inguruko klausulak jasotzen dira, eta plan horiek
Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen esparruan egiten dira. 2001. urteko
negoziazio kolektiboan Elkarkidetzaren bidez egiten dira plan horiek batzuetan (Arabako
Kalkulu Zentroa, Cimubisa, Bilboko Hiltegia, Aranbarri Musika Eskola, Badesa, BIT, etab.),
Geroaren bidez Gipuzkoan (siderurgia, papergintza, egurraren industria, trantsitarioak,
ikuskizunetarako lokalak, gasolindegiak, metalaren merkataritza, Papresa, FCC Medio
Ambiente, Legaia, etab.) eta bestelakoen bidez (BBK, Reckitt, Ariz, Grupo La Estrella,
Atofina, Bide Onera, TUVISA, Talleres Fabio Murga, ONCE, etab.). Hitzarmen batzuk gai
hau aztertzera konprometitzen dira (hotz industrialaren industria, Gipuzkoako ostalaritza
eta merkataritza orokorra, Bizkaiko arte grafikoak, EAEko Administrazio Orokorreko lan-
gileak, Paradores, TPI, Fadurako Kirol Hiria, Zorroaga Fundazioa, etab.).

Enpresen konpromisoak kanporatzea falta den arren, EAEko Borondatezko Gizarte
Aurreikuspeneko Erakundeen parte-hartzaileen kopurua %9 hazi da 2001. urtean
(818.096 kide) eta beren ondarea %8 (9.400 milioi euro), Laneko Sailaren datuen arabe-
ra. Gaia garrantzitsua denez, Eusko Jaurlaritzak plan bat iragarri du Borondatezko Gizarte
Aurreikuspeneko Erakundeak bultzatzeko eta haien zerga-tratamendua hobetzeko.

2.7.5.3. Etengabeko lanbide-prestakuntza

2001. urteko negoziazio kolektiboan etengabeko lanbide-prestakuntzari erantzuteko era-
kundeetara jotzen da, EAEko akordioetara (EAEko ikastolak, Arabako metalaren merka-
taritza, Gipuzkoako egurraren industria, Bizkaiko oihalen merkataritza, Laminados
Velasco, Catelsa, etab.), Estatuko akordioetara (industria kimikoa, unibertsitate pribatuak,
papergintza, bingo-aretoak, Siemens, Fremap, Iberia, Telefónica, Champion
Supermerkatuak, Bimbo, etab.), edo lanbide-prestakuntzan haien erakunde kudeatzai-
leetara. Erakunde horien bidezko prestakuntza haziz doa, nahiz eta Hobetuz-ek aurten
ere –iaz bezala- aurrekontuaren ziurtasun falta izan duen prestakuntza-planak finantzat-
zeko, izan ere, iaz Estatuak ekarri beharreko finantzaketa egin gabe geratu zen. Hobetuz-
en azken aurrekontua 2001. urterako 28,12 milioi eurotan geratu zen (9,5 milioi
INEMenak, 9,02 milioi Europako Gizarte Fondoarenak eta 9,6 milioi Eusko
Jaurlaritzarenak) 848 prestakuntza-plan finantzatzeko (enpresakoak, taldekatuak, bana-
kakoak eta teknologia berrienak) 204.137 pertsonarentzat.

Hitzarmenek alderdi zehatzagoak bildu dituzte, hala nola, prestakuntza planak (materiak
Olarra eta Tenneco-n, kalitatea Tenneco-n, etab.) edo batzorde berezien sorrera (ad.:
Zahor). 

Negoziazio kolektiboak prestakuntzako ordu-kredituak ezarri ditu (aseguruak, BBK,
Autobar, Sasemar, Erroak, Combisa, Sabeco, Gaztaroa, Euskotren, etab.), prestakuntzan
egindako denbora konpentsatzeko ehunekoak (Degremont, Besa, etab.), prestakuntza-
fondoak (Cimubisa, SCH Bolsa, Telyco, Indesa, Gallina Blanca, Milupa, Bide Onera,
Danzas, Lantik, Valeo, etab.), eszedentziak (Bizkaiko elikagaien merkataritza, Fundación
Miranda, etc.), inbertitu beharreko alokairu-masaren ehunekoa (ad: %2,5 egituran), edo
emakumezko langileentzat prestakuntza berezia (ad.: Inquitex).

Hizkuntzei ere arreta jarri zaie negoziazio kolektiboetan (ingelesa Wagons Lits Viajes eta
Hertz-en, alemana Siemens-en eta Miele-n, etab.). Euskarari ere eutsi zaio negoziazioe-
tan (ad: Ur Partzuergoaren euskalduntzea, Metrobilbao, Egailan, Matia Fundazioa, etab.). 
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2.7.5.4. Laneko segurtasuna eta osasuna

2001. urtean baja behar izan duten lan-ezbeharren kopurua zertxo bat hazi da EAEn
(%3,1), heriotzean bukatu duten lan-istripuak kenduta, jaitsi egin baitira (-%20). Azken
urteetan laneko ezbeharrek izandako bilakaeraren aurrean, Osalan-ek talkako plan bat
eratu zuen, 1.793 pertsonei aplikatu zitzaiena.

Lanbidearteko negoziazioaren esparruan, EAEko gizarte-eragileek 1997ko abenduaren
11n Lan Arriskuak Prebenitzeko eta Osasuneko Lanbidearteko Akordioa sinatu zuten 50
langile baino gehiagoko enpresentzat. Alabaina, oraindik ere bada derrigorrezko den pre-
bentzio-plana aurkeztu ez duen enpresarik. Negoziazio kolektiboan alor horretan aipatu-
tako Akordioa aintzat hartzen dela aipatzen da kasu batzuetan (Bizkaiko metalaren mer-
kataritza, Gipuzkoako okindegia, etab.) edo OSALANera joko dela ere esaten da
(Arabako garbiketa, Bizkaiko eraikuntza, etab.).

Istripuei buruzko azterketak (ad: Bizkaiko siderurgia), prebentziozko planak (ad. Industrias
Galycas) eta sektore zehatz batzuentzat berariazko neurriez gain (hirugarren adineko
egoitza pribatuentzat txertoak, Erkidekoko Administrazioan pantailen aurrean daudenen-
tzat atsedenak, esne-industrietako hozkailuetako lanak, etab.), negoziazio kolektiboak
beste eduki batzuk ere izan ditu: prebentziozko ekintzen printzipioak (ad: desinfekzioaren
sektorea), larrialdiko neurriak (ad: Gas Natural SDG) eta segurtasun-erretena (ad:
Atofina), arrisku-mapei egindako erreferentziak (ad: Dow) edo segurtasun-eskuliburuei
egindakoak (ad: Guardian), kudeaketa integratuko sistemei buruzko aipamenak (ad:
Arania), segurtasun-teknikoei egindako aipamenak (ad: Cemosa), ergonomia (ad: asegu-
ruak), hesi arkitektonikoak kentzea (ad: UGT), batzorde espezifikoak (desinfekzioa,
Retevision, etab.), prebentzioko ordezkarientzat ordu-kredituak (MetroBilbao, Redesa,
etab.), etab.

Neurri zehatzagoak ere adostu dira, hala nola: banakakoa babesteko ekipoak (ad: Mahle
Busato) edo bestelako segurtasun-elementuak (segurtasuneko betaurrekoak Ebaki-n,
segurtasuneko zapatak Aratubo-n, eskularruak Ofitan, mozorroak Bilboko Hileta
Zerbitzuetan, giltzurrunetakoak Danzas-en, etab.), segurtasunean prestakuntza (industria
kimikoa, Bizkaiko harri eta marmola, Firestone, ONCE, Olarra, Zardoya, Sasemar, Kaefer,
etab.) eta barne-auditoriak (ad: Iberdrola). Hitzarmenetan islatzen diren beste neurri ba-
tzuk ondorengoak izan dira: segurtasun-sariak (ACB, Tubos Reunidos, Norten PH, etab.)
edo arriskuagatik plusak (Rinder, Cespa, etab.).

Tabakoari, alkoholari eta drogei buruz, negoziazio kolektiboak mugak ezarri ditu (haurdun
baten aurren ez erretzea Zardoya-ko hitzarmenean, su har dezakeen materiala dagoen
lekuetan ez erretzea, adibidez, Avis-en, etab.), gomendioak (ad: ez erretzea gomendatzen
duten kartelak Avis-en), kontrolak (ad: drogei eta alkoholari buruzko analisiak
Metrobilbaon gidatzen dutenentzat), isunak (ad: ziklismo profesionaleko sektore-hitzar-
menean dopatzea oso falta larria da) edo eszedentzia bereziak toxikomaniak edo alko-
holismoa sendatzeko (ad: Estatuko bingoak). Alquimodul hitzarmeneko klausula berritzai-
leagoa da. Bertan alderdiek enpesan erretzeko debekua jartzea eztabaidatuko dute gai
horiek lege bidez erregulatzen denean.

Bestalde, sindikatuek ez dute nahi mutuak izatea medikuen alta kudeatzearen arduradu-
nak. Horretarako, hitzarmen batzuek ezarri dute mutua aho betez aukeratzea
(Gipuzkoako arrain-handizkariak, Sistema a Domicilio SD2000, Erroak, Gaztaroa,
Forging, etab.) –Pesa Garraioen hitzarmena kenduta, hura aukeratzea enpresaren gauza
baita- edo osasun publikoaren irizpideen inguruko bajen kudeaketa kenduta (Gipuzkoako
ikuskizunen lokalak, Loramendi, Gipuzkoako Farmazialarien Elkartea, Icoa, Araluce,
Gizakia Fundazioa, etab.).
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Ohiko mediku-errebisioaren etorkizunaren inguruko ziurtasun gabeziaren aurrean, nego-
ziazio kolektiboak langilearentzat dohain izango dela nabarmentzen hasi dira (Arabako
gozogintza, Bizkaiko banaketa zinematografikoa, Amurrio, Discosa, Plásticos El Gorbea,
etab.), baina kasu batzuetan, soilik mutua egiten bada zerbitzuaren kargu (ad: Bizkaiko
bidaiarien garraioa). 

Azkenik, ingurugiroa ere hitzarmen kolektiboen zati izan da (industria kimikoa, Industrias
Galycas, Alstom, etab.), batzuetan kontrol-neurriak ezarriz (Michelin-en ingurugiroaren
kudeaketa-plana, hondakinak modu selektiboan jasotzea eta ekoauditoria Catelsa-n,
etab.).

2.7.5.5. Lanaldiaren banaketa irregularra eta aparteko orduak

Negoziazio kolektiboak garrantzi handia eman dio lanaldiaren banaketari. Nahiz eta hi-
tzarmen kolektibo gehienetan lanaldia modu erregularrean banatzen den, hainbatetan
udan lanaldi jarraituarekin batera, gero eta hitzarmen kolektibo gehiagotan azaltzen da
lanaldiaren banaketa irregularra. Batzuetan sasoikoitasunean du lanaldi irregularrak arra-
zoia (ardoaren industria, izozkien fabrikazioa, etab.), beste batzuetan ekoizpenean (adi-
bidez siderurgia) edo zerbitzuan (adibidez AENA), baina hitzarmen askotan azken arra-
zoia aparteko orduak murriztea da.

Horrela, hainbat hitzarmenetan lanaldiaren alderdi desberdinak adostu dira: gehieneko
iraupena (8 ordu eta 15 minutu Bizkaiko gozogintzan, gehienez eguneko 9 ordu eta aste-
ko 45 Estatuko bingoetan, eguneko 9 ordu Inquitex-en, eguneko 10 ordu eta asteko 50
ordu Bizkaiko siderurgian, etab.), eguneko lanaldiaren abanikoak (eguneko 5etik 9 edo 10
orduraeta asteko 39 ordu Bizkaiko bidaiarien garraioan, eguneko 6tik 9 ordura Estatuko
anbulantzietan, eguneko 6,5etik 9 ordura Gipuzkoako siderurgian, 50 ordu esne-indus-
trietan, 40 ordu Euskotren-en, 32 ordu ACBn, 30 ordu Herrajes Ocariz-en, 20 ordu
Arabako egurraren industrian) eta malgutasuneko ehunekoak (%10 Gizakia Fundazioan,
%7,5 Legaian, etab.). Aitzitik, aldakuntza horiei mugak ezarri zaizkie (gehienez 3 hilabete
Garay Recubrimientos-en, egutegiaren aldakuntza gehienez 7 egunekoa izan daiteke
Laminaciones Arregui-n, etab.).

Lan Harremanen Kontseiluaren Enpleguaren aldeko Akordioa, aparteko orduak kentzeaz
aritzen dena, sektoreko hainbat hitzarmen kolektibok hartzen dute eredutzat (Arabako
metalaren merkataritza, Bizkaiko siderurgia, Gipuzkoako egurraren industria, Loramendi,
Mesa, etab.) gai horri dagokionez. 

Era berean, hitzarmenek aparteko orduen mugak ezarri dituzte (aparteko 80 ordu Garay
Recubrimientos-en, 72 ordu Bizkaiko gasolindegietan, 60 ordu Herramientas Lumi-n,
etab.). Aparteko orduak konpentsatzeko geroz eta gehiago jotzen da atsedena hartzera
(%200eko ehunekoak Gipuzkoako arrainaren handizkarietan, %175 Arabako siderurgian,
etab.), nahiz eta gehienek %75eko errekarguak ezarri, hitzarmen batzuek %175 baino
ehuneko txikiagoak adosten dituzte (%150 Bizkaiko siderurgian, %140 Estampaciones
Metálicas Egui-n, %133 Gipuzkoak siderurgian, %125 Degremont-en, etab.).

Alabaina oraindik ere hitzarmen batzuetan diru-konpentsazioa ordua hainbestean ezar-
tzen da (Miesa, Atofina, La Bacaladera, Trellborg, Zuvillaga, etab.) edo errekargu desber-
dinekin (%200eko ehunekoak Cinematrografía Capitol-en, %185ekoak Bizkaiko gozogin-
tzan, %175ekoak Arabako altzarien merkataritzan, %150ekoak Bizkaiko garbiketan,
%130ekoak Guardian-en, etab.). Zenbaitetan izoztu egin da aparteko orduen ordainketa
(Crown, Mebusa, etab.). Aparteko orduak konpentsatzeko hitzarmen batzuetan atsede-
naren eta ordainketaren arteko aukera eskaintzen da (%200 Sasemar-en, %175
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Combisa-n, %150 Laminados Velasco-n, etab.). Aukera hori batzuetan enpresaburuak
egiten du (ad: Aratubo), besteetan langileak (Guinea, SK10, etab.) edo bien arteko akor-
dioz (Bizkaiko egurraren industria, Europcar, etab.). Hitzarmen batzuetan konpentsazio
nahasiak adosten dira (ad: ordubeteko atsedena gehi ordainketa Herramientas Eurotools-
en). Aukera desberdinak badirela ikusten da (%175 dirua eta %200 denbora Europcar-en,
%100 dirua eta %115 denbora Inyectametal-en, etab.) atsedenaren aukera bultzatzen
dutenak.

2.7.5.6. Antzinatasuna

Antzinatasuna ere asko aztertu da negoziazio kolektiboetan. Kasu batzuetan aldatu egin
da (saltoki handiak, Bizkaiko gozogintza, BBK, Uren Partzuergoa, Michelín, Firestone,
Explosivos Alaveses, Cimubisa, ONCE, Alquimodul, etab.), beste batzuetan izoztu (indus-
tria kimikoa, EAEko ikastolak, Bizkaiko siderurgia, Arabako metalaren merkataritza,
Gipuzkoako gasolindegiak, Erroak, Gaztaroa, Compasa, Infraestructuras y Elastomeros,
Helados Miko, etab.), zurgatu (ad: UPS-Clínica La Esperanza) edo kendu (unibertsitate
pribatuak, hotz industrialeko industriak, eguneroko prentsa, Kaefer, Alcoa, Aratubo,
Pepsico, TPI, Retevision, Bimbo Martínez Comercial, Herrajes Ocariz, etab.). Bereziki
garrantzitsuak dira Gipuzkoako egurraren industriako (hiru urtetan %4ko alokairu-igoera-
rekin konpentsatua) eta Gipuzkoako errepidezko salgaien garraio-sektorearen (lau urte-
tan %5,75eko alokairu-igoerarekin konpentsatua) antzinatasunak kentzea. Beste hitzar-
men batzuetan gaia aztertzen ari dira (gasolindegiak, Bizkaiko larru eta zapaten merka-
taritza, Schweppes, etab).

Antzinatasuna murriztu egin da alokairuen osagarri gisa, baina hitzarmenetan lanean ari-
tutako urteengatik (10 urte, 25 urte, etab.) ohiko sariak azaltzen dira. Egunetik egunera,
hitzarmen gehiagotan saritzen da antzinatasuna oporretako egun gehiago emanez (ase-
guruak, Miele, Getronics, Mahle-Busato, Mannesman, Policlínica San José, Alstom
Contracting, Trox, etab.).

2.7.5.7. Beste zenbait eduki

Negoziazio kolektiboak emakume langileari buruzko klausulak sartu ditu (Estatuko paper-
gintzan emakumearen ordezkaritza txikiagatik kezka, Bizkaiko gozogintzan aukera-ber-
dintasuneko printzipioak, aukera-berdintasuna Metrobilbao-n, Redesa-n emakumea
azpiordezkaturik egoteagatik sustapena, Grupo La Estrellan-n aukera-berdintasuneko
batzorde parekidea, prestakuntza emakume langileentzat Inquitex-en, etab.). Era berean,
hitzarmenetan ondorengo hobetzeak adostu dira: haurra eduki ondoren atsedena izateko
denbora luzatzea (120 egun Badesa-n, 17 aste Egailan-en, 18 aste ikastoletako langile-
entzat, etab.), edoskitzeko denbora luzatzea (ad: ordu bete 10 hilabetetan zehar IVEFen),
mamografiak (ad: Explosivos Alaveses), zitologiak (ad: Compasa), amatasunaren esze-
dentzia (Estatuko papergintza, Bizkaiko tindategiak, Paradores, etab.), hileko mingarrie-
gatiko lizentziak (ad: Milupa), etab.

Izatezko bikoteen errealitateak ere izan du isla hitzarmenetan (Estatuko arrain-kontser-
bak, Arabako ostalaritza, Gipuzkoako arrain-handizkariak, Bizkaiko okindegiak, BBK,
Cables y Alambres Especiales, ACB, Transportes Pesa, Gameko, Altaser, etab.), batik bat
lizentziak eta ordaindutako baimenak hartzeko garaian. Era berean, negoziazio kolekti-
boak izatezko bikoteak, euren sexu orientazioa edozein izanik ere, bikote zibilen edo
ezkonduen pareko hartzen ditu (siderurgia, egurraren industria, Gipuzkoako merkataritza
oro har eta metalarena, UGT, Forging, Bellota, Loramendi, Lantik, etab.).
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Laneko eta familiako bizitza Bateratzeko Legea bereganatu dute hitzarmen batzuek (bide
publikoko estazionamendu mugatuaren sektorea, Autonomi Erkidegoko langileak, Matía
Fundazioa, Helados Miko, Champion Supermerkatuak, etab.), nahiz eta beste batzuek
alderdi zehatzak ezarri (ugaltze-tekniketara joateko baimenak Zardoya-ko hitzarmenean,
etab.). 2001. urtean haurrak zaintzeko eszedentziak %8,6 hazi ziren Espainian (Laneko
Ministerioaren arabera).

2.7.6. Gatazkak ebazteko prozeduren inguruko akordioak

2001. urterako indarrean dauden hitzarmen kolektiboetan, gatazka kolektiboak epaitegiez
kanpo ebazteko prozeduretara askotan jotzen dela ikus daiteke. Epaitegiez kanpoko pro-
zedura horiek Preco (EAEko esparruko hitzarmenetan) eta ASEC (Estatuko hitzarmene-
tan) dira.

2001. urteko negoziazio kolektiboan hitzarmenen %48ak zituen gatazkak ebazteko epai-
tegiez kanpoko prozedurak erabiltzeko akordioak. Akordio horiek langileen %86 hartzen
zuten.

EAEn erregistratutako negoziazio kolektiboan gehien erabiltzen den prozedura Preco da:
hitzarmen kolektiboen %42an azaltzen da eta langileen %87 hartzen du, guztira hogeita
hamazortzi mila enpresa baino gehiago. Esparru horretan, Precok eragin handiagoa du
Gipuzkoa eta Bizkaian, eta sektoreko hitzarmenetan.

Precoren hiru prozeduren (adiskidetzea, bitartekaritza eta arbitraia) azken helburua gataz-
ka bat ebaztea da, sektore baten edo enpresa baten barruko bideetatik ebatzi ez dena.
Baina Precori ematen zaion indar loteslea asko aldatzen da. Horrela, klausula batzuetan
prozeduren borondatezko izaera negoziatu da, beste batzuetan epaitegietako eta/edo
administrazioko bidetik jo baino lehen desadostasunak Precoren prozeduren bidez ebaz-
tea aurreikusten da, eta beste zenbait kasutan gatazkaren behin betiko ebazpena arbi-
traiako erabaki lotesle baten eskuetan uzten da. Era berean, zenbaitetan hitzarmenek
Precoko prozedurak banakako gatazkak ebazteko erabiltzeko aukera ere jasotzen dute. 

Lanbidearteko Akordioa 2000. urteko otsailaren 16an sinatu zuten Confebaskek eta ELA,
CCOO, LAB eta UGTk Lan Harremanen Kontseiluan negoziatu ondoren. Akordio horren
bidez, Preco izango da laneko gatazka kolektiboetan epaitegien bidera jo aurretik eska-
tzen den adiskidetzearen erantzule. Horrela, orain arte Lan Agintaritzara eta Precora jo
bazitekeen ere, orain Preco izango da bide bakarra. 
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2.78. taula  Precora bideratutako akordioak lurralde-esparruaren arabera EAEn
erregistratu eta 2001. urtean indarrean dauden hitzarmenetan *

2.79. taula  Precora bideratutako akordioak aplikazio-esparruaren arabera EAEn
erregistratu eta 2001. urtean indarrean dauden hitzarmenetan *

Erabaki hori beste urrats bat da enpresa-erakundeek eta sindikatuek euren kasa gataz-
kak ebazteko bidean. Prozeduren arauak ere arindu egin dira, gatazka bakoitzeko egoe-
rara eta alderdien nahietara ahalik eta modurik onenean egokitzeko malgutasuna ema-
nez.

Preco erabiltzeko dei horien eduki orokorrari dagokionez, aztertutako hitzarmenetan lau
mota bereizi ahal izango ditugu:

– Precora bidaltzeko bide orokorrak edo atxikimenduko klausulak.
– Alokairuen igoeretatik kanpo geratzean sortutako desadostasunak ebazteko klau-

sulak.
– Gatazka kolektiboen ebazpenari, negoziazio kolektiboko prozesuan sortutako des-

adostasunei eta, oro har, batzorde parekidearen barruan sortutako desadostasunei
buruzko klausulak.

– Beste zenbait gaietan azaldutako desadostasunei lotutako klausulak, besteak beste
ondorengo gaien inguruan: aldi bateko enpresen bidez kontratatutako langileek egin
ditzaketen lanak, lan-egutegia, higikortasuna, lan-baldintzen funtsezko aldaketa,
oporrak, aldaketa teknologikoak eta lanaren antolaketakoak, ordutegiaren malguta-
suna, etab. 

Bestalde, Precora jotzea gomendatzen da Akordioan bertan aurreikusten ez diren kasu
batzuetan, hala nola: norbanakoen gatazketan, gatazka atipikoetan eta gatazkekin zeri-
kusirik ez duten ekintzetan, arbitrai konpromisoetan, ekintzen epe desberdinetan edo pro-
zeduran gatazkako alderdiak ez diren eragileek parte hartzen dutenean.
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*:2001eko abenduaren 31ko behin-behineko datuak
**:EAEko lurraldearteko esparrua 

ESPARRUA HITZARMEN % LANGILE %
KOPURUA KOPURUA

ARABA 31 26,49 30.408 57,98

BIZKAIA 103 44,78 164.126 89,88

GIPUZKOA 40 54,05 96.857 96,01

LRT.(*) 11 61,11 20.821 88,41

GUZTIRA EAE 185 42,14 312.212 86,86

* 2001eko abenduaren 31ko behin-behineko datuak

ESPARRUA HITZARMEN % LANGILE %
KOPURUA KOPURUA

SEKTOREA 67 80,72 289.411 96,00

ENPRESA 118 33,14 22.801 37,32

GUZTIRA 185 42,14 312.212 86,86



2.22. grafikoa  2001. urtean indarrean dagoen negoziazio kolektiboan gatazkak
ebazteko epaitegiez kanpoko prozedurak hartzen dituen langileen ehunekoa

2.23. grafikoa  PRECOra jotzea aurreikusten duten EAEko hitzarmenen bilakaera
(indarrean dauden hitzarmen guztien % eta hitzarmen horiek hartzen dituzten

langile guztien %)

Horrek esan nahi du enpresa barnean harremanak askotarikoak eta konplexuak izaten
direla, eta horregatik, agente negoziatzaileek beren egoera espezifikoetara gehiago ego-
kitzen diren erantzunak bilatzen dituzte.
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Precoren prozeduren fruitu izan dira hainbat hitzarmen kolektibo (ad: Bizkaiko egurraren
industria).

Precora jo beharrean, hitzarmen kolektiboen %20an gatazkak ebazteko beste prozedura
batzuetara jotzen da, eta beste prozedura horiek negoziazio kolektiboko langileen %15i
eragiten diete. Horien artean, ASEC azpimarra dezakegu. ASECen presentzia nabarme-
na da estatu-esparruko sektore-hitzarmenetan (industria kimikoa, oihalgintza, aseguruak,
etab.) eta baita enpresa nazional handien hitzarmenetan (Sabeco, Repsol, etab.) ere.

2.7.7. Negoziazio kolektiboa sektore publikoan

2001. urterako sektore publikoaren negoziazio kolektiboa oso era desberdinetan garatu
da. Jarraian ildo nagusiak azalduko dira. 

Batetik, gobernu zentralak funtzio publikorako %2ko alokairu-igoera ezarri zuen aurre-
kontuetan, eta oraindik ez da lortu 1995, 1996 eta 1997ko akordio erregulatzaileak ordez-
katuko dituenik.

EAEko administrazioan funtzionarioen akordio erregulatzailea berritu da, %2ko alokairu-
igoera orokorrarekin gehi Estatuko iraganeko KPIren (%4) antzeko hazkundearen balioki-
deak diren beste kontusail gehigarri batzuk. Era berean, erkidegoko Administrazioak aste-
ko 35 orduko lanaldia (urte osoan 1.592 ordu) izango du aurten (sozietate publikoetan
izan ezik, 2003. urterako izango baitute), enplegu-sorrerarekin. Alabaina, oraindik ez dira
berritu unibertsitatetik kanpoko irakaskuntzako pertsonalaren akordio erregulatzaileak,
Euskal Herriko Unibertsitatekoenak, Kontuen Euskal Epaitegiko langileenak, etab.

Osakidetza eta Justiziako akordio erregulatzaileek –gobernu zentralak errekurritakoek-
Erkidegoko Administrazioaren mahai orokorrak lortutako akordioaren ildoa jarraitzen dute
(alokairuei eta lanaldia murrizteari dagokionean) zenbait alderdi erantsiz (esaterako,
Osakidetzan lana sortzea, eta Justizian osagarriak eskaintzea ekoizkortasunagatik, kali-
tateagatik eta efizientziagatik).

Arcepafe-k (herri eta foru administrazioen zerbitzura dauden funtzionarientzako eta langi-
leentzako akordio arautzailea) iraganeko KPI gehi hiru hamarreneko (%4,3) alokairu-igo-
era baliokidea eta asteko 35 orduko lanaldia (1.592 ordu/urtean) lortu du. 

EAEko Administrazio Publikoetan (erkidegokoa, lekukoa eta forala) asteko 35 lan-orduen
negoziazioetara zenbait ekimen erantsi dira zenbait udaletxeetan, eta batzuetan 32 ordu-
raino iritsi dira (Aulesti, Lezo, Oiartzun, Usurbil, etab.).

Indarrean dauden akordio erregulatzaileetatik eta hitzarmen kolektiboetatik
Ertzaintzarena nabarmentzen da, EAEko Administrazio Orokorraren antzeko alokairu-igo-
erarekin. 2001. urterako lanaldia urteko 1.626 ordukoa da (1.592 ordu 2002. urterako).

Indarrean dauden akordio erregulatzaileetan eta aurrekontuetan ezarritako hazkundeetan
batez besteko alokairu-igoera %4,33koa izan da eta batez besteko lanaldia 1.564 ordu-
koa.

Erakunde eta enpresa publikoetarako indarrean dauden hitzarmen kolektiboetako batez
besteko alokairu-igoera %3,56koa izan da eta batez besteko lanaldia 1.632 ordutan
kokatzen da.
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Sektore publikoko negoziazio kolektiboaren (akordio erregulatzaileak eta hitzarmen kolek-
tiboak) datuak ondorengoak dira: %4,21eko alokairu-igoera eta 1.574ko lanaldia.

Sektore publikoko negoziazio kolektiboaren edukiaren artean ondorengoa nabarmendu
behar da –aipatutako 35 orduak direla eta-: Administrazio publikoaren eta Osakidetzaren
enplegu publikoko eskaintza eta Arcepafe-ko enplegu-hazkundea aztertzeko mahai loka-
lak.

2.8. LANEKO GATAZKAK EAEN

2.8.1. Alderdi nagusiak

EAEko laneko gatazkak aztertu nahi badigu, gure lurraldeko gatazken bi adierazpide
nagusiak aztertu beharko ditugu: laneko grebak alde batetik eta gatazka kolektiboak bes-
tetik (bai Laneko Agintaritzak ebatzitako gatazkak bai Precora doazen gatazkak, biak
batuz gero gatazka kolektibo “ofizializatuak” izango ditugu).

Azken bost urteetako gatazken zenbait adierazpide aztertzerakoan, 2001. urtean aldiko
gehienak gertatu zirela ikusten da. 2001. urtean zehar 192 greba, 363 gatazka kolektibo
eta 3 enpresa-itxiera sortu ziren. Aipatzekoa da gatazken adierazpideetan pertsona
askok, 205.000 pertsona inguruk, parte hartu dutela. Kopuru hori azken urteetakoa baino
handiagoa izan da, 1999. urtekoa izan ezik (713.000 pertsona inguru), izan ere, greba
orokor bat egon zen lanaldi murrizketaren eta alokairu-sozialaren inguruko erreibindika-
zioek sortutakoa, eta pertsona askok jarraitu zuten.

2.80. taula  Laneko gatazkak EAEn
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Laneko grebak Gatazka kolektibo GUZTIRA
Urteak

ofizializatuak

Gatazka Langileak Gatazka Langileak Gatazka Langileakkopurua kopurua kopurua

1992 212 102.628 183 24.716 395 127.344
1993 210 71.599 176 68.799 386 140.398
1994 181 21.392 234 45.919 415 67.311
1995 177 52.206 222 90.334 399 142.540
1996 174 27.837 229 78.626 403 106.463
1997 132 91.834 266 155.551 398 247.385
1998 107 13.321 234 78.406 341 91.727
1999 160 663.628 250 49.217 410 712.845
2000 169 43.710 277 84.542 446 128.252
2001 192 94.373 363 110.921 555 205.294

Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Saila, Eusko Jaurlaritza eta Lan Harremanen Kontseilua.



Laneko grebei dagokienez, 2001. urtean erregistratuak %13,6 hazi dira 2000. urtekoen
aldean. Greba horietan parte hartu duten langileak %115,9 hazi dira eta lanik egin gabe-
ko egunak %59,3. Negoziazio kolektiboa da grebak sortzearen protagonista nagusia, izan
ere, greben erdia baino gehiago (%53) hitzarmen kolektiboak negoziatzerakoan gertatu
ziren. Siderometalurgiaren sektorean hiru lurralde historikoetan egindako grebak nabar-
mentzen dira.

Gatazka kolektibo ofizializatuak 2000. urtearekiko hazi egin ziren, bai gatazka-kopuruari
dagokionez (%31) bai eragindako langileei dagokienez (%31,2). Aipagarria da geroz eta
gehiago erabili direla Precoren prozedurak gatazka kolektiboak ebazteko. Horrela, horien
erabilpena %45,5 hazi da 2000. urtearekiko. Oro har, gatazka gehienak lanaldiaren den-
borarekin zerikusia duten antolaketa-aldaketei buruzko erabakiengatik eta enpresa-prak-
tikengatik sortzen dira.

Precoren prozedurak erabiltzeari dagokionez, aipatu behar da Lan Harremanen
Kontseiluan negoziatu ondoren, 2000. urteko otsailaren 16an Confebaskek eta ELA,
CC.OO., LAB eta UGT sindikatuek sinatu zuten Lanbidearteko Akordioaren bidez, soilik
Precoren eskuetan geratuko dela urte horretako ekainaren 5etik aurrera, laneko gatazka
kolektiboetan epaitegien bidetik jotzeko aldez aurretik eskatzen den adiskidetza bidera-
tzea. Orain arte Precora jo zitekeen, baina baita Lan Agintaritzara ere. Beraz, bikoiztasun
hori desagertu egingo da. Horregatik 2001. urtean erregistratutako 363 gatazka kolekti-
boetatik %89k (323) Precoren bideak erabili zituen.

2001. urtean hiru enpesa-ixte izan ziren, Gipuzkoan hirurak ere, eta 2000. urtean enpre-
sa bat bakarrik itxi zen. Bestalde, 2001. urtean sortutako gatazketan sektore publikoaren
(Administrazio publikoa, erakunde eta enpresa publikoak) parte hartzeak aurreko urteetan
bezalaxe beherantzako joera izan du.

2001. urtean enpresa-esparruan gertatutako 170 grebetatik 30 (%17,6) enpesa-grebek
eragindako langile guztien %19,3an eragina izan zuten enpesa eta erakunde publikoetan
egin ziren. Era berean, 2001. urtean enpresa-esparruan ofizializatutako gatazken artean,
enpresa eta erakunde publikoetan egindakoek guztizkoaren %11,8 hartzen zuten, eta
esparru honen gatazkek eragindako langileen %59. Azkenik, grebetan nahiz gatazka
kolektiboetan sektore-esparruko adierazpideen pisua handiagoa da aurreko ekitaldietan
baino.

2.8.2. Laneko grebak EAEn

2001. urtean zehar EAEn 192 greba izan ziren guztira, eta horietan 94.373 langilek hartu
zuten parte (plantilen %48), 296.056 egunetan lanik egin gabe. 2000. urtearekiko hazi
egin da bai greben kopurua (%13,6) bai parte-hartzaileena (%115,9), bai lanik egin gabe-
ko egunena (%59,3).
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2.81. taula  Laneko grebak (EAE)

2.82. taula  Laneko grebak (Estatua)(1)

Aplikazio-esparruaren ikuspegitik, 2001. urtean 170 laneko greba erregistratzen dira
enpresa-esparruan, lanik egin gabeko 67.687 egun sorrarazi zituztenak (guztizkoaren
%22,9). Lurralde historikoen arabera, EAE osoko antzeko egoera ikusten da esparruen
araberako greben banaketari dagokionez. Alabaina, Araban enpresako grebek garrantzi
handiagoa dute gainerako lurraldeetan baino.

Enpresa-mailan ikus daiteke enpresa publikoaren parte-hartzea grebetan aurreko urtee-
tan bezala behera eta behera ari dela. Horrela, enpresa-esparruko greba guztietatik (170
enpresa), enpresa eta erakunde publikoetan egindakoak 30 izan ziren (%17,6, eta 2000.
urtean %25,2koa izan zen). Eta greba horiek enpresa publikoetan izan duten eragina txi-
kixeagoa izan da, izan ere, horietan 3.791 pertsonek parte hartu zuten (%19,3) eta 5.526
egun izan ziren lanik egin gabekoak (%8,1 2001. urtean eta %8,9 2000. urtean).
Lurraldearen arabera, desberdintasun batzuk ikus daitezke: Araban enpresa publikoen
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Lanik egin Langileak Lanik egin Lanik egin 

Urteak Grebak Langileak gabeko greba gabeko egunak gabeko orduak

egunak bakoitzeko greba greban dagoen
bakoitzeko langile bakoitzeko

1995 177 52.206 187.644 295 1.060 28,8

1996 174 27.837 54.708 160 314 15,7

1997 132 91.834 272.100 696 2.061 23,7

1998 107 13.321 26.540 124 248 16,0

1999 160 663.628 661.690 4.148 4.136 8,0

2000 169 43.710 185.840 259 1.100 34,0

2001 192 94.373 296.056 492 1.542 25,1

Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Saila, Eusko Jaurlaritza

Lanik egin Langileak Lanik egin Lanik egin 

Urteak Grebak Langileak gabeko greba gabeko egunak gabeko orduak

egunak bakoitzeko greba greban dagoen
bakoitzeko langile bakoitzeko

1995 815 466.089 1.297.865 572 1.592 22,3

1996 746 493.800 1.126.500 662 1.510 18,3

1997 630 659.277 1.740.900 1.046 2.763 21,1

1998 579 466.510 933.094 806 1.612 16,0

1999 549 939.748 1.195.524 1.712 2.178 10,2

2000 587 1.194.066 2.315.662 2.034 3.945 15,5

2001 700 1.233.677 1.908.174 1.762 2.726 12,4

(1) 2001. urteko datuak behin-behinekoak dira. Laneko grebak soilik hartzen dira.
Iturria: Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioa.



grebak enpresa-greba guztien %30,6koak izan ziren, baina esparru horretako grebek sor-
tutako lanik egin gabeko egun guztien %4,2 soilik hartu zituzten; Bizkaiko enpresa publi-
koetan egindako grebek, berriz, parte-hartze txikiagoa (%19,2) eta garrantzi handiagoa
(lanik egin gabeko egun guztien %22) izan zuten.

Azpimarratu behar da sektore-esparruan 22 greba egin direla, 2001. urteko greba guztie-
kiko parte hartzaileen %79,2 hartzen dute eta lanik egin gabeko egunen %77,1. Greba
horien artean siderometalurgiaren (hitzarmen kolektiboen negoziazioagatik) eta hiru
lurraldeetan egindako eraikuntza-sektoreko greba (laneko istripuengatik) nabarmentzen
dira. Era berean, sektore-greben garrantzia handiagoa da duela hiru urte baino. Horrela,
2001. urtean sektore-esparruan 22 greba egin ziren (2000. urtean baino %266,7 gehia-
go), 74.736 pertsonek parte hartu zuten eta lanik egin gabeko 228.369 egun sortu zituz-
ten (2000. urtean baino %91,7 gehiago).

EAEn 2001. urtean erregistratutako laneko greben tamainari dagokionez, grebak eragin-
dako langileen kopurua (batez beste) 492koa izan zen, eta grebagatik lanik egin gabeko
egunen kopurua 1.542koa . Bi kasuetan mailak 2000. urtekoak baino askoz handiagoak
dira. Greben intentsitateari dagokionez (greban dagoen langile bakoitzak lanik egin gabe-
ko orduen arabera neurtuta, lanegunak zortzi ordukoak direla suposatuz), greban dagoen
langile bakoitzak lanik egin gabeko orduen kopurua 2001. urtean 25,1 ordukoa da, 2000
urteko erregistroa baino txikiagoa (34 ordu), 2001. urteko lan-greben iraupen txikiagoaren
isla.

Greben batez besteko iraupena 2001. urtean 7 egunekoa izan da, 2000. urteko 8,6 egu-
neko batez bestekoa baino txikixeagoa. Lurralde historikoka iraupen handienekoak
Arabakoak izan dira batez besteko 8,7 eguneko iraupenarekin. Gipuzkoako greben batez
bestekoa 7,8 egunekoa izan da eta Bizkaikoa 5,4 egunekoa. 2000. urtean bezala,
2001.ean greba gehienak (%46,4) 2 eta 5 egun bitarteko iraupena izan zuten eta eta
greba horiek lanik egin gabeko egunen %68 izan ziren. Egun bakarreko grebek (%28,1)
lanik egin gabeko egunen %5,2koak izan ziren eta eta 5 egun baino gehiago iraun zuten
grebek (%25,5) lanik egin gabeko egunen %26,8koak izan ziren. 2001. urteko ekitaldi
honetan alokairuak ez ordaintzeagatik sortutako grebak izan ziren gehien iraun zutenak.
Zehazki 14 greba egon ziren arrazoi horregatik batez besteko 30,8 eguneko iraupenare-
kin. Negoziazio kolektiboak sorrarazitakoek batez beste 8 egun iraun zuten.

CRL-LHK

153

EAEKO EGOERA SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA 2001. URTEAN



2.83. taula  Laneko grebak lurralde historikoen arabera

Lurraldearen ikuspegitik, Gipuzkoa izan da grebek garrantzi handiena izan duten lurralde
historikoa. Horrela, Gipuzkoan 71 greba egin ziren (greba guztien %37), 39.758 lagunek
parte hartu zuten (guztizkoaren %42,1) eta lanik egin gabeko 144.204 egun egon ziren
(guztizkoaren %48,7). Gipuzkoako greben %85,9 enpresako esparruan egiten dira (batik
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Lanik egin Greba Greba Greba dagoen Grebaren

Urteak Grebak Langileak gabeko bakoitzeko bakoitzeko langile bakoitzeko batez besteko

egunak langileak lanik egin lanik egin iraupena
gabeko egunak gabeko orduak (egunak)

1995
Araba 43 3.895 10.334 91 240 21,2 5,8
Bizkaia 83 41.445 165.824 499 1.998 32,0 7,5
Gipuzkoa 51 6.866 11.486 135 225 13,4 4,8
EAE 177 52.206 187.644 295 1.060 28,8 6,3

1996
Araba 37 6.537 8.555 177 231 10,5 4,0
Bizkaia 85 13.959 32.170 164 378 18,4 5,8
Gipuzkoa 52 7.341 13.983 141 269 15,2 4,3
EAE 174 27.837 54.708 160 314 15,7 4,9

1997
Araba 22 10.196 15.836 463 720 12,4 4,8
Bizkaia 68 32.840 93.763 483 1.379 22,8 5,8
Gipuzkoa 42 48.798 162.501 1.162 3.869 26,6 8,2
EAE 132 91.834 272.100 696 2.061 23,7 6,4

1998
Araba 33 2.978 6.850 90 208 18,4 2,7
Bizkaia 47 6.848 13.871 146 295 16,2 4,2
Gipuzkoa 27 3.495 5.819 129 216 13,3 2,2
EAE 107 13.321 26.540 124 248 16,0 3,3

1999
Araba 43 127.302 108.402 2.961 2.521 6,8 6,2
Bizkaia 60 308.181 320.015 5.136 5.334 8,3 3,8
Gipuzkoa 57 228.145 233.273 4.003 4.093 8,2 9,0
EAE 160 663.628 661.690 4.148 4.136 8,0 6,3

2000
Araba 61 16.682 38.176 273 626 18,3 8,5
Bizkaia 65 18.322 120.383 282 1.852 52,6 10,7
Gipuzkoa 43 8.706 27.281 202 634 25,1 5,6
EAE 169 43.710 185.840 259 1.100 34,0 8,6 

2001
Araba 41 13.584 55.323 331 1.349 32,6 8,7
Bizkaia 80 41.031 96.529 513 1.207 18,8 5,4
Gipuzkoa 71 39.758 144.204 560 2.031 29,0 7,8
EAE 192 94.373 296.056 492 1.542 25,1 7,0

Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza



bat pribatua, %91,8), baina sektoreko esparrukoak dira lanik egin gabeko egunen %81,4
sorrarazten dituztenak. Sektoreko greba horien artean ondorengo sektoreak aurkitzen
dira: siderurgia, arte grafikoak, papergintza, ospitaleratzea, trantsitarioak, eraikuntzen
garbiketa dagozkien hitzarmen kolektiboen negoziazioagatik, eraikuntza laneko istripuen-
gatik eta karga eta deskargaren sektorea laneko beste arrazoi batzuengatik.

2.84. taula  EAEko lan-gatazka
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Balio handiagoek gatazka txikiagoa adierazten dute Lanik egin gabeko
Alokairudunak Greban dagoen langile Lanik egin gabeko egun egun bakoitzeko

bakoitzeko alokairudunak bakoitzeko alokairudunak alokairudunak

1995
Araba 79.100 20 8 1,045
Bizkaia 296.075 7 2 4,481
Gipuzkoa 170.025 25 15 0,540
EAE 545.200 10 3 2,753

1996
Araba 79.975 12 9 0,856
Bizkaia 299.500 21 9 0,859
Gipuzkoa 172.125 23 12 0,650
EAE 551.600 20 10 0,793

1997
Araba 85.602 8 5 1,480
Bizkaia 290.220 9 3 2,585
Gipuzkoa 189.579 4 1 6,857
EAE 565.400 6 2 3,850

1998
Araba 93.217 31 14 0,588
Bizkaia 316.039 90 54 0,147
Gipuzkoa 206.444 30 15 0,538
EAE 615.700 46 23 0,345

1999
Araba 101.353 0,8 0,9 8,556
Bizkaia 342.392 1,5 1,5 5,450
Gipuzkoa 205.955 0,7 0,6 12,430
EAE 649.700 1,0 1,0 8,100

2000
Araba 102.539 6,1 2,7 2,978
Bizkaia 349.088 19,1 2,9 2,759
Gipuzkoa 210.673 24,2 7,7 1,036
EAE 662.300 15,2 3,6 2,245

2000
Araba 104.900 7,7 1,9 4,219
Bizkaia 359.100 8,8 3,7 2,150
Gipuzkoa 219.200 5,5 1,5 5,263
EAE 683.200 7,2 2,3 3,467

Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza



Bizkaian 80 greba egin ziren (greba guztien %41,7), eta horietatik %91,3 enpresa-espa-
rrukoak izan ziren. Lurralde honetan eta bereziki Araban enpresa eta erakunde publikoen
parte-hartzea grebetan handiagoa da (%19 eta %30,6 hurrenez hurren). Eta sektoreko
grebei dagokienez, Bizkaian eta Araban horiek eragin txikiagoa izan zuten Gipuzkoan
baino lanik egin gabeko egunei dagokienez, izan ere, bietako kopuruen batura
Gipuzkoakoa baino txikiagoa da.

Laneko greben eraginaren ikuspegitik, lurralde historikoetako ekoizpen-sare desberdinak
kontuan hartuz (biztanleria alokairuduna), 2001. urtean Gipuzkoan greben eragina
garrantzitsuagoa izan da gainerako lurraldeetan baino, izan ere, Gipuzkoan alokairudun
bakoitzeko lanik egin gabeko 5,26 ordu sortu ziren, eta Araban indize hori 4,22koa eta
Bizkaian 2,15ekoa izan zen (EAEko batez bestekoa lanik egin gabeko 3,47 ordukoa zen
alokairudun bakoitzeko).

2.85. taula  Laneko grebak jarduera-sektoreen arabera EAEn (2001)
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Lanik egin Greban dagoen langile
Jarduera Grebak Langileak gabeko bakoitzeko lanik egin

egunak gabeko orduak

Elikagaien industria 2 108 356 26 
Egurraren eta kortxoaren industria 1 1.000 5.000 40 
Papergintza 5 5.216 10.679 16 
Industria kimikoa 1 15 30 16 
Kautxua eta plastikoa 5 3.033 3.565 9 
Ez metalezko produktu mineralak 4 261 2.211 68 
Siderometalurgia 87 69.705 224.269 26
Altzarigintza 1 187 690 30 
Uraren banaketa 3 287 342 10 
Eraikuntza 4 8.978 9.158 8 
Ibilgailuen salmenta eta konponketa 2 32 52 13 
Handizkako merkataritza 1 26 26 8 
Txikizkako merkataritza 5 336 682 16 
Lurreko garraioa 8 226 333 12 
Garraioari lotutako jarduerak 9 742 758 8 
Posta eta telekomunikazioak 7 802 455 5 
Aseguruak eta pentsioak 3 550 30 0 
Jarduera informatikoak 3 290 863 24 
Bestelako enpresa-jarduerak 8 1.283 28.587 178 
Administrazio publikoa 14 211 728 28 
Osasuna 13 447 2.798 50 
Saneamendu publikoa 1 2 10 40 
Aisialdia eta kultura 2 26 104 32 
Zerbitzu pertsonalak 1 60 180 24 
Etxeko langileak 2 550 4.150 60 

Guztira 192 94.373 296.056 25 

Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza.



Bestalde, grebak jarduera-sektorearen arabera aztertzen baditugu, industri sektoreko 109
greba nabarmentzen dira (greba guztien %56,8 eta lanik egin gabeko egunen %83,5), eta
industriaren barnean siderometalurgia, izan ere, 87 grebarekin berak bakarrik grebek era-
gindako langile guztien %74 hartzen du eta lanik egin gabeko egunen %76.

2.86. taula  Laneko grebak arrazoien arabera (2001)

2.87. taula  Grebaren eragina izan duten langileak arrazoien arabera (2001)

Laneko grebak sorrarazten dituzten arrazoien ikuspegitik, 2001. urtean horien arrazoi
nagusia negoziazio kolektiboa izan da. Horrela, greben erdiak hitzarmen kolektiboak
negoziatzerakoan sortu ziren. Era berean, greba horietan parte-hartzaile guztien %82k
parte hartu zuten eta lanik egin gabeko egun guztien %85 sorrarazi zituzten. Akordioak ez
betetzea eta bestelakoak izan dira 2001. urteko greben arrazoiak.
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Grebak Araba Gipuzkoa Bizkaia EAE EAE (%)

Negoziazio kolektiboa 18 49 29 96 50,0 
Indarrean dagoen hitzarmenaren 
klausulen interpretazioa 2 2 0 4 2,1 
Laneko antolaketa/sistema 6 3 5 14 7,3 
Laneko istripuak. Segurtasuna eta Higienea 3 3 4 10 5,2 
Iraizpenak, zigorrak, diziplina-neurriak 4 3 3 10 5,2 
Legezko akordio edo arauak ez betetzea 2 2 6 10 5,2 
Alokairuak ez ordaintzea 3 2 9 14 7,3 
Alokairuak hobetzea 3 3 15 21 10,9 
Bestelakoak 0 4 9 13 6,8 

GUZTIRA 41 71 80 192 100,0 

Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Saila, Eusko Jaurlaritza.

Grebak Araba Gipuzkoa Bizkaia EAE EAE (%)

Negoziazio kolektiboa 10.202 37.163 30.215 77.580 82,2
Indarrean dagoen hitzarmenaren 
klausulen interpretazioa 175 179 0 354 0,4
Laneko antolaketa/sistema 229 262 316 807 0,9
Laneko istripuak. Segurtasuna eta Higienea 1.698 1.288 7.462 10.448 11,1
Iraizpenak, zigorrak, diziplina-neurriak 1.135 241 111 1.487 1,6
Legezko akordio edo arauak ez betetzea 20 201 656 877 0,9
Alokairuak ez ordaintzea 91 84 160 335 0,4
Alokairuak hobetzea 34 30 941 1.005 1,0
Bestelakoak 0 310 1.170 1.480 1,5

GUZTIRA 13.584 39.758 41.031 94.373 100,0

Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Saila, Eusko Jaurlaritza.



EAEko greben arrazoiak desberdintasun batzuk baditu lurralde historikoka aztertuz gero.
Horrela, Gipuzkoan negoziazio kolektiboa da greben arrazoi nagusia, eta Bizkaia eta
Araban, nahiz eta negoziazio kolektiboa izan greben arrazoi nagusia, grebak sorrarazten
dituzten beste arrazoi batzuk daude, hala nola, Araban lanaren antolaketa edo Bizkaian
akordioak ez betetzea eta alokairuak.

2.88. taula  Greba bakoitzeko lanik egin gabeko egunak arrazoien arabera (2001)
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Grebak Araba Gipuzkoa Bizkaia EAE EAE (%)

Negoziazio kolektiboa 40.166 129.216 80.672 250.054 84,6
Indarrean dagoen hitzarmenaren 
klausulen interpretazioa 655 1.391 0 2.046 0,7
Laneko antolaketa/sistema 646 1.072 1.028 2.746 0,9 
Laneko istripuak. Segurtasuna eta Higienea 1.685 1.255 7.376 10.316 3,5
Iraizpenak, zigorrak, diziplina-neurriak 9.465 252 453 10.170 3,4
Legezko akordio edo arauak ez betetzea 71 861 296 1.228 0,4
Alokairuak ez ordaintzea 2.497 9.861 4.362 16.720 5,6
Alokairuak hobetzea 138 156 1.709 2.003 0,7
Bestelakoak 0 140 633 773 0,2

GUZTIRA 55.323 144.204 96.529 296.056 100,0

Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Saila, Eusko Jaurlaritza.



2.24. grafikoa  Grebak, langileak eta egunak arrazoien arabera (EAE)
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Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza.

Greben banaketa arrazoiaren arabera (2001)

Greba egin duten langileen banaketa arrazoien arabera (2001)

Grebagatik lanik egin gabeko egunen banaketa arrazoien arabera  (2001)
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Azkenik, eta sail hau amaitzeko, azken bost urteetako (1997-2001) greben analisia egiten
bada eta lurraldeka alderaketak egiten badira, ondorengo egoerak hautematen dira:

– 2001. urtea gatazkatsuenetako bat izan da aztertutako aldian greben kopuruari, gre-
bek eragindako pertsonei eta lanik egin gabeko egunei begiratzen bazaie. Izan ere,
greba-kopurua (192), eragindako langileak (94.373) eta lanik egin gabeko egunak
(296.056) aldiko altuenak izan ziren. 1998. urteak izan zuen bost urte horietatik
gatazka-mailarik txikiena.

– 1999ko greba orokorrak urte horretako gatazka-indizeak asko hazi zituen. Horrela,
grebetan parte hartutako langileen kopurua eta lanik egin gabeko egunak, alokairu-
dun bakoitzeko lanik egin gabeko orduak bezala (8,1 1999an) aldiko altuenak izan
ziren. Alabaina, parte-hartzaile bakoitzeko lanik egin gabeko orduak bezalako beste
indize batzuk aztertutako bost urteetako txikienak izan ziren.

– 1998. urtea gatazkarik gutxienekoa izan da lan-grebei dagokienez, izan ere, oso
greba gutxi, oso parte-hartzaile gutxi eta lanik egin gabeko egun gutxi izan dira. Aldi
berean, alderaketa urtean lanik egin gabeko egunak landunen kopuruarekiko kon-
tuan hartuz egiten bada, 1998. urteari dagokio indizerik txikiena (0,345).

– Beste adierazle bat aztertzean, greben intentsitatea, greba bakoitzeko batez beste-
ko iraupenak neurtuta (egunetan). Honen balioa 2001. urtean garrantzitsua izan da
(7 egun batez beste), eta aldiko bigarren altuena 2000. urtearen ondoren. Egoera
hori bereziki Araban eta Gipuzkoan gertatu da (8, 7, eta 7,8 egun batez beste hurre-
nez hurren).

– Bestalde, aldi honetan Araban 2001. urtean izandako grebak nabarmentzen dira,
izan ere, greban zegoen parte-hartzaile bakoitzak lanik egin gabeko 32,6 ordu
zituen, aldiko kopururik altuena. Bestalde, EAEko lurraldeetako ekoizpen-sare des-
berdinak kontuan hartzen badira (lanik egin gabeko orduak zati lurralde bakoitzeko
alokairudunak), azken bost urteetan, gatazkarik gehienak bizi izan dituzten lurral-
deak Araba eta Gipuzkoa izan dira (Gipuzkoa 1997, 1999 eta 2001ean eta Araba
1998an eta 2000an).

2.8.3. Gatazka kolektiboak EAEn

Laneko grebez gain, EAEn laneko gatazkak aztertu nahi izanez gero, gatazka kolektiboak
ere aipatu behar ditugu. 2001. urtean zehar Lan Agintaritzan, Precoren bidez, guztira 363
gatazka kolektibo aurkeztu dira, 110.921 langile hartuz. 2000. urtearen aldean, zenbate-
ko horiek %31ko hazkundea adierazten dute gatazka-kopuruan eta %31,2koa langile
kopuruan.

2001. urtean zehar gatazkaren batez besteko tamaina ez da aldatzen 2000. urtearekiko
(305 langile batez beste 2001. urtean eta 305 baita ere 2000.ean). 1997. urtean gatazka
ofizializatuak eragindako batez besteko pertsonak 585 izan ziren, 1998an 335 eta 1999an
197.
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2.89. taula  Gatazka kolektibo ofizializatuak: bilakaera 1992-2001

2001. urtean sektore-esparruko 15 gatazka kolektibo ofizialdu ziren, 16.270 laguni eragi-
nez. Horien artean aurkitzen dira Bizkaiko osasun-garraioko sektorea alokairu-arrazoien-
gatik, Bizkaiko osasun pribatuko gatazkak, marrokineria eta aurrez fabrikatutako metalak
negoziazio kolektiboagatik, Gipuzkoako garbiketa-sektorea eta gasolindegiak hitzarmen
kolektiboen negoziazioagatik.

Enpresa-esparruko gatazkei dagokienez, 2001. urtean 348 gatazka erregistratu ziren
(guztizkoaren %96), 94.651 pertsona hartuz (guztizkoaren %85,3). Era berean, aipagarria
da 2001. urtean enpresa-esparruko ofizialdutako gatazken %11,8 enpresa publikoetan
gertatu zela eta horiek esparru horretan gatazkek eragindako langile guztien %56,9ari
eragin ziotela. Horri dagokionez, oso esanguratsua da enpresa publikoaren parte hartzea
lurraldearteko esparruko gatazketan (Osakidetza eta Ertzaintza) eragindako langileei
dagokienez.
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Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE (1)
Urtea Gatazka Langileak Gatazka Langileak Gatazka Langileak Gatazka Langileakkopurua kopurua kopurua kopurua

1992 40 15.804 95 2.520 48 6.466 183 24.790

1993 37 14.001 88 36.109 51 18.689 176 68.799

1994 55 8.487 122 30.928 49 5.239 234 45.919

1995 54 8.418 117 59.223 52 16.167 226 90.308

1996 42 23.883 111 26.088 73 15.897 229 78.626

1997 45 6.644 140 87.644 72 18.991 266 155.551

1998 43 9.297 126 58.054 59 7.863 234 78.406

1999 53 8.298 129 30.412 68 10.507 250 49.217

2000 63 14.646 132 50.201 82 19.695 277 84.542

2001 64 10.369 197 88.458 102 12.094 363 110.921

(1) 1994an lurraldearteko 8 gatazka izan dira, guztira 1.265 langile hartuz.
1995ean lurraldearteko 3 gatazka izan dira, guztira 6.500 langile hartuz.
1996an lurraldearteko 3 gatazka izan dira, guztira 12.758 langile hartuz.
1997an lurraldearteko 9 gatazka izan dira, guztira 42.271 langile hartuz.
1998an lurraldearteko 6 gatazka izan dira guztira 3.192 langile hartuz.
1999an, 2000an eta 2001ean lurraldearteko gatazkak, horiek ebazterko aurkeztutako lurraldean bateratu dira..
Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza eta Lan Harremanen Kontseilua.



2.90. taula  Gatazka kolektibo ofizializatuak: EAEko bilakaera (2001)

Bizkaian ebazteko aurkeztu ziren gatazkak guztizkoaren %54koak izan ziren eta langile
guztien %80ari eragin zioten. Araban eta Gipuzkoan aurkeztutakoak, berriz, %18koak eta
%28koak izan ziren hurrenez hurren (%9 eta %11 eragindako pertsonei dagokienez
hurrenez hurren).

Eskura dagoen informazioaren arabera (gatazka batean ezin izan dugu informazioa lortu),
gatazkak sortzen dituzten gai nagusiak laneko denborarekin (langileen %47ri eragindako
gatazken %31,7) eta alokairuekin (langileen %10,4ri eragindako gatazken %24,2) zeriku-
sia duten arazoak izan dira. Era berean, hitzarmenaren negoziazioak bezalako beste gai
batzuek gatazken %11 eta langileen %10 hartu dituzte, sindikatuen eskubideek %8,8 eta
laneko antolaketako arazoek %6,6.

Precok kudeatutako gatazkei dagokienez, 2001. urtean gatazken kopurua 323koa da
100.829 langileri eraginez. Kopuru horiek 2000. urtekoak baino askoz handiagoak dira
(%45 gatazka-kopuruarentzat eta %56 eragindako langile-kopuruarentzat). Precoren jar-
dueraren ezaugarria azken bi urteetako dinamismo handia izan da. Zalantzarik gabe sin-
dikatuek eta enpresa-erakundeek 2000. urteko ekainean sinatutako akordioak zerikusi
handia izan du hedakuntza horretan. Izan ere, Akordio horren baitan, laneko gatazka
kolektiboetan epaitegietara jo aurretik ezinbestekoa da adiskidetzea egitea eta data horre-
tatik aurrera Preco arduratuko da adiskidetzeaz.
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Laneko Agintaritza PRECO GUZTIRA
Urtea Gatazka Langileak Gatazka Langileak Gatazka Langileakkopurua kopurua kopurua

2001 40 10.092 323 100.829 363 110.921

Urtarrila 3 180 32 9.151 35 9.331

Otsaila 4 5.380 37 42.757 41 48.137

Martxoa 8 572 36 3.724 44 4.296

Apirila 2 85 20 4.185 22 4.270

Maiatza 3 481 27 5.020 30 5.501

Ekaina 2 500 32 12.803 34 13.303

Uztaila 2 85 27 1.844 29 1.929

Abuztua 0 0 5 1.360 5 1.360

Iraila 2 58 21 1.995 23 2.053

Urria 4 1.055 24 2.771 28 3.826

Azaroa 5 995 23 1.834 28 2.829

Abendua 5 701 39 13.384 44 14.085

Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza eta Lan Harremanen Kontseilua



2.91. taula  Gatazka kolektiboak (PRECO)

2.9. ENPLEGU-ERREGULAZIOKO ESPEDIENTEAK13

2.9.1. Alderdi nagusiak (EAEko Administrazioak baimendutako espedienteak)

Enplegu-erregulazioko espedientea administrazioko eta laneko izaera duen prozedura da
eta lan-harremanak aldatzeko aukera ematen du, langileen eskubideak bermatuz.
Ondorengo eraginak izan ditzake: lanaldia murriztea (murrizte-espedienteak), lana aldi
baterako etetea (etete-espedienteak) eta lan-harremana behin betiko iraungitzea (iraun-
gitze-espedienteak).

2.92. taula  Baimendutako enplegu-erregulazioko espedienteak (EAE)
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Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE
Urtea Gatazka Langileak Gatazka Langileak Gatazka Langileak Gatazka Langileakkopurua kopurua kopurua kopurua

1992 5 199 23 2.520 16 3.291 44 6.010

1993 6 6.047 10 14.004 21 10.651 37 30.702

1994 8 856 19 8.986 22 2.593 49 12.435

1995 11 3.249 38 48.143 25 12.369 74 63.761

1996 19 21.330 32 14.653 34 11.675 85 47.658

1997 12 1.340 37 57.542 39 4.467 88 63.349

1998 12 3.549 53 43.664 32 6.147 97 53.360

1999 24 4.672 47 14.484 42 8.344 113 27.500

2000 47 9.477 102 36.652 73 18.559 222 64.688

2001 64 10.369 159 78.586 100 11.874 323 100.829

Iturria: Lan Harremanen Kontseilua

Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Saila, Eusko Jaurlaritza.

Espediente Langileak
kopurua Guztira Murriztea Etetea Iraungitzea

1995 588 20.599 2.852 12.407 5.340
1996 419 11.832 30 7.712 4.090
1997 391 17.480 3.424 11.155 2.901
1998 195 7.846 2.172 3.052 2.622
1999 203 7.043 2.129 3.441 1.473
2000 179 6.278 1.064 3.442 1.772
2001 226 5.792 32 4.252 1.508

13. Kapitulu honetan, batik bat EAEko Administrazioak baimendutako enplegu-erregulazioko espedienteak aztertzen dira
(ugarienak dira espedienteen kopuruari dagokionez eta hartzen dituzten langileen kopuruari dagokionez). Hala ere,
kapituluan zehar kontuan hartzen da 2001. urtean zehar baimenik gabeko enplegu-erregulazioko espedienteek izan duten
bilakaera, atzera egindakoena eta Administrazio Zentralak tramitatutako espedienteena.



Aurreko txostenetan aipatu dugun bezala, espediente-mota horien izaera dela eta, horien
bilakaera, bai espediente-kopuruaren ikuspegitik bai langile-kopuruaren ikuspegitik, oro
har ekonomi koiunturaren eta lan-merkatuaren egoerarekin oso loturik dago, eta partiku-
larrean enpresa-emaitzen bilakaerarekin zerikusi handia du. Horregatik, 1994 eta 2000
urteen artean EAEn bizitako aldi hadatzaile osoan zehar, lan-merkatuaren dinamismo
handiarekin eta enpresa-emaitza ezinhobeekin, espediente-kopuruaren eta eragindako
langileen bilakaerak beherantzako joera handia izan du, aldian -%91,3ko eta -%86ko
atzerakada izanik bi aldagaientzat hurrenez hurren. 

2001. urtean, jarduera-erritmo txikiagoengatik, enplegu-erregulazioko espedienteen kopu-
rua EAEn 226ra igo zen (2000. urtean baino 47 espediente gehiago), nahiz eta eraginda-
ko langileen kopurua (5.792) aurreko urtekoa baino txikiagoa izan (6.278 langile).
Espediente-motari dagokionez, ohikoa den bezala enplegu-erregulazioko espedienteek
eragindako langile guztietatik gehienak (%73) etete-espedienteak izan zituzten, %26k
iraungitze-espedienteak eta %1ek soilik murrizte-espedienteak.

2.93. taula  Baimendutako enplegu-erregulazioko espedienteak (Estatua)

Estatuko espedienteen portaerari helduz, horien bilakaera EAEko kasuan azaldutakoaren
oso antzekoa da, 1994-2000 aldian espedienteen eta langileen jaitsierarekin (-%66 eta
-%52 hurrenez hurren). 2001. urtean bi aldagaiak modu kezkagarrian hazi ziren 2000.
urtearekiko (%12 eta %102 hurrenez hurren). Espediente-motari dagokionez, EAEn ger-
tatzen den bezala, kasu honetan ere etete-espedienteek eragindako langileak dira gehie-
nak (%68).
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Iturrria: Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioa

Espediente Langileak
kopurua Guztira Murriztea Etetea Iraungitzea

1995 6.851 179.756 3.918 117.773 58.065
1996 5.611 149.945 1.151 107.868 40.926
1997 4.991 158.562 4.320 122.115 32.127
1998 4.019 79.722 2.479 41.527 35.716
1999 4.086 77.667 2.552 49.464 25.651
2000 4.088 60.325 1.282 29.326 29.717
2001 4.581 122.344 771 83.795 37.778



2.94. taula  Enplegu-erregulazioko espediente baimenduak akordio-motaren
arabera (EAE, 2001)

Tamainaren ikuspegitik, EAEn 2001. urtean batez besteko tamaina espediente bakoitze-
ko 26 langilekoa da (27 langile espedienteko Estatuaren kasuan), eta tamaina jaitsi egin
da gure lurraldean azken urte hauetan (45 langile espedienteko 1997an, 40 langile
1998an, 35 langile 1999an eta 35 langile 2000. urtean ere).

Akordio-motaren ikuspegitik, 2001. urtean EAEn baimendutako 226 espedienteetatik
182tan akordio edo itun batera iristen dira eta 44tan ez dira akordio batera iristen.
Adostutako enplegu-erregulazioko espedienteak espediente bakoitzak eragindako langile
guztien %91,4 dira.

2.9.2. Lurralde historikoen araberako analisia (euskal Administrazioak baimendutako
espedienteak)

EAE osoan gertatzen den bezala, hiru lurralde historikoetan ere enplegu-erregulazioo
espedieenteek beherantzako joera azaldu dute 1994 eta 2000. urteen artean, bai espe-
diente-kopuruari dagokionez bai eragindako langileei dagokienez. 2001. urtean bezala
eta EAEn gertatzen zen bezala, hiru lurraldeetan ere espedienteen kopurua eta eragin-
dako langileena hazi egin zen: %31 eta %57 hurrenez hurren Araban, %16 eta %32
Gipuzkoan eta espedienteen kopurua hazi egin zen Bizkaian (%31). Joera goragor honen
salbuespena Bizkaiko kasuan gertatu zen 2001.urtean, langileen beherakadarekin
(-%38).

2.95. taula  Enplegu-erregulazioko espediente baimenduak (Araba)
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Iturria. Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza

Espediente Langileak
kopurua Guztira Murriztea Etetea Iraungitzea

1995 48 3.986 0 3.289 697
1996 42 2.006 0 1.561 445
1997 46 4.709 0 3.811 898
1998 27 1.536 2 1.149 385
1999 34 1.039 0 645 394
2000 26 1.215 3 875 337
2001 34 1.909 0 1.525 384

Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantzako Saila, Eusko Jaurlaritza.

Espediente Langileak
kopurua Guztira Murriztea Etetea Iraungitzea

Akordioa 182 5.294 32 3.834 1.428
Akordiorik ez 44 498 0 418 80
Guztira 226 5.792 32 4.252 1.508

Akordioa 80,5 91,4 100,0 90,2 94,7
%  Akordiorik ez 19,5 8,6 0,0 9,8 5,3

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



2001. urteko espedienten eta eragindako langileen lurraldeko banaketak adierazten du
Araban 34 espediente erregistratzen direla 1.909 langilerekin, Bizkaian 128 espediente
2.484 langilerekin eta Gipuzkoan 64 espediente 1.399 langilerekin. Espediente-motaren
arabera, hiru lurraldeetan gehiengoa dira etete-espedienteek eragindakoak: %80 Araban,
%68 Bizkaian eta %74 Gipuzkoan.

2.96. taula  Enplegu-erregulazioko espediente baimenduak (Bizkaia)

2.97. taula  Enplegu-erregulazioko espediente baimenduak (Gipuzkoa)

2001. urteko espedienteen tamaina lurralde historikoaren arabera aztertzen badugu, des-
berdintasun handiak ikusiko ditugu. Horrela, tamaina handieneko espedienteak
Arabakoak dira (56 langile espediente bakoitzeko), eta tamaina txikiagoa da Bizkaiaren
eta Gipuzkoaren kasuan (espedienteko 19 langile eta 22 langile hurrenez hurren).

EAEn 2001. urtean zehar enplegu-erregulazioko espedienteek eragindako langileen
kopurua aztertzen badugu enpresa-ikuspegia kontuan hartuz, ondorengo enpresak
nabarmentzen dira beren kopuru handiagatik: Neumáticos Michelín S.A. (1.095 langilere-
kin), Mecánica de la Peña (638 langilerekin), Industrias Domésticas S.A. (312 langilere-
kin), Bicicletas de Alava S.A. (227 langilerekin), Moulinex España (192 langilerekin),
Sefanitro S.A. (119 langilerekin), Hijos de Arturo Narvaiza S.A. (118 langilerekin) eta
Gamesa Producciones Aeronáuticas S.A. (85 langilerekin). Horrela, 8 enpresa horien
artean gure autonomi erkidegoan enplegu-erregulazioko espedienteek eragindako langi-
le guztien %50 hartzen dute.
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Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza, Eusko Jaurlaritza

Espediente Langileak
kopurua Guztira Murriztea Etetea Iraungitzea

1995 296 9.380 2.273 4.832 2.275
1996 241 7.700 20 4.960 2.720
1997 231 8.889 3.419 4.125 1.345
1998 117 4.710 2.170 839 1.701
1999 101 4.319 2.129 1.699 491
2000 98 4.006 1.052 1.984 970
2001 128 2.484 31 1.696 757

Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza, Eusko Jaurlaritza

Espediente Langileak
kopurua Guztira Murriztea Etetea Iraungitzea

1995 244 7.233 579 4.286 2.368
1996 136 2.126 10 1.191 925
1997 114 3.882 5 3.219 658
1998 51 1.600 0 1.064 536
1999 68 1.685 0 1.097 588
2000 55 1.057 9 583 465
2001 64 1.399 1 1.031 367



2001. urtean EAEko enplegu-erregulazioko espedienteek izandako eragina aztertzen
bada, EAEn ekitaldian zehar espedienteek eragindako langileen kopurua eta landunen
kopurua kontuan hartuz, garbi ikusten da espediente horien eragina txikitu egiten dela
2000. urtearekiko, izan ere, espedienteek eragindako 6,8 langile erregistratzen dira 1.000
landunetako bakoitzeko (7,6 2000. urtean). Beherakada hori pixkanaka-pixkanaka area-
gotu egin da azken urte hauetan guztietan. Estatuaren kasuan 2001eko eragina han-
dixeagoa da, 8,3 eragindako langilerekin 1.000 langileetako bakoitzeko.

2.98. taula  Landunak/enplegu-erregulazioko espediente baimenduak
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Espedienteetako Landunak {(1)/(2)}
langileak (1) (milakoetan) (2) *1000

EAE
1995 20.599 712,6 28,9
1996 11.832 724,2 16,3
1997 17.480 739,3 23,6
1998 7.846 779,8 10,1
1999 7.043 813,4 8,7
2000 6.278 823,3 7,6
2001 5.792 849,4 6,8

ARABA
1995 3.986 103,9 38,4
1996 2.006 108,1 18,6
1997 4.709 112,8 41,7
1998 1.536 120,2 12,8
1999 1.039 122,7 8,5
2000 1.215 125,5 9,7
2001 1.909 130,9 14,6

BIZKAIA
1995 9.380 372,9 25,2
1996 7.700 373,2 20,6
1997 8.889 376,0 23,6
1998 4.710 395,2 11,9
1999 4.319 414,3 10,4
2000 4.006 416,7 9,6
2001 2.484 433,0 5,7

GIPUZKOA
1995 7.233 235,8 30,7
1996 2.126 242,7 8,8
1997 3.882 250,5 15,5
1998 1.600 264,4 6,1
1999 1.685 276,5 6,1
2000 1.057 281,1 3,8
2001 1.399 285,6 4,9

Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza saila, Eusko Jaurlaritza



Lurralde historikoen arabera, 2001. urtean enplegu-erregulazioko espedienteen eragin
handiena Arabako lurraldeari dagokio, espedienteek eragindako 14,6 langilerekin 1.000
landunetako bakoitzeko (5,7 eta 4,9 langile eraginda Bizkaiaren eta Gipuzkoaren kasuan
hurrenez hurren). 2000. urtearekiko Arabako eta Gipuzkoako eraginaren hazkundea
nabarmentzen da, Bizkaiko jaitsierarekin batera.

2.9.3. Sektore-azterketa (EAEko Administrazioak baimendutako espedienteak

Interesgarria izan liteke enplegu-erregulazioko espedienteen azterketa sektoreen ikuspe-
gitik.

2.99. taula  Enplegu-erregulazioko espediente baimenduak jarduera-sektorearen
arabera (EAE, 2001)
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(1) Makineria eta Ekipoa kenduta.
Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza

Jarduera
Langileak

Espedienteak Guztira Murriztea Etetea Iraungitzea

Nekazaritza, abeltzaintza eta ehiza 1 6 0 0 6
Arrantza eta akuikultura 17 185 0 178 7
Ez metalezko mineralak 1 10 0 0 10
Elikagaien industria eta edariak 8 78 0 41 37
Oihalgintza 4 188 0 176 12
Jantzigintza eta larrugintza 2 24 0 0 24
Egurraren eta kortxoaren industria 3 31 0 7 24
Edizioa eta arte grafikoak 7 115 0 44 71
Industria kimikoa 2 132 0 119 13
Kautxua eta materia plastikoak 6 1.141 0 1.100 41
Ez metalezko produktu mineralak 1 9 0 9 0
Metalurgia 9 203 0 76 127
Produktu metalikoak (1) 21 831 0 526 305
Makineria eta ekipo mekanikoa 19 1.125 0 944 181
Makineria eta ekipo informatikoa 1 55 0 55 0
Material elektrikoa 2 85 0 54 31
Material elektronikoa 1 12 0 0 12
Motorrezko ibilgailuen fabrikazioa 2 65 0 35 30
Bestelako garraio materiala 4 338 0 312 26
Altzariak eta manufakturako 

bestelako industriak 4 144 0 131 13
Erreziklajea 1 14 0 14 0
Eraikuntza 10 95 11 23 61
Konponketak 4 29 0 15 14
Handizkako merkataritza 16 110 8 45 57
Txikizkako merkataritza 14 98 0 15 83
Ostalaritza 22 104 0 61 43
Lurreko garraioa 2 16 0 8 8
Itsasozko garraioa 3 113 0 57 56
Airezko garraioa 1 14 7 7 0
Garraioarekin lotutako jarduerak 3 61 0 61 0
Makineriaren alokairua 1 7 0 0 7
Bestelako enpresa-jarduerak 18 98 5 26 67
Administrazio publikoa 1 17 0 0 17
Hezkuntza 4 91 1 0 90
Osasun-jarduerak 4 117 0 82 35
Aisialdia eta Kultura 5 15 0 15 0
Banakako zerbitzuak 2 16 0 16 0
Guztira 226 5.792 32 4.252 1.508



2001. urtean enplegu-erregulazioko espedienteen sektorekako banaketak (lau jarduera-
sektore handiri) adierazten du lehenengo sektorean 18 espediente erregistratzen direla
191 langileri eraginez, industri sektorean 98 espediente 4.600 langileri eraginez, erai-
kuntzaren sektorean 10 espediente 95 langilerekin eta hirugarren sektorean 100 espe-
diente 906 langilerekin. 

Horrela, industriak espedienteen %43 hartzen du eta langileen %79, sektore honek enple-
guaren ikuspegitik EAEko landunen %30 soilik ordezkatzen duenean. Horrela, enplegu-
erregulazioko espedienteak sektore horretan duela eraginik handiena ondoriozta dezake-
gu.

Analisia desagregazio-maila handiagoarekin burutzen badugu, zehatzago CNAEko
(Ekonomi Jardueren Sailkapen Nazionala) bi digituak kontuan hartzen baditugu, espe-
diente-kopuru eta/edo eragindako langile-kopuru handiagatik nabarmentzen dira ondo-
rengo azpisektoreak: kautxua eta materia plastikoak (6 espediente eta 1.141 langile),
makineria eta ekipo mekanikoa (19 espediente eta 1.125 langile), produktu metalikoak (21
espediente eta 831 langile), bestelako garraio-materiala (4 espediente eta 338 langile) eta
metalurgia (9 espediente eta 203 langile). Horrela, bost azpisektore horien artean soilik
EAEn espedienteek eragindako langileen %63 hartzen dute.

Espedienteen batez besteko tamainaren ikuspegitik, tamaina handienekoak ondorengo
ordenean erregistratzen dira jarduera-azpisektore hauetan: kautxu eta material plastikoa
(190 langile espedienteko), bestelako garraio-materiala (85 langile espedienteko), indus-
tria kimikoa (66 langile espedienteko), industria kimikoa (66 langile espedienteko), maki-
neria eta ekipo mekanikoa (509 langile espedienteko) eta makineria eta ekipo informati-
koa (55 langile espedienteko). Gainerako jarduera-azpisektoreetan espedienteen tamai-
na askoz txikiagoa da.

2.9.4. Aurkeztutako arrazoiak (EAEko Administrazioak baimendutako espedienteak)

Enplegu-erregulazioko espedienteen tramitazioa sorraraz dezaketen aurkeztutako arra-
zoiei dagokienez14, espediente-kopuruari dagokionez, 2001. urtean tramitatutako 226
espedienteetatik 68 finantza-arrazoiei dagozkie, 44 espediente eskari arrazoiei eta 114
bestelako arrazoiei. Langileen ikuspegitik, urtean zehar espedienteek eragindako 5.792
langileetatik 2.382 finantza-arrazoiengatik daude, 769 eskari-arrazoiengatik eta 2.641
bestelako arrazoiengatik. 1997 eta 2000 urteen artean finantza-arrazoiak izan dira langi-
leengan eragin handiena izan dutenak, eta joera hori hautsi egiten da 2001. urtean.
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14. Aurkeztutako arrazoiak hiru kategoriatan biltzen dira:

1.- Finantza-arrazoiak: horren barne sartzen dira zorrak, porrotak, ordainketen etendura, altxortegiko eta finantzako arrazoiak.
2.- Eskari-arrazoiak: kontratuak deuseztatzea eta eskariaren murrizketa.
3.- Bestelako arrazoiak: birmoldaketa, modernizazioa, hondakinak edo lanak, ekoizkortasun eza, lehengairik eza, ezinbesteko

arrazoiak, etab.



2.100. taula  Enplegu-erregulazioko espediente baimenduak aurkeztutako
arrazoien arabera (EAE)

2.9.5. Baimenik gabeko eta atzera egindako enplegu-erregulazioko espedienteak
(EAEko Administrazioa) eta Administrazio zentralak tramitatutako
erregulazio-espedienteak

Enplegu-erregulazioko espediente baimenduez gain, EAEko administrazioak azkenean
atzera bota ditu 6 enplegu-erregulazioko espediente, 216 langileri eragiten diotenak, eta
baimenik gabe utzi ditu 6 erregulazioko espediente, 34 langileri eraginez.

Espediente horiekin guztiekin batera (baimenduak, atzera egindakoak eta baimenik gabe-
koak) EAEn Administrazio Zentralak ere tramitatzen ditu espedienteak. 2001. urtean 116
espediente izan ziren guztira, 1.496 eragindako langilerekin, batik bat etete-arrazoienga-
tik (%56). Enpresaka, kopuru handiagatik ondorengoak nabarmentzen dira: Babcock &
Wilcox (432 langile), Bizkaiko Labe Garaiak (349 langile), Telefónica Española (151 lan-
gile), Bridgestone Firestone (135 langile), eta Sintel (109 langile). Horrela, bost enpresa
horien artean Administrazio Zentralak tramitatutako espedienteek eragindako langileen
%80 inguru hartzen dute.
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Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza

Espediente kopurua Langileak

Guztira Finantzak Eskaria Bestelakoak Guztira Finantzak Eskaria Bestelakoak

1995 588 282 244 62 20.599 10.338 6.115 4.146
1996 419 205 147 67 11.832 5.139 4.396 2.297
1997 391 117 91 183 17.480 3.040 3.812 10.628
1998 195 79 52 64 7.846 1.934 3.568 2.344
1999 203 51 55 97 7.043 1.492 3.836 1.715
2000 179 66 44 69 6.278 2.385 2.461 1.432

2001 226 68 44 114 5.792 2.382 769 2.641
Urtarrila 24 4 4 16 392 40 45 307
Otsaila 15 5 3 7 226 120 33 73
Martxoa 15 5 3 7 436 83 12 341
Apirila 21 7 3 11 359 187 24 148
Maiatza 17 8 4 5 737 525 184 28
Ekaina 18 6 2 10 212 156 2 54
Uztaila 15 5 2 8 164 106 28 30
Abuztua 24 2 7 15 247 48 129 70
Iraila 11 4 1 6 318 280 4 34
Urria 15 7 1 7 149 109 16 24
Azaroa 22 7 7 8 753 426 106 221
Abendua 29 8 7 14 1.799 302 186 1.311



2.101. taula  Baimendu gabeko eta atzera egindako enplegu-erregulazioko
espedienteak (EAE) 2001

2.102. taula  Administrazio zentralak tramitatutako enplegu-erregulazioko
espedienteak (EAE)

2.9.6. Enplegu-erregulazioko espedienteak guztira EAEn

Horren guztiaren ondorioz, 2001. urtean enplegu-erregulazioko espedienteen kopurua
EAEn, bai Euskal Administrazioak tramitatutakoak (baimenduak, baimenik gabeak eta
atzera egindakoak) bai Administrazio Zentralak tramitatutakoak, 354koa izan da 7.538
langileri eraginez. Horrela, urtean zehar espedienteen kopurua hazi egin da (%15), baina
eragindako langileen kopurua jaitsi (-%15).
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Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza

Espediente Langileak
kopurua Guztira Murriztea Etetea Iraungitzea

Atzera egindakoak 6 216 21 55 140
Akordiorik ez 5 195 0 55 140
Akordioa 1 21 21 0 0

Baimenik gabeak 6 34 1 32 1
Akordiorik ez 6 34 1 32 1
Akordioa 0 0 0 0 0

Iturria: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza.

Espediente Langileak
kopurua Guztira Murriztea Etetea Iraungitzea

1995 133 4.493 0 1.577 2.916
1996 103 2.915 0 2.055 860
1997 105 3.971 0 2.654 1.317
1998 106 1.714 0 1.004 710
1999 109 2.260 0 1.376 884
2000 110 1.923 1 1.046 876
2001 116 1.496 0 844 652



2.103. taula  Enplegu-erregulazioko espedienteak guztira (EAE)

Interesgarria da azpimarratzea 2001. urtean zehar EAEn guztira 13.600 iraizpen egon
direla, kopururik altuena 1996tik. Horietatik %15 epaitegietatik pasa ziren, %17 Lan
Ordezkaritzetatik eta %68 Arbitrai eta Adiskidetze Bitartekaritzako Zerbitzutik (SMAC).

2.10. LANEKO EZBEHARRAK

2.10.1. Laneko ezbeharren bilakaera historikoa (EAE-Estatua)

Aurreko txostenetan aipatu den bezala, euskal koiuntura soziolaboralaren bilakaeran
alderdirik deigarrienetako bat laurogeita hamarreko hamarkadaren bigarren erdialdean
gure autonomi erkidegoan laneko istripuek izan duten hazkunde handia izan da.
Fenomeno hori ez da gure lurraldean soilik gertatzen, Estatura ere heda daiteke. Horrela,
EAEko lan-istripuen duela gutxiko bilakaerak Estatuko bilakaeraren antz handia du.
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Iturria: Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza

Espediente Langileak
kopurua Guztira Murriztea Etetea Iraungitzea

EAEko Admin. tramitatuak 465 13.386 43 8.917 4.426
Admin. zentralak tramitatua 103 2.915 0 2.055 860
Guztira 1996 568 16.301 43 10.972 5.286

EAEko Admin. tramitatuak 491 22.276 43.433 15.355 3.488
Admin. zentralak tramitatua 105 3.971 0 2.654 1.317
Guztira 1997 596 26.247 43.433 18.009 4.805

EAEko Admin. tramitatuak 233 8.652 2.174 3.566 2.912
Admin. zentralak tramitatua 106 1.714 0 1.004 710
Guztira 1998 339 10.366 2.174 4.570 3.622

EAEko Admin. tramitatuak 241 8.529 2.147 4.188 2.194
Admin. zentralak tramitatua 109 2.260 0 1.376 884
Guztira 1999 350 10.789 2.147 5.564 3.078

EAEko Admin. tramitatuak 199 6.948 1.071 3.813 2.064
Admin. zentralak tramitatua 110 1.923 1 1.046 876
Guztira 2000 309 8.871 1.072 4.859 2.940

EAEko Admin. tramitatuak 238 6.042 54 4.339 1.649
Admin. zentralak tramitatua 116 1.496 0 844 652
Guztira 2001 354 7.538 54 5.183 2.301



2.104. taula  Laneko ezbeharren bilakaera historikoa (EAE, Estatua)

Azterketa kualitatibo bat egiteko eta Estatu osoarekin erkatuz, 1993-2000 aldia kontuan
hartuko da. Aldi hori aztertzeko laneko istripuen adierazle desberdinen informazio homo-
geneoa dugu EAErako eta Estaturako. Horrela, 1994. urtetik aurrera gorantzako joera
etengabea hasten da, eta 1999. urtera arte irauten du. Aldi horretan laneko istripuetako
gertakariak, haien aniztasuna, haien larritasuna eta oro har aldagai honen analisian era-
bilitako adierazle guztiak hazi egiten dira15. 2000. urtean joera hori ez da aldatzen gerta-
karien eta maiztasunaren adierazleei dagokienez, eta bi aldagaiak hazi egiten dira 1999.
urtearekiko. Alabaina, istripuen larritasunaren indizea, batez besteko iraupena eta herio-
tza-istripuen maiztasuna jaitsi egiten da. Hori, zalantzarik gabe oso albiste ona da, aurre-
ko urteetako heriotza-istripuen bilakaera negatiboaren ondoren.

Horrekin guztiarekin eta oro har, EAEko eta Estatuko lan-istripuen bilakaera ez da nahi
izango litzatekeen bezain ona izan, eta hain zuzen ere deigarria da 1996an Lan Arriskuak
Prebenitzeko Legea indarrean sartu zenean lan-istripuaren inguruko adierazle guztiek
indar handienarekin gorantza egiten hasi zirela. Lan-istripuen bilakaera kezkagarri hone-
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Iturria: Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Gertakarien indizea
•  EAE 64,6 65,9 70,0 71,2 72,2 76,4 77,2 80,1
•  Estatua 54,6 56,1 60,6 61,9 64,9 68,3 74,4 75,6
Maiztasunaren indizea
•  EAE 37,6 38,0 40,2 41,5 42,2 44,6 45,6 47,7
•  Estatua 30,4 31,2 33,9 34,8 36,8 38,9 42,5 43,3
Larritasunaren indizea
•  EAE 1,09 1,00 1,05 1,10 1,05 1,10 1,19 1,17
•  Estatua 0,83 0,75 0,82 0,87 0,84 0,86 0,97 0,96
Bajaren batez besteko iraupena
•  EAE 28,9 26,3 26,5 26,6 24,9 24,7 26,2 24,6
•  Estatua 27,3 24,2 24,1 25,1 22,9 22,1 22,8 22,2
Gertakarien indizea (heriotza-istripuak)
•  EAE 15,1 12,2 14,2 15,9 12,6 15,5 13,8 13,2
•  Estatua 11,0 10,6 10,1 9,8 10,1 9,8 9,4 9,2
Maiztasunaren indizea (heriotza-istripuak)
•  EAE 8,8 7,0 8,1 9,3 7,4 9,0 8,1 7,9
•  Estatua 6,1 5,9 5,6 5,5 5,8 5,6 5,4 5,3

15. Atal honetan Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioak prestatutako hainbat adierazle sartu ditugu. Txosten hau egitekoan
eskura zeuden azken datuak 1999. urteari dagozkio. Adierazle horien guztien oinarrian istripua izan duten langileen kopurua
dago:

– Gertakarien Indizea: baja behar izan duten lanean gertatutako istripuen kopurua lanaldian zehar arriskuan jartzen diren mila
langilerekiko.

– Maiztasunaren Indizea: baja behar izan duten lanean gertatutako istripuen kopurua arriskuan jartzen diren langileen milioi
bat orduko.

– Larritasun Indizea: lanean gertatutako istripuengatik lanik egin gabeko egunak arriskuan jartzen diren langileek lanean
egindako mila orduko.

– Bajen batez besteko iraupena: lanean gertatutako istripuengatik lanik egin gabeko egunak.
– Heriotza-istripuen Gertakarien Indizea: lanean gertatutako heriotza-istripuak arriskuan jartzen diren ehun mila langileko.
– Heriotza-istripuen maiztasun-indizea: lanean gertatutako heriotza-istripuak arriskuan jartzen diren langileek lanean

egindako ehun milioi orduko.



tan, 2000. urtera arte eskura izan ditugun adierazle homogeneoek oro har EAEko egoera
txarragoa adierazten dute Estatuko batez bestekoarekiko.

2.10.2. Laneko ezbeharrak EAEn (bajan egon diren langileak)

Aurrez aipatu dugun bezala, EAEko lan-istripuek16 hazkunde handia izan dute laurogeita
hamarreko hamarkadaren bigarren erdian zehar. Horrela, 1993tik 2000. urtera bitartean
lan-istripua izan ondoren bajan egon diren langileen kopurua %56 hazi zen, eta kopuru
horrek urteko batez besteko %8ko hazkundea adierazten du.

2.105. taula  Laneko ezbeharrak EAEn (bajan egon diren langileak)

2.106. taula  Laneko ezbeharrak Estatuan (bajan egon diren langileak)
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16. LAneko istripua izan ondoren bajan dauden langileen kopuruaren arabera neurturik.

Iturria: Osalan (Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantzako Saila, Eusko Jaurlaritza).

Lanean gertatutako istripuak bajarekin

Urteak
Guztira

Larritasunaren arabera Sektorearen arabera In Laneko Guztira

Arinak Larriak Heriotza Nekaz. Indust Eraik. Zerbitzuak
Itinere gaixot.

1991 43.158 42.396 663 99 1.607 24.063 6.806 10.682 2.572 318 46.048
1992 38.978 38.236 648 94 1.532 20.805 6.096 10.545 2.397 330 41.705
1993 33.800 32.968 762 70 1.411 17.249 5.289 9.851 2.203 376 36.379
1994 34.019 33.289 660 70 1.488 17.064 5.285 10.182 2.145 493 36.657
1995 36.334 35.582 679 73 1.365 18.183 5.758 11.028 2.379 558 39.271
1996 37.799 37.025 687 87 1.268 18.241 6.182 12.108 2.591 758 41.148
1997 39.376 38.760 547 69 1.337 18.587 6.703 12.749 2.666 889 42.931
1998 43.920 43.306 527 87 1.300 20.807 7.511 14.302 3.357 1.043 48.320
1999 46.252 45.579 583 90 1.308 21.084 8.457 15.403 3.869 1.341 51.462
2000 50.585 50.029 471 85 1.212 22.302 9.690 17.381 4.492 1.657 56.734
2001 51.652 51.112 472 68 1.099 21.999 10.550 18.004 4.940 1.874 58.466

Iturria: Osalan (Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza).

Lanean gertatutako istripuak bajarekin

Urteak
Guztira

Larritasunaren arabera Sektorearen arabera In Laneko Guztira

Arinak Larriak Heriotza Nekaz. Indust Eraik. Zerbitzuak
Itinere gaixot.

1991 693.310 678.607 13.343 1.360 36.331 296.104 146.395 214.480
1992 635.213 622.229 11.759 1.225 34.476 261.543 127.201 211.993 39.757 4.465 679.435
1993 537.848 525.793 10.939 1.116 31.885 209.071 99.124 197.768 34.458 4.849 577.155
1994 537.625 526.237 10.362 1.026 35.578 199.464 102.250 200.333 34.201 4.804 576.630
1995 589.661 578.110 10.543 1.008 38.491 215.333 117.490 218.147 36.607 5.838 632.106
1996 616.237 604.570 10.685 982 40.057 214.216 123.447 238.517 39.338 7.069 662.644
1997 676.644 665.179 10.395 1.070 44.575 226.142 137.068 268.859 43.659 8.440 728.743
1998 752.702 740.986 10.645 1.071 47.049 240.968 165.450 299.235 51.938 10.427 815.067
1999 867.772 854.923 11.739 1.110 47.152 265.054 207.673 347.893 62.344 14.119 944.235
2000 935.274 922.785 11.359 1.130 44.055 273.760 232.092 385.367 69.180 17.261 1.021.715
2001 958.493 945.480 11.992 1.021 41.084 268.537 243.841 405.031 73.785 20.379 1.052.657



Alabaina, 2001. urtean zehar, eta EAEn erregistratutako jarduera-hazkunde txikiagoen
aritik, laneko istripuen hazkundeak desazelerazio bat jasan du, eta hori albiste ona da
euskal egoera soziolaboralarentzat. Horrela, istripua jasan ondoren bajan egon diren lan-
gileen kopurua gure lurraldean %3,1 hazi da, azken urteetako hazkunderik txikiena
(%10,2 2000. urtean eta %6,5 1999. urtean).

2.25. grafikoa  Lan-istripuen bilakaera EAEn

2001. urtean EAEn istripua izan ondoren baja hartu duten langileen guztizkoa 58.466koa
izan zen, eta horietatik 51.652 (%88) lanaldian zehar istripua izandakoak dira, 4.940 (%8)
istripua in itinere izandakoak eta 1.874 (%4) laneko gaixotasunen bat hartutakoak. 2001.
urteko lan-istripuen hazkundea 2000. urtearekiko hiru talde horiei hedagarria da: %2,1,
%9,9 eta %13 hurrenez hurren.

Lanaldian zehar istripua izandako taldearen barruan eta istripuen larritasuna kontuan har-
tuz, 51.112 langilek istripu arinak jasan dituzte, 472k istripu larriak eta 68k heriotza-istri-
puak; 2000. urtearekiko, istripu arinak hazi egin dira (%2,2), larriak egonkor iraun dute eta
heriotza-istripuek behera egin dute (-%20).

Lanaldian zehar istripua izandako taldearekin jarraituz, eta sektore-banaketaren ikuspe-
giari eutsiz, 1.099 langile (%2,1) lehen sektorekoak dira, 21.999 (%42,6) industri sektore-
koak, 10.550 (%20,4) eraikuntza-sektorekoak eta 18.004 (%34,9) zerbitzu-sektorekoak.
Bai industrian bai lehenengo sektorean 2001. urtean istripua izandako langileen kopurua
jaitsi egin zen 2000. urtearekiko. Eraikuntzan eta zerbitzuetan berriz alderantzizkoa ger-
tatzen da.
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Iturria: Osalan (Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza, Eusko Jaurlaritza).
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2.107. taula  Enplegua eta ezbeharrak EAEn
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Iturria: Osalan (Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza)

Lanean ari direla istripua izan eta baja hartu dutenak
Guztira Lehenengo sekt. Industria Eraikuntza Zerbitzuak

1999
EAE 46.252 1.308 21.084 8.457 15.403
Araba 7.774 127 4.296 1.097 2.254
Bizkaia 24.100 817 9.365 5.269 8.649
Gipuzkoa 14.378 364 7.423 2.091 4.500
2000
EAE 50.585 1.212 22.302 9.690 17.381
Araba 9.146 113 4.635 1.426 2.972
Bizkaia 25.782 775 9.439 5.950 9.618
Gipuzkoa 15.657 324 8.228 2.314 4.791
2001
EAE 51.652 1.099 21.999 10.550 18.004
Araba 9.909 112 4.946 1.552 3.299
Bizkaia 26.630 700 9.460 6.568 9.902
Gipuzkoa 15.113 287 7.593 2.430 4.803

Landunak (milakoetan)
Guztira Lehenengo sekt. Industria Eraikuntza Zerbitzuak

1999
EAE 813,4 18,8 239,8 67,8 487,0
Araba 122,7 5,8 43,8 6,2 66,9
Bizkaia 414,3 6,7 101,0 40,9 265,7
Gipuzkoa 276,4 6,3 95,2 20,7 154,3
2000
EAE 823,3 18,8 242,6 70,4 491,6
Araba 125,5 6,0 43,4 8,2 68,0
Bizkaia 416,7 7,3 101,7 41,5 266,3
Gipuzkoa 281,1 5,6 97,5 20,8 157,3
2001
EAE 849,4 14,7 257,5 75,0 502,4
Araba 130,9 5,1 47,1 8,1 70,6
Bizkaia 433,0 4,9 114,1 43,4 270,6
Gipuzkoa 285,6 4,6 96,3 23,4 161,3

(Istripua izan dutenak/ Landunak)*1000
Guztira Lehenengo sekt. Industria Eraikuntza Zerbitzuak

1999
EAE 56,9 69,6 87,9 124,7 31,6
Araba 63,4 21,9 98,1 176,9 33,7
Bizkaia 58,2 121,9 92,7 128,8 32,6
Gipuzkoa 52,0 57,8 78,0 101,0 29,2
2000
EAE 61,4 64,5 91,9 137,6 35,4
Araba 72,9 18,8 106,8 173,9 43,7
Bizkaia 61,9 106,2 92,8 143,4 36,1
Gipuzkoa 55,7 57,9 84,4 111,3 30,5
2001
EAE 60,8 74,8 85,4 140,7 35,8
Araba 75,7 22,0 105,0 191,6 46,7
Bizkaia 61,5 142,9 82,9 151,3 36,6
Gipuzkoa 52,9 62,4 78,8 103,8 29,8



Horrela, termino absolutuetan eta gure autonomi erkidegoan historikoki errepikatzen den
bezala, istripua izan duten langile gehienak industri sektorekoak dira. Ildo horretatik, sek-
tore-alderaketak burutu ahal izateko, lan-istripuen azterketa interesgarria da, ez termino
absolutuetan baizik eta erlatiboetan. Horretarako, laneko istripuez gain sektore bakoitze-
ko okupazio-bolumena ere kontuan hartzen da, laneko istripuen sektore-eragina aztertu
ahal izateko (laneko istripua izan duten langileen kopurua mila langile landuneko).

2.26. grafikoa  Laneko istripuen eraginaren bilakaera (EAE)

(Istripua izan duten langileak/langile landunak)*1.000

2001. urtean EAEn 60,8 langilek izan dute istripua 1.000 landuneko, 2000. urtean baino
kopuru txikixeagoa (61,4). Daturik nabarmenena da 2001. urtean EAEn 1994-2000 aldian
laneko istripuek izandako hazkunde etengabearen joera moztu egiten dela, izan ere, hiru
lurraldeetan industri sektoreko istripuak jaitsi egin dira. Sektoreka, ohikoa bihurtu den
bezala, istripurik gehienak eraikuntzaren sektorean gertatzen dira istripua izandako 140,7
lagunekin 1.000 landuneko, eta industri sektorean, istripua izandako 85,4 langilerekin
1.000 landuneko. Ondoren, lehen sektorea etorriko litzateke istripua izandako 74,8 lagu-
nekin 1.000 landuneko, eta istripu gutxiagorekin zerbitzuen sektorea (35,8 lagunek izan
dute istripua 1.000 landuneko).

Azken urteetan laneko istripuek izandako bilakaeraren ondoren, Osalanek talka-plan bat
egin du EAEko 1.793 enpresetan aplikatu zena. Lanbidearteko negoziazioaren espa-
rruan, EAEko gizarte-eragileek 1997ko abenduaren 11n Osasun eta Lan Arriskuak
Prebenitzeko Lanbidearteko Akordioa sinatu zuten 50 langile baino gehiago zituzten
enpresentzat. Hala ere, enpresa batzuek ez dute aurkeztu derrigorrezko prebentzio-
plana. Negoziazio kolektiboetan Akordio horretara (Bizkaiko metalaren merkataritza,
Gipuzkoako okindegiak) edo OSALANera (Arabako garbiketa, Bizkaiko eraikuntza, etab.)
jo dute.
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Iturria: Osalan (Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza, Eusko Jaurlaritza).

40

45

50

55

60

65

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

61,4

56,9
56,3

53,3
52,2

51,0

49,1

60,8



2.10.3. Laneko ezbeharrak EAEn: lurralde historikoen araberako azterketa

Laneko istripuen bilakaera historikoa lurralde historikoen arabera aztertuz gero kontura-
tuko gara EAEko kasuan azaldutako portaera-ezaugarri berak dituela oro har, eta azken
urteetan istripua izan duten langileen kopurua hazi egin dela guztietan.

2001. urteko lan-istripuen datuak aztertuz, Araban 10.843 lagunek izan dute laneko istri-
pua (guztizkoaren %18,5ek), Bizkaian 29.087k (%51,3k) eta Gipuzkoan 17.636 langilek
(%30,2). 2000. urtearekiko, laneko istripuen bilakaerak oso portaera heterogeneoa izan
du lurralde-ikuspegitik. Horrela, Araban lan-istripua izan duten langileak asko hazi diren
bitartean (%9,5), Bizkaian gutxixeago hazi dira (%3,3) eta Gipuzkoan jaitsi egin dira
(-%1,8).

2001. urteko gertakariei dagokienez, lan-istripuen eraginik handienak jasan dituen lurral-
dea Araba izan da lan-istripua izan duten 75,7 langilerekin 1.000 landuneko. Bizkaiaren
kasuan, eragina txikiagoa izan da (lan-istripua izan duten 61,5 langile 1.000 landuneko,
EAE osoko batez bestekoarekin ia bat datorren kopurua). Eraginik txikiena, berriz,
Gipuzkoan izan da (lan-istripua izandako 52,9 langile 1.000 landuneko). Bizkaia eta
Gipuzkoaren bilakaera oso positiboa izan da 2000. urtearekiko.

Sektore-ikuspegitik, EAEn gertatzen den bezala, hiru lurralde historikoetan ere lan-istri-
puen eraginik handiena eraikuntzaren sektorean ikusten da. Gainera, aipagarria da
Bizkaiko lehen sektorean izandako eragin handia (istripua izan duten 142,9 langile 1.000
landuneko) eta Arabako industri-sektorekoa (105 langilek izan dute lan istripua 1.000 lan-
duneko).
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2.108. taula  Lan-istripuak lurralde historikoen arabera (baja hartu
duten langileak)
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Iturria: Osalan (Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza).

Lanean gertatutako istripuak bajarekin

Guztira
Larritasunaren arabera Sektorearen arabera In Laneko Guztira

Arinak Larriak Heriotza Nekaz. Industria Eraik. Zerbitzuak
Itinere gaixot.

1995
EAE 36.334 35.582 679 73 1.365 18.183 5.758 11.028 2.379 558 39.271
Araba 5.647 5.552 79 16 129 3.499 771 1.248 304 21 5.972
Bizkaia 18.867 18.577 255 35 825 8.405 3.242 6.395 1.242 201 20.310
Gipuzkoa 11.820 11.453 345 22 411 6.279 1.745 3.385 833 336 12.989

1996
EAE 37.799 37.025 687 87 1.268 18.241 6.182 12.108 2.591 758 41.148
Araba 5.787 5.688 92 7 125 3.354 836 1.472 317 28 6.132
Bizkaia 19.947 19.568 332 47 709 8.610 3.563 7.065 1.383 246 21.576
Gipuzkoa 12.065 11.769 263 33 434 6.277 1.783 3.571 891 484 13.440

1997
EAE 39.376 38.760 547 69 1.337 18.587 6.703 12.749 2.666 889 42.931
Araba 6.332 6.231 97 4 150 3.727 900 1.555 408 49 6.789
Bizkaia 21.047 20.742 259 46 788 8.671 4.175 7.408 1.341 300 22.688
Gipuzkoa 11.997 11.787 191 19 399 6.189 1.628 3.786 917 540 13.454

1998
EAE 43.920 43.306 527 87 1.300 20.807 7.511 14.302 3.357 1.043 48.320
Araba 7.430 7.341 81 8 140 4.402 1.021 1.867 543 68 8.041
Bizkaia 22.841 22.539 259 43 787 9.318 4.590 8.146 1.656 347 24.844
Gipuzkoa 13.649 13.426 187 36 373 7.087 1.900 4.289 1.158 628 15.435

1999
EAE 46.252 45.579 583 90 1.308 21.084 8.457 15.403 3.869 1.341 51.462
Araba 7.774 7.674 90 10 127 4.296 1.097 2.254 576 79 8.429
Bizkaia 24.100 23.756 301 43 817 9.365 5.269 8.649 2.059 505 26.664
Gipuzkoa 14.378 14.149 192 37 364 7.423 2.091 4.500 1.234 757 16.369

2000
EAE 50.585 50.029 471 85 1.212 22.302 9.690 17.381 4.492 1.657 56.734
Araba 9.146 9.053 74 19 113 4.635 1.426 2.972 667 92 9.905
Bizkaia 25.782 25.512 235 35 775 9.439 5.950 9.618 2.442 638 28.862
Gipuzkoa 15.657 15.464 162 31 324 8.228 2.314 4.791 1.383 927 17.967

2001
EAE 51.652 51.112 472 68 1.099 21.999 10.550 18.004 4.940 1.874 58.466
Araba 9.909 9.824 78 7 112 4.946 1.552 3.299 807 127 10.843
Bizkaia 26.630 26.362 226 42 700 9.460 6.568 9.902 2.732 625 29.987
Gipuzkoa 15.113 14.926 168 19 287 7.593 2.430 4.803 1.401 1.122 17.636





3. kapitulua

Aurreikuspenak





3.1. AURREIKUSPEN EKONOMIKOAK ETA SOZIOLABORALAK: NAZIOARTEKOA,
EUROPAKOA ETA ESTATUKOA

3.1.1. Ingurune ekonomikoari buruzko aurreikuspenak

2002. urterako aurreikuspenei dagokienez, nazioarteko erakunde nagusiak bat datoz
munduko ekonomiaren moteltzea 2001. urteko bukaeran amaituko dela esaterakoan
(Japoniako eta Argentinako ekonomiak bezalako salbuespen garrantzitsuekin). Alabaina,
irailaren 11ren ondoren oraindik ere arriskurik badago, eta baita nolabaiteko ziurtasun
gabezia ere Israel eta Palestinaren arteko gatazkan. Horrela, 2002. urteko lehen seihile-
koan jarduera globalaren errekuperazio txiki bat espero da, bigarren seihilekoan eta 2003.
urtean zehar intentsitate handiagoa izango duena (argitaratutako azken adierazleak, oro
har, nahiko optimistak dira).

Zehazki, ELGEk (2002ko apirila) BPGren %1,8ko hazkundea aurreratzen du herrialde
industrialduentzat 2002. urtean (%3 2003. urtean), %2,5ekoa Estatu Batuentzat (%3,5
2003. urtean), %1,5ekoa EBrentzat (%2,8 2003. urtean) eta -%0,7koa Japoniako ekono-
miarentzat (%0,3 2003. urtean).

Estatu Batuetan 2001. urteko jardueraren ahulezia itxarondakoa baino handiagoa izan da,
baina ekonomia honen hazteko potentzialak oso altua izaten jarraitzen du, aurreko urtee-
tan izandako ekoizkortasun aurrerapenengatik eta duela gutxiko teknologi berrikuntzako
prozesuak barneratzeko eta haietaz aprobetxatzeko gaitasunagatik. Izan ere, horiek
oraindik ez dira agortu, eta nahiz eta jarduera asko murriztu, ekoizkortasunaren igoera
nahiko altua izan da. Politika makroekonomikoak (moneta-politika eta zerga-politika) har-
tutako joera hedatzaileak Estatu Batuetako errekuperazioa erraztuko du. Horrela, dagoe-
neko 2001. urteko laugarren hiruhilekoan BPGren hazkundea uste gabekoa izan zen, eta
2002ko martxoaren hasieran Alan Greenspan Erreserba Federaleko Presidenteak erre-
kuperazio ekonomikoa dagoeneko hasi denaren sintomak islatu ditu, eta 2002 urte oso-
rako %2,5 eta %3 bitarteko hazkunde-igurikimenak aurreratu ditu.
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Estatu Batuetako ekonomiaren aldaketa ziklikoa berriz ere ezinbestekoa da merkatuak
errekuperatzeko eta munduko jarduera inguratzen duten ziurtasun gabezia desagertzeko.
Horrek asko lagunduko lieke Asiako hegoekialdean industrializatzen ari diren herrialdeei
eta Latinoamerikari, munduko merkataritzaren errekuperazioaren ildotik.

3.1. taula  Nazioarteko ekonomi aurreikuspenak (2002-2003)

(Urte arteko aldakuntza-tasa)

EBri dagokionez, ELGEk landutako igurikimenak 2002. urteko hazkundea %1,5ean koka-
tzen dute, eta aurreikuspenak askoz ere hobeak dira 2003. urterako (%2,8). Ondoren, eta
Europako Batzordearen eta nazioarteko zenbait erakunde multinazionalen aurreikuspe-
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(1) Kontsumo pribatuaren deflaktatzailea. EAEko kasuan BPGren deflaktatzailea.
(2) Biztanleria aktiboaren gaineko ehunekoa
Iturria: ELGE (2002ko apirila), Eustat.

Herrialdeak
BPG (bolumena) Enplegua

2002 2003 2002 2003

Estatu Batuak 2,5 3,5 -0,6 1,4
Japonia -0,7 0,3 -0,8 -0,1
Alemania 1,0 2,9 -0,3 0,5
Frantzia 1,6 3,0 0,5 0,7
Italia 1,2 2,8 0,4 1,3
Erresuma Batua 1,7 2,5 0,3 0,3
Kanada 1,2 3,8 0,7 1,6
Herrialde industr. 1,8 3,0 0,0 1,1
Europako Batasuna 1,5 2,8 0,3 0,8
EAE 3,0 2,9 1,3 1,3

Herrialdeak
KPI (1) Langabezi tasa (2)

2002 2003 2002 2003

Estatu Batuak 1,0 1,4 5,6 5,3
Japonia -1,5 -1,5 5,8 6,0
Alemania 1,0 1,1 8,1 8,0
Frantzia 1,4 1,7 9,4 9,3
Italia 1,7 1,8 10,2 10,0
Erresuma Batua 2,3 2,3 5,3 5,5
Kanada 1,9 1,6 7,8 7,4
Herrialde industr. 2,1 1,8 6,9 6,7
Europako Batasuna 1,8 1,8 7,6 7,5
EAE 3,0 2,9 10,4 9,7

Herrialdeak
Defizit publikoa (% BPG) Kontu korronteko balantzearen saldoa (% BPG)

2002 2003 2002 2003

Estatu Batuak -1,1 -0,6 -3,9 -4,0
Japonia -6,7 -6,6 2,9 3,5
Alemania -2,5 -1,8 -0,4 -0,3
Frantzia -1,8 -1,4 1,8 1,6
Italia -1,1 -1,1 0,6 0,7
Erresuma Batua 0,0 -0,7 -2,0 -2,2
Kanada 2,1 2,2 2,5 2,5
Herrialde industr. -1,6 -1,3 -1,0 -1,0
Europako Batasuna -1,0 -0,8 0,0 0,0



nen ildotik, Europako Banku Zentralak %0,7 eta %1,7 bitarteko hazkundea espero du
Eurozonarako (EB-11) 2002. urtean (joera gorakorra izango da eta hazkunde-erritmorik
handiena ekitaldi bukaeran lortuko du). Hazkundea oraindik handiagoa izango da 3003.
urtean (%2,1 eta %3,1 bitartekoa).

3.2. taula  Ekonomi aurreikuspenak: Europako Batzordea (2002)

2002. urterako Espainiako ekonomiaren inguruan egindako aurreikuspenei dagokienez
(2001-2005 Egonkortasun Planean jasota daude), nazioarteko ekonomi ingurunearen
egoerak BPGren hazkunde-aurreikuspena %2,4raino jaistera bultzatu du Gobernua eki-
taldi osorako (hasierako zenbatespena %2,9koa zenean), eta urteko bigarren erdialdean
portaera askoz hobea espero da. 

Eszenatoki makroekonomiko honetan, 2002. urtean etxeetako kontsumoa %2,2 haziko
dela zenbatesten da (%2,7 2001. urtean) eta %4,5 esportazioetan (%3,4 2001. urtean).
Okupazioa ere %1,1 igoko dela aurreikusten da, aurreko urteetan baino askoz gutxiago.
Era berean, 2002. urterako aurrekontu-orekaren helburua ez da aldatuko, eta
Gobernuaren arabera, defizitak gora egingo du baldin eta interes-tasek gora egiten badu-
te edo ekonomi jardueraren moteltzeak BPGren hazkundea %2aren azpitik kokatzen
badu. Beste erakunde batzuek Gobernuak aurreikusitakoa baino hazkunde txikiagoa zen-
batesten dute (Merkataritza Ganbarak %2 eta BBVAk %2aren azpitik).

Espainiako ekonomi politikaren etorkizuneko ildo nagusiei dagokienez, zerga-politikaren
eta egitura-erreformaren politikaren (Ekonomi eta Moneta Batasunaren testuinguruan
eskura dauden tresnak) diseinuaren helburu nagusia da ekonomiaren hazkunde poten-
tziala handitzen jarraitzea, horrela, EBko herrialde garatuenekin konbergentzia errealean
aurrera egin ahal izateko.
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Kontsumo Enplegua Langabezipribatuaren (1) tasa (2)deflaktatzailea (1)

Belgika 1,5 1,2 6,1
Danimarka 2,1 0,5 4,5
Alemania 1,3 0,9 7,1
Grezia 2,4 1,6 9,9
Espainia 2,3 2,2 11,9
Frantzia 1,6 1,5 7,8
Irlanda 4,2 2,4 3,5
Italia 2,1 1,1 9,3
Luxenburgo 2,0 3,6 1,8
Holanda 2,9 1,8 2,4
Austria 1,6 0,4 3,2
Portugal 2,3 0,7 5,1
Finlandia 1,8 1,1 8,4
Suedia 1,6 0,8 5,0
Erresuma Batua 1,7 0,7 5,1

EB-15 1,8 1,2 7,2
EB-12 1,8 1,3 7,9

(1) Urte arteko aldakuntza
(2) % biztanleria aktiboaren gainean..
Iturria: EUROSTAT, Europako Batzordea (2002ko urtarrila)



3.3. taula  Espainiako Estatuarentzat aurreikuspen ekonomikoa (2002)

(aldakuntza %tan aurreko urteko aldi berarekiko, bestelakorik esaten ez bada)

Lan-merkatuari dagokionez, ekonomi politika modernizazioarekin jarraitzera bideratuko
da, Espainiako ekonomiaren lehiagarritasun-beharrei doituko zaien alokairuen bilakaera
bermatu nahian, eta neurri gehigarriak hartuz jarduera-tasak handitzeko.

3.1.2. Lan-inguruneari buruzko aurreikuspenak

2002. urtea ez da espero zen bezain urte zaila izango hasiera batean Europako herrialde
askorentzat ekonomi giroari buruzko ziurtasun gabezia txikitzen den neurrian. Alabaina,
herrialde batzuetako sektore jakin batzuetan lanbide jakin batzuen falta igarriko da, eta
hainbat herrialdek langabezi tasa altuekin, urtean zehar hazten joan daitezkeenak, gaine-
ra, bizi beharko dute. Ia herrialde guztiek uste dute iraizpen eta berregituraketek jarraitu
egingo dutela 2002. urtean ere.

Politikari dagokionez, Europako Batasuneko Presindentzia Espainiaren esku izango da
urteko lehenengo erdian eta Danimarkaren esku bigarrenean. Maila nazionalean hautes-
kunde orokorrak izango dira Frantzian, Alemanian, Irlandan, Holandan, Portugalen eta
Suedian.

CRL-LHK TXOSTEN SOZIOLABORALA 2001 URTEA

186

LBJO: lanpostu baliokideak jardunaldi osoan.
Iturria: Ekonomiako Ministerioa (2001eko abendua)

2002

ESKARI AGREGATUAK
Gastua azken kontsumo nazionalean 2,2
• Gastua etxeetako azken kontsumoan 2,2
• Gastua Administrazio Publikoen azken kontsumoan 2,0
Kapital finkoaren eraketa gordina 3,3
• Ekipo-ondasunak 3,4
• Eraikuntza 2,2
Barne-eskaria 2,4
Ondasun eta zerbitzuen esportazioa 4,5
Ondasun eta zerbitzuen inportazioa 4,6
Kanpo-saldoa (BPGren hazkundeari egindako ekarpena) 0,0

BPG 2,4

PREZIOAK ETA KOSTUAK
BPGren deflaktatzailea 2,9
Gastuaren deflaktatzailea etxeetako azken kontsumoan 2,6
Alokairudun bakoitzeko ordainketa (LBJO) 3,0
Unitateko lan-kostua (LBJO) 2,4
LAN-MERKATUA (LBJO)
Enplegua: aldakuntza % 1,1
Enplegua: aldakuntza milakotan 169,5
BESTELAKO ALDAGAIAK
Finantzatzeko gait (+) edo beharra (-) gainerako munduarekiko -2,4
Langabezi tasa (%biztanleria aktiboaren gainean) 12,4



Negoziazio kolektiboari dagokionez, herrialde batzuek negoziazio-prozesu garrantzitsuak
biziko dituzte, baina beste batzuetan indarrean egongo dira 2000. urtean eta 2001.ean
negoziatutako urte askotarako hitzarmenak. Alokairu-moderazioa oso garrantzitsua izan-
go da negoziazioetan kostuak kontrolpean izateko enpresa-aginduak direla eta.

Alemanian, metalaren sektore garrantzitsuan negoziazio kolektiboa egongo da urteko
lehenengo lauhilekoan. Alokairu-igoera txikiak hitzartu ziren bi urtetarako akordioaren
ondoren, eta IG Metal izeneko metalaren sindikatuak igoera handiak lortu nahi ditu 2002.
urterako. Enpresariek orain arte haien aldarrikapenak baztertu egin dituzte, esanez alo-
kairu moderazioa beharrezkoa dela gaur egungo ekonomi giroan. Metalaren sektorean
izandako negoziazioen emaitzak Alemaniako gainerako ekonomian eragina izango du.

Norvegian 2002. urtea garrantzitsua izango da negoziazio kolektiboan, izan ere, 2000.
urtean sinatutako akordioaren bi urtetako indarraldia bukatu egin da eta eguneratu egin
beharko da. Negoziazioak industri oinarrian burutuko dira, eta dagoeneko presioak izan
dira alokairu-igoerak lortzeko, baita sektore publikoan ere. Laguntzaile klinikoen sekto-
rean oso barneraturik dute alokairu-igoerak lortuko dituztela, langile berrien ezarekin
bukatzeko. Belgikan, 2002. urteko udazkenean 2003-2004 aldirako akordio berri bat
negoziatuko da. Grezian ere beste negoziazio batzuk egingo dira 2002. urtean, eta sindi-
katuen eskaerak eurozonako beste herrialde batzuetako langileekin konbergentzia lortze-
ko izango dira.

Irlandan, 2002. urtea proba-urtea izango da ordainketei dagokienez. Ordainketei buruzko
hitzarmen nazionalera adhesioa, 2002. urtean amaitzen dena, jakin dugunez altua da
baina beherantz doa aurreko urteekin erkatuz. Ordainketei buruzko hitzarmenaren bal-
dintzak gorantz zuzendu dira behin, eta ikusteko dago sabai bezala funtzionatuko ote
duen 2002. urtean. Irlandari kalte handia egin dio lanbide batzuetako lan-eskuaren urrita-
sunak eta azken urteetako ekonomi hazkunde apartekoen ondorioz sortutako alokairu-
igoera handiek. 

2002. urtean euroa moneta bakar gisa funtzionatzen hasiko da euro-zonan eta moneta
nazionalak desagertu egingo dira. Denborak esango du horrek eraginik izango duen
Europako ordainketei buruzko harmonizazioan. Orain arte, lehenengo txostenen arabera,
harmonizazioa ez da negoziazio-mahaien gainean jarritako gaia, Grezia eta Portugalen
salbuespenekin. Alabaina, Euro-zonatik kanpo dauden herrialdeetan gai horrek eztabaida
handiak sorrarazten ditu, batik bat Danimarkan, Suedian eta Erresuma Batuan.

Lanaldiari dagokionez, 35 orduko lanaldia lortzearen helburuak aurrera egiten du
Frantzian, 2002ko urtarrilaren 1etik 20 pertsona baino gutxiagoko enpresei eraginez.
Interesgarria izango da ikustea ea asteko 35 ordu inplantatzea bezalako akordioek ordain-
ketak bezalako gaietan eraginik izango duten. Agian balioko du alokairu-hazkundea txi-
kiagoa izateko, izan ere, enpresa txikiek maniobra-gaitasun txikiagoa dute alokairu-kos-
tuei dagokienez enpresa handiek baino.

Lan-merkatuaren erreforma eztabaidagai garrantzitsua izango da herrialde batzuetan,
izan ere, Danimarka bezalako herrialdeetan gobernuen plan berriei aurrean erantzun sin-
dikala gogorra da dagoeneko.

Azkenik, gizarte-segurantzaren erreforma gai garrantzitsua izango da herrialde askotan.
Norvegian, ahaleginak bateratuko dira gaixotasunengatik sortutako ausentziak jaisteko.
Frantzian, berriz, enpresarien eta Gobernuen distantziak handia izaten jarraitzen du pen-
tsio-fondoen kudeaketaren inguruan. Pentsioen erreforma beste gai interesgarri bat izan-
go da, adibidez, Italian, izan ere, gaur egun sindikatuak eta Gobernuak pentsio-planen
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erreformari buruz eztabaidatzen ari dira, eta 2002. urtean zehar ebatziko dela aurreikus-
ten da.

Espainiako Estatuari dagokionez, urte askoren ondoren negoziazio-prozesuak hasiko dira
alokairu-moderazioa sustatzen duen hitzarmen marko batekin. Horren arabera, alokairu-
igoerek ez dituzte gainditu behar inflazio-maila eta ekoizkortasun-hazkundeak (%2 eta %3
bitartean).

Duela gutxi (2002ko apirila), Gobernuak langabezia babesteko sistemaren erreforma-egi-
tasmoa aurkeztu du, sindikatuek baztertu dutena, eta horiek greba orokorra egiteko auke-
ra ere mahai gainean jarri dute.

Gainera, kontuan hartu behar dira negoziazio kolektiboaren egitura erreformatzeko
asmoak.
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GOBERNUA
(LANGABEZIAREN BABESAREN ETA ENPLEGUAREN OINARRIZKO

LEGEAREN ERREFORMA-PROIEKTUA (2002ko apirila)

• Jarduera-konpromisoa. Horren bidez langabeziaren prestazioa jasotzen dutenek lan
egokia onartzeko gertutasuna adierazi beharko duten agiria sinatuko dute (enplegu
egokiaren ezaugarriak zehazten dira, lanbideari, alokairuari, kontratuari eta
lanpostuaren lekuari dagokienez).

• Arau-hauste eta zigorren erregimena. Enplegu egokia espreski baztertzeaz gain
beste jarduera batzuk ere tipifikatu egiten dira, eta dagokien zigorra ezarriko zaie. 

• Enpleguaren Oinarrizko Legea: erreforma horien arrazoiak hauek dira: INEM eta
Autonomi Erkidegoen transferentziaren arteko haustura, enplegu-politiken Europako
tamaina eta haien finantzaketa. Araudi berriak enpleguaren inguruko eskuduntzak
arautuko ditu, langabeziagatiko babesaren esparrua birdefinituko du eta enplegu
egokiari buruz lehen aipaturiko gaiak, arau-hausteen erregimena eta dagozkien
zigorrak erregulatuko ditu.

• Ordainketa-sistema nekazaritzako ebentualentzat. Gizarte Segurantzako
Nekazaritzako Erregimen Bereziko langileentzat derrigorrezko kotizazioa ezarriko da
Estatu osoan, eta nekazaritzako subsidioa berrordenatuko da.

• Prestazioen kapitalizazioa aldatuko da eta prestazioen ordainketa automatikoki
egingo da.

• Haurra izan ondorengo 24 hilabeteetan zehar modu mugagabean lanera berriz
inkorporatzen diren INEMen izena emandako emakumeak kontratatuz gero, Gizarte
Segurantzako kostuen %100eko hobaria.

• Laneratzeko Errenta Aktiboaren Programara inkorporatzea lan-merkatuan
barneratzeko zailtasunik handienak dituzten taldeak, batik bat, iraupen luzeko
langabetuak, 45 urte baino gehiago dituztenak eta ezinduak. 

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa



3.2. AURREIKUSPEN EKONOMIKOAK ETA SOZIOLABORALAK EAEN

3.2.1. Aurreikuspen ekonomikoak

Euskal ekonomiaren kasuan, 2002. ekitaldirako ekonomi hazkundearen inguruko iguriki-
menek gure inguruneko ekonomia garatuentzat lehen aipaturiko portaera-ezaugarri ber-
dintsuak dituzte. Zentzu horretan, Eusko Jaurlaritzaren erronka da (2002ko otsaila) urte-
an zehar hazkunde egonkorra eta eusgarriari eustea, azken urteetan gure ekonomian ger-
tatu den bezala, nahiz eta desazelerazio arin batekin 2001. urtean izandako hazkundea-
rekiko. Horrela, BPGren %3ko hazkundea aurreikusi da ekitaldi osorako, portaera motel-
xeagoa izanik lehenengo erdialdean eta askoz dinamikoagoa eta hedatzaileagoa bigarren
seihilekoan, nazioarteko mailako ekonomi errekuperazioaren aritik.

3.4. taula  Aurreikusitako egoera makroekonomikoa (EAE)

Hazkunde hori Espainiako ekonomia osorako itxarondakoa baino handiagoa da (%2,4)
eta oraindik handiagoa EBn itxarondako batez besteko hazkundearekiko. Emaitza hori
euskal enpresek aurreko aldiekiko duten lehia-kokapen hobeagatik gertatu da neurri
handi batean, izan ere, hazkunde handiko azken urteak ekoizpen-egiturak eta kudeake-
takoak sendotzeko eta modernitzatzeko, eta kanpoko merkatuetan beren presentzia han-
ditzeko aprobetxatu dituzte.

Jardueraren hazkundearekin batera okupazioaren hazkundea ere espero da (%1,3), gure
lurraldean dagoeneko zortzi urte irauten duen enplegu-sorrerako prozesu garrantzitsua
sendotuz. Horrela, langabeziaren jaitsierarekin jarraitu ahal izango da eta ondorioz gure
autonomi erkidegoko langabezi tasarenarekin. Horrela, aldagai hori biztanleria aktiboaren
%10,4an kokatzea espero da 2002. urteko bukaerarako.

Ekoizpen-jarduerari dagokionez, aurreikuspenen arabera euskal ekonomiako sektorerik
dinamikoena 2002. urtean industri sektorea izango da. Horrela, berriz ere euskal indus-
triak 2001. urtean zehar galdutako protagonismoa errekuperatuko du. Zalantzarik gabe,
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(1) % biztanleria aktiboaren gainean ekitaldi bukaeran
Iturria: Eusko Jaurlaritza (2002ko urtarrila)

Kontzeptua 2002

Eskaria
• Kontsumo pribatua 2,1
• Kontsumo publikoa 1,8
• Inbertsioa 4,8
• Barne-eskaria 2,7
• Kanpo-saldoari 

egindako ekarpena 0,3

Eskaintza
• Industria 3,8
• Eraikuntza 2,7
• Zerbitzuak 2,7

BPG 3,0

Enplegua 1,3

Langabezi tasa (1) 10,4



gure industri enpresen kanpo-salmenten norako nagusia den Europako ekonomiaren
errekuperazioa da industri sektore honen dinamismo handiagoaren arrazoia. Eraikuntzak
(%2,7) eta zerbitzuek (%2.7) ere portaera ona izatea espero da. Eskariaren ikuspegitik,
euskal ekonomiarako aurreikusitako hazkundea batik bat barne-eskarian (%2,7) oinarri-
tzea espero da, baina kanpo-sektorearen (%0,3) ekarpen positibo batekin.

3.2.2. Konbergentzia-aurreikuspenak termino ekonomikoetan

Azken urte hauetan guztietan EAEn izandako ekonomi bilakaera onaren bidez, gure
lurraldeak aurrera egin du konbergentziari dagokionez EB-15ekiko. Horrela, txosten hone-
tako aurreko ataletan aipatu den bezala, 1999an EAE komunitateko batez bestekoan
kokatzen da BPG per capitari dagokionez.

3.5. taula  EAEren konbergentzia EB-15ekiko

(Urte arteko aldakuntza-tasa)

Gainera, eta positiboena dena, aurreikuspenen arabera ibilbide hori areagotu egingo da
hurrengo urteetan. Horrela, EB-15erako espero diren hazkundeekiko EAEren hazkunde
handiagoen aurreikuspenak betetzen badira, gure autonomi erkidegoak asko irabaziko du
konbergentziaren eremuan. Horrela, espero da 2003. urtean EB-15 indizeak EAEn 106ko
balioa hartzea.

Europako gure ingurunean, datozen urteei begira, alderdi interesgarrietako bat zalantza-
rik gabe Europako Batasuna 27 herrialdeetara zabaltzea izango da, izan ere, horrek ondo-
rioak ekarriko ditu inplikatutako herrialde guztientzat. Aldaketa asko, ordea, aukera berrie-
kin etorriko dira, batik bat merkataritza- eta negozio-aukerak, eta baita gizarte-aukerak
ere, izan ere, EB-27an 500 milioi biztanle biziko da. Oztopoak ere izango dira, noski, eta
nagusia, zalantzarik gabe, langabezia hazteko arriskua izango da.

Hedakuntzarako hautagaiak diren herrialdeen biztanleko errenta EB-15en batez beste-
koaren %34koa da. Horrek doikuntza bat eragingo du herrialdeen eta eskualdeen koka-
pen erlatiboan errenta per capitari dagokionez EB-27ko batez bestekoari dagokionez, eta
baita Europako Batasuneko lehentasunak ere zenbait politika diseinatzeko orduan.
Horregatik, aurreikuspenen arabera, EAEko per capita BPG 2005. urtean EB-27ko batez
bestekoaren %14,7 gainetik kokatuko da.
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Kontzeptua 2000 2001 2002 2003

BPG hazkundea

EAE 5,3 3,0 3,0 2,9
EB-15 3,3 1,7 1,5 2,9

EB-15 indizea = 100 101,0 102,9 106,0 106,0

Iturria: Eusko Jaurlaritza (2002ko urtarrila)



3.2.3. Enpleguari buruzko aurreikuspenak

Eurostatek “Biztanleria aktiboaren (lan-eskuaren) gertuko bilakaera eta etorkizuneko
aurreikuspenak EB-15eko herrialde bakoitzarentzat” izeneko txostenean adierazi du
1995. urtean Europako Batasuneko lan-eskua 169 milioi pertsonakoa zela, 2010 urtean
183 milioi pertsonara iritsiko dela eta ondoren pixkanaka jaisten hasiko dela, 2050. urtean
154 milioi pertsonetan kokatzeko. Biztanleria aktiboaren bilakaera laneko adinean dagoen
biztanleriaren portaeraren eta jarduera-tasetan gertatzen diren aldaketen menpe dago.
Zentzu horretan, kontuan hartu behar dugu 2010. urtetik aurrera, baby-boom-eko lehe-
nengo belaunaldiak 65 urte beteko dituela. Egoera horrek laneko adinean dagoen biztan-
leriaren hasiera ezarriko du, eta beherakada hori gazte eta helduen, emakumeen eta 55
eta 64 urte bitarteko pertsonen hazkundeak konpentsatuko du.

3.6. taula  Lan-eskuaren bilakaeraren aurreikuspenak (EB)

Herrialdeka, biztanleria aktiboaren hazkundea (Suedian izan ezik) 1995 eta 2010 bitar-
tean orokorra da, eta 2010-2025 urteen bitartean portaera aurkakoa da, beherakada oro-
korrarekin Irlanda, Portugal, Luxenburgo eta Suediaren salbuespenarekin. Espainiako
Estatuaren kasuan, biztanleria aktiboaren hazkundea komunitateko batez bestekoa
baino handiagoa izango da 1995-2010 aldian (%10,3); alabaina, 2010-2025 aldiko jai-
tsiera (-%6,6) handienetakoa da. Eskualdeka, EB osatzen duten 220 eskualde baino
gehiagotatik, 17 eskualdetan soilik jaitsiko da pixka bat biztanleria aktiboa 1995-2010
aldian, horien artean EAE (-%1,7), Estatu osoan portaera hori duen erkidego bakarra iza-
nik. 2010-2025 aldian 155 eskualdetan biztanleria aktiboa jaitsi egingo da, eta behera-
kadarik garrantzitsuenak lau eskualdetan espero dira: EAE (-%21,4), Errioxa (-%18,3),
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Lan-eskuaren aldakuntza Menpekotasun
(aldien arabera) ratioa (1)

1995etik 1995etik 2000tik 2010etik 1995 2010 2025
2010era 2000ra 2010era 2025era

Belgika 6,9 3,9 2,9 -5,4 1,419 1,343 1,533
Danimarka 4,3 2,8 1,5 -0,5 0,858 0,862 0,914
Alemania 7,2 2,4 4,6 -6,6 1,050 0,990 1,114
Grezia 10,7 6,1 4,3 -1,0 1,371 1,273 1,341
Espainia 10,3 5,9 4,1 -6,6 1,406 1,248 1,384
Frantzia 12,5 6,0 6,2 -3,2 1,263 1,128 1,267
Irlanda 21,3 9,1 11,2 0,1 1,491 1,157 1,263
Italia 4,7 3,3 1,4 -7,5 1,508 1,411 1,519
Luxenburgo 18,7 8,3 9,6 4,6 1,430 1,372 1,484
Herbehereak 11,4 5,4 5,7 -1,3 1,097 1,034 1,160
Austria 8,1 2,2 5,8 -3,0 1,052 0,965 1,065
Portugal 9,2 4,4 4,6 1,0 1,092 0,989 1,027
Finlandia 1,8 0,9 1,0 -5,6 1,060 1,099 1,254
Suedia -0,3 -1,2 1,0 1,3 0,964 1,050 1,126
Erresuma Batua 7,9 3,2 4,6 -2,5 1,033 0,937 1,030

Europako Batasuna 8,2 3,8 4,3 -4,4 1,195 1,103 1,216

EAE -1,7 2,7 -4,3 -21,4 1,280 1,194 1,486

(1) Pertsona aktibo eta inaktiboen arteko erlazioa
Iturria: Eurostat



Mecklemburg-Vorpommern (-%21) eta Magdeburg (-%19,4), azken bi eskualde horiek
alemaniarrak.

3.7. taula  Lan-eskuaren bilakaeraren aurreikuspenak autonomia
erkidegoen arabera

Lan horren emaitzen zati bat aprobetxatuz, eta aurreko txostenetan egiten ari garen beza-
la, atal honen helburua da EAEko ekonomi jardueraren eta enpleguaren bilakaerari buru-
ko zenbatespenak egitea (2001-2010 aldia). Zehatzago esateko, langabezi-maila jakin
batzuk lortzeko helburuarekin aldagai horien hazkunde-mailari buruz zein exigentzia eza-
rri behar diren zehaztu beharko da (nahiz eta gehiegi sinplifikatuz gero, eta horixe egingo
dugu, edozein proiekziok arriskuak izan).

Kontuan hartu behar da langabezi tasa gure autonomi erkidegoan 2001. urtean (biztanle-
ria aktiboaren %11,1) Europako batez bestekoa baino handiagoa dela (%7,7).
Desberdintasun hori zenbait taldeetan oraindik ere nabarmenagoa da, eta horregatik lan-
gabeziaren bilakaera garrantzi berezia duen aldagaia da EAEn.

Langabezi tasaren bilakaera datozen urteetan bi aldairen menpe dago batik bat: biztanle-
ria aktiboaren bilakaeraren menpe eta enpleguaren bilakaeraren menpe. Beraz, 2001.
urtean langabezi mailak neurri jakin bateraino jaisteko behar diren enplegu-kopurua
zehartu nahi bada, lehenik eta behin urte horretako biztanleria aktiboari buruzko zenba-
tespenak egin beharko dira. 2000 eta 2010. urteen artean EAEko biztanleria aktiboaren
jaitsiera %4,3koa izango dela dioten Eustaten aurreikuspenei jarriki, EAEko biztanleria
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Lan-eskuaren aldakuntza Menpekotasun
(aldien arabera) ratioa (1)

1995etik 1995etik 2000tik 2010etik 1995 2010 2025
2010era 2000ra 2010era 2025era

Andaluzia 18,0 8,1 9,1 0,2 1,588 1,380 1,464
Aragoi 3,3 3,3 0,0 -12,7 1,408 1,264 1,431
Asturias 3,8 4,1 -0,3 -16,7 1,592 1,367 1,602
Balearrak 16,0 7,6 7,8 -0,5 1,245 1,107 1,229
Kanariak 23,3 10,6 11,5 1,5 1,379 1,177 1,287
Kantabria 8,5 5,7 2,6 -14,6 1,507 1,271 1,501
Gaztela-Mantxa 15,0 6,3 8,2 -0,5 1,679 1,460 1,518
Gaztela eta Leon 2,8 3,2 -0,4 -14,8 1,534 1,341 1,535
Katalunia 4,3 4,1 0,2 -10,2 1,209 1,126 1,277
Valentziako E. 10,9 6,2 4,5 -5,5 1,335 1,199 1,329
Extremadura 13,3 6,0 6,8 -2,9 1,632 1,404 1,483
Galizia 11,1 6,1 4,7 -7,3 1,408 1,165 1,284
Madril 10,4 6,3 3,9 -6,7 1,313 1,181 1,320
Murtzia 19,4 8,6 9,9 2,9 1,470 1,307 1,378
Nafarroa 8,5 5,9 2,5 -12,1 1,385 1,253 1,487
Errioxa 1,8 3,0 -1,2 -18,3 1,497 1,330 1,576

Espainia 10,3 5,9 4,1 -6,6 1,406 1,248 1,384

EAE -1,7 2,7 -4,3 -21,4 1,280 1,194 1,486

(1) Pertsona aktiboen eta inaktiboen kopuruaren arteko erlazioa
Iturria: Eurostat



aktiboa 2010. urtean 918.907 lagunetan kokatuko litzateke (zenbatespen horietan ez dira
kontuan hartu datozen urteetan gerta daitezkeen mugimendu migratorioak).

3.8. taula  EAEn langabezi maila jaisteko behar den ekonomi hazkundea
(2001-2010 aldia)

Biztanleria aktiboa 2010 urtean = 918.907 
Enplegua 2001 urtean = 849.400 

Gauzak horrela, eta langabezi tasaren helburu desberdinak lortzeko hainbat egoera era-
biliz, helburu horietara iristeko enpleguak eta jarduerak zenbat hazi behar duten zenba-
testen da. Gaur egun EAEko BPGren hazkundearen inguruan erabiltzen diren aurreikus-
penak ikusita, datozen hamar urteetako mugan gure autonomi erkidegoaren langabezi
maila jaitsi ahal izango dugu Europako estandarretaraino.

3.2.4. Negoziazio kolektiboari buruzko aurreikuspena

2002. urterako negoziazio kolektiboaren aurreikuspena egin da, eta horren arabera, nego-
ziazioaren zati handi bat aurrez egindakoa da, hain zuzen ere 378 hitzarmen kolektibo,
326.399 langileri eta 30.727 enpresari eragiten dietenak. 2001. urteko abenduaren 31ra
arte erregistratutako hitzarmenen arabera, 2002. urterako hitzarmen kolektiboen %65
eginda dago, baina hitzarmen horietako batzuek negoziatu gabe dituzte alokairu-igoerak
eta lanaldia 2002 urterako.(ad: Gipuzkoako ostalaritza, txosten hau burutzeko egunean
eskura dugun informazioaren arabera).

CEOE eta UGT eta CCOO sindikatuek %2tik (aurreikusitako inflazioa) %3ra bitarteko alo-
kairu-igoera, ekoizkortasunaren arabera, ezartzen duen akordioa sinatu dute 2002. urte-
rako. ELA eta LAB sindikatuen arabera, hitzarmen hori ez da erreferentzia bezala erabili
behar EAEn. Confebask-ek ere alokairu-moderazioa gomendatu du antzeko parametroe-
tan. Alabaina, beste sindikatu batzuen eskaerak handizaleagoak dira, iraganeko inflazioa
kontuan hartuta (Estatuan 2001.urteko KPI %2,7koa izan zen eta EAEko %3,4koa) eta
ekoizkortasunean eta mozkinetan izandako hazkundeen arabera, bai ekintzak bateratuz
(ELA eta ESK) edo bakarka (LAB). Lanaldiari buruz, sindikatuek asteko 35 orduko lanal-
dia eskatuz jarraitzen dute, baina Confebask-ek ez du jaitsiera gomendatzen.

Aipagarriak dira 2002. urteko negoziazio kolektiboagatik sortzen ari diren gatazkak
(Bizkaiko hormigoiak eta harrobiak, etab.) eta EAEn langabezi babesak eta negoziazio
kolektiboaren egiturak izan ditzaketen erantzunak.
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Iturria: Norberak egina

Langabei Enpleguak BPGren urteko batez

tasaren Langabe- urtean Enpleguaren besteko hazkundea lan

helburua tuen Enplegu hazi behar urteko batez faktorearen itxurazko

(bizt. akti kopurua beharra duena besteko ekoizkortasunaren

boaren %) (balio hazkundea (%) hazkundearen arabera
absolutuak) 1% 1,5% 2%

7,0 64.323 854.583 518 0,1 1,1 1,6 2,1
6,5 59.729 859.178 978 0,1 1,1 1,6 2,1
6,0 55.134 863.772 1.437 0,2 1,2 1,7 2,2
5,5 50.540 868.367 1.897 0,2 1,2 1,7 2,2



Araban 12 sektore-hitzarmen erregistratu dira 2002. urterako indarraldiarekin, eta horien
artean aipagarriak dira siderurgiakoa, metalaren merkataritzakoa, ostalaritzakoa, egurra-
ren industriakoa, eta eraikin eta lokalen garbiketakoa. Burutu gabe daude 6 sektore-
hitzarmen, eta horien artean ondorengoak aitatuko ditugu: eraikuntza, elikagaien merka-
taritza eta salgaien errepidezko garraioa. Enpresaka, 2002. urterako indarraldia izango
duten 61 hitzarmen sinatu dira, batzuk enpresa garrantzitsuei dagozkienak (Vital Kutxa,
Sidenor, Mercedes, Tubaces, Gamesa, Grupo Fundix, Quinton, Indesa, Guardian,
Laminaciones Arregui, etab.). Baina oraindik negoziatu gabe daude beste enpresa
garrantzitsu batzuenak (ESISA, Vidrala, Silquímica, Moasa, Shuton, Ayala, Vinilika, etab.).
Arabako langileen %28k ez du 2002. urtean indarrean egongo den hitzarmenik.

Bizkaian 2002. urterako indarraldia izango duten 15 sektore-hitzarmen erregistraturik
daude, eta azpimarragarrienak ondorengoak dira: siderurgia, eraikuntza, bulego eta loka-
len garbiketa, eta bulegoak eta despatxoak. Sektore-negoziaketarako hogeita hamar
hitzarmen baino gehiago falta dira, besteak beste: merkataritza, ostalaritza, egurraren
industria, arte grafikoak eta okindegiak. Enpresaka, 2002. urterako indarraldia izango
duten 95 hitzarmen saiatu dira, batzuek enpresa garrantzitsuenak (BBK, Aceralia,
Nervacero, Alcoa, ITP, Productos Tubulares, TCSA, Faes, Mecaner, Metrobilbao,
Laminados Velasco, Consorcio de Aguas, Olarra, Sidenor, Outukumpu, Tenneco, etab.).
Baina negoziatu gabe geratu dira beste enpresa garrantzitsu batzuen hitzarmenak (UEE,
Sefanitro, Sachs, Cementos Lemona, Smurfit, Tarabusi, Galletas Artiach, Cabot, Arteche,
Vicrila, Formica, Miesa, Fuchosa, Inyectametal, Cables y Alambres Especiales, Vacuplas,
etab.). Bizkaiko langileen %38k ez du indarrean dagoen hitzarmenik 2002. urterako.

Gipuzkoan 2002. urtean indarrean egongo diren 20 sektore-hitzarmen erregistratu dira
(horien artean eraikuntzako, arte grafikoetako , papergintzako eta ostalaritzako mugaga-
beak), eta horien artean siderurgiakoa, metalaren merkataritzakoa, egurraren industria-
koa eta elikagaiena nabarmentzen dira. Burutu gabe geratu dira hogei sektore-hitzarmen
baino gehiago: egurraren industria, oihalen merkataritza, ospitaleratzea, eta bulegoak eta
despatxoak. Enpresaka 2002. urtean indarrean egongo diren 22 hitzarmen sinatu dira,
horietako batzuk enpresa garrantzitsuak (Michelín, Papresa, Policlínica de Gipuzkoa,
Fundiciones Gelma, Inquitex, Herramientas Eurotools, Legaia, etab.). Negoziatu gabe
daude, ordea, beste enpresa garrantzitsu batzuei dagozkien hitzarmenak (Zahor, OASA,
Altos Hornos de Bergara, Sdad. Vascongada de Publicaciones, Catelsa, Montes, Enrique
Keller, etab.). Gipuzkoako langileen %24ek ez du indarrean dagoen hitzarmenik 2002.
urterako.

EAEko lurraldearteko hitzarmenei dagokienez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko
garbiketa-kontraten hitzarmena soilik erregistratu da 2002. urterako, eta burutu gabe
daude irakaskuntza pribatuko eta ikastoletako hitzarmenak. 2002. urterako 8 enpresa-
hitzarmen sinatu dira, eta horien artean enpresa hauei dagozkienak aipa ditzakegu: Tubos
Reunidos, Eusko Trenbideak, Fundación Azti, Neiker eta Transportes Pesa. Negoziatu
gabe daude euskal Administrazio Publikoko eta enpresa batzuetako (Sociedad Financiera
y Minera, Aguas del Norte, Europistas, etab.) langileei dagozkien hitzarmenak. EAEko
lurraldearteko esparruko langileen %87k ez du 2002rako indarrean egongo den hitzar-
menik.

Azkenik, Estatuan 2002. urtean indarrean egongo diren 47 sektore-hitzarmen erregistra-
turik daude, eta horien artean ondorengoak nabarmenduko ditugu: industria kimikoa,
oihalgintza, paperaren merkataritza, banka pribatua, saltoki handiak eta aseguruak. Baina
beste asko sinatu gabe daude, eta horietako batzuk garrantzitsuak dira: ingeniaritza,
segurtasuna, mezularitza, publizitatea, bidai agentziak, arte grafikoak, erauzketako indus-
triak, etab. Nahiz eta enpresa garrantzitsu batzuen 87 hitzarmen sinaturik egon (Iberdrola,
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Iberia, Kutxa, Bellota, Ibermática, Sabeco, ONCE, Viajes Ecuador, Champion, Telefónica,
Firestone, Bimbo, Zardoya, etab.), negoziatu gabe daude, ordea, beste enpresa garran-
tzitsu batzuen hitzarmenak (Petronor, Renfe, FEVE, Autopista Vasco-Aragonesa, AESA,
Babcock, RTVE, Kaefer, AXA, Tabacalera-Altadis, Enagas, Iparlat, Repsol, CLH,
Degremont, Seguros Bilbao, etab.). Esparru honetako langileen %36k ez du oraindik
2002. urtean indarrean egongo den hitzarmenik.

3.9. taula  2002. urtean indarrean dauden hitzarmenak guztira

3.10. taula  2002. urtean indarrean dauden hitzarmenak guztira
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ESPARRUA
ENPRESA SEKTOREA GUZTIRA

Hitzarmen Langileak Hitzarmen Langileak Hitzarmen Langileakkopurua kopurua kopurua

ARABA 61 13.725 12 28.179 73 41.904
BIZKAIA 105 16.318 15 101.616 120 117,934
GIPUZKOA 22 4.146 20 92.749 42 96.895
LRT. ** 8 2.389 1 835 9 3.224

EAE 196 36.578 48 223.379 244 259.957
ESTATUA 87 19.141 47 47.301 134 66.442

GUZTIRA 283 55.719 95 270.680 378 326.399

01.12.31ra arte
** EAEko lurraldearteko esparrua

2001 urtea baino lehen 2001ean erregistratutako Negoziatu gabeko
erregistratutako hitzarmenak hitzarmenak* hitzarmenak

Langileak % / Langileak % / Langileak % /
guztira guztira guztira

ARABA 10.424 17,87 31.480 53,96 16.431 28,17
BIZKAIA 32.592 17,21 85.342 45,09 71.364 37,70
GIPUZKOA 14.308 11,23 82.587 64,84 30.474 23,93
LRT. ** 1.014 4,11 2.210 8,97 21.421 86,92

EAE 58.338 14,60 201.619 50,45 139.690 34,95
ESTATUA 25.491 24,51 40.951 39,37 37.568 36,12

GUZTIRA 83.829 16,65 242.570 48,16 177.258 35,19

01.12.31ra arte 
** EAEko lurraldearteko esparrua



3.1. grafikoa  EAEn erregistratutako hitzarmenak, 2002. urteko negoziazio
kolektiboarekiko

2002. urterako negoziazio kolektiboaren emaitza nagusiei dagokienez, eta 2002. urtean
indarrean egongo diren eta 2001/12/31 bitartean erregistratutako hitzarmenei buruz esku-
ra dugun informazioaren arabera, hitzarmen horien batez besteko alokairu-igoera %3koa
dela zenbatesten da, sartu gabe geratuz errebisio-klausuletako ekonomi ondorioak.
Beraz, hasiera batean alokairu-igoerak 2001.urterako adostutakoak baino (%4,24) txikia-
goak dira, eta enpresa-hitzarmenek sektorekoek baino alokairu-hazkunde txikiagoak aur-
kezten dituzte (%2,66 eta %3,07 hurrenez hurren). Bizkaia, Gipuzkoa eta EAEko lurralde
artekoetan gainerakoan baino alokairu-igoera handiagoak ikusten dira. Ildo horretatik, eta
nahiz eta alokairu-igoera handiagoa, %5 ingurukoa, hautematen den 2002ko lehen hiru-
hilekoan sinatutako hitzarmenetan (segurtasuneko eta telemarketineko enpresa-sekto-
reetako hitzarmenetan adostutako batez bestekoan izandako eraginagatik) , 2002ko lehe-
nengo hiru hilabeteetan EAEn erregistratutako 34 hitzarmenek %3 inguruko hazkundeak
adostu zituzten. 2002. urterako adostutako lanaldiaren iraupena urteko 1.723 ordukoa da
batez beste (2001-12-31ra arte erregistratutako hitzarmenetan), oraindik itxi gabeko
hitzarmen asko geratzen badira ere. Hala ere, ez dirudi horik batez bestekoa txikituko
dutenik.

Beste alde batetik, 2002 urteari begira, azpimarratu behar da urte honetan hauteskunde
sindikal prozesu gahienak hasiko direla.
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3.11. taula  Alokairu-igoerak 2002. urterako lurralde-esparruaren arabera

3.2. grafikoa  EAEn eragina duten hitzarmen kolektiboetan hitzartutako
alokairu-igoeren bilakaera
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ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LRT.** EAE ESTATUA GUZTIRA

SEKTOREA 2,86 3,10 3,35 3,40 3,16 2,64 3,07
ENPRESA 2,95 2,72 3,17 3,22 2,87 2,28 2,66

GUZTIRA 2,89 3,05 3,34 3,30 3,12 2,54 3,00

2001eko abenduaren 31ra arte
**  EAEko lurraldearteko esparrua

(*) 2001/12/31ra arte erregistratutako hitzarmenen arabera
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