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Aurkezpena





AURKEZPENA

Txosten honek eskaintzen duen informaziori esker Euskal Autonomia Erkidegoaren 2002.
urteko egoera soziolaboralera ahal den fidagarritasunik handienaz hurbil gaitezke.
Errealitatea ezagutzeak arazoak identifikatu eta aztertzeko balio behar digu egoera hobe-
tzen laguntzen duten neurriak hartze aldera. Hauxe da txosten honetan biltzen diren
azterketen eta iritzien Helburua.

Egoera ekonomikoak 2002. urtean izan duen bilakaeran, azpimarratzekoa da abiadura
moteltze aldi berri batekin egokitu den arren, urte honetan berriro ere enplegua sortzen
segitu duela EAEko ekonomiak nabariki, eta EAEn oro har 38.800 enplegu gehiago egon
direla. Enpleguaren hazkunde honi esker gure langabezia tasa Europako Batasuneko
batez besteko tasaren maila bertsuan jarri zen. Dena dela, datu positiboak gorabehera,
EAEk 2002an zeukan %8,3ko langabezia tasak esan nahi zuen 80.600 lagun zeudela lan-
gabezian.

Sektorearen arabera, enpleguaren bilakaera desberdina izan da. Halatan, ekonomiaren
abiadura moteltzea dela eta, industria sektoreak 5.300 lanpostu galdu zituen. Galera hau,
eraikuntza eta zerbitzu sektoreen portaerak konpentsatu zuen, izan ere, hauek garrantzi
erabakigarria izan dute enplegua sortzeko.

Zerbitzu sektoreari dagokionez, deigarria da jarduera %1,1 hazita nola enpleguan %7,2ko
gehikuntza izan duen. Konparazioan enpleguaren hazkundea askoz ere handiagoa iza-
tearen zioa, enpresa berriak sortzeko bete behar diren baldintzak gutxiago izatea izan lite-
ke, hots, inbertsio apalagoa eta, konparazioan, kontratazioek orokorrean duten kostu
txikiagoa. Izan ere, ostalaritza, merkataritza, bulegoak eta gizarte laguntza zerbitzuak dira
2002ko laneratze berriak ekartzen dituzten jarduerak, hala tinkatzen da sektore hau gure
ekonomiaren enplegu sortzailerik handiena bezala, enplegua duten biztanleen %60 baino
gehiagori lana ematen baitio. Ekonomia guztietan hirugarren sektoreak garrantzi handia-
goa hartzen du eta joera orokor honen barnean, aisia eta turismo eta antzeko jardueren
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hazkundea, teknologia berriak hedatzea eta demografiaren bilakaera dira aipatutako bila-
kaera honekin zerikusia duten faktoreak.

Kontratu motak aztertuta, ageri da aldi baterako kontratuek gora egin dutela 2001. urtea-
ren aldean. Bilakaera hau dela eta, soldatako langileen heren bat ukitzen du aldi batera-
ko kontratuen tasak gutxi gorabehera, zenbateko hau Estatukoaren oso antzekoa dela eta
konparazioan Europako Batasunekoa oro har baino askoz ere handiagoa.
Emakumeengan eta gazteengan aparteko eragina duen egitate hau dela eta, EBeko
Enplegu eta Gizarte Gaietarako Kontseiluak ahalegin handiagoa eskatu behar izan dio
espainiar Estatuari kopuru hau murritz dadin.

Azaldutako egoera honek gogoeta gaietariko batera hurbiltzen gaitu. Hau da, enplegua-
ren kalitatea zenbait eremutan eta kontratazio berrien zati batekin lotutako problematika.
Aldi baterako kontratazioak ezegonkortasunarekin eta enpleguen kalitate urriarekin lotu
ohi dira batzuetan, alta iritzi hau ez dator beti bat errealitatearekin. Dena dela, egia da
halaber, batetik, beharbada lan zuzenbideak xedatzen duen kausalitateari egokitzen ez
zaizkion behin-behineko izatearen egoerak luzatzen dituzten kontratazioen aurrean egon
gaitezkeela eta, bestetik, zenbait eremutan enplegu baldintza eskasen aurrean.
Beharrezkoa da, horrenbestez, egoera hauen jatorrian dauden kausak aztertzea, hauei
legozkiekeen neurri zuzentzaileak finkatze aldera.

2002ko azterketatik ateratzen den beste kezketariko bat negoziazio kolektiboari dagokio.
Ñabardura batzuk gorabehera, negoziazioak eragozpen handiak izan ditu bai sektore pri-
batuan bai publikoan eta honen isla dira, batetik, akordioen kopuru txikia eta, bestetik,
sektore mailan estatutuz kanpoko hitzarmenen kopuruaren hazkundea eta gatazka maila
handia.

Esan dezagun, datu esanguratsu bezala, hitzarmen kolektibopean dauden pertsona guz-
tien %36 inguru ukitzen dituzten hitzarmen kolektiboak negoziatzea egokitzen zela iaz.
Alta bada, urte amaieran, hitzarmenen eraginpeko biztanleriaren %24ri legozkiekeen hi-
tzarmen kolektiboetan akordiorik lortu gabe zeuden. Hala beraz, urtean zehar, hitzarme-
nak negoziatu eta itundu gabe zituzten langileen %12 ukitzen zituzten hitzarmenak baizik
ez ziren negoziatu. Eta sektore mailan erdietsiriko akordioetan, eraginkortasun mugatu-
koak ziren %12. Datu hauek, EAEn negoziazio kolektiboak dituen arazoak agerian jartzen
dituzte.

Eduki nagusiei dagokienez, itundutako soldata igoera doi bat inflazioaren gainetik dago.
Izan ere, aurreikusitako inflazioaren eta benetako inflazioaren artean suertatu den aldeak
eragina izan du azkeneko soldata goititzeetan EAEn aplikatzen diren eta soldatak berri-
kusteko klausulak dauzkaten hitzarmen kolektiboen %40tan. Lanaldiari dagokionez, 1999.
urteaz geroztik agertutako joeraren ildotik, 2002rako itundutako lanaldietan batez besteko
murrizketa orokorra lanaldi osoko egun baten baliokidea izan da.

Txosten honek eskaintzen duen informazioak agerian jartzen duenez, EAEko lan baldin-
tzak, ordainketak eta lanaldiak bezalako gaietan, Estatuko batez bestekoak baino hobeak
dira. Baina Europako Batasuneko batez bestekoarekin konparatuz gero egoera alderanz-
tu egiten da.

Aipatutako gatazka maila handiarekin batera, lan gatazkak konpontzeko auzitegiez kan-
poko prozeduren erabilera ere hazi dela esan behar da. Hala ere, oso esanguratsua da
halako prozedurak funtsean hitzarmen edo itunen interpretazio gatazkez, enpresako era-
baki edo praktikagatiko gatazkez eta askoz neurri apalagoan negoziazio kolektiboko
gatazkez aritu izana.

12

URTEKO TXOSTENA 2002



Beste alde batetik, sindikatuen ordezkaritza mailari dagokionez, zenbatzeko aldi zehatzik
ez dagoen arren, 2002. urtearen amaieran hauteskunde sindikalak egin dira langune
gehienetan. Emaitzek, erakunde bakoitzaren ordezkapen mailan aldakuntza txiki batzuk
gorabehera, aurreko egoeraren aldean ez dute funtsezko aldaketarik ekarri. Halatan, ELA,
CCOO, LAB eta UGT dira EAEko garrantzitsuenak, eta lauren artean ordezkarien %90,8
lortzen dituzte, 1998. urtean bainoi bi puntu gehiago.

Ez da aipatu gabe utzi behar lan ezbeharrei buruzko gogoeta bat. Bazirudien 2001. urteak
inflexio puntu bat markatu behar zuela eta joera aldatuko zela, zeren eta lehenbiziko aldiz
laurogeita hamarreko hamarkadaren erditsutik lan ezbeharren indize guztiek behera egin
baitzuten. Baina urte bat geroago egoerak berriro okerrera egin du ezbehar larrien kopu-
rua eta heriotza ekarri dutenena handitu egin baitira.

Segurtasunaren inguruko arazoei buruzko kontzientzia hartzea handitu egin dela egia iza-
nik ere,errealitatearen datuek erakusten digute gai honen ardura daukaten administra-
zioek, sindikatuek eta enpresarien elkarteek ahalegin berezi bat egin behar dutela laneko
segurtasuna hobetzeko. Guztiarekin ere, lan ezbeharrei aurre egiteko prebentzio kultura
onartzea dugu behinena. Erakundeek, enpresariek eta langileek konbentzimendura iritsi
behar lukete lan istripuak ekiditeko neurriak jartzea dela lan ezbeharren kontrako politika-
rik hoberena.

Urteko lehenengo hilabeteetako bilakaerak eta 2003ko bigarren seihilekorako aurreikus-
penek ziurgabetasun eta erronka ekonomikoen egoera aurkezten digute. Gure inguru-
nean, negoziazio kolektiboaren zailtasunak, langabeziari lotutako gaiak, enpleguaren
egonkortasuna eta kalitatea, etengabeko prestakuntza, oraindik ere debate irekian den
pentsio eta gizarte aurreikuspen sistema, lan segurtasuna eta osasuna, emakumearen
diskriminazioa, lana eta familia bizitza bateratzea, Europako batasuna zabaltzeak ekar di-
tzakeen arazoak, eta abar, denok kezkatzen gaituzten gaiak dira eta, beraz, denon elka-
rrizketa eta gogoeta gai izan beharko dutenak.

Enpleguari dagokionez, deigarria da, lan merkatuaren beharrizanei egokituta ez dagoen
prestakuntzaren ondorioz, pertsonak falta izatea hainbat lanbidetan. Gainera, demogra-
fiaren bilakaerari buruzko aurreikuspenen arabera, ekonomiak bilakaera positiboa izanez
gero, baita laurogeita hamarreko hamarkadako abiada erdietsi gabe ere, are handiagoa
izan liteke pertsonen falta zenbait lanbidetan eta prestakuntza maila txikiagoko lanpos-
tuetan. Gauzak horrela, lan egin behar dugu prestakuntza lan merkatuaren beharriza-
netara hobeki egokitzeko eta biztanleria aktiboaren tasa handitzeko, eta bultzatu
emakumeen sektorea eta eskatzen diren eta gaur egun inmigraziotik datozen pertsonek
hartzen dituzten lanpostuetarako presta daitezen.

Errepika badirudi ere, prestakuntza eta enplegu politiken kudeaketaren arazoez jardun
behar dugu berriz ere. EAEk segitzen du baliabide publiko guztiak koordinatu eta batzen
dituen enplegu zerbitzu bat eduki gabe. Bikoiztutakoen arazoa konpontzen duen zerbi-
tzua, baliabideak arrazoiz eta modurik hoberenean erabiltzen dituena eta orobat enplegu
eta prestakuntzaren eremuetan esku hartzen duten sektoreekiko lankidetza esparru bat
finkatzen duena. Xede horretarako, beharrezkoa da politika hauei atxikitako zerbitzuak eta
funtzioak lehenbailehen transferitzea, eta langileen eta enpresen beharretara moldatuta-
ko kudeaketa eredu bat finkatzea

Halaber, etengabeko prestakuntzari dagokionez, langileen etengabeko prestakuntza osoa
kudeatzeko eta zuzentzeko EAEn sortutako Erakundea (HOBETUZ), FORCEM delakoa-
rekin batera bizi izan da, eta haren jarduera markatu duen arazoa, besteak beste, finan-
tzazioari buruzko akordio iraunkor baten faltak ekarri duen ziurgabetasuna da. Konstituzio
Auzitegiak xedatu duenez, etengabeko prestakuntzaren azpisistemaren kudeaketa
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Autonomia Erakundeen eskumena da, eta honek, lanbide prestakuntza zerbitzuak trans-
feritzeko eta Konstituzio Auzitegiaren ebazpenak betearazteko behar den akordioa lortu-
ta, bidea ematen du kudeaketa hori era baketsuan EAEn burutu ahal dadin. Akordiorik ez
balego, langileak eta enpresak kaltetzen dituen gaurko egoeran segitzera beharturik
geundeke.

2002. urteari buruz adieraziriko iritzietan EAEko eremu soziolaboralean agertzen diren
arazoetariko batzuk zehaztu ditugu eta berauei aurre egiteko komenentziari buruzko ira-
dokizun batzuk eman ditugu. Nolanahi ere, gai hauetan eskuduntzak dituzten erakundeei,
sindikatuei eta enpresarien elkarteei dagokie arazo hauei erantzuna emango dieten neu-
rriak aurkeztea, aipatu ditugun arazoetariko batzuei erantzun eraginkorrak bakarrik denen
ahalegin bateratutik eman dakizkiekeelako uste osoan. Horregatik, agertzen diren era-
gozpenak gorabehera, gizarte eragileek eta erakundeek garrantzi handiko zeregina dau-
kagu arazo soziolaboralak konpontzen lagunduko duten neurriak xedatzeko eta Europako
Gizarte Agendak aldarrikatzen dituen enplegu gehiagoko eta kalitate handiagoko lehia-
kortasun eta gizarte kohesio helburuak egia bihurtzeko.

Martin Auzmendi Aierbe

KONTSEILUAREN LEHENDAKARIA
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Sarrera





SARRERA

Lan Harremanen Kontseiluak, 1994. urtean eman zion hasiera “Informazio
Soziolaboralaren Plan” bat diseinatzeari eta gauzatzeari, Euskal Autonomia Erkidegoko
(EAE) ekonomiaren eta lanaren errealitateari buruzko azterketa sakon bat burutzeko
xedearekin, hain zuzen. Oinarrian, bada, aipatu dugun Informazio Plan honen osagaiak
ondoko hauek dira: Datu Base bat (Acces) eta hiru txosten mota (hilerokoak, hiru hilabe-
tekoak, eta Urteko txostena). Halaber, Lan Harremanen Kontseiluak informazio hau guz-
tia herritar guztien esku jartzen du bere web orrian.

Datu Basean modu gaurkotuan bildu egiten dira ikuspegi sozioekonomiko eta laboralaren
aldagairik eta adierazlerik garrantzitsuenak (bai Euskal Autonomia Erkidego mailan bai
Estatu mailan). Xede horretarako, iturri estatistikoak erabiltzen dira gai ekonomiko eta
laboralei dagokienean. Hastapeneko informazio hauxe dugu euskarria, hain zuzen ere,
urtean barrena gauzatuko diren hiru txosten motak eraikitzeko: hilabeteko txostenak (11),
hiru hilabeteko txostenak (3) eta urteko txosten bat. Hilabeteko eta hiru hilabeteko txoste-
nek aldarrikatu nahi duten bertute nagusia etengabe eguneraturiko informazio ugaria era
ordenatuan, sistematikoan eta sintetikoan aukeratzea izango litzateke, eta urteko txoste-
nean, berriz, urtean zehar jazo diren gertakari soziolaboral garrantzitsuenen azterketa
kualitatiboa eta zabalagoa egiten da.

Testuinguru honetan, “2002. Urteko Txosten Soziolaboralaren” honako edizio hau bede-
ratzigarren urteko txostena dugu eta hala mantentzen da, beraz, urte honetan berriro ere
EAEko errealitate soziolaborala ezagutzera ematea erraztuko duen informazioa ekartze-
ko Lan Harremanen Kontseiluaren konpromisoa. Txosten hau lau kapitulutan egituratzen
da, haietariko bakoitzak ondoko eduki hauek dituela: sarrera moduko atal honen ondotik,
“Orotariko ezaugarriak” deritzan lehenbiziko kapituluan txostenaren konklusiorik garran-
tzitsuenak jasotzen dira banan-banan. bigarrenean, “Ingurune sozioekonomikoa eta labo-
rala” deritzan kapituluan, bai nazioarteko mailan bai Estatu mailan, 2002. urtean zehar
izan dugun ingurune ekonomikoari buruzko deskribapen llabur bat egiten da, eta orobat
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Europako Batasunean eta Estatuan oro har izan diren gertakari soziolaboral nagusiei eta
enplegu politikari gainbegiratu bat ematen zaio.

Hirugarren kapituluak, “EAEko egoera sozioekonomikoa eta laborala 2002. urtean” deri-
tzanak, ekitaldi osoan barrena EAEko errealitate sozioekonomikoak eta laboralak izanda-
ko portaerari heltzen dio, xede horretarako ondoko gai hauek aztertzen dira: Produkzio
Jarduera eta bere hiru osagaiak (produkzioa, eskaria eta errenta); Prezioak, Lan Kostuak
eta produktibitatea; Enplegua eta Kontratazioa, Enpleguko Pentsio Planak, Negoziazio
Kolektiboa, Lan gatazkak, Enplegua Erregulatzeko Espedienteak, Lan Ezbeharrak eta
Hauteskunde Sindikalak. Azkenik, “Perspektibak” deritzan laugarren kapituluan, datozen
urteetan gure autonomia erkidegoko ekonomia eta lan inguruneari buruz dauden iguriki-
menak aztertzen dira.

Etengabeko hobekuntzazko bide bati eusteko xedea duela, “Informazio Soziolaboralaren
Planak” bere osotasunean aldakuntzak jaso ditu urte hauetan guztietan, ildo honetatik,
aipatu beharrekoak dira ekarpen berri batzuk, eta hauetan, besteak beste, ondokoak dira
nabarmentzekoak: bigarren kapitulua zabalduz joan da eta Europako lan harremanen ger-
takari nagusiei buruzko informazioa gehitu egin da, hala nola gizarte elkarrizketari buruz-
koa Europa eta Estatu mailan, eta bai estatu kide guztietako negoziazio kolektiboaren
emaitzei buruzkoa ere; hirugarren kapituluan gehituz joan dira arian-arian zenbait gai hala
nola errentaren arabera nolako banaketa daukan barne produktu gordinak (BPG), anali-
siak lan kostuez eta produktibitateaz, emakumeek lan merkatuan daukaten egoera bere-
ziaz, enplegu politiken zenbait alderdiri buruz, eta aurten zehazki eransten da analisi bat
enpleguko pentsio planei buruz eta hauteskunde sindikalen emaitzei buruz; azkenik, ahal
izan den neurrian zabaldu eta osotu egin da perspektiba ekonomiko eta soziolaboralei
buruzko laugarren kapitulua.

2002. urteko Txosten Soziolaborala egiterakoan, hizkera neutroa erabiltzea izan da gure
asmoa generoari dagokionean, hala eta guztiz ere, zenbait alditan beharbada hau ez da
zeharo erdietsi ahal izan, baina gure borondatea ildo honetatik aurrerantz egitea da.

Txosten Soziolaboralak, horrenbestez, urtetik urtera hobetuz joateko helburua dauka,
zeren eta bere jomuga EAEko errealitate soziolaboralaren osotasunari buruzko ikuspegi
ahal denik eta objektiboena bilakatzea baita, eztabaida eta lan baldintzak hobetzeko plan-
teamenduak eta proposamenak aberasteko gogo bizia duela, eta, bide batez, gure auto-
nomia erkidegoko bizi baldintzak eta bizi kalitatea hobetzekoa ere.

Azkenik, atal hau aprobetxatu nahi genuke zenbait erakunderi geure esker ona adieraz-
teko informazioa ekartzerakoan eskaini diguten lankidetzagatik, zeren eta hura gabe ezin
izango baikenuen burutu informazio soziolaboralaren plan hau, aipamen berezia merezi
dute, besteak beste, ondoko hauek: Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza saila
(Eusko Jaurlaritza), Osalan, Egailan, Eustat eta euskal Ekonomia eta Gizarte Kontseilua.
Halaber Lan eta Gizarte gaietarako Ministerioa, Enpleguko Institutu Nazionala (EIN),
Estatistikako Institutu Nazionala (INE), EIRO eta Eurostat.
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1. kapitulua

Orotariko ezaugarriak





1. OROTARIKO EZAUGARRIAK

• Nazioarteko ekonomiak ziurgabetasunaz betetako 2002. urtea bizi izan du, ekonomia
ere moteldu egin da eta hauxe izan da, preseski, estatu gehienetako ekonomiaren bila-
kaeraren ezaugarri behinena. Hain zuzen ere, Europako Batasuna izan da jarduera
ekonomikoaren moteltze honek gehien kolpatu duen zonetariko bat, eta honek, bistan
da, ondorio zuzenak dauzka EAEko ekonomiaren portaeran, hau kanpora irekia baita
neurri handi batean eta esportaziorako bere merkaturik garrantzitsuena Europako mer-
katua baitauka, hain justu ere.  Testuinguru honetan,  Euskal Autonomia Erkidegoak
(EAE) BPGaren %1,8ko hazkundearekin itxi du 2002. urtea, hau da, Estatuan erregis-
tratutakoa baino bi hamarren gutxiago. Halatan, bada, eten egin da gure ekonomiak
azkeneko urte hauetan mantendu izan duen Espainiako batez bestekoaren gaineko
joera luzea. 
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1.1. taula  Laburpen taula (EAE)

• Produkzioaren ikuspegitik, eraikuntza sektorea izan da EAEko sektorerik hazkorrena,
eta %4,8ko hazkundea izan du, baina 2001. urtean %7,4 hazi zen. Zerbitzu eta indus-
tria sektoreek ere aurreko ekitaldian baino balio apalagoak erakusten dituzte, eta
%1,9ko eta 1,1eko hazkundeak eduki dituzte hurrenez hurren. Kontsumo pribatuak
2001. urtean ekin zion beheranzko joerari eusten dio eta azkeneko lau urteetako haz-
kunderik ahulena erregistratu du (%1,6 2002. urtean, %2,3 2001ean, %3,1 2000. ur-
tean eta %4,1 1999an). Baina, hala eta guztiz ere, 2002. urtean EAEko ekonomiak
eduki duen bilakaera aski positibotzat jo genezake, zeren eta Europako Batasuneko
Barne Produktu Gordinaren batez besteko Hazkunde mailetatik hurbil kokatzea lortu
baitu, hau 2002. urtean %0,9koa baino ez baita izan, eta bereziki aipatu behar dira zen-
bait estatu hala nola Alemania (%0,4) edo Italia (%0,3).
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2000 2001 2002

Produkzioa eta eskaria (*)
•  Benetako BPG 5,3 3,0 1,8
•  Industria produkzioaren indizea 5,5 -0,1 -0,8
•  Barneko eskaria 4,7 3,2 1,9
Prezioak eta produktibitatea (*)
•  KPI (Kontsumoko Prezioen Indizea)(batez bestekoa) 3,5 3,9 3,3
•  KPI (Kontsumoko Prezioen Indizea)(abendu/abendu) 3,8 3,4 3,9
•  IPI (Industriako Prezioen Indizea) 6,0 0,7 0,2
•  Itxurazko Produktibitatea 4,1 -0,2 --
Lan Merkatua
•  Landunak (*) 1,2 3,2 4,6
•  Langabeak (*) -12,7 -18,3 -24,3
•  Langabezia tasa (biztanleria aktiboaren %) 13,7 11,1 8,3
•  Lan Kontratazioa (*) 5,9 1,8 2,1
Negoziazio Kolektiboa (1)

•  Soldata igoera (*) 3,84 4,24 4,11
•  Lanaldia (ordu/urte) 1.720 1.714 1.723
Lan Gatazkak (Zenbateko absolutuak)
•  Parte hartzaileak grebako 259 492 3.163
•  Lan egin gabeko egunak grebako 1.100 1.542 3.449
•  Greban den langileko 34,0 25,1 8,7
•  Lan egin gabeko orduak grebako soldatako langileko 2,245 3,467 7,399
Enplegu erregulazioko espedienteak (2) (*) 
•  Espediente kopurua -11,8 26,3 -6,6
•  Ukituriko langileak -10,9 -7,7 -2,5
Lan Ezbeharrak (*)
•  Ukituriko langileak 10,2 3,1 0,3

(*) Urtetik urterako aldakuntza tasa.
(1): Barne hartzen ditu EAEn eragina duten Estatuko eremuko hitzarmenak. Urte bakoitzeko/12/31ko balioak.
(2): Euskal Autonomia Administrazioak baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak.
Iturria: Geuk egina zenbait iturritan oinarriturik.



1.1. grafikoa  Langabezia tasa (2002ko abendua)

• EAEko lan merkatuan ere atzeraldi ekonomikoaren lehenbiziko sintomak agertu dira.
Izan ere, bilakaera negatibo samarra izan da 2002. urteko azkeneko hiru hilabeteetan,
enplegu kopuru garrantzitsua suntsitu baita bai industria sektorean bai eraikuntza sek-
torean ere, nolanahi den ere, biztanleria landunaren dagokionean urtea beste maximo
batekin ixtea lortu da (888.200 lagun). Langabeziari dagokionez, zenbakiak nahiko
positiboak dira, izatez, aldagai honek urte honetan berriro ere beheranzko joerari eus-
ten dio gure autonomia erkidegoan, hala eta guztiz ere, EAEk gure inguru europarra-
ren ekonomiak baino langabezia maila handiagoa du oraindik ere (%8,3ko langabezia
tasa, EBak, berriz, %8ko tasa du, eta hau areagotzen da gazteen eta emakumeen
kolektiboetan). Halaber, Europako batez bestekoa baino aldi baterako kontratu tasa
askoz ere handiagoak dauzka.
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Iturria: Eurostat, Eustat, Egailan
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1.2. taula  Lan merkatuaren adierazleak: EAE eta EB
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Europako Batasuna EAE

1996 2001 96/01 1996 2002 02/96

Lan egiteko adineko biztanleak 245.689 248.125 1,0 1.452 1.416 -2,5(15-64) (milatan)

Enplegua Guztira 155.862 167.599 7,5 724 888 22,7(milatan)

Biztanle enplegatuak 147.600 158.653 7,5 719 886 23,2(15-64) (milatan)

Enplegu tasa 60,1 63,9 6,3 49,5 62,5 26,3(lan egiteko adineko biztanle. % 15-64)

Enplegu tasa 36,5 40,7 11,5 21,7 32,5 49,8(lan egiteko adineko biztanle. % 15-24)

Enplegu tasa 73,5 77,1 4,9 63,8 72,7 13,9(lan egiteko adineko biztanle. % 25-54)

Enplegu tasa 36,2 38,5 6,4 29,7 39,7 33,7(lan egiteko adineko biztanle. % 55-64)

Norberaren konturako enpleguak 16 14,8 -7,5 19,1 17,4 -8,9(%) 

Kontratuko enpleguak: 12,2 13,4 9,8 28,6 29,2 2,1Iraupen mugatua (%)

Nekazaritzako enplegua 5 4,2 -16,0 3,4 2 -41,2(%)

Industriako enplegua 28 26,4 -5,7 37 36,9 -0,3(%)

Zerbitzuetako enplegua 67 69,4 3,6 59,6 61,1 2,5(%)

Jarduera tasa 67,4 69,2 2,7 64 68,2 6,6(lan egiteko adineko biztanle % 15-64)

Langabezia Guztira 17.234 12.919 -25,0 209,1 80,6 -61,5(milatan)

Langabezia tasa 10,3 7,4 -28,2 22,4 8,3 -62,9(%)

Gazteen langabezia 20,8 14,9 -28,4 47,6 19,1 -59,9(biztanleriaren % 16-24)

Iraupen luzeko langabezia tasa 5,2 3,3 -36,5 13,9 3,1 -77,7(biztanleria aktiboaren %)

Iturria: Eurostat, Eustat eta Egailan:



• Enpleguko Institutu Nazionalean erregistraturiko kontratu kopuruak azkeneko urteeta-
ko goranzko bideari eusten dio, eta %2,4 gora egin du aurreko urtearen aldean, aitzi-
tik, erakunde honetan erregistraturiko langabeziak azken urteetako beheranzko joera
eten du eta %0,7 egin du gora 2002an. Lurraldeen arabera, eta Enpleguko Institutu
Nazionalean erregistraturiko datu hauei dagokienez (langabezia erregistratua eta kon-
tratu erregistratuak), positiboki nabarmentzen da Bizkaiko lan merkatuaren portaera,
zeren lurralde honetan langabeziaren beherakada eta kontratuen hazkundea erregis-
tratzen baitira, Araban eta Gipuzkoan, aldiz, kontratazioak behera egin zuen eta lan-
gabezia handitu.

• Ekonomiaren ikuspuntutik begiraturik, euroa zirkulazioan sartzea 2002. urteko gerta-
karirik garrantzitsuenetariko bat izan da. Hain zuzen ere, egitate hau eta petrolioaren
prezioaren gorakadaren ondorioz etengabe garestitzen ari diren energiaren prezioak,
2002. urtea urte bereziki inflazionista bihurtu duten arrazoietariko bi dira. Zehazki,
Euskal Autonomia Erkidegoan %3,9ra iritsi da inflazioa, balio hau altua bada ere,
Estatuan erregistratutakoa (%4,0) baino zertxobait apalagoa da. Datu honek
Gobernuaren hasierako aurreikuspenak bikoiztu egin ditu (%2,0). 

• Negoziazio kolektiboari dagokionez, hitzarmen kolektiboak urte anitzekoak izan ohi
baitira, 2002.eko ekitaldia ez da izan bereziki hitzarmen asko negoziatzeko bildu duen
urtea, zeren eta hasiera batean negoziazio kolektiboak ukitutako pertsona guztien %36
ingururengan eragina eduki behar zuketen hitzarmenak negoziatu behar baitziren.
Ageri denez, 2001. urtean agertzen zirenen antzeko negoziazio ereduak mantendu
dira 2002. urtean ere, eta nabaritu da gizarte eragileen arteko diferentziak zorroztu egin
direla bai negoziazio kolektiboaren bitartez lortu beharreko helburuei dagokienez bai
ingurune sozioekonomiko eta laboralari dagokionez (egoera ekonomikoa, aberastasu-
naren banaketa, lan merkatuaren egoera, erosteko ahalmena, eta abar), eta honek,
alde batetik,   gatazka dezente sorrarazi ditu (2002. urtean negoziatu beharreko hi-
tzarmen kopuru txikia kontuan hartuta) eta , beste aldetik, negoziazio prozesuak luza-
tzea ekarri du eta orobat aurreko urteetan baino estatutuaz kanpoko hitzarmen gehiago
ituntzea.
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1.2. grafikoa  Magnitude soziolaboral nagusien bilakaera
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Iturria: Geuk egina zenbait iturri estatistikotan oinarriturik.

Enplegua erregulatzeko espedienteek ukituriko langabe eta langileak
(Oinarria, 1994ko I. hiruhilekoa = 100)

Gatazkak. Lanuzteek eta gatazkek ukituriko langile kopuruan neurtua
(Oinarria, 1994ko I. hiruhilekoa = 100)

KPIaren eta hitzarmenetan itunduriko soldaten bilakaera
(urtetik urterako aldakuntza tasa)
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• Beste alde batetik, 2002. urtean hauteskunde sindikalen prozesuak burutu dira.
Hauteskunde hauetan ELA suertatu da hiru lurraldeetan ordezkari kopururik handiena
atera duen sindikatua, eta %41eko kuota erdietsi du, atzetik CCOO datorkiola
%19,1eko kuotarekin, LAB %16,3rekin eta UGT %14,4rekin, besteak beste.

• CEOEk eta UGT eta CCOO sindikatuek Estatu mailako akordio bat sinatu zuten eta %2
eta %3 bitarteko soldata igoera urkila bat adostu zuten produktibitatearen arabera,
ELAk eta LABek, ordea, EAEn ez dela erreferentziatzat eduki behar iritzi diote akordio
honi. Bere aldetik, Confebasquek soldaten moderazioa gomendatu zuen eta azpima-
rratu zuen ez zirela begien bistatik galdu behar unitateko lan kostuak, ezta, edozein
kasutan ere, enpresa edo sektore bakoitzeko benetako egoera. Dena dela, sindikatu
batzuek eskari handiagoak aurkeztu zituzten (zenbait kasutan %5ekoak baino handia-
goak), beren irudiko produktibitatean eta irabazietan izandako gehikuntzen arabera,
eta soldaten erosteko ahalmena mantendu ahal izateko. Lanaldiari dagokionez, sindi-
katuek 35 orduko lanaldia eskatzen segitu zuten, eta Confebaskek, ostera, murrizterik
ez egiteko gomendatu zuen.

• Testuinguru honetan burutu da 2002. urteko negoziazio kolektiboa (2002. urteko nego-
ziazio kolektiboaren %64, hitzarmenek ukitutako langile kopuruari dagokionez, urte
horren aurretik egin zen), eta, 2002ko abenduaren 31ra arte buruturiko negoziazio pro-
zesuen ondotik, kalkulatzen da langileen %24k negoziatzeko dauzkatela 2002. urtera-
ko beren hitzarmenak, ezen 2002. urtean hitzarmenek ukitu behar lituzketen langileen
%12,4rengan eragina daukaten hitzarmenak negoziatu baitira bakarrik. Abenduaren
31ra arte erregistraturik, 2002. urterako indarrean ziren hitzarmen kolektiboen kopurua
615ra iristen da eta 411.631 soldatako langile eta 38.991 enpresa ukitzen dituzte.
Hitzarmen hauen indarraldiari dagokionez, berriz ere urte anitzekoak izatea dute
bereizgarri (hitzarmenen %93). 2002. urteko negoziazio kolektiboaren egiturari dago-
kionez, lehenbizikoz erregistratu da EAEko Osakidetzako zentroetako garbiketa kon-
traten sektorerako hitzarmena eta beste enpresa hitzarmen batzuk sortu dira
(Bilbomática, Telebilbao, Acería y Forjas de Azkoitia, eta abar). Halaber, itsasontzi izoz-
kailuen eta bakailao itsasontzien sektoreetarako lan ordenantzak ordezteko laudoak
ere argitaratu dira. 2002an erregistratu diren sektore hitzarmenak negoziatzeko proze-
suek batez beste 189 egun iraun dute eta oro har, 2002 urtean indarrean zeuden sek-
tore hitzarmenak negoziatzeko prozesuek 174 egun iraun dute.

• 2002an EAEn eragina duten hitzarmenetan itunduriko soldata igoera (batez besteko
haztatua) %4,11 dela kalkulatzen da, urte horretako benetako KPIarekin (%0,88) zeri-
kusia duten berme klausulen ondorio ekonomikoak gehitu ondoren. Soldata igoera ira-
gandako inflazioa baino handiagoa izan da (%2,7 Estatuan eta %3,4 EAEn) eta bai
2002ko inflazioa baino handiagoa ere (%4 Estatuan eta %3,9 EAEn). Enpresa hitzar-
menetan itunduriko soldata igoerak (%3,93) sektore hitzarmenetan itundurikoak
(%4,16) baino txikiagoak izan dira. Enpresa pribatuetako soldata igoerak (%4,04)
enpresa publikoetakoak (%2,76) baino handiagoak izan dira. EAEn eragina zuten
Estatuaren eremuko hitzarmenek, Arabakoek eta Bizkaikoek, batez bestekoa baino
soldata igoera handiagoak izan dituzte eta Gipuzkoakoek eta EAEko lurraldearteko hi-
tzarmenek, berriz, batez besteko hori baino soldata igoera txikiagoak izan dituzte. Kari
honetara, kontuan hartu behar da Gipuzkoan eskuarkien iragandako KPI erabiltzen
dela hitzarmenak negoziatzeko erreferentzia gisa. EAEn itundutako igoerak, Estatuan
oro har itundu direnak baino handiagoak izan dira (ondoko hauek izan dira: %3,84
batez beste: %3,86 sektorekoetan eta %3,67 enpresakoetan). Baldin eta 2002an erre-
gistratutako hitzarmenak bakarrik aztertzen ba ditugu, ageri da soldata igoerak adostu
dituztela Estatuko eremuko zenbait sektore hitzarmenetan (segurtasuna eta telemar-
ketinean) eta soldata berrikusteko klausulen ondorioekin batera 2002an erregistratuta-
ko hitzarmen horietako soldata igoeren batez bestekoan berebiziko eragina izan dutela
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(%4,69). Aipatu behar da hitzarmen kolektiboen %42k 2002ko KPIren araberako sol-
data berrikusteko klausulak dakartzatela, hitzarmen hauen eraginpean langileen %45
geratzen direlarik.

• Aztertu ditugun hitzarmen kolektiboetako 2002rako lanaldia urteko 1.723 ordukoa izan
da. Lanaldiaren murrizketa aztertzerakoan, hitzarmen kolektiboen lagin bat hautatu
dugu. Azterketa burututa, ikusi ahal izan da, oro har lanaldiaren batez besteko murriz-
keta 8 ordu eta 4 minutukoa izan dela (EAEn erregistratutako hitzarmenetan 9 ordu eta
13 minutukoa izan da) urteko lan ordu guztiak kontuan hartuta, lanaldiaren murrizketa-
rik handiena (8 ordutik 11 ordura bitartean, alegia) hiru lurralde historikoetako hitzar-
men kolektiboetan gertatu delarik. Sektore hitzarmenetako lanaldia (1.729 ordu urteko)
luzeagoa izan da enpresa hitzarmenetan itundu den lanaldia baino (urteko 1.697 ordu,
hain zuzen ere).

• Sektore publikoan, Estatuaren Aurrekontu Orokorretan Estatuko funtzionarioentzat
ezarritakoa (%2) alde batera utzita, soldatei buruzko akordio bat lortu zen negoziazio
kolektiboan: %3ko soldata igoera autonomiako Administrazioaren eta CCOOen artean,
Autonomiako Administrazioaren Mahai Orokorrean, eta funtzionarioen lan baldintzak
arautzeko beste akordiorik ez da erregistratu, unibertsitateaz kanpoko irakasleei dago-
kiena izan ezik, eta hauen soldata igoera Autonomiako Administrazioaren Mahai
Orokorrekoa bera da aurreko lanaldia mantenduta. Hala ere, EUDELen ordezkaririk
duten alderdi politikoen arteko akordio politiko batek, foru eta toki administrazioetako
langileek antzeko igoera edukitzeko bidea eman du. Beraz, aipatutako honen guztia-
ren ondorioz, funtzionarioen batez besteko soldata igoera %2,93 izan da eta batez bes-
teko lanaldia 1.567 ordu urteko. Erakunde eta enpresa publikoetako hitzarmen
kolektiboetatik ondorengo datuak atera daitezke: soldata igoera %2,74 izan da eta
lanaldia 1.636 ordu urteko. Sektore publikoan, oro har, honako emaitza hauek gertatu
dira: %2,92ko soldata igoera eta urteko 1.571 lan ordu batez beste.

• Langabeziaren erreformak berekin ekarri zituen ekainaren 19ko eta 20ko greba oroko-
rrak 2002. urteko lan gatazken artean gertakaririk garrantzitsuena bihurtu ziren. Beren
dei ahalmen handia zela medio parte hartzaile kopurua eta lan egin gabeko egunen
munta handiak izan ziren, eta honek gehikuntza nabarmenak ekarri zituen aldagai
hauetara (%540 eta %122 hurrenez hurren). Bi greba orokor hauek kontuan hartu
gabe, berriz, 2002. urteko lan gatazkek nabariki behera egiten dute 2001. urtearen
aldean bai parte hartzaile kopuruan bai lan egin gabeko egunen kopuruan ere (%82 eta
%76 hurrenez hurren). Urte honetan berriro ere EAEn lan gatazkak sortzen dituen zioa
negoziazio kolektiboa da. Beste alde batetik, ofizialdutako 369 gatazka kolektibo erre-
gistratu ziren, 114.929 langilerengan eragina eduki zutenak, zenbaki hauek 2001. urte-
koak baino handiagoak dira, neurri batean Precoren lan gatazkak konpontzeko
prozedurak gehiago erabili zirelako.

• Urte honetan berriro ere, enplegua erregulatzeko espedienteek bilakaera positibo bat
jasan dute, azkeneko urte hauetan gertatu izan den bezala. Izatez, 2002. urtean 211
espediente erregistratu dira (%-6,6 2001. urtearen aldean) eta azken zortzi urte haue-
tako langile kopururik txikiena ukitu dituzte, zehazki 5.650 lagun (%-2,5 2001. urtearen
aldean). Industria sektoreak segitzen du halako espedienteen eraginari dagozkion zen-
bakirik altuenak jasaten, izatez, berak biltzen ditu espedienteen %57 eta berauek uki-
tzen dituzten langileen %82, eta urte honetan metalezko produktuen sektorea
nabarmentzen da bereziki, zeren eta berak bakarrik biltzen baititu espedienteek EAEn
ukitzen dituzten langileen %30.

• 2001. urtean joera aldaketa bat gertatu zen lan ezbeharrei dagokienez. Lehenbiziko
aldiz laurogeita hamarreko hamarkadaren erditsutik lan ezbeharren indize guztiek
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behera egin zuten. Urtebete geroago joera doi bat kezkagarria da berriz ere, aldagai
honen hazkundea aurreko urtearen aldean %0,3koa besterik izan ez bada ere. Lan jar-
dunean gertaturik,ezgai egoera sortu duten ezbeharrek behera egin dute (%-0,7),
baina datu honen parean, gorakada bat jasaten dute lanbide eritasunek (%25,7) eta in
itinere gertaturiko istripuak (%1,2). Hala eta guztiz ere, ezbeharren larritasunari dago-
kionean egoerak okerrera egin du, zeren eta bai istripu larriak (%4,2) eta bai heriotza
eragin duten istripuak ere (%8,8) gehitu egin baitira.

• Nazioarteko mailako hazkunde igurikimenek halako suspertze bat iragartzen dute eko-
nomian 2003. urtean barrena. EAEren kasuan, Eusko Jaurlaritzak ondu duen eszena-
tegi makroekonomikoan (2003ko martxoa) BPGaren %2,2ko hazkundea aurreikusten
da gure autonomia erkidegorako, 2002. urtekoa baino lau hamarren handiagoa, baina
laurogeita hamarreko hamarkadaren hondarretan lortu genituen hazkundeetatik urrun
oraindik. Aurreikuspena positibo samarra da, testuingurua kontuan hartuta, baina egia
da 2003. urteko lehenengo hilabeteetan, funtsean Irakeko gerraren ondorioz, bizi izan
den ziurgabetasun giroa dela medio segur aski urteko bigarren seihilekora arte edota
2004. urtera arte itxaron beharko dugula ekonomiak aurreko ekitaldietako sasoia
berreskuratzeko.

• Europa mailan, antza denez, 2003. urtea erronka ekonomikoez betetako urtea izango
da, baina lan alorrean ere erronka urte bat izango da. Esate baterako, negoziazio
kolektiboari dagokionean, akordio nazional berriak lortuko dira Batasuneko estatu
gehienetan. Gainera, lan merkatua giltzarrietariko bat izango da, eta hau erronka
garrantzitsua bihurtuko da bereziki Alemaniarentzat, estatu horrek azkeneko hilabe-
teetan erregistratu duen langabezia tasa handia dela medio. Beste alde batetik, pen-
tsio sistema erreformatzeko lehenbiziko urratsak espero dira, eta honi gehitu behar
zaio, Suedia edo Norvegia bezalako estatuen kasuetan, gaixotasunagatiko absentismo
handiari konponbide bat aurkitu beharra. Azkenik, aipatu behar da Erresuma Batuan
bertako sindikaturik garrantzitsuenetariko bitako idazkaritzak berritzeko hauteskun-
deak izango direla eta honek eragina eduki dezakeela gobernuaren eta sindikatuen
arteko harremanetan.

• 2003. urterako negoziazio kolektiboaren aurreikuspen bat eginda, ageri da negozia-
zioaren heren bat baino gehiago aurretiaz egina dela, 205.514 langile eta 18.566
enpresa ukitzen dituzten 332 hitzarmen kolektibotan zehazki. 2002ko abenduaren 31ra
arte burututako hitzarmenei erreparaturik, 2003. urteko negoziazio kolektiboaren %38
eginda dago. Urte honetarako egiteko dagoen negoziazio kolektiboa nahikoa sakaba-
naturik dago (EAEko irakaskuntza, Bizkaiko merkataritza, Arabako ostalaritza,
Gipuzkoako siderurgia, Estatuko banka, etab.), %43ren eta %69ren artean dabilela
lurralde-eremuen arabera, EAEko lurralde eremua salbuetsirik (%87), irakaskuntzan
egiteko dagoen negoziazioa dela eta (irakaskuntza pribatua eta ikastola pribatuak.

• CEOEk eta UGT eta CCOO sindikatuek Estatu mailako akordio bat sinatu dute eta
2003. urterako soldatei dagozkien irizpide batzuk finkatu dituzte. Funtsean, sinatzaile-
ek beharrezkotzat jotzen dute 2002. urterako akordioaren elementu berberak berres-
tea, horregatik, haien esanetan soldatei buruzko negoziazioak 2003. urterako
aurreikusitako inflazio ofiziala hartu behar da lehenbiziko erreferentziatzat (%2), eta
bigarrenik, igoera handiagoak izan litezke produktibitatearen bilakaeraren arabera, eta
horrela negoziatutako hitzarmenek KPIaren arabera soldatak berrikusteko klausula bat
jasoko dute. Bere aldetik, Confebasquek soldaten moderazioa gomendatu du.
Alabaina, ELA, LAB eta ESK sindikatuek bere aldetik ekintza batasun bat hitzartu zuten
hainbat alorretako langileen helburuak erdieste aldera. Zehazki, lan baldintzei buruzko
negoziazio kolektiboari dagokionez, hiru sindikatuek gaur egungoaz bestelako eredu
alternatibo baten aldeko apustua egiten dute, zeren eta hau konfrontazio gutxikoa dela
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baiteritzote, benetako soldatak hobetzeko, enplegu kolokatasunaren eta genero
bereizkeriaren aurka borrokatzeko, asteko 35 ordutara lanaldia murrizteko, eta lan
ezbeharren aurka eta lan munduan euskararen normalkuntzaren alde borrokatzeko.
Horregatik, bereak dituzten orientabideak aurkeztu dituzte eta soldata igoera handia-
goak aldarrikatzen dituzte (%6 ingurukoak), produktibitateak eta irabaziek, beren irudi-
ko izan dituzten gehikuntzen arabera, eta soldaten erosteko ahalmena mantendu ahal
izateko. 2002/12/31 arte erregistraturik, 2003. urterako indarrean diren hitzarmen
kolektiboetan itunduriko igoerak, berrikuspen klausulen esperoan, %3,4kaok dira batez
beste.
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2. kapitulua

Ingurune sozioekonomikoa 
eta laborala





2. INGURUNE SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA

2.1. Nazioarteko ekonomia

Aurretiaz iragarririko hazkunde igurikimenak bete ez direlako nabarmendu da 2002. urtea.
Nazioarteko erakunderik garrantzitsuenek munduko ekonomiaren inflexio puntua izango
zela zeritzoten iragan ekitaldiari, eta geroztik nazioarteko ekonomiaren susperraldi berri
bat hasiko zela espero zuten.
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2.1. taula  Nazioarteko aurreikuspen makroekonomikoak

(Urtetik urterako aldakuntza tasa)  

34

URTEKO TXOSTENA 2002

(1) Kontsumo pribatuaren deflaktatzailea.
(2) Biztanleria aktiboaren ehunekotan
Iturria: ELGE (2003ko apirila), Eustat

Herriak
BPG (benetakoa) Enplegua

2001 2002 2001 2002

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

Herriak
BPG (1) Langabezia Tasa (2)

2001 2002 2001 2002

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

Herriak
Defizit Publikoa (BPG %) Kontu korronteko Balantzeen saldoa (BPG% )

2001 2002 2001 2002

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



Hala ere, ekonomiaren susperraldia ez da nahi bezain bizkorra izan, urtean zehar ekono-
miaren hedapen neurritsu bat baizik ez da gertatu, eta agintariek berrikusi behar izan
dituzte ekitaldi honetarako eginiko aurreikuspen baikorregiak. Atzerapen hau, nazioartean
dagoen ziurgabetasun giroaren ondorioa da, batik bat, Estatu Batuen eta Iraken arteko
gerraurreko tentsioagatik, Ekialde Hurbileko gatazkagatik, burtsa merkatuen egoera zai-
lagatik eta bai kontsumitzaileen eta enpresarien konfiantza indizearen jaitsieragatik ere,
hauek zuzenki eragiten baitiete kontsumoari eta inbertsioari, eskari agregatuaren bi osa-
gai behinenetarikoei alegia.

Nazioarteko egoera honetan, 2002. urtean, ELGEko herrietako ekonomiaren suspertze
arin bat gertatu da, eta  Barne produktu Gordina (BPG) %1,5 hazi da, aurreko ekitaldian
jasotakoaren gainetik (%0,7). Ageri denez, AEBak dira egun ere herri garatuen artean
hazkunde ekonomikoaren protagonista nagusia, halatan, 2001ean amerikar ekonomian
gertaturiko ahultzearen parean, 2002an BPGaren %2,3ko hazkundea izan dute AEBek
(%0,3 2001ean). Ekonomiaren joera hobetze hau agintariek bultzaturiko hedapen politi-
karen ondorioa da hein handi batean. Erreserba federalak %1,25eraino jaitsi zituen inte-
res tasak eta bai pizgarri fiskalak erabili ere kontsumo pribatua eta gastu publikoa
sustatzeko. Hala ere, ziurgabetasun handia dela eta, enpresarien konfiantza ezak ez du
laguntzen inbertsioa sustatzen, eta ekonomiaren hazkundea ez da aurreko urteetan lor-
turiko mailara iristen.

2.2. taula  BPGaren nazioarteko bilakaera

(Urtetik urterako aldakuntza tasa)

Japoniako ekonomia, berriz, egoera kritikoan murgildurik dago oraindik ere, eta BPGaren
hazkunde negatiboak jasotzen ditu (%-0,7 2002an). Halatan, urtean zehar halako sus-
pertze baten zantzuak egon badira ere, azken hilabeteetan jasotako emaitza txarrek japo-
niar ekonomiaren ikuspegia ilundu dute. Egoera zail honen zergatia, kanpoko zein
barneko eskariaren ahulezian bilatu behar da eta orobat deflazio egoeran.
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1999 2000 2001 2002

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

Iturria: ELGE (2002ko abendua), Eustat



2.1. Grafikoa  BPGaren nazioarteko bilakaera (1990-2002)

Europako Batasunean, berriz, BPGaren hazkundearen abiadura txikia izan da, %0,9koa
(ELGEren datuak), aurreko urtean erdietsiriko %1,6 baino apalagoa, eta hamarkadaren
hasieran ekin zion beheranzko joerari jarraiki dio. EBak ez du aurkitzen euro zonaren eko-
nomia suspertzeko modurik, batez ere, hazten hasteko gauza ez den Alemaniako ekono-
miaren geldialdiagatik. Kontsumitzaileen konfiantza txikiak, nazioarteko merkatuetan
zabaldu den ziurgabetasun maila handiagatik batik bat, eta Europako merkatuaren bar-
neko eskari apalak interes tasak %2,75era jaistera bultzatu du Europako Batzordea urte
honen hondarrean, inbertsioa eta kontsumoa indarberritzeko asmoz, halatan ekonomia-
ren suspertzea errazteko.

Interes tasei dagokienean, gorago aipatu den bezala, Europako Banku Zentralak (EBZ)
diruaren prezioa puntu erdia jaitsi du (%3,25etik %2,75era), ekonomia suspertzen lagun-
tzeko xedeaz. Honela, EBZk erantzun egin die tasak merkatzeko eskakizun ugariei, eta
%2,75 inguruan kokatu ditu, eta berriz ere Erreserba federalaren interes tasen gainetik
jarri da ekitaldiaren amaieran. Europako agintarien aburuz jaitsiera hau aski da
Batasunean kontsumoa eta inbertsioa hazten hasteko, alabaina ez dute baztertzen jai-
tsiera gehiago izateko aukera epe laburrean. Dibisa merkatuari dagokionean, berriz,
euroak aldeko bilakaera izan du dolarraren parean, AEBek has dezaketen gerraren zan-
tzuek eragindako produkzioaren ezegonkortasunagatik batez ere (1,03 $/euro 2002an
erdietsiriko trukerik altuena).
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Iturria: ELGE (2002ko abendua).
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2.3. taula  Ekonomi adierazle nagusiak (Europako Batasuna, EB-15)

(Urtetik urterako aldakuntza tasa)

2.4. taula  KPI harmonizatua (EB-15)

(abendutik abendura)

Europako Batasuneko prezioen bilakaerari dagokionean, Kontsumoko Prezioen Indize
Harmonizatuaren urtetik urterako hazkundea %2,2koa izan da. Europako ekonomian
halako hazkunde bat gertatu den arren, prezioek gorako joera txiki bati eutsi diote, batez
ere, nazioarteko merkatuetan petrolio gordinaren prezioaren egoerak sorrarazten dituen
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2001 2002

Hazkundea
BPG 1,7 1,0

Prezioak eta soldatak

Unitateko soldata nominala 3,3 3,2
Unitateko egiazko soldata 1,0 1,3
Egiazko unitateko lan kostuak (ULK) 0,3 -0,1
Kontsumo pribatuaren deflaktatzailea 2,3 1,8
Kontsumoko Prezioen Indize harmonizatua 2,0 2,2

Lan merkatua
Enplegua 1,1 0,2
Jarduera tasa 69,4 69,6
Langabezia tasa 7,7 8,0

Iturria: European Economy, Eurostat.

2000 2001 2002

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

EB GUZTIRA 2,3 2,0 2,2

Iturria: Eurostat, EIN



tentsio inflazionistak direla kausa. Irakeko gerrak zein Venezuelako greba orokorrak petro-
lioaren ekoizpenaren murrizketa ekar dezakete, eta honek hidrokarburoen prezioa nabar-
men garestitu ditu eta ageriko eragina izan du prezioen bilakaeran.

2.5. taula  Per capita BPG (EB-15 Batez bestekoa = 100)

Azkenik, agerikoa da, Europako Batasuneko konbergentzia prozesuan aurrera egitea
erdiesteko Europako herriek egiten dituzten ahaleginak gorabehera, oraindik ere alde
handiak daudela egun. Halatan, bada, estatu kideen per capita BPGa Greziako txikiena-
ren (71,4) eta Luxenburgoko handienaren (203,7 heleniar estatuarenaren ia hiru halako)
artean dabil, beti ere Europako batez bestekoa=100 konparatiboa dugula. Espainiar esta-
tua 17,8 puntu dago Batasunaren batez bestekoaren azpitik eta EAE, berriz, 4,1 puntu
batez besteko honen gainetik.

2.2. Espainiar ekonomia

Nazioarteko merkatuak eta munduko ekonomia mehatxatzen dituen ziurgabetasunaren
itzala espainiar ekonomiara ere iritsi da. Aurreko ekitaldian baino 2002. urtean BPGaren
hazkundea zazpi hamarren txikiagoa izan da eta produkzioa %2 hazi da, 2000. urtean
hasiriko beherako joerari jarraiki. Emaitza hauek Gobernuak eginiko iragarpenak baino
dezente apalagoak dira, hark %2,9ko hazkundea espero baitzuen. 1993tik hona tasarik
txikiena izan duelarik, espainiar ekonomiaren hazkundearen abiadura moteldu bada ere ,
batik bat nazioarteko ekonomiaren ahulezia dela medio, ekonomia honek EBaren gaine-
rako estatu kideekiko bere konbergentzia prozesuari eusten dio, zeren eta haren hazkun-
dea Europako batez bestekoaren bi halako eta gehiago baita (%0,9).
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2002 urtea

Luxenburgo 203,7
Irlanda 122,5
Danimarka 119,9
Herbehereak 116,1
Belgika 110,3
Austria 108,0
Erresuma Batua 104,9
Alemania 103,3
Italia 101,7
Finlandia 101,4
Suedia 101,2
Frantzia 98,8
Espainia 82,2
Portugal 74,6
Grezia 71,4
EAE(1) 104,1

EB GUZTIRA 100,0

(1) FUNCASen iragarpena
Iturria: European Economy (2002). Eurostat.



2.2. grafikoa  Espainiar ekonomia: BPGaren urteko hazkundea (1990-2002)

2002. urtean ekonomiaren mantsotzearen zioak aztertuta, eta eskariaren aldetik hasita,
aurreko urtearekin alderaturik bai kontsumoaren bai inbertsioen hazkundea moteldu egin
dira. Halatan, bada, Barneko eskariaren ahuleziak espainiar ekonomiaren mantsotzea
argitzen du hein handi batean, zeren eta 2002. urtean %2,3ko hazkundea ezagutu baitu,
2001. urtekoa baino 5 hamarren apalagoa alegia. Nabarmenki moteldu egin dira etxeeta-
ko kontsumoa (%1,9 2002. urtean eta 2001. urtean berriz %2,5), baita Etxeen Zerbitzuko
Irabazi Asmorik Gabeko Gizarte Erakundeek (EZIAGGE) ere, ezen hazkunderik ez baitu-
te ezagutu hauek ekitaldi honetan barrena (%1,2 2001. urtean). Ekonomiaren hazkunde
apal hau ekarri duten beste eragileetariko bat ekipamendu ondasunetako inbertsioaren
jaitsiera izan da, %4,1 murriztu baita ekitaldian zehar. Halaber, Kanpoko eskariaren por-
taera kaskarrak ere negatiboki eragin dio espainiar ekonomiaren abiadari, eta hiru hama-
rren murriztuta, BPGaren hazkundea %2tan jarri du.

Eskaintzaren ikuspuntutik, berriz, nabarmentzekoa da industria sektoreak izan duen kon-
trako bilakaera, zeren eta jarduera honek %0,5eko hazkunde negatiboa izan baitu. Era
berean, lehen sektoreak ere  aurreko urtean izan zuen portaera kaskarra luzatu du eta
bere jardueraren %2,1eko gutxiagotzea jasan behar izan du. Eraikuntza sektoreak, bes-
talde, bere jardueraren %4,9ko hazkundea izan du, hau da, bost hamarren, hain zuzen,
2001. urtean izandakoaren azpitik, hala ere, BPGaren hazkunde tasaren gainetik nabari-
ki, beraz, berriz ere espainiar ekonomiaren sektorerik bizkorrena izan da.
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Iturria: EIN
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2.6. taula  Espainiar ekonomia: BPGaren hiruhileko bilakaera osagaien arabera

(Urtetik urterako aldakuntza tasa)

Aitzitik, produkzioaren osotasunean pisu gehien duen jarduera adarra izanik (gutxi gora-
behera %60), nabarmendu beharrekoa da zerbitzu sektorearen bilakaera, zeren eta
%2,2ko hazkundea izan baitu, hots, 2001. urtean baino ehuneko puntu bat beherago.
Zehazki, BPGarena baino hazkunde txikiago izanik eta aurreko urtekoaren azpitik puntu
bat pasatxo dagoela (%1,9 2002. urtean eta %3,2 2001ean), merkatu zerbitzuen portae-
ra kaskarra izan da ekitaldi honetan BPGak izan duen hazkunde apalaren zergati nagu-
sietariko bat, zeren eta gainerako zerbitzuek %3,5eko bilakaera positiboa izan baitute.

Lanaren merkatuari gagozkiola, urtetik urterako enpleguaren hazkundea %10,1ekoa izan
da Espainian, hau da, aurreko urtean jasandako gehikuntza baino bost bider handiagoa.
Izatez, enplegua 1.489.200 lagunetan gehitu da, eta kopuru hau 2001ean sorturiko
294.600 lanpostuak baino dezente handiagoa da. Orobat, langabeen kopurua %5,8
murriztu da, hau da, aurreko urtean baino 130.200 langabe gutxiago1. Honela, langabezia
tasa biztanleria aktiboaren %11,4 da, hots, 2001. urtekoa (biztanleria aktiboaren %13)
baino dezente zenbaki txikiagoa.

40

URTEKO TXOSTENA 2002

2002
2001 2002

I II III IV

Gastua azken kontsumoan 2,6 2,3 2,7 2,2 2,0 2,3
•  Etxeak 2,5 1,9 2,5 1,8 1,6 1,8
•  EZIAGGE 1,2 0,0 -0,9 -0,2 0,4 0,7
•  Administrazio Publikoak 3,1 3,8 3,8 3,8 3,7 4,0

Kapital finkoaren eraketa gordina 3,2 1,4 0,7 1,0 1,6 2,5
•  ekipamendu ondasunak -1,2 -4,1 -5,7 -5,4 -4,4 -0,8
•  eraikuntza 5,8 4,5 4,0 4,5 5,0 4,6

Izakinen aldakuntza (1) 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,3
Barneko eskaria (1) 2,8 2,3 2,6 2,0 1,9 2,7
Ondasun eta zerbitzuen esportazioa 3,4 1,4 -2,9 -1,6 4,2 6,0
Ondasun eta zerbitzuen inportazioa 3,5 2,2 -1,1 -1,7 4,2 7,4

Merkatu prezioetako BPGa 2,7 2,0 2,2 2,0 1,8 2,1

Nekazaritza eta arrantza adarra -3,1 -2,1 1,7 -0,9 -3,3 -5,7
Energia adarra 2,8 8,3 7,8 8,9 8,4 8,0
Industria adarrak 1,2 -0,5 -2,2 -1,7 0,7 1,2
Eraikuntza 5,4 4,9 4,5 4,8 5,6 4,8
Zerbitzu adarrak 3,2 2,2 2,4 2,4 1,9 2,2
•  merkatuko zerbitzuak 3,3 1,9 2,2 2,1 1,5 1,7
•  merkatukoak ez diren zerbitzuak 2,9 3,5 3,3 3,3 3,5 3,9

(1) Ekarpena BPGaren hazkundeari
Iturria: EIN

1 Dena dela, kontuan hartu behar dira 2002. urtean Biztanleria Aktiboaren Inkestan (BAI) sartu diren aldaketa
metodologikoak, zeren eta ondorioak baitituzte bai enpleguaren bai desenpleguaren kalkuluan, halako moldez non ekitaldi
honetako emaitzak gai honi dagozkionean ezin baitira zuzenean konparatu aurrekoekitaldietakoekin.



2.3. grafikoa  Interes tasen eta inflazioaren bilakaera

Prezioen portaerari dagokionean, berriz, ekonomian halako hazkunde bat gertatu den
arren eta euroak amerikar dibisaren parean bere balioa handitu duen arren, Kontsumoko
Prezioen Indizeak (KPI) %4ko hazkundea izan du. Hau dela eta, 2001ean, urtetik urtera-
ko inflazio tasa %2,7koa izan ondoren, 2002. urteak prezioen gorakada ekarri du.
Prezioen gorakada garrantzitsu honen zergatiak, batik bat euroa sartzearen eta petrolio
gordina garestitzearen ondoriozko tentsio  inflazionistetan bilatu behar ditugu, hala eta
guztiz ere, prezioen portaera EBean oro har, ez da izan Espainian bezain negatiboa,
horrenbestez, Espainia eta beste estatu kideen arteko inflazio diferentzia bikoiztu egin da
(%1,8 2002. urtean eta %0,9 2001. urtean). Produktuak taldeka aztertuta, elikagaiak eta
alkoholik gabeko edariak (%4,6), alkoholdun edariak eta tabakoa (%4,6), garraioa (%5,0),
irakaskuntza (%4,7) eta batez ere ostalaritza (%5,8) dira batez bestekoaren gaineko pre-
zio igoera izan duten ondasun taldeak.

Kontu publikoen gaiari dagokionez, nabarmendu beharrekoa da 2002. urtean EBak
Espainiarentzako Egonkortasun plana onartu duela. Europako Batzordeak Espainiak bere
finantza publikoak dagoeneko saneatuta dauzkala deritza, eta horrenbestez, aurrekon-
tuen oreka erdiestea eta bai finantza publikoetan soberakina edukitzera iristea ere helbu-
ru daukan egonkortasun itunaren xedapenak betetzen segitzen duela.
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(1) EBZren finantzazio eragiketa nagusien asteroko enkanteko interes tasa
Iturria: EIN.
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2.3. EAEko ingurune ekonomikoa

2.3.1. Bilakaera historikoa (1980-2001)

Eustaten Kontu Ekonomikoen informazioari gatxezkiola, EAEko Barne Produktu Gordina
(BPG) 20012 urtean, 35.180,70 milioi eurokoa izan da (5.853.576 milioi pezetakoa), zen-
baki honek %76,6ko hazkundea adierazten du (ohiko terminoetan) 1980. urtean izanda-
koarekin alderaturik.

2.7. Taula.  EAEko BPGaren bilakaera merkatu prezioetan adierazita

(1995eko prezio konstanteak) 

EAEko jarduera ekonomikoaren bilakaerak azkeneko urte hauetan garapen zikliko nabar-
mena agertzen du. Ildo honetatik, laurogeiko hamarkada BPGaren emaitza negatiboekin
hasi zen, EAEn abiaturiko birmoldaketa prozesu zabaletik ondorioztatu zen industriaren
krisia zela kausa funtsean. 1984. urtea inflexio urtea da gure ekonomiarentzat, eta hamar-
kadaren hondarretaraino luzatu zen jarduera ekonomikoaren susperraldi nabari bati
hasiera eman zion, bizkortasunik handiena 1988-1989 biurtekoan erdietsi zuela (hazkun-
de tasa garrantzitsuak izanik: %6,9 eta % 6,3 hurrenez hurren).

2.4 grafikoa  EAEko BPGaren bilakaera

Urtetik urterako benetako aldakuntza tasa
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Urtea Milioi Euro Milioi pzta 1980=100

1980 19.919,20 3.314.277 100,0
1985 19.669,31 3.272.697 98,7
1990 24.830,97 4.131.526 124,7
1995 27.184,11 4.523.056 136,5
2000 34.107,76 5.675.054 171,2
2001* 35.180,70 5.853.576 176,6

*Behin-behineko datuak
Iturria: Eustat (kontu ekonomikoak), Euskadiko Kutxa (Euskal Ekonomiari buruzko Txostena)

Iturria: Eustat (kontu ekonomikoak), Euskadiko Kutxa (Euskal Ekonomiari buruzko Txostena)
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2 Txosten hau egiteko unean geure esku daukagun azkeneko urtea.



Ziklo ekonomikoaren hedapen fase hau laurogeita hamarreko hamarkadaren hasierako
urteetan eten egin zen, halako moldez non EAEko ekonomia, gure ingurune hurbileko
ekonomiekin gertatu zen bezala, atzeraldi batean sartu baitzen, eta horren adierazga-
rririk handiena 1993. urtea da, ekitaldi hartan BPGaren hazkunde tasa negatiboa izan
zelarik (%-0,8). 1994. urteaz geroztik ostera ere hasiko da EAEko ekonomiaren heda-
pen aldi berri bat eta hamarkadaren hondarretaraino luzatuko da, eta jarduera ekono-
mikoaren hazkunde handiko 8 urte izango dira elkarren segidan kateaturik (1994-2001
epean urteko batez besteko %4,2ko hazkundea izan zen). Horren guztiaren ondorioz,
EAEko ekonomiak bere langabezia maila dezente murriztu ahal izan du eta bai aurrera
egin ere Europako gure inguruneko gainerako ekonomiekiko benetako konbergentzia
prozesuan.

2.3.2. Estatuarekiko eta EB-15ekiko konbergentzia 

Eustatek eskainiriko informazioa aintzat harturik, EAEk Estatuko BPG osoari egindako
ekarpena %6,49koa da 2001. urtean. Per capita BPGari gagozkiola, berriz, Estatuko
batez bestekoa baino EAEren jarrera nabarmen gorago dago, izatez, 2001. urtean EAEk
per capita BPGa %27,3 handiagoa agertzen du.

2.5 Grafikoa  EAEren parte hartzea Estatuko BPGean

2.6 grafikoa  EAEko per capita BPGaren bilakaera, Estatuko batez bestekoa = 100
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Iturria: Eustat, EIN, Euskadiko Kutxa (Euskal Ekonomiari buruzko Txostena).
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EAEren eta Europako Batasunaren arteko konbergentzia ekonomikoaz ari garela,
Eurostatek eskaini digun 2000. urteari dagokion informazioaren arabera, baiezta daiteke
EAEk duen per capita BPGa Europako batez bestekoaren oso hurbila dela. Izatez, 1998-
-2000 hirurtekoan  EAEko per capita BPGa Batasunaren batez bestekoaren %99koa
dugu, eta 2001. urterako haren gainetik zegoen (%101). Halaber, Estatu mailan, per capi-
ta BPGrik handienetarikoa daukan autonomi erkidegoetariko bat da , Madrilen (Europako
Batasunaren batez bestekoaren %110) eta Nafarroaren atzetik bakarrik (105%), doi bat
Kataluniaren (99%) eta Balearren gainetik (98%), eta Estatuko batez bestekoaren oso
gainetik (Batasunaren batez bestekoaren %82).

2.8. Taula  EAEren eta gainerako autonomi erkidegoen benetako konbergentzia
EBarekin. Per capita BPGa
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Autonomia EBaren batez bestekoa = 100

erkidegoak 2000 1998-2000 batez bestekoa

Andaluzia 61 60
Aragoi 88 87
Asturias 71 70
Balearrak 98 98
Kanariak 78 78
Kantabria 80 77
Gaztela eta Leon 76 75
Gaztela-Mantxa 67 66
Katalunia 99 98
Valentzia E. 79 78
Extremadura 53 52
Galizia 65 64
Madril 110 109
Murtzia 69 68
Nafarroa 105 103
EAE 101 99
Errioxa 91 91
Ceuta eta Melilla 68 69
ESPAINIA 82 81
EB 100 100

Iturria: Eurostat.



2.7. grafikoa  Per capita BPGa Autonomi Erkidegoetan 2000. urtean
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Iturria: Eurostat.
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2.4. Gertaraki sociolaboral nagusiak Europako Batasunean3

2.4.1. Orotako ezaugarriak

Negoziazio kolektiboaren garrantzia Europako lan harremanetan baieztatzen da Lan
Harremanen Europako Behatokiak (EIRO) egindako ikerketa baten arabera. Ikerketak
erakutsi zuenez, azterturiko 16 estatuetan (Europako Batasuneko 15 eta Norvegia) nego-
ziazioaren estaldura maila handian mantentzen da. Halatan, bada, informazio alderaga-
rria duten hamabi estatuetatik, bederatzik estaldura maila zabala dute (enplegatuen %70
baino gehiago), bik estaldura maila ertaina dute (%40 eta %70 bitartean) eta estatu batek
estaldura txikia du (%40) baino gutxiago). Halaber ageri da aldaketa txiki batzuk suertatu
direla estaldura ratioei dagokienean iragan hamarkadan. Bi estatutan (Alemanian eta
Erresuma Batuan) negoziazio kolektiboaren estaldura jaitsi egin da bi urteotan, eta batean
(Danimarkan) hazi egin da. 

2002. urteko negoziazio kolektiboko gertakari nagusiei dagokienean berriz nabarmentzen
dira estatu mailan urte horretan erdietsi ziren zenbait akordio: 

• Belgikan, negoziazio kolektiboa bi urtetan behin egiten da, gizarte eragileek akordio
berri bat lortu zuten 2003-2004rako 2002. urteko abenduan. Formalki 2003ko urtarri-
lean onartu zen akordio honek ordainketa sistema bat hornitzen du 2003rako eta
2004rako, eta orobat estaldura ematen die beste zenbait gairi hala nola  erretiro aurre-
ratuari, baimenei eta trebakuntzari.

• Finlandian, Errentei buruzko politikaren gaineko akordio berri bat erdietsi zuten  2002.
urteko azaroan, zenbait astetan gogorki negoziatzen jardun ondotik. Akordioak 2003.
urterako eta 2004. urterako ordainketa sistema bat xedatzen du, beste zenbait neurri
kualitatiborekin batera, eta gobernuak hitzemandako  zerga murrizketa.

• Grezian, bi urterako akordio berri bat sinatu zuten sektore pribatuan 2002.eko apirilean,
bi hilabetetan negoziatzen jardun ondotik. Akordioak gutxieneko soldata igoera bat hor-
nitzen du, eta orobat zenbait xedapen berri lan baldintzei buruz eta beste gizarte gai
zenbaiti buruz. Lanaldiaren murrizketari dagokionean, berriz, negoziazioa geroratu
egin zuten batzorde berezi bat osatzekotan.

• Irlandan, negoziazio zail eta luzeen ondotik, Gobernuak eta gizarte eragileek akordio
nazional bat lortu zuten azkenik, ordainketei buruzko 18 hilabeteko indarraldia jasotzen
duena eta orobat zenbait xedapen sindikatuen onarpenari eta langabeziako sorospe-
nei dagokienez.

Sektoreko negoziazio kolektiboa nagusi den estatuetan, 2002. urtea jarduera handiko
urtea izan zen zenbait kasutan. Alemanian akordio batzuk lortu zituzten zenbait sektore
garrantzitsutan, hala nola metalgintza, kimika, eraikuntza eta arte grafikoak, eta bizkorta-
sun honen parean, aldiz, estatu mailan enplegurako hirualdeko aliantzaren elkarrizketek
porrot egin zuten 2002. urtean.

Norvegian, bi urterako indarrean diren akordioak 2002. urtean negoziatu zituzten.
Negoziazioaren buruan, ohi bezala, makineriaren industriaren sektorea kokatu zen, eta
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honi jarraiki etorri ziren sektore publiko eta pribatuetako akordioak. 2002.eko akordioek
hasieran aurreikusten zirenak baino soldata igoera handiagoak sortu zituzten zenbait sek-
toretan, hala ere, negoziazio kolektiboa gatazkarik gabe burutu zen gehienbat.

Danimarkan, negoziazio jarduera gutxi egon zen sektore pribatuari dagokionean, zeren
eta sektorerik gehienak 2000. urtean erdietsitako lau urterako akordioen menpean bai-
tzeuden artean. Dena dela, sektore publikoari dagokionean lortu egin ziren zenbait akor-
dio udal eta eskualde eremuetan eta bai administrazio zentralean ere. Era bertsuan,
Suedian, sektore askotan indarrean zeuden artean 2001. urtean negoziaturiko hiru urte-
rako akordioak, dena dela, 2002an akordioak lortu ziren Administrazioan eta telekomuni-
kazioen sektorean.

Frantzian, berriz, negoziazio jarduera murritz dadin espero da 2002. urterako (behin beti-
ko estatistikak 2003. urteko uztaila baino lehen argitaratuko ez badira ere). Frantziako
negoziazioan asteko 35 orduko lanaldia sartu izanak segitzen du gai nagusia izaten orain-
dik ere, Gobernuak, nolanahi den ere, doitze neurri batzuk xedatu ditu legeak ezartzen
duen lanaldiaren murrizketa aplikatzerakoan, lanaldiaren murrizketaren eragina leuntze
aldera, bereziki aparteko orduen kuota handitu duelarik.

Portugalen, negoziazio kolektiboaren aplikazioari eta estaldurari gagozkielarik, 2002. urte-
an %4,5eko murrizketa gertatu zen erdietsiriko akordioen kopuruan 2001. urtearekin kon-
paraturik. 

Beste alde batetik, 2002an akordio kolektiboak erdietsi ziren zenbait alor berritan. Esate
baterako, urtarrilean Austrian aldi baterako lan agentzien lehenbiziko akordio kolektiboa-
ren sinadura gertatu zen, eta gutxieneko soldata bat xedatu zuten nagusiki metalgintza
sektorean kontratatzen dituzten abantzu 27.000 langilerentzat.

2.4.2. Ordainketak

Europako eta Norvegiako soldata igoeren batez bestekoa 2001. urteko %3,8tik 2002.
urteko 3,5era jaitsi da. Emaitza hauek 1999. urteaz geroztik izan den gorako joera eteten
dute. Estatuen araberako azterketan alde handiak agertzen dira, halatan 2001. urtean
Irlandan %7,5eko igoera egon zen, Alemanian, berriz, %2,1ekoa, eta 2002. urtean solda-
ta igoera %5,5era iritsi zen Norvegian eta %2,1era Austrian.
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2.8. grafikoa  Europako Batasunean negoziazio kolektiboaren bitartez 2001erako
eta 2002rako itunduriko soldata igoerak 

Soldata igoerak moteltzeko joera nahikoa hedaturik egon da 2002. urtean konparazioan,
eta soldata igoera nominal txikiagoak hainbat estatutan, hala nola Austrian, Belgikan,
Finlandian, Irlandan, Luxenburgon, Herbereetan, Portugalen eta Erresuma Batuan.
Aitzitik, soldata igoeren ehunekoa gehitu egin zen Alemanian, Grezian, Italian, Norvegian
eta Espainian, eta egonkor dirau, berriz, Danimarkan eta Suedian. Alabaina, soldata igo-
era nominalak inflazioarekin doitzen badira, benetako soldata igoerak hazi egin dira zer-
txobait 2001.eko %0,8tik 2002.eko %1era, batez ere, Norvegian izan den gehikuntza
handia dela kausa, ezen estatu hori Europako Batasunean kontuan hartu ezean beneta-
ko soldata igoeren hazkundeen batez bestekoa %0,7koa izan baita 2002. urtean.
Soldaten benetako aldakuntza tasa handitu egin zen, daukagun informazioaren arabera,
hamabost estatuetariko bederatzitan eta bostetan baizik ez zen gutxitu.

Soldaten moderazioa luzatu edo indartu egin zen estatuetan, berriz, hau hala izan bazen
neurri handi batean emaitza ekonomiko kaskarren ondorioz izan zen, eta zenbait kasutan
halaber gobernuen eta eragile sozialen ahaleginen ondorioz. Austrian, adibidez, ekintza
askatasun mugatua izan zen soldata igoerak finkatzeko, egoera ekonomiko ahulagoa eta
langile soberakina direla kausa. Metalgintza sektoreko akordioak, ohituraz Austrian errit-
moa ezartzen duenak, hain zuzen, %2,2-%2,3 bitarteko gutxieneko soldata igoerak fin-
katzen ditu, eta orobat enpresarien aukera bat ordainketa proportzio bat malgutasunez
banatzeko. Metalgintzaren akordioaz geroztik lortutako beste akordio batzuek %2,1 eta
%2,3 bitarteko soldata igoerak ekarri zituzten.
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Herbehereetan 2002ko negoziazio kolektiboan soldaten moderazioaren gaia egon ere
egon zen. Azkenean, itunduriko soldata igoeren batez bestekoa %3,8koa izan zen
(%4,4koa 2002an), maila desberdinetan sektoreen arabera, industriako eta garraioko
%2,9tik nekazaritzako %4,5eraino. 2002. urteko azaroan Herbehereetako gobernuak eta
gizarte eragileek akordio sozial bat erdietsi zuten 2003. urterako, soldata igoeren %2,5eko
muga islatzen duena.  Azken hamarkadan, itunduriko muga bat finkatzen den lehenbiziko
aldia izan da.

Belgika, Finlandia eta Irlandako soldaten moderazio erlatiboari ere aurreko urteetan sina-
turiko sektorearteko akordio nazionalek lagundu zioten. Erresuma Batuan, enpresa mai-
lako negoziazioa da nagusi, eta adosturiko oinarrizko ordainketek %3 egin zuten gora
2002an (%3,5 2001ean, irabaziak, ordea, batez beste %4,2 handitu ziren. Sektore publi-
koko langilerik gehienek inflazioa baino soldata igoera handiagoak izan zituzten.

Beste zenbait estatutan, ordea, soldaten moderazioa aldaroka ibili zen 2002. urtean. Hala
izan zen Alemanian, IG Metall sindikatuak soldata igoera garrantzitsuak erdietsi baitzituen
sektorean, zenbait urtetan soldata murrizketak izan ondoren. Sindikatuak 2002rako sol-
datak %4 igotzeko akordio bat lortu zuen metalgintza sektorerako, hala ere, igoeraren
parte bat loturik dago ordainketa sistema berri bat sartzearekin. 2002. urterako itunduriko
soldata igoerak oro har %2,7koak izan ziren batez beste, aurreko bi urteetan baino zer-
txobait altuagoak (%2,4 2000. urtean eta %2,1 2001ean). Hala eta guztiz ere, kontsumo-
ko prezioen aldakuntza eta gizarte segurantzari egindako kontribuzioa kontuan
hartutakoan, aldakuntza negatiboa jasan zuten benetako soldatek.

Frantzian, ordainsarien hazkundea izoztuta egon da 1998. urtetik 35 orduko asteko lanal-
dia sartzea zela medio, eta 2002. urtean berriro ere hazten hasi ote den zantzu batzuk
badaude. Honen zergatia zera da, azkeneko urteetan finkatu ziren soldata izozte asko eta
soldaten moderazioko akordio asko lanaldiaren murrizketari orpoz orpo jarraiki sartu zire-
la, alegia, eta orain hauek bere azkenera iristen ari direla.

Azkenik, soldata igoerez gain, ordainketa malguaren gaiaz ere jardun zuten zenbait esta-
tutako negoziazio kolektiboetan. Bereziki Danimarkan, ezen industria sektoreko negozia-
tzaileek ordainketa sistema berri bat ezartzeari buruzko akordio bat erdietsi baitzuten,
sistema honi “Ordaiketa-gehiago” (Pluslon) deritza eta emaitzei lotutako sistema bat da,
hau da, estuki erlazionatzen ditu ordainsaria, batetik, eta langileen banakako emaitzak eta
enpresaren emaitzak, bestetik. Gainera, uztailean, merkataritza eta zerbitzuetako enpre-
sarien elkarteak txosten bat plazaratu zuen eta bertan ordainketa malguko sistema bat
sustatzen zuen, hain zuzen, beronen bitartez, enplegatuek beren ordainketa paketea eta
beste onura batzuk ere osa zitzaketela.

2.4.3. Lanaldia

Europako Batasunean eta Norvegian itundutako lanaldia abantzu egonkor mantendu da
2001. eta 2002. urteetan asteko 38,2 ordutan batez bestekoan. Azkeneko urteetan beza-
latsu, 2002. urtean ere lanaldia murrizteko akordio esanguratsurik ez da nabarmendu
estatu gehienetan. Itundutako asteko lanaldiari dagokionez, halako egonkortasun orokor
bat ageri den arren, laneko denbora negoziatzaileek ukitu behar izaten duten gai nagu-
sietariko bat da beti ere.

Lanaldiaren murrizketari dagokionean, Frantzia da azkeneko lau urte hauetan gailentzen
den estatua, asteko 35 orduko lanaldiari buruzko legeria indarrean sartu den heinean.
2002. urtea ez da salbuespena izan, lanaldia izan baitzen negoziazio kolektiboan nagusi-
tu zen gaia eta asteko lanaldi normalaren batez bestekoa 2001. urteko 36,1 ordutatik
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2002. urteko 35,7tara beheititu zen. Nolanahi ere, gai honen eragina zertxobait moteldu
den zantzu batzuk ere badira, eta aurreko urte batzuetan baino arreta handiagoa jarri dute
ordainketaren gaian.

Belgikan, 2001-2002ko sektorearteko akordio nazionalak lanaldiaren ordu bateko murriz-
keta jasotzen zuen, 39 ordutik 38 ordura, alegia, 2003ko urtarrilean indarrean sartuko
zena. Sektore eta enpresa mailan ere, 2002. urtean lanaldiaren murrizketari buruzko akor-
dio batzuk aurkeztu ziren. Hala nola Grezian, bertan itundutako lanaldiaren batez beste-
koa asteko 40 ordukoa baita, Europako Batasunean denik altuena (eta lanaldi osoko
langileen benetako lan denbora igotzen ari da), sindikatuek, berriz, lanaldia 35 ordueta-
rantz murriztea aldarrikatzen dute soldataren jaitsierarik gabe, orain arte, ordea, ez dira
bete eskakizun hauek, hala eta guztiz ere, gertatu dira sektore eremuan murrizketa ba-
tzuk, bereziki bankuetan, lanaldia asteko 38 ordu eta 20 minututik 37 ordura jaitsi baita.
Luxenburgon, akordio berri batzuek murrizketa txiki batzuk sartu dituzte asteko 40 ordu-
ko lanaldiari buruzko araudian.

2.9. grafikoa  2002ko negoziazio kolektiboaren bidez itundutako batez besteko
asteko lanaldi normala

Era berean, kasu batzuetan, urtean oro har lan orduen kopurua gutxitzearen bitartez ger-
tatu da lanaldiaren murrizketa, esate baterako, Italian, kimika sektorean akordio berri
batek urteko lanaldia zortzi ordu murriztea ekarri zuen. Eta beste zenbaitzuetan, berriz,
lan denboraren gutxiagotzea jaiegunen kopuruaren gehikuntzaren bitartez gertatzen da,
esate baterako, Danimarkan, sektore publikoan 2002an hitzarmen kolektiboa berritzeko
negoziazioen testuinguruan aparteko bi opor egun gehiago eman zituzten eta. Beste alde
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batetik, lan denbora murrizteari buruzko negoziaziorik asko lan denboraren malgutasun
handiagoarekin loturik daude, alabaina, itxura denez, ez da erdietsi akordio nabarmenik
gai honen inguruan 2002. urtean.

Erresuma Batuan badabil eztabaida bat “lan ordu anitzeko kultura” deritzana ulertzeko
moduaren inguruan. Ingeles gobernua baliatu da Europako Batasunaren lanaldiari buruz-
ko Zuzentarauaren klausula batez, hain zuzen, beronek bidea ematen baitie enplegatuei
ez aukeratzeko asteko gehienezko 48 orduko lanaldiaren murrizketa. Sindikatuek aukera
hau desager dadin eskatu dute behin eta berriz, Erresuma Batuan enplegatuen %16k 48
ordu baino gehiago lan egiten baitu astean.

2.4.4. Enplegu egonkorra

Enplegu egonkortasunak segitzen du kezkabide izaten estatu askotan 2002. urtean,
zeren eta munta handiko berregituraketak eta lanpostuen zerrenda txikitzeak gertatzen ari
baitira enpresa askotan Europan zehar.

Grezian, akordio berri bat erdietsia dute kazetarientzat, enpleguaren egonkortasunari
buruzko klausula batzuk jasotzen dituena eta enpresariei iraizpen kolektiborik ez egiteko
konpromisoa harrarazten diena, hain zuzen ere, orobat luzatu egiten du aldez aurretik
existitzen zen xedapen bat egunkarien jabegoetan gerta litezkeen aldaketek kazetarien
lan eskubideetan eraginik edukiko ez dutela berresten duena, eta, halako kasuetan ere,
kontratu lotura ez dezaten etentzat eman. Enpresa mailan, Grezian, Atenasko Hilton
Hotelean akordio berri batera iritsi ziren, hotelaren aldi baterako itxierei dagokienean.
Akordio honek hoteleko enplegatu askori kontratu loturaren iraunkortasuna aitortzen die
nolabaiteko soldata konpentsazio batekin, eta lanpostuen %2 hilabeterako iraiztea bai-
mentzen dion klausula batez ez baliatzeko konpromisoa harrarazten dio konpainiari hote-
lak bere jarduerari berriz ekin arte.

Italian konpainia anitzek atzeraldi ekonomikoaren eragina azkarki jasan dute urtean zehar.
Esate baterako, Alitaliak estualdi handiak pairatu ditu abiazio sektorearen nazioarteko kri-
sia dela medio. Nolanahi den ere, 2002ko martxoan konpainia horretan sinatu zen akor-
dio batek bidea ematen du hastapen batean aurreikusita zeuden 2500 iraizpenetarik
batzuk saihesteko zenbait neurri erabilirik, hala nola erretiroak, soldatak bi urteko epera-
ko izoztea eta “kontratu solidarioak” egitea, zeren eta hauen bitartez lan kostuak murriz-
teak dakarren inpaktua enplegatu kopuru handi baten artean banatzen baita lanaldia
murriztearen bidez. Beste alde batetik, ekonomia berriko hainbat enpresatan ere berregi-
turaketak gertatu dira. Guztiarekin ere, Italian gertatu denik industria birmoldaketarik
garrantzitsuena Fiat Auto enpresaren berrantolaketa izan da. Fiateko zuzendaritzak eta
sindikatuek zenbait hilabete negoziazioetan eman ondoren, batetik mobilizazioak eta bes-
tetik berregituraketa planen prestaketa eta neurriak tartean zirela, azkenik akordio bat
erdietsi zuten Fiateko zuzendaritzak eta Italiako Gobernuak 2002ko abenduan, alabaina,
sindikatuek ez dute onartu.

Beste etsenplu bat Erresuma Batuan izan genuen, bertan Forden instalazioak
Dagenhamen eta Vauxhallenak Lutonen itxi ziren eta gutxi gorabehera 3.000 enplegu
galdu ziren, alta, nahitaezko iraizpenik gabe egin zen. Finlandian sindikatuen helburueta-
riko bat lanik gabe gelditzen diren enplegatuentzat konpentsazio ordain handiagoak lor-
tzea izan zen 2003-2004ko errenta politikari buruzko akordio zentral berriaren
negoziazioan. Ez zuten erdietsi asmo hau betetzerik, baina haren ordez, iraizpenaz
mehatxaturiko langileentzako egitarau bat gauzatzea adostu zen, enpresarien, enplega-
tuen eta herri agintarien arteko elkarlanean antolaturik. Egitarau honen helburua iraitzita-
ko enplegatuek berehala beste enplegu bat aurkitu ahal izango dutela segurtatzea da,
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enpresa berean edo beste batean. Gainera, enplegatuek konpentsazio ordainak jasotzen
dituzten epea luzatu egingo zaie hogei urte lanean eman duten langileei.

2.4.5. Aukera berdintasuna eta desberdintasun arazoak

Lan baldintzetan gizonezkoen eta emakumezkoen arteko desberdintasunak desagerra-
raztea negoziazio kolektiboetan eztabaidatu behar izaten diren gaietariko bat den arren,
guztiarekin ere, arreta maila aldatu egiten da estatu batetik bestera, eta eskuarki ezin
esan daiteke negoziazio agendako gairik garrantzitsuenetariko bat denik.

Nolanahi ere, eskualde askotan kezkagarria da gizonen eta emakumeen artean agertzen
den soldata desberdintasun ulertezina, %20koa dela kalkulatu da Europako Batasuneko
estatu kideetan eta Norvegian batez beste. Adibidez

• Belgikan 2001-2002ko sektorearteko akordioak, gizonen eta emakumeen arteko ber-
dintasun handiagoa lortzeko ahaleginak egiteko konpromisoa harrarazten die gizarte
eragileei. Konpromiso honen barnean jasota dago lanbide sailkapenak berrikustea
neutralak izan daitezen generoari dagokionez.

• Finlandiako 2003-2004ko errenta politikari buruzko akordioak jasotzen du berdintasu-
na handitzea (2003an %0,3) generoen arteko soldata desberdintasunak txikiagotzeko.

• Herbehereetan alde biko Lan Fundazioak ordainketa berdintasunari buruzko katalogo
bat egin zuen alderdi negoziatzaileek erabil zezaten sektore eta enpresa mailan.

• Erresuma Batuan, Aukera Berdintasunaren aldeko Batzordea kontsultak egiten hasi
zen 2002ko abenduan ordainketa berdintasunari buruzko bere praktika kodearen testu
bateratu baten gainean.

Genero berdintasunaren testuinguru zabalago batean, 2002. urtean Italiak akordio berri
batzuen etsenpluak eskaintzen dizkigu. Eskualdeko eta tokiko eremuetan, aukera berdin-
tasunari eta genero berdintasunari dagozkien gaiak ukitu zituzten, enplegu eta hazkun-
dearen aldeko akordio berri batean, Milanen udal agintariek, sindikatuek eta enpresari
elkarteek sinaturik, eta Lonbardian “ekonomiaren garapenaren, lanaren eta gizarte kohe-
sioaren eta kalitatearen aldeko Itun” batean. Lonbardian adostutako neurriek ere emaku-
mezkoen enplegua sustatzeko ekimenak jasotzen dituzte, hala nola aparteko neurri
bereziak ondoko gaiei buruz: prestakuntza, aholkularitza eta enpresak sortzen laguntze-
ko pizgarriak ematea, haurrak zaintzeko erraztasunak eta lan jardunaren ordutegi mal-
guagoa sartzea. Enpresa mailan, berriz, Ferrero konpainian urrian bi urterako
esperimentazio aldian sinatu zen akordio batek enplegu plan partekatuen aukera plaza-
ratzen du, beraz, honen arabera bi langilek lanpostu bera eduki dezakete, eta hau bere-
ziki diseinaturik dago, hain zuzen ere, beren amatasun baimena agortu ondoren 3 urte
baino gutxiagoko haurrak dituzten ama langileentzat eta bai osasun arazoak dituzten lan-
gileentzat ere.

Generoaren korrontea zenbait estatutan aurrera egiten ari den gai bat da. Esate batera-
ko, Austrian, Soldatako Langileen Sindikatuak 2002ko azaroan onartu zuen genero plan
batek sindikatua behartzen du bere hitzarmen kolektibo guztiak aztertzera, ordainketei eta
baldintzei dagokienez, emakumeen kontrako klausula diskriminatzaileei buruz.

Langile adinduak, minusbaliatuak eta etnia minoritarioetako langileak ukitzen dituzten
beste gai batzuei dagokienez, ez dirudi gertakari esanguratsurik jazo denik 2002. urteko
negoziazio kolektiboan, zenbait estatutan langile adinduei dagokien salbuespenen bat
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gorabehera. Gai honen inguruan, ekimen garrantzitsu bat plazaratu da Belgikan, izan ere,
bertan akordio kolektibo bat erdietsi zuten gizarte eragileek Lanaren Kontseilu
Nazionalean, lanik gabe gelditzen diren 45 urtetik gorako langileen laguntza eskubide
baten arauak finkatzen dituena. Danimarkan, berriz, Administrazio Zentralean eta Tokiko
Administrazioan erdietsi diren hiru urterako akordio kolektibo berrietan jasotzen dituzte
langile adinduentzako neurri indartuak.

Norvegian Gobernuak eta gizarte eragileek lan bizitza oso bati buruzko akordio bat sina-
tu zuten, eta bertan jasotzen den xedapen baten bitartez akordio batzuk ituntzen dituzte
enpresek gizarte segurantzaren arduradunekin, gaixotasuneko ezgai egoerei dagokienez,
langileak estuki ikuskatzeko konpromisoa hartuta eta orobat langunean langile adin-
duentzako eta minusbaliatuentzako doikuntzak egiteko. 2002. urtearen hondarretan aipa-
tutako akordio hauen estaldurak Norvegiako enplegatuen laurden bat hartzen zuen gutxi
gorabehera.  Azkenik, Europa mailan, 2002. urtean ekimen interesgarri bat burutu da, hau
da, funtsean gomendio batzuk dira merkataritza sektorean gizarte eragileek adosturik,
languneetan adin aniztasuna sustatzeko. Gomendio hauek arreta berezia jartzen dute
zenbait arlotan, hala nola bereizkeriarik eza, prestakuntzarako eskubide berdintasuna, eta
lanaldia egokitzea, langile adinduek enpleguan era eraginkorrean parte hartzen segi
dezaten. 

2.4.6. Gizarte eragileen antolamendua eta zeregina

2002an barrena aldaketak gertatu dira Europako gizarte eragileen erakundeen egituretan.
Sindikatuen aldetik, bat egite asko edo aztergai izan ziren edo gauzatu egin ziren. Hala
izan zen, afiliatuen eta oro har lanaren berezko izaera aldakorra dela medio, eta halaber,
kostuak gutxiagotzearren, estatu askotan, baina ez guztietan, izan den afiliazio txikiago
baten testuinguruan.

Sindikatuen ordezkagaitasuna mintzagai garrantzitsua izan zen zenbait estatutan.
Frantzian, sindikatuen ordezkagaitasun maila Gobernuarekiko eztabaida luzeetako gaia
izan zen, zeren eta 2003.az aurretik negoziazio kolektiboaren joko arauei buruzko nego-
ziazioak aurkeztu baitziren. Industria auzitegietarako  hauteskundeak, hots, sektore pri-
batuan sindikatuek daukaten ordezkagaitasunaren froga garrantzitsu bat, 2002ko
abenduan egin ziren. Sindikatuen posizioak bere hartan mantendu ziren egonkor, eta
Lanaren Konfederazio Orokorra (CGT) sindikatua izan zen boto proportziorik handiena
erdietsi zuena. Honen itxura bertsuko zirkunstantziak suertatu ziren Luxenburgon ere, sin-
dikatuen ordezkagaitasun kontzeptuari dagokionez. Gobernuak aurkeztu dituen proposa-
menak ondo hartu dituzte sindikatuek, Bankuetako eta Aseguruetako enplegatuen
elkarteak izan ezik.

Gorago esan den bezala, sindikatuen berregituraketa askoren aurrekariak hainbat estatu-
tan afiliatuen kopurua etengabe egiten ari den beherako bidean bilatu behar dira. Esate
baterako, Alemaniako sindikatuen Federazioko afiliatuek %2,5 egin zuten behera 2002.
urtean, hau da, 7,7 milioi inguru afiliatu. Nolanahi den ere, azkeneko hamar urte hauetan
afiliazioak beheranzko joera daukan arren, abiada txikiagotu egin da 2002. urtean, ezen
sindikatu batzuek beren erreklutamendu estrategiak aldatu baitituzte.

Ugazabei dagokienez, gertakari esanguratsuak izan dira enpresarien elkarteen antola-
menduan. Frantzia estatu ezohikoa da, eta bost urtean behin enpresarien elkarteen
ordezkagaitasuna neurtzeko era garrantzitsu bat gertatzen da, industria auzitegiak
(Conseils de Prud’hommes) aukeratzeko egiten diren hauteskundeen bitartez, hauetako
kide baitira ugazabak ere langileen ordezkariekin batera. Hauteskunde hauek 2002ko
abenduan izan ziren eta ohi bezala MEDEF, CGPME, FNSEA, UPA eta UNAPL elkarteek
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hautagai zerrenda bateratu bat aurkeztu zuten eta botoen %80 baino gehiago beregana-
tu zituzten. Alabaina, gizarte ekonomiaren ordezkari diren beste erakunde batzuek ere
(aseguru mutualitateak, kooperatibak, eta irabazi asmorik gabeko erakundeak) bere
zerrenda bateratua aurkeztu zuten eta emaitza harrigarriagoa lortu zuten botoen %11
baino gehiago bereganatu zituzten eta.

Izan dira enpresarien elkarteetan beste gertakari batzuk ere, hala nola Austrian, esate
baterako, Ekonomia Ganberak erreformak egiten segitzen du bere kideak gutxiago dire-
lako eta erakunde honek plantilla murriztu nahi du  kostuak murrizteko. Danimarkan, zer-
bitzu sektoreko enpresarien elkarterik garrantzitsuenetariko hiru bat egin ziren uztailean
eta Merkataritza, Garraio eta Zerbitzuetako erakundea sortu zuten, 10.000 enpresa baino
gehiago afiliaturik eta 90 sektore erakunde dituela, eta abar.  

2.4.7. Lan gatazkak

Oraindik estatistikarik ez badago ere, antza, 2002.a, 2001.a bezala, lan gatazkei dago-
kienez, desberdintasun urtea izan da estatuen artean, halatan, zenbait estatutan gatazka
gutxi egon zen, adibidez, Danimarkan, Finlandian, Luxenburgon eta Suedian, eta beste
batzuetan, munta handiko gatazkak gertatu ziren, maiz lan merkatuari, enplegu araudiari
eta sektore publikoko berregituraketei dagokienez Gobernuek dituzten politiken kontra
sindikatuek buruturiko ekintzen bidez. Hauxe izan zen Espainiako eta Italiako kasua, izan
ere, sindikatuek estatu mailako protestak antolatu zituzten lan merkatua erreformatzeko
Gobernuak egiten zuen proposamenaren kontra. Bi estatuotan Gobernuak hasierako pro-
posamenak aldatu egin ditu edukiren batean edo bestean gizarte eragileen lankidetza
dela medio.

Italian, Gobernuaren kontrako protesta Langileen Estatuko artikulu bat aldatzeagatik sortu
zen, eta artikulu honen arabera, hain zuzen, era bidegabean iraitzi dituzten langileak
berriz ere onartu behar dituzte. Greba orokorra egun batekoa izan zen, apirilaren 16an,
eta urte osoan grebagatik lan egin gabeko egunen %50 baino gehiago zenbatu zituen.
2003ko otsailean iragan da Italiako Parlamentura lege proiektu berria sindikatu nagusie-
kin adostu ondoren (indarrean hirugarrena den sindikatuarekin izan ezik) eta aipatutako
artikuluari buruzko kontzesio bat jasotzen zuen. Italian, metalgintza sektorean ere eragi-
na eduki ziren gatazkek, izan ere, sektoreko greba bat antolatu zen irailaren 15ean, Fiat
enpresaren berregituraketari buruzko negoziazioak zirela kausa bereziki eta orobat
Gobernua industria politikari buruzko plan nazional bat egitera bultzatzearren.

Portugalen ere greba orokor bat egin zuten abenduaren 10ean, Gobernuak lan Kode berri
bat ezarri nahiaren kontra protestatzeko, honek lan araudian aldaketa garrantzitsuak bai-
tzekartzan, hainbat gaitan hala nola gazte jendearen erreklutamenduan, inmigrazioan eta
lan segurtasunean. Austrian, eskuarki gatazka gutxiko herria izanik ere, 2002. urtean zen-
bait protesta garatu ziren Gobernuak hainbat sektoretan dituen berregituraketa planen
aurka, hala nola trenbideetan, hezkuntzan, eta abarretan. Belgikan ere antzera gertatu da,
trenbideak eta portuetako sektorea berregituratzeko planen aurka.

Sektore publikoa gatazka askoren eszenategia izan da 2002. urtean. Erresuma Batuan,
gatazkek era esanguratsuan egin dute gora urteko lehenengo 10 hilabeteetan, eta greba
kopurua txikiagoa izan zen arren, ukitutako langileen kopurua aurreko urteetan baino
askoz ere handiagoa izan zen, sektore publikoan edo zerbitzu publikoetan sortutako tira-
birak direla eta. Greba nagusien artean aipatu behar da trenbide sektoreak urtarrilean
egin zuena, Tokiko Administrazioarena uztailean, eta azarotik soldataren %40ko igoera
aldarrikatzen duten suhiltzaileena. Grezian, ordea, konparazioan txikia izan zen gatazka
kopurua 2002an aurreko urte batzuen aldean, funtzionario publikoek greba bat egin zuten
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abenduaren 5ean soldata igoerak zirela kausa protestatzeko. sektore publikoari dagoz-
kion beste greba etsenplu batzuk  baditugu Frantzian (funtzionarioak, aduanetako enple-
gatuak eta garraio publikoak), Irlandan (osasungintza eta hezkuntza sektoreak), Italian eta
Portugalen.

Herbehereetan, gatazka kopurua txikia izaten da eskuarki, hein batean greben legetasu-
nari buruz justiziak daukan jokabidea dela eta. Hala eta guztiz ere, 2002. urtean izan ziren
ekintza batzuk, adibidez, KLM aireko bidaien enpresan sortu zen greba gogorra, ingenia-
riek burutu zutena soldata zela kausa, gainera, Herbehereetako telekomunikazio sektore-
ko lehenbiziko greba sortu zen Getronics enpresan udan soldatak zirela medio han ere.

Zenbait estatutan gatazkak negoziazio kolektiboarekin lotuta egon ziren, halakoa izan zen
Alemaniaren kasua, bertan urtean zehar hitzarmen garrantzitsuak berritu ziren eta. Izan
ere, gatazkarik garrantzitsuenak metalgintza sektorean gertatu ziren, 10 eguneko greba
egin zutela akordioa erdietsi aurretik. Bankuetan eta eraikuntzan estatu mailako lehenen-
go greba gertatu zen azkeneko berrogeita hamar urteetan. Norvegian, berriz, erizainde-
gietako enplegatuek bost asteko greba egin zuten hitzarmen kolektibo bat negoziatzeko
beren aldarrikapenen defentsan, eta nahitaezko arbitraje baten bitartez amaitu zen.
Halaber, beste greba batzuk izan ziren Norvegian negoziazio kolektiboarekin loturik, baina
gatazken eragina oro har 2002. urtean askoz ere txikiagoa izan omen da 2000. urteko
negoziazioetan sortu zena baino.

Frantzian, enpresa mailako greba batzuk, berregituraketak, itxierak eta enplegu galtzeak
zekartzaten proposamenen kontrako erantzun moduan sortu ziren, halakoa izan zen
Lustucru, Daewwoo eta Biscuiterie Nantaise enpresen kasua.

Gatazkak arautzeari dagokionez, aipatu behar da Belgikan akordio garrantzitsu bat izan
zela gizarte eragileen artean lan harremanetan desadostasunak konpontzeko moduaz eta
beste hainbat gairen inguruan, eta alde guztiek onartu zuten gizarte elkarrizketari lehen-
tasuna ematea, edozein greba eginda auzitegietara jo beharrean. Martxoan Norvegiako
Gobernuak proposamen batzuk egin zituen grebari buruzko legeak aldatzeko. Hala ere,
aldaketa hauek txikiak ziren eta ez zuten gomendatzen inolako aldaketarik gaur egungo
legezko egituran hainbat arlotan, hala nola negoziazio kolektiboan, bitartekotzan eta bitar-
tekotza proposamenen bozketetan, aurreko urteetan debate garrantzitsuak izan baitziren
gai hauen inguruan.

2002. urtean espero zen Europako Batzordea gizarte eragileekin kontsultak egiten hasiko
zela borondatezko berradiskidetze, bitartekotza eta arbitraje zerbitzu bat Europa mailan
ezartzeko aukeraren gainean. Hala ere, 2002. urtea amaituta ez zen hasirik hartarako
harremanik.

2.4.8. Langileen parte hartzea 

Enplegatuen parte hartzeari dagokionez, munta handiko gertakari bat egon zen 2002ko
martxoan Europako Batasunaren lege egituraren garapenean, informazio eta kontsulta
arauei buruzko Zuzentaraua onartu zen eta. Batik bat, Zuzentarau berri honek behartu
egiten ditu estatu kideak enplegatuei hainbat gairen inguruan informatzeko eta galdetze-
ko indarrean dauden akordioak badirela ziurtatzera. Praktikan, ordea, Zuzentarau honek
Irlandan eta Erresuma Batuan edukiko du bere inpakturik handiena, zeren eta bi estatu
kide hauek ez baitute legezko sistema iraunkorrik langileek langunean ordezkaritza bat
izan dezaten. Horrenbestez, Erresuma Batuko Gobernuak 2002ko uztailean Zuzentarau
hau lege nazional bihurtzeko kontsulta prozesuari ekin zion. Gizarte eragileek beren
erantzunak urte hondarrean eman zituzten. Gisa berean, Irlandan ere sindikatuak neurri
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honen alde azaldu dira, eta enpresariak, aldiz, aurka agertu dira negozioetarako karga bat
dela sinetsirik.

Norvegian ere Zuzentarauaren transposizioa egin behar da Europako Ekonomia
Eremuaren Ituna dela medio, eta gizarte eragileek azaldu dutenez nahiago dute negozia-
zio kolektiboaren bitartez egin. Gai hau batzorde publiko baten esku jarri da eta hau gau-
zatzeko proposamenak egin beharko ditu 2003. urteko amaierarako. Zuzentarau honek
segur aski askoz inpaktu handiagoa edukiko du kide berriak izango diren estatuetan,
oraindik ere languneetan parte hartze eta ordezkaritza sistemak garatzen ari baitira.

Lan batzordeei buruzko legeria 2001. urtean erreformatua izan da Alemanian eta 2002ko
martxotik maiatzera bitartean burutu dira arau berrien araberako lehenengo hauteskun-
deak. Lege erreformaren xedea langileek langunean daukaten ordezkaritza zabaltzea eta
hobetzea zen eta dirudienez hau lortu egin da. Behin-behineko emaitzek erakusten dute-
nez lan batzordeen kopuruaren beheranzko joera aldatu egin da, eta egonkortasun han-
dia eta ordezkarien kopuruan %11ko gorakada egon da 1998. urteko emaitzekin
alderatuta. Hautatutako emakumeen kopurua %5 handitu da.

Herbehereetan, ostera, lan batzordeen funtzionamendua arautzen duten legeak etorkizun
hurbilean aztertu behar dituzte. Oraindik orain egindako txostenek kezka nabarmendu
dute enplegatuek lan batzordeekiko erakusten duten interes falta dela  eta, eta orobat
beren betebeharrak aurrera eramateko daukaten gaitasunaren inguruan. 

Berriz ere Europako eremura etorririk, eta langileen parte hartzeari dagokionez, Europako
Batzordeak asmoa dauka 2003. urteko udazkenean gizarte eragileei kontsulta bat egite-
ko Europako Batasun mailan 1994. urteko Europako Lan batzordeei buruzko
Zuzentarauaren berrikuspen posible baten inguruan. Honen karietara, sindikatuek 2002an
zehar batzorde hauek indartzea eskatu dute Zuzentarauan egin litezkeen orrazketetan.

Beste gertakari garrantzitsu bat Europa mailan, langileen parte hartzeari dagokionez,
Europako Enpresaren Estatutuari buruzko Arautzea izan zen eta orobat honi laguntzen
dion Europako Konpainietako (EBeko estatu batean baino gehiagotan languneak dituzte-
nak) enplegatuen parte hartzeari buruzko Zuzentaraua, 2001. urtean onartua eta 2004.
urterako estatu kideetan ezarria behar duena. Hala ere, orain arte mugimendu gutxi ba-
tzuk baino ez dira gertatu arau hauen transposizioari dagokionez.

2002ko uztailean, Daimler Chrisler Alemaniako auto ekoizleko zuzendaritzak eta enple-
gatuen ordezkariek mundu mailako ordezkarien batzorde bat eratzea adostu zuten, enple-
gatuen eta sindikatuen ordezkaritza organo formal  bat konpainiaren funtzionamendu
orokorraz arituko dena, alegia, eta estatu desberdinetako langileen ordezkarien arteko
informazio trukaketa eta orobat ordezkarien eta enpresako zuzendaritzaren artekoa
hobetzea helburu duena.    

56

URTEKO TXOSTENA 2002



2.4.9. Telelana 

Telelana Europako Batasunean azkeneko hamarkada honetan garrantzian gorantz egin
duen lan egiteko molde bat da (dena dela, inongo estatutan garrantzizko aplikaziorik ez
du bereganatu oraindik ere), teknologia berrien bilakaera dela eta, langileek beren eginki-
zunak langunetik urrun egonda ere egin ahal izateko bidea daukate. Europako
Batasunaren kalkuluen arabera gaur egun honelako lan moldean aritzen diren 4,5 milioi
enplegatu daude, EBean guztira diren 10 milioi telelengileen artean.

2002ko uztailean, gizarte eragileek akordio bat erdietsi zuten EB mailan telelanari dago-
kionez. Europa mailako beste akordio batzuk Zuzentarauen bitartez hezurmamitu badira
ere, telelanari buruzko akordioa gizarte eragileek sartuko dute estatu kideetan 2005.eko
uztailerako, era honetara eramango den lehenbiziko aldia izango da hau. Une honetara
arte ez da egon garrantzizko aurrerapenik hau gauzatzerakoan baina eman egin dira
dagoeneko lehenbiziko urratsak zenbait estatutan, hala nola Espainian, Finlandian,
Suedian eta Erresuma Batuan.

Batasun mailako akordio hau gauzatzeko ekimen hauez gain, zenbait estatutan, esate
baterako, Austrian, Alemanian, Portugalen eta Norvegian telelanari buruzko gai zehatzak
ukitu dituzte batez ere sektore mailan, adibidez, osasuna eta segurtasuna, langunean
dauden langileen bezalako tratu berdina, beren eskubideen ordezkaritza, sustapena eta
prestakuntza.

Italian, etsenplu batzuk eduki ditugu telelana helburu zehatz batzuetarako erabiltzeko
akordioei dagokienez. Lonbardiako ekonomiaren garapenaren, lanaren eta gizarte kohe-
sioaren eta kalitatearen aldeko itun berriak jasotzen ditu neurri batzuk telelanari buruzko
akordioak erdiestea bultzatzen dutenak, emakumezkoen enplegua sustatze aldera, eta
lana eta familia ardurak bat egitea eragotzi ohi duten egitura faktoreak deusezte aldera,
hain zuzen ere. 2002ko maiatzean akordio bat lortu zen Telecom Italiaren 2002-4 planean,
eta honek telelanaren erabilerari buruzko xedapen batzuk ekartzen ditu, berregituraketa
prozesu batean berrantolaturik izan diren langileen oztopoak gutxiagotzeko modu bezala.
Beste alde batetik, akordioak xedatzen du kontsultak konpainia bakoitzaren mailan eta
negozio unitateetan egin daitezkeela, telelanaren erabilera sartu, indartu eta garatzeko
asmoarekin.

2.4.10. Prestakuntza

Lanbide heziketa eta etengabeko lanbide prestakuntza, azkeneko urteetan, enplegu poli-
tiketan partaide diren heinean, gobernuek eta gizarte eragileek ukitu dituzten arazoen
artean garrantzia irabazi duten gaiak dira. Politika hauek lortu nahi dutena zera da, langi-
leek ikas dezaten eta eguneraturik manten ditzaten lan merkatuan gertatzen ari diren
mugimendu bizkorretarako garrantzitsu diren zenbait trebezia eta gaitasun. EB mailan,
gizarte eragileek ekintza multzo bat adostu zuten 2002ko martxoan gaitasunak eta pres-
takuntzak garatzeko langileen  bizitza osoan zehar, eta lehentasuna daukaten lau ekintza
arlo finkatu zituzten: beharrezkoak diren gaitasunak eta prestakuntzak identifikatu eta
aurreratu; gaitasunak eta prestakuntzak aitortu eta egiaztatu; informazioa, laguntza eta
orientazioa; eta baliabideak. Esparru akordio hau derrigorrean bete beharreko testua ez
den arren, hala ere, EBak marrazturiko helburuen testuinguruan ekarpen eraginkorra eta
zehatza egitea espero dute alderdi sinatzaileek etengabeko lanbide prestakuntza gauza-
tzeko. Erakunde sinatzaileek testua maila egokietan bultzatuko dute estatu kideetan.
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Une honetara arte, itxura denez, erantzun zehatz gutxi egon da estatu kideen artean
adostutako esparru berriari dagokionez. Erresuma batua salbuetsirik, izan ere, bertan
2002. urtean CBIren eta TUCen ordezkarien arteko topaketa bat egin baitzen eta es-
parruari erantzun bat emateko Erresuma Batuko txosten bat prestatzeari buruz jardun
baitzuten. Ekimen hauez gain, prestakuntza aspaldidanik da gai garrantzitsu bat gizarte
eragileentzat estatu askotan. Esate baterako, sektorearteko negoziazio kolektiboan ukitu
izan dute kasu askotan azkeneko urteetan.

•  Belgikan, 2001-2002rako sektorearteko akordioan prestakuntza jasotzen da bere hel-
buruetariko bat bezala. Akordio honek prestakuntzara bideratutako gastuaren batez
besteko proportzioa 2002. urteko hondarrerako %1,6raino handitzeko konpromisoa
harrarazten die alderdiei, eta epe erdian, 2004rako, asmo handiko helburu bat: %1,9.

•  Finlandian, 2003-2004ko akordio zentralak langile adinduen artean gaitasun maila han-
dituko lukeen egitarau bat antolatzeko baliabideak hornitzen ditu. Beste alde batetik,
helduen prestakuntzarako oinarrizko diru kopurua handitu egingo da, langileen presta-
kuntza eraginkorragoa izango da eta hirualdekoa izango da lantokiko prestakuntza.

•  Frantzian, lanbide heziketaren erreforma bati buruzko negoziazioek porrot egin zuten
2001eko urrian. Guztiarekin ere, 2003ko urtarrilean berriz ere hasi ziren harremanak.

Prestakuntza behe mailako negoziazioetan ere aztertua izan da. Esate baterako, Italian,
kimika sektorean 2002. urtean sinatutako akordio bat lortu zen, eta honek berritasunak
ekartzen ditu, langileei bide ematen baitie enpresariarekin prestakuntzako banakako akor-
dio bat sinatzeko, eta honen bitartez konpainiak etengabeko lanbide prestakuntzan parte
har dezan uzten dio langileari eta honek onartzen du bere lanaldia eta beste zenbait bal-
dintza aldatzea parte hartu ahal izateko. Austrian, sektore batzuek akordio kolektibo bat
ezarri dute prestakuntzarako aste bateko baimena ematen duena (petrolio eta telekomu-
nikazio sektoreetan). 2002ko irailean Luxenburgon eraikuntza industriarako prestakuntza
institutu baten sorkuntza iragarri zuten, 2000. urtean sinatutako akordio kolektibo batek
xedatzen zuen bezala. Institutuak lau mailatan eskainiko du prestakuntza eta sektoreko
enpresen gastu osoaren %0,65en ekarpenari esker finantzatuko da. Herbehereetan,
akordio kolektiborik gehienetan sartu dira prestakuntzarako neurriak, lan Fundazioak
2002. urtean argitara eman zuen txosten baten arabera.

Halaber, 2002. urtean gobernuen ekimen batzuk ere egon ziren, hala nola Suedian,
2002ko ekainean prestakuntzari buruzko araudi bat iragan da Suediako parlamentutik,
2003ko uztailean indarrean sartuko den erreforma honek pizgarriak eskaintzen dizkie
enplegatuei prestakuntzarako eta enpresariei finantzatzen lagun dezaten. Austrian, neurri
sail bat onartu zuten 25 urtetik beherako gazte jendearen enplegu aukerak hobetzeko
xedeaz. Abuztuan, Erresuma Batuan, enpresariek bultzaturik sektoreko kontseilu tekniko
sare bat garatzeari ekin zioten gaitasun teknikoa, produktibitatea eta lehiakortasuna
hobetzeko asmoarekin. Alemanian, lanbide heziketaren erreforma Gobernuaren helbu-
ruetariko bat da lau urteko bere legegintzaldi honetan.
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2.4.11. Lan molde berriak

Iraupen mugatuko lanaldi partzialeko lana gaur egun nahikoa finkaturik agertzen da
Europako estatu gehienetako lan merkatuan, %18 inguruan. 2002. urtean, ezohiko lan
moldeei buruzko hainbat eztabaida eta ekintza burutu zituzten, agentzien bidezko aldi
baterako lana eta beste lan molde malgu batzuen arazoan arreta berezia jarririk.

Egon zen, dena dela, 2002. urtean jarduera legegilerik iraupen mugatuko kontratuei buruz
eta lanaldi partzialeko lanari buruz, Suedian eta Herbehereetan, adibidez, gai hauei
buruzko EBaren zuzentarauak abian jartzeko. Danimarkan lanaldi partzialeko lanari bidea
errazten dion arau berri bat onartu zuten eta Portugalen iraupen mugatuko lana egon da
lan Kodearen erreforma bati buruzko eztabaidaren erdigunean.

Aldi baterako lan agentziak izan dira 2002. urtean arretarik handiena erakarri dutenak,
zeren eta martxoan Europako Batzordeak zuzentarau proposamen bat plazaratu baitzuen
aldi baterako lan agentzietako langileen bereizkeriaren kontrako printzipio orokorra xeda-
tzen duena. Honek eztabaidak sortu zituen hainbat estatutan. Bereziki Erresuma Batuan,
aldi baterako lan agentzien sektorea  nahikoa desarauturik baitago. Enpresariek beren
kezka adierazi zuten Zuzentarau proposamen hau dela eta, sindikatuek, ordea, ekimena-
ren alde agertu ziren. Honen antzeko eztabaidak egon ziren Herbehereetan ere.

Alemanian, aldi baterako lan agentziak arautzeak arreta berezia bereganatu du 2002.
urtean, zeren eta lan merkatuaren erreformari buruz Hartz Batzordeak egin zituen propo-
samenen erdi-erdian egon baitzen. Batzorde honek gomendatu du pertsonal zerbitzueta-
ko agentzia bereziak sor daitezen, tokiko enplegu bulegoei atxikiak, langabeak
enplegatuko dituztenak eta epe laburreko aldi baterako kontratatuko dituztenak, hain
zuzen ere. Azaroan onartu zuten araudi berri honek agentzia berri hauetako enplegatuak
babesten ditu, sektore pribatuko agentzietako enplegatuei erantsirik. Arau berriak lehena-
go zeukan murrizketaren bat jaitsi egin du. Halaber, agentzietako langileek langile iraun-
korrek irabazten duten soldata berdina irabazi behar dutela xedatzen du eta orobat
finkatzen du bakarrik negoziazio kolektiboaren bitartez sortu ahal izango direla desber-
dintasunak ordainketa berdintasunean. Urtearen amaieran, gizarte eragileak aldi batera-
ko lan agentzietako langileen baldintzak eta egoera arautuko dituen akordio kolektibo bat
negoziatzen ziharduten.

Italian, lan merkatua erreformatzeko agintea eman zaio Gobernuari, eta kontratu mota
berri batzuk ezarri dira, besteak beste eskabidearen araberako lana aipatu behar da,
honek, izatez, langileentzat prestasun ordainsari bat ekartzen du aldizka lan egiteko kon-
promisoaren konpentsazio ordainetan. Beste alde batetik, bere konturako lanetan, baina
enpresari batek koordinaturik, ari diren emakumeentzat amatasun baimenak xedatzen
dituen arau bat onartu zuen Parlamentuak. Ezohiko lan molde honetan, gutxi gorabehera
milioi bat pertsona ari dira Italian.
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2.4.12. Lan kostuak Europan4

Jarraian datozen grafikoak eta taulak Europako Batasuneko estatuetako hilabeteko eta
langileko lan kostuak erakusten dituzte eurotan adierazirik.

2.10. grafikoa  Hilabeteko eta langileko lan kostuak industrian eta
zerbitzu sektorean, 2000

Guztizko lan kostuari atalka begiraturik, sail desberdinetan azter daiteke, hiru kontu sail
nagusitan xehatuko dugu: “soldatak eta alokairuak”, “enpresen gizarte kontribuzioak” eta
“beste lan kostu batzuk”. Guztizko lan kostuen egituraren azterketa geografikoa interes-
garriagoa suertatzen da jardueren araberako azterketa baino, zeren eta honetan alda-
kuntza ez baita handia izaten. Europako Batasuneko estatu kideetako lan kostuen
egiturazko desberdintasunak agerian jartzen dituzte estatu bakoitzean ezartzen diren poli-
tika nazional desberdinak (adibidez, gizarte segurantzari egindako kontribuzioen ehune-
koak).
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2.9. taula  Hilabeteko eta langileko lan kostuak (industria eta zerbitzuak)

Euro

Hurrengo grafikoak guztizko lan kostua irudikatzen du hiru sailetan xehaturik: “soldatak
eta alokairuak”, “enpresen gizarte kontribuzioak” eta “beste lan kostu batzuk”. Ageri
denez, alde handiak agertzen dira estatu desberdinetako lan kostuen egituran.
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Guztira Industria Zerbitzuak

Danimarka 3.009 3.028 2.994

Alemania 3.582 3.681 3.389

Grezia 1.570 1.526 1.611

Espainia 2.031 2.064 2.001

Frantzia 3.275 3.103 3.456  

Irlanda 2.762 2.818 2.719  

Luxenburgo 3.466 2.872 3.813  

Herbehereak 3.155 3.272 3.088  

Austria 3.447 3.547 3.358  

Portugal 1.189 1.025 1.396  

Finlandia 3.063 2.973 3.163  

Suedia 4.047 3.960 4.130  

Erresuma Batua 3.694 3.770 3.655  

EB-13 3.219 3.219 3.219  

Estatu kide gaiak 520 482 580  

Iturria: Eurostat.



2.11. grafikoa  Industriako eta zerbitzu sektoreko guztizko lan kostuaren egitura.
2000

Soldatak eta alokairuak izaten dira lan kostuetako zatirik handiena estatu guztietan.
Ehunekorik altuena Danimarkan (%87,7) eta Irlandan (%85,0) aurki daiteke, eta apalena,
berriz, Suedian (%66,5) eta Frantzian (%68,1). Suediak, aitzitik, enpresen gizarte kontri-
buzio mailarik handiena dauka (%29,6) Frantziarekin batera (%27,7), hain zuzen ere, eta
Danimarka (%8) eta Irlanda (12,4), aldiz, guztietan txikienak. “beste lan kostu batzuk”
kontu sailari dagokionez, grafikoan ageri den bezala, guztizko lan kostuen portzentaje
txiki-txiki bat besterik ez da izaten kasurik gehienetan.

Hurrengo taulan, industria eta zerbitzuak multzoaren guztizko lan kostuen xehetasunak
irudikatzen dira. “Soldatak eta alokairuak” kontu sailari begiratzen badiogu, zuzeneko
ordainketa da, espero zitekeen bezala, alde handiz sailik garrantzitsuena, baina plusak
eta lan egin gabeko egunengatiko ordainketak ere nabarmendu egiten dira zenbait esta-
tutan. Enpresen gizarte kontribuzioetan, gizarte segurantzari egindako nahitaezko kontri-
buzioak dira kontu sail nagusia.
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2.5. Enplegu politika Europako Batasunean

Langabeziak daukan kostu ekonomiko eta sozial handia dela kausa, 1997. urteko
Luxenburgoko Gailurrean, Europako interes orokorreko arazo bezala ulertuta, enplegua-
ren ideia gauzatzea proposatu zuten. Era honetara, Europako Batzordeak urtero “Estatu
Kideen Enplegu Politiketarako Gidalerroak” prestatzen ditu, eta hauek dira Estatu bakoi-
tzeko Enplegu Plan Nazionalei eusten dieten oinarriak, hain zuzen ere. Plan hauek,
Enplegurako Europako Estrategiaren barnean kokaturik daude, eta honek enplegu maila
handia lortzea du helburu, koordinatutako estrategia baten bitartez, eta bereziki sortarazi
nahi lituzke langile gaitu, prestatu eta moldakorrak eta orobat aldaketa ekonomikoari
erantzungo lioketen lan merkatuak. Halatan, bada, estrategia honen barnean ondoko hel-
buru hauek finkatu ziren:

• Enplegu maila handia erdiestea ekonomian oro har eta gizarteko kolektibo guztietan.

• Enplegagarritasuna eta enpleguaren sorkuntza sustatzea (enplegu politika aktiboak),
langabeziaren kontrako politika pasiboak bultzatu beharrean.

• Lanaren antolamendua modernizatzea, halako moldez non enpresek aldaketa ekono-
mikoei aurre egin ahal diezaieten segurtasunaz eta egokitze ahalmenaz, eta langileei
bidea emanez prestakuntza ekimenetan parte har dezaten beren bizitzan zehar.

• Guztientzat aukera berdinak eskaintzen dituen lan esparru berri bat garatzea, guztiak
lan merkatura irits daitezkeen eta enplegu bat lor dezaketen lan esparru bat alegia.

Lehentasun estrategiko hauez gain, maila kuantitatiboan ere helburu batzuk finkatu ziren.
2000. urtean Lisboan burutu zen Europako Kontseiluan, 2010. urterako enplegu betea fin-
katu zuen helburu nagusi bezala. Beste alde batetik, urte horretarako %70eko jarduera
tasa orokorra lortzea ere jarri zuen jomugatzat (%60 emakumeei dagokienez). Helburu
horri, 2001. urtean Stockholmen egin zen Europako Kontseiluan, bitarteko helburu batzuk
erantsi zitzaizkion, hala nola %65ekoa jarduera tasa orokorrean eta %57ekoa emaku-
meen tasan 2005. urtera begira.
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2.11. taula  Lan merkatua EB-15etan (estatuen arabera) (2002)

Helburu hauek 2002ko martxoan burutu zen Bartzelonako Gailurrean berretsi zituzten,
gaur egungo ekonomiaren ahulezia gorabehera. Honek esan nahi du 20 milioi enplegu
sortu behar direla, hots, urtero %4,0ko hazkundea 2010. urtera arte, eta hau ez da bate-
re erraza lortzeko. Bilkuran, aipatutako helburuak lortzeko lagungarri izan daitezkeen
hainbat neurri adostu ziren:

• Erretiratzeko batez besteko adina bost urtez goratzea adostu zen, 63 urteetara.

• Europako osasun txartela sortzeak medikuen sorospena erraztuko digu gainerako
estatu kideetan, eta lan mugikortasuna bultzatuko du.

• Emakumeak lan merkatura irits daitezen erraztea, haurtzaindegi zerbitzuen kopurua
handiturik (3 urtetik eskolaratze adinera bitarteko haurren %90entzako zerbitzua eta 3
urtetik beherako %30entzako zerbitzua eskaini ahal izatea espero da)

• Enplegua indarberritzea erreforma fiskalen bitartez eta beste lanpostu bat bilatzea era-
gozten ez duten langabeziako prestazioen bitartez.

• Europako lan mugikortasunari buruzko informazioa bilduko duen datu base bat sor-
tzea.

• Langileen etengabeko prestakuntza.

• Jaitsiera fiskalak, lehenengo, soldatarik apalenak dituzten langileei zuzenduak izango
direla erabaki zen.
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Enpleguaren Jarduera Langabezia Unitateko benetako

hazkundea Tasa(1) Tasa(2) lan kostua (CLRU)
Oinarria 1991 = 100

Belgika 0,4 63,4 7,0 0,2  
Danimarka 0,2 79,7 4,7 0,4  
Alemania -0,3 73,7 8,2 -0,1  
Grezia 0,6 62,6 10,1 -0,7  
Espainia 1,0 67,3 13,0 -0,3  
Frantzia 0,4 69,5 9,2 -0,1  
Irlanda 0,8 68,3 4,5 0,6  
Italia 0,4 65,1 9,6 0,0  
Luxenburgo 2,2 69,6 2,4 0,1  
Herbehereak 0,6 78,6 3,2 0,1  
Austria -0,3 76,1 4,3 -0,7  
Portugal 0,7 74,6 4,3 0,7  
Finlandia 0,0 74,8 9,4 0,8  
Suedia 0,1 78,1 5,6 0,1  
Erresuma Batua 0,0 74,9 5,4 -0,4  
EAE(3) 4,6 68,2 8,3 --  

EB-15 0,2 69,6 8,0 -0,1  

(1): Lan egiteko adineko biztanleriaren % (15-64 urte)
(2): Biztanleria aktiboaren %
(3): EAEri dagokionez, iturria hau da: PRA (Eustat)
Iturria: European Economy (2002)(Eur. Batz.). Datu homogeneizatuak estatuen arabera 



Era honetara, Luxenburgon burutuko den hurrengo Europako Kontseiluak lanbide mugi-
kortasuna hobetzeko eta teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak aprobetxatzeko
erronka berriari heldu beharko dio, eta beste alde batetik, langileen lanbide prestakuntza
sustatu beharko du beren laneko bizitza osoan zehar. Lan merkatuari etengabeko egoki-
tzeei arreta berezia eskaintzen jarraiki beharko du eta aurre egin beharko dio biztanleria-
ren etengabeko zahartzeari, lana sustatu eta hazkunde ekonomikoa zuzenki enplegu
berriak eta hobeak bihurtzen duten politikak sustaturik.

2.6. Lan harremanak espainiar estatuan

Europako agintariek Enplegurako Europako Estrategia onartu zutenez geroztik, honek
eragin positiboa eduki du lan merkatuaren bilakaeran azkeneko urte hauetan. Espainiar
Estatuari dagokionez, 1997. urtetik 2001.eko urte hondarrera bitartean 1.952.000 enple-
gu sortu dira eta langabezia tasa biztanleria aktiboaren %13,0ra jaitsi da5. Lan egoera
nabarmen hobetu egin da emakumezkoei dagokienez, eta gisa berean iraupen luzeko
langabeei dagokienez. 1995. urteaz geroztik, sektore pribatuko soldatako langileen aldi
baterako lan tasak behera egin du modu aipagarrian, hala ere, oraindik ezin esan daiteke
aldi baterako lan tasa egoki bat lortu denik.

Hala eta guztiz ere, Espainia ahulezia egoeran dago oraindik ere, enplegu tasa apala eta
langabezia tasa handia baititu (batez ere emakumeei eta gazteei dagokienez) eta orain-
dik ere eusten dio Europako estatu aurreratuenekiko konbergentzia prozesuari. Halatan,
Espainiak enplegua sortzeko gaitasun handia duela erakusten segitu behar du, batez ere
gizarte egoera ahuleneko kolektiboei begira eta kontratu mugagabeko enpleguak sortze-
ko. Testuinguru honetan, 2002ko Enplegurako Ekintza Plan Nazionala prestatu da,
Enplegurako Europako Estrategiaren oinarriaren gainean eraikirik. Urteko plan honen
lehentasunak ondoko helburu orokorren inguruan biltzen dira:

• Enplegu aukerak hobetzea Enplegurantz aurrera egiteko.

• Lan merkatuaren funtzionamendua eta lanpostuen kalitatea hobetzea.

• Etengabeko prestakuntza sustatuko duten estrategiak moldatzea eta hezurmamitzea.

• Gizarte Eragileak bultzatzea estrategia hau garatze aldera.

• Ondoren aipatzen diren lau zutabe hauek molde bateratu eta orekatuan bideratzea:
Enplegagarritasuna, enpresa espiritua, egokitze ahalmena eta aukera berdintasuna.

• Adierazle bateratuak finkatzea EBeko gainerako estatuekin.

Halatan, lan merkatuaren eremuan, 2002. urtean Espainiak aurrera segitu du erreforma
prozesuan:

• 2002/5 Errege lege dekretua, maiatzaren 24koa, Langabezia Babes Sistema
Erreformatzeko eta Enplegagarritasuna Hobetzeko Premiazko Neurriei buruzkoa, bere
sustatzaileen arabera, parte hartzea eta enplegua bultzaturik, gizarte babes sistemak
modernizatzeko xedea zeukana.
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5 Eurostaten metodologia berriaren arabera %10,5.



• 2002/35 legea, uztailaren 12koa, Erretiro Sistema Gradual eta Malgua Ezartzeko
Neurriei buruzkoa, langile adinduek lan merkatuan segi dezaten sustatu nahi duena eta
erretiroak aurreratzeko asmoa kentzea ere xede duena.

• PFEZaren Erreformari buruzko legea, 2003ko urtarrilaren 1ean indarrean jarri zena, lan
eskaintza, mugikortasuna eta parte hartzea, bereziki emakumeena eta langile adin-
duena, handitzera zuzendua.

Erreformen artean nabarmentzekoa da 2002/5 Errege lege dekretua, sindikatuek
“Decretazo” izenaz bataiatu zutena. Dekretu honek sumindu egin zuen orduan zebilen
gizarte elkarrizketaren aldeko giroa, aurreko urteetan gizarte eragileek sinatuak zituzten
hiru Enplegu Akordioek sortu zutena alegia, 1996. urtearen erditsutik lan harremanen
esparruaren eta lan merkatuaren osagai izan zirenak, hain zuzen ere. Gisa horretan,
dekretu honek EAEn ekainaren 19ko eta 20ko greba orokorrak eragin zituen, eta sindika-
tuek zalantzan jarri zituzten neurririk garrantzitsuenen artean ondoko hauek gailentzen
dira:

• Izapidetze soldatak kentzea bidegabeko iraizpenetan langilea berriz hartzen ez dutela-
rik.

• Agintariek “onartzeko modukoak” irizten dieten lan eskaintzei langabeek uko eginez
gero langabezia sorospenak deitutakoak galtzea.

• Data jakinean deitutako aldizkako langile finkoak langabezia estalduratik kanpo uztea
jarduerarik egiten ez den aldietan.

• Nekazaritzako jornalariei onurak gutxiagotzea nekazaritzako sorospenen berrantolake-
taren bitartez.
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LANGABEZIA BABESAREN ETA ENPLEGUAREN OINARRIZKO
LEGEAREN ERREFORMA (2002)

• Jarduera konpromisoa, hau dela medio langabezi prestazioaren hartzaileek lan egoki bat onar-
tzeko prest daudela egiaztatzen duen dokumentu bat sinatuko dute (enplegu egoki bat zer den
adierazten duten ezaugarriak finkatzen dira lanbideari, soldatari, kontratuari eta enpleguaren
kokalekuari dagokionez).

• Arau hausteen eta zehapenen erregimena dela medio tipifikatu egiten da zein jarduketa motak,
enplegu egokiari uko ageria egiteaz gain, emango duten bide berauei legokiekeen zehapena
ezartzeko.

• Enpleguaren Oinarrizko Legea: erreforma hau eragin duten zioak, besteak beste, ondokoak dira:
EINen monopolioaren haustura, autonomia erkidegoei eginiko transferentziak, enplegu politiken
eta bere finantzazioaren izari europarra. Legeria berriak enpleguari buruzko eskumenak arautu-
ko ditu, langabezia babesaren eremua zehaztuko du eta arautuko ditu lehen aipaturiko gaiak,
hots, enplegu egokia, arau hausteen eta hauei legozkiekeen zehapenen erregimena.

• Nekazaritzako behin-behineko langileen kontribuzio sistemak, nahitaezko kotizazioa ezartzen
du Gizarte Segurantzako Nekazaritzako Erregimen Bereziko langileentzat Estatu osoan eta
nekazaritzako sorospenaren berrantolaketa xedatzen du.

• Prestazioen kapitalizazioaren aldaketa eta prestazioen ordainketa automatikoa ezartzea.
• Erditzearen ondoko 24 hilabeteetan, EINen izena emanda egonik, bere enplegura era muga-

gabean itzuliko diren emakumezkoak kontratatzerakoan Gizarte Segurantzaren gastuen
%100eko hobaria urte batez.

• Gizarteratze Errenta Aktiboaren Programan, merkatuan txertatzeko eragozpenik larrienak
dituzten kolektiboak biltzea, eta lehentasuna ematea iraupen luzeko langabeei, 45 urtetik gora-
koei eta minusbaliatuei.

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa



Jendearen eta sindikatuen presioa zela medio Gobernuak aldatu behar izan zuen langa-
bezia babes sistema erreformatzeko eta enplegagarritasuna hobetzeko helburua zeukan
dekretua. Halatan, abenduaren 12an, 2002/45 legearen behin betiko testua onartu zen,
eta aldatu ziren gaien artean ondokoak nabarmentzen dira:

• Izapidetze soldatak: enpresariak kalte ordaina kontsigna dezake iraizpena gertatu
ondoko 48 orduko epean eta horrela ez ditu bere gain hartu beharko izapidetze solda-
tak. Hala egingo ez balu eta langilea ados ez balego eta erreklamatuko balu, enpresa-
riak 15 eguneko epea du kalte ordainaren gordailua egiteko eta hala izapidetze
soldatak gordailuaren egunera artekoak lirateke soilik. Enpresariak hala egingo ez balu
eta iraizpena bidegabetzat joko balitz, orduan ordaindu beharko lizkioke bai legokio-
keen kalte ordaina eta bai izapidetze soldatak ere.

• Enplegu egokia: enplegu egokia ohiko lanbide gisa berdefinitu da, alabaina langabea-
ren gaitasun fisikoei eta prestakuntzazkoei egokitzen zaien edozein enplegu ere sar-
tzen da kontzeptu honetan. Prestazioak etenik gabe urte betez jaso ondoren, Enplegu
Zerbitzu Publikoak egoki deritzen enplegu guztiak ere sartzen dira kontzeptu honetan.

• Aldizkako langile finkoak: urtean zehar data jakin batzuetan lan egiten duena hartzen
da berriz aldizkako langile finkotzat, eta beraz berriz ere langabezia prestazioak jaso-
tzeko eskubidea dauka.

• Nekazaritzako behin-behineko langileen langabezia babesa: nekazaritzako sorospena
erreforma aurreko hiru urteetan jasotzen ari zirenek jaso dezakete bakarrik.  Beste alde
batetik, Gizarte Segurantzaren nekazaritzako erregimen berezian kotizatu beharko da
benetako lan egunen arabera. Langabezia sorospena jaso ahal izateko 360 egunetan
kotizatu beharko da, honek prestazioak hiru hilabetez jasotzeko eskubidea emango du.
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3. kapitulua

EAEko egoera
sozioekonomikoa eta laborala

2002. urtean





3. EAEKO EGOERA SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA. 
2002. URTEAN

3.1. Ekoizpen jarduera

Lehenbiziko aldiz azkeneko urteetan, EAEko ekonomiaren bilakaerak Estatuan oro har
izan den hazkunde maila baino beherago amaitu du urtea. Adituen arabera, euskal indus-
trian ekipamendu ondasunek daukaten garrantzia da EAEko hazkundea bi hamarren
Espainiakoaren azpitik egoteko arrazoi nagusia. Ekonomiak gorantz egiten duen garaie-
tan, eta hau ekipamendu ondasunetan inbertsio handiak egiten diren garaiekin batera
suertatzen da, Euskal Autonomia Erkidegoak hazkunde handiagoak eduki ohi ditu, eta
joera alderantzizkoa denean murriztu egiten dira. Zehazki, 2002. urtean Barne Produktu
Gordinaren hazkundea %1,8koa izan da.

3.1. grafikoa  BPGaren urteko hazkundea (1991-2002) EAE eta EB-15

71

Iturria: Eusko Jaurlaritza, European Economy (2002). Eurostat
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Hala ere, grafikoan ageri denez, EAEko ekonomiak segitzen du Europako Batasunekoak
baino balio altuagoak erdiesten, eta hau aurrerapen handia da konbergentzia prozesuari
dagokionez. Urte honetan, izatez, Europako batez besteko hazkundearen ia bi halako
lortu da, eta bai Europako ekonomia nagusiak, Alemania, Frantzia eta Erresuma Batua,
kasurako, baino askoz emaitza altuagoak lortu ere. Hau dela eta, lortutako hazkunde apa-
lak gorabehera, Eusko Jaurlaritzak “aski positibotzat” jo du urtea.

3.1. taula  Barne Produktu Gordina (Eskaintza)

(Urtetik urterako aldakuntza tasa)  

Sektoreen araberako azterketari dagokionez, agerikoa da krisi ekonomikoak EAEko eko-
nomia kolpatu duela eta azkeneko urteetakoak baino askoz zenbaki apalagoak erregis-
tratu direla. Eraikuntza sektorea 2002. urteko sektorerik bizkorrena da, %4,8ko
hazkundea erdietsi duelarik, industria sektoreak eduki duen %1,1 eta hirugarren sekto-
reak lortu duen %1,9 baino zerbait altuago. Nolanahi ere, zenbakiek agerian jartzen dute-
nez, industria sektorea da azkeneko urteetako kaltetu nagusia, bere hazkundea 2000.
urteko %7,2tik iazko %1 inguruko balioetaraino murriztu baitu.

3.1.1 Industria

2001eko irailaren 11k mugarri bat ezarri zuen nazioarteko ekonomiaren bilakaeran.
Egitate honekin batera, Estatu Batuetako familia eta industria kontsumoaren kemen ezak
ekarri duen ziurgabetasun maila altuak atzeratu ahal izan du ekonomia estatubatuarraren
susperraldiaren sendotzea eta, horrenbestez, nazioarteko ekonomiarena ere. Testuinguru
honetan, EAEko ekonomiaren bilakaera eta zehazkiago bere industria sektorearena kal-
teturik suertatu da, ezen hurrengo taulak erakusten duen bezala Industriako Barne
Produktu Gordinaren hazkundea 2002. urtean %1,1era iristen da, 2000. urteko %7,2tik
urrun.
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Azalpena 1999 2000 2001 2002 (e)

ESKAINTZA
• Lehen sektorea -5,4 -17,1 13,1 --
• Industria 6,6 7,2 3,0 1,1
• Eraikuntza 5,1 7,4 7,4 4,8
• Zerbitzuak 4,6 3,8 2,6 1,9

BPG 5,2 5,3 3,0 1,8

(e) Estimazioa
Iturria: Eusko Jaurlaritza (2002ko apirila)



3.2. taula  Industria sektoreko adierazleak

(Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa)

Moteltzea ondasun mota guztietan nabaria izan den arren, ekipamendu ondasunen taldea
da 2001. urtearen aldean beherakada (%1,8koa) pairatu duen bakarra da. Kontsumo
ondasunen eta bitarteko ondasunen ekoizpena, ordea, zertxobait hazi dira (%0,1 eta
%1,1), baina industria produkzioaren indize orokorrak, hala ere, 2002. urtea metatutako
tasaren %0,7ko jaitsierarekin amaitzen du, eta are gehiago, %0,8koa da lan egutegiaren
eragina zuzendu ondoren. Lurraldeen portaera ere desberdina izan da. Araba eta Bizkaia
zertxobait hazten dira (0,5 eta 0,1 hurrenez hurren), eta Gipuzkoa, berriz, %2,2ko behe-
rakada jasaten du 2001. urtearen aldean.

Astirotzerik handienak pairatu dituzten sektoreak ondoko hauek dira: petrolioaren fintzea
(%-14,0) ehungintza eta jantzigintza (%-4,0), metalurgia eta metalezko gauzak (%-2,9)
eta makineria  (%-2,7). Beste alde batetik, beren produkzioaren hazkunderik handienak
eduki dituzten sektoreak ondoko hauek izan dira: garraio materialak (%5,8), zuraren
industria (%4,5), janari industria (%3,4) eta industria kimikoa (%3,1).

Industriako enpleguaren bilakaera negatiboa izan da 2002. urtean ere, nahiz eta guztizko
enpleguak, geroago azalduko dugun bezala, %4,6 gora egin duen. Industria sektorea,
2001. urtean 257.500 lagun enplegatuta edukitzetik 2002. urtean 252.200 enplegatu edu-
kitzera iragan da. 5.300 lanpostu suntsitu izanak industriako enpleguaren %2,0ko murriz-
keta ekarri du aurreko ekitaldiaren aldean. Ekoizpen gaitasunaren erabileraren datua,
hala ere, %82,1ekoa da, aurreko urtekoa baino zertxobait handiagoa.
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EAE 2000 2001 2002

Industriako BPGa 7,2 3,0 1,1

Industria Produkzioaren Indizea
Orokorra 5,5 -0,1 -0,8
Kontsumo ondasunak 7,3 -1,6 0,2  
Ekipamendu ondasunak 3,3 -0,7 -1,9  
Bitarteko ondasunak 6,8 0,6 0,9  

Industria prezioen indizea (1)

Orokorra 6,0 0,7 0,2  
Kontsumo ondasunak 2,1 4,3 2,8
Ekipamendu ondasunak 1,3 0,9 0,8  
Bitarteko ondasunak 9,2 -1,0 -1,0  

Beste adierazle batzuk
Industriako enplegua 1,2 6,1 -2,0  
Ekoizpen gaitasunaren erabilpena % 80,3 78,8 82,1  
Manufakturen esportazioa 15,5 -2,0 2,1  
Manufakturen inportazioa 22,1 1,2 -0,5  

(1): Prezioak eta Produktibitatea atalean aztertzen dira
Iturria: Eustat, Eusko Jaurlaritza.



3.2. grafikoa  IPIaren eta Industriako enpleguaren bilakaera (1990-2002)

Industriako enplegua eta Industria Produkzioaren Indizea (IPI) funtsezko aldagai erabaki-
garri bi dira industria sektorearen bilakaeran. Horregatik, aurreko urteetan egin izan den
bezala, EAEn 2002. urtean bi aldagai hauek eduki duten portaeraren azterketa bateratua
egingo dugu. Xede horretarako, oinarria=100 bi aldagai hauek 1990. urtean zeukaten
balioa izango da. Era honetara, ondoren azaltzen diren faseak bereiz daitezke:

• 1990-1993: atzeraldi zikloa, beherakada nabarmena gertatzen da bai enpleguan
(%-17) bai industria produkzioan (%-7,1).

• 1993-1994: aldi honetan produkzioa suspertzen bada ere (7,4%), enpleguak behe-
ranzko joerari eusten dio (-6,6%), eta honela lau urtetan, 40.000 lanpostu suntsitzen
dira sektorean.
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Iturria: EUSTAT eta INE.
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• 1994-2000: EAEko ekonomiaren susperraldia sendotzen dela ematen du eta honela
hedapen ziklo bat, sektorearentzat positiboa, hasten da. Sei urte hauetan bi aldagaien
suspertze argi bat gertatzen da (%42,8 produkzioan eta % 17,4 enpleguan).

• 2001-2002: ezegonkortasun etapa bat sektorean. Lehenbiziko aldiz 1994. urteaz
geroztik industriako enpleguak behera egiten du 2002. urtean (%-2,0). Gainera, 2001.
urtetik jasaten duen geldialdiaren ondotik, industria ekoizpena ere jaisten da (%-0,7).

Aipatu behar da azkeneko hamabi urte hauetan industria produkzioaren hazkunde nabar-
mena gertatu dela gure lurraldean (%42,1), bakarrik 1992, 1993 eta 2002ko jaitsierek eten
dutena. Industriako enpleguari dagokionez, 1991. urtean beheranzko joera hasten da eta
bere punturik apalena 1994. urtean jotzen du, orduz geroztik berriz suspertzen hasiko da
eta galdutako maila erdietsiko du, baina 2002. urtean berriz ere atzerapen txiki bat dugu
aldagai honetan. Bilakaeraren joera Estatuan oro har erregistratzen denaren oso antze-
koa da.

3.1.2. Eraikuntza eta zerbitzuak

Gorago aipatu dugun moduan, eraikuntza sektorea berriro ere EAEko ekonomiaren sek-
torerik bizkorrena izan da 2002. urtean. Nahiz eta BPGaren hazkundea aurreko bi urtee-
takoa baino zertxobait apalagoa izan den, izan ere, hau %5etik biziki hurbil kokatzen da.
Eraikuntza materialen IPIa igo egiten da apurtxo bat 2001. urtean eduki zuen jaitsieraren
ondotik, eta denbora berean enpleguaren bilakaera positibo samarra da.

Hirugarren sektorearen bilakaera xumeagoa da. Bai Barne Produktu Gordinaren hazkun-
dea bai enpleguarena txikiagoak dira sektore honetan eraikuntza sektorean baino. Beste
alde batetik, lehenbiziko aldiz azkeneko hiru urteetan gorakada bat gertatu da hoteletako
gau igarotze kopuruan, alabaina, 2001. urtean gertatzen zen bezala, aire zirkulazioko
bidaiari kopuruak behera egin du
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3.3. taula  Adierazleak: eraikuntza eta zerbitzuak

(Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa)

3.2. Eskaria

3.2.1. Barneko eskaria

Eskariaren bilakaerari dagokionez, eta barneko eskarian arreta jarriz gero, ageri da kontu
sail guztietan hazkunde xumeak eta oso antzekoak daudela, eta haietariko ezein ere ez
dela bereziki nabarmentzekoa. Kontsumo pribatuak berriz ere behera egiten du bere haz-
kunde tasan aurreko ekitaldiarekin alderaturik eta %1,6ra iristen da. Beste alde batetik,
kontsumo publikoak 2001. urtean erdietsitako %2,0ko hazkundea mantentzea lortzen du
eta inbertsioak aurreko urtekoa baino askoz hazkunde txikiago erregistratzen du. Gauzak
horrela, barneko eskaria oro har %1,9ko hazkundea erdiesten du, hots, aurreko ekitaldie-
tan erregistratutakoa baino txikiagoa.

3.4.taula  Barne produktu gordina (Eskaria)

(Urtetik urterako aldakuntza tasa)
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EAE 2000 2001 2002

Eraikuntza
BPG 7,4 7,4 4,8  
Enplegua 3,8 6,5 9,1  
Hasitako babes ofizialeko etxebizitzak -30,0 87,8 7,0  
Amaitutako Babes Ofizialeko Etxeak 5,1 30,1 32,0  
Eraikuntza materialaren IPI 2,8 -6,2 0,6  
Produkzioaren balioa 15,5 14,7 6,0  
•  Eraininak 15,7 8,3 5,4  
•  Obra zibila 14,7 33,2 7,4  
Lizitazio oficiala 37,4 -3,1 10,6  

Zerbitzuak
BPG 3,8 2,6 1,9  
Enplegua 1,0 2,2 7,2  
Aireko zirkulazioko bidaiariak 12,2 -1,8 -1,9  
Hoteletako gau igarotzeak -1,7 -4,1 4,7  
Txikizkako merkataritza salmenta indizea. (p. konstanteak) 1,4 0,4 0,8  
Handizkako merkataritza salmenta indizea. (p. konstanteak) 3,5 0,4 3,4  
Azalera handi eta ertainetako salmentak 2,8 2,3 2,4

Iturria: Eustat, Eusko Jaurlaritza.

Concepto 1999 2000 2001 2002(e)

ESKARIA
• Kontsumo pribatua 4,1 3,1 2,3 1,6
• Kontsumo publikoa 3,7 0,2 2,0 2,0
• KFEG 9,6 10,3 5,7 2,3
• Barneko eskaria 5,5 4,7 3,2 1,9
• Kanpoko sektorea(1) -0,3 0,6 -0,2 -0,1

BPG 5,2 5,3 3,0 1,8

(1) Ekarpena BPGaren hazkundeari
(e) Estimazioa
Iturria: Eusko Jaurlaritza (2003ko apirila)



Eskariaren adierazleek bilakaera negatiboa izaten segitzen dute bai kontsumoaren alde-
tik bai inbertsioaren aldetik. Halatan, nabaria da automobilen eta zama ibilgailuen matri-
kulatzeak jasan duen beherakada (gutxi gorabehera %10 bietan, 2001. urtearekin
alderaturik), eta bai ekipamendu ondasunen IPIak jasan duena ere. Datu hauek jarduera
moteltzearen eta nazioarteko ikuspegian dabilen ziurgabetasuna handitzearen testuingu-
ruan ulertu behar dira, honek guztiak eragin zuzena baitu antsiaturiko susperraldia jasa-
ten ari den atzerapen nabarian.

3.5. taula  Eskariaren adierazleak

(Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa)  

3.2.2. Kanpoko sektorea

Kanpoko sektoreak 2001. urtean izandako datuekin alderaturik hobekuntza arin bat  eduki
duen arren, oraindik ere halako ahulezia bat ageri zaio. Izatez, 2002. urtean EAEren eko-
nomiaren hazkundeari kanpoko sektoreak egindako ekarpena hutsaren hurrengoa izan da
(–0,1ekoa zehazki). Nazioarteko atzeraldi ekonomikoa izan liteke kausetariko bat, orain-
dik ere ukitzen gaitu eta, hala ere, urteko hirugarren hiruhilekoan goranzko joerari ekin
diola dirudi eta laugarren hiruhilekoaren emaitzek sendotu egin dute joera hau.

3.6. taula  Kanpoko sektorea

(Aurreko urtearekiko benetako aldakuntza tasa)

Halatan, esportazioei dagokienez, 2002. urtea %0,3ko gehikuntza daukala amaitzen da
eta 11.603.061 mila eurotara iristen da, inportazioak, ostera, %1,9ko hazkundea dauka-
tela 10.017.209 mila eurotara ailegatzen dira. Horrenbestez, bilakaera honen ondorioz
gure lurraldearen merkataritzako balantzan 1.585.852 mila euroko saldo positiboa ager-
tzen da eta horrela inportazioen gainean esportazioek daukaten estaldura tasa 2001. ur-
tean %114,9koa bazen 2002. urtean %115,8koa izatera iragan da.
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EAE 2000 2001 2002

Kontsumo pribatua
IJI(1) Kontsumo ondasunak 18,0 -8,4 0,6
IPI Kontsumo ondasunak 7,3 -1,6 0,2  
Automobilen matrikulatzeak -7,2 2,4 -10,2  

Inbertsioa
IJI Inbertsio ondasunak 11,6 2,1 -1,4  
IPI 3,3 -0,7 -1,9  
Ekipamendu ondasunen inportazioa 18,5 -4,6 2,3  
Zama ibilgailuen matrikulatzeak -5,1 -5,4 -9,6  

(1) Industria Jarduera Indizea
Iturria: Eustat, Eusko Jaurlaritza.

2000 2001 2002

Energiakoak ez diren inportazioak 21,0 1,5 1,9
Inportazioak GUZTIRA 37,1 -3,0 1,9

Energiakoak ez diren esportazioak 15,4 -1,8 0,3
Esportazioak GUZTIRA 17,7 -2,3 0,3

Iturria: Eustat, Eusko Jaurlaritza eta Kanpo Merkataritzaren Estatistikak.



3.3. Errenta6

Errentaren ikuspegitik begiratuta, Barne Produktu Gordinaren azterketak erakusten du
produkzioa nola banatzen den produkzio faktoreen artean (lana eta kapitala, funtsean)
edo, beste era batera esanda, kontabilitate nazionalaren terminologian, nola banatzen
den produkzioa soldatako langileen ordainketen, kapitalaren eta produkzioaren sorkun-
tzan parte hartzen duten beste produkzio faktoreen artean.

EAEn deus gutxi aldatu dira azkeneko urte hauetan produkzio faktoreen arteko banake-
taren ehunekoak. Soldatako langileen ordainketari dagokionez, hau 2000. urtean produk-
zioaren %49,2 zen eta 2001. urtean %49,8. Beste alde batetik, ustiapeneko soberakin
gordina osatzen duten ustiapeneko soberakin netoa eta kapital finkoaren kontsumoa
%41,0koa eta %40,6koa ziren hurrenez hurren. Bistan denez, gainerako parteak produk-
zioari lotutako zergak eta ustiapeneko subentzioak lirateke.

3.7. taula  Barne produktu gordina (Errenta) (EAE)

Banaketa hau oso antzekoa da Estatuari dagokionez. Soldatako langileen ordainketaren
eta kapital soberakin gordinaren ehuneko parteak EAEren kasuan aipatutakoen ia berdi-
nak dira, eta haien bilakaera ere berdintsua izan da azkeneko urteetan zehar.

3.8. taula  Barne produktu gordina (Errenta) (Estatua)
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6 EAEri dagokionez, Errentaren ikuspegitik aztertuta, BPGaren banaketari buruz eskura dauzkagun azkeneko datuak 2001.
urtekoak dira.

Prezio korronteetan
(Oinarria 1995) Ehunekoen

Milioi euro banaketa

2000 2001 2000 2001

Soldatako langileen ordainketa (1) 19.441 20.720 49,2 49,8  
Ustiapeneko soberakin netoa (2) 12.713 13.170 32,2 31,6  
Kapital finkoaren kontsumoa (3) 3.489 3.730 8,8 9,0  
Produkzioari eta inportazioari lotutako zergak (4) 4.565 4.773 11,6 11,5  
Ustiapeneko subentzioak (5) 747 792 1,8 1,9  

BPG pm (1)+(2)+(3)+(4)-(5) 39.462 41.601 100,0 100,0  

Iturria: EUSTAT.

Prezio korronteetan
(Oinarria 1995) Ehunekoen

Milioi euro banaketa

2001 2002 2001 2002

Soldatako langileen ordainketa (1) 326.646 346.313 50,1 49,9
Ustiapeneko soberakin gordina (2) 260.130 277.245 39,9 40,0  
Produkzioari eta inportazioari lotutako zergak (3) 64.865 70.367 10,0 10,1  

BPG pm (1)+(2)+(3)+(4)-(5) 651.641 693.925 100,0 100,0

Iturria: INE



3.4. Prezioak, kostuak eta produktibitatea

3.4.1. Prezioak

3.4.1.1. PREZIOEN BILAKAERA 2002AN

Dauden inflazio tentsio mota desberdinak direla kausa, nabaria da 2002. urtean
Kontsumoko Prezioen Indizea (KPI) etengabe gora ari dela. Gerraurreko tentsioak direla,
eta nazioarteko merkatuetako petrolio gordinaren urritasuna dela eta petrolioaren pre-
zioak gora egin du (2002. urtean brent motako upelaren prezioak %2,1 egin zuen gora)
eta horren ondorioz energia garestitu egin zen, batetik honek eta bestetik euroa zirkula-
zioan sartu izanak ekarri duen prezioen goranzko biribiltzeak (batez ere oinarrizko kon-
tsumoko ondasunetan, zehazki ostalaritzan, jantzietan eta oinetakoetan) prezioak
garestitzea eragin dute ekitaldi honetan zehar.

3.9. taula  Kontsumoko prezioen indizea (KPI)(2002)

(Abendutik abendurako aldakuntza tasa)
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EAE Estatua

Indize orokorra 3,9 4,0

Indize orokorra (batez bestekoa)(1) 3,3 3,7

Janarien indizea 4,4 4,6
Janariez bestelakoen indizea 3,5 3,8

• Janariak eta alkohol gabeko edariak 3,7 4,6
• Edari alkoholdunak eta tabakoa 4,1 4,6
• Jantziak eta oinetakoak 4,9 5,3
• Etxebizitza 3,4 2,9
• Etxeko tresneria 2,4 2,4
• Medikuntza 3,3 2,6
• Garraioa 4,8 5,0
• Komunikazioak -5,1 -5,1
• Aisia eta kultura 2,3 1,8
• Irakaskuntza 4,9 4,7
• Hotelak, kafetegiak, jatetxeak 5,3 5,8
• Beste batzuk 4,5 3,9

(1) Urteko batez bestekoa.
Iturria: INE



3.3. grafikoa  KPIaren bilakaera (EAE eta Estatua)

2002. urtean, prezioen bilakaera negatiboa izan da, eta EAEri dagokion inflazioa (aben-
dutik abendura bitartekoa) %3,9koa izan zen (aurreko urteko KPI baino 0,5 puntu gora-
go). Urtetik urterako batez besteko inflazioari dagokionez, 2002. urtean prezioak %3,3 igo
dira EAEn. Era berean, Espainian 2002. urteko inflazioa (abendutik abendura bitartekoa)
%4koa izan zen (Gobernuak eta EBZk aurreikusten zutena baino bi bider handiagoa),
esan nahi baita, 1,3 puntuko igoera. Halatan, bada, Espainiak jadanik lau urte daramatza
jarraian EBZk ezartzen dituenak baino aldakuntza tasa handiagoak edukitzen. Urtetik
urterako batez besteko tasa %3,7koa da.

Prezioen bilakaera produktuen arabera aztertuz gero, hotelak, jatetxeak eta kafetegiak
biltzen dituen taldea  izan da inflaziorik handiena agertzen duena (%4,9 EAEn), orpoz
orpo dabilzkiola irakaskuntza (%4,9), jantzien eta oinetakoen taldea (%4,9) eta garraioa
(%4,8). Orokorkiago, janarien indizeak %4,4ko aldakuntza erregistratu du EAEn eta jana-
riez bestelakoen indizeak, berriz, %3,5eko aldakuntza jasan du.

3.10. taula  Industriako prezioen indizea (IPI)

(Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa)

Industriako prezioen bilakaerari dagokionez, esan behar da 2001. urtean (%0,6) astiroa-
go ibili zela batez besteko hazkundea 2000. urtean gertatutakoarekin (%6,0) alderatuz
gero. Eta bilakaera positibo hau luzatu egin da azkeneko urte honetara, prezioen alda-
kuntza ia hutsa izan delarik (%0,2). Produktu motaren arabera aztertuz gero, ageri da
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Iturria: INE
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EAE Estatua
2000 2001 2002 2002

Indize orokorra 6,0 0,7 0,2 0,8  

Kontsumo ondasunak 2,1 4,3 2,8 2,4  
Ekipamendu ondasunak 1,3 0,9 0,8 1,5  
Bitarteko ondasunak 9,2 -1,0 -1,0 -0,8  

Iturria: Eustat eta INE.



kontsumo ondasunek %3,2ko goranzko aldakuntza jasan dutela eta aurreko urtearekin
alderatuta halako moteltze bat eduki dutela. Ekipamendu ondasunen aldakuntza, berriz,
xumeagoa izan da eta %0,8ra iristen da. Aitzitik, bitarteko ondasunek bilakaera positibo
bat eduki dute, eta %0,8 jaitsi dira, hau dela medio EAEko industriako prezioetan abantzu
ez da aldakuntzarik gertatu 2002. urterako.

Beste alde batetik, 2002. urtean zehar interes tasek beheranzko joerari eutsi egin diote,
eta %4 baino maila apalagoetara iritsi da. EBZk, bere aldetik, urte hasierako %3,25etik
ekitaldi itxieran zegoen %2,75eraino jaitsi ditu interes tasak, eta halaber Erreserba
Federalak interes tasak  puntu erdia beheratzen zituen, %1,75etik %1,25era.

3.11. taula  Epe laburrerako interes tasak

3.4.2 Lan kostuak7

Lan Kostuen Indizeak, enplegu emaileak lan faktorea erabiltzerakoan egin behar izaten
duen kostu osoa neurtu nahi du. Honetan sartzen dira bai soldaten kostua (oinarrizko sol-
data, soldataren osagarriak, aparteko orduen ordainketak, aparteko ordainketak eta atze-
ratutakoak barne direla) bai soldataz bestelako prestazioak eta Gizarte Segurantzaren
kotizazioak.

Batez beste, 2002. urtean, aipatutako kostua 1.911,28 eurokoa izan da Espainian, hau da,
2001. urteko zenbatekoa baino %4,4 gorago, eta honen banaketari dagokionez, soldaten
kostua, adiera hertsian, %75 da eta beste kostu batzuk %25, gutxi gorabehera. Industria
sektorea izan da iaz batez besteko lan kosturik handiena izan duena, 2.166,52 euro ale-
gia, eta ondotik dabilzkio hirugarren sektorea, 1.848,03 euro, eta azkenik eraikuntza sek-
torea 1.790,31 euro.
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Banku artekoa Altxorraren EBZren esku
3 hilabete 6 hilabete Urte 1 Letrak urte 1 hartzea (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
2002 3,3 3,4 3,5 3,4 3,2

(1) EBZren finantzazio eragiketa nagusien asteroko enkanteko interes tasa.
Iturria: Ekonomia eta Ogasun Ministerioa.

7 Inkesta honen metodologiari buruzko berri xeheagoak “Indice de Costes Laborales” agerkarian (EsIN) aurki daitezke.



3.12. taula  Lan kostua langileko eta hilabeteko autonomia erkidegoetan 

(euro)

Taula honetan ageri den bezala, nabarmena da autonomia erkidegoen artean dauden
desberdintasunak. Azkeneko hiru urte hauetan, Madrilgo erkidegoa izan da langile bakoi-
tzeko lan kosturik handiena eduki duena (2.256,86 euro 2002. urtean), eta orpoz orpo ibili
zaizkio beti Euskal Autonomia Erkidegoa (2.221,22 euro) eta ondoren Nafarroako Foru
Erkidegoa (2.101,22 euro). Taularen beste muturrean, berriz, Murtziako Erkidegoa
(1.573,98 euro 2002. urtean) eta Extremadura (1.556,26 euro) daude, hauek izan baitira
aldi honetako protagonistarik handienak, ezen batez besteko lan kosturik handiena dau-
kan erkidegoaren eta lan kosturik apalena daukanaren artean (Madril vs. Extremadura)
700 euro baino gehiagoko aldea baitago.

3.4.3. Produktibitatea

Lanaren ikuspuntutik begiratuta, gauza interesgarria da EAEko ekonomiaren itxurazko
produktibitatearen8 portaera aztertzea. Xede horretarako, ekoizpen jardueraren eta enple-
guaren portaerak hartzen dira kontuan. 2001. urteko ekitaldiko datuek gure autonomia
erkidegoan produktibitatearen hazkunde apaltxo bat islatzen dute (%0,9), egia da, dena
dela, datu hau Estatukoa oro har baino gorago dagoela (%0,39).
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GUZTIZKO LAN KOSTUA

2000 2001 2002

GUZTIRA 1.758,09 1.830,93 1.911,28  
Andaluzia 1.604,41 1.666,30 1.754,95  
Aragoi 1.730,39 1.820,33 1.892,16  
Asturias 1.755,65 1.826,10 1.909,02  
Balearrak 1.566,66 1.633,23 1.711,28  
Kanariak 1.504,28 1.530,24 1.610,50  
Kantabria 1.655,79 1.710,86 1.765,86  
Gaztela-Mantxa 1.524,38 1.564,76 1.612,75  
Gaztela eta Leon 1.664,22 1.726,80 1.789,97  
Katalunia 1.842,24 1.926,39 2.029,89  
Valentzia E. 1.585,94 1.668,10 1.712,84  
Extremadura 1.443,98 1.503,90 1.556,26  
Galizia 1.533,60 1.610,95 1.673,69  
Madril 2.080,94 2.166,18 2.256,86  
Murtzia 1.452,43 1.498,86 1.573,98  
Nafarroa 1.934,90 1.999,38 2.101,22  
EAE 2.055,98 2.128,79 2.221,22  
Errioxa 1.660,87 1.715,05 1.761,00  

Iturria: Lan Kostuen Indizea (INE)

8 Lan faktorearen itxurazko produktibitateaz ari gara, hau da, enpleguaren hazkundeari ezin egotz dakizkiokeen jardueraren
gorakadak. Hau kalkulatzeko, erabiltzen den enpleguaren hazkundea Eustaten Kontu Ekonomikoek hornitzen digutena da.
Eskura dauzkagun azkeneko datuak, EAEri dagokionez, 2001. urtekoak ditugu.



3.13. taula  BPG, enplegua eta produktibitatea

(Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa)

Alabaina datu hauek ez digute biderik ematen Europako beste estatu batzuekin konpara-
zioak egiteko. Hori dela eta, produktibitatea mailaren ikuspuntutik aztertzen da, eta 1999-
2002 bitartean Europako gure inguruko ekonomiek erregistratzen duten batez besteko
produktibitatearen balioak lortzen dira (BPG/enplegua). Halatan, ageri da Espainia 6,4
puntu azpitik dagoela EB-15en mailaren aldean produktibitateari dagokionez (BPG/enple-
gua), 93,6 puntu dituela (EB-15en batez besteko produktibitatearen balioa = 100 hartzen
badugu).

3.14. taula  EB-15en Produktibitate maila (1)
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EAE 2000 2001 2002

Benetako BPG 5,3 3,0 1,8
Enplegua(1) 3,8 2,1 --
Itxurazko produktibitatea 1,5 0,9 --

ESTATUA 2000 2001 2002

Benetako BPG 4,1 2,7 2,0
Enplegua(2) 3,3 2,4 1,1
Itxurazko produktibitatea 0,8 0,3 0,9

(1) Kontu Ekonomikoak (Eustat).
(2) Kontabilitate Nazionala. Denbora osoko lanpostu baliokideak
Iturria: Eustat, Eusko Jaurlaritza eta INE

Batez beste (1999-2002)

Belgika 117,3  
Danimarka 98,7  
Alemania 98,7  
Grezia 77,6  
Espainia 93,6  
Frantzia 107,3  
Irlanda 113,0  
Italia 116,8  
Luxenburgo 199,2  
Herbehereak 97,9  
Austria 100,3  
Portugal 63,3  
EAE 103,6  
Finlandia 92,9  
Suedia 92,3  
Erresuma Batua 94,3  

EB-15 = 100 100,0

Iturria: Eustat, INE, Eurostat eta geuk egindakoa



EAEko ekonomiak, ordea, EB-15en batez besteko produktibitateari gailentzen zaio eta
103,6ko balioa erdiesten du, hots, 10 puntu Espainiako batez besteko produktibitatearen
gainetik. Zenbaki hau kalkulatzeko, kontuan hartzen da EAEko ekonomiaren batez bes-
teko produktibitatea azkeneko lau urteetan 10 puntu gorago dagoela denbora tarte bere-
an Espainiako ekonomiak eduki duen batez besteko produktibitatea baino, eta zenbaki
hauen oinarrian daude: Espainiako BPGaren datuak (INE), EAEko BPGarenak (Eustat),
eta bi geografi eremuetako enpleguarenak (INE eta Eustat hurrenez hurren).

3.5. Enpleguaren eta kontratazioaren ikuspegi orokorra

3.5.1. Metodologiari buruzko oharra

2002. urteko urtarrilean aldakuntza metodologiko batzuk sartu zituzten bai Jardueraren
Araberako Biztanleriaren Inkestan (JAB, Eustat) eta bai Biztanleria Aktiboaren Inkestan
(BAI, INE) ere. Berritasun nagusia, ondoren azalduko dugun bezala, langabearen defini-
zio berria izango da, orduz geroztik Europako Batzordearen Arautegiko 1897/2000 defini-
zio harmonizatuaren arabera egokitzen baita, hain zuzen ere. Izatez, ordura arte, Lanaren
Nazioarteko Erakundeak (LNE) definitzen duen bezala, erreferentziazko astean enplegu
bat ez izanik lan egin ez duten, lana bilatzen duten eta gainera lan egiteko prest dauden
pertsonak eduki izan dira langabetzat. Urte hasieratik goiti, ordea, LNEren definizio hau
eraginkorrago bihurtu nahi dute.

Honenbestez, gaur egun bakarrik hartzen dira langabetzat inkesta egin baino lehenagoko
lau asteetan enplegua aurkitzeko eginbide aktiboak egin dituzten pertsonak. Lehenbiziko
aldiz izena ematea, eskariaren datuak eguneratzea, eskaintzei buruzko argibideak eska-
tzea, eta abar, dira eginbide aktiboak. Talde honetatik kanpo gelditzen dira jarduera admi-
nistratibo hutsak hala nola txartela zigilatzea edo prestakuntza ikastaldiei dagozkienak.
Horregatik, definizio berri horretara egokitzeko burutu behar izan diren aldaketak direla
medio, zehaztu beharrekoa da 2002. urteko datuak eta aurreko urteetakoak ezin daitez-
keela zuzenean konparatu. Hori dela eta, kontu handiz ibili beharko da atal honetan
aztertzen diren lan testuinguruko aldagaiek eduki dituzten hazkundeak balioesterakoan,
batez ere, langabeen kopuruarekin lotuta dauden guztiak.

3.5.2. Oinarrizko bereizgarriak (1994-2002)

2001eko irailaren 11ko gertakarien ondorioz mundu osoan bizi dugun moteltze ekonomi-
koak, gorago esan dugun bezala, eduki du nolabaiteko eragina euskal ekonomian ere.
EAEko lan merkatuak, izatez, halako portaera negatiboa eduki du 2002. urteko azkeneko
hiru hilabeteetan, eta 3.300 enplegu suntsitu dira eta 7.700 langabe gehiago izan dira.
Hala eta guztiz ere, ekitaldiak oro har datu positiboak islatzen ditu, eta honek, EAEk 1994.
urteaz geroztik bizi duen aldeko joerak irauten duela esan nahi du

• 2002. urtean EAEn aktiboa izan daitekeen biztanleria (16 urtetik gorakoak) 1.794.800
lagun dira, eta 1994-2002 bitartean 35.500 lagun gehitu dira. Gora egin du halaber biz-
tanleria aktiboak (924.400 izatetik 968.800 izatera iragan da) funtsean emakume asko
sartu delako denbora honetan Lan merkatuan. Beste alde batetik, 2002. urtearen ezau-
garria izan da Euskal Autonomia Erkidegoan lana duen biztanleria inoizko kopururik
handienera iritsi izana (888.300), hau da, denbora horretan %28ko hazkundea eduki
duela.

• Sektoreen ikuspuntutik aztertuz gero, industriako enpleguaren portaera izan da gauza-
rik aipagarrienetariko bat, izan ere, azkeneko hamarkadan sektore honetan enpleguak
sortzeko prozesua oso bizkorra izan den arren, 2002. urtean abantzu 5.200 lanpostu
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suntsitu dira industrian, hots, azkeneko hamarkadan zehar hazkunde ekonomikoaren
motoreetariko bat zen sektore honetan, hain zuzen ere.

• Langabeen kopuruak beheranzko bideari jarraitzen dio, azkeneko zortzi urte hauetako
balantzeak 150.000 langabe gutxiago dagoela islatzen duela, eta 2002. urtean 80.600
izatera iragan da. Langabeziak gehien jo ohi izan dituen taldeak, hau da, emakumeak
eta 45 urtetik beheragoko gazteak, bilakaera positiboa eduki dute 1994. urtetik 48.000
emakumezko 18.500 gazte langabe izateraino hurrenez hurren (1994. urtean 172.900
emakumezko eta 72.400 gazte zirelarik.

• Lana duen soldatako biztanleriari dagokionez, aldi baterako kontratuei dagokienez,
atzerakada bat izan da 2002. urtean zehar, izan ere aldi baterako kontratuen kopurua
%9,2 hazi egin baita 2001. urtearen aldean, eta kontratu mugagabeak, berriz, %0,6
baizik ez dira hazten, azkeneko urteetan marraztutako kontrako joera gorabehera.

• EINen bulegoetatik datozkigun informazioen arabera, erregistratutako kontratuak
%150 hazi dira 1994. urtetik 2002. urtera bitartean, eta aldi horren amaieran 700.000
kontratu baino gehiago ziren. Erregistratutako langabeziari dagokionez, 2002. urtean
aldagai honen beheranzko joera eteten da eta langabeen kopuruan %2,5eko hazkun-
dea gertatzen da.
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3.5.3. Biztanleria aktibo, landun eta langabearen bilakaera (2002)9

3.5.3.1. AKTIBOA IZAN DAITEKEEN BIZTANLERIA ETA BIZTANLERIA AKTIBOA

Ageri denez, aktiboa izan daitekeen biztanleriari azkeneko lau urteetan 6.700 lagun gehi-
tu zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoan eta kopuru hau 1.794.800 lagunekoa izatera iri-
tsi da 2002. urtean, hau da, %0,2ko hazkundea 2001. urtean erdietsitako mailaren
aldean.

3.15. taula  EAEko lan merkatua

Biztanleria aktiboa, hau da, biztanleria landun edo langabe bezala lan merkatura heltzen
dena, hazi egin da eta 968.800 lagun izatera iritsi da. 2001. urtearen aldean %1,3ko haz-
kundea islatzen du honek, gorakada honen zioa emakumeen kolektiboak eduki duen
gehikuntza izan da (%2,6), gizonezkoenean izandakoa baino ia lau bider handiagoa
(%0,7).

Adinaren eta sexuaren arabera aztertuz gero, EAEko biztanleria aktiboaren ehunekoen
banaketak agerian jartzen du gizonezkoak %59 baino gehiago direla eta emakumezkoak
%40,9 baino ez. Bitarteko adineko kolektiboak segitzen du guztietan garrantzitsuena iza-
ten eta denetara %80,3 dira, 25 urtetik beheragokoak eta 55etik goragokoak, berriz, biz-
tanleria aktiboaren %9,7 eta %10 baino ez dira, hurrenez hurren.
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Zenbateko absolutua (milatan) Urtetik urterako ald. tasa
1999 2000 2001 2002(1) 2000 2001 2002(1)

Biztanleria > 16 urte 1.788,1 1.788,0 1.790,8 1.794,8 0,0 0,2 0,2

Biztanleria aktiboa 962,8 953,7 955,9 968,8 -0,9 0,2 1,3
Gizonak 571,3 571,4 569,1 572,9 0,0 -0,4 0,7
Emakumeak 391,5 382,3 386,9 396,8 -2,3 1,2 2,6
16-24 urte 117,5 112,8 97,0 94,6 -4,0 -14,0 -2,5
25-54 urte 760,8 755,1 768,4 777,7 -0,7 1,8 1,2
55 eta gehiago 84,5 85,7 90,5 96,6 1,4 5,6 6,8

Biztanleria landuna 813,4 823,3 849,4 888,2 1,2 3,2 4,6
Gizonak 510,6 517,1 526,3 540,3 1,3 1,8 2,7
Emakumeak 302,8 306,3 323,2 347,9 1,2 5,5 7,6
16-24 urte 79,2 79,5 72,3 76,1 0,4 -9,1 5,3
25-54 urte 654,8 663,5 691,5 719,1 1,3 4,2 4,0
55 eta gehiago 79,4 80,4 85,6 93,0 1,3 6,5 8,6

Biztanleria langabea 149,4 130,4 106,5 80,6 -12,7 -18,3 -24,3
Gizonak 60,8 54,4 42,8 32,6 -10,5 -21,3 -23,8
Emakumeak 88,6 76,0 63,7 48,0 -14,2 -16,2 -24,6
16-24 urte 38,3 33,4 24,7 18,5 -12,8 -26,0 -26,0
25-54 urte 106,1 91,6 76,9 58,5 -13,7 -16,0 -23,9
55 eta gehiago 5,2 5,4 4,9 3,6 3,8 -9,3 -26,5

(1) 2002. urtean aldakuntza metodologiko batzuk sartu zituzten Jardueraren Araberako Biztanleriaren Inkestan (JAB) eta ekitaldi
honetako langabeziari buruzko datuak ezin daitezke zuzenean alderatu aurreko urtekoekin (ikus metodologiari buruzko oharra).
Iturria: Eustat.

9 Ikus metodologiari buruzko oharra



3.16. taula  Estatuko lan merkatua

Halatan, bada, EAEko jarduera tasa %54ra iristen da 2002. urtean, azkeneko urteetakoa
baino datu altutxoagoa, alegia. Sexuaren arabera aztertuta, oraindik ere alde nabarmena
dago, izan ere, gizonezkoenean %65,8 da eta emakumezkoenean %42,9, nahiz eta ema-
kumeak arian-arian lan merkatura heldu izanak talde honen jarduera tasaren muntan
halako hobekuntza bat ekarri duen. 2002. urtean, esan beharrekoa da EAEko jarduera
tasak Estatuarena berdindu duela (%54), baina gizonen jarduera tasa estatu mailan
%66,9koa izan dela eta emakumezkoena, berriz, %41,8koa. Nolanahi den ere, urrun
gaude oraindik ere arlo hauetan Europako Batasunak oro har emakumeen kolektiboari
dagokionean erregistratzen dituen batez besteko balioetatik (2001. urtean, Europako
Batasuneko jarduera tasaren zenbatekoa %56,1 izan zen, hau da, %65,7 gizonezkoe-
nean eta %47 emakumezkoenean).
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Zenbateko absolutua (milatan) Urtetik urterako ald. tasa
1999 2000 2001 2002(1) 2000 2001

Biztanleria > 16 urte 32.695,9 32.830,9 32.938,8 32.964,9 0,4 0,3

Biztanleria aktiboa 16.423,0 16.844,2 16.981,5 18.340,5 2,6 0,8
Gizonak 9.892,9 10.067,4 10.139,8 11.034,6 1,8 0,7
Emakumeak 6.530,1 6.776,8 6.840,7 7.305,9 3,8 0,9
16-24 urte 2.538,6 2.522,4 2.470,7 2.308,5 -0,6 -2,0
25-54 urte 12.166,2 12.490,7 12.600,2 14.180,4 2,7 0,9
55 eta gehiago 1.718,2 1.831,1 1.910,6 1.851,6 6,6 4,3

Biztanleria landuna 13.817,5 14.473,8 14.768,4 16.257,6 4,7 2,0
Gizonak 8.790,9 9.086,6 9.213,6 10.146,6 3,4 1,4 
Emakumeak 5.026,6 5.387,1 5.554,8 6.111,0 7,2 3,1
16-24 urte 1.787,0 1.863,7 1.860,3 1.795,0 4,3 -0,2
25-54 urte 10.472,5 10.945,8 11.150,8 12.735,3 4,5 1,9
55 eta gehiago 1.558,0 1.664,3 1.757,3 1.727,3 6,8 5,6
Nekazaritza-Arrantza 1.014,9 989,0 980,3 961,3 -2,6 -0,9
Industria 2.784,0 2.878,9 2.913,5 3.183,8 3,4 1,2
Eraikuntza 1.463,6 1.591,8 1.689,4 1.913,2 8,8 6,1
Zerbitzuak 8.555,0 9.014,0 9.185,2 10.229,3 5,4 1,9

Soldatakoa 10.836,6 11.508,9 11.780,5 13.141,7 6,2 2,4
Soldatakoa ez dena 2.962,2 2.949,9 2.970,9 3.115,9 -0,4 0,7

Biztanleria langabea 2.605,5 2.370,4 2.213,1 2.082,90 -9,0 -6,6
Gizonak 1.102,0 980,7 926,1 887,9 -11,0 -5,6
Emakumeak 1.503,5 1.389,7 1.287,0 1.195,0 -7,6 -7,4
16-24 urte 751,5 658,7 610,5 513,5 -12,3 -7,3
25-54 urte 1.693,8 1.544,9 1.449,1 1.445,10 -8,8 -6,2
55 eta gehiago 160,2 166,8 153,5 124,3 4,1 -8,0

(1) 2002. urtean aldakuntza metodologiko batzuk sartu zituzten Biztanleria Aktiboaren Inkestan (BAI) eta ekitaldi honetako enple-
guari eta langabeziari buruzko datuak ezin daitezke zuzenean alderatu aurreko urtekoekin (ikus metodologiari buruzko oharra).
Iturria: Biztanleria Aktiboaren Inkesta (INE).



3.17. taula  Jarduera tasa (EAE)

3.18. taula  Jarduera tasa (Estatua)

3.5.3.2. BIZTANLERIA LANDUNA

Esan daiteke 2002. urtearen bereizgarria izan dela Euskal Autonomia Erkidegoan lana
duen biztanleriak gehiengo historiko bat erdietsi izana. 2002. urtean lana zeukaten
888.200 lagunek %4,6ko hazkundea islatzen dute 2001. urtean lortutako emaitzen al-
dean. Honela, aldagai honek 1994. urtean hasi zuen etengabeko hazkunde aldiak iraun
egin du 2002. urtean ere, izatez, bederatzi urte hauetan enpleguan %27 inguruko gehi-
kuntza izan da.

Enpleguaren hazkundearen eragina urte honetan bi sexuei dagokie, baina neurri handia-
goan ukitzen du emakumezkoen taldea, izan ere, %7,6ko igoera izan baitu honek, gizo-
nezkoen enpleguak eduki duen %2,7ko hazkunde moderatuarekin alderaturik. 2001.
urtean gertatzen zenaren aitzi, oraingo honetan gazteen kolektiboak %5,3ko hazkundea
eduki du, bitarteko adinekoen taldeak %4,0 eta adinduen taldeak  %8,6.

3.19. taula  EAEko enplegua
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1999 2000 2001 2002

Jarduera tasa 53,9 53,4 53,4 54,0
Gizonak 65,9 66,0 65,5 65,8
Emakumeak 42,5 41,5 41,9 42,9
16-24 urte 43,8 44,1 40,0 40,5
25-54 urte 80,8 80,1 81,0 81,5
55 eta gehiago 14,6 14,4 15,1 15,9

Iturria: Eustat.

1999 2000 2001 2002

Jarduera tasa 50,2 51,3 51,6 54,0
Gizonak 63,1 63,8 64,0 66,9
Emakumeak 38,4 39,8 40,0 41,8  
16-24 urte 46,4 47,1 47,2 47,3  
25-54 urte 76,1 76,8 76,8 79,4  
55 eta gehiago 16,5 16,6 16,7 16,8  

Iturria: Biztanleria Aktiboaren Inkesta (INE).

Zenbateko absolutua (milatan) Urtetik urterako ald. tasa
1999 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Biztanleria landuna 813,4 823,3 849,4 888,2 1,2 3,2 4,6
Nekazaritza-Arrantza 18,8 18,8 14,7 15,7 0,0 -21,8 6,8  
Industria 239,8 242,6 257,5 252,2 1,2 6,1 -2,0
Eraikuntza 67,8 70,4 75,0 81,8 3,8 6,5 9,1
Zerbitzuak 487,0 491,6 502,4 538,6 1,0 2,2 7,2

Soldatakoa 649,7 662,3 683,4 712,3 1,9 3,2 4,2
Soldatakoa ez dena 163,7 161,0 166,0 175,9 -1,6 3,1 6,0

Iturria: Eustat.



3.4. grafikoa  Biztanleria aktibo, landun eta langabearen bilakaera (EAE)

(milatan)

Sektoreen ikuspuntutik, enpleguan sektore guztietan hazi da industrian izan ezik, lehena-
go esan dugun bezala, izan ere, sektore honetan %2ko jaitsiera txiki bat gertatu da.
Zehazki, eraikuntza eta zerbitzuak dira gehikuntzarik handienak jaso dituztenak, %9,1 eta
%7,2 hurrenez hurren, nekazaritza-arrantza sektorea, konparazioan, %6,8 hazi da.

Lanbide egoera kontuan hartuta, gehikuntza bat gertatzen da bai soldatako enpleguan
(%4,3) bai soldatako ez den enpleguan (%5,8) 2002. urtean, soldatako biztanleria enple-
guaren %80,2 da, eta hauen artean nabarmendu behar da soldatako langile pribatuen tal-
dea soldatako enpleguaren %82 baita. Soldatakoa ez den biztanleria landunaren
kolektiboaren barruan, berriz, autonomoen taldea gailentzen da, batetik, ugariena delako,
%66,5eko pisua dutela, eta bestetik, enplegu emaileen taldearekin batera, 2001. urteko
emaitzen aldean hazi diren kolektibo bakarrak direlako.

3.20. taula  Biztanleria landuna lanbide egoeraren arabera (EAE)

Milatan
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Iturria: Eustat

Activos Ocupado
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Parados

882,8

913,8 916,6 913,6
924,4

935,6 933,3 937,6 948,2 953,7 955,9

739,8
755,9

734,1

691,2 693,5
712,6

724,2
739,3

779,8

813,4
823,3

849,4

888,2

968,8962,8

1999 2000 2001 20002 Ehunekoen
Banaketa 2002

Enplegu emailea 22,1 25,1 27,9 30,1 3,4
Autonomoa 116,0 112,8 108,4 116,9 13,2
Familia laguntza 7,7 5,5 6,0 5,3 0,6  
Kooperatibista 17,9 17,6 23,6 23,3 2,6  
Soldatakoak 649,7 662,3 683,2 712,3 80,2  
• Soldatakoak (publikoak) 106,9 110,8 120,3 123,7 13,9  
• Soldatakoak (pribatuak) 542,8 551,5 562,9 588,6 66,3  

GUZTIRA 813,4 823,3 849,4 888,2 100,0  

Iturria: Eustat.



Euskal Autonomia Erkidegoan soldatako biztanleria enpleguaren %80,2 da. Horregatik,
eta lanbide egoera honek gure lan merkatuan daukan garrantzia kontuan hartuta, xehe-
tasun handiagoaz aztertuko dugu kolektibo hau segituan. Iaz, 2002. urtean alegia, Euskal
Autonomia Erkidegoan 712.300 soldatako langile zeuden, hau da, EAEko enplegu guz-
tiaren %80,2. Soldatako langileen %59,4 gizonak dira eta %40, 6 emakumeak.

3.5. grafikoa  Soldatako Biztanleria landuna (EAE). Ehunekoen banaketa kontratu
motaren arabera (1994-2002)

Ageri denez, kontratu motaren arabera aztertuta, azkeneko urte honetan kontratu muga-
gabeen jaitsiera bat egon da eta honelako kontratua zeukaten soldatako langileen ehu-
nekoa ere gutxitu egin da, izan ere, 2001. urtean %68,5 izatetik 2002. urtean %66,1
izatera iragan dira. Halatan, badirudi 1998-2001 urteetan kontratu mugagabeek aldi bate-
rako kontratuen aldean aurrera egindakoaren zati bat galdu egin dela.

3.21. taula  EAEko soldatako enplegatuak
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Iturria: Eustat.
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69,6 67,2 64,8 63,7 65,3 64,1 66,6 68,5 66,1

25,1 27,3 28,6 29,7 28,4 29,5 28,6 27,8 29,2

Soldatako enplegatuak (milatan) Urtetik urterako ald. tasa
1999 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Aldi baterako kontr. 191,5 189,7 190,3 207,9 -0,9 0,3 9,2
Kontratu mugagab. 416,7 441,0 468,2 471,0 5,8 6,2 0,6

GUZTIRA (1) 649,7 662,3 683,2 712,3 1,9 3,2 4,3

(1) Sailkaezinak, aldi baterakoak eta mugagabeak barne.
Iturria: Eustat



3.22. taula  Soldatako biztanleria landuna (kooperatibistak izan ezik) kontratu
motaren arabera (EAE)(2002)

(Zenbateko absolutuak milatan)

Kontratu motaren araberako banaketa aldatu egiten da aztertzen dugun kolektiboa zein
den, gizonezkoena edo emakumezkoena, kontuan hartuta. Gizonen artean kontratu
mugagabeak %72 dira eta aldi baterakoak %27,2 eta emakumezkoenean kontratu muga-
gabeen ehunekoa jaitsi egiten da %57,6ra eta aldi baterakoak, berriz, %32 dira soldatako
emakumeen artean.

3.23. taula  Soldatako biztanleria landuna (kooperatibistak izan ezik) lurralde
historikoen arabera (2002)

(Zenbateko absolutuak milatan)

Lurralde historikoen arabera aztertuta, Bizkaia ateratzen da gailen EAEn soldatako enple-
guaren ehunekorik altuena erregistratzen duen lurralde bezala (%53), atzetik Gipuzkoa
(%31,5) eta Araba (%15,5) dabilzkiola. Azkenik, soldatako enplegua adinaren aldagaiaren
arabera aztertuz gero, agerikoa da 25 urtetik beheragoko gazteen taldeak aldi baterako
kontratuetan daukan pisu garrantzitsua (aldi baterako kontratu guztien %22,3) eta enple-
gu mugagabean daukan garrantzi urria. Hain justu ere, kontrako egoeran daukagu 55
urtetik goragoko pertsonen taldea, izan ere, hauek aldi baterako kontratazioaren %9,6
baitira eta, aitzitik, kontratu mugagabeen %40.
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Guztira Gizonak Emakumeak

GUZTIRA 712,3 423,0 289,3
Mugagabeak 471,0 304,4 166,6
Aldi baterakoak 207,9 115,4 92,5
Kontr. gabeak eta beste 33,4 3,1 30,2

Iturria: Eustat

Araba Bizkaia Gipuzkoa
Guztira Gizonak Emaku. Guztira Gizonak Emaku. Guztira Gizonak Emaku.

Guztira 110,5 65,3 45,2 377,6 227,7 150,0 224,2 130,0 94,2  

Mugagabeak 77,6 50,3 27,3 246,3 161,3 85,0 147,0 92,7 54,3  

Aldi baterakoak 29,6 14,7 14,8 113,2 64,6 48,6 65,2 36,1 29,0  

Kontr. gabe 
& beste 3,3 0,2 3,1 18,1 1,8 16,3 12,0 1,1 10,9

Iturria: Eustat.



3.24. taula  EAEko Soldatako Biztanleria Landuna adinaren eta kontratu
motaren arabera

(Ehunekoen banaketa)

3.5.3.3. BIZTANLERIA LANGABEA10

Urte honetan berriro ere, enpleguaren hazkundeaz gain pertsona langabeen kopuruan
izan den jaitsiera ere nabarmendu behar genuke, izatez, 2002. urtean langabeen kopurua
80.600 lagunekoa da, 2001. urtean baino ia 26.000 langabe gutxiago. Nabaria da halaber
langabeziaren beherakada emakumeen eta hogeita bost urtetik beherako gazte langa-
been kasuan, 48.000 emakume eta 18.500 gazte langaberen kopurura jaitsi direla 2002.
urtean, izan ere, bi kolektibo hauek eutsi egiten diote laurogeita hamarreko hamarkada-
ren erditsuan hasitako beheranzko joerari.

3.6. grafikoa  Emakumeen eta gazteen langabeziaren bilakaera (EAE, 1986-2002)

(milatan)  
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Mugagabea Aldi baterakoa
Guztira 16-24 25-44 45 & gehi. Guztira 16-24 25-44 45 & gehi.

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

2002 100,0 3,9 56,1 40,0 100,0 22,3 68,1 9,6

Iturria: Eustat.
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10 Gorago esan dugun bezala, 2002. urtean aldakuntza metodologiko batzuk sartu zituzten Jardueraren araberako
Biztanleriaren Inkestan (JBI) eta tentu handiz hartu behar dira 2002ko langabeziari buruzko datuen konparazioak aurreko
ekitaldietakoekin.

Iturria: Eustat



Biztanleria aktiboa, landuna eta langabea azterturik, langabezia tasa aztertuko dugu
jarraian. 2002. urtean aipatutako tasa Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria aktiboa-
ren %8,3ra iristen da, Estatukoa, berriz, %11,4 da. Zenbateko hau berriz ere, beste urte
batez jarraian, gutxieneko historiko bat da Euskal Autonomia Erkidegoan. Baina gainditu
ez dugun gai bat, sexuen artean oraindik dagoen aldea da (%5,7 gizonezkoenean eta
%12,1 emakumezkoenean), 1994. urteaz geroztik emakumeen langabezia tasak eduki
duen jaitsiera garrantzitsua gorabehera,, orduan biztanleria aktiboaren %35ekoa zen eta.
Halaber, Estatu mailan, sexuen arteko aldea nabaria da oraindik ere, eta 2002. urtean
emakumeen langabezia tasa gizonezkoenaren bi halako zen.

3.25. taula  Langabezia tasa (EAE)(2002)

Nolanahi den ere, langabeziaren bilakaera EAEn oro har biziki positiboa dela nabarmen-
du behar dugu, aski biz esatea, 1994. urtean langabezia tasa biztanleria aktiboaren %25
ingurukoa zela, eta gaur egun, 2002. urtean ditugun datuak askoz ere txikiagoak direla,
baina egia da oraindik ere EB-15ean oro har erregistratzen diren batez bestekoak baino
handiagoak direla, 2002. urtean honek %8ko langabezia tasa zeukan eta.

3.26. taula  Langabezia tasa (Estatua)

Enpleguko Institutu Nazionalak (EIN), beste aldagai esanguratsu bat eskaintzen digu
EAEko langabeziaren bilakaera ikertzeko. Aipatutako aldagaia erregistratutako langabe-
zia da, hau da, EINen bulegoetan hilabetearen azken egunean gogobete gabe dauden
enplegu eskariak, Legeak aurreikusten dituen egoera batzuk izan ezik. 2002. urtea 73.818
lagun langabe daudela ixten da, 2001. urtean erregistratutakoa baino zertxobait gehiago
(%0,7). Urte bakoitzeko abenduko datuetan, 2002. urtean 75.598 pertsona ziren eta 1993.
urtean 142.200, honek islatzen du azkeneko hamarkadan enpleguak eduki duen bilakae-
ra positiboa.

93

EAEKO EGOERA SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA 2002. URTEAN

I II III IV 2002ko
Hiruhilekoa Hiruhilekoa Hiruhilekoa Hiruhilekoa batez beste

Langabezia tasa 8,4 7,6 8,2 9,0 8,3
Gizonak 5,7 4,9 5,5 6,6 5,7  
Emakumeak 12,4 11,5 12,2 11,8 12,1  
16-24 urte 21,3 17,0 18,7 21,0 19,5  
25-54 urte 7,3 7,0 7,5 8,3 7,5  
55 eta gehiago 4,5 3,6 3,9 2,7 3,7  

Iturria: Eustat

I II III IV 2002ko
Hiruhilekoa Hiruhilekoa Hiruhilekoa Hiruhilekoa batez beste

Langabezia tasa 11,5 11,1 11,4 11,5 11,4
Gizonak 8,2 7,7 8,1 8,3 8,1  
Emakumeak 16,5 16,3 16,5 16,2 16,4  
16-24 urte 22,1 21,5 22,1 23,2 22,2  
25-54 urte 10,3 10,0 10,2 10,2 10,2  
55 eta gehiago 6,8 6,5 6,8 6,7 6,7  

Iturria: Biztanleria Aktiboaren Inkesta (INE)



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

(milatan)

3.27. taula  EIN-n erregistratutako langabezia (EAE)

Hala eta guztiz ere, 2001eko abenduan 1.871 pertsona langabe gutxiago erregistratzen
ziren 2002. urtekoan baino, eta hau, urteko azkeneko hiru hilabeteetan enpleguak jasan
duen bilakaera kezkagarriaren isla da. Gisa honetara, 1993. urteaz geroztik erregistratu-
riko langabezian zirauen beheranzko joera eteten da.
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Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.
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1999 2000 2001 2002

Urtarrila 95.799 85.787 80.669 77.826
Otsaila 95.399 85.876 79.398 78.669  
Martxoa 91.858 82.704 76.340 78.341  
Apirila 87.821 77.995 73.023 74.234  
Maiatza 84.004 74.943 69.827 70.872  
Ekaina 81.808 73.629 68.929 69.051  
Uztaila 80.044 72.684 69.411 69.876  
Abuztua 81.974 74.977 71.281 71.560  
Iraila 82.672 74.647 71.230 71.914  
Urria 83.048 75.989 72.675 73.319  
Azaroa 83.642 76.549 73.496 74.554  
Abendua 82.779 77.153 73.727 75.598  

Urteko batez bestekoa 85.904 77.744 73.334 73.818  
Aldakuntza tasa -11,9 -9,5 -5,7 0,7  

Iturria: EIN.



3.28. taula  Erregistratutako langabezia sexu eta adinaren arabera (2002ko abendua)

Sexuaren arabera aztertuta, ageri da oraindik ere emakumeen langabezia gizonena baino
handiagoa dela (%58 eta %42 hurrenez hurren), zenbateko hauek iaz zuzenduak izan
ziren , hala ere, zeren eta 2001. urtean guztizkoaren ia bi heren baitziren emakumezkoen
langabezia (%64 inguru). Adinaren arabera nabaria da langabeziaren %82k 25 urtetik
beherako pertsonak ukitzen dituela. Honenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoa 25 urte-
tik gorako langabe proportziorik handiena duen erkidegoa da Estatuaren eremuan.

3.29. taula  Erregistraturiko langabezia jarduera sektorearen arabera
(2002ko abendua)

Sektoreen ikuspuntutik aztertuta, ageri da industria eta zerbitzu sektoreak direla langabe-
zia kopururik handienak dauzkatenak. 2001. urtean gertatzen zenaren aitzi (urte horreta-
ko abenduan langabeziak behera egiten zuen sektore guztietan), joan den abenduan
langabeziaren hazkundea erregistratzen zen EAEko jarduera sektore guztietan, nekaza-
ritzan eta aurreko enplegurik gabekoen taldean izan ezik. Estatuan, berriz, langabezia
sektore guztietan handitzen da.

Lurralde historikoen arabera, eta bolumenari dagokionez, Bizkaia da langabe kopururik
handiena daukan lurraldea (43.329 2002ko abenduan, guztizkoaren %57,2) eta atzetik
dabilzkio Gipuzkoa (%29,1) eta Araba (13,7), baina egia da abagunearen ikuspuntutik
Bizkaia dela bilakaera hoberena daukan lurraldea, erregistraturiko langabezia jaisten den
lurralde bakarra baita.

Erregistraturiko langabeziak biztanleria aktiboaren osotasunean daukan eragina aztertu-
ta, langabezia tasa11 kalkulaturik, agerikoa da 2001. urtean izandako %7,7ra heltzen gare-
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EAE (1) Estatua (1)

Gizonak 31.591 17,5 712.562 10,7  
< 25 urte 4.268 60,3 120.647 18,6  
Gainerakoak 27.323 12,8 591.915 9,2  
Emakumeak 44.007 -6,0 975.506 4,8  
< 25 urte 4.677 -15,0 146.918 -5,1  
Gainerakoak 39.330 -4,8 828.588 6,8  
Guztira 75.598 2,5 1.688.068 7,2  

(1) Aurreko urteko abenduarekiko aldakuntza
Iturria: INEM.

EAE (1) Estatua (1)

Nekazaritza 585 -1,5 38.212 1,2  
Industria 16.475 7,6 269.789 4,1  
Eraikuntza 6.267 25,0 199.440 16,1  
Zerbitzuak 42.831 2,8 945.340 8,1  
Aurreko enplegurik gabe 9.440 -15,4 235.287 1,7  
Guztira 75.598 2,5 1.688.068 7,2  

(1) Aurreko urtearekiko aldakuntza tasa
Iturria: EIN.

11 Kasu honetan, langabezia tasa kalkulatzeko, EnINen bulegoetan erregistratua dagoena hartzen da langabeziatzat.



la 2002. urtean berriz ere. 2001. urteko txostenean esaten zen bezala, zenbateko hori
EAEko gutxieneko historiko bat da eta nabarmentzen da ezen 1993. urtean erregistratu
zen langabezia tasaren erditsua baita (%15,5). Estatuan oro har erregistratutako langa-
bezia tasa %9,1 da, hots, laurogeita hamarreko hamarkadaren lehen erdian erdiesten
ziren langabezia tasak baino askoz ere txikiagoa hau ere.

3.30. taula  Erregistraturiko langabeak/aktiboak (Lurralde historikoen arabera)
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Iturria: Eustat, EIN eta BAI.

Erregistraturiko langabeak (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
2002 1.688.068 75.598 10.348 43.239 22.011  

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
2002 18.495.400 979.200 149.200 507.300 322.800

(Erregistraturiko langabeak/aktiboak) * 100 (EIN langabezia 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
2002 9,1 7,7 6,9 8,5 6,8  



3.5.3.4 EMAKUMEZKOEN KOLEKTIBOAREN EGOERA

Aurreko txostenetan esan dugun bezala, azkeneko hamarkadetan zehar, emakumeak
arian-arian lan merkatura sartzea izan da EAEko (eta Estatuko) bilakaera soziolaborala-
ren alderdi aipagarrienetariko bat, eta honek gure lan merkatuaren egiturara aldaketa bat
dakar. Ugalkortasun maila jaistea, heziketa maila handia eta ezkontza ondoren emaku-
meak lanean segitzea izan dira portaera honen faktore garrantzitsuenetariko batzuk. Atal
honetan eskematikoki eta laburki islatu nahi ditugu EAEko lan merkatuan 1985. urtetik
2002. urtera bitartean gertatutakoen ezaugarri bereizgarrienak generoaren ikuspegitik,
xede honetarako ondoko puntuak aipa litezke:

• Biztanleria aktiboa: aldagai hau, 1985eko 831.500 lagunetik 2002ko 968.800 lagunera
iragan da, eta honek %16,5eko hazkundea islatzen du. Gizonezkoen biztanleria akti-
boa %1,5 hazi da gutxi gorabehera eta emakumezkoena, berriz, %48,6 azkeneko
hamazazpi urte hauetan. Hortaz bada, emakumeen kolektiboa biztanleria aktiboaren
%40,9 izatera iragan da, alta, 1985. urtean %32,1 baizik ez zen.

• Jarduera tasa: biztanleria aktiboaren hazkunde garrantzitsu honek, ondorioz, emaku-
mezkoen jarduera tasa handitzea ekarri du berekin. 1985ean %32ko zenbatekoa erre-
gistratzen bazen, %42,9ra iritsi da ia hogei urte geroago, gizonezkoen jarduera tasaren
bilakaeraren kaltetan (%70,5etik %65,8ra). Haatik, gurean emakumezkoen jarduera
tasa ez da iristen oraindik ere Europako batez besteko balioetara, izan ere, %50 ingu-
ruan baitabiltza, baina Estatuko maila ondu egiten du.

3.31. taula  EAEko emakumea: jarduera, enplegua eta langabezia (1985-2002)

• Biztanleria landuna: EAEn enplegua, 1985eko 656.400 lagunetik 2002. urteko 888.200
lagunera iragan da, hau da, %35eko hazkundea gutxi gorabehera. Gizonezkoen enple-
gua %14 hazi da eta emakumezkoena, berriz, ia %90, eta honek eragina du, beraz,
emakumeen kolektiboan, 1985ean EAEko enpleguaren %28 izatetik 2002an %39 iza-
tera iragan baita.

97

EAEKO EGOERA SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA 2002. URTEAN

1985 1990 1995 2002 

Biztanleria aktiboa (ehunekotan banaturik)
• Gizonak 67,9 63,4 59,8 59,1
• Emakumeak 32,1 36,6 40,2 40,9
Biztanleria landuna (ehunekotan banaturik)
• Gizonak 72,0 68,0 64,7 60,8
• Emakumeak 28,0 32,0 35,3 39,2
Biztanleria langabea (ehunekotan banaturik)
• Gizonak 52,9 41,6 44,3 40,4
• Emakumeak 47,1 58,4 55,7 59,6
Biztanleria ez-aktiboa (ehunekotan banaturik)
• Gizonak 29,5 33,0 36,4 36,3
• Emakumeak 70,5 77,0 63,6 63,7
Jarduera tasa (biz. aktiboa/lan egiteko adineko biz.)
• Gizonak 70,5 67,6 64,7 65,8
• Emakumeak 32,0 36,9 41,3 42,9
Langabezia tasa (biztanleria aktiboaren %)
• Gizonak 16,3 10,5 16,0 5,7
• Emakumeak 31,0 26,2 33,1 12,1

Iturria: Eustat.



• Biztanleria langabea: langabeen kopurua asko beheititu da azkeneko hamarkadetan
(%-54 hain zuzen 1985 eta 2002 artean) eta 1985eko 175.200 lagun izatetik 2002.
urtean 80.600 izatera iragan da. Langabeen kopurua %64,8 gutxitu da eta emakume
langabeen jaitsiera, berriz, %41,8koa da.

3.8. grafikoa  EAEko emakumea: jarduera, enplegua eta langabezia (1985-2002)

• Langabezia tasa: biztanleria aktiboaren eta biztanleria langabearen portaera ona dela
eta, langabezia tasaren beherakada ikusgarria izan da EAEn. Izan ere, gaur egungo
%8,3ko datua deigarria da orain dela hamazazpi urteko %21 harekin alderaturik.
Beherakada hau, bai gizonen kolektiboan (1985eko %16,3tik 2002ko %5,7ra) bai ema-
kumeen kolektiboan (1985eko %31etik 2002ko %12,1era) izan du isla. Azkeneko ur-
teetan, beherantz doan langabezia tasaren eraginpean emakumezkoen tasa ere asko
jaitsi da, oraindik ere gizonezkoenaren bi halako bada ere.
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• Aldi baterako lan tasa: aipagarria da emakumeek, kontratu motaren ikuspuntutik azter-
tuz gero, gizonek baino aldi baterako lan tasa handiagoa islatzen dutela, hain zuzen
ere, 2002. urtean, EINen bulegoetan erregistraturiko kontratuei dagokienez, emaku-
meak lanaldi partzialeko kontratuen %73 dira eta bitarteko kontratuen %67. Soldatako
biztanleria landunari dagokionez, emakumeak aldi baterako kontratuen %44 dira eta
kontratu mugagabeen %35 baizik ez, beste alde batetik, kontratu gabeen kategorian
EAEn 33.400 lagun daude eta haietarik 30.200 emakumeak dira (ia guztiak etxeko
lanak egiten dihardutenak).

3.5.3.5. LURRALDE HISTORIKOEN ARABERAKO AZTERKETA

Enpleguaren eta langabeziaren bilakaera lurraldeen arabera aztertuz gero, eta 2001. urte-
ko egoerarekin era orokorrean alderaturik, ondorio bezala esan liteke lurraldeetako bila-
kaeran ez dagoela aparteko ezaugarririk Euskal Autonomia Erkidegoko bilakaera
orokorretik bereizten dituenik. Horrenbestez, hiru lurraldeetan biztanleria aktiboaren eta
landunaren hazkundea eta biztanleria langabearen jaitsiera egon delako ondorioa atera
dezakegu. Atal honek, ordea, azpimarratu nahi ditu lurralde historiko guztietan aipatutako
aldagai hauek eduki dituzten hazkunde erritmo eta zenbateko desberdinak.

• Biztanleria landuna: 2002. urtean enpleguak oso bide egokia darama hiru lurraldeetan,
Bizkaian %5,1 egiten du gora, Araban %4,3 eta Gipuzkoan %4,0. Sektoreen arabera
aztertuta, bakarrik aipatu behar da industria sektoreak behera egiten duela hiru lurral-
deetan, produkzioaren gainerako sektoreak oro har hazi egiten direla, eta bakarrik
Arabako nekazaritza-arrantza sektorearen jaitsierak eteten duela hazkunde hau.

• Biztanleria langabea eta langabezia tasak: jaitsi egin da langabezia hiru lurraldeetan
Euskal Autonomia Erkidego osoko joerari jarraiki. Langabezia tasei dagokienez, nabar-
mendu behar da Bizkaiko langabezia tasa %9,6 dela, Eta Gipuzkoak eta Arabak, hurre-
nez hurren, %8,5 eta %7,8 baino tasa txikiagoak dituztela.

• Enpleguari dagokionez, Bizkaia da oraindik ere egoerarik desegokiena daukan EAEko
lurraldea, ezen jarduera tasa txikiagoa eta aitzitik langabezia tasa handiagoa baitauz-
ka Arabak eta Gipuzkoak baino. Hala ere, azpimarratu behar da langabezia tasaren
jaitsiera nabaria eduki duela 2001. urtearen aldean.
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3.32. taula  Lan merkatua lurralde historikoen arabera

(Zenbateko absolutuak milatan)
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1999 2000 2001 2002

ARABA
Biztanleria aktiboa 142,2 142,0 144,0 146,8  
Biztanleria landuna 122,7 125,5 130,9 136,5  
• Nekazaritza-arrantza 5,8 6,0 5,1 4,5  
• Industria 43,8 43,4 47,1 45,9  
• Eraikuntza 6,2 8,2 8,1 8,7  
• Zerbitzuak 66,9 68,0 70,6 77,4  
Biztanleria langabea 19,5 16,5 13,1 10,3  
Biztanleria ez-aktiboa 98,4 100,6 101,6 102,1  
Jarduera tasa 59,1 58,5 58,6 67,7  
Langabezia tasa 13,8 11,6 9,2 7,8  

BIZKAIA
Biztanleria aktiboa 505,4 501,0 500,5 503,6  
Biztanleria landuna 414,3 416,7 433,0 454,9  
• Nekazaritza-arrantza 6,7 7,3 4,9 5,9  
• Industria 101,0 101,7 114,1 110,8  
• Eraikuntza 40,9 41,5 43,4 48,1  
• Zerbitzuak 265,7 266,3 270,6 290,1  
Biztanleria langabea 91,1 84,4 67,5 48,7  
Biztanleria ez-aktiboa 467,6 469,4 469,6 467,3  
Jarduera tasa 51,9 51,7 51,6 60,2  
Langabezia tasa 18,0 16,8 13,5 9,6  

GIPUZKOA
Biztanleria aktiboa 315,2 310,6 311,4 318,5  
Biztanleria landuna 276,4 281,1 285,6 296,9  
• Nekazaritza-arrantza 6,3 5,6 4,6 5,4  
• Industria 95,2 97,5 96,3 95,5  
• Eraikuntza 20,7 20,8 23,4 24,9  
• Zerbitzuak 154,3 157,3 161,3 171,2  
Biztanleria langabea 38,8 29,4 25,8 21,6  
Biztanleria ez-aktiboa 259,3 264,4 263,7 256,7  
Jarduera tasa 54,9 54,0 54,1 65,1  
Langabezia tasa 12,3 9,5 8,3 8,5  

Iturria: Eustat.



3.5.4. Enplegu Institutu Nazionalean jasotako lan kontratazioaren bilakaera (EAE)

3.5.4.1. BILAKAERA OROKORRA (1991-2002)

Enplegu Institutu Nazionalaren (EIN) bulegoetan erregistratutako kontratuen kopurua hazi
egin da berriz bai EAEn bai Estatuan. 1993tik ekonomiak eduki duen bilakaera ona islatu
egin da lan kontratazioaren eremuan azkeneko urteetan. Halatan, 1994. urtean egindako
284.210 kontratuetatik 2002. urtean egindako 708.087 kontratuetara iritsi gara, hots,
%149ko hazkundea 1994-2002 aldirako. Estatuan oro har antzeko bilakaera segitu du,
baina kasu honetan aldagai honek 1994tik izan duen aldakuntza %139koa da.

3.33. taula  Enplegu Institutu Nazionalean jasotako kontratuak:
bilakaera (1991-2002)
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Iturria: EIN.

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
2002 14.179.245 708.087 106.126 398.908 203.053

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
2002 0,9 2,4 -5,2 7,0 -1,7

Ehunekoa EAE/Estatua Araba/EAE Bizkaia/EAE Gipuzkoa/EAE

1991 4,4 16,2 56,7 27,1
1992 4,4 16,5 56,6 26,9
1993 4,5 17,0 55,9 27,1
1994 4,8 17,0 52,2 30,8
1995 4,8 17,3 52,8 29,9
1996 4,8 18,1 52,6 29,3
1997 5,0 17,6 50,9 31,5
1998 4,8 17,5 53,2 29,3
1999 4,8 13,7 52,5 30,7
2000 4,9 15,7 54,2 30,1
2001 4,9 16,2 53,9 29,9
2002 5,0 15,0 56,3 28,7

Zenbateko
absolutuak

Aldakuntza
Urtetik urtera



Baina kontratazioaren hazkundea lurralde historikoen arabera aztertzen jarriz gero, ageri
da iaz, 2002. urtean, bai Arabak bai Gipuzkoak beren kontratazio kopurua murrizturik ikusi
dutela aurreko urtekoaren aldean. Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoan 2002.
urtean kontratu kopuruak eduki duen hazkundea, bakarrik aldagai honek Bizkaian eduki
duen bilakaera onari esker dela atera daiteke ondorio..

3.9. grafikoa  Lan kontratazioaren bilakaera EAEn

(Erregistratutako kontratu kopurua, Oinarria 1991 = 100)

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieratik hazkunde garrantzitsua gertatu da lanal-
di partzialeko kontratazioan eta kontratazio mugagabean. Honela izan da, hain zuzen ere,
azkeneko urteetan burutu diren lan erreformei esker, bi kontratu mota hauek bultzatu nahi
izan baitira. Nabaria da, halaber, aldi baterako kontratazioak eduki duen bilakaera, 1991.
urteaz geroztik kontratazio osoak eduki duenaren biziki antzekoa dela, zeren eta hauxe
izan baita kontratazio bide nagusia azken aspaldi honetan.
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3.34. taula  EAEn Enplegu Institutu Nazionalean jasotako kontratuak
(Kontratu motaren arabera) (1998-2002)

Mugagabeko eta aldi baterako kontratuei dagokienez, kontratu kopuruaren aldetik bi kate-
goria garrantzitsuenak hauek dira eta, azpimarratu behar da azken hauek daukatela
nagusitasun nabarmena. Aldi baterako kontratazioaren pisua, azkeneko urteetako joerari
jarraiki, erregistratutako kontratazio guztiaren %90 da, laurogeita hamarreko hamarkada-
ren lehen erdian zeukan %95etik urrun. Hala, bada, ageri da kontratazio mugagabeak
munta handiagoa eduki izan duela azkeneko urte hauetan, hala ere, 2002. urtean aldi
baterako lan kontratuek berriro ere egin zuten gora.
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MUGAGABEA ALDI BATERAKO
GUZTIRA

GUZTIRA
Lanaldi Lanaldi

GUZTIRA
Lanaldi Lanaldi

Osoa Partziala Osoa Partziala

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
EAE 02 708.087 56.380 42.652 13.727 641.272 463.930 177.342 10.435
Araba 106.126 10.666 7.641 3.025 93.967 70.257 23.710 1.493  
Bizkaia 398.908 29.502 22.388 7.113 363.813 262.543 101.270 5.593  
Gipuzkoa 203.053 16.212 12.623 3.589 183.492 131.130 52.362 3.349  

Iturria: EIN

PRESTA
KUNTZA

KOAK



3.5.4.2. ENPLEGU INSTITUTU NAZIONALEAN JASOTAKO KONTRATUAK: KONTRATU MOTA, SEXU, ADIN

ETA LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA (2002)

2002. urtean zehar Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegu Institutu Nazionalak dituen
bulegoetan 708.087 kontratu erregistratu ziren guztira, hau da, %2,4ko hazkundea 2001.
urtearen aldean. Sexuaren arabera aztertuta, egindako kontratuen %50,8 gizonezkoenak
dira eta %49,2 emakumezkoenak, oso zenbaki antzekoak beraz. Adin taldeen arabera,
nabari da kontratuen ehunekorik handiena 25 urtetik beherakoen taldean (%32,5) biltzen
dela, eta kontratazioaren ia %82, gainera, 40 urtetik beherako pertsonei dagokiela, hots,
aipatutako aldagai honek gazteenen kolektiboan daukan erakina islatzen dute datu
hauek. Lurraldearen ikuspuntutik begiraturik, berriz, Bizkaian dago kontratuen %56,3,
Gipuzkoan %28,7 eta Araban %15.

3.35. taula  EAEn Enplegu Institutu Nazionalean jasotako kontratuen hiruhileko
bilakaera sexu eta adinaren arabera (2002)

3.32. taula  EAEn Enplegu Institutu Nazionalean jasotako kontratuak sexu, adin eta
lurralde historikoaren arabera (2002)
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I II III IV 2002 2002 (%)
Hiruhilekoa Hiruhilekoa Hiruhilekoa Hiruhilekoa GUZTIRA GUZTIRA

Gizonak 86.367 88.930 93.275 90.850 359.422 50,8
Emakumeak 80.631 83.161 89.233 95.640 348.665 49,2  

17-24 urte 50.903 54.934 64.563 59.438 229.838 32,5  
25-29 urte 42.289 41.894 41.642 45.155 170.980 24,1  
30-39 urte 43.631 43.939 43.675 47.377 178.622 25,2  
40-44 urte 12.998 13.123 13.478 14.317 53.916 7,6  
45etik gora 17.178 18.201 19.150 20.203 74.732 10,6  

GUZTIRA 166.998 172.091 182.508 186.490 708.087 100,0

Iturria: EIN

Araba Bizkaia Gipuzkoa GUZTIRA

Gizonak 54.983 209.987 94.452 359.422  
Emakumeak 51.143 188.921 108.601 348.665  
17-24 urte 37.859 127.171 64.808 229.838  
25-29 urte 25.245 96.827 48.908 170.980  
30-39 urte 25.743 102.148 50.731 178.622  
40-44 urte 7.544 30.748 15.624 53.916  
45etik gora 9.735 42.014 22.983 74.732  

GUZTIRA 106.126 398.908 203.053 708.087  

Iturria: EIN



3.37. taula  EAEn Enplegu Institutu Nazionalean jasoriko aldi baterako kontratu
nagusiak sexu eta adinaren arabera (2002)(Zk. absolutuak)

Aldi baterako kontratuen artean, behin-behineko kontratuak dira ugarienak, 197.606 hain
zuzen ere, eta atzetik dabilzkio lan eta zerbitzukoak (187.103 kontratu), lanaldi partziale-
ko kontratuak (177.342) eta bitarteko kontratuak (71.473). Lau kontratu mota hauek,
beraiek bakarrik, EAEn Enplegu Institutu Nazionalean erregistratutako aldi baterako kon-
tratazioaren %98,8 biltzen dute eta gure autonomia erkidegoan 2002. urtean erregistratu-
tako kontratazio guztiaren %89,5. Urte honetan berriro ere ageri da lan eta zerbitzuko
kontratazioan eta behin-behinekoan gizonak direla gehienak eta emakumeen kontrata-
zioa ugariagoa dela bitarteko kontratuetan eta lanaldi partzialekoetan.

3.38. taula  EAEn Enplegu Institutu Nazionalean jasoriko aldi baterako kontratu
nagusiak sexu eta adinaren arabera (2002) (Ehunekotan)
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LANALDI OSOA LANALDI
Lan eta Zerbitzua Behin-behinekoa Bitartekoa PARTZIALA (1)

Gizonak 134.574 111.026 22.829 47.632  
Emakumeak 52.529 86.580 48.644 129.484  

17-24 urte 54.916 71.302 16.560 65.517  
25-29 urte 44.991 49.928 16.560 39.332  
30-39 urte 50.219 47.064 21.587 40.782  
40-44 urte 14.559 13.134 7.822 13.414  
45etik gora 22.417 16.179 8.944 18.070  

GUZTIRA 187.103 197.606 71.473 177.342  

(1) Ez dira barnean sartzen lanaldi partzialeko txanda kontratuak.
Iturria: EIN

LANALDI OSOA LANALDI
Lan eta Zerbitzua Behin-behinekoa Bitartekoa PARTZIALA

Gizonak 71,9 56,2 31,9 26,9  
Emakumeak 28,1 43,8 68,1 73,0  

17-24 urte 29,4 36,1 23,2 36,9  
25-29 urte 24,0 25,3 23,2 22,2  
30-39 urte 26,8 23,8 30,2 23,0  
40-44 urte 7,8 6,6 10,9 7,6  
45etik gora 12,0 8,2 12,5 10,2  

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

Iturria: INEM



3.5.5. Gizarte Segurantzako afiliatzeak

Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak lan merkatuaren bizkortasuna aztertzerakoan
kontuan hartzea merezi duen beste aldagai garrantzitsu bat hornitzen du. Gizarte
Segurantzako afiliazioa nahitaezkoa da Gizarte Segurantzaren aplikazio eremuan sartu-
rik dauden pertsona guztientzat eta bakarra langilearen bizitza osorako, ezgai egoerak,
gai egoerak eta afiliatzearen ondotik gerta daitezkeen gainerako egoera aldaketak gora-
behera. Afiliatze estatistikek laneko gai egoeran eta beronekin parekatutako egoeretan
dauden langileak jasotzen ditu, hala nola lanerako ezintasun iragankorra eta ordainketa
eskuordetu motako langabezia partziala.

1994. urtea izan zen laurogeita hamarreko hamarkada osoan Gizarte Segurantzan afilia-
tze kopururik txikiena erregistratu zen ekitaldia. Ordutik goiti, ordea, aldagai honen bila-
kaera biziki positiboa izan da eta afiliaturiko langileen kopurua %25 inguru handitu da
EAEn eta %30 Estatuan 2001. urtera arte. Badirau goranzko joerak 2002. urtean ere
(%2,3 azkeneko urte honetan EAEn eta %3 Estatuan) laneko gai egoeran diren
16.126.300 afiliatu erdietsi arte Estatuan eta 859.600 Euskal Autonomia Erkidegoan.

3.10. grafikoa  Gizarte Segurantzan afiliaturiko langileak (EAE)

(Milatan)
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3.39. taula  Laneko Gai Egoeran dauden afiliaturiko langileak

Estatuko afiliatze guztien %5,3 daude gure lurraldean. EAEn, berriz, Bizkaia da afiliatze
gehien erregistratzen duen lurraldea (435.200) eta atzetik dabilzkio Gipuzkoa lehenik
(285.700) eta Araba ondotik (138.700). Azkeneko urteetako hazkundea nabarmena izan
da lurralde guztietan eta 2002. urtean berretsi egin da hau (2001. urtekoaren aldean,
%2,4ko hazkundea Araban, %2,7koa Bizkaian eta %1,7koa Gipuzkoan).
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Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa

Urtea Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Milatan

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
2002 16.126,3 859,6 138,7 435,2 285,7

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
2002 133 128 140 126 125



3.40. taula  Laneko Gai Egoeran dauden afiliaturiko langileak Erregimenen
arabera 2002 (ehunekoen egitura)

Gizarte Segurantzako sei kategoriak honako hauek ditugu:

• Erregimen Orokorra.
• Ikatz eta Meatzaritzako Erregimen Berezia.
• Nekazaritzako Erregimen Berezia.
• Etxeko Langileen Erregimen Berezia.
• Langile autonomoen Erregimen Berezia.
• Itsasoko Langileen Erregimen Berezia.

3.41. taula  Gizarte Segurantzan izena emandako enpresak
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Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa 

Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Orokorra 74,9 77,4 83,2 78,5 73,0  

Autonomoak 16,5 19,7 13,6 18,7 24,3  

Nekazaritza 7,0 1,1 2,5 0,7 0,9  

Itsasoko langileak 0,5 0,7 0,0 0,9 0,6  

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

Meatzaritza 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 Gaietarako Ministerioa

Urtea 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  
2002 1.190.467 59.192 9.416 31.249 20.468  

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  
2002 133 129 134 129 127  



Euskal Autonomia Erkidegoan, afiliaturiko langileen %77,4 biltzen dituen erregimen oro-
korra gailentzen da, atzetik dabilzkion langile autonomoei, berriz, %19,7 dagokie, neka-
zaritzako erregimenari %1,1, itsasoko langileei %0,7 eta %1,1 enparatua  etxeko langileei.

EAEn Gizarte Segurantzan izena emandako enpresei dagokienez, 2002. urtean 59.192
enpresa kopurura iritsi ziren (%1,7 gehiago 2001. urtean baino, eta hazkundea lurralde
historiko guztietan gertatu da). Estatuan kopuru hau 1.190.467 enpresakoa da, hots,
aurreko ekitaldian baino %3,3 gehiago.

3.5.6. Enplegu politika aktiboak12

Eusko Jaurlaritzak atondu zuen Euskadiko Enplegua eta Prestakuntza Sustatzeko
Erakundeen arteko Planean (EEP), gaingiroki azaltzen dira EAEn epe laburrera eta epe
erdira burutu beharreko enplegu politika garatzeko ardatz nagusi diren oinarrizko estrate-
giak. Proposatutako estrategia hauek gure lurraldean enpleguari dagozkion lehentasu-
nezko helburuak erdiesteko xedea dute, besteak beste, ondokoak aipatuko ditugu:

• Aukera berdintasunaren printzipioaren aplikazio eta jarduera eremu guztietan genero
ikuspegia sartzea.

• Kolektibo behartsuenei arreta berezia eskaintzea.

• Gizarte eragileen arteko elkarrizketan sakontzea.

• Lan antolamenduaren modernizazioa sustatzea laneko bizitza eta norberaren bizitza
bateratu ahal izateko bidea emango duten formula malguez.

• Enplegu eskumenak dituzten administrazio guztien arteko koordinazioa hobetzea
(Eusko jaurlaritza, Foru Aldundiak, Udalak eta Eskualdeko Garapen Agentziak).

Enplegurako Erakundeen arteko Plan honek, enpleguari buruzko estrategia baten disei-
nua dakar, izan ere, estrategia hau EAEn gai honen gaineko eskumenak dituzten admi-
nistrazio guztiek adostu dute eta, Euskal Autonomia Erkidegoko lan merkatuaren berezko
berezitasunetara egokiturik, halaber, bat dator Europako enplegu estrategiarekin. Beste
alde batetik, ez dugu ahantzi behar, azkeneko hamarkadetan gure lan merkatuak zehar-
katu dituen kinka historikoak direla eta, enplegu politika EAEko eztabaida ekonomikoaren
erdi-erdian dagoela betiere.

Tradizionalki eta oso ikuspuntu zabal batetik, enplegu politikak bitan sailkatu izan dira
bilatzen dituzten helburuen arabera: enplegu politika aktiboak eta enplegu politika pasi-
boak. Enplegu politika aktiboen xedea hauxe da: “funtsean eskaintza eta eskariaren arte-
ko doikuntza neurri multzo heterogeneo baten bitartez, langabeak lanpostu bat
eskuragarri izan dezan baldintzak erraztea”. Enplegu politika hauek Lan Ministerioaren
eskumenekoak dira nagusiki Enplegu Institutu Nazionalaren bidez, baina autonomia erki-
dego gehienek erabili egiten dituzte zeren eta politika aktiboen kudeaketa transferitua bai-
tute (lanerako prestakuntza, subentzioak eta laneko bitartekotza). Ez da, ordea, EAEren
kasua, oraindik ere transferitu gabe daudelako, Hala eta guztiz ere, gure autonomia erki-
degoan enplegu politika aktiboak aplikatzen dira, eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza
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12 2000-2003 urteetan, EAEko enplegu politika zehatz-mehatz azaltzen da ondoko dokumentu honetan: “Euskadi 2000-
2003ko Enplegua eta Prestakuntza Sustatzeko Erakundeen arteko Plana”. Plan hau 2000ko maiatzean izenpetu zuten
Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta Euskadiko Udalen Elkarteak (EUDEL).



Sailak (Eusko Jaurlaritza) ditu aplikatzen batez ere, Foru Aldundiekin, Udalekin,
Eskualdeko Garapen Agentziekin, Lantegi Eskolekin, Ikas Ekinezko Prestakuntza
Ikastegiekin eta gizarte eragile eta mintzaide guztiek parte hartzen duten beste erakunde
batzuekin elkarlanean. 

Hartara, lanerako orientabideari buruzko neurriak xedatzen dira EAEn, prestakuntza jar-
duerak sustatzen dira eta berariazko enplegu programa zehatzak garatzen dira langabe-
ziak modu berezian jotzen dituen kolektiboentzat (iraupen luzeko langabeak, gazteak,
emakumezkoak, eta abar). Enpleguari dagokionez, gerora begira aipatu beharreko gaia
dugu, EAEn ez ezik EB osoan ere, enplegu politika aktiboei lehentasuna eman beharra
enplegu politika pasiboen aurretik, ezen politika aktibo hauek lan merkatuan jarduteko
tresnarik garrantzitsuenetarikotzat jotzen baitira. Aurreko txostenetan egin izan dugunaren
antzera, jarraian gure autonomia erkidegoan enplegu politika aktiboak garatu ahal izate-
ko hiru talde garrantzitsuenetarikoak aztertuko ditugu: kontratazioa sustatzeko politika
aktiboak, lan merkatuko bitartekotza egiten duten enplegu zerbitzuen jarduera eta presta-
kuntza politika.

3.5.6.1. KONTRATAZIOA SUSTATZEKO POLITIKA AKTIBOAK

Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak 2002. urtean zehar ere
enplegua sustatzeko hainbat egitarau eraman ditu aurrera. Hastapen batean, egitarau
hauek helburu nagusi bat zeukaten, hau da, lan mundura iristeko arazo bereziak dituzten
pertsona langabetuak lanean hasi ahal izatea, hain zuzen ere, baina arian-arian azkene-
ko urteetan pertsona kopuru handiagoa biltzen duten egitarau berriak gehitu izan dira:
2001. urtean kooperatibari eta kooperatiba kideari laguntzeko egitaraua abiatu zen eta
2002. urtean familia bizitza eta lan bizitza bateratu ahal izateko egitaraua.

3.42. taula  Enplegua sustatzeko programak
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2002

Langile kopurua
Batez besteko

diru laguntza (eurotan)

Iraupen luzeko langabezia 597 8.156  
Gazteen enpresa jarduerak 251 8.769  
Mugagabeko kontratazioa 282 3.159  
Lanaren banaketa (Enpresak) 401 2.095  
Lanaren banaketa (Langileak) 509 1.763  
Nork bere lana sortzea 72 3.606  
Lanean txertatzea1 479 2.357  
Enplegurako laguntza 755 4.972  
Kooperatiba eta bazkideentzako laguntza 372 6.843  
Fam. lan. bizi. bateratzea (Enpresak) 290 2.244  
Fam. lan. bizi. bateratzea (Langilea) 6.401 2.461  
GUZTIRA 6.609 3.698  

(1) Elbarrituak, preso ohiak, toxikomano ohiak.
Iturria: Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila. Eusko Jaurlaritza.



Halatan, bada, 2002 ekitaldian 24,4 milioi euro diru laguntzak eman dira, 6.609 langile
ukitu dituztela, eta batez besteko diru laguntza 3.698 euro izan da. Beraz, emandako diru
laguntza guztiak %36,5 handitzen dira eta pertsona onuradunen kopurua %78,5era iristen
da. Hala ere, batez besteko diru laguntza %23,5 jaitsi da eta 2001. urteko 4.836 eurotik
2002. urteko 3.698 eurora iragan da. Gauzak horrela, esan dezakegu enplegua sustatze-
ko ekintzak oro har 2001. urtean pertsona langabetuen %4rengana iristen baziren, azke-
neko urte honetan, iaz alegia, ehuneko hau bikoiztu egin dela eta %8,2rengana iristea
lortu dela.

3.11. grafikoa  Zenbatekoen eta Eusko Jaurlaritzaren enplegu programen  langile
onuradunen bilakaera

Milatan

3.5.6.2.ENPLEGU ZERBITZUAK

a) EIN

Ezaguna den bezala, EIN da bitartekorik behinena lan merkatuan eta, horrez gain, hala
politika aktiboez nola pasiboez (langabezia egoerak ezagutzea eta ordaintzea eta enple-
gu eskatzaile berriak erregistratzea) arduratzen da. Politika aktiboen artean, aipatu beha-
rrekoak dira informazioa eta lanbide orientazioa, enplegua sustatzeko programak
kudeatzea (kontratazioak erregistratzea eta subentzio eta ordainketa eskubideak aitor-
tzea) eta lanerako lanbide prestakuntza ikastaldiak antolatzea.

2002. urtean zehar EINek686.583 kontratazio erregistratu zituen, hau da, hazkunde txiki
bat (%0,3) aurreko urtearen aldean. Lan merkatuko bitarteko zereginean, berriz, EINek
kontratazio guztien %15,3 kudeatu zituen, eta gainerakoetan (%84,7) komunikatzaile jar-
dun zuen.
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3.43. taula  EINek erregistraturiko enpleguak (EAE)

b) Irabazi asmorik gabeko enplegu agentziak eta enplegu zerbitzu integralak.

EINekin batera, lan merkatuko bitartekotzan irabazi asmorik gabeko enplegu agentziek
ere badihardute EAEn, izan ere, hauek, bai langileei (enplegu bat bilatzen) eta bai enple-
gu emaileei ere (behar dituzten langileak aurkitzen) laguntzea daukate helburu. Beste
alde batetik, agentzia hauek enpresariaren edo eta langilearen ordainketa bat jaso deza-
kete eskainitako zerbitzuek ekarri dizkieten gastuak betetzeko, eta gainera jasotzen dituz-
ten lan eskariak eta eskaintzak EINera bidali behar dituzte.

EAEn, honelako zerbitzuak eskaintzen dituzten agentzien artean aipatu behar dugu
Eusko Jaurlaritzak abiarazi duen Lan Zerbitzua (LANGAI). Zerbitzu hau zuzendurik dago
bai lanpostuak bete nahi dituzten enpresei eta bai lan eskatzaileei ere, dela pertsona lan-
gabeak direlako, dela beren lan egoera hobetzeko itxaropena daukaten langileak direla-
ko. LANGAIren helburua, langile egokiak eskaintzea da enpresek bete behar dituzten
lanpostuak modu zaluan betetzeko eta bai lan eskatzaileen eskura modu bat jartzea ere
beren curriculumak enpresa erabiltzaileei eskaintzeko, gardentasuna, etengabeko egune-
ratzea eta aukera berdintasunaren printzipioa bermaturik.

3.44. taula  LANGAIren  jarduera (1996-2002)

Azkeneko txostenetan barrena islatu izan den bezala, LANGAIren jarduerak azkeneko
urteetan zehar bizkortasun handia erakutsi izan du, eta hau lan merkatuaren portaera
egokiaren isla da, izan ere, 1996-2002 aldian bai helbideratzeek bai lan eskatzaileen
kopuruak bai lanpostu eskaintzek bai kudeaturiko postuek hazkunde garrantzitsua era-
kusten dute.
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Urtea 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
2002 686.583 581.842 104.741

Iturria: EIN

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1996-2002(1)

Helbideratzeak (2) 26.894 52.333 28.396 28.368 25.008 34.493 32.852 217.129  
Eskatzaileak 26.576 58.170 31.535 30.729 28.005 35.000 34.213 243.191
Eskaintzak 98 5.100 10.341 11.670 16.441 23.928 26.109 93.637
Kudeaturiko postuak 184 8.586 15.605 15.954 21.700 29.920 30.789 122.695

(1): Barnean dira aldi honetako ezgai egoerak.
(2): Emandako elkarrizketa hitzorduak gerora bertan behera utzi ez direnak.
Iturria: LANGAI



3.45. taula  Eskatzaileak eta enpresa erabiltzaileak (LANGAI)

3.5.6.3. PRESTAKUNTZA

Lanbide Heziketako Euskal Plana EAEko oinarrizko erreferentzia da lanbide heziketari
dagokionez. Plan hau 1997. urtean onartu zuen Eusko Jaurlaritzak eta honela definitzen
da: “oinarrizko tresna da ekoizpen sistemak eta lan merkatuak dituen prestakuntza beha-
rrizan eta eskariak antzeman eta hauei erantzunak eman ahal izateko. Planak sorreratik
ikuspegi orokorra du prestakuntza eta Lanbide Heziketaz. Horrek esan nahi du plangin-
tzak egiterakoan kontuan hartu behar direla prestakuntza eta heziketa beharrak eta eska-
riak eta bai hauei dagozkien neurriak hartzea ere, bestalde, bai hasierako heziketa eta bai
etengabeko prestakuntza bere gain hartzen ditu, eta prestakuntza neurri eta jarduera
hauek biztanleria guztiari zuzenduta dago, hau da, gazte ikasleei, lehen lanaren bila
dabiltzan titulurik gabeko gazteei, langile langabeei, lanean ari direnei, eta abarri”.

Atal honek gaingiroki aztertu nahi ditu, EAEn 2002. urtean zehar burutu diren prestakun-
tza ekintzarik garrantzitsuenetariko batzuk, EIN, HOIBETUZ, FORCEM eta Eusko
Jaurlaritzaren Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila protagonista izan dituztenak,
hain zuzen.

a) INEM

Lan Behatokiak EINen eskualde bakoitzean antzematen dituen prestakuntza beharriza-
nen arabera burutzen du prestakuntza ikastaldien antolaketa, eta prestakuntza ekintza
hauek Lanerako Prestakuntzako Plan Nazionalean jasotzen dira. Ikastaldi hauek, funtse-
an, langile langabetuei zuzendurik daude eta, lehentasunez, lanean txertatzeko zailtasun
bereziak dituzten kolektiboetako langileei.
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Eskatzaileak Enpresa erabiltzaileak
1997-2002 1997-2002

Araba 35.803 2.969  
Bizkaia 133.522 8.988
Gipuzkoa 71.107 6.546  
Beste erkidego batzuk 2.759 1.315  
EAE 240.432 18.503  

Ituria: LANGAI



3.46. taula  EINek EAEn kudeatzen dituen prestakuntza ikastaldiak (2002)

3.47. taula  EINek EAEn kudeatzen dituen prestakuntza ikastaldietako ikasleak
(2002)

2002. urtean zehar, EINek 1.191 ikastaldi (amaituriko ikastaldiak) kudeatu ditu EAEn, eta
15.791 ikasle eduki ditu. Ikasle hauetan guztietan, %98 langabeak dira, hauetarik hiru
laurdenak 25 urtetik gorako langabeak, eta gehiengo zabala gizonezkoak dira (prestaturi-
ko langabe guztien %92).

b) Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, enplegua sustatzeko egi-
tarauak garatzeaz gain, prestakuntza egitarau multzo zabal bat subentzionatzen du.
Funtsean lan mundura iristeko arazo bereziak dituzten pertsona langabetuen kolektiboei
eta lanean lehenbizikoz hasi nahi duten ikasleei (lanbide heziketakoei edo enpresari
bokaziokoei) zuzendurik daude.
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Langabeak

Guztira < 25 urte > 25 urte
Guztira Iraupen Iraupen Emaku. Iraupen Iraupen Emaku.laburra luzea laburra luzea

Araba 1.885 1.801 428 21 1 1.050 293 8  
Bizkaia 4.079 4.008 576 23 253 1.885 452 819  
Gipuzkoa 9.827 9.668 2.296 242 1 5.225 1.798 106  
EAE 15.791 15.477 3.300 286 255 8.160 2.543 933  

Iturria: EIN.

Guztira
Iraupena (Zenbat ordu)

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

Ikastaldi amaituak
Araba 156 18 53 21 34 17 9 4  
Bizkaia 719 181 132 112 98 123 44 29  
Gipuzkoa 316 81 36 34 102 36 24 3  
EAE 1.191 280 221 167 234 176 77 36  

Ikasle prestatuak
Araba 1.885 234 641 255 416 201 93 45  
Bizkaia 9.827 2.760 1.944 1.438 1.320 1.517 501 347  
Gipuzkoa 4.079 1.141 487 404 1.312 437 265 33  
EAE 15.791 4.135 3.072 2.097 3.048 2.155 859 425  

Iturria: EIN.



3.48. taula  Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren prestakuntza jarduerak

2002. urtean, Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritzak 19,9 milioi euro inbertitu ditu guz-
tira, hau da, aurreko urtean baino %29 gutxiago. Alabaina, zehaztu beharko genuke
2001eko ekitaldian emandako diru laguntzetan hazkunde garrantzitsu bat suertatu zela,
Equal, Hobetuz, Auzolan eta bizitza osoan zeharreko ikaskuntza egitarauak sartu zirela-
ko, hain zuzen ere, eta 2002. urtean ordea ez. Konparaziotik egitarau hauek kentzen badi-
tugu, diru laguntzen hazkundea %12,4koa da.

Prestakuntza jarduera hauetan parte hartzen duten lagunen kopuruari dagokionez, azpi-
marratu behar da ia egonkor mantentzen dela 40.000 lagun inguruan, zehatzago esanda,
hauetarik %30 gutxi gorabehera lanean txertatzeko arazoak dituzten pertsonak dira, beste
%30ek etengabeko prestakuntza jasotzen dute sindikatu edo enpresari elkarteetako kide-
ak direlako, %25 lehenbiziko lanaren bila dabiltzan gazteak dira, eta gainerako %15
horrek beste egitarauetako parte hartzaileak biltzen ditu.

c) Hobetuz eta FORCEM

Ez dago eskuragarri 2002. urterako informaziorik, ez HOBETUZ eta ez FORCEM delako-
ari buruz ere. 2001. urteko informazioa 2001. urteko Txosten Soziolaboralean dago jaso-
rik.
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2002

Ikastaldi Zenbat Parte Subentzioa
kopurua ordu hartzaileak (mila euro)

Txertatze arazoak dituzten langabeen
prestakuntza hobetxea 174 66.072 2.082 3.924  

Langabeen prestakuntza eskari handiko 
lanbideetan 420 241.632 7.591 10.278  

Enpresa sustapena 176 29.799 8.352 1.689  

Lehenengo lana 0 691.707 2.510 587  

Sind. eta enpr. elkarteetako kideen
etengabeko prestakuntza 107 9.153 14.484 1.200  

Erakundeen arteko planak 6 2.064 151 210  

Lanbide orientazioko zerbitzuak 0 0 4.985 2.017  

GUZTIRA 883 1.040.427 40.155 19.904

Iturria: Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila (Eusko Jaurlaritza).



3.5.7. Enplegu politika pasiboak

3.5.7.1. LANGABEZIA PRESTAZIOAK13

Langabezia prestazioak Administrazioak langabeen kolektiboari zuzentzen dizkion lagun-
tzak dira eta haien helburua, den kausagatik dela ere beren lanpostua aldi baterako nahiz
behin betiko galtzen duten pertsonei diru sarrera batzuk ematea da, baita lanean jardun
arren beren lanaldia eta horrenbestez soldata ere murrizturik izan dituzten pertsonei ere.
Halatan, langabeziako prestazio mota bi bereiz genitzake:

• Ordaindutakoaren araberako prestazioak (langabezia osoa edo partziala dela medio):
pertsona langabetuei zuzenduak. Prestazio mota hau jasotzeko, aldez aurretik horren
kariaz langileak Gizarte Segurantzari kotizatu behar izan dio, xedatutako legezko
epean. Prestazio hauek langileen eta enpresarien kuotez eta Estatuaren ekarpenaz
finantzatzen dira. Benetako soldataren %60-70 izaten dira gutxi gorabehera.

• Ordaindutakoaren araberakoak ez diren prestazioak edo laguntza prestazioak: hauen
artean daude langabezia sorospena eta nekazaritzako erregimen bereziko langileen
sorospena. Bi osagai ditu, alde batetik, prestazio ekonomiko bat (ordaindutakoaren
araberako prestazioaren zenbatekoa baino apalagoa), eta beste aldetik, Gizarte
Segurantzari dagokion kotizazioa ordaintzea. Langabezia sorospenak agortuta pre-
miazko egoera zenbaitetan daudenek daukate hauek jasotzeko eskubidea. Beste zen-
bait egoera ere jasotzen da, hala nola elbarritasun hobetuak, preso ohiak eta itzulitako
emigratuak. Prestazio hauek aurrekontu orokorren bidez finantzatzen dira.

Gorago esan dugun bezala, azkeneko urte hauetako bereizgarri izan dira langabeziari
buruz eduki ditugun datu egokiak. Horrenbestez, joera orokorra izan da halaber langabe-
zia prestazioak jasotzen dituztenen kopurua jaistea. Izatez, 1994. urteko 69.700 onura-
dunetik ia erdira jaitsi gara zazpi urtetan. Alabaina, 2002. urtean %8,1 gora egiten du
prestazioak jasotzen dituztenen kopuruak 2001. urteko datuen aldean. Hala ere, 2001.
urtean bezalaxe, Estatu osoko onuradun guztien %3,3 izaten segitzen du EAEk.
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13 Langabeziako prestazioen definizioa eta helburua, azkeneko urte hauetan aldaketarik egon ez den heinean, aurreko
txostenetan atal honetan esan dugunarekin bat datoz.



3.49. taula  Langabezia prestazioen onuradunak EAEn

3.50. taula  Langabezia prestazioen onuradunak Estatuan
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(1) EINen erregistraturiko langabeziarekin.
(2) Jardueraren Araberako Biztanleriaren Inkestako (JAB) langabeziarekin (Eustat).
Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

EAE Onuradunak Erregistraturiko Estaldura Langabezia Estaldura
langabezia (EIN) tasa (1) (JAB) 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
2002 40.000 73.818 54,2 80.600 49,6  

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
2002 57,4 52,6 109,0 34,9 164,2  

(1): EINen erregistraturiko langabeziarekin.
(2): BAIko langabeziarekin.
Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

ESTATUA Onuradunak Erregistraturiko Estaldura Langabezia Estaldura
langabezia (EIN) tasa (1) (BAI) 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  
2002 1.195.400 1.621.517 73,7 2.082.900 57,4  

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  
2002 67,9 61,3 110,8 55,7 121,9  



Neurri egokia da estaldura tasa langabezia prestazioren baten onura zenbat langabek
lortzen duten jakiteko. Aldagai hau aztertuta, ageri da 2002. urtean %54,2 zirela EINen
jasotako langabeziari buruzko datuen arabera eta %49,6 langabeziari buruz Eustatek
ematen dituen datuen arabera. Bai batean bai bestean hobetzen dira 2001. urtean erdie-
tsiriko estaldurak.

3.12. grafikoa  Langabezia estaldura tasaren bilakaera (1)

Halatan, bada, 1997. urtean hasi zuen etengabeko hazkundeari eusten dio estaldura
tasak EAEn. Estatuko eremuan ere, bilakaera antzekoa da, hala ere, grafikoan ageri den
bezala, estaldura tasak beti erregistratu izan ditu gure lurraldean baino zenbateko han-
diagoak, eta 2002. urtean alde hau ehuneko 18 puntukoa izatera iritsi da.

3.51. taula  langabezia prestazioen onuradunei aitortutako eguneko batez besteko
kopuru gordina, adinaren arabera

Langabeziako prestazioen onuradunei aitortutako eguneko batez besteko kopuru gordi-
nari dagokionez, 2002. urtean 21.57 eurotan kokaturik dago, 3.590 pezeta zahar gutxi
gorabehera, %2,9 gehiago aurreko urtean baino. Baina prestazio honen kopurua aldatu
egiten da onuradunaren adinaren arabera. Beraz, zenbat eta adin handiagoa izan hainbat
eta prestazio handiagoa jasotzen da, eta kopuruak hogei urtetik beherakoen 18,30 euro-
tik 55 urtetik gorakoek jasotzen duten 24,51 eurora dabiltza.
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(1): EINen erregistraturiko langabeziarekin.
Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

Zenbat euro

Guztira 16-19 20-24 25-54 55 eta gehiago

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 20,97 17,66 18,77 20,70 24,00
2002 21,57 18,30 19,42 21,35 24,51

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.



3.5.7.2. SOLDATAK BERMATZEKO FUNTSA (FOGASA)14

Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioaren menpean dago izaera administratiboa duen
Erakunde Autonomo hau eta bere helburua Langileen Estatutuan jasota dauden soldata
berme prestazioak kudeatzea baino ez da. Aipatutako prestazio hauen helburuak honako
hauek ditugu:

• Alde batetik, soldatako langileei “kaudimen gabeziako” prestazioak jasoko dituztela
bermatzea, hau da, enpresako ondarearen desorekagatik, kaudimen ezagatik, ordain-
keta eteteagatik, porrotagatik, ezinbesteko kasuagatik edo eta enpresako jardueran
zehar gerta daitezkeen beste gauza batzuengatik ordaindu gabeko soldatez eta kalte
ordainez osatutako prestazioak jasoko dituztela. Hauek dira FOGASAk ematen dituen
prestazio guztien %75 gutxi gorabehera.

• Beste alde batetik, “erregulazioko” prestazioak ere, gisa berean ordaintzea, hau da,
iraizpen kolektiboengatik edo ganorazko kausa objektiboengatik, hots, kausa ekono-
miko, tekniko, teknologiko, antolamenduzko edo produkziozkoengatik, langileei legea-
ren arabera dagozkien kalte ordainak ordaintzea.

2002. urtean, 1.745 ziren FOGASAk artatzen zituen enpresak gure autonomia erkide-
goan, hau da, 2001. urtearen aldean %3,4ko hazkundea. Langileen kopuria, ordea, behei-
titu egin zen %1,4 eta 4.758 izatetik 4.691 izatera iragan zen, era berean, emandako
prestazioak ia %20 erori ziren eta 11.802.300 eurotan jarri ziren. Soldatako langile bakoi-
tzeko batez besteko prestazioa %16,57 eurokoa izan zen, 1994. urteko 135,64 euro horie-
tatik urrun. 2002. urteko datua %23 baino zertxobait gehiago jaisten da aurreko
ekitaldiaren aldean, hein batean Funtsak eskaini zituen prestazio guztien zenbatekoak ere
behera egin baitzuen, eta bai azkeneko urte honetan lana duen soldatako biztanleriak ere
hazkunde handia izan baitu (%4,23 EAEn).

3.52. taula  FOGASAren bilakaera EAEn
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14 FOGASAren definizioa eta helburua azkeneko urte hauetan aldaketarik egon ez den heinean, aurreko txostenetan atal
honetan esan dugunarekin bat datoz.

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

Urtea Enpresak Langileak
Prestazioa

(Mila euro)

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
2002 1.745 4.691 11.802,30 2.515,95 16,57  

Batez besteko
prestazioa

(euro)

Batez besteko
prest. Soldatako

Landuneko (euro)



Estatuan oro har bilakaera hein bat negatiboagoa izan da, hazkunde bat eduki baitute bai
artatutako langile eta enpresa kopuruak bai emandako prestazioen zenbatekoak ere. Hala
eta guztiz ere, prestazio guztien hazkundea txikiagoa izan da artatutako langile kopurua-
rena eta lana duen soldatako biztanleriarena baino, honen bestez, batez besteko presta-
zioa eta lana duen soldatako langile bakoitzeko batez besteko prestazioa jaitsi egin dira.

3.53. taula  FOGASAren bilakaera Estatuan

3.5.7.3. KOTIZAZIOPEKO PENTSIOAK ETA LANBIDE ARTEKO GUTXIENEKO SOLDATA

Gaur egun, Espainiar Estatuko Gizarte Segurantza sistemak 7.745.800 pentsio hornitzen
ditu eta batez besteko zenbatekoa 515,97 euro (85.850 pezeta) da. urte honetan berriro
ere Euskal Autonomia Erkidegoa da Estatu osoan kotizaziopeko pentsio altuenak dituen
erkidegoa, hilabeteko batez bestekoa 651,98 euro (108.480 pezeta) dela Lan eta Gizarte
Gaietarako Ministerioaren datuen arabera. Izan ere, gure lurraldean batez besteko solda-
ta maila ere gainerako erkidegoen gainetik baitago eta hauxe da Egitate honen arrazoi
nagusia.
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Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

Prestazioa Batez besteko Batez besteko 
Urtea Enpresak Langileak (mila euro) prestazioa (euro) prest. Soldatako

Landuneko (euro)

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 
2002 26.769 72.926 218.964,50 3.002,56 16,66



3.54. taula  Estatuko pentsioak sailaren arabera (mila pentsio)

3.55. taula  Estatuko pentsioen batez besteko zenbatekoa sailaren arabera

(euro hilabeteko)

Euskal Autonomia Erkidegoan 2002. urtean 432.900 pentsio hornitu ziren guztira. 2001.
urtearekin alderaturik %0,8ko hazkundea, alegia. Ageri denez, hala Estatuan nola EAEn
erretiro pentsioa da ehuneko zatirik handiena daramana. Zehatzago esanda, Euskal
Autonomia Erkidegoan erretiro pentsioak kotizaziopeko pentsio guztien %59,2 dira, eta
atzetik dabilzkie alarguntza pentsioak (%27,4), ezintasun iraunkorreko pentsioak (%9,3)
eta azkenik zurztasun eta familiartekoen aldeko pentsioak (%4,0).
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Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

Ezintasun Erretiroa Alarguntza Guztira
permanente

1993 1.638,4 3.058,3 1.710,6 198,4 6.605,6  
1994 1.658,2 3.176,4 1.777,8 210,1 6.822,4  
1995 1.672,3 3.265,2 1.817,5 211,0 6.966,1  
1996 1.684,0 3.350,3 1.856,9 218,8 7.110,2  
1997 1.626,6 3.502,5 1.897,5 252,6 7.279,3  
1998 804,5 4.400,9 1.936,7 268,5 7.410,7  
1999 798,0 4.450,2 1.973,3 287,8 7.509,3  
2000 792,6 4.493,4 2.009,6 303,3 7.598,9  
2001 788,6 4.545,6 2.042,4 301,2 7.677,9  
2002 787,4 4.575,3 2.073,3 309,8 7.745,8  

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

Ezintasun Erretiroa Alarguntza Guztira
permanente

1993 356,43 385,15 243,07 188,68 213,39 335,45  
1994 377,19 411,31 256,78 196,38 192,71 356,11  
1995 400,10 439,02 271,34 205,15 202,56 378,82  
1996 424,78 467,51 286,74 206,22 212,05 402,17  
1997 444,29 487,18 296,52 180,50 215,94 417,47  
1998 487,52 492,63 305,67 185,58 223,63 432,32  
1999 508,77 509,77 314,81 189,99 231,99 446,43  
2000 536,42 535,33 331,52 199,10 245,55 468,39  
2001 571,20 564,98 348,84 210,57 262,18 494,51  
2002 599,48 588,35 367,61 219,65 277,26 515,97  

Zurztasuna eta
familiartekoen

alde

Zurztasuna eta
familiartekoen

alde
Familiartekoen

aldekoa



3.56. taula  EAEko pentsioak sailaren arabera (mila pentsio)

EAE dago pentsio sail desberdin guztien zerrendetako buruan, zenbatekoari dagokionez,
zurztasuna eta familiartekoen aldekoan izan ezik, honetan Asturias zertxobait aurreratzen
baitzaio. Halatan, pentsio sail guztien batez besteko zenbatekoak hauek dira: 783,34 euro
ezintasun iraunkorrekoak (599,48 euro batez beste Estatuan), 761,01 erretirokoak
(588,35 euro Estatuan), 427,22 euro alarguntzakoak (367,61 euro Estatuan), eta 275,20
euro zurztasun eta familiartekoen aldekoak (219,euro eta 277,26 euro hurrenez hurren
Estatuan).

3.57. taula  EAEko pentsioen batez besteko zenbatekoa sailaren arabera
(euro hilabeteko)

Madril eta Asturias erkidegoen batez besteko pentsioak EAEkoetatik hurbil daude. Lan
Estatistika Aldizkariak argitaraturiko datuen arabera, Asturias Printzerrian pentsioen hila-
beteko batez besteko kopurua 625,94 euro da, eta Madrileko batez besteko prestazioa
613,47 euro.
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Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

Ezintasun Erretiroa Alarguntza Guztira
permanente

1993 74,5 176,6 98,9 12,1 362,0  
1994 75,9 185,1 102,9 13,3 377,2  
1995 76,9 191,7 105,0 13,2 386,8  
1996 78,4 197,8 107,1 13,5 396,9  
1997 76,1 205,7 109,1 15,1 406,0  
1998 42,7 243,3 111,0 16,0 413,0  
1999 42,4 246,5 112,9 16,8 418,7  
2000 41,5 249,9 114,9 17,5 423,8  
2001 40,9 254,3 116,9 17,2 429,3  
2002 40,4 256,3 118,7 17,5 432,9  

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

Ezintasun Erretiroa Alarguntza Guztira
permanente

1993 471,86 472,28 271,44 219,72 408,91  
1994 499,89 506,99 288,73 216,55 435,77  
1995 531,88 545,36 306,33 226,96 466,90  
1996 567,21 585,02 325,12 233,02 499,35  
1997 594,67 514,21 338,98 219,11 521,88  
1998 650,93 631,59 350,93 227,43 542,48  
1999 674,29 656,36 362,51 235,20 561,96  
2000 706,60 690,14 381,54 246,21 589,77  
2001 748,53 730,96 402,91 261,81 624,49  
2002 783,34 761,01 427,22 275,20 651,98  

Zurztasuna eta
familiartekoen

alde

Zurztasuna eta
familiartekoen

alde



3.58. taula  Batez besteko pentsioaren bilakaera konparatua (EAE eta Estatua)

3.59. taula  Lanbide arteko gutxieneko soldata (LGS)

(euro hilabeteko)

Lanbide arteko gutxieneko soldataren (LGS) bilakaerari dagokionez, 2002. urtean 442,20
euro (73.576 pezeta zahar) zen, hau da, %2ko hazkundea 2001. urtearen aldean. Izan
ere, 1993. urtetik LGSak %25,7 egin du gora, hots, zenbaki honek adierazten duen beza-
la, urteroko batez besteko hazkundea %2,9koa izan da gutxi gorabehera.
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Batez besteko pentsioa (1993 oinarria =100)

EAE Estatua

1993 100,00 100,00  
1994 106,57 106,16  
1995 114,18 112,93  
1996 122,12 119,89  
1997 127,63 124,45  
1998 132,66 128,88  
1999 137,43 133,08  
2000 144,23 139,63  
2001 152,72 147,42  
2002 159,44 153,81  

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

LGS

1993 351,77 
1994 364,03
1995 376,83
1996 390,18  
1997 400,45  
1998 408,93  
1999 416,32  
2000 424,80  
2001 433,45  
2002 442,20  

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.



3.5.7.4. KOTIZAZIO GABEKO PENTSIOAK

Kotizaziopeko prestazioen aldamenean, badaude halaber kotizazio gabeko prestazioak,
hau da, pertsona batzuek ez dute sekulan kotizatu (edo ez dute aski luzaroan kotizatu)
eta premia egoeran daude, irauteko bitartekorik gabe, alegia, bada, hauei transferitzen
zizkienak dira kotizazio gabeko prestazioak, hain zuzen. Euskal Autonomia Erkidegoko
Foru Aldundiek eskaintzen dituzten prestazio hauek hiru motatakoak izan daitezke:

• Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko prestazioak: diru sarrerarik aski ez duten per-
tsonei zuzendurikoak.

• Gizarte Ongizaterako Funtseko laguntzako pentsioak: banakako laguntza ekonomi-
koak, aldizkakoak eta mugagabeak, 65 urtetik gorako pertsonentzat, pertsona gaixo-
entzat edo pertsona elbarrituentzat.

• Elbarritasuna daukaten pertsonak Gizarteratzeko prestazioak: gutxienez %65eko elba-
rritasuna edukirik, urtean lanbide arteko gutxieneko soldataren %70 baino diru sarrera
txikiagoak dituzten 18 urtetik gorako pertsonei zuzendurikoak.

Gainera, txirotasun eta gizarte bazterketaren aurka borrokatzeko plan guztiak ere hor dira,
eta hauen tresna garrantzitsuenak hauek dira: Gizarteratzeko Gutxieneko Diru Sarrera
(GGD), 2000tik Oinarrizko Errentak (OE) ordezkatua, Gizarte Larrialdiko Laguntzak (GLL)
eta AUZOLANen bitartez garatutako Gizarteratze Planak.

Prestazio hauek guztiak oso garrantzitsuak dira eta gizarteko izaera sakonekoak, baina
nola edo nola lan merkatuko eremutik landa daude (eta txosten hau honetaz ari da fun-
tsean).

3.6. Enpleguko pentsio planak

3.6.1. Pentsio sistema publikoa Europako Batasunean

Europako estatuek pentsio sistema publiko desberdinak dauzkate, baina egia da halaber
desberdintasun ñimiño batzuk gorabehera, osagai berdin batzuk dauzkatela beren ezau-
garririk behinena. Lehenbizi, esan dezagun Ongizatearen Estatua deritzanaren barnean
eratutako sistemak direla hauek, eta izaera unibertsaleko aurreikuspen mekanismotzat
edukitzen direla, zeren eta, prestazioak erabilirik, laguntza ekonomikoa ekarri nahi baitie-
te herritar guztiei. Sistema hauek bi pentsio mota dauzkate:

• Kotizaziopeko pentsioak: Gizarte Segurantzari kotizatu dioten pertsonek daukate pen-
tsio hauek jasotzeko eskubidea. Prestazio hauetarako eskubideak (erretiroa, zurztasu-
na, alarguntza, etab.) aldatu egiten dira estatu batetik bestera, kotizazio denborari
dagokionez, ekarpen kopuruari dagokionez, hartzen diren prestazioen zenbatekoari
dagokionez, eta abarrez.

• Kotizazio gabeko pentsioak: diru sarrerarik ez duten pertsonei zuzendutakoak, Gizarte
Segurantzari kotizatu ez diotenak edo diru edo denbora aski kotizatu ez dutenak.
Prestazio hauek (gizarteratzekoak, etab.) Ongizatearen Estatuko gizarte elkartasuna-
ren printzipioarekin bat datoz eta berauek finantzatzeko diru funtsak zerga bidez lor-
tzen dira.

Kotizaziopeko pentsio sistema publiko hauetariko gehienak, enpresek eta langileek
ordaindutako gizarte kotizazioen bidez finantzatzen dira eskuarki, hala ere zenbaitetan

124

URTEKO TXOSTENA 2002



estatuaren finantzazio publikoa ere bada. Espainia 2002. urtean ez da erretiro pentsioe-
tarako baliabiderik gehien erabiltzen duen estatuetariko bat. Europako Batzordeak egin
dituen aurreikuspenen arabera, gastu hau (BPGaren %) hazi egingo da BPGaren %10,2
izan arte 2020. urtean eta %15 baino handiagoa izango bide da 2040. urteaz geroztik.

Izatez, Europan prestazioa kalkulatzeko metodo desberdinak daude. Frantzian soldatarik
handieneko 25 urteak hartzen dira eta KPIaren arabera balioztatzen dira. Alemaniak koti-
zazio urte guztiak hartzen ditu kontuan, eta erabiltzen duen metodoak bai kotizatutako
urteak eta bai zenbatekoa ere hartzen ditu. Italian, 1996. urtera arte 18 urte baino gehia-
go kotizatu duten langileentzat kotizaturiko azken 10 urteetako soldata hartzen da kon-
tuan, eta 1996. urtean kotizatzen hasi den kolektiboarentzat, berriz, oinarria ekarpenak
dira eta ez urteak. Egoera hain heterogeneo hau dela eta, Europako Batasunak arreta
berezia jarri du gai honetan etorkizun hurbilean arazoak saihesteko.

3.60. taula  Pentsioetako gastuaren aurreikuspena EBean (BPGaren %)

Administratzeko moduari dagokionez, banaketa sistema erabili ohi da, hau da, aldi jakin
batean ekarpenen bitartez bildutako diru funtsek aldi bereko pentsioen ordainketa finan-
tzatzen dute. Pentsio sistema publikoak daukan funtzionamendua dela eta, langileak erre-
tiratutako pertsonen pentsioak finantzatzen ditu ustez eta berari erretiratzeko adina iristen
zaionean lana duten biztanleek bere erretiroa finantzatuko diotelakoan.

Hala ere, banaketa sistema honek berekin dakar bilakaera demografikoaren ondorioz etor
daitekeen desoreka. Sistema hau ez dabil baldin eta lan egiteko adineko biztanleriaren
eta erretiratzeko adineko biztanleriaren artean erlazio egokirik ez badago, esan nahi baita,
ez badago oreka bat kotizazioen eta prestazioen artean. Arazo hau, gerra ostean gerta-
tutako baby-boom delako gertakari demografikotik  eta harrezkero izan den jaiotza tasa-
ren etengabeko jaitsieratik sortzen da funtsean, honen kariaz, aurreikus daiteke desoreka
bat lan egiteko adineko biztanleriaren eta erretiratzeko adinera iritsi den biztanleriaren
artean, hau da, kotizazioak ordaintzen dituztenen eta onuradunen kopuruaren artean,
beraz, kalkula daiteke gero eta diru baliabide gutxiago egongo dela gero eta pentsio
gehiago finantzatzeko. Denbora berean, beste arrazoi batzuk direla medio diru funtsak
lortzeko ahalmenaren murrizketa ere susma daiteke:
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Iturria: Europako Batasuna

2005 2010 2020 2030 2040 2050

Alemania 9,8 9,5 10,6 13,2 14,4 14,6  
Austria 14,4 14,8 15,7 17,6 17,0 15,1  
Belgika 8,7 9,0 10,4 12,5 13,0 12,6  
Danimarka 11,3 12,7 14,0 14,7 13,9 13,2  
Espainia 9,2 9,3 10,2 12,9 16,3 17,7  
Finlandia 10,9 11,6 14,0 15,7 16,0 16,0  
Frantzia 12,2 13,1 15,0 16,0 15,8 -  
Herbehereak 8,3 9,1 11,1 13,1 14,1 13,6  
Irlanda 4,5 5,0 6,7 7,6 8,3 9,0  
Italia 14,1 14,3 14,9 15,9 15,7 13,9  
Portugal 10,8 12,0 14,4 16,0 15,8 14,2  
Erresuma Batua 4,9 4,7 4,4 4,7 4,4 3,9  
Suedia 8,8 9,2 10,2 10,7 10,7 10,0  



• Langabezia maila handia, eta honen ondorioz kotizazio gutxiago.

• Lehenengo enplegura iristeko adina atzeratzeko joera dago, eta honek lan bizitza
murrizten du baita beraz kotizazio aldia ere.

• Erretiratzeko adina beheititzeko halako joera bat dago, dela gaur egungo pentsioak
erakargarriak direlako, dela langabeziaren kontra borrokatzeko neurritzat hartzen dela-
ko.

3.6.2. Enpleguko Pentsio Planak Pentsio Sistema Publikoaren osagarri gisa

Egoera honetan eta banaketa sistema mantendurik, gero eta kotizazio kopuru txikiagoak
gero eta onuradunen kopuru handiagoa edukiko duen pentsio sistema finantzatu beharko
du. Pentsio sistema publikoan aurreikusteko moduko desoreka finantzarioa biziki gai ezta-
baidatua izan da eta aldi berean eragile politiko, sozial eta ekonomikoentzako kezkabidea
ere. Eztabaida honen emaitza dira finantzazio iturriak bermatze eta handitzeari buruzko
alternatiba eta aukera desberdinak, hauetan aipa daitezke:

• Gizarte kotizazioak handitzea.

• Pentsio sistema publikoari eutsi ahal izateko Estatuaren ekarpen publikoa handitzea.

• Presio fiskal orokorra areagotzea.

Alabaina, neurri hauek guztiak teknikoki zuzenak diruditen arren, bakar bat ere ez da guz-
tiz egokitzat jotzen arrazoi desberdinak direla medio. Gizarte kotizazioen gehikuntzak oso
handia izan beharko luke ekarpenen eta prestazioen arteko desoreka estaltzeko. Gainera,
gizarte kotizazioak munta handiko lan kostua dira enpresentzat eta horregatik hauek han-
diagotzeak kontratazio mailaren beheititzea ekar lezake. Estatuak ekarpen handiagoa egi-
tea ere ez litzateke oso bide egokia, hau defizit publikoa handitzera etorriko litzatekeelako,
eta hau ekonomiak daukan arazorik larrienetariko bat da, hain zuzen ere. Presio fiskala
areagotzeko aukera, berriz, bistan denez, jendeak biziki gaizki ikusiriko neurria da.

Halatan, izan litezkeen alternatiba hauetariko asko ezin gauza daitezkeenez, gerora begi-
ra nekeza gertatzen da pentsio sistema publikoari eustea eta itzalak zabaltzen dira dato-
zen urteetan beronek izan dezakeen bideragarritasunaren gainean. Testuinguru honetan,
sistema erreformatzeko beharra sortzen da eta aldaketa hau hiru ardatz nagusiren ingu-
ruan egin behar da:

• Gaur egungo pentsio sistemak dauzkan eragin negatiboak deuseztea: banaketa siste-
ma, defizit publikoa, eta abar.

• Kapitalizazio sistemen garrantzi gero eta handiagoa.

• Plan pribatuak sartzea.

Europako Batzordeak pentsioei buruzko txosten bat prestatu zuen, sistema zuzen ibiltzea
erdiesteko estatu kide bakoitzak lortu behar zituen helburu eta printzipio batzuk jasotzen
zituena. Zehazki, espainiar Estatuari dagokionez, Toledoko Itunak ematen dio hasiera
erreforma prozesuari, gizarte adostasunaren printzipioan eta gizarte eragileen arteko
negoziazioetan oinarriturik. Oraintsu hartutako neurrien artean honakoak nabarmentzen
dira:
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• Erretiroko benetako adina atzeratzea bilatzen dutenak.

• Kotizazioaren eta prestazioaren arteko erlazioa handitzeko xedea dutenak, pentsioak
kalkulatzeko balio duen kotizazio aldia luzatuta.

• Gizarte Segurantzako erregimen bereziak arian-arian erregimen orokorrera hurbiltzeko
xedea dutenak.

• Arian-arian, Pentsioen Erreserba Funts bat sortzeko eta hornitzeko jomuga dutenak.

• Sistemaren barruko iruzurrari aurre egiteko xedea dutenak.

• Enpresako edo banakoen gizarte aurreikuspen osagarria sustatzeko asmoa dutenak.

Alternatiba hauek burutu ahal izateko beharrezkoak dira arau aldaketak eta pentsio siste-
ma publiko bat eta sistema pribatu bat bizikidetzan egotea. Azken aspaldi honetan gero
eta indar handiagoa hartzen ari da prestazioaren kalkulua egiteko kotizazio aldia luzatze-
ko aukera. Gaur egun kalkulu honek azkeneko 15 urteetako kotizazioak hartzen ditu kon-
tuan, hala beraz, aldia luzatuta pentsiodunen batez besteko prestazioak murrizketa
garrantzitsua jasan dezakete. Aplikaturiko Ekonomia Ikerketen Fundazioak (Fedea) egin-
dako ikerketa baten arabera, “kotizazio aldia 15 urtetik 30era luzatze soilak erretiroko
batez besteko prestazioaren zenbatekoa %10 murriztuko luke eta aldia kotizaturiko azke-
neko 45 urteetara zabalduz gero murrizketa %25ekoa izango litzateke”.

Ageri denez, neurri hauetariko batzuk Pentsio Planen bitartez egiten den Gizarte
Aurreikuspen Osagarria bultzatzera zuzendurik daude. Pentsio plan mota hauen guztien
artean bereizi beharrekoak dira banakako pentsio planak, enplegu sistemako pentsio pla-
nak eta sistema elkartuko pentsio planak. Enplegu planak enpresek hornitzen dituzten
pentsio planak dira eta negoziazio kolektiboaren barnean kokatzen dira, honelako planak
Autonomia Erkidegoaren eremuan borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundeen
(BGAE) eredu juridikoaren bitartez garatzen ari dira.

Eszenategi honetan, gizarte eragileek hartzen dituzten jokabideak eta jarrerak arras des-
berdinak dira.. Alde batetik, enpresariek kotizazioak murriztearen aldeko apustua egiten
dute eta pizgarri gehiago eskatzen dituzte enpresako pentsio planetarako, eta sindika-
tuek, aitzitik, pentsioak gutxitzea ekar lezakeen edozein proposamenen kontra egiten
dute.

3.6.3. Enpleguko pentsio planak Estatuan

Enpleguko Pentsio Planei dagokienez, gure Erkidegoko enpresa batek bere langileentza-
ko Enpleguko Pentsio Plan burutzeko asmoa badu, hiru aukera edukiko ditu oro har hau
aurrera eramateko:

• Enpleguko pentsio plan baten bitartez.

• Aseguru konpainia baten bitartez.

• Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakunde (BGAE) baten bitartez. Euskal Auto-
nomia Erkidegoko berezko eredua da hau, borondatezko gizarte aurreikuspenekoa eta
Gizarte Segurantzaren osagarria. Euskal herritarren artean oso harrera ona izan du sis-
tema honek.
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Estatu mailan, 2001. urtea amaituta, espainiar Estatuan zeuden pentsio planen kopurua
2.450 zen, 2000. urtean , berriz, 2.133 plan ziren. Motarik ugariena enplegu planak dira
(1.485), hau da, pentsio plan guztien %61, eta gainera pentsio plan mota hau da 2000.
urtearen aldean hazkunderik handiena eduki duena, hain zuzen ere..

3.61. taula  Pentsio planak modalitatearen arabera (Estatua)

(erregistro administratiboan jasotakoak)

3.62. taula  Pentsio planak: modalitatea eta sustatzaileak (Estatua)
(erregistro administratiboan jasotakoak)  
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Iturria: Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Orokorra (Ekonomia Ministerioa)

Enplegukoa Elkartuak Banakoak Guztira

2000 GUZTIRA 1.268 213 642 2.123  

2001ko inskripzioak 239 18 101 358  

2001ko bajak 22 3 6 31  

2001 GUZTIRA 1.485 228 737 2.450  

Iturria: Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Orokorra (Ekonomia Ministerioa)

MODALITATEA ETA SUSTATZAILEAK 2000 2001  

ENPLEGU PLANAK 1.268 1.485  
Lehen sektorea 17 17  
Industria sektorea 265 320  
Zerbitzu sektorea 986 1.148  

PLAN ELKARTUAK 213 228  
Elkarteak 106 115  
Profesionalen elkargoak 67 72  
Mutualitateak eta montepioak 26 27  
Sindikatuak 10 10  
Lan fundazioak 4 4  

BANAKAKO PLANAK 642 737  
Aseguru entitateak 205 224  
Bankuak 175 192  
Aurrezki kutxak 168 208  
Kreditu kooperatibak 8 10  
Beste batzuk 86 103  

GUZTIRA 2.123 2.450  



3.63. taula  Pentsio planak Estatuan: partaideak eta ondarea

Pentsio plan eta funtsen Legearen arabera, bai plan baten partaideak eta bai planaren
sustatzaileak ere plan baten eratzaileak dira. Horrenbestez, halakotzat hartua izango da
plan bat sortzea sustatzen duen edo hura garatzean parte hartzen duen edozein entitate,
elkarte, enpresa, sindikatu edo zeinahi motatako kolektibo. Enplegu planei dagokienez,
sustatzaile kopururik handiena zerbitzu sektorean dago eta plan guztien %78 dira.

Pentsio plan eta funtsei buruzko Legeriak xedatzen duenaren arabera, pentsio plan bat
instrumentatu ahal izateko ezinbesteko baldintza da sustatzaileek eta partaideek beren
ekarpen ekonomikoak batera sar ditzaten planaren posizio kontu batean pentsio funtsean.
Estatuan oro har, eta partaideei dagokienez, Pentsio Plan guztietarik gehien-gehienak
(%89) banakako pentsio planei dagozkie eta enplegu planei, berriz, %10 dagokie, eta
azkenik, plan elkartuek partaideen %1 besterik ez daukate.
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Iturria: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritza)

BANAKAKO ENPLEGUKO SISTEMA
GUZTIRASISTEMA SISTEMA ELKARTUA

Partaideak
1991 710.677 110.315 21.309 842.301  
1992 875.041 166.592 26.358 1.067.991  
1993 1.066.872 212.668 62.791 1.342.331  
1994 1.301.712 222.249 67.759 1.591.720  
1995 1.490.255 234.674 71.155 1.796.084  
1996 1.838.804 267.174 72.669 2.178.647  
1997 2.352.239 292.090 76.459 2.720.788  
1998 2.953.750 316.545 76.497 3.346.792  
1999 3.623.507 371.648 76.448 4.071.603  
2000 4.402.708 463.519 72.601 4.938.828  
2001 5.168.114 566.885 92.941 5.827.940  

Ondarea (mila euro)
1991 1.728.679 3.025.086 137.055 4.890.820  
1992 2.560.696 3.863.564 180.003 6.604.263  
1993 3.786.022 4.570.385 252.551 8.608.958  
1994 4.740.501 5.362.524 304.485 10.407.510  
1995 6.306.312 6.135.733 380.236 12.822.281  
1996 9.091.426 7.842.974 506.912 17.441.312  
1997 12.292.152 8.983.268 634.753 21.910.173  
1998 16.310.224 10.083.835 766.982 27.161.041  
1999 18.925.286 11.834.360 840.184 31.599.830  
2000 21.494.220 15.553.271 812.290 37.859.781  
2001 24.214.318 18.837.398 777.444 43.829.160  



3.6.4. Enpleguko pentsio planak EAEn: BGAE

1979. urteko Euskal Herriko Autonomia Estatutuak gure Autonomia Erkidegoari eskumen
esklusiboa eman zion Gizarte Segurantzan sarturik ez dauden mutualiteei dagokienez.

Estatu osoan, Euskal Autonomia Erkidegoa da, hain zuzen ere, aurreikuspen planak
gehien garatu diren erkidegoetariko bat, bereziki enpleguko planak, eta hauek gure erki-
degoan Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeen (BGAE) bitartez bideratzen
dira batez ere. Aipatutako BGAEak orokorrean lau modalitatetan bereiz genitzake:

• Enpleguko BGAE: enplegatuak, bazkide sustatzaileak, edo lan estaldura eskaintzen
dieten enpresak, hala erakundeak nola banako enpresariak, bazkide dituztenak.

• BGAE elkartua: elkarte bat, sindikatu bat, talde bat, gremio bat eta abar, sustatzaile
izan dutenak, batetik, eta afiliatuak, elkargoko kideak, sindikatuko kideak, eta abar,
bazkide dituztenak, bestetik, orduan elkartutako kideen BGAE izango dira.

• Banakako BGAE: edozein finantza erakundek, aseguru etxek,  diru merkatuko bitarte-
kari sozietatek edo, halako ezaugarriak izanda, bere bezeroen esku aurreikuspen mota
hau jarri nahi lukeen edozein enpresak susta ditzake banakako planak.

• Beste BGAE batzuk: atxikitze buletin bat beteta, heriotza, ehorzketa, sute eta abarre-
ko BGAE batean elkartuta dauden lagunak.

Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte aurreikuspen osagarri modalitate berezia da BGAE
figura. Izan ere, eskumen hori garatzeko, Eusko Legebitzarrak Borondatezko Gizarte
Aurreikuspen Erakundeei buruzko urriaren 27ko 25/1983 Legea onartu zuen. Lege honen
arabera, BGAE deritzenak honela defini daitezke, “borondatezko gizarte aurreikuspena
garatzen diharduten irabazi asmorik gabeko erakundeak, mutualitateko kideak hainbat
zoritxarretatik babesteko helburua dutenak”. Borondatezko gizarte aurreikuspen erakun-
de hauek, gizarte segurantza publikoko prestazioak osatzeko tresna egokia dira.
Horrenbestez, areago zehaztuta, BGAEen helbururik behinenak ondoko hauek direla
esan daiteke:

• Atxikirik dagoen kolektiboari edo dagokionari hitzartutako prestazio ekonomikoak ema-
tea.

• Beren eskubideak bermaturik eta babesturik, bazkide guztien gizarte aurreikuspenaren
bitartez aurrezkia sustatzea.

Gerta litezkeen hainbat arrisku egoeratatik edo zoritxarretatik elkar babesteko helburua
dutenez, dagokionari prestazioak ordaindurik gauzatu ohi da normalean erakundeak
eskaintzen duen laguntza ekonomikoa. Denbora joan ahala eta egiten dituen ekarpene-
kin, erakundearen ondarea osatzen duten eskubide batzuk eraikiko ditu bazkideak.
Dagokion metodo aktuariala aplikaturik, aipatutako eskubideen egungo balioa jakingo da,
eta horixe izango da prestazioaren oinarria jaso ahal duen momentuan.

Honelako erakundeek eman ohi dituzten prestazioak eta eskuarki aseguratzen dituzten
arriskuak honakoak dira:

• Zahartzaro edo elbarritasun pentsioak, aldi baterako edo bizi arteko errenta edo kapi-
tal moduan hezurmamitzen direnak.
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• Bazkidearen heriotzagatiko pentsioak, aldi baterako edo bizi arteko errenta edo kapital
bat ordaindurik.

• Laguntza bakarrak edo aldizkakoak dagokionari, jaiotza, ezkontza, langabezia, zahar-
tzaroa, ezintasun iraunkorra edo aldi baterakoa, ebakuntza kirurgikoak eta kliniketako
egonaldiak, ehorzketak eta hiletak direla kausa.

• Osasun laguntza.

• Onuradunaren ondasunetan gertatutako kalteak konpontzeko ekarpenak (etxebizitza,
uzta, aziendak, ostilamenduak, eta abar).

Erakundea finantzatzeko eta prestazioen ordainketari aurre egiteko beharrezkoak diren
diru funtsak, alde batetik, sustatzaileek egindako ekarpenetatik datoz, eta beste aldetik,
prestazioen arabera eta ezarritako finantzazio sistemaren arabera erakundearen estatu-
tuek xedatzen dutenari jarraiki bazkideek egindako ekarpenetatik. Sustatzaileek eginiko
ekarpena berreskuratu ahal izango dute interesik gabe, betiere erakundearen kaudimena
bermatuta badago, hauxe baita erakundearen lehenengo berme finantzarioa. 

Mutua funts honen zenbatekoa aldakorra izan daiteke bazkideen urteko kuota bilketaren
arabera. Bazkideek egindako ekarpenei dagokienez, BGAEen bereizgarrietariko bat da
bazkideek beren borondatez utz dezaketela erakundea aurreikusitako egoera gertatu ai-
tzin, baldin eta 10 urte egon bada eta estatutuetan hala jasotzen bada. Hortaz bada, den-
boran zehar egin dituen ekarpenei esker bazkideak zera egin dezake:

• Kotizazioei doakienez bazkidea izaten segitu eta prestazioa bere dagokion unean jaso

• Bazkidea izaten segitu eta prestazio murriztuak jaso egindako kotizazioen arabera.

• Diru funtsak beste BGAE batera eraman.

• Bere kotizazio zuzenez metaturiko erreserba indibidualen ehunekoren bat itzul die-
zaiotela eskatu.

BGAEek azkeneko urteetan EAEn eduki duten hazkundea, hala ondarearen ikuspuntutik
begira nola bazkideen kopuruaren ikuspuntutik begira, ikusgarria izan da, izan ere, 2001.
urtean erakunde hauen ondarea EAEko BPGaren %23,2 da, eta beraietan elkartutako
lagunen kopurua Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria osoaren %39,1 da, alta bada,
duela hamar bat urte zenbaki hauek %9,7 eta %10,9 ziren hurrenez hurren.
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3.64. taula  EAE BGAE: Ondarea eta BPG; bazkideak eta biztanleria

3.65. taula  BGAE: ondarearen eta bazkideen bilakaera
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Iturria: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritza) Euskadiko BGAEen Federazioa,
Ekonomi Gerizan (Euskal Herriko Aurrezki Kutxen Federazioa)

BGAE BGAE BAZKIDEAK/
EAE BPG EAE BIZTANLEAK

1991 9,7 10,9  
1992 10,5 11,7  
1993 12,5 12,2  
1994 14,3 13,8  
1995 15,6 16,9  
1996 16,7 18,9  
1997 17,6 22,4  
1998 20,0 27,9  
1999 23,3 31,2  
2000 23,1 35,8  
2001 23,2 39,1  

Iturria: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritza) Euskadiko BGAEen Federazioa, Ekonomi Gerizan (Euskal
Herriko Aurrezki Kutxen Federazioa)

ENPLEGUA &
BANAKAKOAK KONPENTSAZIOA GUZTIRAELKARTUAK

Ondarea
(milioi euro)

1991 1.866,1 200,1 6,6 2.073,5  
1992 2.087,9 310,7 7,8 2.405,9  
1993 2.402,2 503,0 7,2 2.912,5  
1994 2.823,0 673,1 9,0 3.505,1  
1995 3.004,5 935,2 10,2 3.950,5  
1996 3.216,0 1.385,3 11,4 4.612,8  
1997 3.618,7 1.923,2 12,0 5.554,6  
1998 4.208,9 2.533,9 11,4 6.754,2  
1999 5.299,1 3.075,4 11,4 8.386,5  
2000 5.186,1 3.501,5 9,0 8.696,6  
2001 5.567,2 3.824,2 9,0 9.400,4  

Bazkide
kopurua

1991 71.225 55.126 103.093 229.400  
1992 72.476 75.932 100.000 248.400  
1993 69.281 102.378 88.075 259.700  
1994 69.118 137.430 87.034 293.600  
1995 106.706 162.124 90.792 359.600  
1996 108.002 208.851 100.023 396.800  
1997 115.649 274.886 110.437 470.500  
1998 134.627 341.678 113.430 589.700  
1999 164.795 386.420 110.045 661.200  
2000 191.549 444.002 116.955 752.500  
2001 190.799 508.033 113.430 812.262  



EAEko BGAEen bilakaera historikoak agerian jartzen digu, ondareari dagokionez, munta
handienekoak enpleguko BGAEak eta BGAE elkartuak direla, alabaina, bazkideei dago-
kienez, garrantzitsuenak banakako BGAEak dira. 2001. urtean, Euskal Autonomia
Erkidegoan 205 BGAE daude, 812.262 bazkide dauzkate eta haien ondarea 9.400 milioi
euro da (1,56 bilioi pzta.).

3.66. taula  BGAE datuak (2001)

Enpleguko BGAEei dagokienez, 2001. urtean bazkide ziren 190.799 lagunetik %79
Gipuzkoan daude, horrenbestez, ekitaldi honetan zehar enplegua eduki duen biztanleria-
ren erdia baino gehiago enpleguko BGAE baten bazkidea izan da lurralde honetan, eta
askoz ere kopuru txikiagoa, berriz, Araban (%20) eta bereziki Bizkaian (%3).

3.67. taula  Enpleguko BGAEetako bazkideak (2001)

Enpleguko aurreikuspen plan hauek EAEn hain zuzen ere hainbesteko harrera ona izatea
oso estuki loturik dago Gipuzkoan Geroa (1996) sortu izanarekin. Geroa, Gipuzkoan sor-
tutako borondatezko gizarte aurreikuspen erakunde bat da, izaera sektoriala duena, eta
sindikatuen (ELA, LAB, CC.OO eta UGT) eta enpresari elkartearen (ADEGI) arteko nego-
ziazioetatik jaio zena. Beraz, banakako pentsio planen alternatiba bat da eta haren hel-
buru behinena zera da, hainbat jarduera sektoretako langileei Gizarte Segurantzaren
erretiro, ezintasun, zurztasun eta alarguntza prestazioen pentsio osagarri batzuk ematea,
eta bai estaldura gehigarri bat eskaintzea ere laneko istripua dela kausa izandako ezinta-
sunik jasanez gero. Zehatzago esanda, haren helburuak honako hauek dira:

• Gizarte Segurantzaren pentsio publikoen osagarri izatea: osagarri izatetzat ulertzen da
prestazioak errenta moduan jasotzea Gizarte Segurantzak eskainitakoekin bateratze-
ko.

• Langilearen azkeneko soldataren %20ko gehigarri bat erdiestea (kotizazioaren oina-
rria), bizi arteko errenta moldean ordainkizun datekeena: xede horretarako, kotizazioa-
ren oinarriaren %6 eta %7 bitarteko ekarpen bateratua erdietsi beharko litzateke.
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Iturria: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritza)

Kopurua Bazkideak
Kuota Ondarea

(Milioi euro) (Milioi euro)

ENPLEGUKO GABE 42 190.799 346 5.567  
BANAKAKO BGAE 57 508.033 601 3.824  
Gainerakoak 106 113.430 3 9  
Guztira 205 812.262 950 9.400  

Iturria: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritza)

Sektore Sektore
GUZTIRA

Bazkide guztiak/
Pribatua Publikoa Biztanle landunak

Araba 23.720 3.864 27.584 20%  
Bizkaia 5.679 7.530 13.209 3%  
Gipuzkoa 143.638 6.368 150.006 51%  
GUZTIRA 173.037 17.762 190.799 22%  



3.68. taula  GEROA: ondarea eta ekarpenak dituzten langileak

Geroa 1996 eratzen da, Gipuzkoako siderometalurgiaren industriaren hitzarmen kolekti-
boaren bidez, eratu ere. Izan ere, sektore honek bazeukan jadanik partaidetza funts bat
enpresarien eta langileen ekarpenez osatua. 2003. urteko hasieran, 17 dira ekarpenak
egiten dituzten Gipuzkoako ekonomiako jarduera sektoreak, eta hauei sektore hitzarme-
nik ez daukaten beste 9 enpresa gehitu behar zaizkie. Gaur egiun, ekarpen ehunekorik
handiena langileen gertakizun arruntei dagokien kotizazio-oinarriaren %3,5 da (erdi bana
enpresaren eta langilearen artean).

3.69. taula  GEROA BGAE

2002ko abenduaren 31n, erakunde honek 120.000 bazkide inguru zeuzkan eta 40.000
milioi pezetako (240 milioi euro) ondarea gutxi gorabehera. Bazkide guztietarik, metalaren
sektoreak %59 biltzen zituen. Geroa BGAE erdi bana finantzatzen dute enpresarien eta
langileen artean, eta egindako ekarpenen %90 langile bakoitzaren eskubide sendotuak
osatzera doa eta gainerako %10 arrisku prestazioak estaltzera (ezintasun eta heriotza).
Ekarpen kuotei dagokienez, hauek aldatu egiten dira jarduera sektorearen arabera.

Ekarpen hauek guztiak inbertitu egiten dira diru funtsak errentagarri egiteko xedeaz.
Honen kariaz, eta batez ere nazioarteko merkatuetako ziurgabetasuna dela eta, funts
hauetarik gehienak errenta finkoan inbertitu dira, eta 2002. urtean %3,3ko urteko errenta-
garritasuna lortu dute (2001. urtean %4,7), hau da, %6,84ko balio handitze konposatua-
ren tasa (2001. urtean %7,45) erakundea sortu zenetik.
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Iturria: Geroa BGAE

Ondarea Ekarpenak dituzten
(milioi pzta.) langileak

1996 1.577 --  
1997 4.083 56.220  
1998 8.120 64.403  
1999 13.557 93.639  
2000 21.500 111.592  
2001 30.237 116.774  
2002 39.460 119.693  

Iturria: Geroa BGAE

Inbertsio zorroaren
osaera

Errenta finkoa epe luzera 76,65  
Aktoboak epe laburrera 9,36  
Errenta aldakorra 8,74  
Inbertsio zuzena 3,64  
Likidezia 1,61  



3.70. taula  GEROA: onuradunak eta prestazioak

3.7. Negoziazio kolektiboa

3.7.1. Negoziazio kolektiboaren egitura

3.7.1.1. 2002AN INDARREAN DIREN HITZARMENAK

Irailaren 30a arte erregistratu diren eta 2002 urtean indarrean dauden hitzarmen kolekti-
boak 571 dira eta euren eraginpean 411.631 soldatako langile eta 38.991 enpresa hartzen
dituzte. Kalkula daiteke EAEn eragina duen hitzarmenik duten pertsonen %24ek ez dute-
la oraingoz 2002 urterako berriztatu. 2002rako hitzarmen kolektiboen eraginpeko pertso-
naletik, %81 sektore hitzarmenen eraginpekoak dira. Eta 2002an indarrean dauden
hitzarmenetatik, honako hauek nabarmen daitezke:

Araban indarrean dauden 17 sektore hitzarmen kolektibo daude. Haietako 5 2002an erre-
gistratu dira, eraikuntzakoa, janarien merkataritzakoa eta merkantzien errepideko
garraioarena, besteak beste. Aurreko urteetan erregistratu zirenen artean, siderurgiarena
(hitzarmen hau eragin mugatukoa da), metalaren merkataritzarena, ostalaritzarena, zura-
ren industriarena eta garbiketarena nabarmen daitezke. Enpresa eremuko negoziazio
kolektiboan, 2002an erregistratu diren hitzarmen kolektibo batzuk aipa daitezke, duten
garrantziagatik, hots: Silquímica, SK10, Moasa, Inauxa, Pferd Abrasivos, Ayala, Pepsico,
Vinilika, ESISA, Cafinsa, Marqués de Riscal, Diocesanas, AAF, Estampaciones Rubi
etab.). Arabako ehiza barrutiak, UAGA, Centro de Servicios Siderúrgicos, AGA Técnicas
Electrónicas Reunidas eta FUASA hitzarmen berriak dira.

Bizkaian 24 sektore hitzarmen kolektibo daude indarrean. Haietako bederatzi 2002an
erregistratu dira eta haien artean arte grafikoena eta harria eta marmola aipa daitezke.
Aurreko urteetan erregistratutakoen artean, honako hauek aipa daitezke: siderurgia, erai-
kuntza, garbiketa eta bulegoak. 2002an euren hitzarmena erregistratu duten enpresen
artean, berriz, hauek aipa daitezke: Smurfit Nervión, Tarabusi, Sefanitro, Cables y
Alambres Especiales, Vicrila, Fuchosa, Bombardier, Sachs, Dow, Cemenots Lemona,
FCC, Cespa, Astilleros Zamakona, Bide Onera, Arteche, Cabot, Lantegi Batuak, Galletas
Artiach, Autobar eta  Bekaert. Beste alde batetik, Onduline, Telebilbao, PEAP,
Prefabricados Lemona, Azertia, Seragua, Pastguren eta Hotel Abba Parque enpresen hi-
tzarmenak berriak dira.

Gipuzkoan 2002rako indarrean 29 sektore hitzarmen kolektibo daude. Haietako lau 2002
urtean erregistratu dira eta berauen artean zeramikaren industria eta bulegoak aipa dai-
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Iturria: Geroa BGAE

Onuradunak Prestazioen
Guztira zenbatekoa (milioi pzta.)

1996 132 3,25  
1997 424 23,55  
1998 586 71,40  
1999 784 133,86  
2000 882 225,31  
2001 1.096 790,93  
2002 1.175 1.080,99  



tezke. Aurreko urteetan erregistratuetan, honako hauek nabarmentzen dira: siderurgia,
ostalaritza eta janaria. 2002an hitzarmena erregistratu duten enpresetatik, honako hauek
aipa litezke: Catelsa, Aceralia Perfiles Bergara, OASA, Limpiezas Elurra, Lending, Kateak,
Gureak , Aita Menni, Fernando Montes, Goiplastik, eta Interal. Azkenik, Sotelnor, Acerías
y Forjas de Azkoitia eta Serbitzuak enpresetako hitzarmenak berriak dira.

EAEn, lurraldearteko eremuko hiru sektore hitzarmen daude (EAEko ikastolak,
Osakidetzako zentroen garbiketako kontratak -hau berria da, aurten erregistratua- eta
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntzako zentroen garbiketako kontratak. Eta 2002an beren hi-
tzarmena erregistratu duten enpresen artean, honako hauek aipatu behar dira: Editorial
Iparragirre, Aguas del Norte eta Mendikoi. Gainera, Emankor enpresaren hitzarmena
berria da

3.71. taula  2002an indarrean diren hitzarmenak guztira*

Estatuaren eremukoak izanik EAEn eragina duten 66 sektore hitzarmen indarrean daude
2002 urtean.(haietako 18 aurten erregistratu dira eta haien artean publizitatea, segurta-
suna, aholkularitza eta telemarketing-a aipatu behar dira). Aurreko urteetakoen artean,
honako hauek nabarmentzen dira: banka pribatua, aseguruak, ehunen industria, saltoki
handiak eta industria kimikoa. Aurten hitzarmena erregistratu duten enpresen artean,
honako hauek aipa daitezke: Altadis, Izar, Babcock Borsig, Grupo Mapfre, Seguros
Bilbao, Autopista Vascoaragonesa, Rodio, Vinsa, EAT, Ondeo Degremont, Kaefer, Grupo
Axa, eta AENA. Azkenik Bilbomática, Unedisa, Puntocash, Servicios Securitas, Grupo
Cucart, Oerlikon Soldadura eta Crosselling enpresen hitzarmenak berriak dira. Era bere-
an, itsasontzi izozkailuen eta bakailao itsasontzien sektoreetako lan ordenantzak ordez-
teko laudoak ere argitaratu dira.
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EREMUA
ENPRESA SEKTOREA GUZTIRA

Hitzarmen Ukituriko Hitzarmen Ukituriko Hitzarmen Ukituriko
kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak

ARABA 101 16.911 17 38.478 118 55.389  
BIZKAIA 176 25.271 24 114.995 200 140.266  
GIPUZKOA 52 9.047 29 109.554 81 118.601  
LUR.ART. (**) 12 2.860 3 5.764 15 8.624  

EAE 341 54.089 73 268.791 414 322.880  
ESTATUA 135 24.294 66 64.457 201 88.751  

GUZTIRA 476 78.383 139 333.248 615 411.631  

(*) 02.12.31 arte
(**) EAEko lurraldearteko eremua.



3.72. taula  2002an indarrean diren sektoreko hitzarmenak*

3.73. taula  2002an indarrean diren enpresako hitzarmenak*

3.7.1.2. SINATU GABE DAUDEN HITZARMENAK

Nabaria da, hitzarmenen  urte anitzeko indarraldia dela eta, 2002rako negoziazio kolekti-
boaren zati handi bat aurreko urteetan gauzatu zela (batez ere 2001ean); izan ere, EAEn
eragina duten eta 2002an indarrean dauden lehenagoko hitzarmenen eraginpeko langi-
leak, negoziazio kolektiboaren eraginpeko langile guztien %64 dira. Oraingoz sinatu ez
diren hitzarmenen artean, honako hauek aipa ditzakegu:

Arabako negoziazio kolektiboan hitzarmen bat dago sinatu gabe, bidaztien errepideko
garraioarena. Era berean, badira hitzarmena sinatu ez duten enpresa batzuk (Vidrala,
TUVISA, Combisa, Shuton, EJIE, Faustino, AMVISA, etab.). Fibertecnic-ko hitzarmena
eta Arabako Kalkulu Zentrokoa ixteko zorian daude. Guztira sinatu gabe dauden hitzar-
menen eraginpean langileen %10 geratzen dira.

Bizkaian sinatu gabe dauden hitzarmenek langileen %32 hartzen dituzte euren eraginpe-
an, hogei sektore hitzarmen erregistratu gabe baitaude (merkataritza, okindegiak, ostala-
ritza, zuraren industria etab.). Zenbait enpresaren hitzarmenak ere sinatu gabe daude
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EREMUA
2002 baino lehen erregistratuak 2002an erregistratuak 2002an indarrean guztira

Hitzarmen Ukituriko Hitzarmen Ukituriko Hitzarmen Ukituriko
kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak

ARABA 12 27.841 5 10.637 17 38.478  
BIZKAIA 15 109.807 9 5.188 24 114.995  
GIPUZKOA 20 99.117 9 10.437 29 109.554  
LUR.ART. (**) 1 833 2 4.931 3 5.764  

EAE 48 237.598 25 31.193 73 268.791  
ESTATUA 48 51.527 18 12.930 66 64.457  

GUZTIRA 96 289.125 43 44.123 139 333.248  

(*) 02.12.31 arte
(**) EAEko lurraldearteko eremua.

EREMUA
2002 baino lehen erregistratuak 2002an erregistratuak 2002an indarrean guztira

Hitzarmen Ukituriko Hitzarmen Ukituriko Hitzarmen Ukituriko
kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak

ALAVA 61 13.725 40 3.186 101 16.911  
BIZKAIA 105 16.310 71 8.961 176 25.271  
GIPUZKOA 23 4.187 29 4.860 52 9047  
INTERT. (**) 8 2.461 4 399 12 2.860  

EAE 197 36.683 144 17.406 341 54.089  
ESTATUA 85 18.725 50 5.569 135 24.294  

GUZTIRA 282 55.408 194 22.975 476 78.383  

(*) 02.12.31 arte
(**) EAEko lurraldearteko eremua.



(Unilever, Inama, Formica, Miesa, Guinea, Inyectametal, Lantik, etab.). Gran Casino
Nervioneko hitzarmena sinatzeko zorian dago.

Gipuzkoan negoziazio kolektiboa 2001. urtean kontzentratu zen eta sinatu gabe dozena
bat hitzarmen geratzen dira (altzarien industriak; ehunaren eta larruaren merkataritza;
ospitaleratzea etab.). Badira, halaber, hitzarmena sinatu gabe duten enpresak (Zahor,
Sdad.Vascongada de Publicaciones, Enrique Keller, Donostiako Tranbiako Konpainia
etab.). Guztira, sinatu gabe dauden hitzarmenen eraginpean langileen %13 geratzen
dira.

3.70. taula  2002an indarrean dauden hitzarmenek ukitzen dituzten langileak,
erregistro dataren eta lurralde eremuaren arabera

EAEko lurraldearteko eremuan, sinatu gabe irakaskuntza pribatuaren sektoreko hitzar-
mena dago (sinatzeko zorian). Era berean, bada enpresarik hitzarmena sinatu barik dau-
kanik (Irusoin, Egailan, etc.). Sociedad Financiera y Minera eta Europistas enpresetako
hitzarmena sinatzeko zorian dago. Guztira falta diren hitzarmenen eraginpean langileen
%69 geratzen dira.

Estatu eremuan EAEn eragina duten hogeita hamar sektoreko hitzarmen baino gehiago
falta dira sinatzeko eta haietako batzuk garrantzitsuak (ingeniaritza, bidaia agentziak,
mezularitza, arte grafikoak etab.). Era berean zenbait enpresa handi ere (Renfe, Repsol,
Petronor, Iparlat, RTVE, FEVE, Cruzcampo etab.) hitzarmena sinatu gabe daude.
Enplegua Sustatzeko Funtsaren hitzarmena ixteko zorian dago Guztira sinatu gabe daude
langileen %20. ukitzen dituzten hitzarmen kolektiboak.
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(*) 02.12.31 arte
(**) EAEko lurraldearteko eremua.

2002 Baino lehen 2002an 2002an indarrean

EREMUA
erregistratuak erregistratuak guztira

Ukituriko % Ukituriko % Ukituriko %
langileak /Guztira langileak /Guztira langileak /Guztira

ARABA 41.566 67,7 13.823 22,5 6.026 9,8  
BIZKAIA 126.117 61,5 14.149 6,9 64.826 31,6  
GIPUZKOA 103.304 76,0 15.297 11,3 17.329 12,7  
LUR.ART. (**) 3.294 11,7 5.330 18,9 19.570 69,4  

EAE 274.281 63,7 48.599 11,3 107.751 25,0  
ESTATUA 70.252 62,9 18.499 16,8 22.589 20,3  

GUZTIRA 344.533 63,6 67.098 12,4 130.340 24,0  



3.75. taula  EAEn erregistratutako hitzarmenek ukitzen dituzten langileak (1)

3.7.1.3. HITZARMENEN INDARRALDIA

2002ko negoziazio kolektiboan ageri denez negoziatzen diren hitzarmenen indarraldia
berriro ere urte anitzekoak dira. Ageri denez, hitzarmen kolektiboen %93 (2002an inda-
rrean dauden hitzarmenek ukitutako langileen %98) urte bat baino gehiagotarako izan dira
eta fenomeno hau lurralde eremu guztietan berdin gertatzen da. Era berean, hitzarmen
kolektibo urte anitzekoen artean, hiru urte edo epe luzeagorako sinatutakoak dira gehie-
nak (indarrean dauden hitzarmenen %65), Gipuzkoan izan ezik, han bi urterako negozia-
zioa nagusitzen baita

Beste alde batetik, badira mugagabeko indarraldia duten bederatzi sektoreko hitzarmen:
papergintzarena, eraikuntzarena, arte grafikoena eta Gipuzkoako ostalaritzarena, eta
paperaren industriarena, ogitarako irinena, haragiaren industriena, landare kontserbena
eta argazkigintzaren industriarena estatuaren eremuan. Halaber, nekazaritza lanaren,
bakailao ontzien eta itsasontzi izozkailuen sektoreen lan ordenantzak ordezteko laudoak
ere mugagabeak dira, hala nola edari freskagarrien sektorearentzako akordio markoa ere.

Urte bakoitzean falta den negoziazio kolektiboari negoziazio partzialaren zatia gehitu
beharko litzaioke, enpresaren eremuan batez ere, zeren eta urte anitzeko indarraldia
duten zenbait hitzarmenek, gai batzuk (soldatak eta lanaldia funtsean) zehaztu gabe
uzten baitituzte, beranduago negoziatzeko, urteroko berrikuspenetan. Azkenik, luzapen
automatikoa ezartzen duten hitzarmenez gainera, zenbait hitzarmen kolektibotan luza-
tzeak KPIarekin lotutako soldata igoera dakar berekin (publizitatea, Garbile, Gestingraf,
Crosselling etab.).
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Erreferentzia Erreferentzia Ondoko urtean
urtearen aitzin urtean erregistratu Sinatu gabeko

erregistratu erregistratu hitzarmenak Hitzarmenak
Urtea hitzarmenak hitzarmenak

Ukituriko Ukituriko Ukituriko Ukituriko
langileak langileak langileak langileak
% guztira % guztira % guztira % guztira

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 33,1 10,4 10,3  
2001 24,6 63,7 3,4 8,3  
2002(2) 63,7 11,3 -- 25,0  

(1) Koadro honetan ez daude sartuta EAEn eragina duten Estatuko hitzarmenak.
(2) 02.12.31ra arte erregistratutako hitzarmen kolektiboak



3.76. taula  2002ko negoziazio kolektiboaren indarraldia*

3.13. grafikoa  Hitzarmen kolektiboen indarraldia, aplikazio eremuen arabera
(%, hitzarmen kopuruaren arabera)
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URTE BAT BI URTE HIRU URTE ETA GEHIAGO
EREMUA Hitzarmenak Ukituriko Hitzarmenak Ukituriko Hitzarmenak Ukituriko

(%) langileak (%) (%) langileak (%) (%) langileak (%)

ARABA 7,6 1,5 24,6 16,3 67,8 82,2  
BIZKAIA 8,0 0,9 29,5 9,1 62,5 90,0  
GIPUZKOA 7,4 0,4 38,3 64,0 54,3 35,6  
LUR.ART. (**) 6,7 39,2 33,3 15,1 60,0 45,7  

EAE 7,7 1,9 30,0 30,6 62,3 67,5  
ESTATUA 5,0 1,1 22,9 14,8 72,1 84,1  

GUZTIRA 6,8 1,7 27,6 27,2 65,6 71,1  

(*) 02.12.31 arte
(**) EAEko lurraldearteko eremua.
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3.14. grafikoa  Hitzarmen kolektiboen indarraldia, aplikazio eremuaren arabera
(%, langile kopuruaren arabera)

3.7.2. Negoziazio prozesuak

3.7.2.1. ERAKUNDEEN ORIENTABIDEAK 2002KO NEGOZIAZIO KOLEKTIBOARI BURUZ

(i) Sindikatuak

2002ko negoziazio kolektiborako sindikatuek, segituan laburbilduko dugun errebindikazio
linea bat jarri zuten mahai gainean. Orokorrean sindikatuek lanaldia murriztea aldarrikatu
zuten (35 orduetarantz) enplegua sortzeko bide gisa, ohiturazko aparteko orduak des-
agertaraztea eta lanpostuen zerrendak berriztatzea eta ordeztea, Lan Harremanen
Kontseiluaren Enpleguaren aldeko Akordioan adostu zen moduan. Bestalde, ABLEen edo
azpikontratazioaren bitartez kontrataturiko langileen bermeak areagotzearen aldeko
apustua ere egin zuten.

CEOEk eta CCOO eta UGT sindikatuek hitzarmen bat sinatu zuten eta soldaten igoera-
ren urkila itundu zuten %2ren eta %3ren artean produktibitatearen arabera. ELAk eta
LABek uko egin zioten hitzarmen honi. Zenbait sindikatuk eskakizun handiagoak aurkez-
tu dituzte produktibitate eta mozkinen arabera.

Era berean, sindikatuek defendatu zituzten enpleguaren egonkortasuna, kontratazioaren
kausalizatzea, behin-behinekotasuna mugatzea, enplegu kolokatasuna eta kontratazio
abusuak saihestea, aldizkako lan finkoa eta lanaldi partzialeko lana arautzea, lanaldiaren
banaketa irregularra arautzea, prestakuntza eta praktikaldiko kontratazioa mugatzea,
laneko arriskuen prebentzioa sendotzea, gazte eta emakumeenganako bereizkeria ekidi-
tea,la bizitza eta bizitza pertsonala bateratu ahal izatea eta subrogazioa sartzea.
Desadostasunak egon ziren, ordea, sindikatuen artean lan harremanen lehentasunezko
lurralde eremuari eta presio bideei dagokienean.

Azkenik, aipatutako orientabide komunez gain, sindikatu bakoitzak beste gomendio ba-
tzuk plazaratu zituen zenbait gairi buruz, esate baterako, pentsioen konpromisoen ester-
nalizazioa, jaiegun nazional batzuk ezartzea, borondatezko gizarte aurreikuspenak, ezgai
egoeren kontrola eta mutua aukeratzea, etengabeko lanbide prestakuntza, soldata sorta
murriztea eta soldata eskala bikoitza eta lanaldi aldakorreko kontratuak ekiditea, lan mer-
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katuan lehengo aldiz lanbideratzeko kontratu berriaren ordainketa kontrolatu eta muga-
tzea, konpromiso eraginkor, finko eta zenbatekotuak lortzea aldi baterako kontratuak kon-
tratu finkoak bihurtzeko, lanari legozkiokeen ondorioak saihestea errepresaliatu
politikoentzat, euskalduntze egitarau zehatzak enpresetan euskara lan munduan norma-
lizatzeko, lan gatazkak konponbideratzeko borondatezko prozedurak, bideozaintza
mugatzea, komunikazioen bortxaezintasuna, sarbide librea iragarki taula sindikal birtuale-
tara, dohaineko mediku azterketak, ingurumena, oporretako bosgarren astea, soldaten
berrikuspen klausulak, soldata aldakorra mugatzea, kontratuen amaiera traumatikoak sai-
hestea, zerbitzu enpresa berrien kontrola, behin-behineko langileen portzentajea muga-
tzea, jazarpen sexuala eta morala arautzea, enpresen ondorengotzen jarraipena,
nahitaezko erretiroa, iraupen luzeko hitzarmenak saihestea, ultrajarduera eta funtziona-
rioen negoziazio eremu berezia eta lurralde egitura sindikala negoziazioa homogeneiza-
tzeko.

(ii) Enpresarien elkarteak

Confebaskek lehiari eta malgutasunari ematen die lehentasuna, enpresentzako konku-
rrentzia jarrera ona erdiesteko eta oinarri horiek islada izan dezaten negoziazio kolektibo-
an, eta lan kostuak merka daitezen konkurrentziaren aldean kostuen igoera txikiago baten
bidez edo produktibitatea handitzearen bidez. Xede horretarako, gomendatzen du nego-
ziazio kolektiboa joritzea eta ohiko gaien aldamenean antolamendu neurri malgutzaile eta
produktiboak sartzea enpresaren produktibitatea handitzeko eta enplegua sortzeko duten
ahalmena areagotzeko

Enpresa jarduera mantentzeko eta, horrenbestez, baita enplegua eta beronen egonkorta-
suna ere, enpresarien konfederazioak soldaten moderazioa gomendatzen du, eta
CEOEren, CCOOen eta UGTren arteko akordioa aipatzen du, baina begi bistatik galdu
gabe unitateko lan kostuak, lerradurak (sustapenak, antzinatasun berriak, etab.) eta, nola-
nahi den ere, sektore edo enpresa bakoitzeko errealitatea kontuan hartuta.

Confebasken aburuz lanaldia murrizteak kostuak handitzea dakar berekin eta bakarrik
konpentsazio neurriak berdin dezakete igoera hau, benetako denbora kontuan hartuta,
dena dela.

Halaber, enpresarien elkarteak gogorarazten du pentsioen konpromisoak esternalizatze-
ko epea, kontratatzeko zurruntasuna dakarten neurriak errefusatzen ditu, lan arriskuen
prebentzioan erantzukidetasuna azpimarratzen du eta aurreko gomendioak errepikatzen
ditu beste gai batzuei dagokienean ere (ultrajarduera, Preco –gatazkak konpontzeko pro-
zedura , osotasunarekiko lotura, emakume langilea, lanerako ezintasun iragankorra,
etab.)

3.7.2.2. NEGOZIAZIO PROZESUEN IRAUPENA

2002an indarrean zeuden sektoreko hitzarmenak negoziatzeko prozesuen luzerari buruz
eskura daukagun informazioa aztertu ondoren, esan daiteke, negoziatzeko prozesuen
batez besteko iraupena, hau da, negoziatzeko mahaia eratu zen egunetik hasi eta 2002an
sektoreko hitzarmen kolektiboa sinatu zen egunera arte, batez beste, sei hilabete baino
gehiagokoa (189 egun) izan dela EAEn, eta 2002rako metatutako negoziazio kolektiboan
(indarrean zeuden hitzarmen kolektibo guztiak kontuan harturik) batez besteko iraupen
hori 174 egunekoa izan dela.
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Lurralde eremuak aztertuta, esan behar da negoziazio prozesu batzuei buruzko informa-
ziorik ez dugula izan. Hala ere, EAEko sektoreko hitzarmenen %86ri buruzko azterketa
egin da.

Araban 2002an erregistratu ziren eta urte horretan indarrean zeuden hitzarmenak nego-
ziatzeko prozesuek batez beste 130 egun iraun dute. Metatutako negoziazio kolektiboa-
ren batez bestekoa 171 egunekoa izan da. Negoziaziorik luzeena etxez etxeko
laguntzaren sektoreko hitzarmenarena izan da eta urte bat eta erdiz (583 egunez) luzatu
zen. Beste muturrean, emakumezkoen ile apaindegien sektoreko hitzarmena nabarmen-
tzen da laburtasunagatik (27 egun).

Bizkaian 2002an erregistratu ziren eta urte horretan indarrean zeuden hitzarmenak nego-
ziatzeko prozesuek batez beste 140 egun iraun dute. Metatutako negoziazio kolektiboa-
ren batez bestekoa 178 egunekoa izan da. Negoziaziorik luzeena Bilboko portuko zama
lanen sektoreko hitzarmenarena izan da eta urte bat baino luzeago (443 egunez) iraun
zuen. Beste muturrean, zinematografia banaketa sektoreko hitzarmena nabarmentzen da
laburtasunagatik (egun bakarra).

Gipuzkoan 2002an erregistratu ziren eta urte horretan indarrean zeuden hitzarmenak
negoziatzeko prozesuek batez beste 246 egun iraun dute (175 egunekoa metatutako
negoziazio kolektiboan). Negoziaziorik luzeena Pasaiako zama lanen sektoreko hitzar-
menarena izan da, eta ia bi urte (704 egunez) iraun zuen. Beste muturrean, arrain han-
dizkarien sektoreko hitzarmena nabarmentzen da laburtasunagatik (egun bakarra).

Lurraldearteko eremuko hitzarmenetan 2002an indarrean zegoen eta urte berean erre-
gistratu zen sektoreko negoziazio kolektiboak 224 egunetan luzatu zen, batez beste. (149
egunekoa metatutakoan). Aipatu behar da Osakidetzako garbiketa kontzesionarioen hi-
tzarmenari dagokion negoziazio prozesua (329 egun).

Era berean, esan behar da sektoreko hitzarmenak negoziatzeko mahaiak eratzeko epea
nabarmenki atzeratu dela eta, beraz, aipatutako iraupenari atzerapena gehituz gero, hau
da, aurreko hitzarmenaren indarraldia amaitu zenetik edo aurreko hitzarmenean mahaia
eratzeko adostutako egunetik, mahaia benetan eratu zen arteko denbora gehituz gero,
atzerapena are handiagoa izango litzateke. Halatan, oso adierazgarria da Bilboko portu-
ko zama lanen sektoreko hitzarmena negoziatzeko prozesua 443 egunekoa izan arren,
hitzarmena 1997az geroztik berriztatu gabe egotea.

3.77. taula  2002an erregistratutako eta 2002an indarrean zeuden sektoreko
hitzarmen kolektiboetako negoziazio prozesuen iraupena
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EREMUA Azterturiko Ukituriko Negoziazio prozesuaren
hitzarmen kopurua langileen kopurua egunak, batez beste

ARABA 4 10.468 130  
BIZKAIA 6 1.248 140  
GIPUZKOA 8 10.084 246  
LUR.ART.* 2 4.931 224  

EAE 20 26.731 189  

* EAEko lurraldearteko eremua



3.78. taula  2002an eta aurreko urteetan EAEn erregistraturik, 2002an indarrean
zeuden sektoreko hitzarmen kolektiboetako negoziazio prozesuen iraupena

(metatutako negoziazio kolektiboa)

3.15. grafikoa  Sektoreko hitzarmen kolektiboetako negoziazio prozesuen
iraupenaren bilakaera, egunetan kontatua (metatutako negoziazio kolektiboa)

3.7.3. Negoziatzaileak

EAEko eremuan 2002ko abenduaren amaierara arte erregistratutako negoziazio kolekti-
boan, hitzarmen kolektiboak negoziatu dituzten gizarte eragileei buruzko ondorengo
datuak ageri dira:

• Langileen ordezkari:

– ELAk 254 hitzarmen sinatu ditu (%61,35) eta hitzarmen horiek 78.429 langile uki-
tzen dituzte (%24,29). Halaber 311 hitzarmenen negoziazioan parte hartu du
(%75,12); hitzarmen hauek 314.596 langile ukitzen dituzte (%97,43).

– CCOOk 199 hitzarmen sinatu ditu (%48,06) eta hitzarmen horiek 283.185 langile
ukitzen dituzte (%87,71). Halaber 206 hitzarmenen negoziazioan parte hartu du
(%49,76); hitzarmen hauek 298.133 langile ukitzen dituzte (%92,33).
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EREMUA Azterturiko Ukituriko Negoziazio prozesuaren
hitzarmen kopurua langileen kopurua egunak, batez beste

ARABA 16 38.309 171  
BIZKAIA 18 105.396 178  
GIPUZKOA 26 103.101 175  
LUR.ART.* 3 5.764 149  

EAE 63 252.570 174  

* EAEko lurraldearteko eremua
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– LABk 144 hitzarmen sinatu ditu (%34,78) eta hitzarmen horiek 212.073 langile uki-
tzen dituzte (%65,68). Halaber 177 hitzarmenen negoziazioan parte hartu du
(%42,75); hitzarmen hauek 278.580 langile ukitzen dituzte (%86,28).

– UGTk 203 hitzarmen sinatu ditu (%49,03) eta hitzarmen horiek 285.206 langile uki-
tzen dituzte (%88,33). Halaber 207 hitzarmenen negoziazioan parte hartu du
(%50,00); hitzarmen hauek 287.091 langile ukitzen dituzte (%88,91).

– ESK-k 33 hitzarmen sinatu ditu (%7,97) eta hitzarmen horiek 16.981 langile ukitzen
dituzte (%5,26). Halaber 44 hitzarmenen negoziazioan parte hartu du (%10,63); hi-
tzarmen hauek 23.985 langile ukitzen dituzte (%7,43).

– LSBk 41 hitzarmen sinatu ditu (%9,90) eta hitzarmen horiek 13.501 langile ukitzen
dituzte (%4,15). Halaber 43 hitzarmenen negoziazioan parte hartu du (%10,38); hi-
tzarmen hauek 16.753 langile ukitzen dituzte (%5,19).

– Beste sindikatu batzuek (STEE-EILAS, CGT, CSI-CSIF, SATSE eta abarrek) 24 hi-
tzarmen sinatu dituzte (%5,78) eta hitzarmen horiek 5.215 langile ukitzen dituzte
(%1,61). Halaber 27 hitzarmenen negoziazioan parte hartu du (%6,52); hitzarmen
hauek 6.093 langile (%1,89) ukitzen dituzte.

– “Independente” izena ematen zaien ordezkariek (sindikatu gabeek, alegia) 44
enpresako hitzarmen kolektibo sinatu dituzte (%12,90 eremu horretan) eta hitzar-
men horiek 8.713 langile (%16,11) ukitzen dituzte. Halaber, 48 enpresako hitzarme-
nen negoziazioan parte hartu dute (%14,07 eremu horretan); hitzarmen hauek 9.525
langile (%17,61) ukitzen dituzte.

Negoziatzeko mahaietan izan duten ordezkatze ehunekoak eta sindikatu bakoitzaren
ordezkatze mailak ez dute zertan bat etorri, hainbat sektoreko hitzarmenetan, Askatasun
Sindikaleko Lege Organikoak xedatutakoa dela eta, ordezkaritzarik handieneko sindika-
tuek berez izateko eskubidea baitaukate. Sinatzeari dagozkion ehunekoak eta presen-
tziari dagokiona ere ez datoz bat, sindikatu bakoitzaren estrategiagatik, hain zuzen ere,
estatutuaz kanpoko sektoreko hitzarmenen kopurua handitzea ekarri duena.

3.16. grafikoa  Ordezkaritza handieneko sindikatuen parte hartzea izan duten
hitzarmenak eta beraiek sinatutakoak

145

EAEKO EGOERA SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA 2002. URTEAN

0

50

100

150

200

250

300

350

ELA CCOO LAB UGT

Firmados Presencia



3.17. grafikoa  Ordezkaritza handieneko sindikatuen parte hartzea izan duten
hitzarmen kolektiboek ukitutako langile kopurua eta beraiek sinatutakoek ukitu

dituztenak (milatan)

• Enpresarien aldetik:

– Adegik 16 sektoreko hitzarmen sinatu ditu eta hitzarmen hauek 100.996 langile uki-
tzen dituzte.

– CEBEKek 16 sektoreko hitzarmen sinatu ditu eta hitzarmen hauek 104.512 langile
ukitzen dituzte.

– SEAk 9 sektoreko hitzarmen sinatu ditu eta hitzarmen hauek 28.070 langile ukitzen
dituzte.

– Beste enpresari elkarte batzuek (Federación Mercantil, Asociación de Hostelería,
eta abarrek) multzotzat hartuta 41 sektoreko hitzarmen sinatu dituzte eta hitzarmen
horiek 92.708 langile ukitzen dituzte.

3.18. grafikoa  Sektoreko hitzarmen kolektiboak sinatu dituzten enpresarien
erakundeak (%)
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3.7.4. 2002an indarrean zegoen negoziazio kolektiboaren emaitzak

3.7.4.1. SOLDATA IGOERA

EAEn eragina duten hitzarmenetan 2002rako itundutako soldata igoera %4,11 ingurukoa
dela kalkula daiteke, 2002ko benetako KPIrekin lotutako berme klausulen ondorio ekono-
mikoak barne (%0,88). Soldata igoera handiagoa izan da EBko urtetik urterako inflazioa
baino (%2,2), iragan inflazioa baino (%2,7 Estatuan eta %3,4 EAEn), Estatuko 2002ko
urtetik urterako inflazioa baino (%4,00) eta EAEkoa baino (%3,9).

Oro har, enpresako hitzarmenetan itundutako soldata igoerak (%3,93) sektoreko hitzar-
menetan itundutakoak (%4,16) baino txikiagoak izan dira eta desberdintasun hau eremu
guztietan gertatzen da, Gipuzkoan eta EAEko lurraldearteko eremuan izan ezik. Beste
alde batetik, enpresa pribatuetako soldata igoerak (%4,04) enpresa publikoetakoak
(%2,76) baino handiagoak izan dira

Arabako, Bizkaiko eta Estatu mailako hitzarmen kolektiboetan soldata igoerak batez bes-
tekoa baino handiagoak izan dira, Gipuzkoako eta EAEko lurraldearteko eremukoak,
berriz, txikiagoak.

Estatu osoarekin alderatuta, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak eskainitako datuen
arabera, EAEn itundutako soldata igoerak handiagoak direla dirudi, bai batez besteko oro-
korrari dagokionez (%3,84), bai sektoreko hitzarmenetan (%3,86) edo enpresakoetan
(%3,67) ere.

Aurreko urteetan egindako hitzarmenetan 2002rako itundutako soldata igoerak (%4), 2002.
urtean bertan erregistratutakoak (%4,69) baino txikiagoak izan ziren. 2002. urtean eginda-
ko hitzarmenen artean, Estatu eremuko segurtasun eta telemarketin sektoreetako hitzar-
menetan itundutako soldata igoerak nabarmentzen dira eta batez besteko igoera horretan
eragin erabakigarria izan dute soldaten berrikuspen klausulen ondorioekin batera.

3.19. grafikoa  EAEn eragina duten hitzarmen kolektiboetan itundutako soldata
igoeren eta EAEko batez besteko inflazioaren bilakaera
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Jardueren arabera, nekazaritza-arrantza sektoreko soldata igoera (%4,23) eta industria
sektorekoa (%4,19) nabarmentzen dira. Eraikuntza sektorean (%3,94) eta zerbitzueta-
koan (%4,07), aldiz, batez bestekoa baino soldata igoera txikiagoak izan dira. Oro har sol-
data igoerak ehuneko jakinaren arabera edo Estatuko KPI aipatuta itundu dira. EAEko
KPIren araberako soldata igoerak ezarri dituzten hitzarmen kolektiboak gutxi izan dira;
sektore bakar batzuetan (Mercabilbaoko arrain handizkariak, Bizkaiko butano banaketa
etab.) eta zenbait enpresatan (Interal, Pastguren, BBK, Transportes Pesa, Kutxa, Uren
Partzuergoa, Cementos Lemona, OTA Bilbao, etab.) baizik ez da gertatu hau. Beste KPI
batzuen erreferentziak are bakanagoak izan dira (EB Mercedes Benz eta Guardian
Llodio-n, eurozona Tuboplast-en, Arabako KPI Fundición Alcasting-en etab.).

3.79. taula  Soldata igoerak EAEn eta Estatuan, aplikazio eremuaren arabera

3.76. taula  2002rako* soldata igoerak, lurralde eremuen arabera
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EAE ESTATUA*
2000 2001* 2002** 2000 2001 2002**

SEKTOREA 3,89 4,34 4,16 3,74 3,75 3,86
ENPRESA 3,82 3,79 3,93 3,43 3,14 2,67  

GUZTIRA 3,88 4,24 4,11 3,71 3,68 3,84  

*: Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.
**: 2002ko abenduaren 31 arte.

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LUR.ART.** EAE ESTATUA GUZTIRA

SEKTOREA 4,52 4,28 3,41 3,35 3,94 5,07 4,16  
ENPRESA 3,86 4,05 3,84 3,93 3,95 3,87 3,93  

PRIBATUA 3,95 4,11 3,89 4,80 4,04 4,05 4,04  
PUBLIKOA 2,20 3,24 2,00 3,00 2,95 2,51 2,76  

GUZTIRA 4,32 4,24 3,44 3,54 3,94 4,74 4,11  

*: 2002ko abenduaren 31 arte
**: EAEko lurraldearteko eremua



Cuadro 3.81.  EAEn eragina duten hitzarmenetan itundutako soldata igoeren
bilakaera

3.20. grafikoa  EAEn eragina duten hitzarmenetan itundutako soldata igoeren
bilakaera

Gutxi gora behera hitzarmen kolektiboen %42k, 2002an prezioek izango duten bilakaera-
ren araberako soldaten berrikuspen klausulak dauzkate. Hitzarmen hauek langileen %44
ukitzen dituzte. Honelako klausulak itundu ziren batez ere Estatuaren eremuko hitzarme-
netan (langileen %76 ukitzen dituzten hitzarmenen %64), Bizkaian (hitzarmenen %36 eta
langileen %51, eremu honetan klausula hauen eragina %1,12 puntukoa izan da) eta
Araban (hitzarmenen %34 eta langileen %68, eremu honetan klausula hauen eragina
%1,25 puntukoa izan da). Gipuzkoan, berriz, oso gutxitan gertatu dira (hitzarmenen %17
eta langileen%5, eremu honetan klausula hauen eragina %0,08 puntukoa izan da), lurral-
de historiko honetan bereziki iragan KPIren arabera itundu ohi dutelako. Azkenik, hitzar-
men kolektibo gutxi batzuek erabaki dute soldatak izoztea (Getronics, Lezuri, etab.).
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOAREN SOLDATA IGOERAK

URTEA ERREFERENTZIA URTEA BAINO LEHEN ERREFERENTZIA URTEAN INDARREAN DAUDEN
ERREGISTRATUTAKO HITZARMENETAN ERREGISTRATUTAKO HITZARMENETAN HITZARMEN GUZTIETAN

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 3,23
1998 2,32 2,59 2,40
1999 2,53 2,43 2,50
2000 3,67 4,07 3,88
2001 4,22 4,26 4,24

2002(1) 4,00 4,69 4,11

(1) 2002ko abenduaren 31 arte erregistraturiko hitzarmen kolektiboak
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3.7.4.2. LANALDIA

Hitzarmen kolektiboetan 2002rako itundutako lanaldia urteko 1.723 ordukoa izan da.
Sektoreko hitzarmenetan itundutako lanaldia (1.729 ordu urteko) enpresako hitzarmene-
tan itundutakoa (1.697 ordu urteko) baino nabarmenki handiagoa izan da. Enpresakoetan,
enpresa pribatuan negoziatutako lanaldia (1.701 ordu urteko) enpresa publikoan nego-
ziatutakoa (1.650 ordu urteko) baino luzeagoa izan da. Itundutako lanaldiaren batez bes-
tekoa aldatu egingo da aurrera ere, oraingoz zenbait hitzarmen kolektibo erregistratu edo
sinatu gabe baitaude (adibidez: irakaskuntza pribatua).

Horregatik, 2001 eta 2002rako ezarritako lan denborari buruzko informazioa ematen digun
hitzarmen lagin adierazgarri bat (hitzarmenen %96 eta eragindako langileen %99) pres-
tatu da, urte horien arteko desberdintasuna zehaztasunez eman ahal izateko. Hala, ageri
denez, urteko lan denbora osoa kontuan hartuta, 8 ordu eta 4 minutu gutxiago izan dira
(9 ordu eta 13 minutu EAEn burututako hitzarmenetan). Lanaldiaren murrizketarik han-
dienak Arabako (-8 ordu), Bizkaiko (-8 ordu), Gipuzkoako (-11 ordu) eta EAEko lurralde-
arteko organoan (-6 ordu) hitzarmenetan gertatu da. Oro har, lanaldiaren bilakaera honek,
aurreko urtetik datorren lanaldia murrizteko joerari eutsi dio.

2002rako 35 orduko lanaldia oso hitzarmen gutxitan ezarri da (trenbideetako kontratak,
Aparcabisa, Ramel, FCC Medio Ambiente, El País etab.). Beste batzuek etorkizunerako
ezarri dute (2003rako Metrobilbao, OTA Bilbao, Berangoko Cespa, Papresa eta Basauriko
Ferroser; 2004rako benetako lanaldian Tubos Reunidos; 2005erako Mungiako Cespa
etab.). Dena dela, hitzarmenen erdiak baino gehiagok lanaldia murriztu dute.

Estatuan oro har hitzarmen kolektiboetan itundutako lanaldia EAEn itundutakoa baino
luzeagoa da (1.757 ordu, Lan eta Gizarte Gaien Ministerioaren datuen arabera).

3.82. taula  2002ko lanaldiaren iraupena, aplikazio eremu eta lurraldeen arabera
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ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LUR.ART.** EAE ESTATUA GUZTIRA

SEKTOREA 1.747 1.726 1.727 1.417 1.723 1.754 1.729  
ENPRESA 1.717 1.680 1.706 1.646 1.694 1.702 1.697  
PRIBATUA 1.716 1.686 1.711 1.709 1.700 1.701 1.701  
PUBLIKOA 1.692 1.611 1.592 1.580 1.609 1.705 1.650  

GUZTIRA 1.737 1.718 1.725 1.493 1.718 1.740 1.723  

Behin-behineko datuak: 2002ko abenduaren 31 arte
* Lur.art.: EAEko lurraldeartekoak 



3.83. taula  Itundutako lanaldiaren aldakuntza

3.84. taula  2002ko EAEko eta Estatuko lanaldiaren iraupena
(lan ordu kopurua urtean)
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LANALDIA LABURTUTAKO LABURTUTAKO LABURTUTAKO
LABURTU DUTEN LANALDIA LANALDIA LANALDIA

EREMUA HITZARMEN ORDUAK URTEAN ORDUAK ORDUAK
KOLEKTIBOEN (02-01) (00-99) URTEAN (01-00)* URTEAN (02-01)*

ARABA 80,50 5,17 8,83 8,21  
BIZKAIA 62,50 4,68 10,84 8,14  
GIPUZKOA 72,84 4,56 8,94 11,21  
LUR.ART.** 33,33 4,01 6,10 5,81  

EAE 68,68 4,67 9,69 9,22  
ESTATUA 31,84 6,27 3,84 3,84  

GUZTIRA 56,58 4,97 8,56 8,07  

*: Behin-behineko datuak: 2002ko abenduaren 31 arte
**: Lur.art.: EAEko lurraldeartekoak 

EREMUA EAE ESTATUA

SEKTOREA 1.729 1.763
ENPRESA 1.697 1.703  

GUZTIRA 1.723 1.757  

* Behin-behineko datuak: 2002ko abenduaren 31 arte
Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa



3.85. Taula. Benetako lanaldia(langileko eta urteko)

Lanaldiari dagokionez, interesgarria da Lana Abagunearen Inkestak (LAI) eskaintzen
digun informazioa aztertzea, ildo honetatik, azpimarratu beharrekoa da txosten hau pres-
tatzerakoan ez dagoela eskuragarri 2002. urteari dagokion informazioa, hala beraz, balio
dute oraindik ere 2001. urteko Txosten Soziolaboralean egindako iruzkinek.
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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
Valentzia 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: LAI (Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa)



3.86. taula  Lan egin gabeko orduak kausen arabera (langile guztiek urteko, lanaldi
osoan eta lanaldi partzialean)

3.87. taula  Aparteko orduen bilakaera EAEn eta Estatuan (milatan)
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GUZTIRA
OPORRAK ETA USTEKABEKO

JAIEGUNAK KAUSAK

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
Valentzia 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: Lan Abagunearen Inkesta (LAI) (Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa)

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: LAI (Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa)



3.88. taula  Aparteko orduak (langile guztiek urteko) 

3.7.5. Negoziazio kolektiboaren beste eduki batzuk

3.7.5.1. KONTRATAZIOA ETA ENPLEGUA

Langabezia tasak gora egin du 2002an zehar, eta 4. hiruhilekoaren tasa (%9%) Europako
batez bestekoa (%8,5 abenduan eurozonan eta 7,8 Europako batasunean) baino zerbait
handiagoa izan da. Langabeziak gazteak eta emakumeak jotzen ditu bereziki. Halaber
aipagarriak dira aldi baterako enpleguen tasa eta aldi baterako kontratazioaren errotazioa.

Lan Harremanen Kontseiluan negoziaturiko enpleguari buruzko akordioak urte horretan
erregistratutako zenbait hitzarmenetan izan du islada (adibidez: Arabako eraikuntza sek-
toreko langileen zerrendak eraberritzea eta aparteko orduak).

Hitzarmen kolektiboek enplegua mantentzeko konpromisoak jasotzen dituzte (ikastolak,
Diocesanas, Generali Taldea, Inauxa, Cespa Unedisa, Autobar, etab.), beste hitzarmen
batzuek berriz, enplegua sortzea ituntzen dute (BBK Gizarte Ekintzak, Vital Kutxa, etab.),
halaber, zenbait hitzarmenetan itundu dute kontratazio finkoa edo behin-behineko kontra-
tuak finko bihurtzea (Lemona Industrial, FYTASA, Oerlikon, Prefabricados Lemona,
Arteche, FCC, Vinilika, Unisys, Catelsa, La Bacaladera, Hotel Abba Parque, etab.).

Beste alde batetik, kontratuen behin-behinekotasuna murrizteko konpromisoak ere
badaude (behin-behineko langileen %10 gehienez Al Air Liquide Taldean, %15 Sachs-en,
%20 Autobarren, %25 Catelsan, %30 Bizkaiko harri eta marmolean, etab.), edo eta langi-
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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
Valentzia 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: LAI (Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa)



le finko kopuru jakin bat ezarri da (%85 loterietan, %90 segurtasunean, etab.). Era berean,
testu batzuek jasotzen dute behin-behineko kontratazioak ez duela sistema nagusia izan
behar (Eclair Prym, Lardeco, etab.).

2002ko negoziazio kolektiboan, behin-behineko kontratatuei buruzko akordioak ageri dira
eta zehazkiago haien iraupenari buruz (9 hilkabete 12 hilabeteko epean Bizkaiko larruki-
gintzaren industriaren hitzarmenean, 12 hilabete 16 hilabeteko epean Gipuzkoako bule-
goen hitzarmenean, 12 hilabete 18 hilabeteko epean Arabako janarien merkataritzaren
hitzarmenean, etab.), batez ere sektoreko negoziazioan, baina bai enpresakoan ere (6
hilabete 12 hilabeteko epean Kaefer-en hitzarmenean, 9 hilabete 12 hilabeteko epean
Praxair Taldearen hitzarmenean, urtebete gehienez Aviva Taldearen hitzarmenean, etab.).
Zenbait hitzarmenetan behin-behinekotasunagatiko plusak jasotzen dira (adibidez:
Bizkaiko osasungintza pribatuan) baita kontratu amaierako kalte ordainak (8 egun urteko
produktu kimiko industrialen handizkarienean, 10 egun urteko Arabako merkantzien erre-
pideko garraioan, 12 egun urteko Arabako ehunkien merkataritzan, etab.)

Negoziazio kolektiboak, prestakuntzari dagozkion kontratu motez ere jardun du. Halatan,
prestakuntza kontratuei dagokienean finkatzen da adin jakin bat (adibidez: 16 urtetik
21era bitartean Arabako eraikuntzan), prestakuntzari eskainitako denbora (%20 publizita-
tean, %25 egunerokoa ez den prentsan, etab.), iraupena (6hilabetetik 3 urtera Sachs-en,
6 hilabatetik 2 urtera Avenir-en, etab.), tutoretzak (adibidez: egunerokoa ez den prentsan),
kontratuen portzentajea (publizitatean, Avenir-en, etab.), kontratu modu hau zenbait kate-
goriatatik kanpo geratzen da (adibidez: ez peoi eta ez txofer Bizkaiko larrukigintzaren
industrian). Hitzarmenek haldu diote praktikaldiko kontratuen gaiari (egunerokoa ez den
prentsa, Bizkaiko harria eta marmola, Altadis, Azkoitiko Acerias y Forjas, etab.) eta bai
kontratuen portzentajea bezalakoei ere (adibidez: %30 gehienez publizitatean).

Lanaldi partzialeko kontratuei buruzko konpromisoak ere lortu dira (adibidez: Altadis-en)
esate baterako: gehienezko lanaldia (1.400 ordu PEAPen, lanaldiaren %77 Compañia
Internacional de Coches Caman, etab.), gehienezko kontratu kopurua (langileen %6 eta
%12 kategoriaren arabera Kaefer-en), ordu osagarrien portzentajea (%20 haur hezkun-
tzako ikastetxeetan, %35 Estatuko ileapaindegietan, %50 produktu kimiko industrialen
handizkarienean, %60 Pastguren-en).

Lan edo zerbitzu kontratuen gaiari ere heldu dio Negoziazio kolektiboak (Arabako erai-
kuntza, Artetxe, etab.) eta finkatu ditu alderdi batzuk, hala nola kontrata daitezkeen egite-
koak (adibidez: Zamakona Ontziola), kontratu amaierako kalte ordaina (adibidez:
gatzaren industria), ABLEen bidezko kontratazioa gutxitzeko tresna bezala baliatzea (adi-
bidez: farmaziako produktuen merkataritza), edo mota honetako kontratazioa alde batera
uztea (adibidez: Estatuaren loteriak).

Ordezkotza eta txanda kontratuak ere aipatzen ditu negoziazio kolektiboak, dela Lan
Harremanen Kontseiluaren (LHK) Enplegurako Akordioak esleitzen duenari atxikirik
(Arabako merkantzien garraioa, Bizkaiko autoeskolak, Ibaiondo Industriak, Bekaert,
etab.), dela hitzarmenetako artikuluetan sarturik (segurtasuna, Arcepafe, Bizkaiko auto-
eskolak, Gipuzkoako fruitu handizkariak, Autopista Vascoaragonesa,, BBK Gizarte
Ekintzak, Catelsa, Autobar, FIASA, OTA Bilbao, AAF, Diocesanas, EISA, Estampaciones
Rubi, Azkoitiko Acerias y Forjas, Cementos Lemona, FCC, Cespa, Eguisa, etab.), ba-
tzuetan gomendio soila baino ez bada ere (bilbomatica, MOASA, etab.). Euskal Autonomi
Erkidegoan 1.600 txanda kontratu baino gehiago sinatu ziren 2002an, Estatuko txanda
kontratuen ia herena.

Hitzarmen kolektiboek beste kontratazio mota bat ere jaso dute, hau da, ordealdi edo
bitarteko kontratuak (gatzaren industria, Milupa, etab.), direla aldizkako langile finkoenak
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(oinetakogintzaren industria, bakailaoarena, etab.), direla mugagabekoenak (haur hez-
kuntzako ikastetxeak, Arabako merkantzien garraioa, etab.).

Negoziazio kolektiboak konpromiso asko isladatu du ABLEei dagokienean, batzuk Lan
Harremanen Kontseiluaren Enpleguaren aldeko Akordioak xedatzen duenaren ondorioz-
koak (adibidez: FUASA). Halatan, hitzarmenek hainbat gai finkatu dituzte, hala nola sol-
datak berdintzea, indarrean dauden arauek gaia jasotzen badute ere (Arabako ehunkien
merkataritza, Bizkaiko harria eta marmola, Gipuzkoako zeramikaren industria, Generali
Taldea, Praxair Taldea, Compasa, FIASA, Bombardier, Lazaro Ituarte, etab.), halabeha-
rrezko informazioa langileen ordezkariei (Silquimica, Interal, Bodegas Marques de Puerto,
Tecnicas Electronicas Reunidas, etab.), kontratazio mota honentzako mugak (obra kon-
tratua farmaziako produktuen merkataritzan kontratazioa murrizteko, ezintasuna
Ondulineko lanpostu estrukturaletarako, %12,5 gehienez Cabot-en, %10 perfumerian, %5
SK10-en eta hilabete bat gehienez, %2 Mapfren, 7 egun gehienez Artiach gailetetan, urte-
betean plantillara sartzea EAT-en, bakarrik premiazko egoeretan Altadisen, etab.) edo eta
ez onartzea (loteriak, ikastolak, Bilbomatica, Lezuri, etab.).

Azkenik, zenbait hitzarmenek beste konpromiso batzuk jasotzen dituzte enpleguaren edo
kontratazioaren alorrean (Umano, Kaefer, etab.), kontratazio batzordeak eta beren funtzio
eta eskumenak (ikastolak, El Pais, etab.), enplegu aniztasuna debekatzea (adibidez:
Estatuko gasolindegiak), lanaldia eta soldata murriztea enplegua sortzearren (ikastolak,
Diocesanas, TTA, Catelsa, etab.), lan poltsak (adibidez: AENA), azpikontratazioa
(Arabako eraikuntza, Azkoitiko Acerias y Forjas, etab.), etxetiko lana (adibidez: oinetako-
gintzan), telelana (adibidez: BP OIL), bertako herritarrak kontratatzeko lehentasuna (adi-
bidez: Unisys) edo probaldia (DHL, Milupa, etab.).

3.7.5.2. GIZARTE AURREIKUSPENEKO PLANAK

Hitzarmenek pentsio planei buruzko klausulak dituzte gero eta maizago, eta hauek boron-
datezko gizarte aurreikuspeneko erakunde (BGAE) deritzenen alorrean kokatu ohi dira.
2002rako negoziazio kolektiboan ageri denez honakoetara jotzen da: Elkarkidetza
(Mercabilbao, Bilboko Aterpetxea, etab.), Geroa (fruitu handizkariak, Gipuzkoak beiragin-
tza eta zeramikaren industria, Kateak, Limpiezas Elurra, Serbitzuak, etab.) eta beste
BGAE batzuk (Seguros Bilbao, Aceralia Perfiles Bergara, Generali Taldea, Silquimica,
Cementos Lemona, Bilboko Merkataritza Ganbera, BBK Gizarte Ekintza, Al Air Liquide
Taldea, Cabot, etab.). Hitzarmen batzuek adosten dute konpromiso horiek kanpora ate-
ratzea (Artetxe, Kraft, Jacobs, Unicefar, etab.) eta beste batzuek, berriz, pentsio planak
aztertzera baizik ez dira engaiatzen (mahats merkataritza, Gipuzkoako bulegoak,
Onduline, etb.).

3.7.5.3. ETENGABEKO LANBIDE PRESTAKUNTZA

2002ko negoziazio kolektiboan honakoetara jo izan da: EAEko prestakuntzari buruzko
akordioak (adibidez: Bizkaiko autoeskolak, Arabako janariaren merkataritza, Catelsa,
Lezuri, etab.), Estatukoak (telemarketina, publizitatea, etab.), edo etengabeko presta-
kuntzaz arduratzen diren erakunde kudeatzaileak: Hobetuz (Aceralia Perfiles Bergara,
Inauxa, Compasa, etab.) eta FORCEM (aseguruen bitartekaritza, Mapfre, etab.).
Erakunde hauen bidezko prestakuntza gero eta handiagoa da, baina Hobetuzek segitzen
du prestakuntza egitarauak finantzatzeko aurrekontu zailtasunak edukitzen, Estatuak
eman beharko lukeen finantzazioari buruzko polemika dela eta. 2002ko deialdirako aurre-
kontua 25 milioi eurokoa da.
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Beste alde batetik, Konstituzio Auzitegiaren epai bik gai honetan autonomiek parte har-
tzeko eskubidea dutela xedatzen dute, hau dela eta aldaketak egongo bide dira FORCEM
kudeatzen duten eragileei dagokienean edota etengabeko prestakuntzaren kudeaketari
dagokionean oro har.

Hitzaremenen artikuluetan gai zehatzagoak ere sartu izan dira: prestakuntza planak (adi-
bidez: Vicrila), beronen oinarriak (adibidez: aurretiazko ikuskaritza RM Permesa-n), anto-
lakuntza irizpideak (adinidez: Smurfit Nervion) edo batzorde bereziak eratzea (Estatuko
ileapaindegiak, Bizkaiko harria eta marmola, Seguros Bilbao, etab.).

Negoziazio kolektiboak finkatu ditu prestakuntzarako ordu kredituak (Cespa, Cucart
Taldea, etab.), denbora konpentsatzeko portzentajeak (Bombardier, Ondeo-Degremont,
Boccard, etab.), prestakuntzarako funtsak (Zamakona Ontziola, Artiach Gailetak, etab.)
eta eszedentziak (Gudat, Sefanitro, etab.). Halaber, beste gai batzuk, hala nola barne sus-
tapenerako prestakuntza (Izar, Seguros Bilbao, Smurfit Nervion, etab.), etengabeko hobe-
kuntzarako prestakuntza (adibidez: Aceralia Perfiles Bergara), balioaniztasunerako
prestakuntza (Pferd Abrasivos, Cafinsa, etab.), prestakuntza bereziak (adibidez: zeinu
hizkuntza Gudat-en) edo prestakuntza bereziei dagozkien iraunkortasun konpromisoak
(adibidez: Cabot).

Hizkuntzek arreta berezia merezi izan dute negoziazio kolektiboan (ingelesa Babcock-en,
frantsesa Eguisa-n, alemanera Miele-n). Euskara ere negoziazioan ukitutako beste puntu
bat izan da (euskalduntzea Ur Partzuergoan, euskara eskolak Bide Oneran, etab.).

3.7.5.4. SEGURTASUNA ETA LAN OSASUNA

2002an, lan ezbeharrek erasanik ezgai egoeran egondako langile kopuruak behera egin
du (%0,75), baina gora egin dute ezbehar larriek (%4,4) eta heriotza eragin dutenek (%9)
denboraldi horretan. Eraikuntza sektorean ezbeharrak ugaldu egin dira (%5,1), halaber
lanbide eritasunen kopurua ere nabarmen handitu da (%25,7).

Negoziazio kolektiboan osasunari buruzko eta laneko arriskuen prebentziorako euskal
akordiora jotzen da (adibidez: Gipuzkoako okindegiak) edota OSALANera (Arabako erai-
kuntza, Inauxa, Artetxe, Tecnicas Electronicas Reunidas, etab.).

Prebentzio planak (Vicrila, Silquimica, etab.) eta sektore jakinentzako neurri zehatzak
ezezik (txertoak bideetako garbiketa sektorean, atsedenaldiak pantailen aurreko lanetan
ingeniaritzan, hotz kameretan lan egiteko neurriak arrain handizkarien sektorean, tangen
kanpoko garbiketa gasolindegietan, kolabenzolen ordez latexa erabiltzea larrukigintzan,
etab.) beste eduki batzuk ere finkatu egin dira, hala nola prebentziozko ekintzarako irizpi-
deak (perfumeak, produktu kimiko industrialen handizkariak, UEE, Al Air Liquide Taldea,
etab.), ergonomia (adibidez: Artiach Gailetak), batzorde bereziak (adibidez: Arabako erai-
kuntza), arriskuen mapak (adibidez: Silquimica), lanbide eritasunen zerrendak (adibidez:
Estatuko gasolindegiak) eta prebentziorako ordezkarientzako ordu kredituak (adibidez:
Vinilika).

Eman dira neurri zehatzagoak ere, hala nola norbera babesteko ekipamenduak, (adibi-
dez: MOASA) edo beste osagarri batzuk (segurtasun betaurrekoak Ebakin, segurtasun
oinetakoak Bizkaiko eraikuntzan, eskularruak Marques de Riscalen, etab.). Zenbaitetan
zigorrak xedatzen dira norbera babesteko ekipamenduak ez erabiltzeagatik (adibidez:
FUASA). Hartu izan da bestelako neurririk ere: segurtasunaren sariak (Smurfit Nervion,
UEE, Norten PH, Estampaciones Rubi, etab.) edo arriskugarritasun plusak (adibidez:
Bombardier). Hitzarmenetan jaso dira halaber segurtasunari buruzko prestakuntza
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(Bizkaiko harria eta marmola, Zamakona Ontziola, PAP, Artetxe, Altadis, Vinsa, Cabot,
etab.) eta prebentzioko kanpoko zerbitzuen aipamenak (Tecnicas Electronicas Reunidas,
Kraft Jacobs, etab.).

Beste alde batetik, sindikatuak mutuek medikuaren altak kudeatzearen kontra daude. Hori
dela eta, zenbait hitzarmenetan ezgai egoeren kudeaketa osasun publikoaren irizpideen
arabera finkatzen dute (Onduline, Pastguren, OTA Bilbao, Emankor, Unisys, Zamakona
Ontziola, Bazkidek Industriak, FIASA, etab.) edota mutua  bi parteen akordioaz aukera-
tzea (Comercial Alberdi, Lazaro Ituarte, etab.).

Negoziazio kolektiboetan bereziki nabarmentzen da langileentzako mediku azterketen
doakotasuna (Arabako eraikuntza, Pferd Abrasivos, Getronics, Abrasivos Manhattan,
etab.), hala ere, zenbait kasutan hala da bakarrik baldin eta mutuak bere gain hartzen
badu zerbitzu hori (adibidez: Bizkaiko zinema banaketa). Azterketa orokorrez gain, nego-
ziazio kolektiboak bestelako prebentzio neurriak ere gehitu ditu (azterketa oftalmologikoa
Unicefar-en, dermatosi azterketa Cespa-n, audiometriak Metrobilbaon, etab.).

Azkenik, ingurumena ere hitzarmen kolektiboen edukietariko bat izan da (industria kimi-
koa, papergintza, Telefonica, Firestone, etab.) eta batzuetan kontrol neurriak xedatu dituz-
te (ekoikuskaritza bi urtean behin eta gaikako hondakin bilketa Catelsa-n).

3.7.5.5. LANALDIAREN BANAKETA IRREGULARRA ETA APARTEKO ORDUAK

Lanaldiaren banaketaren gaiari luze eta zabal heldu dio negoziazio kolektiboak.
Hitzarmen kolektibo gehienetan, udako lanaldi etengabearen egokitzapena gorabehera,
adostutako lanaldia era erregularrean gauzatzen bada ere, gero eta hitzarmen gehiago-
tan jasotzen da lanaldiaren banaketa irregularra. Hala izatearen zioak urtaroarekin loturik
egon daitezke (ardoaren industria, izozkigintza, etab.) edo puntualak izan, ekoizpenarekin
lotutakoak (adibidez: siderurgia) edo zerbitzuekin lotutakoak, baina aparteko orduak
murrizteko ahaleginaren ondorioa ere bada.

Hala, beraz, gehieneko lanaldiak itundu dira (9 ordu eguneko Arabako ehunkien merkata-
ritzan eta 45 ordu asteko AR Sistemasen, etab.), eguneko lanaldi sortak (6 ordutik 10
ordura bitartean Babcock-en, 7 ordutik 9 ordura bitartean Gipuzkoako zeramikaren indus-
trian, etab.), erabil daitezkeen orduen burtsa txikiak (100 ordu PEAP-en, 80 ordu Boccard-en,
75 ordu Sefanitron, 64 ordu Azkoitiko Acerias y Forjasen, 60 ordu Antec-en, 50 ordu Pferd
Abrasivosen, 48 ordu Tarabusin, 15 ordu Arabako janarien merkataritzan, etab.).

Besteak beste, aparteko orduak desagertarazteaz diharduen Lan Harremanen
Kontseiluaren Enpleguari buruzko Akordioa ere aipatzen dute hainbat hitzarmen kolekti-
bok (Bizkaiko autoeskolak, Gipuzkoako zeramikaren industria, Bombardier, Ibaiondo
Industriak, Tecnicas Electronicas Reunidas, etab.). Aparteko orduak desagertarazteak
enplegua sortzea bilatzen duen arren, gutxi dira alde horretatik sortutako enplegua zen-
batekotzen dituzten hitzarmenak (adibidez: kontratazio berri bat aparteko 1.900 orduren
truke Bilbomatican).

Era berean, hitzarmenek aparteko orduen mugak finkatu dituzte (aparteko 80 ordu
Vascofarren, 60 ordu publizitatean, 54 ordu haur hezkuntzako ikastetxeetan, 50 ordu
Bilbomatican, 40 ordu Lemona Industrialen, 10 ordu gehienez hilabeteko Hertzen, 3 egun
gehienez urtean Ayalan, etab.). Beste alde batetik, aurrera egiten du konpentsazio atse-
denaldiak zenbait errekargurekin (%200eko portzentajeak ESISAn, %175 Arabako jana-
rien merkataritzan, etab.), hala ere, ageri dira %75eko errekargua baino portzentajea
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txikiago batzuk (%150 Ondeo-Degremont-en, %140 Estampaciones Metalicas Eguin,
%133 publizitatean, %120 Ros Casaresen, %100 Inauxan, etab.).

Baina badira oraindik ere bere diru konpentsazioa oroharreko zenbatekotan ituntzen
duten hitzarmenak (segurtasuna,, Thyssenkrup, Vinsa, Artiach Gailetak, Pepsico, La
Bacaladera, etab.) edo zenbait errekargurekin (adibidez: %175 AAF-en). Batzuetan apar-
teko orduen ordainketa izoztu egin da (adibidez: Crown). Aparteko orduak konpentsatze-
ko itundu dira halaber, konpentsazio atsedenaldiaren eta ordainketaren arteko aukerak
(%200 Zamakona Ontziolan, %175 Arabako ehunkien merkataritzan, %165 Al Air Liquide
Taldean, %150 Aceralia Perfiles Bergaran, %120 Ros Casaresen, etab.), batzuetan
enpresariak aukeratuta (Cinematografia Kareaga, FCC, etab.), besteetan langileek auke-
ratuta (AXA, SK10, etab.) edo bi alderdien arteko akordioaren bidez (NCR, Rodio, Ebaki,
etab.). Zenbait hitzarmenetan konpentsazio mistoak ituntzen dira (adibidez: ordubeteko
atsedenaldia gehi ordainsariaren %75 Silquimican). Orobat badira bestelako aukera alda-
kor batzuk (%200 denboran edo %150 diruan FCC Sollanon, %150 denboran edo %100
diruan AXAn, etab.) atsedenaren hautua bultzatzen bide dutenak.

3.7.5.6. ANTZINATASUNA

Antzinatasunaren gaiari ere heldu diote, eta finkatu dute hura aldatzea (Arabako mer-
kantzien errepideko garraoia, Alba Eraikuntza Makineria, etab.) izoztea (Estatuko gaso-
lindegiak, Arabako janarien merkataritza, Bizkaiko autoeskolak, Gipuzkoako bulegoak,
Aceralia Perfiles Bergara, Compasa, Plasticas Gateor, Langile Batuak, Cinematografia
Basauri, etab.) edo kentzea (Gipuzkoako beiragintza eta zeramikaren industria, Oerlikon,
Kaefer, Seragua, etab.).

Antzinatasunak murrizketak jasan ditu soldataren osagarri bezala, baina enpresan egin-
dako urteak direla eta, hitzarmenetan mantentzen dira ohiturazko sariak (10 urte, 25 urte,
etab.). Gero eta maizago hitzarmenetan antzinatasuna aparteko opor egunez saritzen da
(NCR, Miela, BP Oil, Getronics, Generali Taldea, etab.).

3.7.5.7. BESTE EDUKI BATZUK

Negoziazio kolektiboak emakume langileari buruzko klausulak jasotzen ditu (aukera ber-
dintasuna Metrobilbaon, kontratazioen %25 gutxienez emakumezkoentzat izango den
bermea Catelsan, genero berdintasunerako batzorde parekidea unibertsitateaz kanpoko
irakasleentzat, aukera berdintasunerako batzorde parekidea Genrali Taldean, etab.). Era
berean, Hitzarmenetan beste hobekuntza batzuk ere onartu dira: amatasun atseden den-
bora luzatzea (112 egun Aita Mennin, 17 aste Mendikoin, etab.) eta bularra ematearren
(adibidez: ordubete egunean Vinsan 10 hilabetean zehar), froga bereziak egitea mediku
azterketan (adibidez: zitologiak eta mamografiak Compasan), erditze aurreko azterkete-
tara eta erditzea prestatzeko tekniketara joateko lizentziak (haur hezkuntzako ikastetxeak,
Diocesanas, Bilboko Arte Ederretako Museoa, etab.). Ez dira hain arruntak izan umetoki
barneko gailuak ezartzeko laguntzak (adibidez: Bilboko Aterpetxea), haurdunaldiko arris-
kuagatiko lizentziak (adibidez: Arcepafe), hileroko minengatiko baimenak (adibidez:
Milupa) edo ernalketa tratamendu eta kontsultetara joatekoa (adibidez: Zardoya).

Izatezko elkarketek ere isla izan dute hitzarmenetan (ikastolak, Arabako merkantzien erre-
pideko garraioa, Gipuzkoako beiragintza, AENA, BBK Gizarte Ekintza, Onduline, Pasaia,
Milupa, Fernando Montes, La Bacaladera, etab.), batez ere ordaindutako lizentziak eta
baimenak ematerakoan. Era berean, negoziazio kolektiboak izatezko bikoteak elkarketa
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zibilekin eta ezkondutakoekin parekatzea hedatu du, orientazio sexuala kontuan hartu
gabe (Gipuzkoako zeramikaren industria, Kateak, DHL, etab.).

Negoziazio kolektiboak heldu die beste gai batzuei, hala nola, lanbide sailkapenaren alda-
keta (farmaziako produktuen merkataritza, Cables y Alambres Especiales, Prefabricados
Lemona, etab.), mugigarritasun geografikoa (ikastolak, Vascofar, etab.) eta funtziozkoa
(Estampaciones Rubi, Cafinsa, etab.), balioaniztasuna (FUASA, Bombardier, Dow,
Moasa, etab.) barne sustapena (Smurfit Nervion, BBk Gizarte Ekintza, Seguros Bilbao,
etab.), subrogazioa (segurtasun sektorea, garbiketa sektorea, etab.), produktibitatea
(Tarabusi, Cables y Alambres Especiales, etab.) eta kalitatea (FUASA, Wincor Nixdorf,
Cabot, etab.), lanpostuak baloratzeko batzordeak (Bekaert, Autobar, Inauxa, etab.), enple-
gu erregulazioko espedienteak (Sachs, Interal, etab.), asistentzia plusak (Smurfit Nervion,
Boccard, etab.), puntualtasun plusak (adibidez: Productos de Bricolaje), absentismoa
(Azkoitiko Acerias y Forjas, Inovac Rima, Bide Onera, FIASA, etab.) eta ordainketa alda-
korra (Babcock, AENA, etab.).

Beste gai batzuk izan dira antolakuntza oinarriak (adibidez: Bombardier), helburuen ara-
berako lana (DHL, Moasa, etab.), 24 orduko zerbitzua (adibidez: Thyssenkrup), inber-
tsioak (adibidez: ESISA), teknologia berriak (Bekaert, El Pais, etab.), lanbide taldeak
(Alba, Sefanitro, etab.) eta lanbide karrerak garatzea (adibidez: Azkuenaga Industriak),
erreklamazio prozedurak (adibidez: Alcoa),.kontratu amaierak (adibidez: Kaefer), iraizpen
objektiboak (adibidez: Limpiezas Elurra), gutxieneko zerbitzuak grebetan (adibidez:
Sefanitro), joan-etorriak (adibidez: Ondeo-Degremont) eta berauen mugak (adibidez:
aerofobia Unisys-en), sariak (adibidez: VINSA), eta laneko jokabide kodeak (adibidez:
Kateak), langileen eskubideak eta betebeharrak (adibidez: Umano), jazarpen sexuala eta
agintekeria, atxiloketak (Gipuzkoako mahatsondo industria) eta bisitak presoei (adibidez:
ikastolak), jabego intelektuala (adibidez: NCR) eta konkurrentzia eza (adibidez:
Telebilbao), konfidentzialtasuna (adibidez: V-2), posta elektronikoaren eta interneten era-
bilera (Mapfre, Getronics, Unedisa, etab.), organigrama (adibidez: Bekaert), kanpora ate-
ratzea lortutako konpromisoak gizarte aurreikuspenari buruz (adibidez: Artetxe) eta
erretiro primak (Unicefar, Kraft Foods, etab.), eskumenen araberako kudeaketa sistemak
(AENA, Bilbomatica, etab.) edo stock options deritzenak (adibidez: Oerlikon).

3.7.6. Gatazkak ebazteko prozedurei buruzko akordioak

Aztertu ditugun 2002rako indarraldiko hitzarmen kolektiboetan ageri denez, hitzarmenek
maiz gatazka kolektiboak ebazteko auziaz kanpoko prozeduretara jo ohi dute eta, zehaz-
kiago, EAEko eremuko hitzarmenek Precon ezarritako bideetara jotzen dute eta
Estatuaren eremuko hitzarmenek ASEC akordioko prozeduretarako joera izan ohi dute.

2002ko negoziazio kolektiboan hitzarmenen erdiak, gatazkak ebazteko auziaz kanpoko
prozeduretara jotzeko akordioak ekartzen zituzten eta akordio hauek langileen %86 uki-
tzen zituzten.

EAEn erregistratutako negoziazio kolektiboan prozedurarik erabiliena Precoren bidea da:
hitzarmen kolektiboen %44 ukitzen ditu eta langileen %87, baita 30.000tik gora enpresa
ere eragiten die. Eremu honetan, Precok eragin handiagoa dauka Gipuzkoan eta Bizkaian
eta sektoreko hitzarmenetan. Precoren prozedura desberdinek (adiskidetzeak, bitarteko-
tzak eta arbitraiak, alegia), sektore edo enpresa batean barne bideetan ebatzi ez diren
gatazkak ebazteko azken helburua daukate. Precora jotzeak duen lotzeko indarra, berriz,
oso desberdina da kasu batetik bestera.

Hala, negoziatu diren klausula batzuek prozedura hauen borondatezkotasunari eusten
diote, beste batzuek desadostasunak Precoko prozeduretara eramateko derrigorrezko
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betebeharra ezartzen dute, auzi edo administrazio bidera jo baino lehen, eta badira, azke-
nik, gatazkaren ebazpena, alderdiak lotzen dituen arbitroaren laudoaren menpean jartzen
dutenak ere. Era berean, batzuetan hitzarmenek Precoko profesionalak banakoen gataz-
kak ebazteko erabiltzea kontuan hartzen dute.

2000. urteko otsailaren 16ko Lanbide Arteko Akordioa, Confebaskek eta ELA, CCOO,
LAB eta UGT sindikatuek Lan Harremanen Kontseiluaren baitan negoziatu eta sinatu
zuten eta ordutik hona, lan gatazka kolektiboetan, auzi bidera jo baino lehenago egin
beharreko adiskidetze saioa egiteko instantzia bakarra Preco da. Lehenago, helburu hau
betetzeko Precora zein lan agintaritzara joan zitekeen eta modu honetara bikoiztasun hori
ezabaturik geratu da.

3.89. taula  Gatazkak Precoren esku uzteko akordioak, lurralde eremuaren arabera,
EAEn erregistratuta eta 2002an indarrean dauden hitzarmenetarako *

3.90. taula  Gatazkak Precoren esku uzteko akordioak, aplikazio eremuaren
arabera, EAEn erregistratuta eta 2002an indarrean dauden hitzarmenetarako*

Hau, gatazkak ebazteari dagokionez, sindikatuek eta enpresari elkarteek beren burua
autogoberna dezaten beste aurrerapauso bat da. Era berean, prozeduretako arauak arin-
du egin ziren eta prozeduroi malgutasun handiagoa eman zieten, gatazka bakoitzaren
gorabeheretara eta alderdien nahietara ahalbait ondoen egokitu ahal izan daitezen.
Precora jotzeko erabaki hauen edukirik orokorrenari dagokionez, aztertutako hitzarmene-
tan lau motatakoak bereiz ditzakegu:

• Precora atxikitzeko edo Precora jotzeko klausula orokorrak.

• Hitzarmenaren soldata erregimena ez aplikatzearren sortzen diren desadostasunak
ebazteko klausulak.

• Gatazka kolektiboak, negoziazio kolektibo prozesuan sortzen diren desadostasunak
eta, oro har, batzorde parekidean sortzen diren desadostasunak ebazteari buruzko
klausulak.
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*: 2002ko abenduaren 31ko behin-behineko datuak
**: EAEko lurraldearteko eremua 

EREMUA HITZARMEN % LANGILE %
KOPURUA KOPURUA

ARABA 34 28,81 33.717 60,87  
BIZKAIA 87 43,50 126.220 89,98  
GIPUZKOA 52 64,19 115.114 97,06  
LUR.ART.(*) 9 60,00 5.624 65,21  

EAE GUZTIRA 182 43,96 280.675 86,93  

* 2002ko abenduaren 31ko behin-behineko datuak

EREMUA HITZARMEN % LANGILE %
KOPURUA KOPURUA

SEKTOREA 59 80,82 255.735 95,14  
ENPRESA 123 36,07 24.940 46,11  

GUZTIRA 182 43,96 280.675 86,93  



• Beste gai batzuei buruzko desadostasunei dagozkien klausulak. Hots: aldi baterako
laneko enpresen bidez kontratatutako langileek egin ditzaketen lanak, lan egutegia,
mugikortasuna, funtsezko aldaketak lan baldintzetan, oporrak, teknologiaren eta lana-
ren antolakuntzaren aldaketak, orduen malgutasuna etab.

Beste alde batetik, igarri da batzuetan Precora jotzea erabakitzen dela, baina akordioak
berak beretzat hartzen ez dituen gaietarako, adibidez, banakoen gatazketarako, gatazka
atipiko eta gatazka ez diren gaietarako, arbitratze konpromisoetarako, Precorenak ez
diren epeak ezarrita edo gatazkan alderdi ez diren beste eragile batzuek parte hartzeari
buruz. Hemen islatzen da enpresen barruko harremanak askotarikoak eta konplexuak
direla eta horregatik negoziatzaileek, haien beharretara egokitzen diren erantzunak bila-
tzen dituztela

Precoko prozeduren emaitza izan dira zenbait hitzarmen kolektibo (Emankor, Galant
Garbitasuna, etab). Hitzarmen kolektiboen %19k beste prozedura batzuetara jotzea era-
bakitzen dute eta hauek negoziazio kolektiboko langileen %17 ukitzen dituzte. ASEC aipa-
tu behar da, besteak beste, Estatuaren eremuko sektoreko hitzarmenetan nabarmenki
agertzen baita (industria kimikoan, ehunkien industrian, aseguruetan etab.) baita enpresa
nazional handietako hitzarmenetan ere (Repsol, Sabeco etab.).

3.21. grafikoa  Gatazkak auzitegietatik kanpo ebazteko prozeduren mende zeuden
langileen ehunekoa, 2002an indarrean zegoen negoziazio kolektiboak

adostutakoaren arabera
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17,0%

14,0%

69,0%

Preco ASEC y otros Sin procedimiento

* 2002ko abenduaren 31ko behin-behineko datuak



3.22. grafikoa  Precora jotzeko akordioa duten eta EAEn erregistratu diren
hitzarmenen bilakaera (indarrean dauden hitzarmenen %, eta hitzarmen horiek

ukitzen dituzten langileen %)

3.7.7. Sektore publikoko negoziazio kolektiboa

2002rako Sektore publikoko negoziazio kolektiboa modu desberdinetara garatu zen fun-
tzionarioen eremuan. Jarraian ildo nagusiak azalduko ditugu.

Alde batetik, Estatuko Gobernuak funtzio publikorako %2ko soldata igoera xedatu du
aurrekontuetan eta orain arte ez da lortu 1995, 1996 eta 1997ko lan baldintzak arautzeko
akordioa ordezteko beste bat, baina akordio bat lortu da soldatei eta malgutasunari dago-
kienean 2003 eta 2004rako.

EAEko administrazioan ez da berritu funtzionarioen lan baldintzak arautzeko akordioa
baina Administrazioaren eta CCOOren arteko akordio bat izan da, soldatei dagokienez;
akordio honetan %2ko soldata igoera eta zenbait gehigarri finkatu dira, hau da, guztira
%3ko soldata igoera. Era berean administrazio autonomikoan asteko 35 orduko lanaldia
itundu zen (urteko lanorduen kopuruan1.592 ordu) urte honetarako (sozietate publikoetan
izan ezik, aipatutako lanaldi hau 2003 urtean aplikatuko baitute). Beste akordio batzuk ere
berritu gabe daude oraindik: Ertzaintza, Osakidetza, Justiziako funtzionarioak, Euskal
Herriko Unibertsitatea, Herri Kontuen Euskal Epaitegiko langileak, etab. Unibertsitateaz
kanpoko irakasleek, berriz, lehenagoko lanaldi osoa bere hartan mantendu eta antzeko
soldata igoera finkatzen duen akordio arautzaile bat erdietsi dute.

ARCEPAFE (foru eta toki administrazioen zerbitzuko funtzionarioen eta lan kontratudunen
akordio arautzailea) ez da 2002rako berritua izan, hala ere, akordio politiko bat izan da
zenbait alderdiren artean (EAJ, EA, PSE eta PP) eta %3ko igoera mistoa finkatu dute (%2
eta funts gehigarri bat), lehenagoko lanaldia (urteko 1.592 ordu) bere hartan utzita.
Aipatutako funtzionarioen eremuetan, beraz, esan dezakegu batez besteko soldata igoe-
ra %2,93 izan dela eta batez besteko urteko lanaldiak 1.567 ordu dituela.
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31,8

43,9641,8243,6
40,438

25,1

15,9
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76,2
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* * 2002ko abenduaren 31ko behin-behineko datuak



Erakunde eta enpresa publikoetako lan kontratudun langileentzat indarrean dauden hi-
tzarmenetan, batez besteko soldata igoera %2,74 izan da eta urteko lanaldiak 1.636 ordu
ditu batez beste.

Lehenago adierazitakoaren ondorioz, sektore publikoan oro har (funtzionarioen eremua
eta hitzarmen kolektiboak) ondoko datu hauek ageri dira: %2,92ko soldata igoera eta
1.567 ordutako lanaldia. Edukietan, aipa litezke enpleguaren egonkortasunaren aldeko
konpromisoak eta unibertsitateaz kanpoko irakasleen hitzarmenean genero berdintasu-
nerako batzorde parekide bat sortu izana, besteak beste.

3.8. Lan gatazkak EAEn

3.8.1. Ezaugarri nagusiak

EAEko lan gatazken azterketa egiteko kontuan hartu beharrekoak dira gure autonomia
erkidegoan burutu diren laneko grebak, gatazka kolektibo ofizialduak, hau da, Lan
Agintaritzaren eta Precoren arreta eduki dutenak eta, eta bai ugazaben itxierak ere.

Azken hamar urte hauetako gatazken bilakaera ikusita, oro har, ageri denez, 2001. eta
2002. urteetako bereizgarria da aldi honetako lan gatazkarik gehien gertatutako urteak
direla, zehatzago esanda, 555 eta 560 hurrenez hurren. 2002. urtean, hain zuzen ere, 191
laneko greba eta 369 gatazka kolektibo ofizialdu erregistratu ziren.

3.91. taula  EAEko lan gatazkak

Lan grebek ez dute gora egin 2001. urtearen aldean (izatez, greba bat gutxiago erregis-
tratu da eta), baina bai grebek ukitutako langileen kopuruak, %540 hain justu, eta bai lan
egin gabeko egunek ere, %122, hazkundeak izan dituzte. lan gatazkei buruzko zenbaki
hauek hain altuak gertatzen badira, funtsean arrazoia, EAEn joan den ekainean deitutako
bi greba orokorrak dira, zeren eta lanuzte hauek grebek guztira ukituriko langileen %97,2
biltzen baitituzte eta bai urtean zehar grebagatik lan egin gabeko egunen %89,1 ere.
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Lan grebak Gatazka kolektibo GUZTIRA
Urtea

ofizialduak
Gatazka Ukituriko Gatazka Ukituriko Gatazka Ukituriko
kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak

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
2002 191 604.218 369 114.929 560 719.147

Iturria: Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza eta LHK



3.92. taula  Greba orokorraren eragina EAEn

Huetaz gain, 2002 urtean zehar grebak egon dira hainbat sektoretan, adibidez, Bizkaiko
hormigoi eta harrobietan, irakaskuntza pribatuan eta zenbait enpresatan, hala nola
Petronor, Telefónica, Quavitae, Perfiles Especiales Selak, Compañía de Servicios
Sociales San Ingacio, Refractarios Arrillaga, Savera Services de Elevation, eta abar. Era
berean, subrogazio arazoak zirela eta oso greba garrantzitsua egin zen Petronorren kon-
traten enpresa taldean, Ericsson enpresan birmoldaketagatik, HOFESAn enpleguaren
erregulazioagatik, Osakidetzan ere zenbait greba egin zen, eta hauetan nabarmentze-
koak dira anestesisten eta erizainek kolektiboek soldata hobekuntzak eskatuta burutu
zituztenak, eta abar.

Gatazka kolektiboei dagokienez, ageri da guztira gorakada bat izan dutela, %1,6koa hain
zuzen, 2001. urtearen aldean. Karia honetara. Hori dela eta, nabaria da soluzio bat bila-
tze aldera Precoren prozeduretara aurkeztutako gatazka kopurua ere %3,1 hazi egin dela.
Halaber, 2002. urtean ez da egon enpresarien itxierarik.

3.91. taula  EAEn 2002an izaniko lan gatazken laburpen taula

3.8.2. Lan grebak EAEn

2002. urtean zehar guztira 191 lan greba egon da EAEn, beraietan 604.218 langilek parte
hartu dute eta 658.858 dira lan egin gabeko egunen kopurua. Zenbaki hauen arabera
2001. urtearen aldean (lehenago esan bezala, funtsean greba orokorrak direla medio) uki-
turiko langileen kopurua %540 hazi da eta lan egin gabeko egunak, berriz, %122,5, nahiz
eta 2002. urtean aurrekoan baino greba bat gutxiago egin zen.
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Grebak Greba kopurua Ukituriko Lan egin
langileak gabeko egunak

Greba orokorrak 6 (*) 587.120 587.120  

Beste grebak 185 17.098 71.708  

Grebak guztira 191 604.218 658.828  

(*) Bi lurraldeko
Iturria: Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza eta LHK

Greba Lanpostuen Ukituriko Lan egin
kopurua zerrenda langileak gabeko egunak

2002 (1) 2002 (1) 2002 (1) 2002 (1)

Lan grebak 191 -0,5 1.275.842 548,2 604.218 540,2 658.828 122,5  
Enpresarien itxiera 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0  
Ofizialduriko gatazkak 369 1,6 198.458 15,4 114.929 3,6 -- --  
Preco gatazkak 333 3,1 189.231 16,9 107.050 6,2 -- --  

(1) 2002/2001 aldakuntza.
Iturria: Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza eta LHK



3.94. taula  Lan grebak (EAE)

3.95. taula  Lan grebak (Estatua)(1)

Grebak eragindako eremuari dagokionez, 2002 urtean 182 greba enpresaren eremuan
egin dira, 15.582 pertsonari dei egin eta 47.240 lan egin gabeko egun eraginik. Informazio
hau lurralde historikoen arabera sailkatzen badugu, enpresako grebei dagokienez,
Bizkaia nagusitzen da, lurralde horretan, guztira egindako 182 grebetatik, 89 egin baitira.

Enpresako greben eremu honetan, oraindik ere parte gehiago hartzen dute enpresa pri-
batuek enpresa publikoek baino. Hala, ikus daitekeenez, guztira egindako 182 grebetatik
141 enpresa pribatuetan egin dira (greba guztien %77a, alegia), enpresa publikoetan egin
diren 41 greben aldean. Hala ere, 2002an enpresa publikoetan egindako greba hauek
greba guztien %23a dira eta, beraz, euren garrantzia zerbait gehitu dela esan dezakegu,
aurreko 2001 urteko %17,6a gainditu delarik. Enpresa publikoetako greben eraginari
dagokionez, aipatu behar da bai langileen kopuruak eta bai lan egin gabeko egunenak
beherako joera erakusten dutela. Zehazki adierazita, 2002an 2.312 langilek parte hartu
zuten (enpresa grebetan parte hartu zuten guztien %14,8a,2001ean %19,3a izan zirela-
rik) eta lan egin gabeko 4.573 egun eragin zituzten (enpresako grebengatik lan egin gabe-
ko egunen %9,7a, 2001ean %8,1a izan zirelarik).

Era berean, sektorearen eremuan egin ziren hiru grebak ere aipatu behar dira, greba
hauek euren baitan langileen % 0,1a eta lan egin gabeko egunen %3,7a biltzen baitute
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Langileak Lan egin Grebako langile
Urtea Grebak Ukituriko Lan egin greba gabeko egunak bakoitzak lan

langileak gabeko egunak bakoitzeko greba egin gabeko
bakoitzeko orduak

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

2002 191 604.218 658.828 3.163 3.449 8,72

Iturria: Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza eta LHK.

Langileak Lan egin Grebako langile
Urtea Grebak Ukituriko Lan egin greba gabeko egunak bakoitzak lan

langileak gabeko egunak bakoitzeko greba egin gabeko
bakoitzeko orduak

1996 807 1.078.000 1.552.900 1.336 1.924 11,5  

1997 709 631.000 1.790.100 890 2.525 22,7  

1998 618 671.900 1.263.500 1.087 2.044 15,0  

1999 739 1.125.100 1.477.500 1.522 1.999 10,5  

2000 727 2.061.300 3.577.300 2.835 4.921 13,9  

2001 729 1.242.500 1.917.000 1.704 2.630 12,3  

2002 570 4.447.200 4.691.800 7.802 8.231 8,4  

(1) 2001 eta 2002ko datuak behin-behinekoak dira. Lanekoak diren grebak baino ez dira sartu.
Iturria: Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioa.



2002 urtean. Hemen aipatzen ditugun hiru grebak ondorengo sektoreetan egin dira:
Bizkaiko hormigoi eta harrobietan, Petronorreko kontraten enpresetan eta irakaskuntza
pribatuan. Azkenik, aipatu denez, ekainaren 19an eta 20an egindako grebak nabarmen-
tzen dira, 587.120 pertsona bildu baitzuten, lan egin gabeko egun kopuru berbera eragi-
nez.

3.92. taula  Lan grebak lurralde historikoen arabera
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Lan egin Langileak Lan egin Grebako Greben batez
Grebak Ukituriko gabeko greba gabeko langile besteko

langileak egunak bakoitzeko egunak greba bakoitzak lan egin iraupena
bakoitzeko gabeko orduak (egunetan)

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

2001
Araba 41 173.779 182.358 4.239 4.448 8,4 8,0  
Bizkaia 94 260.813 182.344 2.775 1.940 5,6 6,7  
Gipuzkoa 56 169.626 294.126 3.029 5.252 13,9 8,8  
EAE 191 604.218 658.828 3.163 3.449 8,7 7,6  

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



Gure Autonomia Erkidegoko lan greben neurriari arreta jarriz gero, ikus dezakegu grebe-
tan ukitutako langileen batez besteko kopurua 3.163 pertsonetaraino heltzen dela eta gre-
bengatik lanik egin gabeko egunak, berriz, 3.449 izan direla. Kasu bietan eta lehenago
aipatu ditugun arrazoiengatik, zenbaki hauek 2001 urteari dagozkionak baino askoz altua-
goak dira. Grebako langile bakoitzak lan egin gabeko egunen arabera grebaren bizkorta-
suna neurtzen badugu eta lan eguntzat 8 orduko lanaldia hartzen badugu, grebako langile
bakoitzak lan egin gabeko orduak 8,7 dira, hau da, aurreko urteetan gertatutako erregis-
troa baino askoz gutxiago (34 ordu 2000n eta 25,1 ordu 2001ean). Azken hau ere, arra-
zoizkoa denez, 2002ko ekaineko greba orokorrei zor zaie, orduko grebetan parte hartzaile
asko eta lan egin gabeko egun asko baitaude, bizkortasuna biguntzen delarik.

3.97. taula  Lan gatazkak EAEn
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Zenbaki altuagoek gatazka gutxiago adierazten dute Grebatan lan eginSoldatako
Solsatakoak grebako Soldatakoak lan egin gabeko orduaklangileak

langile bakoitzeko gabeko egun bakoitzeko soldatako bakoitzeko

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
2001
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
2002
Araba 110.504 0,6 0,6 13,202  
Bizkaia 377.620 1,4 2,1 3,863  
Gipuzkoa 224.175 1,3 0,8 10,496  
EAE 712.299 1,2 1,1 7,399  

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



Izan ere, 2002an greben batez besteko iraupena 2001ekoena baino luzetxoagoa izan da,
7,6 egun, hain zuzen, aurreko urteko 7 egun zehatzen ondoan. Bizkaia gainerako lurral-
deen ondoan nabarmendu egin da, iraupenik txikiena izan duelako, EAEko batez beste-
koa baino iraupen laburragoa izan duelarik: 6,7 gun, alegia, Arabak eta Gipuzkoak
hurrenez hurren izan dituzten 8 eta 8,8 eguneko greben aldean.

Jarduera sektoreei dagokienez, aipatzekoa da 2002 urtean hirugarren sektorean, zerbi-
tzuenean, izan den greba kopuru handia. Hala, adibidez, garraioen sektorean 19 greba
izan dira, postan telekomunikazioetan 27 greba egin dira, osasun jardueretan 18 eta sor-
kuntza eta kultura jardueretan 22 greba izan dira.

3.94. taula  Lan grebak jarduera sektorearen arabera EAEn (2002)
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Trabajadores
Lan egin Lan egin gabeko

Jarduera Grebak
langileak

gabeko orduak grebako
egunak langile bakoitzeko

Nekazaritza, abelazkuntza eta ehiza 1 12 96 64  
Petrolio gordin eta gas natural 
erauzketa 4 1.108 3.344 24  
Meatze eta harrobien ustiaketa 1 380 7.860 165  
Elikagaien industriak 2 621 444 6  
Ehunen eta ehun produktuen fabrikazioa 1 27 81 24  
Zur eta kortxoaren industria 1 34 1.164 274  
Paperaren industria 4 241 896 30  
Edizioa eta inprimaketa 2 130 1.331 82  
Koke fabrikazioa eta petrolioaren
fintzeko eta erregai nuklearren 
produktuak 1 9 76 68  
Industria kimikoa 3 140 290 17  
Metalezkoak ez diren produktu mineralak 3 47 1.327 226  
Siderometalurgia 8 599 7.545 101  
Altzarigintza 3 404 1.239 25  
Elektrizitatea, gasa, lurrina eta ur beroa 4 12 86 57  
Ur banaketa 1 31 155 40  
Eraikuntza 2 401 14.408 287  
Ibilgailuen salmenta eta konponketa 1 10 7 6  
Handizkako merkataritza 2 22 22 8  
Txikizkako merkataritza 4 388 1.139 23  
Ostalaritza 3 1.233 2.427 16  
Lehorreko garraioa 19 303 719 19  
Garraioari atxikiriko jarduerak 1 9 14 12  
Posta eta telekomunikazioak 27 3.154 2.498 6  
Aseguruak eta pentsioak 2 185 50 2  
Informatikako jarduerak 1 7 9 10  
Beste enpresari jarduera batzuk 8 198 458 19  
Administrazio publikoa 3 175 148 7  
Hezkuntza 2 779 2.221 23  
Osasun jarduerak 18 1.767 6.885 31  
Saneamendu publikoko jarduerak 6 303 1.659 44  
Aisialdiko jarduerak eta kultura jarduerak 22 22 17 6  
Beste sektore batzuk 25 4.347 13.093 24  
Greba orokorrak 6 587.120 587.120 8  

Guztira 191 604.218 658.828 9  

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



Grebak eragiten dituzten kausen ikuspegitik, oraingoan ere grebak eragiten dituen arrazoi
nagusia negoziazio kolektiboa da (greba guztien %47) eta, areago, talde honen barruan,
hitzarmenaren negoziazioan zehar egiten den presioa nagusitzen da. Hau guztia, berriz,
ez da islatzen ukitutako langileen eta lan egin gabeko egunen kopuruan, greba orokorrek
lan gatazkei dagokien protagonismoaren nagusitasuna hartu baitute.

3.97. taula  Lan grebak zioen arabera (2002)

3.100. taula  Grebek ukitutako langileak zioen arabera (2002)
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Grebak Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE EAE (%)

Negoziazio kolektiboa 18 38 34 90 47,1  
Enplegu erregulazioa
(industri birmoldaketa kanp.) 2 1 1 4 2,1  
Antolakuntza / Lan sistema 6 3 0 9 4,7  
Lan istripua. Segurtasuna eta higienea 0 3 1 4 2,1  
Iraizpenak, zigorrak, disziplina neurriak 4 9 1 14 7,3  
Akordioak edo lege arauak ez betetzea 0 11 4 15 7,9  
Soldatak ez ordaintzea 3 12 1 16 8,4  
Soldaten hobekuntza 0 6 0 6 3,1  
Laneko beste kausa batzuk 3 1 12 16 8,4  
Elkartasun gatazkak 2 0 0 2 1,0  
Ekonomi politikako neurriengatik 
sortutako gatazkak(1) 3 10 2 15 7,9  

GUZTIA 41 94 56 191 100,0  

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.
(1) Greba orokorrak ere barne

Grebak Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE EAE (%)

Negoziazio kolektiboa 696 5.574 2.115 8.385 1,4  
Enplegu erregulazioa 
(industri birmoldaketa kanp.) 194 24 4 222 0,0  
Antolakuntza / Lan sistema 57 22 0 79 0,0  
Lan istripua. Segurtasuna eta higienea 0 371 33 404 0,1  
Iraizpenak, zigorrak, disziplina neurriak 857 1.058 16 1.931 0,3  
Akordioak edo lege arauak ez betetzea 0 868 101 969 0,2  
Soldatak ez ordaintzea 86 640 15 741 0,1  
Soldaten hobekuntza  0 383 0 383 0,1  
Laneko beste kausa batzuk 186 507 722 1.415 0,2  
Elkartasun gatazkak 53 0 0 53 0,0  
Ekonomi politikako neurriengatik 
sortutako gatazkak(1) 171.650 251.366 166.620 589.636 97,6  

GUZTIRA 173.779 260.813 169.626 604.218 100,0  

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.
(1) Greba orokorrak ere barne



3.101. taula  Grebengatik lan egin gabeko egunak zioen arabera (2002)

Atal hau amaitzeko, lan grebek azken zazpi urteetan (1995etik 2002ra) gure Autonomia
Erkidegoan izan duten bilakaeraren konparaziozko azterketa egingo dugu. Hala, gaingi-
roki bada ere, ondorengo ondorioak atera daitezke:

• Erregistratutako greba kopuruaren ikuspegitik, 2002 urtea, 2001 urtearekin batera,
urterik gatazkatsuenetako bat izan da. Ukitutako pertsonei eta lan egin gabeko egunei
dagokienez, berriz ere 1999koak ezain kopurua handietara heldu da.

• 1999an gertatu zen bezala, greba orokorrek izan duten eragin handiak, 2002ko gataz-
ka indizeek gora egitea ekarri du. Bi urte hauetan soldatako langileko lan egin gabeko
orduen kopururik handienak gertatu ziren.

• 2002an geben intentsutasunaren ikuspegitik ere zenbaki handiak erregistratu ziren.
Greben batez besteko iraupena 7,6 egunekoa izan da, aztertutako aldiko bigarren zen-
bakirik handiena, 2000 urtean gertatu zen 8,6 orduko balorearen ondoren. Lurraldeen
arabera aztertuta, iraupenik luzeenak Araban eta Gipuzkoan gertatu zirela ikus deza-
kegu.

• Aztertutako aldian gatazkarik gutxien izan zituen urtea 1998 izan zen, urte honetan
erregistratu baitziren bai greba kopuru txikiena, baita parte hartzaile eta lan egin gabe-
ko egun kopururik txikiena ere. Grebako eta soldatako langileko lan egin gabeko
orduen indizeak ere azken zazpi urteetako balorerik txikiena dauka.
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Grebak Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE EAE (%)

Negoziazio kolektiboa 5.439 21.378 14.240 41.057 6,2  
Enplegu erregulazioa 
(industri birmoldaketa kanp.) 2.664 24 4 2.692 0,4  
Antolakuntza / Lan sistema 167 87 0 254 0,0  
Lan istripua. Segurtasuna eta higienea 0 46 8 54 0,0  
Iraizpenak, zigorrak, disziplina neurriak 218 15.486 18 15.722 2,4  
Akordioak edo lege arauak ez betetzea 0 1.863 329 2.192 0,3  
Soldatak ez ordaintzea 2.152 1.458 26 3.636 0,6  
Soldaten hobekuntza  0 847 0 847 0,1  
Laneko beste kausa batzuk 186 507 1.099 1.792 0,3  
Elkartasun gatazkak 13 0 0 13 0,0  
Ekonomi politikako neurriengatik 
sortutako gatazkak(1) 171.519 252.430 166.620 590.569 89,6  

GUZTIRA 182.358 294.126 182.344 658.828 100,0  

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.
(1) Greba orokorrak ere barne



3.23. grafikoa  Grebak, langileak eta egunak zioen arabera (EAE) (*)
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.
(*) Grafiko honetan ez daude sartuta greba orokorrak

Greben banaketa zioen arabera (2002)

Grebetako parte hartzaileen banaketa zioen arabera (2002)

Grebengatik lan egin gabeko egunen banaketa zioen arabera (2002)
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• Azkenik, 2002 urtearen ezaugarritzat, lurralde historiko guztietan gatazkei buruzko ber-
dintasuna izan dela esan daiteke, lurralde guztietan greba orokorrek eragina izan bai-
tute (eta hauek izan dira urteko lan gatazka nagusia). Hala ere, aipatu behar da
Gipuzkoan greban langile bakoitzeko lan egin gabeko egun kopururik altuena gertatu
dela (13,9), kopuru guztiak 2001 urtekoak baino txikiagoak diren arren.

3.8.3. Gatazka kolektiboak EAEn

Lan gatazkak aztertzerakoan, ez da ahaztu behar ofizialdutako gatazka kolektiboak
aztertzea. 2002 urte honetan guztira 369 gatazka kolektibo erregistratu dira, euren era-
ginpean 114.929 langile harturik. Hala, gatazka kopuruan %1,7ko gehikuntza ikus daiteke
eta langileen kopuruak %3,6an gora egin du 2001 urtearekin alderatuz gero.

Gatazkaren batez besteko neurria urte honetan 311 langileetara heldu da. Zenbaki hau,
bai 2001ean eta bai 2000n erregistratu ziren gatazka bakoitzeko 305 langileen batez
bestekoa baino goraxeago dago. Hala ere, 2002ko balore hau 1997ko zenbakitik urrun
geratzen da oraindik, urte hartan gatazka bakoitzean 585 langile ukitu baitziren batez
beste.

3.102. taula  Ofizialdutako gatazka kolektiboen bilakaera: 1992-2002

Ofizialdutako gatazken %55a Bizkaian erregistratu dira. Beste alde batetik, Gipuzkoan
%23a erregistratu dira eta Araban gainerako %22a. Ukitutako langileei dagokienez ere
portzentajerik handiena Bizkaian gertatzen da berriz ere, bertako 205 gatazkek 78.539
langile ukitu baitituzte (guztien %68), Gipuzkoako ukitutako langileak 21.022 (guztien
%18a) eta Arabakoak 15.368 (guztien %13) direlarik.

2002 urteko gatazkak eragiten dituen gai nagusia lan denbora da (gatazka guztien
%33,6); era berean, soldatak ere nabarmentzen dira: (%22), eta negoziazio kolektiboak
bakarrik gatazka kolektiboen %7 eragiten ditu.

173

EAEKO EGOERA SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA 2002. URTEAN

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE (1)
Urtea Gatazka Ukitutako Gatazka Ukitutako Gatazka Ukitutako Gatazka Ukitutako

kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak

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
2002 80 15.368 205 78.539 84 21.022 369 114.929  

(1) 1994an lurraldearteko zortzi gatazka suertatu dira, 1.265 langile ukituz.
1995ean lurraldearteko hiru gatazka suertatu dira, 6.500 langile ukituz.
196an lurraldearteko hiru gatazka suertatu dira, 12.758 langile ukituz.
1997an lurraldearteko 9 gatazka suertatu dira, 42.271 langile ukituz.
1998an lurraldearteko sei gatazka suertatu dira, 3.192 langile ukituz.
1999 eta 2002 artean, lurraldearteko gatazkak, gatazka ebazteko aurkeztu den lurraldean sartu dira.
Iturria Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila eta LHK



3.103. taula  Ofizialdutako gatazka kolektiboak: bilakaera EAE (2002)

3.104. taula  Gatazka kolektiboak (PRECO)

Precori dagokionez, 2002ko ekitaldi honetan Preco finkatu egin dela esan daiteke,
2001ean izan zuen hazkundearen ondoren, 2001 Preco berria aplikatzen zen lehen urte
osoa zelarik. Preco berri honek bere batan hartzen du eta bakarrik bere baitan, lan pro-
zedurako legeak, jurisdikzio sozialaren aurrean demanda bat jarri baino lehen egin beha-
rreko adiskidetzea. Eskaerak 333raino heldu dira, 2001ean baino %3 gehiago izateraino,
hain zuzen ere, eta ofizialdutako gatazka kolektiboko prozeduren %90 izan dira. Ukitutako
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Lan agintaritza PRECO PRECO
Gatazka Ukituriko Gatazka Ukituriko Gatazka Ukituriko
kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak

2002 36 7.879 333 107.050 369 114.929  

Urtarrila 3 947 50 18.240 53 19.187  

Otsaila 8 3.896 44 4.947 52 8.843  

Martxoa 5 238 25 3.881 30 4.119  

Apirila 3 387 31 39.352 34 39.739  

Maiatza 5 785 34 2.899 39 3.684  

Ekaina 2 57 29 3.144 31 3.201  

Uztaila 1 21 19 2.340 20 2.361  

Abuztua 0 0 2 336 2 336  

Iraila 3 172 14 1.816 17 1.988  

Urria 1 21 29 10.935 30 10.956  

Azaroa 4 855 23 11.006 27 11.861  

Abendua 1 500 33 8.154 34 8.654  

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

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE
Urtea Gatazka Ukituriko Gatazka Ukituriko Gatazka Ukituriko Gatazka Ukituriko

kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak

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
2002 80 15.368 172 71.076 81 20.606 333 107.050  

Iturria: LHK



langileak 107.050 izan dira, honetan ere 2001 urtearekiko hazkundea %6koa izan delarik.
Laburbilduz, jarraipen eta egonkortasun urtea izan da.

2002an prozeduren eskaeren lurraldeen araberako banaketa nabarmenki aldatu da.
Araban eskatutako prozedurak %25ean gehitu dira, Bizkaikoak Preco osokoekin batera
gehitu dira, zertxobait gehiago (%8) hazi badira ere. Gipuzkoakoak, berriz, %18an murriz-
tu dira. Precoko gatazka kolektiboetarako prozeduren erabilera askoz ere handiagoa da,
oraingoan ere, enpresa eremuko gatazketan: gatazken %98 halakoak dira. Esan daiteke
sindikatuek eta enpresari elkarteek ez dutela prozedura hauek erabiltzeko joera handirik,
gatazkak sektore bat ukitzen duenean (hau sektoreko hitzarmenen negoziazioaren
kasuan gertatu ohi da). 2002an sektoreko gatazkako sei eskabide aurkeztu ziren eta haie-
tako bostek hitzarmenen negoziazioarekin zerikusia zuten. Batez beste, sektoreko gataz-
ka bakoitzak 6.863 langile ukitzen ditu.

Enpresa eremuko gatazketarako prozedurak enpresa pribatuetan eta enpresa eta era-
kunde publikoetan, 2001 urtean izan zuten ia portzentaje berberetan banatu ziren, hots:
%88 eta %11 hurrenez hurren. Azken motako gatazkek, banan-banan harturik, lehenek
baino askoz langile gehiago ukitu zituzten: 897 langile enpresa publikoko gatazketan eta
109 pribatukoetan. Enpresaren neurriaren arabera, 50 langiletik beherako enpresetako
eskabideak guztien %31 izan ziren, 50etik 250era bitartekoenak, guztien %40 izan ziren
eta 250etik gorakoenak %28a. Sektoreka aztertuta, industriakoak eta zerbitzuetakoak
biek batera eskabideen %96a hartzen dute, baita ukitutako langileen %99a ere.
Industriaren sektorean siderometalurgiarena aipatu behar da (beren eskabideen %62a)
baita kimikoa ere (eskabideen %16a). Zerbitzuen sektorean enpresa eta erakunde publi-
koekin zerikusia duten sektoreak nabarmentzen dira: garraioa (sektore honetako eskabi-
deen %34) eta sektore sanitarioa (%24); jarraian merkataritza (%14) eta garbiketa (%11)
datoz.

Gatazka motaren arabera sailkatzeko erabili ohi diren kategorien arabera, hitzarmena edo
akordioa negoziatzeari buruzkoak %9 izan dira, arauak edo hitzarmenak interpretatu edo
aplikatzeari buruzkoak %23 ditugu eta %67ak enpresaren erabaki edo praktika izan dute
gaitzat. 2001 urtearen aldean esan behar da negoziaziokoek pisu txikiagoa izan dutela eta
enpresaren erabaki edo praktikakoak, berriz, gehitu egin direla. Normalean gatazka hauek
1994ko lan erreformak askatu zituen enpresarien lana berrantolatzeko gaitasunarekin
erlazionaturik daude eta 2002ko egoera ekonomikoaren gorabeherekin eta gorabehera
hauek gure Autonomia Erkidegoko enpresetan izan den eraginarekin zerikusia eduki
dezakete.

2002an, aurreko urteetan ikusten zen bezala, lan denborarekin zerikusia zuten gatazkak
nagusitu egin ziren (eskabideen %36a), eta jarrian soldatei buruzkoak etorri dira (%23).

Eskatzen diren prozedurak adiskidetzekoak, bitartekotzakoak edo arbitrajekoak izan dai-
tezke eta tramitatzen diren bitartean aldatu ahal dira, alderdi biek hala nahi badute: izan
den prozedura mota, prozedura amaitzen denean jakiten da ziurtasunez. Adiskidetze-
bitartekotzako eskabideak 2002an eskabide guztien %93 baino gehiago izan dira, gaine-
rako %7a arbitrajeko eskabideak izan direlarik. 2002an izan diren 333 prozedura
eskabideetatik, 116 aldiz prozedura akordio edo laudoaren bidez amaitu zen (%34,8etan,
alegia).
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3.9. Enplegu erregulazioko espedienteak15

3.9.1. Ezaugarri nagusiak (euskal administrazioak baimenduriko espedienteak)

Enplegu erregulazioko espedientetzat, langileen eskubideak bermaturik lan harremanak
aldatzeko bidea ematen duten prozedura administratiboak hartzen ditugu. Hiru eragin
desberdin izan dezakete, hala nola lanaldia murriztea, lan harremana aldi baterako etetea
edo berau behin-betiko desegitea.

3.105. taula  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak (EAE)

Abagune ekonomiko ona eta EAEko lan merkatuak azkeneko hamarkadan eduki duen
bilakaera positiboa direla eta, eragin ona izan da enplegu erregulazioko espedienteei
dagokienez. Hala beraz, bai erregistratutako eta bai ere gutxitze bat antzeman ahal izan
da 1995. urtetik gaur arte. Zehatzago esanda, espedienteen kopurua %64 gutxiago bide
lirateke eta berauek ukitu dituzten langileen kopurua %72 inguru.

Esan beharrekoa da halaber, 2001. urtean pittin bat goraka hasi zela berriz erregistraturi-
ko espedienteen kopurua, funtsean, jarduera ekonomikoaren hazkunde motelagoa dela
kausa. Egitate honek, hala ere, ez zen berdina izan ukituriko langileen kopuruari dago-
kionez, izan ere, hauek behera egin baitzuten aurreko urtearekin alderatuz gero. 2002.
urtean 211 espediente erregistratu dira (2001. urtean baino 15 gutxiago) eta berauek
5.650 lagun ukitu dituzte (aurreko urtean baino 1421 gutxiago), azkeneko zortzi urteotako
zenbakirik apalena bi aldagai hauetan. Dena dela, espediente kopurua oraindik ere doi
bat urrun dago aldi honetako gutxienekotik (179 espediente, 2000. urtean erregistraturik).
Deigarria da 2002. urtean desegite espedienteek ukituriko langileen kopuruak izan duen
gorakada 2001. urtearen aldean (%52,4).
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15 Kapitulu honetan, Euskal Administrazioak baimendu dituen enplegu erregulazioko espedienteak aztertzen dira nagusiki,
(hauek baitira ugarienak bai espedienteen kopuruari dagokionean bai eta berauek ukitzen dituzten langileen kopuruari
dagokionean ere), baina kapituluan zehar kontuan hartzen da halaber 2002. urtean nolako bilakaera izan duten baimendu
gabeko espedienteek, atzera egindakoek eta Administrazio Zentralak izapidetu dituenek.

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

Espediente
Ukituriko langileak

kopurua Guztira Murriztea Etetea Desegitea

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
2002 211 5.650 21 3.331 2.298  



3.106. taula  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak (Estatua)

Estatuko eremuan eta denboraren aldetik ikuspegi zabal batetik azterturik, bai espedien-
teen kopuruak eta bai berauek ukitutako langileen kopuruak EAEri dagokionean aipatu
dugunaren antzeko beheranzko joera erakusten dute. 2002. urteari dagokionez, gutxitzen
dira bai espedienteen kopurua eta bai berauek ukituriko langileen kopurua ere aurreko
ekitaldiaren aldean, halatan, 4.402 espediente jasotzen dira guztira (2001. urtean baino
%4 gutxiago) eta 71.004 langilke ukitzen dituzte (2001. urtean baino %42 gutxiago). Oso
ikusgarria da bereziki etete espedienteek ukitutako langileen kopuruak izan duen behera-
kada (aurreko urtekoak baino %64 gutxiago).

Espedienteen izariari dagokionez, batez bestek 27 langile ukitu dituzte gure erkidegoan
(16 Estatuari dagokionean), aurreko urtean izandako 26ko zenbakitik oso hurbil. Azken
urte honetan zertxobait hazi bada ere, laurogeita hamarreko hamarkadatik etengabeko
jaitsiera izan du aldagai honek, konparazio batera, 1997. urtean, batez beste 45 langile
ingurukoa zen.

3.107. taula  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak akordio motaren
arabera (EAE, 2002)

Akordio motaren arabera, nabaria da EAEn baimenduriko 211 espedienteetarik 193tan
erdietsi zen akordioa, esan nahi baita, %91,5etan. Eta ehuneko hau doi bat goratxoago
doa, %92,3ra iritsi arte, ukitutako langileak aztertzen ditugunean.
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Iturria: Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioa.

Espediente
Ukituriko langileak

kopurua Guztira Murriztea Etetea Desegitea

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
2002 4.402 71.004 1.265 30.029 39.710  

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

Espediente
Ukituriko langileak

kopurua Guztira Murriztea Etetea Desegitea

Akordioa 193 5.214 21 3.281 1.912  
Akordioak ez 18 436 0 50 386  
Guztira 211 5.650 21 3.331 2.298  

Akordioa 91,5 92,3 100,0 98,5 83,2   
%  Akordiorik ez 8,5 7,7 0,0 1,5 16,8   

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



3.9.2. Lurralde historikoen araberako azterketa (euskal administrazioak baimenduriko
espedienteak)

Hiru lurraldeetako azkeneko urteotako enplegu erregulazioko espedienteak aztertzen
jarriz gero, ikus daiteke EAEn oro har espedienteen kopuruak eta ukitutako langileen
kopuruak agertzen duten beheranzko joera, era beran gertatzen dela hiru lurraldeetan,
hala ere, joera orokor hau gorabehera, zenbait ekitalditan portaera heterogeneoak ager
daitezke, Ildo honetatik, 2001. urtean hazkunde bat izan zen bai espedienteen kopuruari
dagokionez bai ukitutako langileen kopuruari dagokionez hiru lurraldeetan, datu hauek,
hala ere, zuzendu egin dira Araban eta Bizkaian  2002. urtean eta berriro ere urte hone-
tan 2000. urtean erregistratutakoen antzekoak izan dira zenbakiak bi aldagai hauetan.
Guztiarekin ere, Gipuzkoak bestelako portaera izan du eta  bai espedienteen kopuruak bai
ukitutako langileenak gora egin dute.

Halatan, Araban 22 espediente erregistratu dira, Bizkaian 100 eta Gipuzkoan 82.
Ukitutako langileen kopurua, berriz, 559, 3.294 eta 1.797 da hurrenez hurren. Araban izan
ezik, han desegite espedienteek ukitu baitute langile kopururik handiena, Bizkaian eta
Gipuzkoan etete espedienteak izan dira pertsona gehienak ukitu dituztenak.

3.108. taula  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak (Araba)

3.109. taula  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak (Bizkaia)
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Espediente
Ukituriko langileak

kopurua Guztira Murriztea Etetea Desegitea

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
2002 22 559 0 264 295  

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

Espediente
Ukituriko langileak

kopurua Guztira Murriztea Etetea Desegitea

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
2002 100 3.294 13 2.124 1.132  



3.110. taula  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak (Gipuzkoa)

Espedienteen izariari dagokionez, aldagai honen norabide historikoak beheranzko joera
handia erakusten du hiru lurraldeetan. 2002. urtean, Gipuzkoa da espediente bakoitzeko
ukitutako langile gutxien erregistratzen duen lurraldea (zehazki 22). Arabak zenbateko
berdintsua du (25) eta Bizkaia da, berriz, denetan zenbatekorik handiena erdieste duena,
batez beste 33 langile espedienteko.

Eraginaren ikuspuntutik, eta EAEn 2002. urtean ukitutako langileen kopurua eta lana
dutenena kontuan hartuz gero, behera egiten du berriro ere urte honetan aldagai honek,
eta espediente bakoitzeko 6,4 langile daude ukituta lana duten mila langileko. Zenbaki
hau jaitsi egin da arian-arian azkeneko urteetan eta dagoeneko urrun samar dago 1997ko
23,6 langile haietatik.
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Espediente
Ukituriko langileak

kopurua Guztira Murriztea Etetea Desegitea

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
2002 82 1.797 8 943 846  



3.111. taula  Landunak/ baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak

Lurralde historikoen arabera aztertuta, eraginik handiena Bizkaiari dagokio, espediente
bakoitzeko 7,2 langile ukituta daudela mila langileko, Gipuzkoan eta Araban, berriz, 6,1
eta 4,1 langile daude hurrenez hurren. Eraginak nabarmen behera egin du azkeneko
lurralde honetan, ezen 2001. urtean Araban espediente bakoitzeko 14,6 langile ukituta
baitzeuden mila langileko. Gipuzkoan eta Bizkaian, ordea, eragina handitu egin da,
Araban azkeneko urte honetan gertatzen denaren aitzi.

3.9.3. Sektoreen araberako azterketa (euskal administrazioak baimenduriko
espedienteak)

Enplegu erregulazioko espedienteei dagokienez, kontuan hartu beharreko beste azterbi-
de bat Sektoreen araberako azterketa da. Espedienteak lau jarduera sektoreetan bana-
tzerakoan, ageri da industria sektoreak aurkezten duela espediente kopururik handiena
(121, hots, guztien %57), eta halaber ukitutako langileen kopururik handiena (4.652, hots,
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Espedienteek ukitutako Langile landunak {(1)/(2)}
langileak (1) (milatan) (2) *1000

EAE
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
2002 5.650 888,2 6,4  

ARABA
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
2002 559 136,5 4,1  

BIZKAIA
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
2002 3.294 454,9 7,2  

GIPUZKOA
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
2002 1.797 296,9 6,1  

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



guztien %82). Atzetik dabilkiola, hirugarren sektoreak 872 langile ukitzen dituzten 72
espediente ditu, ondoren, lehen sektoreak 76 langile ukitzen dituzten 10 espediente eta
azkenik, eraikuntza sektoreak 50 langile ukitzen dituzten 8 espediente dituela.

3.112. taula  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak jarduera
azpisektorearen arabera (EAE, 2002)
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(1) Makineria eta ekipamendua izan ezik.
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Jarduera
Ukuturiko langileak

Espedienteak
Guztira Murriztea Etetea Desegitea

Arrantza eta akuikultura 10 76 0 42 34  
Mineral ez-metalikoak 1 9 0 9 0  
Elikagaien eta edarien industria 7 129 0 84 45  
Ehungintza industria 8 257 0 21 236  
Jantzigintza eta paper gauzak 3 25 0 20 5  
Zur eta kortxoaren industria 4 30 0 12 18  
Paperaren industria 1 5 0 5 0  
Edizioa eta inprimaketa 7 74 0 7 67  
Industria kimikoa 3 77 0 8 69  
Kautxua eta materia plastikoak 10 228 0 107 121  
Metalezkoak ez diren produktu mineralak 1 109 0 0 109  
Metalurgia 11 286 0 158 128  
Metalezko produktuak (1) 33 1.656 0 1.489 167  
Mekanikoa 14 805 0 399 406  
Makineria eta ekipamendu informatikoa 1 52 0 52 0  
Material elektrikoa 2 88 0 34 54  
Material elektronikoa 1 17 0 0 17  
Tresna medikoen fabrikazioa 1 9 2 7 0  
Ibilgailu motordunen fabrikazioa 5 554 0 508 46  
Bestelako garraio materialak 4 130 0 48 82  
Altzarigintza & beste manu. indus. batzuk 4 112 0 90 22  
Eraikuntza  8 50 0 3 47  
Konponketak 2 25 0 0 25  
Handizkako merkataritza 5 33 0 8 25  
Txikizkako merkataritza 13 61 0 17 44  
Ostalaritza 14 83 0 47 36  
Lurreko garraioa 5 31 0 6 25  
Garraioari atxikiriko jarduerak 2 23 0 8 15  
Informatika zerbitzuak 1 21 0 0 21  
Beste enpresari jarduera batzuk 8 68 10 28 30  
Administrazio publikoa 2 17 0 0 17  
Hezkuntza 7 213 8 4 201  
Osasun jarduerak 2 77 1 76 0  
Elkarteen zerbitzuak 1 1 0 1 0  
Aisialdiko jarduerak eta kultura jarduerak 3 48 0 6 42  
Zerbitzu pertsonalak 2 17 0 10 7  
Etxe zerbitzuak kontratatzen 
dituzten etxe pribatuen zerbitzuak 1 10 0 10 0  
Beste sektore batzuk 4 144 0 7 137  

GUZTIRA 211 5.650 21 3.331 2.298  



Zehaztu behar da EAEn industria sektoreak lana duten langileen %28 besterik ez duela,
gainera, bai espediente kopurua eta bai ukitutako langileen kopurua ere handiak ditu, hor-
taz bada, enplegu erregulazioko espedienteen eragina ere handiena duen sektorea da

Informazioa xehekiago aztertuz gero ageri da metalezko produktuen sektorea besteen
artean jalgitzen dela gailen, 1.656 langile ukitzen dituzten 33 espediente izan dituela.
Halaber, makineria eta ekipamendu mekanikoaren sektorea atzetik dabilkio, 805 langile
ukitu dituzten 14 espediente erregistratu dituela. Aipatu behar dira orobat ibilgailu motor-
dunen fabrikazioa (5 espediente, 554 langile ukituta), metalurgia (11 espediente, 286 lan-
gile ukituta), kautxua eta materia plastikoak (10 espediente, 228 langile ukituta). Jarduera
sektore hauek, bosten artean, espediente guztien %34,6 biltzen dute eta ukitutako langi-
le guztien %60 baino gehiago.

Espedienteen tamainaren aldetik, nabarmentzen dira ibilgailu motordunen fabrikazioa,
111 langile espedienteko, produktu Mineral ez-metalikoen sektorea, 109 langile espe-
dienteko, eta urruntxoago makineria eta ekipamendu mekanikoaren sektorea eta makine-
ria eta ekipamendu informatikoaren sektorea, 58 eta 52 langile espedienteko, hurrenez
hurren.

3.9.4. Alegaturiko kausak (euskal administrazioak baimenduriko espedienteak)

Enplegu erregulazioko espedienteak bideratzerakoan alegatu ohi diren kausak hiru kate-
goriatan sailkaturik daude. Alde batetik, kausa finantzarioak, hots, zorrak, porrotak,
ordainketak etetea, eta diruzaintza eta finantzazio arazoak. Beste aldetik, eskariarekin
lotutako kausak, hau da, kontratuak desegitea eta eskaria murriztea. Eta azkenik, beste
kausa batzuk deritzan kategoria, bertan sar daitezke birmoldaketa, modernizazioa, aurria,
lanak, produktibitate eza, ezinbesteko kasua, eta abar.

Sailkapen hau kontuan hartuta ageri denez, 2002. urtean bideraturiko 211 espedienteeta-
rik 84 kausa finantzarioengatik gauzatu dira, 50 eskariarekin lotutako kausengatik eta 77
beste kausa batzuengatik. Ukitutako langile kopuruari dagokionez, kausa finantzarioen-
gatik 2.316 daude, eskariarekin lotutako kausengatik 2.028 eta beste kausa batzuengatik
1.306. Halatan, kausa finantzarioak dira, nabaria denez, langile kopururik handiena ukitu
dutenak, eta hau hala izan da 1997. urteaz geroztik 2001. urtean izan ezik, honetan beste
kausa batzuk delako kategoriak ukitu baitzituen langile gehienak. Espediente kopuruari
begira, aipatu behar da jaitsiera garrantzitsua izan dutela beste kausa batzuengatik bide-
raturiko espedienteek (%32, hau da, 114tik 77ra) eta kausa finantzarioengatikoek, berriz,
gora egin dutela (%23, hots, 2001. urtean 68 eta 2002. urtean 84)
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3.113. taula  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak alegaturiko kausen
arabera (EAE)

3.9.5. Baimendu gabeko eta atzera eginiko enplegu erregulazioko espedienteak
(euskal administrazioa) eta administrazio zentralak bideraturiko erregulazioko
espedienteak

Orain arte bakarrik hartu ditugu kontuan Euskal Administrazioak baimendu dituen enple-
gu erregulazioko espedienteak. Alabaina, baimendu gabeko 4 espediente gauzatu dira
eta hauek 23 langile ukitu dituzte, eta halaber atzera egindako 27 espediente, 815 langi-
le ukitu dituztenak.

3.114. taula  Baimendu gabeko eta atzera eginiko enplegu erregulazioko
espedienteak (EAE) 2002
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Espediente kopurua Ukituriko langileak

Guztira Finantzarioak Eskaria Guztira Finantzarioak Eskaria

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

2002 211 84 50 77 5.650 2.316 2.028 1.306 
Urtarrila 15 4 6 5 595 100 480 15  
Otsaila 15 5 4 6 435 174 204 57  
Martxoa 17 8 4 5 447 369 64 14  
Apirila 14 5 3 6 748 265 66 417  
Maiatza 16 5 4 7 591 94 344 153  
Ekaina 18 2 7 9 334 33 174 127  
Uztaila 24 10 5 9 417 246 97 74  
Abuztua 12 6 3 3 306 225 31 50  
Iraila 16 4 3 9 339 217 58 64  
Urria 15 8 3 4 213 109 61 43  
Azaroa 15 8 3 4 425 166 239 20  
Abendua 34 19 5 10 800 318 210 272  

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

Espediente Ukituriko langileak
kopurua Guztira Murriztea Etetea Desegitea

Atzera eginikoak 27 815 3 509 303  
Akordiorik ez 21 714 0 430 284  
Akordio 6 101 3 79 19  

Baimendu Gabeak 4 23 0 2 21  
Akordiorik ez 3 15 0 2 13  
Akordio 1 8 0 0 8  

Beste
batzuk

Beste
batzuk



Halaber, 2002. urtean EAEn Administrazio Zentralak izapidetu dituen 135 enplegu erre-
gulazioko espediente egon dira, eta hauek 1.261 langile ukitu dituzte. Langile kopuru han-
diena ukitu duen kausa desegitea izan da, hau da, ukitutako langile guztien %71,3 eta
gainera sail hau nabariki hazi da ekitaldi honetan zehar (%38).

3.115. taula  Administrazio Zentralak izapidetu dituen enplegu erregulazioko
espedienteak (EAE) 

Kontratu etete espedienteen artean, bi enpresa gailentzen dira, beraiek bakarrik biltzen
baitituzte etete espedienteek ukitzen dituzten langile guztien abantzu %83. Alde batetik,
Estudios e Ingeniería Aplicada XXI, S.A. (103 langile) legoke eta bestetik, Bilore S.A. (197
langile). Kontratu desegite espedienteen artean nabarmentzen dira Opening (85 langile),
Ericsson España S.A. (65 langile) y Grupo Ericsson España (61 langile).

3.9.6. EAEko enplegu erregulazioko espedienteak guztira

Honenbestez, Euskal Administrazioak zein Administrazio Zentralak bideraturik, Euskal
Autonomia Erkidegoan gauzatu diren enplegu erregulazioko espediente guztien (baimen-
durikoak, baimenik gabekoak eta atzera eginikoak) balantze bat egite aldera, ageri da
2002. urtean 377 espediente gauzatu direla eta guztira 7.749 langile ukitu dituztela. Hala
beraz, ikus dezakegu 2001. urtearen aldean espedienteen kopuruan %6,5eko gorakada
egon dela eta ukitutako langileen kopuruan %2,8koa, eta azpimarratzekoa da desegite
espedienteek ukitutako langileen kopuruan hazkunde handia egon dela.
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

Espediente Ukituriko langileak
kopurua Guztira Murriztea Etetea Desegitea

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
2002 135 1.261 0 362 899



3.116. taula  Enplegu erregulazioko espedienteak guztira (EAE)
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Ukitutako langileak

Guztira Murriztea Etetea Desegitea

Euskal Administrazioak bideratuak 491 22.276 43.433 15.355 3.488
Administrazio Zentralak bideratuak 105 3.971 0 2.654 1.317
1997 Guztira 596 26.247 43.433 18.009 4.805

Euskal Administrazioak bideratuak 233 8.652 2.174 3.566 2.912
Administrazio Zentralak bideratuak 106 1.714 0 1.004 710
1998 Guztira 339 10.366 2.174 4.570 3.622

Euskal Administrazioak bideratuak 241 8.529 2.147 4.188 2.194
Administrazio Zentralak bideratuak 109 2.260 0 1.376 884
1999 Guztira 350 10.789 2.147 5.564 3.078

Euskal Administrazioak bideratuak 199 6.948 1.071 3.813 2.064
Administrazio Zentralak bideratuak 110 1.923 1 1.046 876
2000 Guztira 309 8.871 1.072 4.859 2.940

Euskal Administrazioak bideratuak 238 6.042 54 4.339 1.649
Administrazio Zentralak bideratuak 116 1.496 0 844 652
2001 Guztira 354 7.538 54 5.183 2.301

Euskal Administrazioak bideratuak 242 6.488 2.319 2.539 1.630  
Administrazio Zentralak bideratuak 135 1.261 0 362 899  
2002 Guztira 377 7.749 2.319 2.901 2.529

Espediente
kopurua



3.10. Lan istripuak

3.10.1. Lan istripuen bilakaera historikoa (EAE-Estatua)

90eko hamarkadaren bigarren erdian zehar EAEko lan istripuen kopuruak, Estatuko ere-
mukoenak bezala, nahiko bilakaera negatiboa izan zuen. Bitxi samarra da ikustea, nola,
1996ko Lan Arriskuak Aurreikusteko Legearen helburua , hain zuzen ere, lan istripuen
eragina murriztea baldin bazen ere, urte horretatik bertatik, datuek erakusten dutenez, lan
istripuen kopuruak gorako joera izan zuten.

3.117. taula  Lan istripuen bilakaera historikoa (EAE, Estatua): baja dakarten
lanaldi barruko istripuak

Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak EAE eta Estatua konparatzeko moduko informa-
zio homogeneoa ematen du, lan istripuen adierazle desberdinei buruz16 1996-2001 aldia-
ri dagokionez. Informazio horretan ikus daitekeenez, indize horiek aipatutako aldiaren
hasieratik etengabeko gorako joera izan dute. 2000 urtetik aurrera, bajaren batez beste-
ko iraupenari eta larritasun indizeari dagokienez, zenbaki hobeak agertzen hasten dira,
aurreko urteen aldean. Eragin indizeak eta maiztasun indizeak, berriz, gora egin zuten,
1999rekin alderatuz gero. 2001 urtean, berriz, lehen aldiz aldi guztian, aztertutako lan istri-
puei buruzko indize guztiek behera egin dute, aurreko urtearen aldean.
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Adierazleak 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Eragin indizea
•  EAE 71,2 72,2 76,4 77,2 80,1 78,1  
•  Estatua 61,9 64,9 68,3 74,4 75,6 73,5  
Maiztasun indizea
•  EAE 43,0 43,7 46,9 47,3 49,0 48,5  
•  Estatua 35,5 37,3 39,3 42,9 43,7 42,8  
Larritasun indizea
•  EAE 1,14 1,09 1,16 1,24 1,21 1,19  
•  Estatua 0,89 0,85 0,87 0,98 0,97 0,97  
Bajaren batez besteko iraupena
•  EAE 26,6 24,9 24,7 26,2 24,6 24,6  
•  Estatua 25,1 22,9 22,1 22,8 22,2 22,8  
Eragin indizea (Istripu hilgarriak)
•  EAE 15,9 12,6 15,5 13,8 13,2 9,7  
•  Estatua 9,8 10,1 9,8 9,4 9,2 8,0  
Maiztasun indizea (Istripu hilgarriak)
•  EAE 9,6 7,6 9,5 8,4 8,1 6,0  
•  Estatua 5,6 5,8 5,6 5,4 5,3 4,7  

16 Atal honetan, lehenago esan denez, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak prestaturiko zenbait adierazle eskaintzen
ditugu; Txosten hau egiterakoan, datu horiek 2001 urtekoak dira. Adierazle guztien oinarria, erregistratzen den istripua izan
duten langileen kopurua da:

Eragin indizea: Baja dakarten lanaldiaren barruko istripuen kopurua, arrisku hori jasaten zuten mila langileko.
Maiztasun indizea: Baja dekarten lanaldiaren barruko istripuen kopurua, arrisku hori zuten langileek lan egindako milioi ordu

bakoitzeko.
Larritasun indizea: Lanaldi barruan gertatutako istripuengatik lan egin gabeko egin kopurua, arrisku hori zuten langileek lan

egindako mila ordu bakoitzeko.
Bajen bate besteko iraupena: Lanaldi barruan gertatutako istripu bakoitzean lan egin gabeko egunak batez beste.
Istripu hilgarrien eragin indizea: Lanaldi barruan gertatutako istripu hilgarrien kopurua arrisku hori zuten langileek lan egindako

ehun milioi ordu bakoitzeko.



Aipatu beharrekoa da, sei urte hauetan, lan istripuek bilakaera paraleloa eta ez oso posi-
tiboa izan badute, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta bai Estatuan, gure lurraldeko
zenbakiak Estatukoak baino txarragoak izan direla beti.

3.10.2. Lan istripuak EAEn 2002an: gai nagusiak

Azken hamarkadan, baja dakarren istripua izan duten langileen kopuruak nabarmenki
gora egin du. Zehazki adierazita, 1992-2002 aldian istripuek ukitutako langilerik gutxien
erregistratu zen urtea 1993 izan zen eta ordutik aurrera 2002 urtea arteko gorakada
%61,1ekoa izan da; hau da, istripuen kopuruaren urteroko hazkundea %6,8 izan da, batez
beste.

3.118. taula  Lan istripuak EAEn (baja jasan duten ukitutako langileak)

Portzentaje hau hobetuz joan da azken bi urteetan, urte hauetan lan istripuen kopuruak
aurreko urteetan baino erritmo geldoagoan hazi da eta. Izan ere, 1993tik 2000rako batez
besteko urteroko hazkundea )8koa izan zen, baina 2001 eta 2002an hazkundea )3,1 eta
)0,3koa izan da, hurrenez hurren, batez besteko erritmo hori )7tik beheragoraino zuzen-
durik.

Azken ekitaldi honetan guztira 58.621 langilek izan dute istripurik; haietatik, %87,5a baja
dakarten lanaldi barruko istripuak izan dira (51.266 pertsona), %8,5a in itinere istripuak
izan dira, (4.999) eta gainerako %4a lan gaixotasunei dagokie (2.356 pertsona). Aipatu
behar da baja dakarten lanaldi barruko istripuen multzoak behera egin duela 2001 urtea-
rekin alderatuz (-%0,7) eta EAEko istripu guztien multzoak, berriz, gora egin duela aurre-
ko ekitaldiarekiko (%0,3). hau azaltzeko, esan behar da in itinere istripuek eta bereziki lan
gaixotasunek biek gora egin dutela (%1,2 eta %25,7an hurrenez hurren, egin ere).
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Iturria: Osalan (Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila).

Baja ekarri duten lanaldi barrko istripuak

Urteak
Guztira

Larritasunaren arabera Sektoreen arabera
In Lan

Guztira

Arinak Larriak Hilgarriak Nekaz. Indust. Eraik. Zerbi.
Itinere gaixoak

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
2002 51.266 50.700 492 74 1.120 21.210 11.090 17.846 4.999 2.356 58.621



3.119. taula  Lan istripuak Estatuan (baja eduki duten langileak)

3.24. grafikoa  Lan istripuen bilakaera EAEn

Izandako istripuen larritasunari begiratuz gero, 50.700 langile istripu arinek ukitu dituzte,
492k istripu larria izan dute eta 74k istripu hilgarria eduki dute. Istripu arinen kopuruak zer-
bait behera egin du, %0,8an, alegia; larriek berriz %4,2an gora egin dute; eta istripu hil-
garrien gehikuntza %8,8koa izan da. Sektoreen araberako banaketari dagokionez, 1.120
istripu nekazaritzaren sektorean gertatu dira, 21.210 industrian, 11.090 eraikuntzan eta
17.846 zerbitzukoen sektorean.
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Iturria: Osalan (Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila).

Baja ekarri duten lanaldi barruko istripuak

Urteak
Guztira

Larritasunaren arabera Sektoreen arabera In Lan Guztira

Arinak Larriak Hilgariak Nekaz. Indust. Eraik. Zerbit.
Itinere gaixoak

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
1998 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
2002 948.896 936.071 11.721 1.104 38.769 253.204 245.176 411.747 75.506 22.292 1.046.797
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Iturria: Osalan (Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.).



3.120. taula  Enplegua eta istripuak EAEn
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Iturria: Osalan (Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.).

Baja ekarri duten lanaldi barruko istripuak
Guztira Lehen sektorea Industria Eraikuntza Zerbitzuak

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
2002
EAE 51.266 1.120 21.210 11.090 17.846  
Araba 9.862 99 4.959 1.466 3.338  
Bizkaia 26.451 721 9.093 7.011 9.626  
Gipuzkoa 14.953 300 7.158 2.613 4.882   

Pertsonal okupatua (milaka)
Guztira Lehen sektorea Industria Eraikuntza Zerbitzuak

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
2002
EAE 888,2 15,7 252,2 81,8 538,6  
Araba 136,5 4,5 45,9 8,7 77,4  
Bizkaia 454,9 5,9 110,8 48,1 290,1  
Gipuzkoa 296,9 5,4 95,5 24,9 171,2   

(Istripua jasan / Okupatuak)*1000
Guztira Lehen sektorea Industria Eraikuntza Zerbitzuak

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
2002
EAE 57,7 71,3 84,0 135,6 33,1  
Araba 72,2 22,0 108,0 168,5 43,1  
Bizkaia 58,1 122,2 82,1 145,8 33,2  
Gipuzkoa 50,4 55,6 75,0 104,9 28,5  



Honela, 2002 urtean istripuen kopuruak gora egin du, bai lehen sektorean eta bai erai-
kuntzan, 2001 urtearen aldean. Industriaren sektoreak istripuetan duen pisuak 2002an
behera egin badu ere (%41,4 izan da 2002an eta 2001ean %42,6 izan ziren), oraindik ere
istripu kopururik handiena sektore honetan gertatzen da. Komentario honek, berriz, azal-
penen bat merezi du, sektore bakoitzaren okupatu kopurua kontuan hartuta, istripuen
kopurua erlatiboki ere aztertu ahal izateko. Hala, mila okupatuko istripu kopururik handie-
na duen sektorea eraikuntza da, 135,6 istripu dituela, alegia, eta jarraian industria
(84,0)lehen sektorea (71,3 langile) azkenik zerbitzuak (33,1 langile mila okupatuko) datoz.
Beste alde batetik, EAE osoan 2002 urtean istripuen eragina mila langile okupatuko 57,7
istripuraino heldu da, aurreko urtean baino beheraxeago, orduan istripu horiek 60,8 izan
baitziren.

3.25. grafikoa  Lan istripuen eraginaren bilakaera (EAE)

(Istripua izan duten langileak/langile okupatuak)*1.000

Era berean, aipatu beharko litzateke 2002ko urtarril eta azaroan17, Osalanen, Lan segur-
tasun eta Osasunaren Euskal Erakundearen istripuen kontrako planean zeuden enprese-
tan gertatu ziren istripuen kopuruak %60an behera egin zuela. Gainerako enpresetan,
berriz, Eusko Jaurlaritzaren Lan Sailaren arabera, istripuen kopuruek %12 baino gehiago
egin dute gora. Istripu larriek antzeko erlazioa izan zuten eta arinek, berriz, behera egin
zuten, bai babestutako enpresetan eta bai babestu gabekoetan ere, lehenetan hobekun-
tza handiagoa izan zen arren (%16a, besteen %2aren aldean).
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Iturria: Osalan (Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.).

17 Osalan, Lan -segurtasun eta Osasunaren Euskal Erakundearen istripuen kontrako planari buruz dagoen informazio
eskuragarria, 2002ko urtarriletik azarora doa.



3.10.3. Lan istripuak EAEn: lurralde historikoen araberako azterketa

Lurralde historikoen araberako azterketak erakusten duenez, aurreko hamarkadaren
erdialdetik aurrera, lehenago esan den bezala, gorakada nabarmena gertatu da lan istri-
puetan.

3.121. taula  Lan istripuak lurralde historikoen arabera (baja jasan duten langileak)

2002ko datuek erakusten dutenez, guztira 10.864 lan istripu erregistratu dira Araban,
29.933 Bizkaian eta 17.824 Gipuzkoan. 2001 urtearekin alderatuz gero,lan istripuen kopu-
ruak hiru lurraldeetan ia bere horretan jarraitzen du. Araban, adibidez, gehikuntza
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Iturria: Osalan (Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.).

Baja ekarri duten lanaldi barruko istripuak

Guztira
Larritasunaren arabera Sektoreen arabera In Lan Guztira

Arinak Larriak Hilgarriak Nekaz. Indust Eraik. Zerbit.
Itinere gaixoak

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

2002
EAE 51.266 50.700 492 74 1.120 21.210 11.090 17.846 4.999 2.356 58.621  
Araba 9.862 9.757 95 10 99 4.959 1.466 3.338 810 192 10.864  
Bizkaia 26.451 26.183 234 34 721 9.093 7.011 9.626 2.740 742 29.933  
Gipuzkoa 14.953 14.760 163 30 300 7.158 2.613 4.882 1.449 1.422 17.824  



%0,2koa izan da, Bizkaian neurri bereko beherakada gertatu da eta Gipuzkoan, berriz,
gehikuntza handixeagoa bada ere, txikia da (%1,1). Eraginaren ikuspegitik, berriz ere aur-
ten Arabakoa dugu eraginik handiena jasan duen lurraldea. Mila langile okupatuko 72,2
langilek izan dute istripua, eta kopuru hau nabarmen geratzen da Bizkaiko 58,1en eta
Gipuzkoako 50,4en aldean.

Azkenik, aipatu behar da, EAE osoan gertatzen zen bezalaxe, hiru lurraldeetan ere istri-
puen eragin indizerik altuenak eraikuntzaren sektorean gertatzen direla. Eragin indize hau
bereziki altua dugu Araban (mila langile okupatuko 168,5 langile, EAEn batez bestekoa
135,6 langile izanik). Era berean, Bizkaiko lehen sektoreko eragin indizea ere nabar-
mentzen da (122,2 langile mila okupatuko, Arabako 22en eta Gipuzkoako 55,6en aldean).

3.11. Hauteskunde sindikalak

Araudiaren (1994ko lan erreformaren) arabera, hauteskunde sindikalen sistema etenga-
beko prozesua da eta ez dago denbora aldi baten barruan mugaturik. Hala ere, oraindik
ere lau urtean behin hauteskunde sindikalen prozesuak kontzentratu egiten dira. 2002ko
azken hiru hiletan euskal hauteskunde sindikalen multzo nagusia garatu da; hauteskunde
horietan oinarriturik, sindikatu bakoitzaren ordezkatze maila finkaturik geratu da eta ordez-
katze maila horixe erabiliko da hitzarmen kolektiboak negoziatzeko mahaiak osatzeko,
erakundeetako ordezkaritzarako, dirulaguntza publikoak jasotzeko eta abarretarako irizpi-
detzat. Azken prozesu hauek, enpleguaren gaian hedakuntza gertatu den zenbait urteren
ondoren garatu dira eta, ondorioz, ordezkari sindikalen kopuruak nabarmenki gora egin
du. Izan ere, 1998an 15.046 ordezkari zeuden eta oraingoan 17.768 daude; beraz, gora-
kada %18koa izan da.

3.26. grafikoa  Hauteskunde sindikalen emaitzak (EAE)
Ehunekoen araberako banaketa (2002)

Hauteskundeen emaitzen arabera, ELAk hiru lurraldeetan botorik gehien lortu dituen sin-
dikatua izan da, kuotaren %41a lortu duelarik (1998an %40 lortu zuen); jarrian CCOO
dator, kuotaren %19,1 duela (1998an %17,4 izan zuen), gero LAB, %16,3a daukala
(%15,4 1998an) eta UGT, %14,4 lortuta (%15,9 1998an), besteak beste.
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3.122. taula  2002ko hauteskunde sindikalen emaitzak: EAE eta lurralde
historikoak
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Iturria: Eustat

EMAITZAK (EAE)

Guztira S. publikoa S. pribatua Guztien %

GUZTIRA 17.768 945 16.823 100,0  
ELA 7.347 344 7.003 41,3  
CC.OO 3.387 185 3.202 19,1  
LAB 2.893 167 2.726 16,3  
UGT 2.518 78 2.440 14,2  
LSB-USO 319 10 309 1,8  
ESK-CUIS 262 12 250 1,5  
BESTERIK 1.042 149 893 5,9   

EMAITZAK (ARABA)

Guztira S. publikoa S. pribatua Guztien %

GUZTIRA 3.074 210 2.864 100,0  
ELA 1.039 67 972 33,8  
CC.OO 599 52 547 19,5  
LAB 338 31 307 11,0  
UGT 699 19 680 22,7  
LSB-USO 94 2 92 3,1  
ESK-CUIS 75 4 71 2,4  
BESTERIK 230 35 195 7,5   

EMAITZAK (BIZKAIA)

Guztira S. publikoa S. pribatua Guztien %

GUZTIRA 8.663 416 8.247 100,0  
ELA 3.625 146 3.479 41,8  
CC.OO 1.819 75 1.744 21,0  
LAB 1.027 57 970 11,9  
UGT 1.310 49 1.261 15,1  
LSB-USO 202 5 197 2,3  
ESK-CUIS 113 3 110 1,3  
BESTERIK 567 81 486 6,5   

EMAITZAK (GIPUZKOA)

Guztira S. publikoa S. pribatua Guztien %

GUZTIRA 6.031 319 5.712 100,0  
ELA 2.683 131 2.552 44,5  
CC.OO 969 58 911 16,1  
LAB 1.528 79 1.449 25,3  
UGT 509 10 499 8,4  
LSB-USO 23 3 20 0,4  
ESK-CUIS 74 5 69 1,2  
OTROS 245 33 212 4,1  



Lurralde historikoen arabera aztertuta, aipatzekoa da ELAk eta LABek Gipuzkoan duten
pisua, bien artean dute kuota ia %70ekoa baita. Beste alde batetik, aipatu behar da
UGTren ordezkaritza Euskadi osoa multzotzat hartuta murriztu bada ere, oraindik ere
Araban bigarren kuotarik handiena duen sindikatua dela (%22,7). Eta azkenik, 17.768
euskal ordezkari sindikaletatik 8.663 ordezkari dituen  Bizkaiko lurraldean, CCOO eta
UGTren ordezkatze maila, EAEn oro har lortu duten batez bestekoa baino handiagoa da,
kasu honetan LABek pisu txikiagoa duelarik.
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4. AURREIKUSPENAK

4.1. Aurreikuspen ekonomiko eta soziolaboralak nazio arteko, Europako eta
Estatuko eremuetan

4.1.1. Ekonomiaren inguruari buruzko aurreikuspenak

2003 ekitaldiari begira egin daitezkeen aurreikuspenei dagokienez, nazio arteko hainbat
organismoren arabera, munduko ekonomia ez da berriz indartuko urtearen amaiera arte.
Nazio arteko ekonomiaren egoera dagoen zalantzagarritasun maila handia du ezaugarri-
tzat eta honek ez du errazten ekonomia berriz piztea; horregatik Ekonomi Lankidetza eta
Garapenerako Erakundeak (ELGEk), Nazioarteko Moneta Funtsak (NMFk) eta Europako
Batzordeak egin dituzten aurreikuspenak gero eta beherago jarriz joan dira eta berriz
indartzea 2003 urtean oso aurrera joanda aurreikusten dute, gaur egun nazio arteko eko-
nomiak bultzatzeko indarrik ez baitauka. Areago, aurreikuspenik ezkorrenek berriz indar-
tzea 2004 urtearen barruan ikusten dute.

AEBei dagokienez, ELGEk %2,6ko hazkundea aurreikusten du 2003 urtea osorik hartuta.
Amerikako gobernuak ekonomia pizteko erabil ditzakeen tresnetako bi egon daitezkeen
interes mota murrizketak eta zerga pizgarriak izan daitezke. Hala ere, gobernu amerika-
rrak eta erreserba federalak badute berriz indartzeko plan horri buruzko desadostasunik,
erreserba federalaren ustez, zerga pizgarri horiek zergak argiro murriztea baitakarte,
honek ezin jasanezko aurrekontu defizitaren hazkundea ekar dezakeelarik. EBerako,
aldiz, %1,9ko hazkundea espero da, ELGEk egindako aurreikuspenen arabera, Europako
Banku Zentralak epe laburrean eragin dezakeen interes moten murrizketaren laguntzare-
kin18. Alegiazko murrizketa hau moneta bakarraren indarrari eta euroaren aldearen eko-
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18 Irakeko gerrak 2003 urteko ekonomiaren hazkundearen aurreikuspenak nabarmenki behera eraman ditu. Europako
Batasunaren kasuan, Europako Batzordeak apirilean %1,3ko hazkunde ekonomikoa kalkulatzen du alde osorako,
ekitaldiaren hasieran %2a izango zela aurreratzen zuelarik.



nomi ahuleziari zor zaie eta haren helburua ekonomiaren hazkundea berriz piztea eta
ekonomia alemaniarraren geldialdiari aurre egitea da. Europako herrialdeetan, haietako
askoren aurrekontu egoera kontuan hartuta, berriz, ez da oso posiblea ekonomia pizteko
zergen erreformarik egitea.

Aitzitik, Europako Banku Zentralaren ustez, munduko merkatuak kutsatzen dituen ziurga-
betasunak nazio arteko ekonomiaren panorama hobetzeko oztopoak jartzen ditu, bai
kontsumitzaileek eta bai enpresariek ekonomiaren eta enpleguaren bilakaeran duten kon-
fiantza txikiagotzen baitu. Hala, herritar europarren gastuaren murrizketak agintarien esku
hartzea konplexuago bihurtzen du eta ekonomiaren indartzearen aurreikuspena atzera-
tzen du.

4.1. Taula.  Nazioarteko ekonomi aurreikuspenak (2003-2004)

(Urteen arteko aldaketa tasa)
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(1) Kontsumo pribatuaren deflaktatzailea. EAEren kasuan BPGaren deflaktatzailea.
(2) Biztanleria aktiboaren ehunekoa.
Iturria: ELGE (2003ko apirila), Eustat.

Estatuak
BPG (bolumena) Enplegua

2003 2004 2003 2004

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

Estatuak
KPI (1) Langabezi tasa (2)

2003 2004 2003 2004

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

Estatuak
Defizit publikoa (BPG %) Kontu korronteko balantza saldoa (BPG %)

2003 2004 2003 2004

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



Izan ere, 2003ko lehen hiruhilekoari dagozkion datuek ez dute inolako suspertzerik era-
kusten. Euroaren aldeko ekonomia urteko lehen hiru hil hauetan ez da hazi aurreko hiru-
hilekoarekin alderatuz gero, bere potentzia nagusiak atzeraldi betean edo atzeraldiaren
mugan baitaude: hala gertatzen da, adibidez, Alemanian, 2003 urtearen hasieran aurreko
hiruhilekoaren aldean %0,2ko hazkunde negatiboa izan duelarik edo Frantzian, Italian eta
Herbehereetan (Frantziako BPG, 2002ko azken hiruhilekoan, hau da, eskura dugun
azken datuaren arabera, %0,1ean murriztu da, Italiakoa urtarriletik martxora %0,1ean
murriztu da eta Herbehereetakoa %0,3an). 2002ko aldi berarekin alderatuz gero, euroa-
ren aldeko BPG %0,8an hazi da eta Europako Batasuna osorik hartuta, hazkunde hori
%1ekoa da.

4.2. Taula.  Europako Batasuna. Aurreikuspen ekonomikoak (2003)

Espainiako Gobernuaren aurreikuspena, zalantzazko marko honetan, nahikoa baikorra da
BPGaren hazkundeari dagokionez. Izan ere, aurreikuspena %3koa da, 2002ren amaieran
lortu zena baino puntu bat gorago, alegia (2003ko lehen hiruhilekoan Espainiaren
Bankuaren kalkuluen arabera, benetako BPGaren urteen arteko hazkundea %2koa izan
zen). Hazkunde honek zenbait oinarri dauzka, hots: etxeen azken kontsumoaren aurrei-
kuspena (%2,9) eta ekipo eta eraikuntza ondasunetako inbertsioen aurreikuspena (%3,2
eta %4,3 hurrenez hurren). Beste erakunde batzuk, adibidez NMF, Europako Batzordea,
ELGE eta EBZ hori baino ezkorragoak dira eta, hala, gobernu espainiarraren aurreikus-
pen ofizialak baino hazkunde ekonomiko txikiagoa iragartzen dute. Gauzak horrela, era-
kunde hauen arabera, 2003 urterako espero den BPGaren hazkundea %2,5en inguruan
dago (Europako Batzordeak 2002ko apirilean egin duen azken kalkuluan %2).

Beraz, ekonomia espainiarra Europako batez besteko hazkundea baino arinago haziko
dela espero daiteke, nahiz eta NMFk zenbait “arrisku faktore” baloratzerakoan kontu han-
diz dabilen, faktore hauek aipatutako hazkundea nolabait muga baitezakete. Adibidez,
higiezinen arloko burbuilak eztanda egitearen beldurra dago, etxebizitzen prezioak jaitsi
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BPG(1)

Inflazioa (1) Enplegua (1)
Langabezi

Urtarrila Apirila tasa (2)

Belgika 2,0 1,2 1,4 -0,1 6,9  
Danimarka 2,1 1,5 2,4 -0,3 4,6  
Alemania 1,4 0,4 1,3 -0,8 7,8  
Grezia 3,9 3,6 3,8 0,3 9,6  
Espainia 2,6 2,0 3,2 1,0 12,1  
Frantzia 2,0 1,1 1,9 0,1 8,7  
Irlanda 4,2 3,3 4,2 0,4 1,8  
Italia 1,8 1,0 2,4 0,4 8,9  
Luxenburgo 2,0 1,1 2,1 1,1 2,2  
Herbehereak 0,9 0,5 2,7 -0,4 3,5  
Austria 1,8 1,2 1,8 0,0 4,2  
Portugal 1,2 0,5 3,2 -0,2 4,7  
Finlandia 2,8 2,2 1,7 -0,2 9,3  
Suedia 2,2 1,4 2,5 -0,3 5,4  
Erresuma Batua 2,5 2,2 1,9 0,5 5,4  

EB-15 2,0 1,3 2,1 0,0 7,6  
EB-12 1,8 1,0 2,1 -0,1 8,2  

(1) Urteen arteko aldakuntza
(2) Biztanleria aktiboaren araberako ehunekoa.
Iturria: Europako Batzordea (2003ko apirila)



egingo bailirateke, edo latin Amerikako zenbait ekonomia ere egoera txarragora joan dai-
tezke, hainbat enpresa espainiar garrantzitsuk euren interesen zati handi bat han dauka-
telarik.

4.3. Taula.  Estatu espainiarrarentzako eszenategi makroekonomikoa (2003)

(Besterik esan ezean, aldakuntza aurreko urteko aldi berarekiko ehunekotan)

Gainera, Europako gainerako herriekin dagoen inflazio desberdintasun handia murriztea
espero da, desberdintasun horrek iraunez gero, kanpokoen aurreko lehiakortasunik eza
eragin baitezake. Lan merkatua zertxobait haziko da (%2ren inguruan) eta zenbait era-
kunde europarren aukera erreforma berriak eragitea da, adibidez, soldata berrikusteko
klausulak kentzea edota erretiroko batez besteko adina igotzea.

Beste alde batetik, Europako Batasunean beste hamar herrialde sartuko dira etorkizune-
an eta honek Espainiari zuzenean eragiten dio, 2007tik 2010era bitartean jasotzen dituen
Kohesio Fondoaren laguntzak galduko baititu, hala nola Egitura Funtsei dagozkien erre-
kurtsoen zati handi bat ere. Sartuko diren herrialde berriak direla eta, komunitatearen
batez besteko errenta jaitsi egingo da eta, ondorioz, Estatua, funtsaren onurak jaso ahal
izateko muga den batez besteko errenta horren %90etik gora kokaturik egongo da. Hala,
Europako Batzordeak herri hauen sarreraren ondorioak biguntzeko aldaketarik egiten ez
badu, Espainiak ez ditu funts horiek jasoko.

200

URTEKO TXOSTENA 2002

LOBL: Lanaldi osoaren baliokideak diren lanpostuak.
Iturria: Ekonomia Ministerioa (2003ko urtarrila)

2003

ESKARI AGREGATUAK
Nazioko azken kontsumoko gastua 2,9
• Etxeetako azken kontsumoko gastua 2,9
• Administrazio publikoetako azken kontsumoko gastua 3,0
Kapital erakuntza gordina 3,8
• Ekipo ondasunak 3,2
• Eraikuntza 4,3
Barne eskaria 3,1
Ondasun eta zerbitzuen esportazioa 4,0
Ondasun eta zerbitzuen inportazioa 4,4
Kanpo saldoa (BPGaren hazkundeko parte hartzea) -0,2

BPG 3,0
PREZIOAK ETA KOSTUAK
BPGaren deflaktatzailea 2,8
Etxeetako azken kontsumoaren gastuaren deflaktatzailea 3,1
Soldatako langileko ordainketa (LOBL) 3,5
Banako lan kostua (LOBL) 2,3
LAN MERKATUA (LOBL)
Enpleguaren aldakuntzaren portzentajea 1,8
Enpleguaren aldakuntza milaka 282,4
BESTE ALDAGAI BATZUK
Finantzatzeko gaitasuna edo beharra gainerakoen aurrean -1,7
Langabezi tasa (populazio aktiboarekiko %) 11,0



4.1. grafikoa  Zabaldutako EBko per capita BPG, 2000

4.1.2. Lan inguruaren etorkizuneko aukerak

Badirudi 2003 urtea erronka urtea izango dela, industri harremanei, negoziazio kolektibo-
ari eta soldatei dagokienez. Ekonomiak duen ziurtasunik ezeko inguruan, askok soldatak
neurriz igotzearen alde egiten dute, 2002 urtean gertatzen zen bezalaxe. Soldaten mode-
razio hau, ordea, maila desberdinetan lortuko da, dirudienez, europar herri desberdinetan.

Politikari dagokionez, Europako Batasunaren lehendakaritza 2003ko lehen sei hiletan
Greziako gobernuak izango du eta urte bereko hurrengo sei hiletan Italiako gobernuak.
Herrialdeak banan-banan kontuan harturik, urte honetan Austrian eta Herbehereetan
gobernu berriak eratuko dira, hauteskundeak egin ondoren. Honek harreman industriale-
tarako izango dituen ondorioak, hein handian, egiten diren koalizioko gobernu berrien
osaketaren baitan egongo dira. Gainera, Belgikan ekainean hauteskunde orokorrak izan-
go dira eta 2003ko udaberrian Finlandian izango dira.

Negoziazio kolektiboari dagokionez, herrialde askotan 2003an akordio nazional berriak
egingo dira. Belgikan gizarte ekintzaileek dagoeneko bi urterako akordioa egin dute, 2003
eta 2004 urteetarako, hain zuzen ere, eta akordio honek sektorearen mailako negozia-
zioak ekarriko ditu. Finlandian 2002ko azaroan 2003-2004 aldirako akordio nazionala
burutu zen. Irlandan 2003ren hasieran akordio baten zirriborroa egin zen eta orain gizar-
te ekintzaileek onar dezaten zain dago. Hala ere, badirudi datozen hiletan Irlandako lan
harremanetan sektore publikoko soldaten gaia nagusitu egingo dela.

Alemanian 2003 urteak enpleguaren gaineko hiru aldeko itun nazionalari buruzko ezta-
baida handiak eragingo dituela espero da; izan ere, itun hori 2002ren amaieran hiltzen ari
zela zirudien baina gobernuak urte honetan zehar biztu ahalko duela espero du (nahiz eta
aurreikuspenak ez diren oso baikorrak). Gai hau urteko protagonista izango da, sektore
txikietan negoziazioak izango direlako. Izan ere, sektore handirik gehienek euren nego-
ziazioak 2002an burutu zituzten eta negoziazio horiek i 2003an zehar eta datozen urtee-
tan ere indarrean egongo dira.

Negoziazio kolektiboa Italian 2003 urtean nagusi izango da, industria askotan, metalaren
industria ere barne dela, gizarte ekintzaileek euren hitzarmen kolektiboak berriztatu nahi
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dituztelako. 1993ko uztailetik aurrera martxan jarri zen eremu paralelo bikoitzeko (alegia,
sektoreko eta enpresako) negoziazio kolektiboko sistema kolokan jartzen izan da azken
aspaldian eta, hala, 2003 urte hau sistema frogatzeko aukera izango da. Suedian urtea-
ren azken hilak, 2004an izango diren negoziazio kolektiboen txandak prestatzeko erabili-
ko dira, negoziazio horietan hiru urterako sektoreko akordio asko berriztatuko direlarik.
Eztabaida nagusiak soldatei buruzkoak izango direla espero da. 2003an, beste alde bate-
tik, Danimarkako finantzen eta okelaren industrian sektoreko negoziazio kolektiboak izan-
go dira, 2001ean egindako akordioen indarraldia orain amaitzen baita (sektorerik
gehienetan lau urteko akordioek araututa daude, eta akordio horiek 2000n sinatu ziren).
Herrialde askotan lan merkatua erronkarik nagusienetako bat izango da. Alemanian gai
hauxe izango da protagonista, gobernua dagoen langabezia kezkagarria murrizteko aha-
leginak egiten ari baita.

Pentsioen sistemaren erreforma gobernu askorentzat benetako buruhauste bihurtzen ari
da. Frantziako gobernuak gai hori urte honetan berrikustea espero du, industri harrema-
nen agentzia nazionalari lehentasuna emanez. Urteko gaietako beste protagonista bat
Gizarte Segurantzaren erreforma izango da. Gainera, zenbait herrialdetan, lanera gaixo-
tasunagatik ez joatea benetako arazo bihurtu da. Norvegian, adibidez, 2003ko udazke-
nean gaixotasunagatik lanera ez joatearen gaia plazaratuko dela espero dute, garai
horretan lehenagoko gai horri buruzko akordio bat berrikusiko baita. Era berean, gizarte
ekintzaile suediarrek ere, herri horretan hain goian dagoen lanera gaixotasunagatik ez
joatearen mailari buruz luze eta zabal berba egiten jardungo dute. Legegintza berriari
dagokionez, Grezian 2003an zehar akordio zirriborro berria prestatuko dela espero da.
Greziako gobernuak, gainera, iraupen jakineko lanerako lege markoa prestatuko du.
Luxenburgon 2002ko azaroan irten ziren industri harreman kolektiboei buruzko lege berria
eta industri gatazken araudia, euren bidea egiten egongo dira parlamentuan 2003an
zehar. Portugalen urte honetan zehar Lan Kode berria burutu nahi dute.

Herrialde askotan, zuzentarau europar berriak legedian sartzeko modua gai garrantzitsua
izango da (adibidez, Erresuma Batuan, gobernuak Europako “employee consultation”
Zuzentaraua aplikatzeko moduak askoren arreta erakarriko du).

Zenbait herrialdetan, gizarte ekintzaileen arteko harremanak kolokan jarriko dira. Italian,
sindikatu elkarte desberdinen arteko lankidetza presiopean zegoen 2002 urteaz geroztik.
Badira gai garrantzitsuak, adibidez metalaren industriaren eremuko sektoreko akordio
kolektiboa 2003rako berriztatzea, eta gai horiek ebazteko elkarrizketetan elkarteen arteko
etengabeko banaketak oztopagarri gerta daitezke.  Azkenik, Erresuma Batuan urte hone-
tan sindikatu eraginkorrenetako biren idazkaritza nagusietarako hauteskundeak izango
dira, The Transport and General Worker´s Union (Langileen eta Garraioaren Batasun
Nagusia) eta GMB batasun nagusian, hain zuzen ere. Hauteskunde hauen emaitzek, sin-
dikatuen eta gobernuaren arteko harremanetarako ondorio garrantzitsuak izango dituzte.
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Estatu espainiarrari dagokionez, negoziazio prozesuak hasten direnean negoziazio kolek-
tiboari buruzko akordio markoa izango da, hau gertatzen den bigarren urtea delarik, ber-
tan ondorengo gaiak nabarmentzen direlarik, hots:

Honekin batera, 2003ko lehen hiletan lan arriskuak aurreikustearen gaiaren gainean lor-
tutako akordioa ere aipatu behar da:
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Negoziazio kolektiborako konfederazio arteko akordioa

• Akordioaren arabera, negoziazio kolektiboaren norabidearen osagarri nagusiak haue-
xek dira: neurrizko soldatak, lan egonkorra, kontratuen berdintasuna, urrunetik egin-
dako lana sartzea, aukera berdintasuna eta laneko osasun eta segurtasuna.

• 2003ko negoziazio kolektiboari buruzko akordioak ez du soldaten mugarik ezartzen,
baina bai erreferentzia puntutzat Gobernuak aurreikusitako inflazioa hartu beharra;
aurreikuspen hau baino soldata igoera handiagoak izan ahalko dira, produktibitatea-
ren arabera eta, hala, hitzarmenetan soldata berrikusteko klausula jarri ahalko da.

• Hala, enpleguari dagokionez, enplegu mailak bere horretan iraun behar duela edo,
areago, gorantz egin behar duela ezarri da, baita, egonkortasuna bultzatu behar dela,
langileen kalifikazioa sustatu behar dela eta gizonen eta emakumeen arteko berdin-
tasunaren alde egin behar dela ere.

Iturria: Lan eta Gizarte Gaien Ministerioa

Lan arriskuak aurreikusteari buruzko akordioa

• Akordioan, lan arriskuak aurreikustearen eremu desberdinak kontuan hartzen dira:
gizarte segurantza, lan ikuskaritza, legegintza eta informazioa.

• Gizarte Segurantza: lan istripuen araberako kotizazio tarifa berria, enpresariaren koti-
zazioa, enpresako eta sektoreko istripuei egokitzeko.

• “bonus / malus” sistemak ezartzea. Ahala, enpresak dituen istripuen bilakaeraren ara-
bera, Gizarte Segurantzari egin beharreko kotizazioa igo edo jaitsi egingo da.

• Lan ikuskaritzarako 700 pertsona berri sartzea, kontrol eta begiraletza funtzioak bete-
tzeko.

• Lan istripuei dagokienez enpresaren jarduera koordinatzearen arloan Gobernuaren
eta gizarte ekintzaileen arteko elkarrizketaren iraunkortasuna ezarri da. Gauza bera
ezarri da Autonomia Erkidegoekin dagoen elkarrizketari buruz, lan arriskuak aurrei-
kusteko araudiaren egokitasunaren diagnostikoa egin ahal izateko

Iturria:Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa



4.2. Aurreikuspen ekonomiko eta soziolaboralak EAEn

4.2.1. Ekonomiazko inguruari buruzko aurreikuspenak

Nazio arteko egoerak ez du biderik uzten gure lurralderako oso aurreikuspen ekonomiko
positiborik egiteko, eta honek ekonomiaren susperraldia 2004 urtean ondo sartu arte atze-
ratzea dakar. Honela, Eusko Jaurlaritzak espero duenez, barne produktu gordinaren haz-
kundea 2003 urtean %2,2ren ingurukoa izango da; hazkunde honen oinarriak inbertsioaren
susperraldia eta, barne eskaria eta kontsumo pribatuaren jaitsierak konpentsatuko dituen
esportazioen errekuperazioak ekarriko duen kanpo saldoaren ekarpen positiboa izango
dira. Era berean, Eusko jaurlaritzak enplegua sortzen jarraitu ahalko duela ere uste du,
14.000 lanpostu berri inguru, hain zuzen ere, hau da, %1,6ko hazkundea eta langabezi
tasa %8raino jaistea. Era berean, Europako gainerako herrialdeen aldean dagoen prezioen
desberdintasun handiak dakarren arazoa konpontzeko ere ahaleginak egiten dira, prezioen
desberdintasun horrek lehiakortasuna galtzea ekarri baino lehenago.

Aurreikuspen hauek, bereziki baikorrak izan gabe, euskal ekonomiaren hazkundea
Europako Batasunerako Europako Batzordeak kalkulatu duen BPGaren hazkundea baino
bederatzi hamarren gorago kokatu dute, baina Estatuaren eremuko hazkundea baino
zortzi hamarren beherago. Kontuan hartu behar da, hala ere, Estatuko Gobernuaren
aurreikuspenak baikorregitzat jo direla hainbat eremutan, gaur egun mundu osoan da-
goen egoera ekonomiko eta politikoagatik, jo ere.

4.4. Taula.  Aurreikusitako eszenategi makroekonomikoa (EAE)

Izan ere, 2003ko lehen emaitzek erakusten dutenez, Ekialde Ertaineko gatazkak ez du
biderik utzi, ekonomia urteko lehen hiruhilekoan susper zedin. Hala, industri produkzioa-
ren indizean %2,9ko gorakada ikus daiteke, 2002ko aldi berberaren aldean. Gorakada
hau, hein handian, industriak iragan martxoan izan duen ibilbide onari zor zaio, ibilbide on
horrek urteko lehen hiletan lortutako emaitza eskasak (otsaila arte %0,6 beherakada
zegoen) hobetu baititu. Beste alde batetik, enplegua, 2002ko azken hiruhilekoaz geroztik
bezala, maldan behera ari da, hiruhileko honetako okupazioan gutxi gora behera 3.000
pertsona gutxiago erregistratu direlarik. Hala, lana dutenen kopurua 887.500 pertsonarai-
no heldu da, hau da, 2002ko lehen hiruhilekoan baino %10 gorago. Langabezian dagoen
populazioa, beste alde batetik, %9,4az gora egin du, 88.500 pertsona izan arte.
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Iturria: Eusko Jaurlaritza (2003ko martxoa)

Kontzeptua 2003

ESKARIA
• Kontsumo pribatua 1,1
• Kontsumo publikoa 1,7
• Inbertsioa 2,8
• Barne eskaria 1,7
• Kanpo saldoaren ekarpena 0,5

ESKAINTZA
• Industria 2,5
• Erainkuntza 3,4
• Zerbitzuak 1,8

BPG 2,2

Enplegua 1,6



4.5. Taula.  EAE EB-15era hurbiltzea

(Urteen arteko aldakuntza tasa)

Lehenago aipatu denez, azken urteotan Euskal Autonomia Erkidegoak aurrera pausu
asko eman ditu, Europako Batasunerantz hurbiltzeko bideari dagokionez. 2003rako dau-
den aurreikuspenek, hau da, ekonomiaren hazkundea Europako Batasunean baino han-
diagoa izango dela aurreikusteak, bide berean aurreratzeko aukera ematen digu oraindik
ere, harik eta per capita BPGaren EB-15 indizea aurten EAEn 103,7raino, hau da, 2002ko
103,4 baino goraxeagoraino heldu arte. Honela, EAEko per capita BPGa Europako batez
bestekoa baino gorago egongo litzateke, eta Estatuan erregistratutako batez bestekoa
baino askoz gorago.

4.2.2. Lan inguruari buruzko aurreikuspenak

Eurostatek EB-15eko herrialdeetarako populazio aktiboaren (eskulanaren) arestiko bila-
kaeraz eta aurreikuspenez prestatu deun txostenean, Europako Batasuneko eskulanaren
1995etik 2025erako bilakaera aztertzen da. Txosten honetan ikus daitekeenez, Europako
Batasunean eskulanak 2010 urtera arte gora egingo du eta hortik aurrera maldan behar-
ko bidean hasiko da, baby-boom delakoaren lehendabiziko belaunaldiak orduan helduko
baitira 65 urteetara. Egoera honek hasiera emango dio, lan egiteko adinean dagoen popu-
lazioa murriztuz joango den garai bati, murrizketa hori konpentsatzeko, gazteak, helduak,
emakumeak eta 55 urteetatik 64 urteetara bitarteko pertsonen aktibitate tasak gora egin-
go duelarik.
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Kontzeptua 2001 2002 2003

BPGaren hazkundea

EAE 3,1 1,8 2,2
EB-15 1,6 0,9 1,9

Per capita BPG INDIZEA
EB-15 = 100 102,5 103,4 103,7

Iturria: Eusko Jaurlaritza (2002ko urtarrila)



4.6. Taula.  Eskulanaren bilakaeraren aurreikuspenak (EB)

Herrialdeka aztertuta, Suedian izan ezik, 1995etik 2010era arteko populazio aktiboaren
gehikuntza orokorra da herrialde europarren multzoan. 2010-2025 aldian, berriz, aurkako
portaera ikus daiteke: oro har EBeko populazio aktiboak beherantz egingo du, Irlandan,
Portugalen, Luxenburgon eta Suedian izan ezik. Estatu espainiarraren kasuan, 1995-
-2010 aldian komunitatean oro har aurreikusten den gehikuntza baino gehikuntza handia-
goa aurreikusten da (%10,3). Egia da, aldiz, 2010-2025 aldirako aurreikusten den behe-
rakada ere handienetakoa dela (-%6,6).

Eskualdeen ikuspegitik aztertuta, EB osatzen duten 220tik gorako eskualdeetatik, 1995-
-2010 aldian bakarrik 17 eskualdetan izango da populazio aktiboaren beherakada txiki
bat; eskualde hauen artean EAE dago (-%1,7) eta, gainera, portaera hau erakusten duen
Estatuko Erkidego bakarra izango da. 2010-2025 aldian populazio aktiboak 155 eskual-
detan beherantz egingo du eta beherakadarik handienak lau eskualdetan espero dira:
EAEn (-%21,4)Errioxan (-%18,3) eta Alemaniako eskualde bitan, Mecklemburg-
Vorpommern-en (-%21) eta Magdeburg-en (-%19,4), alegia.
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Eskulanaren aldakuntza Dependentzia
(aldika) ratio-a (1)

1995etik 1995etik 2000etik 2010etik 1995 2010 20252010era 2000era 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) Lana duten pertsonen eta lanik gabekoen arteko erlazioa
Iturria: Eurostat



4.7. Taula.  Eskulanaren bilakaeraren aurreikuspena autonomia erkidegoen arabera

Azterketa lan honen emaitzak kontuan hartuta, lehenagoko txostenetan egiten izan dugun
bezala, atal honen helburua datozen urteetan (2002-2010 aldian) EAEn jarduera ekono-
mikoa eta enplegua bezalako aldagai garrantzitsu batzuek izango duten bilakaeraren kal-
kulua egitea da. Zehazkiago adierazita, langabezi maila jakina lortzeko helburua bete ahal
izateko, aipaturiko aldagai horien hazkundeari eskatu behar zaion maila zehazten saia-
tzen gara (egiten ari garen ahalegin honek oinarritzat duten gehiegizko sinpletasunean
oinarritzen diren etorkizunari buruzko kalkuluak egiteak nolako arriskuak dakartzan eza-
gututa ere).

Kontuan hartu behar da, gure Autonomia Erkidegoko 2002 urteko langabezi tasa (%8,3)
oraindik ere Europako batez bestekoa baino handiagoa dela, zenbait talderi dagokionez,
batez ere, eta horregatik langabeziaren bilakaera EAEn garrantzi berezia duen aldagaia
da. Datozen urteetan langabezi tasak izango duen bilakaera, funtsean aldagai biren bai-
tan dago: populazio aktiboaren bilakaeraren eta enpleguaren bilakaeraren baita, hain
zuzen ere. Beraz, 2010 urtean langabezia maila jakin bateraino jaisteko behar diren lan-
postuen kopurua zehaztu gura izanez gero, lehendabizi urte horretan izango den popula-
zio aktiboari buruzko kalkuluak egin beharko dira. Lehenago aipatu ditugun Eurostaten
aurreikuspenen arabera, EAEko populazio aktiboa 2000tik 2010era %4,3an jaitsiko da
(eta 2002tik 2010era %3,44an); bada, aurreikuspen horiek kontuan harturik, EAEko popu-
lazio aktiboa 2010 urtean 935.473 pertsona izango dira (kalkulu hauetan ez dira kontuan
hartu, datozen urteetarako aurreikus daitezkeen migrazio mugimenduak).
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Eskulanaren aldakuntza Dependentzia
(aldika) ratio-a (1)

1995etik 1995etik 2000etik 2010etik 1995 2010 20252010era 2000era 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 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
Valentzia 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

Estatua 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) Lana daukaten eta lanik gabeko pertsonen arteko erlazioa
Iturria: Eurostat



4.8. Taula.  EAEn langabezi maila jaisteko behar den hazkunde ekonomikoa
(2002-2010 aldia)

Biztanleria aktiboa 2010 urtean = 935.473 
Enplegua 2002 urtean = 888.200 

Gauzak horrela, langabezi tasen helburuak maila desberdinetan bete direla suposaturik,
helburu horiek bete ahal izateko behar diren enpleguaren eta ekonomia jardueraren haz-
kundeak kalkulatzen dira. Ondorioz, gaur egun erabiltzen ditugun EAEko BPGaren haz-
kundearen aurreikuspenen arabera, demografi hipotesia azaldutakoa delarik, datozen
hamar urteen barruan gerta liteke gure Autonomia Erkidegoan langabezia enplegu bete
edo egiturazko langabeziaren hurbileko mailaraino (%4) jaistea.

4.2.3. Negoziazio kolektiboari buruzko aurreikuspenak

Negoziazio kolektiboaren 2003 urterako aurreikuspenean aipatu behar da negoziazioaren
zati bat, 205.514 langile eta 18.566 enpresa ukitzen dituzten 332 hitzarmen, zehazkiago
adierazita, lehenagotik buruturik dagoela. 2002ko abenduaren 31 arte erregistraturiko hi-
tzarmenen arabera, 2003 urteko negoziazio kolektiboaren %38a buruturik dago jadanik,
hitzarmen horietako batzuei 2003 urterako soldata igoera eta lanaldia negoziatzea falta
bazaie ere (adibidez, Gipuzkoako ostalaritzan). Urte honetarako falta den negoziazio
kolektiboa nahikoa barreiaturik dago (EAEko irakaskuntza, Bizkaiko merkataritza,
Arabako ostalaritza, Gipuzkoako siderurgia, Estatuaren eremuko banka etab.).

Hazkunde ekonomikoari buruzko zenbait aurreikuspenen arabera, ekonomia geldotu
egingo da zerbait. Gomendio batzuen arabera, soldatek ez lukete inflazioa baino gorago
igo behar (Estatuaren Gobernuaren ustez %2). Ildo horretatik bertatik, CEOE patronala
eta UGT eta CCOO sindikatuek sinatu duten akordioan, soldata igoerarako ezarri duten
tartea aurreikusitako inflaziotik (%2) produktibitatearen araberako igoeretara doa, soldata
berrikusteko klausula ere badelarik. Confebaskek ere soldaten moderazioa gomendatu
du. ELA, LAB eta ESK sindikatuek, berriz, batasun sindikaleko akordioa lortu dute eta,
beste helburu batzuk alde batera utzirik, negoziazio kolektiboari dagokionez, oraingoaz
bestelako eredu baten aldeko postura egiten dute; izan ere, oraingo eredua, benetako sol-
datak hobetzeko, behin-behinekotasunaren eta jenero diskriminazioaren kontra borroka-
tzeko, lanaldia asteko 35 orduetaraino murrizteko, lan istripuen kontra borrokatzeko eta
euskara lanaren munduan normaltzeko, lehia txikikotzat jotzen bahituta. Horregatik, beste
orientabide batzuk eman dituzte eta soldata igoera handiagoak eskatzen dituzte (%6aren
ingurukoak, alegia), produktibitatean eta etekinetan izan diren igoeren arabera eta solda-
ten erosteko ahalmenari eusteko.

Araban 2003rako indarraldia duten sektoreko 9 hitzarmen erregistratuta daude, haien
artean siderurgia, eraikuntza eta zuraren industria aipatu behar direlarik. Burutu gabe sek-
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Iturria: Geuk prestatua.

Langabezi Enpleguak behar BPGaren batez besteko

tasaren Langabe duen urteroko Batez besteko hazkundea urtero lan

helburua kopurua Behar diren hazkundea enplegu faktoreko itxurazko

(biz.akt. lanpostuak (kopuru hazkundea produktibitatearen

%) absolutuak) urtero (%) hazkundearen arabera
1% 1,5% 2%

5,0 46.774 888.700 62 0,0 1,0 1,5 2,0  
4,5 42.096 893.377 647 0,1 1,1 1,6 2,1  
4,0 37.419 898.054 1.232 0,1 1,1 1,6 2,1  
3,5 32.742 902.732 1.816 0,2 1,2 1,7 2,2  



toreko 9 hitzarmen daude, haien artean ostalaritzakoa, garbiketakoa, metalaren merkata-
ritzakoa eta ardoaren industriakoa daudela. Enpresetan, 2003rako indarrean dauden 53
hitzarmen daude. Haietako batzuk enpresa garrantzitsuei dagozkie (Vital Kutxa, Tubacex,
Indesa, Guardian, Laminaciones Arregui, Tuboplast, FUASA, Vinilika, FIASA, Trelleborg,
ESISA, Grupos Diferenciales, Pepsico etab.) baina beste enpresa garratzitsu batzuetan
(Mercedes Benz, SK10, Vidrala, Moasa, Shuton, Gamesa, EJIE, Fundix, AMVISA, TUVI-
SA etab.) negoziazioa ez da burutu. Arabako langileen %43ak ez dauka indarrean dago-
en hitzarmenik 2003 urterako.

Bizkaian 2003rako indarrean dauden sektoreko 9 hitzarmen erregistratuta daude eta
haien artean siderurgia, bulego eta lokalen garbiketa, eta arte grafikoak aipatu behar dira.
Sektoreko negoziazioan berrogei hitzarmen baino gehiago daude burutu gabe eta haien
artean merkataritzari, eraikuntzari, ostalaritzari, zuraren industriari eta okindegiei dagoz-
kienak aipa daitezke. Enpresetan 2003an indarrean dauden 96 hitzarmen daude eta ba-
tzuk enpresa garrantzitsuetakoak dira (Sidenor, Bombardier, Alcoa, Mecaner, Metrobilbao,
Olarra, Vicrila, Fuchosa, Galletas Artiach, Tarabusi, Cementos Lemona, Arteche,
Sefanitro, Cablesa y Alambres Especiales etab.), baina beste enpresa garrantzitsu ba-
tzuetan (Tenneco, Unilever, Sachs, Formica, Miesa, Inyectametal, BBK, Nervacero, ITP,
Aceralia, FAES, Theis, ACB, Productos Tubulares, TCSA, Laminados Velasco, eta aba-
rretan) negoziazioa ez da burutu. Bizkaiko langileen %63ak ez dauka 2003rako indarrean
dagoen hitzarmenik.

Gipuzkoan 2003rako indarraldia duten sektoreko 14 hitzarmen daude (haien artean erai-
kuntzako eta arte grafikoetako mugagabeek 2003rako soldata igoera eta lanaldia nego-
ziatuta daukate, eta oaperaren industriako eta ostalaritzako mugagabeek, berriz, gai
hauen negoziazioa burutu gabe dute); hitzarmen hauen artean zuraren industriakoa, okin-
degietakoa eta elikadurakoa aipatu behar dira. Burutu gabe sektoreko hogeita hamar hi-
tzarmen baino gehiago daude, haien artean siderurgia, garbiketa, altzarien industria,
merkataritza, ospitaleratzea eta bulegoak aipa daitezkeelarik. Enpresetan 2003rako inda-
rraldiko 29 hitzarmen sinatuta daude, haietako batzuk enpresa garrantzitsuetakoak direla
(Michelín, Papresa, Fundiciones Gelma, Herramientas Eurotools, Legaia, Aceralia
Perfiles Bergara, OASA, Lending, Gureak, Catelsa, Kateak etab.), baina garrantzitsuak
diren beste batzuk negoziatu gabe daude (Zahor, Sdad. Vascongada de Publicaciones,
Gipuzkoako Poliklinika, Enrique Keller, Inquitex, Aita Menni etab.). Gipuzkoako langileen
%69ak ez dauka 2003an indarrean dagoen hitzarmenik.

EAEko lurraldeen arteko hitzarmenei dagokienez, 2003rako garbiketako kontraten hitzar-
men biak (Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila eta Osakidetza) bakarrik daude erregis-
tratuta, irakaskuntza pribatukoa eta ikastoletakoa burutu gabe daudelarik. 2003rako
indarraldia duten enpresako 5 hitzarmen sinatuta daude, haien artean  Tubos Reunidos,
Aguas del Norte eta Editorial Iparragirre enpresetakoak nabarmen ditzakegularik.
Oraindik ez dira burutu euskal administrazio publikoko pertsonalaren hitzarmena eta
beste zenbait enpresetakoak (Fundación Azti, Transportes Pesa Eusko Trenbideak,
etab.). EAEko lurraldeen arteko eremuko langileen %87ak ez dauka 2003an indarrean
dagoen hitzarmenik..

209

AURREIKUSPENAK



4.9. Taula.  2003 urterako indarraldia duten hitzarmenak guztira

Azkenik, EAEn eragina duten eta 2003an indarrean dauden Estatuaren eremuko 39 hi-
tzarmen erregistratuta daude eta haien artean industria kimikoa, segurtasuna, saltoki han-
diak eta aseguruak aipatu behar dira; baina burutu gabe ere beste horrenbeste daude,
haietako batzuk garrantzitsuak direla (banka pribatua, ehungintzaren industria, ingeniari-
tza, segurtasuna, mezularitza, publizitatea, bidai agentziak, arte grafikoak etab.).
Enpresako 76 hitzarmen erregistraturik badaude ere (batzuk garrantzitsuak dira:
Iberdrola, Sabeco, Viajes Ecuador, Champion, Firestone, AXA, Altadis, Seguros Bilbao,
AENA, Autopista Vasco-Aragonesa, Mapfre, Babcock etab.), beste enpresa garrantzitsu
batzuek (Petronor, Renfe, FEVE, Telefónica, UEE, Zardoya, Izar, ONCE, Iberia, Kutxa,
Bellota, Ibermática, Bilbomática, RTVE, Kaefer, Enagas, Iparlat, Repsol, CLH, Ondeo-
Degremont, eta abarrek) negoziazioa burutu gabe dute. Eremu honetako langileen %56ak
ez dauka 2003rako indarrean dagoen hitzarmenik.

4.10. Taula.  2003ko indarraldia duten hitzarmen kolektiboak
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EREMUA
ENPRESA SEKTOREA GUZTIRA

Hitzarmen Ukituriko Hitzarmen Ukituriko Hitzarmen Ukituriko
kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak

ARABA 53 7.477 9 27.498 62 34.975  
BIZKAIA 96 11.484 9 64.920 105 76.404  
GIPUZKOA 29 6.998 14 34.849 43 41.847  
LUR.ART. ** 5 1.181 2 2.384 7 3.565  

EAE 183 27.140 34 129.651 217 156.791  
ESTATUA 76 14.920 39 33.803 115 48.723  

GUZTIRA 259 42.060 73 163.454 332 205.514  

2002-12-31 arte
** EAEko lurraldeen arteko eremua

Burutu gabeko

EREMUA
hitzarmenak

Ukitutako Guztien Ukitutako Guztien Ukitutako Guztien
langileak % langileak % langileak %

ARABA 23.714 38,61 11.261 18,34 26.440 43,05  
BIZKAIA 63.995 31,20 12.409 6,05 128.688 62,75  
GIPUZKOA 36.106 26,56 5.741 4,22 94.083 69,21  
LUR.ART. ** 1.784 6,33 1.781 6,32 24.629 87,35  

EAE 125.599 29,17 31.192 7,24 273.840 63,59  
ESTATUA 36.282 32,59 12.441 11,17 62.617 56,24  

GUZTIRA 161.881 29,87 43.633 8,05 336.457 62,08  

2002.12.31 ARTE 
** EAEko lurraldearteko eremua

2002 Baino lehen
erregistratutako

hitzarmenak

2002an
erregistratutako

hitzarmenak*



4.2. grafikoa  EAEn erregistratu diren eta 2003ko negoziazio kolektiboari dagozkion
hitzarmenak

2003 urteko negoziazio kolektiboaren emaitza nagusiei dagokienez, urte horretarako
indarraldia duten eta 2002ko abenduaren 31 baino lehen erregistratu ziren hitzarmeneta-
ko soldaten igoera %3,40 dela kalkulatu da, soldatak berrikusteko klausulen ondorioak,
horrelakorik dagoen kasuetan, oraindik kontuan hartu gabe daudelarik. Enpresako hitzar-
menetan sektorekoetan baino soldata igoera txikiagoak daude %3,23 eta %3,45, hurre-
nez hurren). Arabako, Gipuzkoako eta EAEko lurraldearteko eremuko hitzarmenetan
gainerakoetan baino soldata igoera handiagoak agertzen dira. 2003rako itundu den urte-
ko lanaldia 1.723 ordukoa izan da, batez beste, kopuru hau beherantz eramango bide
duten burutu gabeko hainbat hitzarmen dauden arren.

4.11. Taula.  2003rako soldata igoerak lurralde eremuaren arabera
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TOTAL

CONVENIOS REGISTRADOS ANTES DE 2002

CONVENIOS REGISTRADOS EN 2002

CONVENIOS PENDIENTES

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LUR.ART.* EAE** ESTATUA GUZTIRA

SEKTOREA 2,86 3,03 5,33 3,90 3,62 2,82 3,45  
ENPRESA 3,57 3,37 3,84 3,84 3,56 2,62 3,23  

GUZTIRA 3,50 3,08 5,03 3,87 3,61 2,76 3,40  

2002ko abenduaren 31 arte
** EAEko lurraldearteko eremua



4.3. grafikoa  EAEn eragina duten hitzarmenetan itundutako soldata igoeren
bilakaera
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