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AURKEZPENA

Aurten berriro ere, Lan Harremanen Kontseiluak EAEko egoera soziolaboralari buruzko
urteko txostena aurkezten du. Oraingo hau 2003. urtekoa da. Txosten hau gure erkide-
goko lan egoerari eta ekonomiari dagozkion aldagai nagusiei egindako jarraipen lan eten-
gabearen azkeneko emaitza da, zeren eta, gauza jakina denez, Kontseiluak editatzen
baititu eta herritar guztien eskura luzatzen baititu orobat hilabeteko eta hiruhileko txoste-
nak bere web orriaren bitartez, eta urte osoan metatutako datuak jasotzen ditu bertan.
Hau eginda, informazioa eskaini nahi diegu erakundeei, gizarte eragileei eta oro har herri-
tar guztiei, EAEko egoera soziolaboralaren eta ekonomikoaren bilakaerari buruz, eta bide
batez, ahalegintzen gara testuinguruan jartzen halaber Kontseiluak negoziazio kolektibo-
ari buruz prestatzen duen informazio zehatzagoa.

Txosten honetan, datu zehatzak eskaintzen ditugu Euskadiko Autonomia Erkidegoko erre-
alitate sozial eta ekonomikoaren hainbat alderdiri buruz, aztertzeko, hausnartzeko edo
besterik gabe kontsultatzeko balioko dutelakoan. Bistakoa denez, ez da nire asmoa sarre-
ra honetan txosteneko atal guzti-guztiak laburbiltzea. Soilki nabarmenduko ditut aipaga-
rrien deritzegunak. 

Magnitude makroekonomiko nagusien bilakaerari dagokionez, Euskadiko Autonomia Erki-
degoak hazkunde moderatuzko bideari eusten dio, 2003. urtean BPGaren %2,4 inguru-
koa, hain zuzen ere. Hazkunde honekin, Estatuko batez bestekoaren maila berean gaude
eta Europako Batasunaren batez besteko hazkundea baino nabarmen gorago, izan ere,
EBean %0,7koa izan zen. Hazkunde ekonomiko honek hobekuntza bat adierazten du,
Europako estatu aurreratuenekiko konbergentziari dagokionez, eta horren isla izan da
enpleguaren %09 inguruko gehikuntza. 

Hala ere, lan eskaria handiagoa izan da, aldi berean biztanleria aktiboak gutxi gorabehe-
ra %1,2 gora egin baitu, eta enpleguaren gorakada ez da izan hura estaltzeko behar adi-
nakoa. Horrenbestez, enpleguak gora egin du zenbateko absolututan, baina gorakada
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hau ez da behar bezain handia izan erantzun egoki bat emateko gero eta enplegu eskari
handiagoa agertzen duten kolektibo batzuei, behiala ordaindutako lan bat izatea pentsa-
tu ere egiten ez zuten kolektiboei, alegia. 

Horren guztiorren ondorioz, lehenbiziko aldiz 1994. urteaz geroztik, EAEko langabeziak
gora egin du. Gorakada hau %4,7koa izan da. Hein bat kezkagarria da, beraz, hazkunde
ekonomikoaren eta gizarteko premia dugun enplegua sortzearen artean dagoen desore-
ka hau. Honetaz gain, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren kasuan industriako enpleguak
ere behera egin du, gutxi gorabehera 10.300 lagun azkeneko bi urteotan, sektore honek
2003. urtean termino ekonomikoetan halako susperraldi erlatibo bat izan duen arren. Alta,
industria sektoreko enplegu galera, zerbitzuen sektoreko enpleguen gorakadak konpen-
tsatu du.

Beste alde batetik, emakumeen enpleguaren bilakaerak emaitza baikorragoak izan ditu,
baina, edozein kasutan ere, urrun daude emaitzok oraindik ere beharrezkoa den gizon-
emakumeen arteko berdintasunaren helburu horretatik. Hartara, esan behar da 2003.
urtean emakumeen kolektiboan langabezi tasa %12,1etik %11,5era jaitsi den arren, orain-
dik ere gizonenaren bi halako dela, izan ere, %6,5ekoa baita. Emakumeen langabeziaz
batera, 16 eta 24 urte bitarteko gazteena ere aipatu behar da, %22,2koa da eta. 

Enpleguaz ari garela, egokia izango da beste adierazle batzuen bilakaera ere aipatzea,
izan ere, joera ildoak egiaztatzeko balio ohi baitute. Halatan, bada, 2003. urtean enplegu
erregulazioko espedienteak edo kaleratze kolektiboak gehitu egin dira, izan ere, 2002.
urtean jadanik hala gertatzen hasi zen, eta horren isla izan da 4.399 lagunek enplegua
galdu izana. Enplegu galera honen %70 industria sektorean gertatu da. Nolanahi den ere,
kontuz erabili behar dira datuok eta denborari begira testuinguru zabalago batean kokatu
behar dira, koiunturako faktoreek apika izan litzaketen gehiegizko eragina ahal denik
gehiena murrizteko, izatez, joera honek ez du iraun 2004. urteko lehenengo lau hilabe-
teetan, ukitutako pertsonen kopuruari dagokionean bederen. 

Soldatako enplegu tasen bilakaerari dagokionez, eta hau bereziki adierazgarria da, ez
dago korrelaziorik 2003. urtean kontratatutako pertsonen kopuruak izan duen gorakada
xumearen (%0,4 baizik ez aurreko urtearen aldean) eta Enpleguko Institutu Nazionalean
jakinarazitako kontratu kopuruak izan duen gorakadaren artean (%5,3). Agerikoa da,
beraz, lagun bat berak enplegu emaile berarentzat edo beste batentzat kontratu batzuk
izenpetzen dituela urtean barrena; baina kezkagarriena zera da beharbada, azkeneko
urteetan joera hau areagotu egin dela. Esku artean darabiltzagun datuen arabera, txan-
dakatze indizea 1999. urtean 2,31 izatetik 2003. urtean 2,53 izatera iragan da.  

Hau guztiau, enpleguan aldi baterako kontratuek duten pisuaren isla bat da. Gai honen
gainean, ia leku komuna bihurtu den arren, berriro ere nabarmendu behar dugu aldi bate-
rako kontratuen tasak gurean duen pisu handia, %30 ingurukoa, Europako Batasuneko
batez bestekoa baino bi aldiz handiagoa, hain zuzen ere. Fenomeno honen kausen gai-
neko diagnostiko zuzen bat egitea litzateke ezinbestean lehenbiziko urratsa, ene iritzian,
gai honi era egoki batean aurre egin ahal izateko. Honetan oinarrituta, lan kolokatasun
tasa handiek dakartzaten ondorio negatiboez gizarte eragileak ados jartzea abiapuntu
ona litzateke hura murrizten lagunduko luketen neurriak aztertzen hasteko. 

Nabarmendu nahi nituzke halaber biziki garrantzitsu deritzedan beste gai batzuk, izaera
desberdinekoak badira ere. Lehenengoa, 2003. urtean lan ezbeharrek izan duten behe-
rakada, bai istripu larriek, %12,6 inguru, bai arinek, %4,5 gutxi gorabehera, era beran,
heriotza eragin duten istripuek ere ia %7 egin dute behera. Eta joera honek bere horretan
dirau 2004. urteko lehenengo bost hilabeteetan, izan ere, aldi honetan, esku artean dara-
biltzagun datuen arabera, heriotza eragin duten istripuak %50 murriztu dira aurreko urte-
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ko aldi berdinaren aldean. Nolanahi den ere, eta datu hauek gorabehera, ez dugu ahaztu
behar 2003. urtean barrena 68 pertsona hil zirela lan istripuz Euskadiko Autonomia Elkar-
tean. Horrenbestez, hobekuntza gorabehera, arazo larri bat dugu betiere, eta prebentzio
politiketan areago sakonduta aurre egin behar diogu. 

Bigarrena, berriz, biziki garrantzi handiko kontua da, haren inguruan, ordea, itzal eta
zalantza handiak daude: EAEko etengabeko prestakuntzaren kudeaketa, alegia. Izan ere,
hauxe baita gure ekonomiaren lehiakortasunean eraginik handiena duen gaietariko bat,
eta hari dagokionean eraginkorki baliatu gara autonomia kolektiboaz, alde batetik, lanbi-
de arteko akordioaren bitartez, eta itun politikaz, beste aldetik, Administrazioarekin
geroago erdietsitako hiru alderdiko akordioaren bitartez. Akordio bikoitzaren ondorioz,
beraz, Hobetuz sortu zen EAEko etengabeko prestakuntza sustatzeko eta kudeatzeko.
Gobernu zentralak onartutako etengabeko prestakuntzaren eredua 2004ko urtarrilaren
1ean sartu zen indarrean, eta hobetuz sortu zuten akordioak kolokan jartzeaz gain, EAEri
aitortutako eskumenei ere erasaten die. Horrenbestez, premiazkoa da sortutako arazoei
soluzioa ematea, eta xede horretarako aitortu behar da, funtsean, etengabeko presta-
kuntzari buruzko akordioan jasota dagoen gizarte eragileen autonomia, edozein kasutan
ere, eta eskumenen banaketa errespetatu.  

Halaber, berriro ere errepikatu behar dugu ahal den eperik laburrenean egin behar zaiola
EAEri enplegu politiken eta lanerako prestakuntzaren kudeaketarekin lotutako eginkizu-
nen eta zerbitzuen transferentzia. Baldintza hau betez gero, eta gai honen inguruan dau-
den bikoiztasunak gaindituz gero, eszenategi egoki batean geundeke, eta EAEk enplegu
zerbitzu publiko bat edukiko luke, enplegu politiken eta lanerako prestakuntzaren kudea-
keta ikuspegi integratu batez bere gain hartuko lukeena; hots, ikuspegi honek enplegu
eskatzaileak eta enpresak jarriko lituzke bere ekintzen erdigunean. 

Azkenik, datu batzuk ekarri nahi nituzke hizpidera negoziazio kolektiboari buruz eta lan
gatazkei buruz. Lan Harremanen Kontseiluak aurkeztua du jadanik 2003. urteko negozia-
zio kolektiboaren balantzeari buruzko aurrerapena, datuak abenduaren 31n eguneraturik.
Geroztik, 2003. urterako indarraldia ere jasotzen duten beste hitzarmen kolektibo batzuk
aurkeztu eta erregistratu egin dira, eta hau dela eta, izan dira aldaketa batzuk, baina ez
dira funtsezkoak izan alderdi orokorrei dagokienez. Aipa daiteke, bereziki, datuak 2004ko
apirilaren 30ean eguneraturik, bazeudela oraindik 141.135 soldatako langile 2003. urteko
hitzarmena berritu gabe. 

Lan gatazkei dagokienez, hitzarmen kolektiboen negoziazioan sortutako desadostasunak
direla kausa 2003. urtean egindako grebek eragin handia izan zuten zalantzarik gabe,
parte hartzaileen eta lan egin gabeko egunen kopuruari dagokionez. Aitzitik, gutxi erabilt-
zen dira gatazkak ebazteko alderdien artean adosturiko borondatezko prozedurak. 

Negoziazio kolektiboetako desakordioen ondorioz lan gatazka ugari sortu izana, alderdien
artean itundutako tresnak gutxi erabili izana eta langile kopuru handia hitzarmenak berri-
tu gabe gelditu izana, hainbat arazoren islak dira eta ez genituzke aintzat hartu gabe utzi
behar. Orain arte, 2003. urteko joerari eusten diogu aurten ere neurri handi batean. Ala-
baina, espero dezakegu alderdiak negoziazio prozesuan aurkitzen ari diren desadostasu-
nak gainditu ahal izango dituztela eta urtea akordio gehiago lortuta amaituko dutela,
horixe baita ukitutako langileek eta enpresek eskatzen dutena. 

2004ko uztailaren 8a 

LEHENDAKARIA

Martin Auzmendi Aierbe
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Lan Harremanen Kontseiluak, 1994. urtean eman zion hasiera “Informazio Soziolaborala-
ren Plan” bat diseinatzeari eta gauzatzeari, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) ekono-
miaren 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 hilabetekoak, eta Urteko
txostena). Halaber, Lan Harremanen Kontseiluak informazio hau guztia herritar guztien
esku jartzen du bere web orrian.

Testuinguru honetan, “2003. Urteko Txosten Soziolaboralaren” honako edizio hau bede-
ratzigarren urteko txostena dugu eta hala eusten diogu, beraz, urte honetan berriro ere
EAEko errealitate soziolaborala ezagutzera ematea erraztuko duen informazioa ekartze-
ko Lan Harremanen Kontseiluaren konpromisoari. 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, 2003. urtean zehar
izan dugun ingurune ekonomikoari buruzko deskribapen llabur bat egiten da, eta orobat
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 2003. 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 hau-
teskunde sindikalak. Azkenik, “Aurreikuspenak” deritzan laugarren kapituluan, datozen
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urteetan gure autonomia erkidegoko ekonomia eta lan inguruneari buruz dauden iguriki-
menak aztertzen dira.

2003. urteko Txosten Soziolaborala egiterakoan, aurrekoetan bezala, hizkera neutroa era-
biltzea 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. OROTARIKO EZAUGARRIAK

• Nazioarteko ingurune ekonomikoak hobekuntza nabaria izan du 2003. urteko ekital-
dian, eta 2002. urteko emaitzak gainditu egin ditu, aurreikuspenak betetzeari eta jar-
dueraren hazkunde hasierari dagokienez. Izatez, 2003. urtean suspertze zantzuak izan
dira munduko ekonomia nagusietariko batzuetan. AEB nazioarteko ekonomiaren moto-
re agertzen da betiere eta Europako Batasuna, aitzitik, lozorroan bide dago. Testuin-
guru honetan EAEko ekonomiak %2,4ko hazkunde ekonomikoaz itxi du urtea
(Estatuan erregistratutakoaren berdina).  
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1.1. taula.  Laburpen taula (EAE)

• Produkzioaren ikuspegitik, eraikuntza sektorea izan da EAEko ekonomiaren sektorerik
hazkorrena ( %4,1), baina ekitaldi honetan zertxobait moteldu behar du bere jarduera
industriaren mesedetan, izan ere, honek suspertze zantzuak agertzen zituen ekitaldiko
azkeneko hilabeteetan. Barne eskariari dagokionez, aurrekontu sailek izan dituzten
hazkundeak 2002. urtekoen antzekoak dira oso, eta Administrazio publikoen kontsu-
moa izan da hazkorrena (%3,4). Kanpoko eskariak, aurreko ekitaldian bezala, hiru
hamarreneko hazkunde negatiboa ekarri dio EAEko ekonomiari. Guztiarekin ere,
EAEko ekonomiaren bilakaerak lortu du Europako Batasunaren batez besteko haz-
kunde mailaren gainetik jartzea, eta honek konbergentzia prozesuan.
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2001 2002 2003

Produkzioa eta eskaria (*)
•  Benetako BPG 3,0 1,7 2,4
•  Industria Produkzioaren indizea -0,1 -1,1 1,2
•  Barneko eskaria 3,2 1,9 2,7
Prezioak (*)
•  KPI (Kontsumoko Prezioen Indizea)

(batez bestekoa) 3,9 3,3 2,8
•  KPI (Kontsumoko Prezioen Indizea)

(abendu/abendu) 3,4 3,9 2,6
•  IPI (Industriako Prezioen Indizea) 0,7 0,4 1,6
Lan merkatua
•  Landunak (*) 3,2 4,6 0,9
•  Langabeak (*) -18,3 -24,3 4,7
•  Langabezi tasa (biztanleria aktiboaren %) 11,1 8,3 8,6
•  Lan kontratazioa (*) 1,8 2,4 5,3
Negoziazio kolektiboa(1)

•  Soldata igoera (*) 4,24 4,13 4,14
•  Lanaldia (ordu/urte) 1.714 1.723 1.716
•  Hitzarmena berritu gabeko langileak 12% 24% 39%
Lan gatazkak (zenbateko absolutuak)
•  Greba kopurua 192 191 221
•  Parte hartzaile kopurua 94.373 604.218 74.794
•  Lanik egin gabeko egunak 296.056 658.828 339.866
•  Lan egin gabeko orduak greban den langileko 25,1 8,7 36,4
•  Lan egin gabeko orduak grebako eta langileko 3,467 7,399 3,800
Enplegu erregulazioko espedienteak(2) (*) 
•  Espediente kopurua 14,5 6,5 18,3
•  Ukituriko langileak -15,0 2,8 86,0
Lan ezbeharrak (*)
•  Ukituriko langileak 3,1 0,3 -3,7
•  Arinak 2,2 -0,8 -4,5
•  Larriak 0,2 4,5 -12,6
•  Heriotza eragin dutenak -20,0 7,4 -6,8

(*) 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.  Langabezi tasa (2003)

• Enpleguaren arloan, 2003. urteko ekitaldia hazkunde apal batez itxi da biztanleria akti-
boari dagokionean (%1,2) eta biztanleria landunari dagokionean (%0,9). Hala ere, lan-
dunen kopuruan gehiengo historiko bat lortu da berriz ere, izan ere, kolektibo hau
896.300 lagunek osatzen dute. Langabeziak igoera apal bat izan du (%4,7ko gehitzea)
2003. urtean, zenbait urtetan etengabe jaitsi ostean, eta dagoeneko urte honetan
84.400 dira batez beste langabezian dauden lagunak. Gorakada honek neurri handia-
goan jo du gizonezkoen kolektiboa. Dena dela, arazo honek betiere emakumeak eta
gazteenak jotzen ditu bereziki. Langabezi tasa biztanleria aktiboaren %8,6koa da,
Europako Batasunaren batez besteko datua baino sei hamarren handiagoa, alegia.

• Enpleguko Institutu Nazionalean erregistraturiko kontratu kopuruak azkeneko urteeta-
ko goranzko bideari eusten dio 2003an, eta %5,3 gora egin du 2002. urtearen aldean,
azkeneko bi urteetan hazkunde apalagoa izan ostean. Hala ere, hazkunde hau hein
handiagoan zor zaio txandakatzearen igoerari kontratatutako lagunen hazkundeari
baino. Beste alde batetik, erregistratutako langabeziak %0,2 egin du behera aurreko
ekitaldiaren aldean, ageri da, beraz, aldagai honek izan duen beherako joera motelduz
joan dela azkeneko urteotan.

• 2003. urtean negoziatzeko hitzarmen kolektibo ugari metatu dira, zeren eta hasiera
batean negoziazio kolektiboak ukitutako pertsona guztien %64 ingururengan eragina
eduki behar zuketen hitzarmenak negoziatu behar baitziren. Ageri denez, 2002. urtean
agertzen zirenen antzeko negoziazio ereduak mantendu dira 2003. urtean ere, eta
nabaritu da orobat gizarte eragileen arteko diferentziak zorroztu egin direla bai nego-
ziazio kolektiboaren bitartez lortu beharreko helburuei dagokienez bai ingurune sozioe-
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Iturria: Eurostat, Eustat, Egailan
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konomiko eta laboralari dagokionez, eta honek, alde batetik, negoziazio kolektiboare-
kin lotutako gatazka dezente sorrarazi ditu eta , beste aldetik, negoziazio prozesuak
luzatzea ekarri du eta orobat aurreko urteetan baino estatutuaz kanpoko hitzarmen
gehiago ituntzea, era beran Langileen %39 ukitzen duten hitzarmenak berritu gabe
geratu dira.

• CEOE eta CEPYME enpresarien elkarteek eta UGT eta CCOO sindikatuek Estatu mai-
lako akordio bat sinatu zuten 2003. urteko negoziazio kolektiborako eta honek bazituen
irizpide orokorrak, orientabideak eta gomendioak hainbat gairi buruz, hala nola solda-
tak, enplegua, barne malgutasuna, lanbide prestakuntza, gizonen eta emakumeen
artean laneko tratu eta aukera berdintasuna, telelana, lan segurtasuna eta osasuna eta
negoziazio prozedura. Soldatari buruzko irizpideei dagokienez finkatzen zuten solda-
taren negoziazioak kontuan hartu behar zuela gobernuak inflazioari buruz egindako
aurreikuspena (%2) eta igoera handiagoak izan zitezkeela produktibitatean izandako
gehikuntzen arabera, eta hala negoziatutako hitzarmenetan soldatak berrikusteko klau-
sula bat jasoko zela.

• EAEn ELA-LAB-ESK sindikatuen ekintza batasuna gertatu zen 2003. urterako, hala
bultzada berri bat eman nahi zioten 2003. urteko negoziazio kolektiboari, eta oinarritzat
hartzen zituzten edukiak, langileen parte hartzea, antolatutako mobilizazioa eta sindi-
katuen aliantzak, aldarrikapen gaitasuna areagotzeko xedeaz. Zehazki, soldatei dago-
kienez, adostu zuten sortutako aberastasuna justukiago banatzeko balio behar zutela
igoera garrantzitsuak eta gehitu behar zitzaizkiela iragan inflazioan oinarrituak (%4) eta
asteko 35 orduko lanaldia aldarrikatzen zuten. Bai Euskadiko CCOOk bai Euskadiko
UGTk 2003. urteko negoziazio kolektiborako beren irizpideak eta gomendioak aurkez-
tu zituzten, eta hauek, soldaten bilakaerari dagokionez, Estatu mailan erdietsitako
akordioaren ildoari jarraikitzen zioten (aurreikusitako inflazioa + berrikuspen klausula +
produktibitatearen gehikuntza). Lanaldiari dagokionez, bi-biek asteko 35 orduko lanal-
dia aldarrikatzen zuten lortu beharreko helburu bat bezala. 

• Beste alde batetik, Confebaskek 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. Lanaldiari dagokionez,
ez murriztea gomendatu zuen Confebaskek.

• 2003. urterako negoziazio kolektiboari dagokionez, hitzarmenek ukitutako langile kopu-
ruari begiratuz gero, %36 urte honen aurretik burutu zen. Halaber, 2003ko abenduaren
31 arte burututako negoziazio prozesuen ondoren, gailen agertzen da 2003. urteko
beren hitzarmenak berritu ez dituzten langile portzentaje handi bat (%39koa, hain
zuzen ere, 2002. urtekoaren aldean, hau da, %24koa 2002/12/31n). 

• 2003. urterako indarrean ziren eta abenduaren 31 arte erregistratuta zeuden hitzarmen
kolektiboen kopurua 604koa da eta 330.577 soldatako langile eta 32.237 enpresa uki-
tzen dituzte. Hitzarmen hauen indarraldiari dagokionez, berriz ere urte anitzekoak iza-
tea dute bereizgarri (hitzarmenen %92). 2003. urteko negoziazio kolektiboaren
egiturari dagokionez, hitzarmen berri batzuk erregistratu dira estatu eremuko higiezi-
nen kudeaketa eta bitartekotza sektorean, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko eta
EAEko ingurumenarekiko hezkuntza ikastegietako eskola jantokietako kolektibitatee-
tan eta enpresako beste hitzarmen batzuk ere sortu dira (Daewoo, Tamar, Tsfundicio-
nes, TESA, Eusko jaurlaritzako Hezkuntza Saileko erlijioko lan kontratudunak eta
abar). Halaber, ontziratutako uren sektorearen estatu eremuko akordio markoa argita-
ratu egin da. 
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• 2003an burutu diren sektoreko hitzarmenetan negoziazio prozesuek 220 egun iraun
dute batez beste eta 2003. urterako indarrean zeuden sektoreko hitzarmenetan berriz
200 egun iraun dute. Sektoreko hitzarmenen artean, bost hitzarmenek, sektoreko lan-
gileen %10,6 ukitzen zituzten, 2003. urterako indarrean zegoen hitzarmena zutenak,
alegia, hauek eragin mugatukoak izan dira, izan ere, zegokien eremuan sindikatuen
gehiengoa erdiesten ez zuten sindikatuek izenpetutakoak baitziren. Zehazki, horietarik
bi 2003. urtean negoziatutakoak ziren (Gipuzkoako ostalaritza eta Bizkaiko garajeen
taldea) eta beste hiru aurreko urteetatik zetozen (Arabako siderurgia, Bizkaiko hormi-
goiak eta harrobiak eta Gipuzkoako altzarien merkataritza). 

• 2003. urterako EAEri dagozkion hitzarmenetan itunduriko soldata igoera %4,14koa
dela kalkulatzen da, urte horretako benetako KPIarekin (%0,36) lotuta dauden garan-
tia klausulen eragin ekonomikoak barne daudela. Soldata igoera 2002. urteko iragan
inflazioa baino handiagoa da (%4 Estatuan eta %3,9 EAEn), eta bai 2003koa baino
handiagoa ere (%2,6 Estatuan eta EAEn). Enpresako hitzarmenetan adostutako sol-
data igoerak (%3,67) sektoreko hitzarmenetan itundutakoak (%4,29) baino txikiagoak
izan dira. Enpresa pribatuetako soldata igoerak (%3,68) enpresa publikoetakoak
(%3,54) baino handiagoak izan dira. 

• EAEko lurralde arteko hitzarmenek Bizkaikoek eta Gipuzkoakoek batez bestekoa baino
soldata igoera handiagoak adostu dituzte eta EAEn eragina duten estatu mailako hi-
tzarmenek eta Arabakoek, berriz, batez bestekoa baino soldata igoera txikiagoak ados-
tu dituzte. Beste alde batetik, EAEn itundutako igoerak Estatuan oro har itundu direnak
baino handiagoak izan dira (%3,69 batez beste: %3,79 sektorekoetan eta %2,86
enpresakoetan). Aipatu behar da hitzarmen kolektiboen %47k 2003ko KPIaren arabe-
rako soldaten berrikuspen klausulak dituztela eta hitzarmen hauek langileen %58ren-
gan dutela eragina.   

• Aztertu ditugun hitzarmen kolektiboetan itundutako lanaldia urteko 1716 ordutakoa izan
da 2003rako (batez besteko haztatua). Lanaldiaren bilakaera aztertzeko, hitzarmen
kolektiboen lagin bat hautatu dugu. Azterketa honi esker egiaztatu ahal izan da, lanal-
diaren batez besteko murrizketa 9 ordu eta 11 minutukoa izan dela (EAEn buruturiko
hitzarmenen artean 10 ordu eta 24 minutukoa) urteko lan ordu guztiak kontuan hartu-
ta. Sektoreko hitzarmenetan lanaldi handiagoa adostu dute (1.723 ordu urteko) enpre-
sako hitzarmenetan baino (1.694 ordu urteko).

• Negoziatutako beste gai batzuk ere aipatu behar dira, besteak beste, zenbait hitzar-
menetan jaso berriak diren klausulak: lan eta familia bizitzak bateratu ahal izateko,
jazarpen moralari buruzkoak eta lanean telekomunikazio teknologia berriak erabiltzea-
ri buruzkoak. 

• Sektore publikoko negoziazio kolektiboari dagokionean, Estatuko Administrazioaren
eta UGT, CCOO eta CSI-CSIF sindikatuen arteko akordioa dela eta, Estatuko Admi-
nistrazioko funtzionarioen soldata igoera %3,3koa izan da (orokorrean %2koa eta honi
beste partida batzuk gehitu zaizkio, produktibitate, kalitate eta beste helburu batzuen
arabera). Autonomiako Administrazioak %2,7 igo zituen bere langileen soldatak dekre-
tu bidez, baina urte amaieran CCOO eta UGT sindikatuekin (gutxiengo sindikala eremu
honetan) izenpetutako akordio bat dela eta, hasierako igoera hura hamarren batzuk
goragokoa izan zen azkenik, %3,2koa alegia. Foru eta tokiko administrazioari dago-
kionez, EAJ, PP, PSE eta EA alderdi politikoen artean erdietsitako akordio bat dela
medio, soldata igoerarako irizpidea finkatu zuten, hau da, aurreko urtean izandako
KPIari dagokiona eta bi hamarren gehiago (4,2). Erakunde eta enpresa publikoetako
hitzarmen kolektiboetatik ondorengo datuak atera daitezke: soldata igoera %3,53 izan
da eta lanaldia 1.658 ordu urteko. Sektore publikoan oro har (funtzionarioak eta lan
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kontratudunak) honako emaitza hauek gertatu dira: %3,48ko soldata igoera eta batez
besteko lanaldia 1.575 ordu urteko. 

• 2003. urteko lan gatazken kopurua gehiengo historiko berri batera iritsi da, izan ere 615
lan gatazka erregistratu dira, haietarik 221 greba (eta ugazaben itxiera bi) eta Lan Agin-
taritzak edo Precok artatutako 394 gatazka. , 2002an egindako grebak kontuan hartzen
ez ditugu, 2003. urtean grebengatik lanik egin gabeko egunen kopuruak %374 egiten
du gora aurreko urtearen aldean, eta datu honek ekitaldian izandako lan gatazken
garrantzia adierazten du. Greba hauen zioa, berriz, batez ere hitzarmen kolektiboen
negoziazioa izan da. Beste alde batetik, ofizialdutako394 gatazka horiek 146.810 lan-
gilerengan izan dute eragina, hau da, %6,8ko gehikuntza gatazka kopuruan eta %27,7
langileen kopuruan 2002. urtean izandako datuen aldean. Hartara, bada, esan behar
da Preco prozedurak maizago erabili direla, izan ere, %13,2 gehitu da aurkeztutako
gatazken kopurua eta %30,9 ukitutako langileen kopurua 2002. urtearen aldean.

• Enplegu erregulazioei dagokienez, 2003an berriz ere gehitu egin dira, giroan zegoen
segurtasun ezagatik eta Europako ekonomiak agertzen zuen hazkortasun urriagatik,
menturaz. Halatan, bada, EAEn enplegu erregulazioko 446 espediente aurkeztu dira,
14.415 langile ukitu dituztenak. Kopuruaren aldetik, aipatu behar dira Araban, automo-
bil sektorean urtarrilean izan ziren ekoizpen arazoen ondorioz, erregulazio espediente-
ek lurralde honetan ukitu dituzten 9.576 langileak. Ikuspuntu kualitatibotik, berriz,
kontratu amaierako espedienteek eragindako langileen gehikuntza handia izan da
(4.679 lagun 2003. urtean, hau da, %85eko gehikuntza aurreko ekitaldiaren aldean) eta
honek gizartean ondorio garrantzitsuak ditu.
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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

KPIaren eta hitzarmenetan itunduriko soldaten bilakaera
(urtetik urterako aldakuntza tasa)
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• Lan ezbeharrei dagokienez, ezgai egoera ekarri duten istripuak (%-4,6) eta in itinere
gertatutakoak (%-1,8) jaitsi egin dira, ez ordea lan gaixotasunak, izan ere, hauek
%10,8 egin dute gora. Ezbeharren larritasunari begiratuz gero, lanaldi barruko heriotza
kopuruak %6,8 behera egin du, eta datu hau biziki positiboa da, 2002. urtean lanean
gertatutako heriotza tasa handiarekin alderatuz gero. Orobat jaitsi egin dira istripu
larriak (%-12,6) eta istripu arinak (%-4,5) jasan duten langileen kopuruak ere. 

• 2004.eko ekitaldirako igurikimenei dagokienez, nazioarteko erakundeek Estatu Batuak
eta Asia aurkezten dituzte hazkunde ekonomikoaren motore bezala, eta hazkunde
azkarra eta eutsia espero dute herrialde industrializatuenetan.   Europak hazkortasun
gutxiko zantzuak agertzen bide ditu betiere, kontsumoaren eta konfiantzaren ahulezia
dela medio. Testuinguru honetan, aurreikusten denez, Espainiako ekonomia %2,8
haziko da (hasierako aurreikuspena %3koa zen eta apaldu behar izan da, 2004. urte-
ko lehenengo erdian petrolioaren salneurriak izan duen gorako bilakaera dela eta) eta
%2,6 EAEko ekonomia, bi hazkunde hauek kontsumoaren, inbertsioaren eta kanpoko
merkataritzaren susperraldian oinarriturik, nazioarteko ekonomiaren suspertze sendo-
tuaren ondorioz. Alta, hazkunde aurreikuspen hauei aldaketaren bat egin lekieke
2004ko lehenengo hilabeteetan barrena sortu diren ziurgabetasun ekonomiko berriak
direla medio, kasurako, Brent upelaren salneurriaren igoera garrantzitsua eta Txinatik
datozen lehengaien salneurrien garestitzea.

• 2004. urterako negoziazio kolektiboaren aurreikuspenari dagokionez, 2003ko aben-
duaren 31ra arte erregistraturiko hitzarmenen ondotik, ondorioztatzen da burututako
negoziazioa negoziazio osoaren heren bat baino gutxiago dela (%28 ukitutako langi-
leei begiratuz gero). Zehazki, 2004. urterako indarrean diren hitzarmen kolektiboak 329
dira eta 153.690 soldatako langile eta 18.223 enpresa ukitzen dituzte. Urte honetarako
berritzeko gelditzen den negoziazio kolektiboan sektoreko hitzarmen nagusiak daude
(hiru herrialdeetako siderometalurgia, EAEko irakaskuntza pribatua eta ikastolak, Biz-
kaiko eta Gipuzkoako merkataritza, Arabako zuraren industria, Estatuko aseguruak eta
industria kimikoa, eta abar), eta 2004. urterako beren hitzarmenak berritu gabe dituz-
ten langileen kopurua, Arabako %56tik Gipuzkoako %85era bitartean dago. 

• 2004. urterako luzatu egin da CEOE eta CEPYME enpresarien elkarteek eta UGT eta
CCOO sindikatuek Estatu mailan sinatu zuten akordioa, bertan finkatzen zituzten sol-
data igoerak aurreikusitako inflazioan oinarriturik (%2), produktibitatearen arabera han-
diagoak ere izan zitezkeelarik, eta soldaten berrikuspena KPIaren behin betiko
bilakaeraren arabera.

• Beste alde batetik, ELA, LAB eta ESK sindikatuek ekintza batasuneko akordio bat
erdietsi zuten 2004. urterako, 2004ko negoziazio kolektiboari buruz eta eremu soziola-
boralari buruz, eta akordio honek azpimarratzen du, besteak beste, negoziazio kolekti-
boa funtsezko tresna dela lan kolokatasunaren eta bereizkeriaren kontra borrokatzeko
hala nola aberastasuna justukiago banatzeko, halatan klaseen arteko desorekaren
gorakada larria alderanzteko, eta negoziazio kolektiboaren egituraren ohiko negoziazio
eremuen analisi kritikoa egiten dute. Halaber, bai Euskadiko CCOOk bai Euskadiko
UGTk beren irizpideak hedatu zituzten, eta hauek, laburbilduz, honakoak ziren: enple-
gu kalitatearen aldeko borrokan aurrerago joatea, langileen erosteko ahalmena hobe-
tzea eta lanaldia murriztea, 35 orduko lanaldiaren helburua lortzeko.

• Beste alde batetik, Confebaskek soldaten moderazioa gomendatu zuen, zeren eta,
elkartearen ustez, lan kostuen gehikuntza ez baitu konpentsatzen produktibitatearen
gehikuntzak. Halaber, adierazten du gaur egungo erronkei eman beharreko erantzuna
antolamenduzko erantzuna dela batik bat: etengabe egokitzeko eta berregokitzeko gai-
tasuna, eta hau giltzarria izateaz gain erabat batera daitekeela interes desberdinen
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integrazioarekin. Horregatik esaten du beharrezkoa dela eragile ekonomiko eta sozia-
lek hausnarketa bateratu bat egitea, halatan aldi berean enpresen lehiakortasuna eta
bertan lan egiten duten pertsonen egoerak hobetu ahal izateko.

• 2003. urteko abenduaren 31 arte erregistratutako hitzarmenetan jaso diren datuen ara-
bera, 2004rako itundutako soldata igoerak –berrikuspen klausulek izan litzaketen
ondorioak kontuan hartu gabe, jakina- %3,45ekoak dira, batez beste.

29

OROTARIKO EZAUGARRIAK





2. kapitulua

Ingurune sozioekonomikoa
eta laborala





2. INGURUNE SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA

2.1. Nazioarteko ekonomia

2003. urtean asko hobetu da nazioarteko ingurune ekonomikoa. Alta, 2002. urteak zapo-
re gazi-gozoa utzi zuen itxieran, igurikimenen betetze mailari dagokionean eta jarduera-
ren hazkunde hasierari dagokionean, 2003. urtea, ordea, nazioarteko inguruneak behar
zuen inflexio puntua izan da, izan ere, munduko ekonomia nagusietariko batzuek sus-
pertze zantzuak agertu dituzte. Nolanahi den ere, suspertzea ez da izan homogeneoa eta
eutsia toki guztietan, beraz, munduko ekonomia nagusien arteko aldeak azaltzen saiatu-
ko gara atal honetan.

2003. urteko lehenengo erdian nazioarteko eremuko tentsio geopolitikoetariko batzuk
argitu ziren, besteak beste aipatu behar dira Estatu Batuek Iraken kontra piztu zuten
gerra, burtsa merkatuen egoera labaina eta kontsumitzaileen eta enpresarien konfiantza
eza, izan ere, hauek eragina izan zuten kontsumoan eta inbertsioan, eskari agregatuaren
osagai nagusiak, alegia. Testuinguru honetan, ekonomia batzuek, Estatu Batuetakoak,
kasurako, politika ekonomiko hedakorrak aplikatzen segitu ahal izan dute, inflazioari
buruzko aurreikuspen egokiei esker, eta honek Ipar Amerikako estatu horretako inber-
tsioaren eta etxeetako kontsumoaren gehikuntza ekarri du eta, horrenbestez, suspertzea
erraztu egin du.  

Testuinguru honetan, estatu industrializatuek oro har %2,2ko hazkunde ekonomikoaz itxi
dute 2003. urteko ekitaldia, 2002koa (%1,7) baino handixeagoa, alegia, eta halako sus-
pertze baten zantzuak agertu dituzte. Lehenago esaten genuen bezala, Estatu Batuak
bilakaera ekonomikoaren lider nagusia bihurtu dira, batez ere urteko bigarren erdian,
haren lan merkatuak oso egoera ona agertzen ez badu ere, izan ere, espero zena baino
enplegu gutxiago sortu da. Estatu Batuekin batera, Txina munduko ekonomian jokatzen
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ari den papera ere aipatu behar da, haren esportazioek agertu duten hazkortasun handia
dela bide, eta honek eragina izan du halaber Japoniako ekonomia suspertzeko.  

Izatez, 2003. urteko ustekabea Japoniak eman du, hazkunde ekonomiko handiak erre-
gistratu baititu ekitaldi osoan barrena (Eurostaten datuen arabera, urteko lau hiruhilekoe-
tan BPGaren bilakaera %2,7, %2,4, %2,4 eta %3,8koa izan da) esportazioen eta
enpresen inbertsioaren portaera ona dela kausa, batez besteko hazkundea, beraz,
%2,7koa izan da (Eurostat eta ELGEren datuen arabera), hau da, azkeneko hamar urte-
otako handiena. Gainera, Japoniako Bankuak aurreikusten duenez litekeena da deflazioa
desagertzea 2004. urtean, eta hau konfiantza injekzioa izan da japoniar kontsumitzaile-
entzat.
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2.1. taula.  Nazioarteko aurreikuspen makroekonomikoak

(Urtetik urterako aldakuntza tasa)

Europako Batasuna (EB-15), ordea, askoz ere apalago agertu da hazkortasunari dago-
kionez, izan ere, urtearen ezaugarria lehenengo hilabeteetan atzeraldi giroa izan da, urte-
ko bigarren erdian jardueraren halako susperraldi batek txanda hartu badio ere. Hala ere,
BPGaren igoera %0,7koa baizik ez da izan, Europako Batasuneko motore nagusiak, Ale-
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(1) Kontsumo pribatuaren deflaktatzailea.
(2) Biztanleria aktiboaren gaineko portzentajea 
Iturria: ELGE (2004ko maiatza), Eustat

Herriak
BPG (benetakoa) Enplegua

2002 2003 2002 2003

Estatu Batuak 2,2 3,1 -0,3 0,9
Japonia -0,3 2,7 -1,3 -0,2
Alemania 0,2 -0,1 -0,6 -1,1
Frantzia 1,1 0,5 0,5 -0,2
Italia 0,4 0,4 1,5 1,0
Erresuma Batua 1,6 2,2 0,7 0,9
Kanada 3,3 1,7 2,2 2,2
Espainia 2,0 2,4 2,0 2,7
ELGEko herriak 1,7 2,2 0,1 0,3
EB-15 1,1 0,7 0,5 0,1
EAE 1,7 2,4 4,6 0,9

Herriak
BPG(1) Langabezi tasa(2)

2002 2003 2002 2003

Estatu Batuak 1,4 1,8 5,8 6,0
Japonia -1,3 -1,4 5,4 5,3
Alemania 1,3 1,0 8,1 8,7
Frantzia 1,7 1,8 9,0 9,7
Italia 3,1 2,5 9,1 8,8
Erresuma Batua 1,3 1,5 5,2 5,0
Kanada 1,9 1,7 7,6 7,6
Espainia 3,5 3,1 11,4 11,3
ELGEko herriak 2,1 1,9 6,9 7,1
EB-15 2,1 1,8 7,7 8,0
EAE 2,9 3,9 8,3 8,6

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

2002 2003 2002 2003

Estatu Batuak -3,3 -4,8 -4,6 -4,9
Japonia -7,9 -8,0 2,8 3,1
Alemania -3,5 -3,9 2,2 2,2
Frantzia -3,3 -4,1 1,9 1,0
Italia -2,4 -2,5 -0,8 -1,5
Erresuma Batua -1,6 -3,2 -1,7 -1,7
Kanada 0,8 1,2 2,0 2,1
Espainia -0,1 0,3 -2,4 -3,0
ELGEko herriak -2,9 -3,7 -1,2 -1,2
EB-15 -2,0 -2,7 0,7 0,1



maniak, alegia, jasaten duen egoera txarraren ondorioz. Germaniar ekonomiak%-0,1eko
hazkundearekin itxi du urtea ELGEaren kalkuluen arabera, azkeneko hamar urteotako
erregistrorik makurrena. Hartara, Estatuaren bilakaera eta EAErena, txostenean ageri den
bezala, positiboa izan da.

2.2. taula.  BPGaren nazioarteko bilakaera

(Urtetik urterako aldakuntza tasa)

2.1. grafikoa.  BPGaren nazioarteko bilakaera (1990-2003)

Nazioarteko testuinguru ekonomiko honetan, ez da harritzeko modukoa interes tasek
azkeneko hamarkadetan erregistratutako maila apalenetan irautea, Estatu Batuetako
Erreserba federalak tasen jaitsiera bakarra egin du ekainean, diruaren prezioa puntu laur-
dena jaitsiaz %1eraino, ekonomia suspertzen laguntzeko xedeaz. Europako eremuan,
interesa %2,75ekoa zen 2003ko hasieran, baina ekitaldian barrena jaitsiera batzuk egin
dira: martxoan lehenik tasak %2,5era, eta gero ekainean, Erreserba Federalaren urratsei
jarraiki, %2ra, hots, Europako Banku Zentralak ezagutu duen mailarik apalena. Hasiera
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KONTZEPTUA 2001 2002 2003 2004

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

Iturria: ELGE (2004ko maiatza), Eustat

Iturria: ELGE (2004ko maiatza).
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batean, EBZak epe laburrean interes tasen jaitsiera gehiagorik aurreikusten ez badu ere,
azkeneko hilabeteotan euroak izan duen gorakada handiak beste jaitsiera bat ekar deza-
ke kanpo merkataritza ez moteltzeko xedeaz.

2.3. taula.  KPI harmonizatua (EB-15)

(abendutik abendura)

Kontsumoko prezioen indize harmonizatuari dagokionez, urte positiboa izan da 2003.a
ere. Hartara, 2002. urteko esturik inflazionistenetariko batzuek, Irlandak eta Espainiak,
kasu, ahalegin handiak egin dituzte beren inflazio tasa metatua jaisteko eta ehuneko hiru-
ren azpitik jartzeko, 2002. urtean erregistratutako datuen azpitik, alegia. Halatan, bada,
urteko balantzeak %1,8ko inflazio tasa metatua eman du EB-15entzat (2002an izandako
inflazioa baino lau hamarren gutxiago), Europako Batasunaren diru politikaren helburuan
kokatutako balioa, alegia.  

Per capita BPGari dagokionez, Europako Batasuneko estatu kideen artean alde handiak
daude oraindik ere, ondorengo taulan ageri denez. Izatez, Estatu kideen datuak Greziako
%68,4tik Luxenburgoko %187,1ra bitartean daude, erreferentziatzat EB-15=100 hartzen
badugu. Espainiako estatua Europako Batasuneko batez bestekoa baino 15,2 puntu
beherago dago, eta EAE, berriz, 6,4 puntu gorago. Hartara, azpimarratu behar da 2004ko
maiatzaren 1ean, hamar estatu kide berri sartu direla Europako Batasunean: Estonia,
Letonia, Lituania, Txekiar Errepublika, Polonia, Hungaria, Zipre, Malta, Eslovakia eta Eslo-
venia, eta honek EBeko batez besteko per capita BPGaren jaitsiera ekarriko du, fenome-
no hau geroago aztertuko dugu txostenean.
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2001 2002 2003

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

EB GUZTIRA 2,0 2,2 1,8

(*) Harmonizatu gabeko KPI
Iturria: Eurostat, INE



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

2.2. espainiar ekonomia

Europako ekonomiak agertu duen hazkortasun apalak ez zu eragin handirik izan espai-
niar ekonomian, izatez, hau izan da 2003an hazkunde ekonomikorik handienetarikoa izan
duen Batasuneko kideetariko bat  (%2,4 urtetik urtera). Azkeneko hamar urteak izan dira
oparotasun ekonomikorik handienekoak Estatuan. Gainera, beste puntu bat nabarmendu
behar da, hau da, urte hauetan hazkundea etengabea izan dela eta bere horretan iraun
duela Europako eta Estatu Batuetako hedapen edo uzkurdura zikloak gorabehera.

Beste alde batetik, aldaketa garrantzitsu bat gertatu da eskari agregatuaren osaeran.
Espainiar ekonomiak orain hamar urte baino irekiera maila askoz ere handiagoa agertzen
du gaur egun. Hala ere, barne eskariak aldi honetan jokatu duen funtsezko zeregina aipa-
tu behar da, izan ere, haren osagaietariko bat, kontsumo pribatua, alegia, ekonomiaren
motore bihurtu da azkeneko hamar urteetan.
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2003. urtea

Luxenburgo 187,1
Irlanda 122,4
Danimarka 113,8
Herbehereak 111,6
Belgika 108,9
Austria 109,8
Erresuma Batua 104,4
Italia 102,4
Finlandia 102,4
Francia 102,2
Alemania 102,0
Suedia 101,3
Espainia 84,8
Portugal 68,8
Grezia 68,4
EAE(1) 106,4

EB GUZTIRA 100

(1) Funcasen (aurrezki kutxa konfederatuen fundazioa) datuetan
oinarrituta egindako kalkulua.
Iturria: European Economy (2003), Funcas.



2.2. grafikoa.  Espainiar ekonomia: BPGaren eta enpleguaren urteko hazkundea
(1990-2003)

2003. urteko ekitaldian arreta jarririk, BPGaren hazkundea %2,4koa izan da, 2002an erre-
gistratutako balioa baino lau hamarren gehiago, urte hartan aurreneko suspertze zantzuak
sumatzen hasiak zirelarik nazioarteko ingurunean. Hazkunde ekonomikoa administrazio
publikoen kontsumoaren hazkortasunean (%4,6) eta eraikuntzan egindako inbertsioan
(%3,7) funtsatu da. Datuok aurreko urtean erregistratutakoekin alderatuz gero ageri
denez, kapital eraketa gordina izan da bilakaerarik hoberena izan duen osagaia, ekipa-
mendu ondasunetan egindako inbertsioak izan duen suspertzeari esker nagusiki (2002.
urtean %-5,4 eta 2003. urtean, berriz, %1,9ko gehikuntza), honek, beraz, 2 puntuko gehi-
kuntza dakar berekin kapital finkoaren eraketa gordinean 2002. urtearen aldean (2002.
urtean %1 eta 2003. urtean, berriz, %3). 

Eskaintzaren ikuspuntutik, berriz, nabarmentzekoa da eraikuntza sektorea izan dela 2003.
urteko hazkorrena (%3,6), urte honetan haren jarduera pittin bat moteldu bada ere (2002.
urtean %4,8). Zerbitzuen sektorean, produkzioaren osotasunean pisurik gehiena duen
sektorea izaki (%60 gutxi gorabehera), portaera aurreko urtekoaren antzekoa izan da
(2002. urtean %2,2 eta 2003. urtean, berriz, %2,1), eta merkatuko zerbitzuek jasan duten
atzerakada apala merkatukoak ez diren zerbitzuek konpentsatu dute. Industria adarra
pittin bat hobera jo du, nekazaritza eta arrantza adarrak izan duen bilakaeraren aitzi, hain
zuzen ere.  
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Iturria: INE
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2.5. taula  Espainiar ekonomia: BPGaren hiruhileko bilakaera osagaien arabera

(Urtetik urterako aldakuntza tasa)

Lanaren merkatuak %2,7ko hazkundea izan du, hau da, gutxi gorabehera 437.000 enple-
gu berri sortu dira. Hala ere, langabeen kopuruak ere %2,1 gora egin du, hau da, langa-
beak 2.127.400 lagun dira. Honela, langabezi tasa biztanleria aktiboaren %11,3 da, hots,
2002. urtearen amaieran erregistratutakoa baino hamarren bat gutxiago besterik ez. Infla-
zioari dagokionez, nabarmentzekoa da prezioei eusteko egin den ahalegin handia, izan
ere, horri esker inflazio tasa %4koa zen 2002an eta 2003an, berriz, %2,6koa, datu hau
oraindik ere Batasuneko batez bestekoa baino handiagoa delarik. Hartara, bada, irakas-
kuntza (%4,3), hotelak, kafetegiak eta jatetxeak (%4,1)eta janariak eta alkoholik gabeko
edariak (%4,1) izan dira talderik inflazionistenak. 

Azkenik, Estatuan oro har kontu publikoen egoera zein den aipatu behar dugu. Adminis-
trazio zentralak BPGaren %0,6ko superabitaz itxi zuen 2003ko ekitaldia, Gizarte Segu-
rantzak erdietsitako saldo positiboa (%1) dela medio, eta Estatuaren eta erakunde
autonomoen %0,4ko defizita konpentsatu zuen. 2004. urterako aurrekontuen oreka lort-
zea espero da zeren eta aurreikusten denez Gizarte Segurantzaren soberakina jaitsi egin-
go baita.
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2003
2002 2003

I II III IV

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

Kapital finkoaren eraketa gordina 1,0 3,0 3,2 3,4 3,0 2,5
•  Ekipamendu ondasunak -5,4 1,9 3,0 3,1 1,2 0,1
•  Eraikuntza 4,2 3,7 3,5 3,8 3,8 3,6

Izakinen aldakuntza(2) 0,0 0,0 0,3 -0,1 0,2 -0,2
Barneko eskaria(2) 2,6 3,4 3,6 3,2 3,7 3,1
Ondasun eta zerbitzuen esportazioa 0,0 4,0 4,4 7,8 2,2 1,8
Ondasun eta zerbitzuen inportazioa 1,8 6,7 8,5 10,1 5,9 2,7

Merkatu prezioetako BPGa 2,0 2,4 2,2 2,3 2,4 2,7

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

(1) EZIAGGE: Etxeen Zerbitzuko Irabazi Asmorik Gabeko Gizarte Erakundeek.
(2) Ekarpena BPGaren hazkundeari
Iturria: INE



2.3. grafikoa.  Interes tasen eta inflazioaren bilakaera

2.3. EAEko ingurune ekonomikoa

2.3.1. Bilakaera historikoa (1980-2003)

Euskal Autonomia Erkidegoko Kontu Ekonomikoei buruz ditugun azkeneko datuen1 ara-
bera, 2003. urtean EAEko Barne Produktu Gordina 43.525,78 milioi eurokoa (7.242.080
milioi pezetakoa) zela, esan nahi baita, %85,3ko gehikuntza termino konstanteetan 1980.
urtean erregistratutako balioaren aldean (23.494,4 milioi euro, 3.909.139 milioi pezeta). 

2.6. taula.  EAEko BPGaren bilakaera merkatu prezioetan adierazita.

(2000ko prezio konstanteak)
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1. Esan behar da oraingo honetan datuak 200ko prezio konstanteetan eskaintzen direla eta ez 1995koetan orain arte egiten
zen gisan.

(1) EBZren finantzazio eragiketa nagusien asteroko enkanteko interes tasa
Iturria: INE.
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(1)

Urtea Milioi Euro Milioi pta 1980=100

1980 23.494,40 3.909.139 100
1985 23.196,34 3.859.546 98,7
1990 29.267,70 4.869.736 124,6
1995 32.056,25 5.333.711 136,4
2000 40.639,71 6.761.878 173,0
2001 41.801,64 6.955.208 177,9
2002 42.491,56 7.070.001 180,9
2003 (*) 43.525,78 7.242.080 185,3

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



EAEko jarduera ekonomikoaren bilakaerak garapen ziklikoa agertzen du 1980tik gaur
arte. Ildo honetatik, laurogeiko hamarkada BPGaren emaitza negatiboekin hasi zen, EAEn
abiaturiko birmoldaketa prozesu zabaletik ondorioztatu zen industriaren krisia zela kausa
funtsean. Orduz geroztik hamarkadaren amaierara arte iraun duen susperraldi bat hasi
zen, eta bizkortasunik handiena 1988-1989 biurtekoan erdietsi zuen, azkeneko hogeita
hiru urtetako hazkunderik garrantzitsuenak izanik (%6,9 eta % 6,3 hurrenez hurren). 

2.4. grafikoa.  EAEko BPGaren bilakaera

Urtetik urterako benetako aldakuntza tasa

Alabaina, laurogeita hamarreko hamarkadaren hasierako urteetan atzeraldi ziklo berri
batek astintzen du EAEko ekonomia, hala nola gure inguruneko beste ekonomia batzuk,
jardueraren hazkundea era garrantzitsuan jaitsi zen, eta atzeraldi horren adierazgarririk
handiena 1993. urtea da, ekitaldi hartan BPGaren 0,8ko hazkunde tasa negatiboa izan
zelarik. Hala ere, urte hori beste inflexio puntu bat bihurtu zen eta harez geroztik ostera
ere hasiko bide da EAEko ekonomiaren hedapen aldi berri bat, hazkunde handikoak izan-
go dira urteok, hala agertzen du 1994-2001 epean urteko hazkundea batez beste
%4,2koa izateak. Azkeneko hiru urte hauetako ezaugarria izan da aurreko hedapen eko-
nomiko aldietakoak baino hazkunde txikiagoak izatea, baina aldi berean Europako eko-
nomia nagusietan erregistratutakoak baino handiagoak, eta honek erraztu egin du estatu
hauekiko benetako konbergentzia.

2.3.2. Estatuarekiko eta EB-15ekiko konbergentzia

Eustatek eta INEk eskainiriko informazioa aintzat harturik, EAEk Estatuko BPG osoari
egindako ekarpena %6,45ekoa izan da 2002. urtean, aurreko ekitaldikoa (%6,57) baino
apaltxoagoa. Per capita BPGari gagozkiola, berriz, Estatuko batez bestekoa baino Euskal
Autonomia Erkideagokoa gorago dago, %25,12 hain zuzen 2002. urtean.
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Iturria: Eustat (kontu ekonomikoak), Euskadiko Kutxa (Euskal Ekonomiari buruzko Txostena)
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2.5. grafikoa.  EAEren parte hartzea Estatuko BPGean.

2.6. grafikoa.  EAEko per capita BPGaren bilakaera, Estatuko batez bestekoa=100.

EAEren eta Europako Batasunaren arteko konbergentzia ekonomikoaz ari garela, Euros-
tatek eskaini dizkigun azkeneko datuen arabera (2001. urteari dagozkionak), ageri da
EAEko per capita BPGa Europako batez bestekoa baino zertxobait handixeagoa dela
(2001. urtean %5,1 handiagoa da). 1999-2001 hirurtekoan  EAEko per capita BPGa
EB-15eko batez bestekoa baino %3,6 handiagoa dugu.

43

INGURUNE SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA

Iturria: Eustat, INE, Euskadiko Kutxa (Euskal Ekonomiari buruzko Txostena).
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2.7. grafikoa.  Per capita BPGa autonomi erkidegoetan 2001. urtean.

EB-15eko batez bestekoa=100

Txostenean lehenago esaten genuen gisan, 2004ko maiatzaren 1ean hamar estatu kide
berri sartzen ziren Europako Batasunean. Estatu hauetako ezaugarria da EB-15eko esta-
tu kideek baino per capita errenta apalagoak izatea, horrenbestez, haiek sartu ondoren
Batasuneko batez bestekoa jaitsi egin da (orain EB-25). Ondorengo taulan ageri den
bezala, 25 kideak kontuan hartuta, Estatua eta EAE toki askoz hobean daude benetako
konbergentziari dagokionean. 
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Iturria: Eurostat.
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2.7. taula. EAEren eta gainerako autonomi erkidegoen benetako konbergentzia
EBarekin. Per capita BPGa.

Enpleguari dagokionez, aurrerapen handiak izan dira EAEn azkeneko urteotan, izan ere,
2002. urtean Europako Batasunekoen (EB-15) antzeko indizeak erdietsi dira adierazle
batzuetan. Kasurako, enplegu tasa (2002. urtean %64 EB-15ean eta %63 EAEn), jardue-
ra tasa (%70 EB-15ean eta %68 EAEn) eta langabezi tasa (2002. urtean biztanleria akti-
boaren %8 ingurukoa EB-15ean eta %8,3 EAEn). 
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Autonomi
EB-15 = 100 EB-25 = 100

erkidegoak 2001
1999-2001 1999-2001

batez-bestekoa batez-bestekoa

Andaluzia 63,1 62,5 68,7
Aragoi 90,5 89,6 98,5
Asturias 72,4 71,9 79,0
Balearrak 105,4 102,4 112,5
Kanariak 79,1 79,6 87,4
Kantabria 82,7 81,3 89,4
Gaztela eta Leon 78 77,5 85,1
Gaztela-Mantxa 67,1 67,5 74,2
Katalunia 100,7 101,2 111,1
Valentzia E. 81,1 80,8 88,7
Extremadura 53,5 53,8 59,1
Galizia 66,5 66,3 72,8
Madril 112,4 112,3 123,4
Murtzia 71,2 70,5 77,4
Nafarroa 106,2 106,2 116,6
EAE 105,1 103,6 113,9
Errioxa 96,9 94,7 104,0
Ceuta eta Melilla -- -- --
ESTATUA 84,2 83,9 92,2

EB-15 100 100 --

EB-25 -- -- 100

Iturria: Eurostat.



2.8. taula  Lan merkatuaren adierazleak: EAE eta EB-15
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Europako Batasuna EAE

1996 2002 ∆ 02/96 1996 2002 ∆ 02/96

Lan egiteko adineko biztanleak 246.401 250.623 1,7 1.454 1.416 -2,6(15-64) (milatan)

Enplegua guztira 155.272 170.415 9,8 724 888 22,7(milatan)

Biztanle enplegatuak 148.200 161.038 8,7 719 886 23,2(15-64) (milatan)

Enplegu tasa 60 64 6,7 49 63 28,6(lan egiteko adineko biztanle. % 15-64)

Enplegu tasa 37 41 10,8 21 33 57,1(lan egiteko adineko biztanle. % 15-24)

Enplegu tasa 74 77 4,1 63 75 19,0(lan egiteko adineko biztanle. % 25-54)

Enplegu tasa 36 40 11,1 29 40 37,9(lan egiteko adineko biztanle. % 55-64)

Norberaren konturako enpleguak 16 59 268,8 19 17 -10,5(%) 

Kontratuko enpleguak 10 13 30,0 27 27 0,0Iraupen mugatua (%) 

Nekazaritzako enplegua 5 4 -20,0 3 3 0,0(%)

Industriako enplegua 28 25 -10,7 37 40 8,1(%)

Zerbitzuetako enplegua 67 71 6,0 60 57 -5,0(%)

Jarduera tasa 68 70 2,9 64 68 6,3(lan egiteko adineko biztanle % 15-64)

Langabezia guztira 18.109 13.560 -25,1 209 81 -61,2(milatan)

Langabezi tasa 11 8 -27,3 22 8,3 -63,6(%)

Gazteen langabezia 10 7 -30,0 19 8 -57,9(biztanleriaren % 16-24)

Iraupen luzeko langabezi tasa 5 3 -40,0 14 3 -78,6(biztanleria aktiboaren %)

Iturria: Egailan, Europako Batzordearen, EFT eta EUSTATen, eta PRAren (urteko batez bestekoak) datuetan oinarrituta



2.4. Gertakari soziolaboral nagusiak Europako Batasunean2

2.4.1. Orotariko ezaugarriak

Europako Lan Harremanen Behatokiak (EIRO) emandako informazioen arabera, aztertu-
riko 16 estatuetan (Europako Batasuneko 15 eta Norvegia, 2004ko maiatzean sartu zire-
nak kontuan hartu gabe) negoziazioaren estaldura maila handian mantentzen da,
negoziazio kolektiboaren estalduraren batez bestekoa soldatako langileen %70 ingurukoa
da, eta denboran zehar egonkorra dela igartzen zaio. Bakarrik Luxenburgon eta Erresu-
ma Batuan kalkulatzen da estaldura %33koa dela, gainerakoetan, berriz, %66tik gorakoa
da. 

EBean 2004ko maiatzean sartu diren estatuen artean negoziazio kolektiboaren estaldura
murritzagoa da eskuarki, soldatako langileen %40 ingurukoa, alabaina, zenbait estatutan,
kasurako Eslovenia edo Zipre, estaldura askoz handiagoa da.

EBeko estatu kideen politika ekonomikoari buruz 2003ko ekaineko Kontseiluak onartuta-
ko jarraibideek ziotenez, baldintza makroekonomiko sendoei eutsi ahal izatea soldaten
bilakaeraren menpe dago (baita banku zentralek eta gobernuek darabiltzaten politiken
menpe ere). Soldaten bilakaerak lagundu beharko lieke baldintza makroekonomikoak
egonkortzeari eta enpleguen aldeko politikari. Estatu kideek sustatu beharko lukete sol-
datak gizarte eragileen artean negoziatzeko aukera emango luketen baldintzak izateko
eskubidea. Orobat garrantzitsutzat jo eta adosten da soldata igoerak prezioen egonkorta-
sunarekin eta produktibitatearen gehikuntzarekin bateragarriak izango direla segurtatzea.
Lan kostuaren bilakaerak, bereziki, neurritsua izan behar luke produktibitateak izan leza-
keen susperraldi zikliko baten testuinguruan edo prezioak aldi baterako igoko balira.
Honek aukera emango lieke enpresei enplegua sortzen duten inbertsioak handitzeko.
Estatu kideek elkarrizketa makroekonomikoa sustatu behar lukete, produktibitaterantz
bideratutako errenta politika batzuen testuinguruan. Politika ekonomikoari buruzko jarrai-
bideek jasotzen dutenez, produktibitatea ere hobeki islatu behar da soldatetan, presta-
kuntzen arteko aldeak eta tokian tokiko lan merkatuen baldintzen arteko aldeak kontuan
hartuta.

Soldaten bilakaera handiagoa da, beharbada, Euro zonako hamabi estatuetan. Ekonomia
eta Diru Batasunaren garapenak adierazten du soldaten gaineko ardura gero eta handia-
goa dela desorekatutako ekonomiak egokitzeko bide gisa, Euro zonako estatuek doiketa
ekonomikoak egiteko truke eta interes tasak ezin erabil ditzaketenez geroztik. Euroa sartu
izanak ere gardentasun handiagoa ekarri du Europako ordainketen konparazioari dago-
kionean. Gainera, 2004ko maiatzean EB beste hamar estatutara zabaldu izanak beste
dimentsio bat dakarkio ordainketen gaiari. Estatu hauetako soldatak eskuarki EB-15eko
batez bestekoak baino askoz ere apalagoak dira. Eta oso interesgarria izango da ikustea
aurreko estatu kideetako soldaten bilakaerak berrienetan izango duen eragina, eta alde-
rantziz ere, soldata erlatiboki apalak dituen estatu talde bat merkatu bakarrean sartu iza-
nak aurreko estatu kideetan izango duen eragina.

2003. urtean ekonomia geldotu egin zen estatu kide gehienetan, langabeziak gora egin
zuen eta inflazioa, berriz, behera. Agian honek soldaten moderazio handiagorako jokale-
kua isla dezake, gobernu askok eskatzen duten bezala.
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2 Atal honetan aurkezten den informazioa Bizi eta Lan Baldintzak Hobetzeko Europar Fundazioak (EIRO) eginiko zenbait
txostenetatik dator. Nabarmentzekoa da bertan Norvegiari buruzko informazioa ere jasotzen dela, estatu hau EB-15ko kide
ez bada ere.



2.4.2. Ordainketak

Europako eta Norvegiako soldata igoeren batez bestekoa 2001. urteko %3,8tik eta 2002.
urteko 3,5etik 2003. urteko %3,1era jaitsi da (Frantziako informaziorik ez dago eskuraga-
rri 2003. urterako). Emaitza hauek 1999. urteaz geroztik izan den gorako joera eteten
dute. Hartara, bada, kontuan hartu behar da inflazioa jaitsi egin dela urte hauetan. Hamar
estatu hautagaitan adostutako soldata igoera askoz handiagoa eta hazkorragoa izan da,
izan ere, 2002. urteko %8,1etik 2003. urteko %9,4ra gehitu baita.

Estatuz estatu aztertuz gero alde batzuk ageri dira, halatan, bada, aldakuntzak, Italiako
%2,1era bitartekoak izan ziren. 2003. urtean aldakuntzak Norvegiako %4,5etik Austriako
%2,21ra bitartekoak izan ziren (alabaina, azkeneko kasu honetan sektoreko gutxienezko
igoerari dagokio ezen ez soldata igoera orokorrari). Horrenbestez, agerikoa da estatu guz-
tietako datuen konbergentzia. Hamaika estatutan beherako joera bera ageri da 2002ko
eta 2003ko gehikuntzetan eta 15 estatuetako batez bestekoan, beste hirutan, aldiz, bere-
ziki Finlandian, gora egin zuten gehikuntzok eta batean bere horretan iraun zuen.  

EBean berriki sartu diren estatuei dagokienez, ageri da 2002. urtean soldaten igoera
nominalak Errumaniako %16,2tik (nazio mailako akordio batek finkatutako gutxienezko
igoera) Zipre eta Maltako %2,5era bitartekoak izan dira, 10 estatuetako batez bestekoa
%8,1ekoa izan da. 2003. urtean soldata igoerak Errumaniako %41,5etik (nazio mailako
akordio batek finkatutako gutxienezko igoera) Zipreko %1,5era bitartekoak izan dira.
Batez bestekoa %9,4koa izan da. 

2.8. grafikoa.  EB-15 eta Norvegian negoziazio kolektiboaren bitartez 2002rako eta
2003rako itunduriko soldata igoerak
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Iturria: EIRO
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EB-15ean eta Norvegian urtetik urterako batez besteko inflazioa, 2002. urteko %2,2tik
2003. urteko 1,8ra jaitsi zen. Eta hau dela medio, batez besteko benetako soldata 2002.
urteko 0,9tik 2003. urteko 1,1era iragan zen (2002. urtean 12 estatutan igo ziren beneta-
ko soldatak eta 2003. urtean, berriz, denetan igo ziren, Italian izan ezik), soldata igoera
nominalak orokorrean jaitsi baziren ere. 

Aurtengo maiatzean Europako Batasunean sartu diren hamar estatuei dagokienez, batez
besteko benetako soldata igoerak (inflazioa deskontatu ondoren) 2002. urtean 3,3koa
izan da eta 2003. urtean 2,1ekoa. Ageri denez, EBeko estatu kide berrien soldata igoera
EBeko kide zaharretakoa baino askoz handiagoa da 2002. urtean eta askoz ere berdin-
tsuagoa 2003. urtean. 

Produktibitatearen bilakaerari gagozkiola (irizpide eta informazio iturrien desberdintasu-
nak direla eta, konparazioak egitea zein zaila den kontuan hartuta) ageri da Europan
zehar eskuarki sindikatuek eragozpen handiekin topo egin dutela banaketa marjinaren
osotasuna erabiliko duten soldatei buruzko akordioak erdiesteko (Doorn formularen nego-
ziazio estrategia adostu zuten eran, hau da, soldata igoera nominalek inflazioa gehi lan
produktibitatearen bilakaeraren berdinak izan behar luketela).

Azkenik, datuek erakusten dutenez, 2002. urtean ageri zen soldaten moderazio nomina-
la areagotu egin da 2003. urtean. Benetako soldata igoerei buruz ari garela, berriz, hala-
ko igoera apal bat ageri da 2003. urtean, seguraz ere inflazioaren jaitsieragatik.
Aldakuntza hauei produktibitateagatik gertatutakoak gehitzen badizkiegu, ageri da
eskuarki estatu gehienetan oraindik ere badagoela  alde bat igoera nominaletan jasotzen
ez dena. Honek nabari uzten du estatu gehienek soldatei buruzko politika ekonomikoaren
jarraibide orokorrei eusten dietela (soldata igoera nominalek bat etorri behar lukete pre-
zioen egonkortasunarekin eta produktibitate hobekuntzekin). 

2.4.3. Lanaldia

Europako Batasunean eta Norvegian itundutako lanaldia abantzu egonkor mantendu da
2001., 2002. eta 2003. urteetan asteko 38 orduetan batez bestekoan, urtean 1.700 ordu
inguru, alegia. Azkeneko urteetan bezalatsu, 2003. urtean ere lanaldia murrizteko akordio
esanguratsurik ez da nabarmendu estatu gehienetan.

Europako Batasuneko estatu kide berrietan eta hautagaietan, adostutako lanaldia askoz
ere handiagoa da, asteko 40 ordu ingurukoa eta urteko 1.800 ordukoa baino handiagoa.

Adostutako asteko lanaldiari dagokionez orokorrean egonkortasuna ageri bada ere, lan
denbora, negoziatzaileek ukitu beharreko gai nagusietariko bat da betiere. Halatan, bada,
Europako sindikatuen konfederazioak (ETUC) ebazpen bat eman zuen 2003ko biltzarre-
an asteko 35 orduko lanaldiaren aldeko kanpainari eusteko konpromisoa adierazten
zuena, lanaldia murrizteko neurri berritzaileekin bai negoziazio kolektiboaren bitartez bai,
hala behar litzatekeen tokietan, lege ekimenen bitartez, baita lanaldiari buruzko Zuzenta-
raua berrikusita ere langile orori bere estaldura ematen diela segurtatzeko, lana eta fami-
lia bizitza hobeki bateratu ahal izateko, eta kalitatezko enpleguen eta prestakuntzaren
beharra sustatzeko, eta aldi berean enplegua eta ingurumen gaiak kontuan hartzeko.

Negoziazio kolektiboak berebiziko papera jokatzen du EBeko lanaldiaren iraupena zehaz-
teko, baina eragin txikiagoa du Europako Batasuneko estatu kide berrietan eta hauta-
gaietan.
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2003. urteari dagokion informazioak azaltzen digunez, EBeko estaturik gehienetan datuak
2002. urtekoen antzekoak dira. Azkeneko aldaketa garrantzitsua Belgikan gertatu zen,
izan ere, bertan akordio nazionalak ordubeteko murrizketa finkatu zuen asteko lanaldia-
ren gehienezko iraupenari (39 ordu 2002. urtean eta 38 ordu 2003. urtean). 

Azkeneko bost urteei buruzko azterketan, lanaldiaren jaitsiera apal batto ageri da EBeko
15 estatuetan eta Norvegian, nagusiki, asteko 35 orduko lanaldiari buruzko legeria inda-
rrean sartzearekin batera, Frantzian lanaldia murriztu baita. Orokorrean ez da ageri lanal-
diaren murrizketa esanguratsurik (Frantziak 4 ordu, Belgikak 2 ordu, Luxenburgok,
Suediak eta Erresuma Batuak astean ordubete inguru murriztu dute, eta gainerako esta-
tuetan aldaketa gutxi izan da bost urteko aldi honetan). Honetatik guztitik, ondorioztatzen
da estatu gehienetan lanaldiaren murrizketak txikiak izan direla (hala ere, izan dira sal-
buespen batzuk zenbait enpresa eta sektoretan) eta maiz malgutasun neurrien eskutik
etorri dira .  

2003.ko gertakaririk garrantzitsuena, apika, Alemanian jazo da, izan ere, metaleko langi-
leen sindikatuak erdietsi zuen sektorean 35 orduko astea sartzea, eta saiatu zen neurri
hau ekialdeko Alemaniara hedatzen. Horren inguruan Ekialdeko altzairuren sektorean
akordio bat izan zedin lortu zuen, ez ordea Alemaniako alde horretako metalaren sekto-
rean, eta 38 orduko asteari eusten diote lau asteko greba bat eginagatik ere. Hau izan da
Alemaniako sindikatuak 1950az geroztik galdu duen lehenengo bataila garrantzitsua, eta
agerian jartzen du lanaldia murrizteko akordio kolektibo handien garaia amaitu ote den
susmoa (oraingoz bederen) Europako estatu gehienetan.  

Itxura denez, malgutasuna da orain, era desberdinetan, lanaldiari buruzko negoziazioeta-
ko gai nagusia. Esate baterako, lanaldi malgua ezarri edo hedatu egiten duten sektoreko
akordioak lortu ziren Frantzian, Alemanian, Italian eta Espainian. Gai honen inguruko adi-
bide jakingarri bat Danimarkan gertatu zen, izan ere sistema berritzailea sartu dute bertan
finantza sektorean eta hiltegietan, akordio horren arabera enplegatuek soldata osoaren
kantitate bat nola erabili erabaki dezakete eta hala soldata handiagoa jaso, pentsio fun-
tsei ekarpen handiagoa egin edo astialdi gehiago izan. Orobat, salbuespenen artean aipa-
tu behar da oraindik ere murrizketa garrantzitsu batzuk gertatzen direla zenbait kasu
berezitan, kasurako Irlandan 2003ko apirilean bankuen sektorearen akordio baten bitar-
tez 35 orduko astea ezarri da, baina hau ezohiko samarra da estatu horretan. 

EBeko estatu kide berrietan eta hautagaietan, esan behar da, negoziazio kolektiboak
paper txikia jokatzen du lanaldiaren iraupena finkatzeko. Halatan, bada, Estonia, Letonia
eta Polonia bezalako estatuetan akordio kolektiboek ez ohi dute legeak finkatutako lanal-
di normaletik desbideratzeko joerarik (usaian 40 ordu), alabaina, badira salbuespenak
ere, kasurako, Eslovakian eta Zipren itundutako lanaldia EB zaharreko batez bestekoaren
antzekoa da.   
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2.9. grafikoa.  2003ko negoziazio kolektiboaren bidez itundutako batez besteko
asteko lanaldi normala.

2.4.4. Enplegu politika Europako Batasunean

Amsterdamgo 1997. urteko ituna da gaur egungo enplegu politika europarraren abiapun-
tua. Bertan adierazten zen estatu kideek enpleguari interes komuneko gauzatzat iritzi
behar ziotela eta Europako Batasun mailako jardunbide bateratu eta koordinatu baten
beharra ere bazegoela. Hartara, bada, oinarri honetan funtsaturik zehaztu zen Enplegu-
rako Europako Estrategia, eta enpleguaz eztabaidatzeko antolatu zen lehenbiziko gailu-
rrean jarri zen abian, Luxenburgon 1997an hain zuzen ere. Estrategia honetan jasotzen
zenez, Europako Batzordeak urtero “Enpleguari buruzko jarraibideak” deritzenak taxutu
behar zituen, eta hauek estatu kideak artikulatzeko balio behar zuten beren enplegu plan
nazionalak zehazterakoan, eta aldi berean haien lan politikak ere, helburu argiak eta ongi
zehaztuak izaki, lehentasunezko jardunbideko lau zutaberen inguruan koordinatzeko deia
egiten zien: 

• Enplegu maila handia lortzea ekonomian oro har eta lan merkatuko kolektibo guztietan.

• Enplegagarritasuna eta enpleguaren sorkuntza sustatzea, langabeziaren kontrako poli-
tika pasiboak bultzatu beharrean.

• Lanaren antolamenduari buruzko proposamen berria sustatzea, halako moldez non
EBeko enpresek aldaketa ekonomikoei aurre egin ahal diezaieten segurtasunaz eta
egokitze ahalmenaz, eta langileei bidea emanez prestakuntza ekimenetan parte har
dezaten beren bizitza osoan zehar.
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(*): 2000. urteari dagokio;
Iturria: EIRO.
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• Guztientzat aukera berdinak eskaintzen dituen lan esparru berri bat garatzea, guztiak
lan merkatura irits daitezkeen eta enplegu bat lor dezaketen lan esparru bat alegia.

Luxenburgoko Gailur honen esparruan, beraz, Europako buruzagiek, enpleguari buruzko
politika nazionalak ezartzeko eta ikuskatzeko urteko ziklo bat abian jartzea deliberatu
zuten, gerora “Luxenburgoko Prozesua” izenaz ezagutuko dena, eta EBean bezala esta-
tu kide guztietan ere erabili beharreko enplegu politika seinalatzen duena. 

Europako Batasunerako beste helburu estrategiko berri bat finkatu zen 2000. urtean Lis-
boan burutu zen Europako Kontseiluan: jakintzan oinarritutako munduko ekonomiarik
lehiakor eta bizkorrena bihurtzea, ekonomikoki era iraunkorrean hazteko gai litzatekeena,
enplegu gehiago eta hobeak lituzkeena eta gizarte kohesio handiagoa lukeena. Xede
honetarako Kontseiluak 2010. urterako helburu orokorrak finkatu zituen enpleguari dago-
kionez  eta helburu zehatzak emakumeen enpleguari dagokionez, helburu horiei, 2001.
urtean Stockholmen egin zen Europako Kontseiluan, bitarteko helburu batzuk erantsi zi-
tzaizkien 2005. urtera begira. Halatan enplegu betearen bidean, Europako Batasunean
politikek ahaleginak egin beharko dituzte batez beste honako helburu hauek erdiesteko: 

• Enplegu tasa orokorra 2005ean %67koa izatea eta 2010ean %70ekoa.
• Emakumeen enplegu tasa 2005ean %57eko izatea eta 2010ean %60koa. 
• Adin handiagoko pertsonen (55-64 urte) enplegu tasa 2010ean %50ekoa izatea. 

Lisboako agenda burutu ahal izateko estatu kideetako politikek, elkarren osagarri eta
elkarren euskarri diren hiru helburu sustatu behar dituzte era orekatsuan: enplegu betea,
lanaren kalitatea eta produktibitatea, eta gizarte kohesioa eta gizarteratzea.   

Lisboako Gailurrean finkatutako helburu eta xede hauek 2002ko martxoan burutu zen
Bartzelonako Gailurrean berretsi zituzten, eta Bruselako Gailurrean Europako Kontseiluak
berretsi zuen enplegurako estrategiaren garrantzia eta eskatu zuen Jarraibideak emaitzak
lortzeko xede argia izan dezaten.

Azkeneko urteetan aurrerapen handiak egin dira langabeziaren kontra borrokatzerakoan
eta Lisboako helburuetara hurbiltzerakoan. Hartara, bada, EB-15ean langabezi tasa
oraindik ere handia den arren (%8), hori bai, aurreko urtearen aldean aldakuntzarik duela,
jarduera tasa era esanguratsuan handitu da, izan ere, 2003. urtean gehikuntza %0,8koa
izan da.  
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2.9. taula  Lan merkatua EB-15etan (estatuen arabera) (2003)

Enplegurako Europako Estrategiak ebaluazio zorrotza izan zu bai 2000. urtean bai
2002.ean ere (azkeneko bost urteetan metatutako esperientziaz). Ebaluazio honek age-
rian jarri du ditugun ahuleziei heldu behar diegula betiere eta hedatzearen ondorioz Euro-
pako Batasunean agertuko diren erronka berriei ere aurre egin behar diegula.

2.5. Enplegu politika eta lan harremanak Espainiako estatuan

Espainiako estatuak azkeneko urteetan enplegurako estrategiak taxutu ditu arian-arian,
haien sustatzaileek diotenaren arabera, hiru helburu lortzeko xedeaz: enplegu betea,
lanaren kalitatea eta produktibitatea hobetzea eta Europako Batasunak finkatu bezala
gizarte kohesioa eta gizarteratzea sendotzea. Hartara, bada, 2003. urterako Enplegurako
Plan Nazionalean islatzen dira bai egindako aurrerapenak bai hiru helburu hauek lortze-
ko bidean aurrerago joateko hartu behar diren neurriak ere.  

Planean jasorik eta 2003. urterako diseinaturik dauden jardunbide nagusiek erantzuna
ematen diete Batzordeak egindako diagnostikoari eta oharpenei, izan ere, hauetan hona-
ko iritziak agertzen dira:

i) Espainiako estatuak 1995. urtetik 2001. urtera arte EBeko enpleguen ia laurdenak
sortu dituen arren, eta 2002. urtean kopurua %51ra iritsi bada ere, langabezi tasa
Europako Batasuneko batez bestekoa baina hagitzez handiagoa da eta enplegu tasa,
berriz, EBeko batez bestekoaren azpitik dago betiere.
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Enpleguaren Jarduera Enplegu Langabezi Unitateko benetako

hazkundea(1) tasa(2) tasa tasa(3) lan kostua (UBLK)
Oinarria 1991 = 100

Belgika -0,1 63,2 58,2 7,8 -1,0
Danimarka -0,3 78,7 74,7 5,0 -0,2
Alemania -0,9 74,1 67,8 8,9 -0,3
Grecia 0,3 60,5 54,7 9,5 -1,5
Espainia 1,0 66,8 59,1 11,6 -0,8
Frantzia 0,1 69,9 63,6 9,2 -0,1
Irlanda 0,4 68,7 64,9 5,6 -0,8
Italia 0,4 66,1 61,8 9,1 0,2
Luxenburgo 1,1 65,7 95,6 3,3 0,3
Herbehereak -0,6 78,5 75,4 4,2 0,0
Austria 0,0 76,4 73,3 4,5 0,0
Portugal -0,3 73,5 68,5 6,5 -1,3
Finlandia -0,2 74,8 67,8 9,4 0,2
Suedia -0,3 77,1 72,8 5,3 0,0
Erresuma Batua 0,5 76,6 72,6 5,1 0,0
EAE(4) 0,9 69,1 63,4 8,6 --

EB-15 0,0 70,4 64,8 8,0 -0,2

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



ii) Emakumeen langabezia gizonezkoena baino gehiago murriztu bada ere, emakumeen
langabezi tasa gizonenaren bi halakoa eta gehiago bada oraindik ere. 

iii) Espainiako estatuak produktibitatea astiro hobetu du, aldi baterako lanaren portzen-
tajea handia da (hala ere murriztu egin da eta 2003. urtean %30 ingurukoa da) lanal-
di partzialeko kontratuen erabilera oraindik ere beste estatu kide batzuena baino
txikiagoa da.

Enplegu planak oro har jasotzen dituen jardunbide zehatzak, Gobernuak prestatu ditu,
UGT eta CCOO sindikatuen eta CEOE eta CEPYME enpresarien elkarteen laguntzaz.

Testuinguru honetan, 2003. urtean Estatuak zazpi lege onetsi ditu (dagoeneko indarrean
direnak) hala nola plan eta jardunbide batzuk ere: 

• 28/2003 Legea, irailaren 29koa, erreserba funtsarena. 
• 40/2003 Legea, azaroaren 18koa, familia ugariak babesteko dena. 
• 41/2003 Legea, azaroaren18koa, elbarritasunen bat duten pertsonen ondarea babes-

teko dena.
• 51/2003 Legea, abenduaren 2koa, elbarritasunen bat duten pertsonen aukera berdin-

tasuna eta ez diskriminazioari buruzkoa.  
• 53/2003 Legea, abenduaren 10ekoa, elbarrien enplegu publikoarena.
• 54/2003 Legea, abenduaren 12koa, lan arriskuen prebentzioarena.
• 56/2003 Legea, abenduaren 16koa, enpleguarena. 
• 1046/2003 Errege Dekretua, abuztuaren 1ekoa, etengabeko lanbide heziketa arautze-

ko dena.

Bereziki nabarmentzen dira Enpleguaren Lege berria eta Etengabeko Prestakuntzako
Eredu Berria. Enpleguaren Lege berriak 1980ko Enpleguaren Oinarrizko Lege zaharra
ordezkatzen du.  

2004ko urtarrilaren 1etik indarrean dagoen Etengabeko Prestakuntzako Eredu berriak
kudeaketa eredu berria finkatu du, eta berekin dakartzan neurrien artean Forcemaren
berrikuspena dago, besteak beste. Erreforma honen kontrako helegiteak aurkeztu dituzte
autonomia erkidego batzuek Auzitegi Konstituzionalean, zeren eta, haien iritzian, ez baitu
eskumenen banaketa errespetatzen etengabeko prestakuntzaren kudeaketari dagokio-
nean. Lehenago ere azaldu izan du Auzitegi Konstituzionalak gai honi buruz duen iritzia,
eta adierazi du etengabeko prestakuntzaren kudeaketa autonomia erkidegoen eskumena
dela.
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ENPLEGUAREN LEGEBERRIA (2003)

➣ Enplegurako aukerak hobetzen ditu:

• Neurri multzo bat zehazten du langabeek lan merkatuaren aurrean dituzten aukerak
hobetzen laguntzeko.

• Laguntza gehiago ekartzen die kolektibo behartsuenei, bereziki langabezian luzaroan dau-
denei. 

➣ Datu base komun bat sortzen du:

• Enpleguko zerbitzu publiko guztien jardunbide printzipio komunak zehazten ditu, besteak
beste nabarmentzekoa da sistema informatikoen bateragarritasuna eta Estatu osorako lan
eskaintzen eta eskarien datu base bakarra izatea, autonomia erkidegoen informazioa
jasotzen duena.

• Langileen mugikortasuna errazten du.

➣ Enpleguko Sistema Nazionala ezartzen du:

• Honakoak dira Enpleguko Sistema Nazionala osatzen dutenak: Enpleguko Institutu
Nazionala (EIN), aurrerantzean Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa izena hartuko duena,
eta autonomia erkidegoetako enplegu zerbitzu publikoak.

• Sindikatuek eta enpresarien elkarteek enpleguko zerbitzu publikoetan parte hartuko dute. 

➣ Beste erakunde batzuekiko lankidetza proposatzen du:

• Beste enplegu entitate batzuekin dituen lankidetza aukerak aprobetxatzen ditu, hala nola
aldi baterako lan enpresekin eta enplegu agentziekin.

• Enpleguko Sistema Nazionala osatzen duten kontsulta organoak honakoak dira: Lan
Gaietarako Arloko Batzarra eta Enpleguko Sistema Nazionaleko Kontseilu Nagusia, sortu
berria, eta bertan ordezkaritza dute estatuko administrazio orokorrak, autonomia erkide-
goek eta sindikatuek eta enpresarien elkarteek.

ETENGABEKO PRESTAKUNTZAKO EREDU BERRIA (2003)

➣ Sistema berriaren ardatz nagusia, enpresek berek garatutako prestakuntza ekintzak dira.
Enpresa bakoitzak, tamaina, jarduera eta kokapena gorabehera, prestakuntza eredua,
haren edukia eta noiz eta nola egiten duen aukera dezake. 

➣ Bere langileentzako prestakuntza egiten duen enpresa orok automatikoki gizarte kotiza-
zioetan hobariak izateko eskubidea edukiko du.

➣ Europako Gizarte Funtsak (EGF) lagundutako finantzazio maila hain da handia ezen eredu
berri honek eskatzen du etengabeko prestakuntzan sartzen diren langileen gutxienezko
portzentaje batek EGFk lehenetsirik deritzen kolektibokoak izan behar dutela: enpresa txiki
eta ertainetako (ETE) langileak, emakumeak, elbarritasunen bat duten pertsonak, 45 urte-
tik gorakoak eta  kualifikazio gabeko langileak.

➣ Etengabeko Prestakuntzako Estatuko Batzordea eratzen da, honako erakunde hauek osa-
turik: ordezkaritza handieneko enpresarien elkarteak eta sindikatuak, estatuko administra-
zio orokorra eta autonomia erkidegoak.

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.



Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan, 1995eko irailaren 27an, lanbide arteko akordio
bat erdietsi zen EAEko etengabeko lanbide prestakuntzari buruz, ELA, CCOO, LAB eta
UGT sindikatuek eta Confebask enpresarien konfederazioak izenpetutakoa. Lanbide arte-
ko akordio honen osagarria da Eusko Jaurlaritzarekin izenpetutako hiru alderdiko akor-
dioa, Hobetuz Etengabeko Prestakuntzarako Fundazioaren sorreran dagoena (EHAA,
1995/10/25), eta honen patronatuan akordioa izenpetu zuten alderdi guztiak daude ordez-
katurik gaur egun. Halatan, bada, Hobetuzen helburua EAEko etengabeko prestakuntza-
ren osotasuna sustatzea eta kudeatzea da.

1046/2003 Errege Dekretuak etengabeko prestakuntzaren erreforma egiteko asmoa du,
Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen adostasunik gabe onartu da eta EAEn eten-
gabeko prestakuntzari buruz erdietsitako akordioak kolokan jartzen ditu.

Beste alde batetik, aipatu behar litzateke halaber 2003ko Negoziazio Kolektiborako Kon-
federazio arteko Akordioa, alderdiek baitezpada bete beharrekoak eta urtebeteko inda-
rraldia duena. Akordioan ukitutako gai nagusiak ondorengo taula honetan laburbildurik
jasotzen dira.  
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2003KO NEGOZIAZIO KOLEKTIBORAKO KONFEDERAZIO ARTEKO AKORDIOA

➣ Soldatei buruzko irizpideak: 

• Soldatei buruzko negoziazioaren lehenbiziko erreferentzia, gobernuak 2003. urterako fin-
katurik, aurreikusitako inflazioa izango da.

• Aurreikusitako inflazioa baino igoera handiagoak izan daitezke, betiere produktibitatearen
igoeraren mugen barnean.

• Hala negoziatutako hitzarmen kolektiboek soldatak berrikusteko klausula bat jasoko dute,
soldaten moderazioaren helburuaren kalterik gabe.

➣ Hitzarmen kolektiboetan kontuan hartu beharreko irizpideak honako gaiei dagokienean:
enplegua, barne malgutasuna, lanbide kualifikazioa eta laneko tratu berdintasuna: 

• Enplegua iraunaraztea eta sustatzea, bereziki langabezi mailarik handiena duten langileen
kolektiboen artean.

• Enpleguaren egonkortasuna bultzatzea enpresentzako lehiakortasun berme eta langi-
leentzako segurtasun berme gisa.

• Langileen gaitasunak eta lanbide kualifikazioak etengabe garatzea.
• Enpleguan eta lan baldintzetan diskriminaziorik ez eta tratu berdintasun printzipioak bete-

tzea eta gizonen eta emakumeen arteko aukera berdintasuna bultzatzea.
• Malgutasunaren eta segurtasunaren arteko oreka egokia izatea, eta inguruabar aldako-

rren aurrean enpresei barne egokitzapenerako aukera emango dieten esparruak ezartzea.
• Informazioaren eta komunikazioaren teknologien eragina ekoizpenaren garapen oroko-

rrean eta lan harremanetan.
• Informazio eta analisi tresnak garatzea ekoizpenaren aldaketetara egokiro moldatzeko,

eta negoziazio kolektiboan itundutakoari jarraipena egiteko. 

➣ Gizon-emakumeen arteko aukera berdintasuna:

• Negoziazio kolektiboak bere ekarpena egin behar du berdintasun esparru bat ezartzeko
gizon-emakumeen lan baldintzak garatzerakoan, eta berdintasuna galarazten duten ozto-
poak kentzen dituzten jardunbideak erraztu, eta hala balegokio, ekintza positiboak gau-
zatzera jo baldin eta abiapuntutik bertatik lan baldintzekin lotutako desberdintasun
egoerak daudela ageri bada. 
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2003KO NEGOZIAZIO KOLEKTIBORAKO KONFEDERAZIO ARTEKO AKORDIOA

➣ Telelana: Telelanari buruzko Europako akordio markoa:

• Telelana borondatezkoa da bai langilearentzat bai enpresarentzat.
• Telelangileek enpresako instalazioetan lan egiten duten langile konparagarrien eskubide

berak izango dituzte.

➣ Lan segurtasun eta osasunari buruzko irizpideak:

• Osasun azterketak eta mediku azterketa orokorrak edo berariazkoak ez direnak bereiztea.
• Berariazko prestakuntza sartzea lanpostu bakoitzaren arriskuen arabera.
• Gomendagarria da prebentzio ordezkarien ordu kreditua eta hitzarmen kolektiboetan lan

arriskuei buruzko analisiak egiteko, azterlanak egiteko eta soluzioak proposatzeko helbu-
ruarekin eratzen diren batzorde paritarioak, sektore eta lurralde eremu ahalik eta zabale-
neko hitzarmen kolektiboetan sartzea.

➣ Negoziazio prozeduraren irizpide orokorrak:

• Behin hitzarmenak salatu ondoren negoziazio prozesuak berehala hastea, eta informazioa
trukatzea negoziazio prozesuko solaskidetza errazteko eta itundutakoa aplikatzerakoan
erantzunkidetasun handiagoa izateko.

• Bi aldeek negoziazioa irekirik edukitzea zentzuzkoa denaren mugaraino.
• Proposamenak eta alternatibak idatziz agertu, bereziki negoziazioan zailtasun egoerak

daudenean.
• Batzorde paritarioen edo mistoen funtzionamendua eraginkorragoa izateko bidea ematen

duten formulak eta prozedurak sustatzea eta batzordeok hobeki eta osatukiago arautzea.
• Sektoreak eta enpresak, gatazkak auzitegietatik kanpo konpontzeko akordioetara bil dai-

tezen bultzatzea, halatan lortu ahal izateko eraginkortasun handiagoa eta bitartekotza eta
arbitraje tresnen erabilera handiagoa eta autonomia kolektiboa sendotzeko.
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3. EAE-KO EGOERA SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA 2003. URTEAN

3.1. Ekoizpen jarduera

2003. urtea amaitzean, euskal ekonomiaren hazkundea Estatukoaren berdina izan da
(%2,4), eta Espainiako estatuko batez bestekoaren maila berean dago 2002. urtean haren
hazkundea hiru hamarren txikiagoa izan ondoren. Igoera honen oinarria familien kontsu-
moa eta eraikuntza sektorearen bizkortasuna izan dira, izan ere, hauek izan dira hedape-
naren motore nagusiak ziurgabetasunak jotako nazioarteko testuinguru batean, eta
euskal industriak ere suspertze zantzu nabariak erakusten ditu. Datu hauek, euskal exe-
kutiboak abendurako egiten zituen aurreikuspenak baino hobeak dira, hark BPGaren
%2,2ko hazkundea kalkulatzen baitzuen.  

3.1. grafikoa.  BPGaren urteko hazkundea (1991-2003): EAE eta EB-15
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Iturria: Eusko Jaurlaritza, European Economy (2003). Eurostat
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EAEko ekonomiaren hazkundea, aurten berriz ere, positiboa izan da Europako ekonomia
nagusiek, Alemaniak, Frantziak eta Italiak, alegia erdiesten dituzten emaitzekin alderatu-
rik. Izatez, 3.1. grafikoan ageri denez, BPGaren urteko hazkundea EB-15ekoaren (Euros-
taten datuen arabera Europako hazkundea %0,7koa izan da) hiru halako izan da 2003.
urtean, eta hau aurrerapen handia izan da gure lurraldearen eta Europako Batasuneko
gainerako ekonomien arteko konbergentzia prozesuari dagokionez.

3.1. taula.  Barne Produktu Gordina (Eskaintza)

(Urtetik urterako aldakuntza tasa)

Eskaintzaren ikuspegitik, eraikuntza sektorea euskal ekonomiaren sektorerik bizkorrena
da (%4,1), alabaina moteltze txiki bat jasan du ekitaldi honetan 2002. urtekoarekin alde-
raturik(%4,7ko hazkundea erdietsi zuelarik). Zerbitzuen sektoreak bi hamarreneko haz-
kundea izan du (%2,5) aurreko urtekoaren aldean, industriaren egoerak ere hobera egin
du haren jardueraren hazkundea %0,3 izan baitzen 2002. urtean eta %1,7koa, berriz,
2003. urtean. Dena dela, datuek agerian jartzen dute industria adarra izan dela azkeneko
urteotako kaltetuena, 200. urtean zuen %7,2 hazkundetik 2002ko %0,3kora eta 2003ko
%1,7kora jaitsi baita. Nekazaritzak eta arrantzak EAEn izan duten galera ere garrantzi-
tsua izan da, izan ere, haren jarduerak behar egin baitu bi urte jarraian (2002an %-4 eta
2003an %-16,4). 

3.1.1. Industria

Gorago esaten genuen bezala, industria sektoreak azkeneko urte hauetako unerik txarre-
na zeharkatzen ari dela ematen du. Gertakari garrantzitsu batzuek, hala nola 2001eko
irailaren 11ko atentatu terroristak eta Estatu Batuek Iraken kontra hasitako gerrak, beste-
ak beste, ziurgabetasun maila eta nazioarteko eremuko tentsio geopolitikoak nabarmen
igoarazi zituzten eta munduko ekonomiaren bilakaera baldintzatu egin zuten. EAEko eko-
nomiaren bilakaera eta zehazkiago bere industria sektorearena ezin izan da egoera hone-
tatik at egon eta kalteturik suertatu da, esku artean darabiltzagun adierazle guztiek
erakusten duten bezala. Nolanahi den ere, 2003. urteko bigarren erdian suspertze zantzu
batzuk sumatu dira.  

Hartara, bada, Industria Produkzioaren Indizearen (IPI) urtetik urterako aldakuntza tasa
%1,2koa izan du bi urte jarraian hazkunde negatiboak erregistratu ondoren. Hazkunde
honen oinarrian bitarteko ondasunen produkzioaren gorakada dago (%2,1), ezen bai eki-
pamendu ondasunek bai kontsuma ondasunek atzerakadak izan dituzte metaturiko alda-
kuntza tasetan 2003. urtean (%1,3 eta %1,6 hurrenez hurren). 
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Kontzeptua 2000 2001 2002 (a) 2003 (e)

ESKAINTZA
• Lehen sektorea -17,1 13,1 -4,0 -16,4
• Industria 7,2 3,0 0,3 1,7
• Eraikuntza 7,4 7,4 4,7 4,1
• Zerbitzuak 3,8 2,6 2,3 2,5

BPG 5,3 3,0 1,7 2,4

(a) Aurrerapena
(e) Estimazioa
Iturria: Eusko Jaurlaritza (2003ko abendua)



3.2. taula.  Industria sektoreko adierazleak

(Aldakuntza tasa aurreko urtearen aldean)

Azpisektoreak azterturik, 2003. urtean oro har metaturiko hazkunderik handienak izan
dituztenen artean honakoak nabarmentzen dira: petrolioaren errefinatzea (%21,4), kau-
txua eta plastikoa (%7,1), material elektrikoa (%6,4) eta industria kimikoa (%2,9). Aitzitik,
metaturiko tasarik apalenak honako adar hauek izan dituzte: larruaren eta oinetakoen
industria (%-14,7), beste manufaktura batzuk (%-4,7), zuraren industria (%-3,7) eta maki-
neria sektorea (%-1,2).  Lurraldeen arabera begiratuz gero, portaera positiboa izan da hiru
lurralde historikoetan, baina erdietsitako emaitzak ez dira homogeneoak izan: Gipuzkoa
%2,1 hazi da, Araba %1,2 eta Bizkaia %0,5.

Industriako enpleguari dagokionez, aurreko urtean hasitako beheranzko bilakaerak bere
horretan iraun du 2003. urtean ere, izan ere, 2002. urtean 252.200 lagun enplegaturik
edukitzetik 2003. urtean 247.200 enplegatu edukitzera iragan da. 5.000 lanpostu suntsitu
izanak industriako enpleguaren %2ko murrizketa ekarri du 2002. urteko datuen aldean,
hala ere, euskal enpleguak, geroago txostenean azalduko dugun bezala, guztira %0,9
gora egin du 2003. urtean barrena. Aipatu behar da halaber, 2003. urtean ekoizpen gai-
tasunaren erabileraren datuak pittin bat behera egiten duela, %79,5era, aurreko urtekoa-
ren aldean, orduan %80,1ekoa izan baitzen. 

Industria sektorearen bilakaera aztertzeko, enplegua eta Industria Produkzioaren Indizea
(IPI) funtsezko aldagai erabakigarri bi dira. Horregatik, aurreko urteetan egin izan den
bezala, bakoitza bere aldetik aztertu ondoren, egoki iritzi diogu bi aldagai hauek 1990-
2003 aldian eduki duten portaeraren azterketa bateratua egiteari. Oinarritzat 1990. urteko
datuak hartuko ditugu. 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 enpleguak beheranzko joerari eusten dio (%6,6ko jaitsiera),
eta honela lau urtetan, 40.000 lanpostu suntsitzen dira sektorean. Industriaren produk-
zioa, ordea, suspertzen da eta %7,4ko hazkundea erdiesten du.
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EAE 2001 2002 2003

Industriako BPGA 3,0 0,3 1,7

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

Industria Prezioen Indizea(1)

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

Beste adierazle batzuk
Industriako enplegua 6,1 -2,0 -2,0
Ekoizpen gaitasunaren erabilpena % 80,0 80,1 79,5
Manufakturen esportazioa -2,0 2,1 0,5
Manufakturen inportazioa 1,2 -0,5 3,6

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



3.2. grafikoa.  IPIaren eta industriako enpleguaren bilakaera (1990-2003)

• 1994-2001: hedapen ziklo bat hasten da eta euskal industria sendotzen dela ematen
du. Bi aldagaiek suspertze zantzu argiak agertzen dituzte eta sei urte hauetan haz-
kundeak erdiesten dituzte, %43,1  produkzioaren kasuan eta %23,2 enpleguaren
kasuan.

• 2001-2002: ezegonkortasun etapa bat sektorean. Behera egiten dute enpleguak (%-2)
eta industria ekoizpenak (%-0,7).

• 2002-2003: Industria Produkzioaren Indizeak zertxobait gora egiten du (%1,2), Baina
enpleguak 2002. urtean hasitako beheranzko joerari eusten dio (%2). 

Agerian gelditu den bezala, azkeneko hamahiru urte hauetan industria produkzioaren haz-
kundea oso nabarmena izan da gure lurraldean (%43,3), bakarrik 1992, 1993 eta 2002ko
jaitsierek eten dute. Industriako enpleguari dagokionez, nabarmentzekoa da 1991. urtean
beheranzko joera hasten dela eta bere punturik apalena 1994. urtean jotzen duela. Urte
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Iturria: EUSTAT eta INE.
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hori, ordea, inflexio puntu bihurtzen da eta orduz geroztik berriz suspertzen hasiko da eta
galdutako maila erdietsiko du enpleguak. Azkeneko bi urte hauetan, berriz, atzerapen txiki
batzuk izan ditugu aldagai honetan. Estatuari dagokionez, Bilakaera oso antzekoa izan
da.

3.1.2. Eraikuntza eta zerbitzuak

Eraikuntza sektorea berriro ere EAEko ekonomiaren sektorerik bizkorrena izan da 2003.
urtean, Barne Produktu Gordinaren %4,1eko hazkundea erregistratu du eta. Nolanahi den
ere, aurreko urtekoaren aldean jardueran atzerakada txiki bat egon da, izan ere, orduko
BPGaren hazkundea 2003. urtekoa baino sei hamarren gorago zegoen. Hartara, enple-
guaren gehikuntza ere 2002. urtekoa baino apalagoa izan da, eta %4,3ko aldakuntza tasa
metatua erdietsi du (2002an %9,1). Eraikuntzarako materialen Industria Produkzioaren
Indizea (IPI) jaitsi da pittin bat (%0,7), beste adierazle batzuek, ordea, gehikuntza nabar-
menak erregistratu dituzte, hasitako eta amaitutako babes ofizialeko etxeak, kasurako,
(%47,1 eta %45,3 hurrenez hurren).

Zerbitzuen sektorearen adierazleek agerian jartzen dutenez, sektore honen bilakaera
eraikuntzarena baino hein bat xumeagoa izan da. Izatez,  Barne Produktu Gordinaren
hazkundea bi hamarren igo da bakarrik 2002. urtekoaren aldean (%2,5), eta enpleguak
%1,2ko hazkundea besterik ez du izan. Aire zirkulazioko bidaiari kopuruak gora egin du
(%14,5), bi urtez aldakuntza tasa negatiboak izan ondoren, eta hirugarren sektoreko gai-
nerako adierazleek ere tasa positiboak erregistratu dituzte 2002. urtean erdietsitako
datuen aldean.

3.3. taula.  Adierazleak: Eraikuntza eta Zerbitzuak

(Aldakuntza tasa aurreko urtearen aldean)
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EAE 2001 2002 2003

Eraikuntza
BPG 7,4 4,7 4,1
Enplegua 6,5 9,1 4,3
Hasitako Babes Ofizialeko Etxebizitzak 87,8 7,0 47,1
Amaitutako Babes Ofizialeko Etxeak 30,1 30,4 45,3
Eraikuntza materialaren IPI -6,2 0,7 -0,7
Produkzioaren balioa 14,7 6,0 6,0
•  Eraikinak 8,3 5,4 6,8
•  Obra zibila 33,2 7,4 4,2
Lizitazio ofiziala -3,1 10,6 -15,3

Zerbitzuak
BPG 2,6 2,3 2,5
Enplegua 2,2 7,2 1,2
Aireko zirkulazioko bidaiariak -1,8 -1,9 14,5
Hoteletako gau igarotzeak -3,5 8,0 4,0
ITxikizkako merkataritza salmenta indizea.
(p. konstanteak) 0,4 5,6 2,6
Handizkako merkataritza salmenta indizea. 
(p. konstanteak) 0,4 4,1 1,7
Azalera handi eta ertainetako salmentak 2,3 2,4 2,9

Iturria: Eustat, Eusko Jaurlaritza.



3.2. Eskaria

3.2.1. Barneko eskaria

Eskariaren bilakaerari dagokionez, eta lehenbizi barneko eskarian arreta jarririk, ageri da
kontu sail guztietan hazkunde xumeak daudela eta 2002. urtean erdietsitakoen oso an-
tzekoak direla. Administrazio publikoek kontsumo finalean egindako gastua izan da kontu
sailik hazkorrena eta %3,4ko gehikuntza izan du. Kapital eraketa gordina ere aipatzekoa
da hazkunde garrantzitsua izan duelako (%2,8), hots, aurreko urtekoa baino datu handia-
goa. Kontsumo pribatuak, berriz, gora egiten du bere hazkunde tasan 2002. urteko erre-
gistroarekin alderaturik eta %2,5era iristen da. Gauzak horrela, barneko eskaria oro har
%2,7ko hazkundea erdiesten du, hots, 2002. urtean baino zazpi hamarren gehiago.

Barneko eskariaz gain eskariaren gaineko beste adierazle batzuek hala nola Industria
Produkzioaren Indizeak (IPI), automobilen matrikulazioek eta Industria Jardueren Indi-
zeak (IJI) informazioa eskaintzen dute halaber kontsumoaren eta inbertsioaren portaerari
buruz.

3.4. taula  Barne Produktu Gordina (Eskaria)

(Urtetik urterako aldakuntza tasa)

Hartara, eskariaren adierazleek ez dute bilakaera homogeneoa agertu ez alde batetik ez
bestetik. Hala ere, automobilen matrikulazioek (%2,5), zama ibilgailuenek (%8,8) eta
inbertsio ondasunen IJIak (%2,7) gora egin duten arren, bai kontsumoko ondasunen IPIak
eta Industria Jardueraren Indizeak (IJI) bai ekipamendu ondasunen IPIak eta haren inpor-
tazioek aldakuntza tasa negatiboak erregistratu dituzte urte honetan.
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Concepto 2000 2001 2002(a) 2003(e)

ESKARIA
• Kontsumo pribatua 3,1 2,3 1,6 2,5
• Kontsumo publikoa 0,2 2,0 3,2 3,4
• KFEG 10,3 5,7 2,4 2,8
• Barneko eskaria 4,7 3,2 2,0 2,7
• Kanpoko sektorea(1) 0,6 -0,2 -0,3 -0,3

BPG 5,3 3,0 1,7 2,4

(1) Ekarpena BPGaren hazkundeari; 
(a) Aurrerapena; 
(e) Estimazioa
Iturria: Eusko Jaurlaritza (2003ko azaroa)



3.5. taula.  Eskariaren adierazleak

(Aldakuntza tasa aurreko urtearen aldean)

3.2.2. Kanpoko sektorea

Kanpoko merkataritzak ere, 2002. urtean izandako datuekin alderaturik hobekuntza arin
bat eduki du, nahiz eta Europako testuinguruan atzeraldi zikloa izan den eta euroa sendo
dagoen. EAEren ekonomiaren hazkundeari kanpoko sektoreak egindako ekarpen negati-
boa 2002. urteko maila berean dago, 0,3 alegia. 2003. urteko balantzean esportazioek
baino inportazioek hazkunde erlatibo handiagoa izan dute, dena dela, tasa positiboak dira
kanpo merkataritzako bi aldagaietan (esportazioen gehikuntza % 1,8koa izan de eta
inportazioen gehikuntza % 3,8koa). 

3.6. taula.  Kanpoko sektorea

(Benetako aldakuntza tasa aurreko urtearen aldean)

EAEko esportazioak 11.752,8 milioi euroko kopurura iritsi ziren 2003. urtean, aurreko ur-
tean baino %1,8 gehiago. Esportazioek oso bilakaera positiboa izan dute urteko lehenen-
go erdian (%5,9ko hazkunde nominala metatu dute), baina hazkunde tasa hauek
murriztuta suertatu ziren bigarren seihilekoan, izan ere, hirugarren hiruhilekoan %4,8 jai-
tsi ziren eta urteko azkeneko hiruhilekoan %0,4ko aurrerapena erdietsi zuten. Beste alde
batetik, inportazioak 10.452,6 milioi eurokoak dira, horrenbestez, urteko hazkunde tasa
%3,8koa da. Halatan, bada, merkataritza saldoa 1.300,2 milioi eurokoa da (2002. urtean
1.466,4 milioi eurokoa izan zen), eta inportazioen gainean esportazioek daukaten estal-
dura tasa ere jaitsi egin zen, 2002. urtean %111,6koa izatetik 2003. urtean %112,4koa iza-
tera iragan da.  
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EAE 2001 2002 2003

Kontsumo pribatua
IJI(1) Kontsumo ondasunak -8,4 0,6 -0,2
IPI Kontsumo ondasunak -1,6 0,3 -1,6
Automobilen matrikulazioak 2,4 -10,2 2,5

Inbertsioa
IJI Inbertsio ondasunak 2,1 -1,4 2,7
IPI -0,7 -2,1 -1,3
Ekipamendu ondasunen inportazioa -5,0 0,8 -4,3
Zama ibilgailuen matrikulazioak -5,4 -9,6 8,8

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

2001 2002 2003

Energiakoak ez diren inportazioak 1,5 1,9 3,3
Inportazioak GUZTIRA -3,0 1,9 3,8

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

Iturria: Eustat, Eusko Jaurlaritza eta Kanpo Merkataritzaren Estatistikak.



3.3. Errenta3

Aurreko txostenetan egin izan dugun bezala, Barne Produktu Gordinaren azterketa ere
errentaren ikuspegitik begiraturik egingo dugu. Azterketa honek erakusten du produkzioa
nola banatzen den produkzio faktoreen artean (lana eta kapitala, funtsean). Kontabilitate
nazionalaren terminologia erabiltzen badugu adieraziko dugu nola banatzen den produk-
zioa soldatako langileen ordainketen, kapitalaren eta produkzioaren sorkuntzan parte
hartzen duten gainerako produkzio faktoreen artean. 

Deus gutxi aldatu da azkeneko urte hauetan produkzio faktore desberdinek gure lurralde-
an daukaten pisua. Soldatako langileen ordainketak biltzen du betiere produkzioaren zati-
rik handiena (%50,3, %49,8 2002. urtean), atzetik dabilkio ustiapeneko soberakin gordina
(%39,9, %40,6 2002. urtean), azkeneko hau, ustiapeneko soberakin netoak eta kapital fin-
koak osatzen dute. Gainerako parteak produkzioari eta inportazioari lotutako zergak dira
(%9,8, %11,5 2002. urtean). Ezer nabarmentzekotan, esan liteke, informazioa darabilgun
azkeneko hiru urte hauetan (2000-2002) ustiapeneko soberakinak zertxobait egin duela
behera soldatako langileen ordainketan mesedetan.

3.7. taula.  Barne Produktu Gordina (Errenta) (EAE)

Ageri den bezala, Estatuko datuak eta gure lurraldekoak oso antzekoak dira, zeren eta ez
baitago alde handirik produkzio faktore desberdinen pisuen artean Euskal Autonomia
Erkidegoan eta Estatuan (Estatuaren kasuen, soldatako langileen ordainketari BPGaren
%49,8 dagokio, ustiapeneko soberakin gordinari %39,9 eta produkzioari eta inportazioari
lotutako zergei %10,4). Bi eremu hauetako bilakaera ere oso berdintsua izan da azkene-
ko urteetan zehar. 
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3 EAEri dagokionez, errentaren ikuspegitik aztertuta, BPGaren banaketari buruz eskura dauzkagun azkeneko datuak 2002.
urtekoak dira.

Prezio korronteak
(Oinarria 2000) Ehunekoen

Milioi euro. banaketa

2000 2001 2002 2000 2001 2002

Soldatako langileen ordain. (1) 19.780 21.409 22.603 48,7 49,8 50,3
Ustiapeneko soberakin netoa (2) 12.915 13.294 13.674 31,8 30,9 30,4
Kapital finkoaren kontsumoa (3) 3.867 4.006 4.247 9,5 9,3 9,5
Produkzioari eta inportazioari
lotutako zergak (4) 4.077 4.252 4.404 10,0 9,9 9,8

BPG pm (1)+(2)+(3)+(4) 40.640 42.962 44.928 100 100 100

Iturria: EUSTAT.



3.8. taula.  Barne Produktu Gordina (Errenta) (EAE)

3.4. Prezioak, kostuak eta produktibitatea

3.4.1. Prezioak

3.4.1.1. PREZIOEN BILAKAERA 2002AN

Behin 2002. urtea markatu zuten tentsio inflazionistak gainditu ondoren, 2003. urtean fun-
tsezko hobekuntza erdietsi da inflazioari dagokionean. Ekitaldi honetan barrena, gertaka-
ri batzuk direla medio, prezioek behera egin ahal izan dute. Alde batetik, inportatutako
petrolioaren salneurriaren jaitsieraren ondorioz energiaren prezioa ere jaitsi egin da. Har-
tara, bada, euroaren sendotasuna, eta harekin batera nazioarteko lehia handiagoa ere,
izan dira inportazioen salneurrien jaitsieraren faktore determinatzailea. Beste alde batetik,
gainera, gainditu egin dira 2003. urtean euroa indarrean sartzeak ondasun talde batzue-
tan, kasurako, ostalaritzan eta turismoan, ekarri zituen ondorio inflazionistak.  

Halatan, bada, urtea amaitutakoan inflazio tasa %2,6koa izan da hala Estatuko eremuan
nola Euskal Autonomia Erkidegoan, eta datu hauek 2002. urtean erregistratutakoak %4
Estatuan eta %3,9 EAEn) baino askoz hobeak dira, Europako Banku Zentralak finkatu
duen diru politikaren helburua (%2) baino gorago segitzen badute ere. 
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Prezio korronteak (Oinarria 1995) Ehunekoen
Milioi euro. banaketa

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003

Soldatako langileen ordain. (1) 306.094 327.046 346.515 369.705 50,2 50,1 49,8 49,8
Ustiapeneko soberakin netoa (2) 241.443 261.311 279.819 296.353 39,6 40,0 40,2 39,9
Produkzioari eta inportazioari
lotutako zergak (3) 62.197 64.932 69.874 76.988 10,2 9,9 10,0 10,4

BPG pm (1)+(2)+(3) 609.734 653.289 696.208 743.046 100 100 100 100

Iturria: INE



3.9. taula.  Kontsumoko Prezioen Indizea (KPI) (2003)

(Abendutik abendurako aldakuntza tasa)

Ondasun taldeen arabera aztertuz gero, janari eta alkoholik gabeko edarien taldea (%4,6)
eta irakaskuntza (%4,3) izan dira EAEko inflazionistenak. Kontrakoagatik hain zuzen ere
nabarmendu dira komunikazioen taldea eta aisia eta kulturarena, zeren eta aldakuntza
tasa negatiboak erdietsi baitituzte (%0,2 eta %0,8 hurrenez hurren). 

3.3. grafikoa.  KPIaren bilakaera (EAE eta Estatua)

Urtetik urterako aldakuntza tasa

70

2003. URTEKO TXOSTEN SOZIOLABORALA

Iturria: INE
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EAE ESTATUA

EAE Estatua

Indize orokorra 2,6 2,6

Indize orokorra (batez bestekoa)(1) 2,8 3,0

Janarien indizea 4,7 4,0
Janariez bestelakoen indizea 2,1 2,7

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

(1) Urteko batez bestekoa.
Iturria: INE



Industriako prezioen bilakaerari dagokionez, joan den urteko ekitaldian igoera xume bat
izan da 2002. urtearen aldean, zeren eta industriako prezioen batez besteko aldakuntza
tasa %1,6koa izan baita, eta urtebete lehenago, aldiz, %0,4koa zen. Ondasun taldeen
arabera aztertuz gero, goranzko aldakuntzak erregistratzen dituzte guztiek (kontsumo
ondasunek %2,3koa, ekipamendu ondasunek %1,6koa eta bitarteko ondasunek
%0,4koa), ekipamendu ondasunen taldea nabarmentzen da aurreko urtearen aldean
halako dezelerazio bat jasan duen bakarra delako.

3.10. taula.  Industriako Prezioen Indizea (IPI)

(Aldakuntza tasa aurreko urtearen aldean)

3.11. taula.  Epe laburrerako interes tasak

Testuinguru honetan, aipatu beharrekoa da 2003. urtean barrena interes tasek beheranz-
ko joerari eutsi egin diotela, eta %2ra asko hurbiltzen diren mailetara iritsi dela. Lehena-
go esaten genuen bezala, EBZk birritan beheratzen zituen tasak aurreko urteko ekitaldian
eta horrela diruaren prezio ofiziala %2ra jaisten zuen, mailarik apalena erakunde horren
historia guztian, alegia, hau egiterakoan, Estatu Batuetako Erreserba Federalaren urratsei
jarraikitzen zitzaien, izan ere, honek ere interes tasak beheratzen zituen, %1era hain
zuzen ere. 
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EAE Estatua

2001 2002 2003 2003

Indize orokorra 0,7 0,4 1,6 1,4
Kontsumo ondasunak 4,3 2,9 2,3 0,5
Ekipamendu ondasunak 0,9 0,8 1,6 1,2
Bitarteko ondasunak -1,0 -0,7 1,2 0,6

Iturria: Eustat eta INE.

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 7,4 7,2 7,5
1997 5,4 5,3 5,2 5,0 5,4
1998 4,3 4,1 4,0 3,8 4,2
1999 2,9 3,0 3,2 3,0 2,7
2000 4,3 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
2003 2,3 2,3 2,4 2,2 2,3

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



3.4.2. Lan kostuak4

Lan Kostuen Indizeak, enplegu emaileak lan faktorea erabiltzerakoan jasan behar izaten
duen kostu osoa neurtu nahi du. Indize honetan sartzen dira bai soldaten kostua (oina-
rrizko soldata, soldataren osagarriak, aparteko orduen ordainketak, aparteko ordainketak
eta atzeratutakoak barne direla) bai soldatazkoak ez diren prestazioak eta Gizarte Segu-
rantzaren kotizazioak. 

2003. urtean, batez besteko lan kostu osoa 1.992,40 eurokoa izan da Estatuan oro har,
hau da, 2002. urteko zenbatekoa baino %4,2 gorago. Gutxi gorabehera, batez besteko
kostu honen hiru laurdenak soldaten kostua da, adiera hertsian, eta gainerako %25 hori
beste kostu batzuei legokieke. Jarduera adarren arabera begiratuz gero, industria sekto-
rea da batez besteko lan kosturik handiena duena (2.269,39 euro) eta ondotik dabilzkio
hirugarren sektorea (1.918,15 euro), eta azkenik eraikuntza sektorea (1.902,34 euro). 

3.12. taula.  Lan kostua langileko eta hilabeteko autonomia erkidegoetan 

(euro)

Taula honetan ageri den bezala, lan kostuaren banaketa ez da homogeneoa autonomia
erkidego guztietan. Berriz ere, urte bat gehiago, Madrilgo erkidegoa izan da indize hone-
tan baliorik handienak lortu dituena (2.360,64 euro), eta orpoz orpo ibili zaizkio Euskal
Autonomia Erkidegoa (2.293,23 euro) eta ondoren Nafarroako Foru Erkidegoa (2.215,64
euro). Taularen beste muturrean, berriz, Murtziako Erkidegoa (1.669,32 euro) Kanariak
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GUZTIZKO LAN KOSTUA

2001 2002 2003

GUZTIRA 1.830,93 1.911,28 1.992,40
Andaluzia 1.666,30 1.754,95 1.832,00
Aragoi 1.820,33 1.892,16 1.967,24
Asturias 1.826,10 1.909,02 2.011,31
Balearrak 1.633,23 1.711,28 1.808,26
Kanariak 1.530,24 1.610,50 1.647,43
Kantabria 1.710,86 1.765,86 1.853,59
Gaztela-Mantxa 1.564,76 1.612,75 1.715,35
Gaztela eta Leon 1.726,80 1.789,97 1.853,63
Katalunia 1.926,39 2.029,89 2.109,84
Valentzia E. 1.668,10 1.712,84 1.798,71
Extremadura 1.503,90 1.556,26 1.634,48
Galizia 1.610,95 1.673,69 1.734,19
Madril 2.166,18 2.256,86 2.360,64
Murtzia 1.498,86 1.573,98 1.669,32
Nafarroa 1.999,38 2.101,22 2.215,64
EAE 2.128,79 2.221,22 2.293,23
Errioxa 1.715,05 1.761,00 1.833,82

Iturria: Lan Kostuen Indizea (INE)

4 Inkesta honen metodologiari buruzko berri xeheagoak “Lan Kostuen Indizea” agerkarian (INE) aurki daitezke.



(1.647,43 euro) eta Extremadura (1.634,48 euro) daude. Halatan, bada, batez besteko lan
kosturik handiena daukan erkidegoaren (Madril) eta lan kosturik apalena daukanaren ar-
tean (Extremadura) 726,16 euroko aldea dago.

Hartara, bada, esan behar da, Euskal Autonomia Erkidegoan, langile bakoitzeko eta hila-
beteko batez besteko lan kostua %3,2 gehitu dela 2002. urtearen aldean, hots, Estatuko
batez bestekoaren eta azkeneko urteotako urtetik urterako aldakuntza tasen azpitik, izan
ere, 2001. urtean %3,5 eta 2002. urtean %4,3 baitziren EAEn hurrenez hurren.

3.4.3. Produktibitatea

Lan ikuspegitik, itxurazko produktibitatea5 kontuan hartu beharreko beste alderdi interes-
garri bat da EAEko ekonomiaren bilakaera aztertzeko. Aldagai honek ekoizpen jarduera-
ren eta enpleguaren portaerak hartzen ditu kontuan. Enpleguari buruzko daturik, lanaldi
osoko lanpostu kopuru baliokidetan neurturik, ez dago EAErako azkeneko bi urteotan,
horrenbestez ezin kalkula dezakegu balio hori gure lurralderako. Estatuari dagokionez,
produktibitatea %0,6koa da, eta aurreko urteko erregistroa baino zertxobait hobea da.

3.13. taula.  BPG, enplegua eta produktibitatea

(Aldakuntza tasa aurreko urtearen aldean)

Nazioarteko gure ingurune hurbileneko beste estatu batzuekin konparazioa egiterakoan,
Espainia 4,5 puntu azpitik dago Europako batez bestekoaren aldean produktibitateari
dagokionez (BPG/enplegua), eta 95,5 puntuko balioa erdiesten du, EB-15en balioa = 100
hartzen dugula kontuan hartuta. Euskal ekonomiak, ordea, EB-15en batez besteko pro-
duktibitatearen gainetik dago, izan ere, 115,1eko balioa erdiesten du. Datu hau Eustatek
ematen du 2002. urterako, hots, EAErako esku artean darabilgun informazio eguneratue-
na.

Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoko batez besteko produktibitatea, aurreko ur-
teetakoen aldean antzeko mailetan dago (115,6 2001ean), beraz, Europako testuingu-
ruan, Luxenburgo (129,5), Belgika (119,6) eta Irlanda (118,2) ditu aurretik bakarrik.
Halaber, Europako ekonomia nagusien balioen gainetik dago, kasurako, Frantzia (114,5)
eta Alemania (95,2), eta gainera Estatuko produktibitatea baino ia 20 puntu gorago dago.
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5 Lan faktorearen itxurazko produktibitateaz ari gara, hau da, enpleguaren hazkundeari ezin egotz dakizkiokeen jardueraren
gorakadak.

EAE 2001 2002 2003

Benetako BPG 3,0 1,7 2,4

ESTATUA 2001 2002 2003

Benetako BPG 2,7 2,0 2,4
Enplegua(1) 2,4 1,5 1,8
Itxurazko produktibitatea 0,3 0,5 0,6

(1) Kontabilitate Nazionala (INE): Lanaldi osoko lanpostu baliokideak
Iturria: Eustat, Eusko Jaurlaritza eta INE



3.14. taula.  EB-15en produktibitate maila

3.5. Enpleguaren eta kontratazioaren ikuspegi orokorra

3.5.1. Oinarrizko bereizgarriak (1994-2003)

2001eko irailaren 11ko gertakariek eta haien ondorioz nazioarteko ingurunean bizi den
moteltze ekonomikoak eragina izan dute Euskal Autonomia Erkidegoko jardueran ere.
2003. urtean suspertze ekonomikoaren lehenengo zantzuak sumatu badira ere, zantzu
hauek ez dira agertu urte osoan lan merkatuan. Izatez, lan merkatuak koiunturako beste
adierazle batzuek baino beranduago erreakzionatu ohi du ekonomiaren hedapen edo
uzkurdura zikloetan. Beraz, ez da harritzeko modukoa 2003. urtea amaitutakoan gehi-
kuntza xumea bada enpleguan (%0,9) eta biztanleria aktiboan (%1,2), eta langabeziak
gora egiten badu (%4,7) urte batzuetan etengabe behera egin ostean.

Azterketa aldi luzeagoa (1994-2003) hartuta, aurrerapen handiak ageri dira Euskal Auto-
nomia Erkidegoan lanari dagokionean, eta segituan aztertuko ditugu. EAEko lan merka-
tuaren oinarrizko ezaugarriak 1994-2003 aldian honako hauek dira laburbildurik:

• Aktiboa izan daitekeen biztanleria (16 urtetik gorakoak) 1.792.100 lagun dira, eta 1994-
2003 bitartean 32.800 lagun gehitu dira. Beste alde batetik, biztanleria aktiboa 980.700
lagunekoa da (1994. urtean 924.400ekoa zen) funtsean emakumeek sarbide garran-
tzitsua izan dutelako azkeneko urteetan EAEko lan merkatura. Lana duen biztanleriari
dagokionez, 2003. urteak beste gehiengo historiko bat ekarri du (896.300 lagun), hau
da, aztergai dugun denbora tartean %29,2ko hazkundea izan da.

• Sektoreen ikuspuntutik aztertuz gero, nabarmentzen da 2003. urtean enpleguaren haz-
kundea orokorra izan dela, industrian izan ezik, honetan enpleguak %2ko atzerakada
jasaten baitu, hau da, 5.000 lanpostu inguru suntsitu dira. Halatan, industria sektoreak
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1999-2002 batez bestekoa 2003

Belgika 117,3  119,6
Danimarka 98,7  98,0
Alemania 98,7  95,2
Grezia 77,6  91,3
Espainia 93,6  95,5
Frantzia 107,3  114,5
Irlanda 113,0  118,2
Italia 116,8  104,8
Luxenburgo 199,2  129,5
Herbehereak 97,9  95,4
Austria 100,3  98,0
Portugal 63,3  64,3
Finlandia 92,9  99,9
Suedia 92,3  96,2
Erresuma Batua 94,3  96,8
EAE 103,6  115,1(1)

EB-15 = 100 100 100

(1) 2002ko datua (Eustat).

Iturria: Eustat, INE, Eurostat eta geuk egindakoa



2002. urtean hasitako beheranzko bideari eusten dio, eta azkeneko hamarkadan zehar
jarduera adar honek agertutako bilakaera ona eten egin da, alta, hazkunde ekonomi-
koaren motoreetariko bat bihurtu zen sektore hau, hain zuzen ere. Beste alde batetik,
nabaria da lehen sektoreak azkeneko hamarkadan enplegu galera handia erregistratu
duela (4.800 lanpostu inguru, hau da, %20,5ko jaitsiera), izan ere, 2003. urtean 18.600
landun biltzera iritsi da.

• Langabeen kopuruari dagokionez, 1994-2003 aldian 2003. urtea izan da aurreko ur-
tearen aldean langabeen kopuruan gehikuntza bat izan duen urte bakarra. Izatez,
84.400 langabe dira urte honetan erregistratutakoak, 2002. urtean baino %4,7 gehia-
go. Nolanahi den ere, azkeneko hamarkadan langabeziaren murrizketa garrantzitsu
bat lortu da, ezen 1994. urtean 230.800 langabe zeuden. Langabeziak gehien jotzen
dituen taldeak emakumeak (47.200 langabe) eta gazteak (19.800 langabe) dira, ala-
baina, bilakaera positiboa eduki dute azkeneko urteetan (1994. urtean 172.900 ziren
emakumezko langabeak eta 72.400 gazte langabeak).

• Lana duen soldatako biztanleriari dagokionez, %2,1eko gorakada izan da kontratu
mugagabea duten soldatako langileen kopuruan, eta 2003. urtean %67,2ko pisua
erdietsi du, aldi baterako kontratuek, berriz, %28,7. Datu hauek agerian jartzen dute
hobekuntza bat izan dela 2002. urtearen aldean, aldi baterako kontratuetan urte hone-
tan erregistratu den atzerakada xumearen ondorioz.

• Enpleguko Institutu Nazionalaren (EIN) bulegoetatik datozkigun informazioen arabera,
bilakaera positiboa izan dela ageri da erregistratutako kontratuei dagokienez. Urte
honetan erregistratu diren kontratazioak %5,3 egin du gora, halatan, bada, %162,3koa
da 1994-2003 bitartean metatutako gehikuntza. Erregistratutako langabeziari dagokio-
nez, 2002. urteko batez bestekoaren aldean beherakada txiki bat izan dela ageri da
(%-0,2), eta guztira 73.683 lagunekoa izatera iristen da. 

3.5.2. Biztanleria aktibo landun eta langabearen bilakaera (2003)

3.5.2.1. AKTIBOA IZAN DAITEKEEN BIZTANLERIA ETA BIZTANLERIA AKTIBOA

3.15 taulan ageri den bezala, aktiboa izan daitekeen biztanleria, hots, 16 urtetik gorakoa,
1.792.100 lagunekoa izatera iritsi da 2003. urtean, hau da, %0,2ko jaitsiera 2002. urtean
erdietsitako mailaren aldean, hala ere, azkeneko lau urteetan gutxi gorabehera 4.100
laguneko gehikuntza izan da. Beste alde batetik, biztanleria aktiboa, 980.700 lagun izate-
ra iritsi da, 2002. urtearen aldean %1,2ko hazkundea islatzen du honek, eta gorakada
honen zioa emakumeen kolektiboak eduki duen gehikuntza izan da (%3,2), ezen gizo-
nezkoen kopurua jaitsi egin da (%0,3) 2002. urtearen aldean.
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3.15. taula.  EAEko lan merkatua

Hala eta guztiz ere, EAEko biztanleria aktiboaren ehunekoen banaketak agerian jartzen
du gizonezkoak biztanleria aktiboaren %58 direla eta emakumezkoak, berriz, %42 aban-
tzu. Adinaren araberako banaketari dagokionez, Bitarteko adineko kolektiboak (25-54
urte) segitzen du guztietan garrantzitsuena izaten eta denetara biztanleria aktiboaren
%80,5 dira, 25 urtetik beheragokoak eta 55etik goragokoak, berriz, %9,1 eta %10,4 baino
ez dira, hurrenez hurren.
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Zenbateko absolutua (milatan) Urtetik urterako ald. tasa
2000 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Biztanleria > 16 urte 1.788,0 1.790,8 1.794,8 1.792,1 0,2 0,2 -0,2

Biztanleria akbtiboa 937,3 941,5 968,8 980,7 0,4 2,9 1,2
Gizonak 564,8 564,8 572,9 571,2 0,0 1,4 -0,3
Emakumeak 372,5 376,8 396,8 409,5 1,2 5,3 3,2
16-24 urte 109,7 94,1 94,6 89,4 -14,2 0,5 -5,5
25-54 urte 742,1 756,8 777,7 789,6 2,0 2,8 1,5
55 eta gehiago 85,5 90,6 96,6 101,7 6,0 6,6 5,3

Biztanleria landuna 823,3 849,4 888,2 896,3 3,2 4,6 0,9
Gizonak 517,1 526,3 540,3 534,0 1,8 2,7 -1,2
Emakumeak 306,3 323,2 347,9 362,3 5,5 7,6 4,1
16-24 urte 79,5 72,3 76,1 69,6 -9,1 5,3 -8,5
25-54 urte 663,5 691,5 719,1 727,7 4,2 4,0 1,2
55 eta gehiago 80,4 85,6 93,0 99,0 6,5 8,6 6,5

Biztanleria langabea 114,0 92,1 80,6 84,4 -19,2 -12,5 4,7
Gizonak 47,8 38,5 32,6 37,2 -19,5 -15,3 14,1
Emakumeak 66,2 53,6 48,0 47,2 -19,0 -10,4 -1,7
16-24 urte 30,2 21,8 18,5 19,8 -27,8 -15,1 7,0
25-54 urte 78,6 65,3 58,5 61,9 -16,9 -10,4 5,8
55 eta gehiago 5,1 5,0 3,6 2,7 -2,0 -28,0 -25,0

Iturria: Eustat.



3.16. taula.  Estatuko lan merkatua

Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera tasa %54,7ra iristen da 2003. ur-
tean, sexuen artean oraindik ere alde nabarmena dago (gizonezkoenean %65,9 da eta
emakumezkoenean %44,3), nolanahi den ere, emakumeak arian-arian lan merkatura
heldu izanak datu honetan hobekuntza nabarmen bat ekarri du. EAEko jarduera tasak
Estatuarena baino zertxobait beherago dago, eta  %55ekoa izatera iritsi da, gizonen
kasuan %67,4koa eta emakumezkoena, berriz, %43,3koa.
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Zenbateko absolutua (milatan) Urtetik urterako ald. tasa
2000 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Biztanleria > 16 años 33.324,2 33.688,6 33.964,9 34.203,1 1,1 0,8 0,7

Biztanleria aktiboa 17.856,5 17.814,6 18.340,5 18.821,9 -0,2 3,0 2,6
Gizonak 10.769,7 10.837,1 11.034,6 11.199,1 0,6 1,8 1,5
Emakumeak 7.086,9 6.977,6 7.305,9 7.622,9 -1,5 4,7 4,3
16-24 urte 2.494,7 2.359,9 2.308,5 2.242,9 -5,4 -2,2 -2,8
25-54 urte 13.633,3 13.667,4 14.180,4 14.641,5 0,3 3,8 3,3
55 eta gehiago 1.728,7 1.787,4 1.851,6 1.937,5 3,4 3,6 4,6

Biztanleria landuna 15.369,7 15.945,6 16.257,6 16.694,6 3,7 2,0 2,7
Gizonak 9.736,8 10.029,1 10.146,6 10.284,3 3,0 1,2 1,4
Emakumeak 5.632,9 5.916,4 6.111,0 6.410,2 5,0 3,3 4,9
16-24 urte 1.847,4 1.863,5 1.795,0 1.732,7 0,9 -3,7 -3,5
25-54 urte 11.948,2 12.401,6 12.735,3 13.152,0 3,8 2,7 3,3
55 eta gehiago 1.574,1 1.680,6 1.727,3 1.809,9 6,8 2,8 4,8
Nekazaritza-Arrantza 1.012,1 1.019,1 961,3 942,1 0,7 -5,7 -2,0
Industria 3.073,3 3.167,6 3.153,8 3.123,5 3,1 -0,4 -1,0
Eraikuntza 1.715,7 1.850,2 1.913,2 1.984,6 7,8 3,4 3,7
Zerbitzuak 9.568,5 9.908,6 10.229,3 10.644,5 3,6 3,2 4,1

Soldatakoa 12.285,7 12.786,7 13.141,7 13.597,9 4,1 2,8 3,5
Soldatakoa ez dena 3.084,0 3.158,9 3.115,9 3.096,7 2,4 -1,4 -0,6

Biztanleria langabea 2.486,9 1.869,1 2.082,90 2.127,4 -24,8 11,4 2,1
Gizonak 1.032,9 808,0 887,9 914,7 -21,8 9,9 3,0
Emakumeak 1.454,0 1.061,1 1.195,0 1.212,6 -27,0 12,6 1,5
16-24 urte 647,2 496,4 513,5 510,2 -23,3 3,4 -0,6
25-54 urte 1.685,1 1.265,8 1.445,10 1.489,6 -24,9 14,2 3,1
55 eta gehiago 154,5 106,9 124,3 127,6 -30,8 16,3 2,7

Iturria: Biztanleria Aktiboaren Inkesta (INE).



3.17. taula.  Jarduera tasa (EAE)

3.18. taula.  Jarduera tasa (Estatua)

3.5.2.2. BIZTANLERIA LANDUNA

Berriz ere 2003. urtea amaitutakoan Euskal Autonomia Erkidegoan lana duen biztanleriak
gehiengo historiko bat erdietsi du, lana zeukaten 896.300 lagunen kopurura iritsi delako.
Datu honek %0,9ko hazkundea islatzen du 2002. urtean lortutako emaitzaren aldean. Hori
dela medio, esan dezakegu aldagai honek 1994. urtean hasi zuen etengabeko hazkunde
aldiak iraun egin duela, izatez, hamar urte hauetan enpleguan %29 inguruko gehikuntza
metatua izan da. 

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

(milatan)
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2000 2001 2002 2003

Jarduera tasa 53,6 52,9 54,0 55,0
Gizonak 66,6 66,2 66,9 67,4
Emakumeak 41,3 40,3 41,8 43,3
16-24 urte 47,3 46,2 47,0 47,6
25-54 urte 77,9 76,5 78,1 79,4
55 eta gehiago 16,4 16,7 17,0 17,5

Iturria: Biztanleria Aktiboaren Inkesta (INE).

Iturria: Eustat
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Jarduera tasa 52,4 52,6 54,0 54,7
Gizonak 65,2 65,0 65,8 65,9
Emakumeak 40,4 40,8 42,9 44,3
16-24 urte 42,9 38,8 40,5 40,6
25-54 urte 78,6 79,8 81,5 82,8
55 eta gehiago 14,1 14,9 15,9 16,5

Iturria: Eustat.



2003. urtean arreta jarririk, enpleguaren gehikuntzak emakumeak ukitu ditu bakarrik (lana
duten emakumeen gehikuntza %4,1ekoa izan da, hau da, gutxi gorabehera 14.400 enple-
gu gehiago) ezen gizonezkoen taldeak jasan duen enpleguaren jaitsiera %1,2koa izan
baita 2002. urteko datuaren aldean. Adin taldeen arabera aztertuz gero, 2001. urtean ger-
tatzen zen bezala, gazteenen taldea da enpleguaren beherakada jasan duena (%8,5), 25-
54 urtekoen taldeak eta 54 eta gehiagokoenak, berriz, %1,2ko eta %6,5eko gehikuntzak
izan dituzte, hurrenez hurren.

3.19. taula.  EAEko enplegua

Sektoreen araberako azterketak agerian jartzen du enpleguaren hazkunde orokorra erre-
gistratu dela sektore guztietan, industrian izan ezik (enpleguaren jaitsiera %2koa izan du),
dena dela, hazkundeak neurri desberdinetakoak izan dira jarduera adarraren arabera:
%18,5 nekazaritza-arrantza sektorean, %4,3 eraikuntzan eta %1,2 hirugarren sektorean. 

3.20. taula.  Biztanleria landuna lanbide egoeraren arabera (EAE)

Milatan

Lanbide egoera kontuan hartuta, gehikuntza bat gertatzen da bai soldatako enpleguan
(%0,4) bai soldatako ez den enpleguan (%2,3), azkeneko honen hazkundea handiagoa
da, hala ere. Hartara, 2003. urtean, soldatako biztanleria enpleguaren %79,8 da, eta
hauen artean parte handi bat soldatako langile pribatuak dira (zehazki soldatako langileen
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Zenbateko absolutua (milatan) Urtetik urterako ald. tasa
2000 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Biztanleria landuna 823,3 849,4 888,2 896,3 3,2 4,6 0,9
Nekazaritza-arrantza 18,8 14,7 15,7 18,6 -21,8 6,8 18,5
Industria 242,6 257,5 252,2 247,2 6,1 -2,0 -2,0
Eraikuntza 70,4 75,0 81,8 85,3 6,5 9,1 4,3
Zerbitzuak 491,6 502,4 538,6 545,2 2,2 7,2 1,2

Soldatakoa 662,3 683,4 712,3 715,5 3,2 4,2 0,4
Soldatakoa ez dena 161,0 166,0 175,9 180,8 3,1 6,0 2,8

Iturria: Eustat.

2000 2001 2002 2003 Ehunekoen
banaketa 2003

Enplegu emailea 25,1 27,9 30,1 27,8 3,1
Autonomoa 112,8 108,4 116,9 120,1 13,4
Familia laguntza 5,5 6,0 5,3 4,5 0,5
Kooperatibista 17,6 23,6 23,3 27,2 3,0
Soldatakoak 662,3 683,2 712,3 715,5 79,8
• Soldatakoak (publikoak) 110,8 120,3 123,7 124,9 13,9
• Soldatakoak (pribatuak) 551,5 562,9 588,6 590,6 65,9
Beste batzuk 0,0 0,2 0,3 1,2 0,1

GUZTIRA 823,3 849,4 888,2 896,3 100

Iturria: Eustat.



%82,5). Soldatakoa ez den biztanleria landunaren kolektiboaren barruan, berriz, autono-
moen taldea da ugariena, eta kooperatibisten taldearen batera nabarmentzen da 2002.
urteko emaitzen aldean hazi diren kolektibo bakarrak direlako.

Euskal Autonomia Erkidegoan soldatako biztanleriaren enpleguaren garrantzia kontuan
hartuta, xehetasun handiagoaz aztertuko dugu kolektibo hau jarraian. 2003. urtean sol-
datako langileen kopurua 715.500 lagunekoa zen, hau da, EAEko enplegu guztiaren %80
inguru, haietarik %57,6 gizonezkoak dira eta %42,3 emakumezkoak. 

3.5. grafikoa.  Soldatako biztanleria landuna (EAE). Ehunekoen banaketa kontratu
motaren arabera (1994-2003)

kontratu motaren arabera aztertuta, eta aurreko grafikoak agerian jartzen duen bezala,
kontratu mugagabea duen soldatako biztanleriaren proportzioan gehikuntza bat egon da,
eta 2003. urtean batez beste %67,2ko pisua erdietsi du, aldi baterako kontratuak, berriz,
%28,7 izan dira. Datu hauek erakusten dutenez hobekuntza bat gertatu da 2002. urtean
jasandako jaitsieraren aldean, hala ere, ez da iritsi 2001. urteko mailara, izan ere, orduan
kontratu mugagabea zuen soldatako biztanleria guztizkoaren %68,5 baitzen eta aldi bate-
rako kontratuak %27,8.

3.21. taula.  EAEko soldatako enplegatuak
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Iturria: Eustat.
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2003

Soldatako enplegatuak (milatan) Urtetik urterako ald. tasa
2000 2001 2002 2003 2001 2002 2003

Aldi baterako kontr. 189,7 190,3 207,9 205,4 0,3 9,2 -1,2
Kontratu mugagab. 441,0 468,2 471,0 481,0 6,2 0,6 2,1

GUZTIRA(1) 662,3 683,2 712,3 715,5 3,2 4,3 0,4

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



3.22. taula.  Soldatako biztanleria landuna (kooperatibistak izan ezik) kontratu
motaren arabera (EAE) (2003)

(Zenbateko absolutuak milatan)

Baina kontratu motaren araberako banaketa aldatzen 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 jaisten da %57,6ra eta aldi baterakoak, berriz, %32 dira soldatako ema-
kumeen artean. Beste alde batetik, hiruhileko txostenetan adierazten genuen bezala,
pisuari dagokionez alde nabarmena dago “kontratu gabeak eta beste” taldean (soldatako
gizonezko langileen %0,8 eta emakumezkoen %8,5), izan ere, talde hau osatzen dutenak
honakoak dira: kontratu gabeko soldatako langileak, familia laguntza, eta abar, eta hauek
gehienbat emakume langileak izaten dira etxeko zerbitzari ari direnak.  

3.23. taula.  Soldatako biztanleria landuna (kooperatibistak izan ezik) kontratu
motaren eta adin taldeen arabera (EAE) (2003)

(Zenbateko absolutuak milatan)

Adin taldeen arabera aztertuz gero, agerikoa da gazteenen taldean aldi baterako kontra-
tuek daukaten pisu handia. 2003. urtean 16-24 urte bitarteko 42.700 lagunek aldi batera-
ko kontraturen bat zeukaten, hau da, adin geruza honetako soldatako langile guztien
%67,8. Beste alde batetik, 25-44 urte bitarteko pertsonei dagokienez, portzentaje hau
%32,4koa da eta 45 urtetik gorakoetan, berriz, %10,4koa bakarrik. 
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Guztira Gizonak Emakumeak

GUZTIRA 715,5 412,3 303,2

Mugagabeak 480,9 296,8 184,1
Aldi baterakoak 205,4 112,1 93,3
Kontr. gabeak eta beste 29,2 3,4 25,8

Iturria: Eustat

Guztira 16-24 urte 25-44 urte 45 eta gehiago

GUZTIRA 715,5 63,0 429,0 223,5

Mugagabeak 480,9 17,3 273,6 190,0
Aldi baterakoak 205,4 42,7 139,3 23,4
Kontr. gabeak eta beste 29,2 3,0 16,1 10,1

Iturria: Eustat



3.24. taula.  EAEko soldatako biztanleria landuna adinaren eta kontratu
motaren arabera 

(Ehunekotan banaturik)

Kontratu mugagabeen eta aldi baterako kontratuen ehunekoak adin taldeen artean nola
banatzen diren erreparatzeko, esan dezagun, 3.24 taulan ageri den bezala, bi kontratazio
mota hauen zatirik handiena bitarteko adinekoen geruzan biltzen dela. Nolanahi den ere,
beste bi talde nabarmentzen dira: alde batetik, 44 urtetik gorakoak, kontratazio mugaga-
bean daukaten pisu handiarengatik (guztizkoaren %39,5) eta aldi baterako kontratazioan
daukaten garrantzi txikiarengatik (%11,4), eta beste alde batetik, gazteenen taldea, zeren
eta alderantzizko egoeran baitaude, hain justu ere. Izan ere, 25 urtetik beherakoak aldi
baterako kontratazioaren %20,8 dira, hau da, biziki kopuru handia, kontratazio mugaga-
bean duten %3,6 txikiarekin alderatzen badugu. 

3.25. taula.  Soldatako biztanleria landuna (kooperatibistak izan ezik) lurralde
historikoen arabera (2003)

(Balio absolutuak milatan)

Amaitzeko, azkeneko ohartxo bat azaltzeko EAEko soldatako biztanleria nola banatzen
den lurraldeetan: Bizkaia da, espero zitekeen bezala, EAEko soldatako enpleguaren ehu-
nekorik altuena erregistratzen duen lurraldea (%52,8), atzetik Gipuzkoa (%31,6) eta azke-
nik Araba (%15,5) dabilzkiola. 
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Mugagabea Aldi baterako
Guztira 16-24 25-44 45 & gehi. Guztira 16-24 25-44 45 & gehi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2003 100 3,6 56,9 39,5 100 20,8 67,8 11,4

Iturria: Eustat.

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA
Guzti. Gizon. Emaku. Guzti. Gizon. Emaku. Guzti. Gizon. Emaku.

Guztira 111,2 64,0 47,2 377,9 219,2 158,7 226,4 129,1 97,3

Mugagabeak 76,4 49,0 27,4 250,8 155,1 95,6 153,8 92,7 61,1

Aldi baterakoak 30,7 14,7 16,0 110,7 61,4 49,3 63,9 36,0 27,9

Kontr. gabeak
eta beste 4,1 0,4 3,8 16,4 2,6 13,8 8,7 0,4 8,2

Iturria: Eustat.



3.5.2.3. BIZTANLERIA LANGABEA

2003. urteko ekitaldia ez da arras urte positiboa izan langabeziari dagokionean,  izan ere,
biztanleria langabearen kopuruan %4,7ko igoera erregistratu baita 2002. urteko datuen
aldean, eta horren ondorioz langabeen kopurua 80.400 lagunekoa izatera iritsi da. Gehi-
kuntza honek gehien kaltetu duen taldea gizonezkoena izan da, zalantza izpirik gabe,
zeren eta langabeen kopuruak %14,1 egin baitu gora, emakumeen kolektiboan, aitzitik,
jaitsiera xume bat erregistratu da (%1,7 zehazki). Nolanahi den ere, langabezia bereziki
emakumeak eta gazteenak jotzen dituen arazoa da betiere. Izatez, langabeziak gaur egun
47.200 emakume eta 25 urtetik beherako 19.800 gazte ukitzen ditu. Horrez gainera, 2003.
urtean, eten bide da 25 urtetik beherakoen langabeziak 1993. urteaz geroztik zekarren
beheranzko joera. 

3.6. grafikoa.  Emakumeen eta gazteen langabeziaren bilakaera (EAE, 1994-2003)

(milatan)

Biztanleria aktiboak, landunak eta langabeak 2003. urtean izan duten bilakaerari buruzko
ideia batto dugunez gero, langabezi tasa aztertuko dugu jarraian. Urte hau amaitutakoan
langabezi tasa Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleria aktiboaren %8,6ra iristen da,
datu hau Estatukoa (%11,3) baino beherago dago, izan ere. Zenbateko hau 2002. urtean
erregistratutakoa baino hiru hamarren gorago dago, orduan biztanleria aktiboaren
%8,3koa izan baitzen eta gutxieneko historiko bat izan zen Euskal Autonomia Erkidegoan.
Emakumeen langabezi tasa %11,5ekoa izan da EAEn, eta gizonezkoena, berriz,
%6,5ekoa, sexuen artean, nabaria denez, alde handia dago oraindik ere (%8,2 gizonez-
koen langabezi tasa eta %12,1 emakumezkoenean).
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3.26. taula.  Langabezi tasa (EAE) (2003)

Nolanahi den ere, laurogeita hamarreko hamarkadaz geroztik langabeziari dagokionean
gure lurraldean aurrerapen garrantzitsuak egin direla nabarmendu behar dugu, langabezi
tasa biztanleria aktiboaren %23 ingurukoa zelarik. Alabaina oraindik ere EB-15ean oro har
erregistratzen diren batez bestekoak baino handiagoak dira, 2003. urtean honek %8ko
langabezi tasa zeukan eta. 

3.27. taula.  Langabezi tasa (Estatua)(2003)

Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) zein Estatistikako Euskal Institutuak (Eustat) lan
merkatuari buruz eskaintzen diguten informazioaz gain Enpleguko Institutu Nazionalak
(EIN) ere beste ikuspegi bat eskaintzen digu erregistratutako langabeziari buruzko datuen
bitartez, hau da, EINen bulegoetan hilabetearen azken egunean bete gabe dauden enple-
gu eskarien multzoa besterik ez da, legeak aurreikusten dituen egoera batzuk izan ezik.
2003. urtea, zehazki, 73.683 lagun langabe daudela ixten da, aurreko urtean erregistratu-
takoa baino zertxobait gutxiago (%-0,2), eta duela hamar urte erdietsitako kopuruaren
erditsua (1993ko abenduan langabeak 142.187 ziren), honek agerian jartzen du azkene-
ko hamarkadan enpleguak eduki duen bilakaera positiboa. 
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I II III IV 2003ko
Hiruhilekoa Hiruhilekoa Hiruhilekoa Hiruhilekoa batez beste.

Langabezi tasa 9,1 8,4 8,1 8,8 8,6
Gizonak 7,1 6,2 6,1 6,6 6,5
Emakumeak 11,8 11,5 10,9 11,9 11,5
16-24 urte 22,4 22,5 21,1 22,8 22,2
25-54 urte 8,2 7,7 7,4 8,0 7,8
55 eta gehiago 2,9 2,4 2,3 3,1 2,7

Iturria: Eustat

I II III IV 2003ko
Hiruhilekoa Hiruhilekoa Hiruhilekoa Hiruhilekoa batez beste.

Langabezi tasa 11,7 11,1 11,2 11,2 11,3
Gizonak 8,4 8,0 8,1 8,2 8,2
Emakumeak 16,7 15,8 15,6 15,6 15,9
16-24 urte 23,1 22,3 22,3 22,9 22,7
25-54 urte 10,6 10,1 9,9 10,1 10,2
55 eta gehiago 6,5 6,3 7,1 6,4 6,6

Iturria: Biztanleria Aktiboaren Inkesta (INE)



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

(milatan)

3.28. taula. EIN-n Erregistratutako langabezia (EAE)

Azkeneko urteotan, ordea, erregistratutako langabeziaren beheranzko joera hau gero eta
moteltzenago bide doa, eta gero eta jaitsiera txikiagoak erregistratzen dira, areago, 2002.
urtean gehitu ere egin zen (%0,7 hain zuzen 2001. urtearen aldean). Azkeneko urtean
berriz ere aldagai honen jaitsiera lortu da EIN-n, baina gutxitze hau ez da izan 2001. urte-
ko balioa berriz erdiesteko bezain handia (2001an erregistratutako urteko batez besteko
langabezia 73.334 lagunekoa zen, 2003. urtean baino 334 lagun gutxiago). 
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Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.
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74,8

2000 2001 2002 2003

Urtarrila 85.787 80.669 77.826 79.494
Otsaila 85.876 79.398 78.669 79.756
Martxoa 82.704 76.340 78.341 76.804
Apirila 77.995 73.023 74.234 73.037
Maiatza 74.943 69.827 70.872 70.295
Ekaina 73.629 68.929 69.051 69.646
Uztaila 72.684 69.411 69.876 69.902
Abuztua 74.977 71.281 71.560 70.458
Iraila 74.647 71.230 71.914 72.515
Urria 75.989 72.675 73.319 73.447
Azaroa 76.549 73.496 74.554 74.049
Abendua 77.153 73.727 75.598 74.792

Urteko batez bestekoa 77.744 73.334 73.818 73.683
Aldakuntza tasa -9,5 -5,7 0,7 -0,2

Iturria: EIN.



3.29. taula.  Erregistratutako langabezia sexu eta adinaren arabera
(2003ko abendua)

Sexuaren arabera aztertuta, ageri da emakumeen langabezia gizonena baino handiagoa
dela (erregistratutako langabeziaren %56,2 emakumeak dira eta %43,8 gizonezkoak),
egia da, hala ere, denbora iragan ahala bilakaera dela medio zenbateko hauek zuzenduz
joan direla azkeneko urteotan (hau baieztatzeko, 2001. urtean emakumezkoen langabe-
zia guztizkoaren %64 ingurukoa zen). Beste alde batetik, adinaren ikuspuntutik, esan
genezake langabeziaren parterik handiena (%88,5) 25 urtetik gorako pertsonen taldean
biltzen dela.

3.30. taula.  Erregistraturiko langabezia jarduera sektorearen arabera
(2003ko abendua)

Jarduera sektoreei dagokienez, 2003ko abenduan, bakarrik erregistratu zen jaitsiera bat
industria sektorean erregistratutako langabezian (%-6,1) eta aurreko enplegurik gabekoen
taldean (%-5,2). Gainerako jarduera adarretan gorakadak erregistratu dira (%17,8 lehen
sektorean et %8,6 eraikuntzan), hirugarren sektorean, berriz, gehikuntza hau hutsaren
hurrengoa da (%0,1). Estatuari dagokionez, berriz, industrian eta aurreko enplegurik
gabekoen taldean ez ezik erregistratutako langabezia nekazaritzan ere pittin bat jaitsi da
(eraikuntza sektorean %6,2 handitu egin da eta zerbitzuen adarrean %2,5). 

Hiru lurralde historikoen azterketa eginda ondorioztatzen den bezala, Bizkaia da, alde
handiz, langabe kopururik handiena daukan lurraldea (43.917 2003ko abenduan, hau da,
guztizkoaren %58,7) eta atzetik dabilzkio Gipuzkoa (%28,9) eta azkenik Araba (%12,4).
Bilakaeraren ikuspegitik, berriz, Bizkaia izan da bere langabe kopuruan igoera bat izan
den lurralde bakarra 2002. urtean erdietsitako mailaren aldean (%1,6ko gehikuntza, aitzi-
tik Gipuzkoan, %1,8 jaitsi da eta Araban %10,5). 
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EAE (1) Estatua (1)

Gizonak 32.765 3,7 725.262 1,8
< 25 urte 4.458 4,5 120.839 0,2
Gainerakoak 28.307 3,6 604.423 2,1
Emakumeak 42.027 -4,5 986.225 1,1
< 25 urte 4.108 -12,1 136.911 -6,8
Gainerakoak 37.919 -3,6 849.314 2,5
Guztira 74.792 -1,1 1.711.487 1,4

(1) Aurreko urteko abenduarekiko aldakuntza
Iturria: EIN.

EAE (1) Estatua (1)

Nekazaritza 689 17,8 37.924 -0,8
Industria 15.472 -6,1 264.293 -2,0
eraikuntza 6.805 8,6 211.888 6,2
Zerbitzuak 42.875 0,1 968.715 2,5
Aurreko enplegurik gabe 8.951 -5,2 228.667 -2,8

Guztira 74.792 -1,1 1.711.487 1,4

(1) Aldakuntza tasa aurreko urtearen aldean 
Iturria: EIN.



3.31. taula.  Erregistraturiko langabeak/aktiboak (lurralde historikoen arabera)

Azkenik, aldagai honen eragina aztertzeko, langabezi tasa kalkulatuko dugu, baina orain-
go honetan langabeziatzat EINen bulegoetan erregistratutako langabezia hartuko dugu.
Halatan, bada, 2003. urtean langabezi tasa EAEko biztanleria aktiboaren %7,6koa izate-
ra iritsi zen, urtebete lehenago erregistratutako datua baino hamarren bat beherago,
horrenbestez datu hau berriz ere gutxiengo historiko bat da gure lurraldean. Gainera, oso
urrun da dagoeneko laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran erregistratutako %15
inguruko balioetatik. Beste alde batetik, Estatuan oro har, langabezi tasa biztanleria akti-
boaren %9koa da,  urtebete lehenago erregistratutako datua baino hamarren bat behera-
go halaber. 
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Iturria: EIN eta BAI.

Erregistraturiko langabeak (abendua)

Urtea Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

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
2003 1.711.487 74.792 9.262 43.917 21.613

Aktiboak (IV hiruhilekoa)

Urtea Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa
1993 16.020.300 888.000 120.200 478.900 288.900
1994 16.134.800 916.800 127.400 483.400 306.000
1995 16.300.400 915.100 131.200 487.600 296.100
1996 16.608.100 911.800 133.800 479.000 298.900
1997 16.853.200 933.800 136.800 489.300 307.700
1998 17.114.200 944.400 140.000 491.600 312.900
1999 17.506.200 957.300 142.100 500.200 315.100
2000 18.071.100 942.400 139.300 491.400 311.700
2001 18.012.800 940.400 143.200 487.000 310.200
2002 18.495.400 979.200 149.200 507.300 322.800
2003 18.989.100 984.100 148.900 508.600 326.700

(Erregistraturiko langabeak / actiboak) * 100 (EIN langabezi tasa)
Urtea Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa
1993 16,9 16,0 15,8 16,6 15,2
1994 15,8 14,8 14,4 15,6 13,8
1995 14,6 13,8 13,4 14,5 12,8
1996 13,3 12,9 11,7 13,9 11,9
1997 12,3 11,7 10,8 12,7 10,5
1998 10,4 9,9 8,9 11,0 8,7
1999 9,2 8,6 7,6 9,6 7,5
2000 8,6 8,2 7,2 9,3 6,9
2001 8,7 7,8 6,8 9,0 6,5
2002 9,1 7,7 6,9 8,5 6,8
2003 9,0 7,6 6,2 8,6 6,6



3.5.2.4. EMAKUMEZKOEN KOLEKTIBOAREN EGOERA

Azkeneko hamarkadetan zehar, emakumeak arian-arian lan merkatura sartu izanak ondo-
rio garrantzitsuak ekarri ditu Euskal Autonomia Erkidegoko lan merkatuaren egiturara, eta
hau bilakaera soziolaboralaren alderdi aipagarrienetariko bat izan da bai gure lurraldean
eta bai Estatuan oro har ere. Portaera honen faktore determinatzaile nagusietariko batzuk
honako hauek izan dira: emakumeen hezkuntza maila gero eta handiagoa, jaiotza tasa-
ren maila jaistea, eta familia bizitza eta lan bizitza gero eta gehiago bateratu ahal izatea.
Ondoren, eskematikoki eta laburki islatu nahi ditugu 1985. urtetik 2003. urtera bitartean
EAEko lan merkatuaren bilakaerak izan dituen ezaugarri bereizgarrienak generoaren
ikuspegitik: 

• Biztanleria aktiboa: hamazortzi urte hauetan biztanleria aktiboak %17,9eko hazkundea
izan du, 1985eko 831.500 lagunetik 2003ko 9680.700 lagunera iragan da eta. Denbo-
ra tarte honetan gizonezkoen biztanleria aktiboa %1,2 hazi da gutxi eta emakumez-
koena, berriz, %53,4, hortaz, bada, emakumeen kolektiboak ia ehuneko hamar puntu
handitu du bere pisua biztanleria aktiboan (%32,1 izatetik %41,8 izatera iragan baita).

• Jarduera tasa: emakumezkoen biztanleria aktiboaren hazkunde garrantzitsu honek,
ondorioz, kolektibo honen jarduera tasa handitzea ekarri du berekin. Egun, emaku-
mezkoen jarduera tasa %44,3ra iritsi da, 1985ean erregistratzen zuen %32ko zenba-
tekoa baino askoz handiagoa, haatik, oraindik ere urrun Europako batez besteko
balioetatik, izan ere, %60 inguruan baitabil. Gizonezkoen taldean jarduera tasak %70,5
izatetik %65,9 izatera jaitsi da. 

3.32. taula.  EAEko emakumea: jarduera, enplegua eta langabezia (1985-2003)

• Biztanleria landuna: EAEko biztanleria landuna 896.300 lagunekoa izatera iritsi da
2003. urtean, hau da, aldi honetan metatutako hazkundea %36,5ekoa da (1985. urtean
biztanleria landuna 656.400 lagunek osatzen zuten). Aldi honetan gizonezkoen enple-
gua %12,9 hazi da eta emakumezkoena, berriz, %97,1, , beraz, EAEko enpleguan
emakumeen parte hartzea handitu egin da, (1985ean %28 izatetik 2003an %40,4 iza-
tera iragan dira).
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1985 1990 1995 2003

Biztanleria aktiboa (ehunekotan banaturik)
• Gizonak 67,9 63,4 60,7 58,2
• Emakumeak 32,1 36,6 39,3 41,8
Biztanleria landuna (ehunekotan banaturik)
• Gizonak 72,0 68,0 64,7 59,6
• Emakumeak 28,0 32,0 35,3 40,4
Biztanleria langabea (ehunekotan banaturik)
• Gizonak 52,9 41,6 46,2 44,1
• Emakumeak 47,1 58,4 53,8 55,9
Biztanleria ez-aktiboa (ehunekotan banaturik)
• Gizonak 29,5 33,0 36,2 36,5
• Emakumeak 70,5 77,0 63,8 63,5
Jarduera tasa (Bizt. aktiboa/lan egiteko adineko biz.)
• Gizonak 70,5 67,6 63,9 65,9
• Emakumeak 32,0 36,9 39,3 44,3
Langabezi tasa (biztanleria aktiboen %)
• Gizonak 16,3 10,5 16,5 6,5
• Emakumeak 31,0 26,2 29,8 11,5

Iturria: Eustat.



• Biztanleria langabea: langabeen kopurua asko beheititu da denbora tarte honetan, eta
1985eko 175.200 lagun izatetik 2003. urtean 84.400 izatera iragan da. Sexuen arabe-
rako azterketak agerian jartzen duenez, gizonezko langabeen kopurua gehiago gutxi-
tu da emakume langabeena baino (zehazki, gizonezkoena %59,9 jaitsi da eta
emakumeena, berriz, %42,8). 

• Langabezi tasa: EAEn biztanleria aktiboak izan duen hazkunde handia eta langabe
kopuruak izan duen beherakada direla medio, langabezi tasa asko jaitsi da gure lurral-
dean. Izan ere, 1985. urtean langabezi tasa biztanleria aktiboaren %31koa eta hama-
zortzi urte geroago zenbateko hau %11,5ekoa da. Murrizketa hau, bestetik, bi sexuetan
gertatu da 3.8. taulak agerian jartzen duen bezala. 

3.8. grafikoa.  EAEko emakumea: jarduera, enplegua eta langabezia (1985-2003)
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• Aldi baterako lan tasa: aldi baterako lana, gizonezkoak baino emakumeak neurri han-
diagoan jotzen dituen arazoa da, hain zuzen ere, gizonezkoenean %72 dira kontratu
mugagabeak eta %27,2aldi baterako kontratuak, eta emakumeenean, berriz, aldi bate-
rako kontratuak %30,8 dira (kontratu mugagabeak %60,7 baizik ez dira). Beste alde
batetik, kontratu gabeen kategoria, gehienbat etxeko zerbitzari diharduten soldatako
emakume langile kontraturik gabeek, familia laguntzak eta abarrek osatzen dute, eta
honek %8,5 areagotzen du aldi baterako lan tasa, lan kolokatasuna, hizkera arruntean
deritzan horretan.

3.5.2.5. LURRALDE HISTORIKOEN ARABERAKO AZTERKETA

Atal honetan, lurraldeen arabera aztertuko dugu enpleguaren eta langabeziaren bilakae-
ra, hala bereizi ahal izateko hiru lurralde historikoen artean dauden aldeak eta beren des-
berdintasunak eta antzekotasunak Euskal Autonomia Erkidegok oro har izan duen
bilakaerarekin. Aipatu nahi genuke lurralde guztietan izan dela biztanleria aktiboaren eta
landunaren hazkundea, langabeziaren bilakaera, ordea,  heterogeneoa izan da. 

• Biztanleria landuna: enpleguaren hazkundea izan da hiru lurraldeetan, baina ez da izan
maila berekoa: Gipuzkoan %1,6 egiten du gora, Araban %0,7 eta Bizkaian %0,5. Sek-
toreen arabera aztertuta, bakarrik aipatu behar da desberdintasunak izan direla hiru
lurraldeen artean, eta eraikuntzak haietan guztietan izan duen hazkunde orokorra bes-
terik ez dago nabarmentzekorik.

• Biztanleria langabea eta langabezi tasak: 2002. urtearen aldean langabezia Bizkaian
jaitsi da (%-3,3), Gipuzkoan eta Araban, ordea, gehikuntza handi samarrak erregistra-
tu dira (%19,4 eta %12,6 hurrenez hurren). Langabezi tasei dagokienez, nabarmendu
behar da Bizkaia dela betiere kopururik handiena jasaten duena (biztanleria aktiboaren
%9,3) eta atzetik dabilzkio Gipuzkoa eta Araba, oso balio antzekoak dituztela bata bes-
tearekin (biztanleria aktiboaren %7,9 eta %7,8, hurrenez hurren, eta bietan tasa hau
2002. urtekoa baino handiagoa da).

• Hartara, bada, Bizkaia da Erkidegoko langabezi tasarik handiena erregistratzen duen
lurraldea, nahiz eta langabeen kopurua jaitsi eta jarduera tasa txikiagoa izan, oraindik
ere lanari dagokionean egoerarik desegokiena daukan lurraldea dela esan genezake
ondorio gisa.
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3.33. taula.  Lan merkatua lurralde historikoen arabera

(Zenbateko absolutuak milatan)
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2000 2001 2002 2003

ARABA
Biztanleria aktiboa 140,0 142,6 146,8 148,9
Biztanleria landuna 125,5 130,8 136,5 137,4
• Nekazaritza-arrantza 6,0 5,1 4,5 6,7
• Industria 43,4 47,1 45,9 42,5
• Eraikuntza 8,2 8,1 8,7 11,3
• Zerbitzuak 68,0 70,6 77,4 76,9
Biztanleria langabea 14,7 11,8 10,3 11,6
Biztanleria ez-aktiboa 102,4 102,9 102,1 100,6
Jarduera tasa 57,8 58,1 59,0 59,7
Langabezi tasa 10,5 8,3 7,0 7,8

BIZKAIA
Biztanleria aktiboa 489,8 491,2 503,6 504,4
Biztanleria landuna 416,7 433,0 454,9 457,3
• Nekazaritza-arrantza 7,3 4,9 5,9 7,7
• Industria 101,7 114,1 110,8 108,6
• Eraikuntza 41,5 43,4 48,1 48,4
• Zerbitzuak 266,3 270,6 290,1 292,7
Biztanleria langabea 73,1 58,2 48,7 47,1
Biztanleria ez-aktiboa 480,7 478,9 467,3 464,3
Jarduera tasa 50,5 50,6 51,9 52,1
Langabezi tasa 14,9 11,8 9,7 9,3

GIPUZKOA
Biztanleria aktiboa 307,4 307,7 318,5 327,4
Biztanleria landuna 281,1 285,6 296,9 301,6
• Nekazaritza-arrantza 5,6 4,6 5,4 4,3
• Industria 97,5 96,3 95,5 96,1
• Eraikuntza 20,8 23,4 24,9 25,7
• Zerbitzuak 157,3 161,3 171,2 175,5
Biztanleria langabea 26,3 22,1 21,6 25,8
Biztanleria ez-aktiboa 267,5 267,4 256,7 246,6
Jarduera tasa 53,5 53,5 55,4 57,0
Langabezi tasa 8,6 7,2 6,8 7,9

Iturria: Eustat.



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

3.5.3.1. BILAKAERA OROKORRA (1991-2003)

2003. urtean bere horretan iraun du bai EAEn bai Estatuan oro har 1994. urteaz geroztik
kontratuen kopuruak agertu duen goranzko bidea, eta igoerak 2000. urtean izandakoen
oso antzekoak izan dira, azkeneko bi urteotan hedapena neurritsuagoa izan ondoren.
Halatan, 2003. urtean 745.528 dira dagoeneko EAEn egindako kontratuak, eta hauek
nabarmentzen dira 1991. urtean egindako 240.535 kontratuekin alderatuta, horrenbestez,
1991-2003 aldiko hazkunde metatua %209,9koa izan da. Estatuan oro har, hamahiru urte
hauetan metatutako aldakuntza tasa %165,6koa izan da.

3.34. taula.  Enplegu Institutu Nazionalean jasotako kontratuak: bilakaera (1991-2003)
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Iturria: EIN.

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

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
2003 14.668.063 745.528 116.642 418.841 210.045

Aldakuntza Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoaurtetik urtera

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 23,0 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
2003 3,4 5,3 9,9 5,0 3,4

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

1991 4,4 100 16,2 56,7 27,1
1992 4,4 100 16,5 56,6 26,9
1993 4,5 100 17,0 55,9 27,1
1994 4,8 100 17,0 52,2 30,8
1995 4,8 100 17,3 52,8 29,9
1996 4,8 100 18,1 52,6 29,3
1997 5,0 100 17,6 50,9 31,5
1998 4,8 100 17,5 53,2 29,3
1999 4,8 100 13,7 52,5 30,7
2000 4,9 100 15,7 54,2 30,1
2001 4,9 100 16,2 53,9 29,9
2002 5,0 100 15,0 56,3 28,7
2003 5,1 100 15,6 56,2 28,2



Lan kontratazioaren bilakaera lurralde historikoen arabera aztertzen jarriz gero, ageri da
urte honetan, EINen bulegoetan erregistratutako kontratu kopuruak hazkunde orokorra
izan duela, eta hau nabaria da 2002. urtean lortutako datuekin alderatuz gero, urte hartan
kontratazioaren beherakada erregistratu baitzen Araban eta Gipuzkoan. Hiru eremu geo-
grafikoetan kontratu kopuruak eduki duen hazkundea, aldi baterako kontratuen gehikun-
tzaren ondorioa da, zeren eta kontratu mugagabeak Bizkaian bakarrik gehitu baitira pittin
bat (%0,7) eta aitzitik, jaitsi egin dira Gipuzkoan (%-5,9) eta Araban (%-10,2).

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieratik hazkunde garrantzitsua gertatu da aldi
baterako kontratazioan eta kontratazio mugagabean, azkeneko urteetan sustatu diren lan
erreformei esker. Erregistratutako kontratazioaren zatirik handiena aldi baterako kontra-
tuak direnez gero, kontratazio osoak eduki duen bilakaera eta aldi baterako kontratazioak
eduki duena biziki antzekoak izan dira. 

3.9. taula.  Lan kontratazioaren bilakaera EAEn

(Erregistratutako kontratu kopurua, oinarria 1991 = 100)

Kontratatutako pertsonen kopurua ere handituz joan da azkeneko urteetan, baina kontra-
tu jakinaraziak baino proportzio txikiagoan, horrenbestez, kontratu txandaketa areagotu
egin dela esan nahi du horrek. 1999. urtean, batez beste 2,31 kontratu erregistratzen ziren
pertsonako eta urteko, eta 2003. urtean, berriz, kopuru hau 2,53 kontratukoa da.

3.35. Taula.  Kontratu jakinaraziak eta pertsona kontratatuak. EAE 1999-2003.
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1999 2000 2001 2002 2003

Kontratu jakinaraziak 641.175 678.831 691.366 708.087 745.528
Pertsona kontratatuak 277.135 290.215 299.642 293.637 294.741

Txandaketa 2,31 2,34 2,30 2,41 2,53

Iturria: EIN.



3.36. taula.  EAEn Enplegu Institutu Nazionalean jasotako kontratuak
(kontratu motaren arabera)  (1999-2003)

Beste alde batetik, aipatu behar da, azkeneko urteotan ohiko bihurtu den bezala, 2003.
urtean aldi baterako kontratazioa, erregistratutako kontratazio guztiaren %95 dela, lauro-
geita hamarreko hamarkadaren hasieran zeukan %95etik urrun. Hala ere, azkeneko hiru
urteetan kontratazio mugagabeak behera egin duela azpimarratu behar da, txandaketari
buruzko datuetan ageri den bezala, honek atzerapauso bat islatzen du aldi baterako kon-
tratazioaren kontra daramagun borrokan. 

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

ETA LURRALDE HISTORIKOAREN ARABERA (2003)

Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegu Institutu Nazionalak dituen bulegoetan 745.528
kontratu erregistratu ziren guztira, hau da, %5,3ko hazkundea aurreko urtearen aldean.
Hartara, sexuaren araberako banaketa oso antzekoa dela esan behar da, egindako kon-
tratuen %50,1 gizonezkoenak dira eta gainerako %49,9 emakumezkoenak, izatez, bien
arteko aldea 1.000 kontratu ingurukoa baizik ez da. Adin taldeen araberako banaketak
agerian jartzen duenez, kontratuen ehunekorik handiena 25 urtetik beherakoen taldean
(%31,1) biltzen da, eta parterik txikiena, berriz, 39 urtetik gorako pertsonei dagokie (%19,7
besterik ez). Lurraldearen araberako banaketak erakusten duenez, Bizkaian kontratu guz-
tien %56,2 erregistratu dira, Gipuzkoan %28,2 eta Araban gainerako %15,6. 
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MUGAGABEA ALDI BATERAKO PRESTA-
GUZTIRA

GUZTIRA
Lanaldi Lanaldi

GUZTIRA
Lanaldi Lanaldi KUNTZA-

osoa partziala osoa partziala KOAK

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  

EAE 02 745.528 54.532 40.734 13.798 681.781 492.062 189.719 9.215
Araba 116.642 9.580 7.139 2.441 105.562 78.799 26.763 1.500
Bizkaia 418.841 29.696 21.869 7.827 384.382 278.761 105.621 4.763
Gipuzkoa 210.045 15.256 11.726 3.530 191.837 134.502 57.335 2.952

Iturria: EIN



3.37. taula.  EAEn Enplegu Institutu Nazionalean jasotako kontratuen hiruhileko
bilakaera sexu eta adinaren arabera (2003)

3.38. taula.  EAEn Enplegu Institutu Nazionalean jasotako kontratuak sexu,
adin eta lurralde historikoaren arabera (2003)

3.39. taula.  EAEn Enplegu Institutu Nazionalean jasoriko aldi baterako kontratu
nagusiak sexu eta adinaren arabera (2003)(Zk. absolutuak)
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I II III IV 2003 2003 (%)
Hiruhilekoa Hiruhilekoa Hiruhilekoa Hiruhilekoa GUZTIRA GUZTIRA

Gizonak 90.724 89.361 95.710 97.473 373.268 50,1
Emakumeak 86.737 88.384 92.261 104.878 372.260 49,9

17-24 urte 51.007 54.750 64.770 61.574 232.101 31,1
25-29 urte 43.793 43.105 42.661 48.562 178.121 23,9
30-39 urte 47.069 45.386 44.595 51.370 188.420 25,3
40-44 urte 14.862 14.373 14.434 16.842 60.511 8,1
45etik gora 20.730 20.131 21.511 24.003 86.375 11,6

GUZTIRA 177.461 177.745 187.971 202.351 745.528 100

Iturria: EIN

Araba Bizkaia Gipuzkoa GUZTIRA

Gizonak 60.666 216.818 95.784 373.268
Emakumeak 55.976 202.023 114.261 372.260

17-24 urte 40.668 126.310 65.123 232.101
25-29 urte 27.326 99.951 50.844 178.121
30-39 urte 28.137 108.396 51.887 188.420
40-44 urte 8.312 35.255 16.944 60.511
45etik gora 12.199 48.929 25.247 86.375

GUZTIRA 116.642 418.841 210.045 745.528

Iturria: EIN

LANALDI OSOA LANALDI
Lan eta zerbitzua Behin-behinekoa Bitartekoa PARTZIALA(1)

Gizonak 137.190 115.648 26.291 52.148
Emakumeak 54.505 93.418 55.483 137.571

17-24 urte 54.912 71.379 18.382 68.060
25-29 urte 45.664 53.271 18.173 41.940
30-39 urte 51.428 50.498 24.271 42.838
40-44 urte 15.617 14.950 9.547 15.077
45etik gora 24.074 18.968 11.401 21.804

GUZTIRA 191.695 209.066 81.774 189.719

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



Aldi baterako kontratuek EAEn erregistratutako kontratu guztien %91,4 osatzen dute, eta
modalitate honen barnean garrantzitsuenak honako hauek dira: lan eta zerbitzukoak
(191.695 kontratu), behin-behineko kontratuak (209.066 kontratu), bitarteko kontratuak
(81.774 kontratu) eta lanaldi partzialeko kontratuak (189.719) (lauren artean aldi baterako
kontratazioaren %98 baino gehiago osatzen dute). Halaber, 2003. urtean ageri da kontra-
tu mota desberdinak sexuaren arabera banatzen direla: lan eta zerbitzuko kontratazioan
eta behin-behinekoan gizonak dira gehienak eta emakumeen kontratazioa, berriz, ugaria-
goa da bitarteko kontratuetan eta lanaldi partzialekoetan.

3.40. taula.  EAEn Enplegu Institutu Nazionalean jasoriko aldi baterako kontratu
nagusiak sexu eta adinaren arabera (2003) (Ehunekotan)

3.5.4. Gizarte Segurantzako afiliazioak

Lan merkatuaren bizkortasuna aztertzerakoan kontuan hartzea merezi duen beste alda-
gai garrantzitsu bat hornitzen du Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak, hau da, Gizar-
te Segurantzako afiliazioa. Gizarte Segurantzako afiliazioa baitezpadakoa da Gizarte
Segurantzaren aplikazio eremuan sarturik dauden pertsona guztientzat eta bakarra langi-
learen bizitza osorako, bajak, altak eta afiliatzearen ondotik gerta daitezkeen gainerako
egoera aldaketak gorabehera. Afiliazioari buruzko estatistikek laneko gai egoeran eta
beronekin parekatutako egoeretan dauden langileak jasotzen ditu, hala nola lanerako
ezintasun iragankorra, enplegu erregulazioagatiko etendura eta langabezia partziala.
Beste alde batetik, aipatu behar da afiliatu kopurua ez duela zertan langileen kopuruare-
kin bat etorri, baizik eta kotizatzeko betebeharra sorrarazten duten egoerekin (dituen koti-
zatzeko egoerak adina aldiz zenbatuko da pertsona bat bera). 
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LANALDI OSOA LANALDI
Lan eta zerbitzua Behin-behinekoa Bitartekoa PARTZIALA(1)

Gizonak 71,6 55,3 32,2 27,5
Emakumeak 28,4 44,7 67,8 72,5

17-24 urte 28,6 34,1 22,5 35,9
25-29 urte 23,8 25,5 22,2 22,1
30-39 urte 26,8 24,2 29,7 22,6
40-44 urte 8,1 7,2 11,7 7,9
45etik gora 12,6 9,1 13,9 11,5

GUZTIRA 100 100 100 100  

Iturria: EIN



3.10. grafikoa.  Gizarte Segurantzan afiliaturiko langileak (EAE)

(Milatan)

2003. urtean, azkeneko urteetatik hona Gizarte Segurantzako afiliazioak agertu izan
duten goranzko joerari eusten dio. 1994. urtea inflexio urtea izan zen gai honi dagokione-
an, zeren eta urte batzuetan EAEn 700.000 afiliazioen inguruan goranzko eta beheranz-
ko aldakuntza txiki batzuk izan ondotik, ordutik goiti gehikuntza etengabekoa izan baita
aldi honetan, 2003. urtean 874.200 afiliatuen kopurua erdietsi arte. Datu honek agerian
jartzen duenez, metatutako hazkuntza %30,1ekoa izan da 1994-2003 aldirako (%1,7ko
gehikuntza 2002. urtearen aldean). Estatuan azkeneko ekitaldian afiliatuen kopurua
16.613.300 lagunekoa izatera iritsi da, beraz, Euskal Autonomia Erkidegoak Estatuko afi-
liazioen %5,3 ditu. Parte hau, afiliazio kopuruak goranzko joera badu ere, murriztuz joan
da azkeneko urteetan (1990. urtean EAE Estatuko afiliatuen %5,54 zituen). 
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3.41. taula.  Laneko gai egoeran dauden langile afiliatuak

Lurralde historikoen ikuspegitik, Bizkaia da afiliazio gehien erregistratzen duen lurraldea
(442.100) eta atzetik dabilzkio Gipuzkoa lehenik (289.600) eta Araba ondotik (142.500).
Lurralde guztietan aldakuntza positibo bat erregistratu da 2002. urtearen aldean, neurri
desberdinekoak izan badira ere: %2,7koa hazkundea Araban, %1,6koa Bizkaian eta
%1,4koa Gipuzkoan. 
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Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa

Urtea Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Milatan

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
2003 16.613,6 874,2 142,5 442,1 289,6

Zenbaki indizeak (Oinarria 1989=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
2003 137 130 144 129 128



3.42. taula.  Laneko gai egoeran dauden afiliaturiko langileak erregimenen arabera
2003 (ehunekoen egitura)

Gizarte Segurantzak sei araubide desberdin hauek jasotzen ditu: erregimen orokorra,
ikatz eta meatzaritzako erregimen berezia, nekazaritzako erregimen berezia, etxeko lan-
gileen erregimen berezia, langile autonomoen erregimen berezia (kooperatibistak honen
barnean daude) eta itsasoko langileen erregimen berezia. Euskal Autonomia Erkidegoan,
afiliaturiko lagunen %77,4 erregimen orokorrean daude afiliaturik, %19,7 langile autono-
moenean, %1,1 nekazaritzako erregimenean, etxeko langileenean daudenen portzentaje
bera hain zuzen, eta azkenekoz, gainerako %0,7 itsasoko langileenean  

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

Estatua EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Orokorra 75,1 77,4 83,0 78,5 73,0

Autonomoak 16,5 19,7 13,4 18,7 24,3

Nekazaritza 6,8 1,1 2,9 0,7 0,9

Itsasoko langileak 0,5 0,6 0,0 0,8 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 100 100 100 100 100

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  
2003 1.227.989 60.175 9.679 31.833 20.675

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  
2003 137 131 138 131 128



Azkenik, Gizarte Segurantzan izena emandako enpresei dagokienez, 2003. urtean enpre-
sa kopurura 60.175ekoa izatera iritsi dira (hau da, %1,7ko gehikuntza 2002. urtearen
aldean). 3.43 taulan ageri den bezala, urte honetako ekitaldian barrena aldagai honetan
hazkunde orokorra erregistratu da hiru lurralde historikoetan. Estatuan oro har, berriz,
1.227.989 dira Gizarte Segurantzan izena emandako enpresak.

3.5.5. Enplegu politika aktiboak6

Eusko Jaurlaritzak,Euskadiko Enplegua eta Prestakuntza Sustatzeko Erakundeen arteko
Planean aurkezten ditu EAEn epe laburrera eta epe erdira burutu beharreko enplegu poli-
tika garatzeko ardatz nagusi diren oinarrizko estrategiak. Lehentasunezko helburuen ar-
tean ondokoak aipatuko ditugu, besteak beste:

• 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).

Halatan, Enplegurako Erakundeen arteko Planak berekin dakar, EAEn gai honen gaineko
eskumenak dituzten administrazio guztiek adostutako enpleguari buruzko estrategia bat
diseinatu beharra, EAEko lan merkatuaren berezko berezitasunetara egokituko dena eta
Europako enplegu estrategiarekin bat etorriko dena.

Enplegu politikak, beste alde batetik, bitan sailkatu ohi dira bilatzen dituzten helburuen
arabera, hau da, enplegu politika aktiboak eta enplegu politika pasiboak. Lehenengoetan
jarriko dugu arreta atal honetan, eta esango dugu enplegu politika aktiboen xedea hauxe
dela: eskaintza eta eskariaren arteko doikuntza neurri multzo heterogeneo baten bitartez,
baldintzak erraztea langabeak lanpostu bat eskura ahal izan dezan. 

Enplegu politika hauek Lan Ministerioak garatzen ditu nagusiki Enplegu Institutu Nazio-
nalaren bidez, baina autonomia erkidego gehienek erabili egiten dituzte zeren eta politika
aktiboen kudeaketa transferitua baitute (lanerako prestakuntza, diru-laguntzak eta laneko
bitartekotza). Hala eta guztiz ere, Euskal Autonomia Erkidegoa, ordea, ez dago talde
honetan. Izatez, Eusko Jaurlaritzak garatzen du enplegu politika aktiboen parte bat Justi-
zia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren bitartez, batez ere, Foru Aldundiekin, Udalekin,
Eskualdeko Garapen Agentziekin, Lantegi Eskolekin, Ikas Ekinezko Prestakuntza Ikaste-
giekin eta beste erakunde batzuekin elkarlanean. 

Hartara, lanerako orientabideari buruzko neurriak gauzatzen dira, prestakuntza jarduerak
sustatzen dira eta berariazko enplegu programa zehatzak garatzen dira langabeziak
modu berezian jotzen dituen kolektiboentzat, kasurako, iraupen luzeko langabeentzat,
gazteentzat, emakumezkoentzat, eta abarrentzat.

Jarraian Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu politika aktiboak garatzerakoan garran-
tzitsuenak diren hiru taldeak aztertuko ditugu: kontratazioa sustatzeko politika aktiboak,
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6 2000-2003 urteetan, EAEko enplegu politika zehatz-meatz 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).



lan merkatuko bitartekotza egiten duten enplegu zerbitzuen jarduera eta prestakuntza
politika.

3.5.5.1. KONTRATAZIOA SUSTATZEKO POLITIKA AKTIBOAK

Eusko Jaurlaritzak, eta zehazkiago, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak 2002.
urtean zehar enplegua sustatzeko hainbat programa eraman ditu aurrera. Hastapen ba-
tean, programa 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 azkeneko urteetan pertsona kopuru handiagoa biltzen duten programa berriak
gehitu izan dira. Esate baterako, 2001. urtean kooperatibari eta kooperatiba kideari
laguntzeko programa abiatu zen eta 2002. urtean, berriz, familia bizitza eta lan bizitza
bateratu ahal izateko programa berri bat sartu zen.

3.44. taula.  Enplegua sustatzeko programak

Halatan, bada, enplegua sustatzeko programa guztientzat Eusko Jaurlaritzak ia 24 milioi
euroko diru-laguntzak eman zituen 2002. urtean. 6.609 langile izan ziren laguntza hauen
onuradunak urte horretan, horrenbestez, batez besteko diru-laguntza 3.698 euro izan zen.
Datu hauek agerian jartzen duten bezala, programa hauetako onuradunen kopurua
%78,5era iritsi zen. Halaber, emandako diru-laguntza guztiak %36,5 handitu ziren arren,
batez besteko diru-laguntza 2001. urteko 4.836 eurotik 2002. urteko 3.698 eurora murriz-
tu zen. Guztiarekin ere, enplegua sustatzeko ekintzen langabe onuradunak oro har 2002.
urtean %8,2 izan ziren (2001. urtean %4).
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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  
ILanean txertatzea(1) 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.



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

Euro milakotan.

1999ko urtarrilaren 15ean “Enpleguaren aldeko Euskal Akordioa” izenpetu zen, eta, bes-
teak beste,  honako gai hauei heltzen die: lanaldia, aparteko orduak kentzea, zerbitzue-
tako eta aldi baterako lan enpresak, lanpostu zerrendak ordezkatzea eta berritzea.
Halaber, txanda kontratua onartu zen, eta honen helburua arauzko adinera iritsi aitzin
pertsona baten erretiroa erraztea baino ez da, haren zereginetan beste langile batek
ordezkaturik. Halatan, bada, lanean oso goiz hasi zen belaunaldi baten erretiroa aurrera-
tu egiten da eta aldi berean gazteenak laneratzea bultzatzen da.

3.45. taula.  Eusko Jaurlaritzak diru-laguntza emandako txanda kontratuen
kopurua eta EIN-n erregistratutakoak. EAE 1999-2003.

Aurreko taulan ageri den bezala, azkeneko bost urteotan gora egin du EIN-n formalduta-
ko txanda kontratuen kopuruak (1999. urtean 248 izatetik 2003. urtean 2.501 izatera).
Halaber, Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza jaso duten mota honetako kontratuak, orain
bost urte 29 izatetik 2003. urtean ia mila izatera iragan dira. Izatez, Eusko Jaurlaritzaren
diru-laguntza jaso dute EIN-n urte horretan bertan erregistratutako txanda kontratuen
%39,1ek. 
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Txanda kontratuen kopurua

Eusko Jaurlaritzak EIN-n
diru-laguntza eman erregistratutakoak

1999 29 248
2000 649 1.294
2001 682 1.692
2002 661 1.722
2003 977 2.501

Iturria: EIN eta Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.
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3.5.5.2. ENPLEGU ZERBITZUAK

a) Enpleguko Institutu Nazionala (EIN)

Enpleguko Institutu Nazionalak bitartekotza lanak egiten ditu lan merkatuan eta politika
aktiboen zein pasiboen ardura bere gain hartzen du (langabezi egoerak aitortzea eta
ordaintzea eta enplegu eskatzaile berriak erregistratzea). Politika aktiboez ari garela,
aipatu beharrekoak dira EINek eskaintzen dituen zerbitzuak: informazioa eta lanbide
orientazioa, enplegua sustatzeko programak kudeatzea (kontratazioak erregistratzea, eta
diru-laguntza eta ordainketa eskubideak aitortzea), hala nola langabetuentzat lanerako
lanbide prestakuntza ikastaldiak antolatzea.

3.46. taula.  EIN-n erregistratutako enpleguak (EAE)

2003. urtean EINek 722.671 kontratazio erregistratu zituen, hau da, %5,3ko gehikuntza
aurreko urtearen aldean. Bere bitartekotza lanetan, komunikatzaile jarduten du kontrata-
zio gehienetan (%86,8), eta kontratazioen gainerako %13,2 berak kudeatzen ditu.

b) Irabazi asmorik gabeko enplegu agentziak eta enplegu zerbitzu integralak

EINekin batera, irabazi asmorik gabeko enplegu agentziek ere EAEko lan merkatuko
bitartekotzan dihardute. Izan ere, agentzia hauek saiatzen dira langileei laguntzen enple-
gu bat bilatzen eta enplegu emaileei ere behar dituzten langileak aurkitzen. Zenbait kasu-
tan, agentzia hauek enpresariaren edo eta langilearen ordainketa bat jaso dezakete
eskainitako zerbitzuek ekarri dizkieten gastuak estaltzeko, eta EIN-n jakinarazi behar
dituzte jasotzen dituzten lan eskariak eta eskaintzak. 

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.
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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
2003 722.671 627.246 95.425

Iturria: EIN



3.47. taula.  LANGAIren jarduera (1996-2003)

Aurreko taula honetan ikus daitekeen bezala, LANGAIren jarduerak bizkortasun handia
erakutsia du azkeneko urte hauetan barrena, Euskal Autonomia Erkidegoko lan merka-
tuaren portaera egokian oinarriturik, hain zuzen ere. Hartara, bada, gehikuntza garrantzi-
tsua erregistratu da 1996-2003 urteetan hainbat gaitan, kasurako, helbideratzeetan, lan
eskatzaileen kopuruan, lanpostu eskaintzetan eta kudeatutako postuetan. Izan ere, azke-
neko zazpi urte hauetan 273.000 baino gehiago izan dira LANGAIko lan eskatzaileak, eta
ia 21.000 enpresak erabili dituzte haren zerbitzuak. 

3.48. taula.  Eskatzaileak eta enpresa erabiltzaileak (LANGAI)

3.5.5.3. 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 2003. urtean zehar burutu diren prestakun-
tza ekintzarik garrantzitsuenetariko batzuk, EIN, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza Saila, HOBETUZ, eta FORCEM protagonista izan dituztenak, hain
zuzen. 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1996-2003(1)

Helbideratzeak(2) 26.894 52.333 28.396 28.368 25.008 34.493 32.852 30.733 245.929
Eskatzaileak 26.576 58.170 31.535 30.729 28.005 35.000 34.213 33.883 276.872
Eskaintzak 98 5.100 10.341 11.670 16.441 23.928 26.109 20.806 114.476
Kudeaturiko postuak 184 8.586 15.605 15.954 21.700 29.920 30.789 26.868 149.660

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

Eskatzaileak Enpresa erabiltzaileak
1997-2003 1997-2003

Araba 40.729 3.327
Bizkaia 151.378 10.083
Gipuzkoa 81.519 7.425
Beste probintzia batzuk 3.246 1.546

EAE 273.626 20.835

Iturria: LANGAI



a) EIN

Lan Behatokiak autonomia erkidego bakoitzean antzematen dituen prestakuntza beharri-
zanen arabera burutzen du EINek prestakuntza ikastaldien antolaketa, eta prestakuntza
ekintza hauek Lanerako Prestakuntzako Plan Nazionalaren barnean jasotzen dira. Ikas-
taldi hauek, funtsean, langile langabetuei zuzendurik daude eta, lehentasunez, lanean
txertatzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboetako langileei. 

2003. urtean zehar, EINek Euskal Autonomia Erkidegoan kudeatu dituen prestakuntza
ikastaldietan 12.791 ikaslek parte hartu dute. Ikasle hauetan guztietan, %98 langabeak
dira, hauetarik hiru laurdenak 25 urtetik gorako langabeak, eta gehiengo handiz gizonez-
koak dira (prestakuntza jasotako langabe guztien %92,2). 

3.49. taula.  EINek EAEn kudeatzen dituen prestakuntza ikastaldietako ikasleak
(2003)

b) Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

Lehen aipatu bezala, enplegua sustatzeko programak garatzeaz gain, Eusko Jaurlaritza-
ko Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, prestakuntza programa multzo zabal bat
subentzionatzen du. Ekintza hauek, funtsean, lan mundura iristeko arazo bereziak dituz-
ten pertsona langabetuen kolektiboei zuzendurik daude eta bai lanean lehenbizikoz hasi
nahi duten ikasleei ere, lanbide heziketakoei zein enpresari bokazioa dutenei. 
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Langabeak

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

laburra luzea meak laburra luzea meak

Araba 1.435 1.351 337 15 0 840 157 2
Bizkaia 6.962 6.843 1.643 144 1 3.915 1.061 79
Gipuzkoa 4.394 4.296 681 33 223 2.246 441 672

EAE 12.791 12.490 2.661 192 224 7.001 1.659 753

Iturria: EIN.



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

2002. urtean, Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritzak ia 20 milioi euro inbertitu zituen
guztira prestakuntza jardueretan. Esan nahi baita, %29 gutxiago 2001. urteko inbertsioa-
ren aldean. Izatez, urte hartan hazkunde garrantzitsu bat erregistratzen zen emandako
diru-laguntzetan, Equal, Hobetuz, Auzolan eta bizitza osoan zeharreko ikaskuntza pro-
gramak barnean sartu zirelako, hain zuzen ere, eta 2002. urtean ordea ez. Hori dela eta,
azkeneko lau programa hauek kenduz gero, 2002ko diru-laguntzen hazkundea %12,4koa
izango zatekeen aurreko urtearen aldean. 

c) HOBETUZ eta FORCEM

Hobetuz (Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa) eta FORCEM (Etengabeko
Prestakuntzarako Fundazioa) erakundeek etengabeko prestakuntzako jarduerak eskain-
tzen segitu dute bi-biek aldi berean Euskal Autonomia Erkidegoan 2003. urtean, eta hori
dela eta bikoiztasun kaltegarriak gertatu izan dira. Ekintza hauek, honako hauei esker
finantzatzen dira: lanbide heziketako kuotak (soldatako langileen nominetatik datozenak),
Europako Gizarte Funtsaren (EGIF) laguntzak eta Administrazio Zentralaren zein Eusko
Jaurlaritzaren diru funtsak. 

Araudi berria 2001. urtean sartu zen indarrean, eta bi deialdi mota bereizten zituen talde
objektiboaren arabera:

• Enpresei zuzendutako deialdiak (ohituraz, eskarikoak), hauetan enpresek ere lagundu
behar dute finantzazioan. Lanpostuen zerrendaren tamainaren arabera honela bana-
tzen dira: 

➣ Enpresa planak: 35 langile edo gehiago.
➣ Enpresa taldeak: 50 langile edo gehiago.
➣ Taldekatutako planak: 100 langile edo gehiago.

• Enplegatutako langileei banaka zuzendutako deialdiak (ohituraz, eskaintzakoak). 
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2002

Ikastaldi Zenbat Parte Diru-laguntza
kopurua ordu hartzaileak (Mila euro)

Txertatze arazoak dituzten langabeen 
prestakuntza hobetzea 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).



3.51. taula.  FORCEMen deialdien emaitzak EAEn 

2003. urtean FORCEMen 314 plan onartu dira, eta 20.323 mila euro baino zertxobait
gehiago jaso dute plan hauek. Datu hauen arabera, %7,9ko gehikuntza izan da onartuta-
ko planen kopuruan eta %8,5ekoa finantzazioan 2002. urteko emaitzekin alderatuta. 

3.52. taula.  HOBETUZen deialdien emaitzak.

HOBETUZen deialdiari dagokionez, 2003. urtean 927 prestakuntza jarduera onartu ziren,
eta 197.465 langilek parte hartu zuten jarduerotan. Datu hauen arabera, %2ko beheraka-
da izan da onartutako planen kopuruan 2002. urtearekin alderatuta eta %82,1eko gehi-
kuntza parte hartzaileetan. Ez da, beraz, harritzeko modukoa urtebetean honelako
jarduerentzako diru-laguntzak 7 milioi euro baino zertxobait gehiagotan handitu baziren,
hartara, bada, 2003. urtean 28 milioi euro inguru jaso zituzten. 

Ahaztu gabe, atal honetan aipatu behar da orobat, abuztuaren 1eko 1046/2003 Errege
Dekretua, etengabeko prestakuntza azpisistemari buruzkoa, onartu izanak sortutako ziur-
gabetasuna,  2.5. atalean jadanik ukitu duguna.
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2002 (*) 2003 (**)

Onarturiko Onarturiko Onarturiko Onarturiko
planak finantzazioa(1) planak finantzazioa(1)

Enpresak eta enpresa taldeak 169 8.483 168 10.112
Taldekatuak 70 5.487 86 6.142
Eskaintza 52 4.760 60 4.069

GUZTIRA 291 18.730 314 20.323

(*) Datuok egiaztatze fasean daude.
(**) Oraindik amaitu gabeko deialdia.
(1) Finantzazioa euro milakotan.
Iturria: FORCEMen datu basea.

2003 (*)

Onarturiko Parte hartutako Diru-laguntza
planak langileak (euro milakoak)

Enpresa eta talde planak 708 114.547 16.679
Taldekatutako planak 51 15.557 2.395
Sektore planak -- -- --
Sektore arteko planak eta zuzena 17 23.704 2.399
Banakoen planak eta katalogoa 151 43.657 6.501

GUZTIRA 927 197.465 27.974

* Finantza datuak itxi gabe.
Iturria: Hobetuz Fundazioa.



3.5.6. Enplegu politika pasiboak

3.5.6.1. LANGABEZI PRESTAZIOAK7

Langabezi 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 langabezi 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 Segu-
rantzari dagokion kotizazioa ordaintzea. Langabezi sorospenak agortuta premiazko
egoera zenbaitetan daudenek daukate hauek jasotzeko eskubidea. Beste zenbait
egoera ere jasotzen da, hala nola elbarritasun hobetuak, preso ohiak eta itzulitako emi-
gratuak. Prestazio hauek aurrekontu orokorren bidez finantzatzen dira.

Azkeneko urte hauetako bereizgarri izan da langabezian gertatu den beherakada handia,
horrenbestez, langabezi prestazioak jasotzen dituzten onuradunen kopurua ere jaitsi egin
da. Izatez, 1994. urtean 69.700 onuradun izatetik 2003. urtean 41.200 onuradun izatera
iragan da, alabaina, azkeneko bi urte hauetan gorakada bat izan du prestazioak jasotzen
dituztenen kopuruak (2002. urtean %8,1ekoa 2001. urtearen aldean eta iazko ekitaldian
%3 2002. urtearen aldean). Hala ere, Estatu osoko onuradun guztien %3,3 izaten segi-
tzen du Euskal Autonomia Erkidegoak. 

108

2003. URTEKO TXOSTEN SOZIOLABORALA

7 Langabeziako prestazioen definizioa eta helburua, azkeneko urte hauetan aldaketarik egon ez den heinean, aurreko
txostenetan atal honetan esan dugunarekin bat datoz.



3.53. taula.  Langabezi prestazioen onuradunak EAEn

3.54. taula.  Langabezi 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 49,7 201.600 34,6
1995 56.100 130.897 42,9 198.200 28,3
1996 50.500 119.353 42,3 178.500 28,3
1997 46.500 112.052 41,5 182.700 25,5
1998 41.700 97.496 42,8 154.900 26,9
1999 38.700 85.904 45,1 134.100 28,9
2000 36.600 77.744 47,1 114.000 32,1
2001 37.000 73.334 50,5 92.100 40,2
2002 40.000 73.818 54,2 80.600 49,6  
2003 41.200 73.683 55,9 84.400 48,8

Oinarria 1994=100

1994 100 100 100 100 100
1995 80,5 93,3 86,3 98,3 81,8
1996 72,5 85,1 85,2 88,5 81,8
1997 66,7 79,9 83,5 90,6 73,7
1998 59,8 69,5 86,1 76,8 77,7
1999 55,5 61,2 90,7 66,5 83,5
2000 52,5 55,4 94,8 56,5 92,8
2001 53,1 52,3 101,6 45,7 116,2
2002 57,4 52,6 109,0 40,0 143,4
2003 59,1 52,5 112,5 41,9 141,0

(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 3.880.075 45,3
1995 1.458.800 2.448.961 59,6 3.715.575 39,3
1996 1.342.300 2.275.402 59,0 3.657.250 36,7
1997 1.240.800 2.118.733 58,6 3.471.900 35,7
1998 1.130.100 1.889.500 59,8 3.177.250 35,6
1999 1.051.800 1.651.617 63,7 2.722.350 38,6
2000 1.042.700 1.557.567 66,9 2.486.900 41,9
2001 1.099.600 1.529.900 71,9 1.869.050 58,8
2002 1.195.400 1.621.517 73,7 2.082.900 57,4
2003 1.206.700 1.657.582 72,8 2.127.400 56,7

Oinarria 1994=100

1994 100 100 100 100 100
1995 82,9 92,5 89,6 95,8 86,8
1996 76,3 86,0 88,8 94,3 81,0
1997 70,5 80,0 88,1 89,5 78,8
1998 64,2 71,4 90,0 81,9 78,6
1999 59,8 62,4 95,8 70,2 85,2
2000 59,3 58,8 100,7 64,1 92,5
2001 62,5 57,8 108,1 48,2 129,8
2002 67,9 61,3 110,8 53,7 126,7
2003 68,6 62,6 109,5 54,8 125,2



Estaldura tasa langabezi prestazioren baten onura zenbat langabek jasotzen duten jaki-
teko adierazlea da. 2003ko datuen arabera, estaldura %55,9koa da EINen erregistratuta-
ko langabeziari buruzko datuak erabiliz gero eta %48,8koa langabeziari buruz Eustatek
Jardueraren Araberako Biztanleriaren inkestan (JAB) ematen dituen datuez baliatuz gero.
Lehenengo kasuan 2002an erdietsiriko estaldura tasa hobetzen da, baina JABen datuak
erabilita estaldura tasa apurtxo bat jaisten da. 

3.12. grafikoa.  Langabezi estaldura(1) tasaren bilakaera

Aurreko grafikoan ageri den bezala, Estatuan oro har estaldura tasa gure lurraldekoaren
gainetik jarri da, dena dela, oso bilakaera antzekoa segitzen dute biek. Alabaina, lehenbi-
ziko aldiz 1997. urteaz geroztik Estatuan behera egin du 2003. urtean, horrenbestez, bi
lurralde eremu hauen arteko aldea ehuneko 16,9 puntukoa da.

3.55. taula.  Langabezi prestazioen onuradunei aitortutako eguneko batez besteko
kopuru gordina, adinaren arabera (Estatua).

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

Adina

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
2003 22,03 18,98 19,94 21,79 24,95

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.



Langabeziako prestazioen onuradunei aitortutako eguneko batez besteko kopuru gordi-
nari dagokionez, 2003. urtean 22,03 eurokoa da (3.665 pezeta zahar gutxi gorabehera),
esan nahi baita, %2,1eko gehikuntza aurreko urtearen aldean. Nolanahi den ere, nabar-
mendu behar da prestazio honen kopurua aldatu egiten dela onuradunaren adinaren ara-
bera, horrenbestez, zenbat eta adin handiagoa izan hainbat eta prestazio handiagoa
jasotzen da: 18,98 euro hogei urtetik beherakoentzat, 19,94 euro 25-54 urte bitarteko lan-
gabeentzat eta 24,95 euro 54 urtetik gorakoentzat.

3.5.6.2. SOLDATAK BERMATZEKO FUNTSA (FOGASA)8

Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioaren menpean dagoen Erakunde Autonomo bat da
eta haren zeregina, langileei bermatzea Langileen Estatutuan jasota dauden soldata
berme prestazioak jasoko dituztela. Aipatutako prestazio hauen helburuak honako hauek
ditugu:

• Soldatako langileei “kaudimen gabeziako” prestazio delakoak jasoko dituztela berma-
tzea, hau da, enpresako ondarearen desorekagatik, kaudimen ezagatik, ordainketa
eteteagatik, porrotagatik, ezinbesteko kasuagatik edo eta enpresako jardueran zehar
gerta daitezkeen beste gauza batzuengatik ordaindu gabeko soldatez eta kalte ordai-
nez osatutako prestazioak jasoko dituztela. Prestazio hauek Soldatak Bermatzeko
Funtsak ematen dituen prestazio guztien %75 dira gutxi gorabehera. 

• “Erregulazioko prestazioak” ere, gisa berean ordaintzea, hau da, iraizpen kolektiboen-
gatik edo ganorazko kausa objektiboengatik, hots, kausa ekonomiko, teknologiko,
antolamenduzko edo produkziozkoengatik, langileei legearen arabera dagozkien kalte
ordainak ordaintzea. 

2003. urtean, 2.031 izan dira Soldatak Bermatzeko Funtsak artatu dituen enpresak gure
autonomia erkidegoan, hau da, 2002. urtearen aldean %13,8ko hazkundea. Beste alde
batetik, langileen kopurua are gehiago handitu da (%36,9) eta 6.513koa izatera iritsi da.
Era berean, emandako prestazioak ere nabarmen handitu dira (%53,5) eta 18.309.200
eurotan jarri dira. Nahiz eta soldatako langile bakoitzeko batez besteko prestazioak 2002.
urtekoaren aldean gora egin eta 25,59 eurora iritsi, datu hau urrun samar dago oraindik
1994. urtean erdietsitako 135,64 euro horietatik. 
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8 FOGASAren definizioa eta helburua, azkeneko urte hauetan aldaketarik egon ez den heinean, aurreko txostenetan atal
honetan esan dugunarekin bat datoz.



3.56. taula.  FOGASAren bilakaera EAEn

Estatuan ere hazkunde orokorra gertatu da bai artatutako enpresa eta langileen kopuruan
bai emandako prestazioen zenbatekoan ere. Hala eta guztiz ere, lana duen soldatako lan-
gile bakoitzeko batez besteko prestazioa EAEkoaren azpitik dago (16,22 euro Estatuan
eta 25,59 euro EAEn). 

3.57. taula.  FOGASAren bilakaera Estatuan
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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 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 1.784 4.759 11.929,20 2.506,66 16,75 
2003 2.031 6.513 18.309,20 2.811,18 25,59 

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 27.915 73.538 220.005,70 2.991,73 16,74 
2003 29.712 76.260 220.596,70 2.892,70 16,22 



3.5.6.3. KOTIZAZIOPEKO PENTSIOAK ETA LANBIDE ARTEKO GUTXIENEKO SOLDATA

2003. urtean barrena, Gizarte Segurantza sistemak 7.819.500 pentsio hornitu ditu guztira
Estatuan oro har, eta batez besteko zenbatekoa 546,04 eurokoa izan da (90.853 pezeta
gutxi gorabehera). Urte honetan berriro ere, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioaren
datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoa izan da Estatu osoan kotizaziopeko pentsio
altuenak izan dituen autonomia erkidegoa, alegia, 691,17 euro (115.001 pezeta), egitate
honen arrazoi nagusia, gure lurraldeko batez besteko soldata maila altua da, izan ere, gai-
nerako erkidegoetakoaren gainetik baitago. 

3.58. taula.  Estatuko pentsioak sailaren arabera (mila pentsio)

3.59. taula.  Estatuko pentsioen batez besteko zenbatekoa sailaren arabera

(euro hilabeteko)

2003. urtean 436.200 pentsio hornitu dira guztira EAEn, 2002. urtean baino %0,8 gehia-
go, alegia. Estatuan bezala EAEn ere, erretiro pentsioak Gizarte Segurantzak ematen
dituen pentsio guztien %60 inguru dira. Zehatzago esanda, Euskal Autonomia Erkidegoan
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Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

Ezintasun Erretiroa Alarguntza Zurztasuna eta Guztira
iraunkorra familiartekoen alde

1993 356,43 385,15 243,07 193,10 335,45
1994 377,19 411,31 256,78 195,65 356,11
1995 400,10 439,02 271,34 204,63 378,82
1996 424,78 467,51 286,74 207,37 402,17
1997 444,29 487,18 296,52 186,81 417,47
1998 487,52 492,63 305,67 192,07 432,32
1999 508,77 509,77 314,81 196,57 446,43
2000 536,42 535,33 331,52 205,88 468,39
2001 571,20 564,98 348,84 218,01 494,51
2002 599,48 588,35 367,61 227,56 515,97
2003 634,75 620,12 395,83 241,55 546,04

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

Ezintasun Erretiroa Alarguntza Zurztasuna eta Guztira
iraunkorra familiartekoen alde

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 2.042,4 301,3 7.677,9
2002 787,4 4.575,3 2.073,3 309,8 7.745,8
2003 796,7 4.603,4 2.106,2 313,1 7.819,5



pentsio guztien %59,1 dira, eta atzetik dabilzkie alarguntza pentsioak (%27,6), ezintasun
iraunkorreko pentsioak (%9,3) eta azkenik zurztasun eta familiartekoen aldeko pentsioak
(%4). 

3.60. taula.  EAEko pentsioak sailaren arabera (mila pentsio)

Izatez, lehen esaten genuen bezala, EAE dago pentsio sail desberdin guztien zerrende-
tako buruan, batez besteko zenbatekoari dagokionez, zurztasuna eta familiartekoen alde-
koan izan ezik, honetan Asturias zenbateko handiagoa ematen baitu (295,13 euro, eta
EAEn, berriz, 293,45). EAEko pentsio sail guztien batez besteko zenbatekoak hauek dira:
828,87 euro ezintasun iraunkorrekoak (634,75 euro Estatuan), 802,12 euro erretirokoak
(620,12 euro Estatuan), 464,45 euro alarguntzakoak (395,83 euro Estatuan), eta 293,45
euro zurztasun eta familiartekoen aldekoak (241,55 euro Estatuan).

3.61. taula.  EAEko pentsioen batez besteko zenbatekoa sailaren arabera

(euro hilabeteko)

Euskal Autonomia Erkidegoarekin batera, Asturias eta Madril erkidegoak nabarmentzen
dira batez besteko pentsio altuak dituztelako, eta haiek guztiak daude Estatuko batez bes-

114

2003. URTEKO TXOSTEN SOZIOLABORALA

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

Ezintasun Erretiroa Alarguntza Zurztasuna eta Guztira
iraunkorra familiartekoen alde

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
2003 40,6 257,7 120,5 17,3 436,2

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

Ezintasun Erretiroa Alarguntza Zurztasuna eta Guztira
iraunkorra familiartekoen alde

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
2003 828,87 802,12 464,45 293,45 691,17



tekoaren gainetik. Zehazki, 2003. urtean pentsio hauek 661,45 eurokoa (110.056 pezeta)
eta 649,37 eurokoa (108.046 pezeta) ziren bi erkidego hauetan hurrenez hurren. Alde-
rantzizko egoeran, hain zuzen ere, Galizia eta Extremadura ditugu, kotizaziopeko pentsio
txikienak dituztelako, zehazki 454,43 eurokoa (75.611 pezeta) eta 463,14 eurokoa (77.060
pezeta) hurrenez hurren.  

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

Amaitzeko, azkeneko ohar bat lanbide arteko gutxieneko soldatari buruz (LGS). Urte
honetako ekitaldian 451,20 eurora iritsi da (75.073 pezeta zahar), hau da, hazkundea
%2koa izan da 2002ko balioaren aldean. 2003ko datua orain hamar urtekoarekin aldera-
tuta, ageri da LGSak %28 baino gehixeago egin duela gora, hots, zenbaki honek adie-
razten duen bezala, urteroko batez besteko hazkundea %2,8koa izan da gutxi
gorabehera, eta KPIa %3,1 hazi da urtero batez beste. 

3.63. taula.  Lanbide arteko Gutxieneko Soldata (LGS)
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Batez besteko pentsioa (1993 oinarria=100)

CAPV Estado

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  
2003 169,03 162,78

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

LGS Aldakuntza tas KPI
(euro/hil) urtetik urtera

1993 351,77 4,0 4,9
1994 364,03 3,5 4,3
1995 376,83 3,5 4,3
1996 390,18 3,5 3,2
1997 400,45 2,6 2,0
1998 408,93 2,1 1,4
1999 416,32 1,8 2,9
2000 424,80 2,0 4,0
2001 433,45 2,0 2,7
2002 442,20 2,0 4,0
2003 451,20 2,0 2,6

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.



3.5.6.4. KOTIZAZIO GABEKO PENTSIOAK

Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Aldundiek kudeatzen dituzte kotizazio gabeko presta-
zioak, hau da, pertsona batzuek ez dute sekulan inolako kotizaziorik egin edo inoiz koti-
zatu badute ere ez dute kotizaziopeko prestazioren bat jaso ahal izateko behar bezain
luzaroan kotizatu, eta premia egoeran daude, bizitzeko behar adina bitartekorik gabe, ale-
gia. Bada, prestazio hauek hiru motatakoak izan daitezke: 

• Gizarte Segurantzaren kotizazio gabeko prestazioak: behar adina diru-sarrerarik ez
duten pertsonei zuzendurikoak.

• Gizarte Ongizaterako Funtseko laguntzako pentsioak: banakako laguntza ekonomiko-
ak, aldizkakoak eta mugagabeak, 65 urtetik gorako pertsonentzat, pertsona gaixoen-
tzat edo lanerako ezinduta dauden pertsona elbarrituentzat.

• Pertsona elbarrituak gizarteratzeko prestazioak: gutxienez %65eko elbarritasuna edu-
kirik, urtean lanbide arteko gutxieneko soldataren %70 baino diru-sarrera txikiagoak
dituzten 18 urtetik gorako pertsonei zuzendurikoak.

Beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzak hirurteko (2003-2005) plan bat prestatu zuen 2003.
urtean txirotasunaren kontra borrokatzeko helburuaz, arazo honen alderdi soziala ere
kontuan hartuta. Plan hau honako puntu hauetan oinarriturik dago: 

• Gizarte bazterketaren alderdi anitzeko izaera. 
• Koordinazioa, parte hartzea eta inplikazio pertsonala gizarteratze prozesuetan. 
• Gizarte kohesioa eta elkartasuna.
• Eskuragarritasuna sustatzea.

Lege honek jasotzen duenez, EAEn urtebete erroldaturik egonda, oinarrizko beharrizanak
betetzeko eta lan munduan txertatzeko prozesu baten ondoriozko beharrizanak betetze-
ko behar adina baliabide ekonomikorik ez duten pertsona orok legezko eskubidea du
oinarrizko errenta jasotzeko. Errenta honen zenbatekoa alda daiteke familia unitateko
kideen kopuruaren arabera, hortaz, kide bakarreko unitateentzako 435,17 eurotik, 4 kide
dituzten unitateentzako 671,56 eurora joan daiteke. Gizarteratzeko Gutxieneko Diru-
sarrera 1989. urtean onartu zen, eta harez geroztik batez beste 11.600 familia onuradun
izan dira. 2003. urtean, zehazki, 20.000 izan ziren familia onuradunak.

Tresna hauez gain, honako hauek aipatu behar genituzke halaber: Gizarte Larrialdiko
Laguntzak (GLL) eta AUZOLANen bitartez garatutako Gizarteratze Planak, eta haien hel-
buru nagusia txirotasunaren eta gizarte bazterketaren kontra borrokatzea da. 

3.6. Enpleguko pentsio planak

3.6.1. Pentsio sistema publikoa Europako Batasunean

Europako Batasuneko estatu kideetan indarrean dauden pentsio sistema publikoak,
banan-banan harturik, elkarren arteko bereizgarri dituzten ñabardura batzuk agertzen
badituzte ere, oinarrizkoak eta komunak diren osagai batzuen inguruan eratutakoak dira.
Ezaugarri komun hauen artean, lehenbizi, esan dezagun Ongizatearen Estatua deritza-
naren barnean eratutako sistemak direla hauek, enplegurako gizarte eredua delakoaren
barnean kokatzen direla, eta izaera unibertsaleko aurreikuspen mekanismotzat edukitzen
direla, zeren eta, prestazio hauek erabilirik, laguntza ekonomikoa ekarri nahi baitiete herri-
tar guztiei. Pentsio sistema publiko hauetan bi pentsio mota bereizten dira: kotizaziopeko
pentsioak eta kotizazio gabeko pentsioak. 
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3.64. taula.  Zahartzaroko pentsioetarako gastuak, GBESIaren terminoetan 
(gizarte babeseko estatistiken sistema integratua) EB-15ean (BPGaren %). 

Kotizaziopeko pentsio sistema publiko hauetako finantzazio biderik ohikoena, enpresek
eta langileek ordaindutako gizarte kotizazioena da eskuarki, hala eta guztiz ere zenbait
herritan, gehigarri bezala, estatuaren finantzazio publikoa ere bada. Espainia, kasu, gaur
egun erretiro pentsioetarako baliabiderik gehien erabiltzen duen estatuetariko bat ez bada
ere, Europako Batzordeak egin dituen aurreikuspenen arabera, pentsioetako gastu hau,
BPGaren ehunekoa alegia, nabarmen handituko da Espainian etorkizunean. Zehazki
esanda, BPGaren %10,2koa izatera iritsiko da 2020. urtean, eta gerora begira, 45 urte
barru, 2050. urtean, BPGaren ehunekotan neurturik, pentsioetako gasturik handiena izan-
go duen Europako estatua izango da. 

3.65. taula.  Pentsioetako gastuaren aurreikuspena EBean (BPGaren %)
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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  

ZAHARTZAROA

1996 2000

Belgika 7,6 7,2(**)
Danimarka 7,1 6,6
Alemania 10,2 10,3(*)
Grezia 7,6 8,1(*)
Espainia 7,8 7,5(*)
Frantzia 10,7 10,5(*)
Irlanda 2,2 1,7
Italia 10,7 11,2(*)
Luxenburgo 8,9 7,3
Herbehereak 7,9 8,0(*)
Austria 8,7 8,3
Portugal 6,7 7,3(*)
Finlandia 7,4 6,3(*)
Suedia 9,8 9,0(*)
Erresuma Batua 9,3 9,5(*)
EB-15 9,6 9,5

(*) Behin-behineko datuak   (**)      Datu estimazioa
Iturria: Estatistika Urtekaria. Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.



Ekarpenen bitartez bildutako diru funtsak, banaketa sistema baten bidez administratzen
dira. Sistema honen arabera, aldi jakin batean ekarpenen bitartez bildutako diru funtsek
aldi bereko pentsioen ordainketa finantzatzen dute. Pentsio sistema publikoak daukan
funtzionamendua dela eta, langileak erretiratutako 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, zeren eta Sistema hau badabil baldin eta lan egiteko adineko biz-
tanleriaren eta erretiratzeko adineko biztanleriaren artean erlazio egokirik badago. Esan
nahi baita, ez badago oreka bat kotizazioen eta prestazioen artean. Arazo hau, gerra oste-
an gertatutako baby-boom delako gertakari demografikotik  eta harrezkero izan den jaio-
tza tasaren etengabeko jaitsieratik sortzen da funtsean. Honen kariaz, aurreikus daiteke
desoreka bat lan egiteko adineko biztanleriaren eta erretiratzeko adinera iritsi den biztan-
leriaren artean, hau da, kotizazioak ordaintzen dituztenen eta onuradunen kopuruaren
artean, beraz, kalkula daiteke gero eta diru baliabide gutxiago egongo dela gero eta pen-
tsio gehiago finantzatzeko. Denbora berean, beste arrazoi batzuk direla medio diru fun-
tsak lortzeko ahalmenaren murrizketa ere susma daiteke:

• Langabezi maila handia, eta honen ondorioz kotizazio gutxiago egotea.
• 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 Estatuan

Gero eta kotizazio kopuru txikiagoak gero eta onuradunen kopuru handiagoa izatearen
ondorioz, pentsio sistema publikoan aurreikus daitekeen desoreka finantzarioa dela eta,
finantzazio iturriak bermatzeko eta handitzeko moduari buruzko hainbat alternatiba eta
aukera sortu dira, hauen artean honako hauek aipa daitezke, bestak beste:

• 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 hainbat arrazoi direla medio:

• Lehenik eta behin, gizarte kotizazioen gehikuntzak biziki handia izan beharko luke
ekarpenen eta prestazioen arteko desoreka estali ahal izateko. Beste alde batetik,
gizarte kotizazioak munta handiko lan kostua dira enpresentzat eta horregatik hauek
handiagotzeak kontratazio mailaren beheititzea ekar lezake berekin.

• Bigarrenik, Estatuak ekarpen handiagoa egitea ere ez litzateke oso bide egokia, hau
dela eta, defizit publikoa handituko litzatekeelako.

• Eta, azkenik, presio fiskala areagotzeko aukera, berriz, bistan denez, jendeak biziki
gaizki ikusiriko neurria da.
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Hausnarketa hauek kontuan hartuta, gerora begira nekeza gertatzen da pentsio sistema
publikoari eustea, horregatik, eta gaur egungo sistema erreformatzeko beharra dagoenez
gero, aldaketa bat proposatzen da, eta hau hiru ardatz nagusiren inguruan egin behar da: 

• Gaur egungo pentsio sistemak dauzkan eragin negatiboak deuseztatzea: banaketa sis-
tema, defizit publikoa, eta abar.

• Kapitalizazio sistemen garrantzi gero eta handiagoa.
• Plan pribatuak sartzea.

EBeko estatu kide bakoitzak berarentzat egokien deritzan pentsio sistema diseinatu eta
kudeatzeko ardura badu ere, Europako Batzordeak Laekengo 2001. urteko Europako
Kontseiluan finkatu zuenez, estatu kideek hamaika helburu komunen atzetik joan behar
dute, pentsioen inguruko beren jardunbideak harmonizatu eta koordinatzeko xedeaz. 

Zehazki, espainiar Estatuari dagokionez, adostasun politiko zabal batez onartutako Tole-
doko Itunak hasiera ematen dio erreforma prozesuari, pentsioei dagokienez. Bertan, bes-
tak beste, kotizaziopeko pentsioak eta kotizaziorik gabekoak banatzea erabaki zen, hala
nola erreserba funts bat sortzea, eta Gizarte Segurantzako sistemaren superabita hone-
tara bideratzea, 2002. urtean, kasurako, BPGaren %1ekoak ziren aktibo hauek. Pentsioen
arloan, espainiar sistemak hartu behar lituzkeen neurriak ondoko jardunbide nagusietan
oinarriturik daude:

• Erretiroko benetako adina atzeratzea.
• Pentsioak kalkulatzeko balio duen kotizazio aldia luzatzea.
• Arian-arian, Pentsioen Erreserba Funtsa hornitzea.
• Enpresako edo banakoen gizarte aurreikuspen osagarria sustatzea.

Enpleguko pentsio planei dagokienez, enpresek hiru aukera dituzte bere langileentzako
enpleguko pentsio plan hauek burutzeko: 

• Enpleguko pentsio plan baten bitartez.
• Aseguru konpainia baten bitartez.
• Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakunde (BGAE) baten bitartez. Euskal Auto-

nomia Erkidegoak berezkoa du eredu hau borondatezko gizarte aurreikuspenerako eta
Gizarte Segurantzaren osagarri gisa.

3.66. taula.  Pentsio planak modalitatearen arabera (Estatua)

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

ENPLEGUKOA ELKARTUAK BANAKAKOAK GUZTIRA

2001 GUZTIRA 1.485 228 737 2.450

2002ko inskripzioak 219 14 129 357

2002ko bajak 21 2 9 32

2002 GUZTIRA 1.683 240 852 2.775



Ekonomia Ministerioko Aseguruen eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Orokorrak eskaini-
tako datuen arabera, Estatu mailan, 2002. urtean pentsio planen kopurua 2.775 zen,
2001. urtean baino 325 gehiago. Pentsio planak hiru motatakoak dira, eta hauen artean
banatzen da zenbateko hori, ugariena enplegu planak dira (1.683), hau da, pentsio plan
guztien %60,6. Aurreko urtearekiko konparazioa eginez gero, 2002. urtean hazkunderik
handiena banakako planek (%15,6) izan dutela ondorioztatzen da, atzetik dabilzkio
enplegukoak (%13,3) eta elkartuak (%5,3).

3.67. taula.  Estatuko pentsio planak: modalitatea eta sustatzaileak 

(erregistro administratiboan jasotakoak)

Aurreko taulan pentsio planak modalitate eta sustatzailearen arabera banaturik agertzen
dira. Pentsio plan sustatzailetzat hartua izango da plan bat sortzea sustatzen duen edo
hura garatzean parte hartzen duen edozein entitate, elkarte, enpresa, sindikatu edo zei-
nahi motatako kolektibo. Hartara, enplegu planei dagokienez, sustatzaile kopururik han-
diena zerbitzu sektorean dago eta plan guztien %76,6 dira. Gainerako plan modalitateei
dagokienez, elkarteak dira plan elkartuen kopururik handiena duten sustatzaileak
(%51,2), eta aurrezki kutxak eta aseguru entitateak, berriz, banakako planen kopururik
handiena (%56,9) duten sustatzaileak dira.
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Iturria: Aseguru eta Pentsio Funtsen Zuzendaritza Orokorra (Ekonomia Ministerioa)

MODALITATEA eta SUSTATZAILEAK 2001 2002

ENPLEGU PLANAK 1.485 1.683
Lehen sektorea 17 23
Industria sektorea 320 370
Zerbitzu sektorea 1.148 1.290

PLAN ELKARTUAK 228 240
Elkarteak 115 123
Profesionalen elkargoak 72 76
Mutualitateak eta montepioak 27 28
Sindikatuak 10 10
lan fundazioak 4 3

BANAKAKO PLANAK 737 852
Aseguru entitateak 224 247
Bankuak 192 228
Aurrezki kutxak 208 238
Kreditu kooperatibak 10 10
Beste batzuk 103 129

GUZTIRA 2.450 2.775



3.13. grafikoa.  Estatuko pentsio planen bilakaera: partaideak eta ondarea

PARTAIDEAK

(Milatan)

ONDAREA
(Milioitan)

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. 

Ildo honetatik, eta partaideei dagokienez, 2002. urtean 6,4 milioi zenbatu dira guztira, eta
2001. urtearekin alderatuz gero, %11ko hazkundea izan dute. 2002. urtean pentsio pla-
nek oro har erdietsi duten ondareari dagokionez, nabarmendu behar da ia 50 milioi euro
erregistratu direla, hau da, 2001. urtean baino %10,7 gehiago.  
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Ondarea eta partaideen kopurua, pentsio planen hiru sistemen artean nola banatzen diren
aztertzen jarriz gero, ageri da 2002. urtean pentsio plan batean partaide diren pertsonarik
gehienak banakako sisteman daudela (%89,3), eta hauen ondarea guztizkoaren %53,8
da. Beste alde batetik, enplegu planek partaideen %9,3 dituzte, baina ondare osoaren
parte garrantzitsu bat biltzen dute (%44,9). Azkenik, plan elkartuen garrantzia, bai kopu-
ruaren aldetik eta bai ekonomiaren aldetik txikia da sistemaren osotasunean hartuta. 

3.68. taula.  Estatuko pentsio planen banaketa: partaideak eta ondarea. 2002

3.6.3. Enpleguko pentsio planak EAEn: BGAE

3.6.3.1. SARRERA9

1979. urteko autonomia estatutuak eskumen esklusiboa aitortzen dio Euskal Autonomia
Erkidegoari Gizarte Segurantzan integraturik ez dauden mutualitateei dagokienean. 

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: batetik, elkarte bat, sindikatu bat, talde bat, gremio bat eta abar, sus-
tatzaile izan dutenak, eta bestetik, afiliatuak, elkargoko kideak, sindikatuko kideak, eta
abar, bazkide dituztenak.

• 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.
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Partaideak Ondarea

Banakako sistema 89,3 53,8
Enpleguko sistema 9,3 44,9
Sistema elkartua 1,4 1,3

GUZTIRA 100 100

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

9 Atal honek ez dauka aldaketarik aurreko txosten soziolaboralaren aldean zeren eta ez baita aldaketarik egon BGAEen
ezaugarri nagusietan.



Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundearen (BGAE) figura, Euskal Autonomia
Erkidegoko gizarte aurreikuspen osagarrien modalitate berezi bat da. Izatez, eskumen
hau garatzeko xedeaz onartu zuen Eusko Legebiltzarrak 25/1983 Legea, urriaren 27koa,
Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei buruzkoa. Halatan, bada, Lege honen
arabera, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakunde deritzenak honela defini dai-
tezke, “borondatezko gizarte aurreikuspena garatzen diharduten irabazi asmorik gabeko
erakundeak, mutualitateko kideak hainbat zoritxarretatik babesteko helburua dutenak”.
Borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakunde hauek, tresna egokia dira gizarte segu-
rantza publikoaren prestazioen osagarri bezala. Zehazki, esan daiteke BGAEen helburu-
rik behinenak ondoko hauek direla: 

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

• Beren eskubideak bermaturik eta babesturik, gizarte aurreikuspenaren bitartez bazki-
de guztien aurrezkia sustatzea.

Gerta litezkeen hainbat arrisku egoeratatik edo zoritxarretatik elkar babesteko helburua
dutenez gero, 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. Dago-
kion 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 kapital
moduan hezurmamitzen direnak.

• 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 egin ahal izateko beharrez-
koak diren diru funtsak, alde batetik, sustatzaileek egiten dituzten ekarpenetatik etortzen
dira, eta beste aldetik, prestazioen arabera eta ezarritako finantzazio sistemaren arabera
erakundearen estatutuek xedatzen dutenari jarraiki bazkide orok egindako ekarpenetatik.
Hartara, bada, sustatzaileek, egindako ekarpena berreskuratu ahal izango dute interesik
gabe, betiere erakundearen kaudimena bermaturik badago, zeren eta hauxe baita era-
kundearen lehenbiziko berme finantzarioa. 

Mutua funts honen zenbatekoa aldakorra izan daiteke, eta bazkideen urteko kuota bilke-
taren araberakoa izango da. Bazkideek egiten dituzten ekarpenei dagokienez, BGAEak
bereizten dituzten ezaugarrietariko bat da bazkideek beren borondatez erakundea uzteko
aukera daukatela aurreikusitako egoera gertatu aurretik, baldin eta erakundean 10 urte
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egon bada eta estatutuek hala jasotzen badute. Horrenbestez, bada, denboran 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.

3.6.3.2. MAGNITUDE NAGUSIAK

Urtero, Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak txosten bat argi-
taratzen du EAEko BGAEei buruzko daturik garrantzitsuenak eta aldagai esanguratsue-
nek izan duten bilakaera jasotzen dituena. Txosten hauek agerian jartzen dute BGAEek
azkeneko urteetan EAEn irabazi duten garrantzia,izan ere, hazkunde handiak izan dituz-
te, erakunde kopuruan, bazkideen kopuruan, kuoten zenbatekoan, baina batez ere,
erdietsitako ondarearen tamainan. Azkeneko bost urte hauetan ondarea %13,1eko errit-
moan handitu da urtero, kuotek eta bazkideen kopuruak, berriz, %5,4ko hazkundea izan
dute. Erakundeen kopuruari dagokionez, zenbaki absolutuetan 2002. urtean 1998. urtean
baino 8 BGAE gehiagok jardun dute.  

3.69. taula.  EAEko BGAEak: ondarearen, kuoten, bazkideen eta erakunde
kopuruaren bilakaera

Erakundearen tipologiari erreparatuz gero, eta ondarearen ikuspegitik, munta handiene-
koak enpleguko BGAEak eta BGAE elkartuak dira, izan ere, 2002. urtean BGAE guztien
%56,2 izan dira. Bazkideen ikuspuntutik begiratuta, garrantzitsuenak banakako BGAEak
dira argi eta garbi (%63,4). Erakunde hauen bilakaera historikoak agerian jartzen duenez,
banakako BGAEek sendotu egin dute beren jarduera bai ondarearen aldetik bai bazki-
deen kopuruaren aldetik. Zehazki, ehuneko 8,5 eta 4,2 puntu irabazi dituzte hurrenez
hurren ondare osoan egiten duten ekarpenean eta bazkide kopuruan.
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(*) milioi euro
Iturria: : Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritza)

1998 1999 2000 2001 2002 Hazk. %
98-02

Ondarea (*) 6.488,9 8.384,7 8.741,7 9.582,1 10.604,6 13,1
Kuotak (*) 807,2 632,1 864,0 958,0 996,8 5,4
Bazkideak 585.742 682.730 770.613 850.452 908.388 11,6
Entitateak 190 197 203 205 198 1,0



3.70. taula.  EAEko BGAEak: ondarearen eta bazkideen bilakaera eta banaketa

2002. urtean BGAEek bildu dituzten kuotak (kasik mila milioi euro) urte hartako Euskal
Autonomia Erkidegoko BPGaren %2,2 izatera iritsi dira, eta %4,1ko hazkundea izan dute
aurreko urtearen aldean. Jarritako kuoten ia %67 banakako BGAEetako bazkideen kolek-
tiboak egindako ekarpenak dira, atzetik dabilzkio enpleguko BGAEetako eta elkartuen
BGAEetako bazkideek jarritakoak (%32,9). Aurreko urtearekin konparaturik, enpleguko
eta elkartuen BGAEetako bazkideen kopuruak %3,7 jaitsi ditu bere kuotak, banakako
BGAEak, berriz, %8,1 handitu dira, eta “Gainerakoak” modalitatean sailkaturikoek %55,4
handitu dute bere kuoten balioa.  

3.71. taula.  EAEko BGAEak: kuotak eta BPG
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ENPLEGUA ETA BANAKAKOAK GAINERAKOAK GUZTIRA
ELKARTUAK

Ondarea Euro (*) % Euro (*) % Euro (*) % Euro (*) %

1998 4.177,1 64,4 2.299,6 35,4 12,2 0,2 6.488,9 100
1999 5.256,5 62,7 3.116,5 37,2 11,8 0,1 8.384,7 100
2000 5.191,1 59,4 3.539,7 40,5 11,0 0,1 8.741,7 100
2001 5.555,2 58,0 4.020,6 42,0 6,3 0,1 9.582,1 100
2002 5.962,5 56,2 4.630,2 43,7 11,8 0,1 10.604,6 100

Bazkide
Kopurua % Kopurua % Kopurua % Kopurua %

kopurua

1998 129.181 22,1 346.937 59,2 109.624 18,7 585.742 100
1999 163.761 24,0 409.777 60,0 109.192 16,0 682.730 100
2000 190.968 24,8 476.753 61,9 102.892 13,4 770.613 100
2001 208.852 24,6 534.227 62,8 107.373 12,6 850.452 100
2002 222.924 24,5 575.599 63,4 109.865 12,1 908.388 100

(*) Milioi euro
Iturria: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritza)

2000 2001 2002

BPG 40.639.705 42.961.767 44.927.869

KUOTAK (GUZTIRA) 863.954,29 957.954,22 996.768,75
Enplegu eta elkartuak 287.346,16 340.345,33 327.571,15
Banakakoak 572.562,54 614.707,17 664.688,68
Gainerakoak 4.045,59 2.901,72 4.508,92

KUOTAK/BPG (%) 2,13 2,23 2,22
Enplegu eta elkartuak 0,71 0,79 0,73
Banakakoak 1,41 1,43 1,48
Gainerakoak 0,01 0,01 0,01

Mila euro
Iturria: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritza)



Enpleguko eta elkartuen BGAEen azterketa xeheago bat eginaz, ageri da 2002. urtean
zituzten 222.924 bazkideen %79,3 Gipuzkoan bizi direla, atzetik dabilzkio Araba (%13,7)
eta Bizkaia (%7). Datu hauetatik ondorioztatzen denez, Gipuzkoa da BGAEren bateko
bazkide diren langile portzentajerik handiena duen lurraldea (%60), beste bi lurraldeak
baino askoz ere gehiago, alegia.

3.72. taula.  EAEko BGAEak: enpleguko BGAEetako bazkideak (2002)

3.6.3.3. GEROA BGAE

Enpleguko aurreikuspen plan hauek hainbesteko harrera ona non eta EAEn izatea hain
zuzen ere estuki loturik dago Gipuzkoan Geroa BGAE (1996) sortu izanarekin. Geroa
BGAE, Gipuzkoan sortutako borondatezko gizarte aurreikuspen erakundea da, izaera
sektoriala duena, eta sindikatuen (ELA, LAB, CC.OO eta UGT) eta enpresari elkartearen
(ADEGI) arteko negoziazioetatik jaio zena, eta siderometalurgiako industriaren hitzarmen
kolektiboaren bitartez eratu zena. Azkeneko urte hauetan barrena, hedatu egin da zenbait
sektore gehiagotara, eta gaurko egunean 17 dira erakundeari atxikiak diren jarduera sek-
toreak, eta hauei Gipuzkoako sektore hitzarmenen aplikazio eremukoak ez diren hainbat
enpresa ere gehitu behar zaizkie.  

Geroa BGAE banakako pentsio planen alternatiba bat da eta haren helburu behinena zera
da, Gizarte Segurantzaren erretiro, ezintasun, zurztasun eta alarguntza prestazioen pen-
tsio osagarri batzuk ematea, eta bai estaldura gehigarri bat eskaintzea ere laneko istripua
dela kausa izandako ezintasunen bat 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.

2003. urtean, Geroa BGAEaren ondarea 312,8 milioi eurokoa (50 mila milioi pezeta zahar
baino gehiago) izatera iritsi da, eta erakundeak 129.000 langile bazkide inguru zituen. 
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Iturria: Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza (Eusko Jaurlaritza)

Sektore Sektore
GUZTIRA

Biztanleria Bazkide guztiak/
Pribatua Publikoa landuna Biztanle landunak

Araba 25.968 4.464 30.432 136.500 22%
Bizkaia 8.126 7.562 15.688 454.800 3%
Gipuzkoa 167.885 8.919 176.804 296.900 60%

GUZTIRA 201.979 20.945 222.924 888.200 25%



3.73. taula.  Geroa: ondarea eta ekarpenak dituzten langileak

Langileek eta enpresak erdi bana jartzen dituzte beren ekarpenak, eta egindako ekarpe-
nen %90 langile bakoitzaren eskubide sendotuak osatzera doa eta gainerako %10 arris-
ku prestazioak estaltzera (ezintasun eta heriotza). Ekarpen kuoten balioari dagokionez,
desberdintasun handiak daude jarduera sektore batetik bestera. 2003. urtean, ekarpenen
ehunekorik handiena langileen gertakizun arrunten oinarriaren %3,5ekoa izan da (erdi
bana enpresaren eta langilearen artean), eta portzentaje hau siderometalurgia, zeramika
eta beira sektoreetan aplikatzen da. Gainera, atxikitako lau sektorek beren ekarpen por-
tzentajea handitu egin dute 2003. urtean: zeramika (%0,5), beira (%1), garbiketak (%1)
eta gasolindegiak (%0,5). 

3.74. taula.  Geroa BGAE (2003)

Geroa BGAEak bildutako diru funts hauek guztiak inbertitu egiten dira errentagarritasun
bat erdiesteko xedeaz. 2003. urteko inbertsio zorroaren osaera asko aldatu da aurreko
urteekin alderatuz gero, batez ere epe luzean errenta finkoan gutxiago eta errenta alda-
korrean gehiago inbertitzen dela ikusita. Hartara, bada, Geroa BGAEaren ondarearen par-
terik handienak errenta finkoan inbertiturik amaitu du 2003. urtean (%81,97), aurreko
urtean, berriz, %89,21 zen. Murriztutako kopurua errenta aldakorrak irabazi du, izan ere,
honetan ondarearen %15,85 inbertitu da, eta horrek hobetu egin du erakundearen etekin
orokorra, beste faktore batzuen artean, halatan, bada, urteko errentagarritasuna
%9,18koa izan da 2003. urtean (2002. urtean, berriz, %3,30ekoa izan zen).

2003. urtean emandako prestazioei dagokienez, aurreko urtearen aldean izan duten haz-
kundea nabarmendu behar da lehenbizi. Halatan, bada, 2003. urtean 1.325 prestazio
eman dira, eta haien zenbateko orokorra 7,89 milioi eurokoa izan da, hau da, 2002. ur-
tean baino 150 prestazio gehiago eta 1,49 milioi euro gehiago. 
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Iturria: Geroa BGAE

Ondarea Ekarpenak dituzten
(milioi euro) langileak

2000 129,2 111.592
2001 181,7 116.764
2002 237,2 119.693
2003 312,8 129.500

Iturria: Geroa BGAE

Inbertsio
zorroaren osaera

Errenta finkoa epe luzera 66,13
Aktiboak epe laburrera 14,99
Errenta aldakorra 15,85
Inbertsio zuzena 2,18
Likidezia 0,85



3.75. taula.  Geroa: onuradunak eta prestazioak

3.7. Negoziazio kolektiboa

3.7.1. Negoziazio kolektiboaren egitura

3.7.1.1. 2003AN INDARREAN DAUDEN HITZARMENAK

Txosten honi dagokionean, indarrean dauden hitzarmentzat, aztertzen ari garen urte
honetarako berariaz negoziatu direnak hartuko ditugu, horrenbestez, ez ditugu kontuan
hartuko, hitzarmen berririk ezean beren eraginkortasun arauemailea luzatu behar izan
duten hitzarmenak.

604 dira abenduaren 31ra arte erregistratu diren eta 2003. urterako indarrean dauden hi-
tzarmen kolektiboak eta 330.577 soldatako langile eta 32.237 enpresa ukitzen dituzte.
2003rako hitzarmen kolektiboek lotzen duten pertsonaletik, %76 sektoreko hitzarmenen
menpean daude. Eta 2003an indarrean dauden hitzarmenetatik, honako hauek nabarmen
daitezke:

Araban indarrean zeuden 16 sektoreko hitzarmen kolektibo zeuden. Haietako zazpi
2003an egindakoak, ostalaritzarena, bidaiarien errepideko garraioarena, eta garbiketare-
na, besteak beste. Aurreko urteetan egin zirenen artean, siderurgiarena (hitzarmen hau
eragin mugatukoa da), eraikuntzarena, eta zuraren industriarena nabarmen daitezke.
Enpresa eremuko negoziazio kolektiboan, 2003an burutu diren hitzarmen kolektibo ba-
tzuk aipa daitezke, duten garrantziagatik (Gamesa, Vidrala, Sidenor, TUVISA, Amurrio,
Accesorios de Tubería, Quinton, Amurrio, etab.). Daewoo, UTE Jundiz, Golf de Larrabea
eta Tamar Comunicaciones hitzarmen berriak dira.

3.76. taula.  2003an indarrean zeuden hitzarmenak guztira (*)
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EREMUA
ENPRESA SEKTOREA GUZTIRA

Hitzarmen Ukitutako Hitzarmen Ukitutako Hitzarmen Ukitutako
kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak

ARABA 94 16.190 16 34.749 110 50.939
BIZKAIA 170 24.475 27 124.456 197 148.931
GIPUZKOA 57 11.058 19 39.911 76 50.969
LUR. ART. (**) 12 2.953 5 6.994 17 9.947

EAE 333 54.676 67 206.110 400 260.786
ESTATUA 136 24.296 68 45.495 204 69.791

GUZTIRA 469 78.972 135 251.605 604 330.577

(*) 03.12.31 arte
(**) EAEko lurralde arteko eremua.

Iturria: Geroa BGAE

Onuradunak Prestazioen zenbatekoa
guztira (milioi euro)

2000 882 1,35
2001 1.096 4,75
2002 1.175 6,50
2003 1.325 7,89



Bizkaian 27 sektoreko hitzarmen kolektibo zeuden indarrean. Haietako hamazortzi
2003an erregistratutakoak eta haien artean eraikuntzarena, ostalaritzarena, zuraren
industriarena, janariaren merkataritzarena eta bidaiarien errepideko garraioarena aipa
daitezke. Aurreko urteetan egindakoen artean, honako hauek aipa daitezke: siderurgia,
arte grafikoak eta garbiketa. Haien hitzarmena 2003an erregistratu duten enpresen ar-
tean, berriz, hauek aipa daitezke: Ur Partzuergoa, ACB, Unilever, Outokumpu, BBK, Ner-
vacero, FAES, Crown Cork, Formica, Inyectametal, Tenneco, Ondeo Degremont,
Bombardier, eta abar. Zahar etxeena, GUE, Servisa, Malta eta Stalibus hitzarmenak
berriak dira.

Gipuzkoan 2003. urterako indarrean 19 sektoreko hitzarmen kolektibo zeuden. Haietariko
sei 2003. urtean eginak ziren eta berauen artean eraikuntza eta garbiketa nabarmentzen
dira. Aurreko urteetan burututakoetan, honako hauek nabarmentzen dira: arte grafikoak,
zuraren industria eta elikadura. 2003. urtean hitzarmena burutu duten enpresen artean,
honako hauek aipa litezke: Inquitex, Fundación Matía, Donostiako Tranbiaren Konpainia,
Aita Menni, Legaia, Zahor, La Bacaladera, Gipuzkoako Poliklinika eta Sdad. Vascongada
de Publicaciones. Azkenik, Tsfundiciones, TESA, Errenteriako Gerontologikoa, Gureserbi,
Zu eta biok, eta Lagun izpi hitzarmenak berriak dira.

3.77. taula.  2003an indarrean zeuden sektoreko hitzarmenak (*)

EAEko lurralde arteko eremuko 5 sektoreko hitzarmen zeuden 2003. urterako indarraldia
zeukatenak, haietarik hiru 2003. urtean erregistratutakoak, eta EAEko ikastolak aipa dai-
tezke, besteak beste. Aurreko urteetan erregistratutakoetan nabarmentzen dira: Osaki-
detzako zentroen garbiketako kontratak eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko
zentroen garbiketako kontratak. Eta 2003. urtean beren hitzarmena burutu duten enpre-
sen artean, honako hauek aipatu behar dira beren garrantzia dela medio: Europistas,
Sdad. Financiera y Minera, eta Eusko Trenbideak. Berriak dira Eusko Jaurlaritzako Hez-
kuntza Saileko eskola jantokietako eta EAEko ingurumenarekiko hezkuntza ikastegi-
-baserri eskoletako eskola jantokietako kolektibitateen hitzarmenak. Berriak dira, orobat,
Izan eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko erlijiozko lan kontratudunen hitzarmenak.
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EREMUA

2003 baino lehen 2003an 2003an indarrean
erregistratuak erregistratuak daudenak, guztira

Hitzarmen Ukitutako Hitzarmen Ukitutako Hitzarmen Ukitutako
kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak

ARABA 9 27.498 7 7.251 16 34.749
BIZKAIA 9 64.920 18 59.536 27 124.456
GIPUZKOA 13 22.954 6 16.957 19 39.911
LUR. ART. (**) 2 2.384 3 4.610 5 6.994

EAE 33 117.756 34 88.354 67 206.110
ESTATUA 41 34.989 27 10.506 68 45.495

GUZTIRA 74 152.745 61 98.860 135 251.605

(*) 03.12.31 arte
(**) EAEko lurralde arteko eremua.



3.78. taula.  2003an indarrean zeuden enpresako hitzarmenak (*)

Estatu eremukoak, EAEn eragina duten 68 sektoreko hitzarmen daude indarrean 2003
urtean. (2003. urtean burutu dira haietako 27 eta haien artean ehungintza, ingeniaritza,
bidaia agentziak, industria metalgrafikoa eta aseguruen bitartekaritza aipatu behar dira).
Aurreko urteetakoen artean, honako hauek nabarmentzen dira: aseguruak, saltoki han-
diak, segurtasuna eta industria kimikoa. Urte honetan hitzarmena plazaratu duten enpre-
sen artean, honako hauek aipa daitezke: Petronor, Telefónica, Bellota Herramientas,
Renfe, RTVE, Enagas, UEE, Cepsa, DHL, Patentes Talgo, ONCE, Zardoya, CLH eta Rep-
sol. Azkenik, higiezinen kudeaketa eta bitartekaritzaren sektoreko hitzarmena berria da.
Era berean, Cimecaron Totalfinaelf, Nexans eta Ibaizabal MS enpresen hitzarmenak ere
berriak dira. Orobat, ontziratutako uren industriarako akordio markoa ere argitaratua izan
da.

3.7.1.2. SINATU GABE DAUDEN HITZARMENAK

Aurreko urtearekin alderatuz gero, agerikoa da langileen kopuru handiagoa dagoela beren
hitzarmena berritu gabe 2003ko abenduaren 31an. Zehazki esanik, 2003. urtean %39 eta
2002. urtean, berriz, %24 (2002/12/31 arte). Hitzarmenen indarraldiak direla eta, 2003.
urterako negoziazio kolektiboaren heren bat baino apurtxo bat gehixeago aurreko urtee-
tan izan da burutua –batik bat 2002. urtean- zeren eta,  2003. urterako indarraldia duten
eta EAEn eragina duten lehenagoko hitzarmenek ukitutako langileak, negoziazio kolekti-
boak ukitutako saldatakoen %36 baitira. Oraindik ere sinatu ez diren hitzarmenen artean,
honako hauek aipa ditzakegu:

Arabako sektoreko hitzarmenen artean, metalaren merkataritzarena (2004ko urtarrilean
erregistratutakoa) eta merkantzien errepideko garraioarena geratzen ziren sinatzeko. Era
berean, baziren hitzarmena sinatu ez zuten enpresa batzuk Araban (General Química,
IESAL, Hofesa, Siderurgia del Tubo Soldado, Pferd Ruggeberg, Combisa, Shuton, Faus-
tino, AMVISA, eta abar). 2004ko urtarrilean erregistratu ziren Castellanos y Echevarría,
Industrias Galycas, EJIE eta Cespa enpresetako hitzarmenak. Araban, guztira, sinatu
gabe daude langileen %17. ukitzen dituzten hitzarmenak.

Bizkaian sinatu gabe zeuden langileen %27 ukitzen dituzten hitzarmenak, hogei bat sek-
toreko hitzarmen burutu gabe baitzeuden (merkataritza, bulegoak, gasolindegiak etab.).
2004ko urtarrilean, larru eta oinetakoen merkataritzaren eta kontsignaziodunak eta
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EREMUA

2003 baino lehen 2003an 2003an indarrean
erregistratuak erregistratuak daudenak, guztira

Hitzarmen Ukitutako Hitzarmen Ukitutako Hitzarmen Ukitutako
kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak

ARABA 54 8.063 40 8.127 94 16.190
BIZKAIA 95 11.461 75 13.014 170 24.475
GIPUZKOA 29 7.012 28 4.046 57 11.058
LUR. ART. (**) 5 1.181 7 1.772 12 2.953

EAE 183 27.717 150 26.959 333 54.676
ESTATUA 78 15.036 58 9.260 136 24.296

GUZTIRA 261 42.753 208 36.219 469 78.972

(*) 03.12.31 arte
(**) EAEko lurralde arteko eremua.



garraio kudeatzaileen hitzarmenak erregistratu ziren. Halaber, sinatu gabe geratu ziren
hainbat enpresetako hitzarmenak (Inama, Lantik, Productos Tubulares, PEAP, Laminados
Velasco, eta abar). 2004ko urtarrilean, orobat, Aceralia, Sachs eta Aparacabisa enprese-
tako hitzarmenak erregistratu ziren.

Gipuzkoan, negoziazio kolektiboa 2003. urtean kontzentratu egin zen, eta hogei bat hi-
tzarmen gelditu ziren sinatu gabe (siderurgia, altzarien industria, merkataritza, bulegoak,
ospitaleratzeak, eta abar). 2004. urteko urtarrilean erregistratu ziren ondoko hitzarmen
hauek: paperaren industria, gasolindegiak eta arrain handizkariak. Halaber, sinatzeke
geratu ziren hainbat enpresatako hitzarmenak, hala nola: Zorroaga Fundazioa, Centro
Gerontológico Berio, Enrique Keller, eta abar. Guztira, langileen %62rengan eragina dau-
katen hitzarmenak gelditu ziren sinatzeke.

3.79. taula.  2003an indarrean zeuden hitzarmenek ukitzen dituzten langileak,
erregistro dataren eta lurralde eremuaren arabera

EAEko lurralde arteko eremuko hitzarmenetan, burutu gabe dago irakaskuntza pribatua-
ren sektoreko hitzarmena (adostua baina inpugnatua). Era berean, bada hitzarmena sina-
tu gabe daukan zenbait enpresa (Irusoin, Egailan, Neiker etab.). 2004ko urtarrilean
ondoko enpresetako hitzarmen hauek erregistratu dira: Osatek eta Txingudi Automoción.
Guztira, lurralde arteko eremuan, berritu gabe zeuden langileen %65. ukitzen zituzten hi-
tzarmen kolektiboak.

Estatu eremuan EAEn eragina duten hogeita hamar sektoreko hitzarmen baino gehiago
falta ziren sinatzeko eta haietako batzuk garrantzitsuak (paperaren merkataritza, mezula-
ritza, arte grafikoak, unibertsitate pribatuak etab.). Ixteko zorian daude ondoko hitzarme-
nok: Bankuak, Aurrezki Kutxak, ABLE eta kreditu kooperatibak. Era berean zenbait
enpresa handi ere (Kutxa, Bilbomática, Iparlat, FEVE, Cruzcampo etab.) hitzarmena sina-
tu gabe daude. Ixteko zorian daude Redesa eta Decathlonen hitzarmenak. Guztira, sina-
tu gabe zeuden langileen %37. ukitzen zituzten hitzarmen kolektiboak, Estatu eremukoak,
alegia, eta EAEn eragina dutenak.
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EREMUA

2003 baino lehen 2003an Erregistratu
erregistraturiko erregistraturiko gabeko

hitzarmenak hitzarmenak (*) hitzarmenak
Hitzarmen Ukitutako Hitzarmen Ukitutako Hitzarmen Ukitutako
kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak

ARABA 35.561 57,9 15.378 25,0 10.476 17,1
BIZKAIA 76.381 37,2 72.550 35,4 56.161 27,4
GIPUZKOA 29.966 22,0 21.003 15,5 84.961 62,5
LUR. ART. (**) 3.565 12,6 6.382 22,7 18.247 64,7

EAE 145.473 33,8 115.313 26,8 169.845 39,4
ESTATUA 50.025 44,9 19.766 17,8 41.549 37,3

GUZTIRA 195.498 36,1 135.079 24,9 211.394 39,0

(*) 03.12.31 arte
(**) EAEko lurralde arteko eremua.



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

3.7.1.3. HITZARMENEN INDARRALDIA

2003ko negoziazio kolektiboan ageri denez negoziatzen diren hitzarmenen indarraldiak
berriro ere urte anitzekoak dira gehienbat. Ageri denez, hitzarmen kolektiboen %92
(2003an indarrean dauden hitzarmenek ukitutako langileen %97) urte bat baino gehiago-
tarako izan dira eta fenomeno hau lurralde eremu guztietan berdin gertatzen da. Era be-
rean, hitzarmen kolektibo urte anitzekoen artean, hiru urte edo epe luzeagorako
sinatutakoak dira gehienak (indarrean dauden hitzarmenen %68).

3.81. taula.  2003ko negoziazio kolektiboaren indarraldia (*)

132

2003. URTEKO TXOSTEN SOZIOLABORALA

URTEBETE BI URTE HIRU URTE ETA GEHIAGO
EREMUA Hitzarmenak Ukitutako Hitzarmenak Ukitutako Hitzarmenak Ukitutako

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

ARABA 7,3 1,5 22,7 14,2 70,0 84,3
BIZKAIA 6,6 0,9 28,4 10,2 65,0 88,9
GIPUZKOA 11,8 2,9 27,6 13,6 60,6 83,5
LUR. ART. (**) 17,6 44,6 17,6 4,3 64,8 51,1

EAE 8,3 3,1 26,2 11,4 65,5 85,5
ESTATUA 6,9 1,1 20,6 15,9 72,5 83,0

GUZTIRA 7,8 2,7 24,3 12,3 67,9 85,0

(*) 03.12.31 arte
(**) EAEko lurralde arteko eremua.

Erreferentzia Erreferentzia Ondorengo Erregistratu
urtearen aurretik urtean urtean gabeko

erregistratu erregistratu erregistratu hitzarmenak
Urtea hitzarmenak hitzarmenak hitzarmenak

Ukitutako Ukitutako Ukitutako Ukitutako
langileak, langileak, langileak, langileak,

%/Oro %/Oro %/Oro %/Oro

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 60,9 11,3 11,2 16,6
2003(2) 33,8 26,8 -- 39,4

(1 Taula honetan ez daude sartuta EAEn eragina duten Estatuko hitzarmenak.
(2) 03.12.31ra arte erregistratutako hitzarmen kolektiboak



3.14. grafikoa.  Hitzarmen kolektiboen indarraldia, aplikazio eremuen arabera
(%, hitzarmen kopuruaren arabera)

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. Sektoreko hitzarmen hauetan,
normalean, eduki behinenak –soldata eta lanaldia- bizpahiru urterako negoziatzen dira.
Halaber, nekazaritza lanaren, bakailao ontzien eta itsasontzi izoztaileen sektoreen lan
ordenantzak ordezteko laudoak ere mugagabeak dira, hala nola edari freskagarrien sek-
torearentzako 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 luzatzeak KPIrekin lotutako soldata igoera dakar berekin (zaharren egoitzak,
artisau oinetakoak, Gestingraf, COPE, etab.).

3.15. grafikoa.  Hitzarmen kolektiboen indarraldia, aplikazio eremuaren arabera
(%, langile kopuruaren arabera)
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3.7.2. Negoziazio prozesuak

3.7.2.1. ERAKUNDEEN ORIENTABIDEAK 2003KO NEGOZIAZIO KOLEKTIBOARI BURUZ

(i) Sindikatuak

2003ko negoziazio kolektiborako EAEko sindikatu nagusiek, segituan laburbilduko dugun
errebindikazio linea bat jarri zuten mahai gainean.

ELA, LAB eta ESK sindikatuek ekintza batasunerako akordio bat erdietsi zuten negozia-
zio kolektibo eta eremu soziolaboralari dagokionean, hitzarmen kolektiboak negoziatze
aldera ez ezik gizarte eredua bera aldatze aldera ere, hots, lan harremanetarako eta
gizarte babeserako euskal esparru bat lortze aldera, hala nola gatazka politikoari eta subi-
ranotasun prozesuari begira ere. Adostutako errebindikazio lineen artean honakoak aipa-
tu behar dira:

• Soldatak. Errenta bestela bana dadin eskatzea, eta xede horretarako iragandako infla-
zioa baino soldata igoera dezente handiagoak eskatzen dituzte, produktibitatearen eta
enpresarien mozkinen bilakaeran oinarrituta. Soldata bereizkeriaren kontrako borroka.

• Enplegua. Lanaldiaren murrizketa eta 35 orduko asterantz jotzea, gizarte hobekuntza
eta enplegua sortzeko bide bezala. Lan kolokatasunaren kontrako borroka (aldi bate-
rako kontratazioa eta lanaldi partzialeko kontratazioa), txanda/ordezkotza kontratuak
orokorki zabaltzea, aparteko orduak kentzea. Jarduera segregazio berririk ez onartzea,
azpikontratatutako langileak entitate nagusian hartzea, dela publikoan, dela pribatuan,
soldaten eta lan baldintzen homologazioa edo langileen subrogazioa kontrata aldatze-
rakoan.

• Genero bereizkeria. Aukera berdintasuna diskriminazio positibozko neurriak ezarrita.

• Laneko osasuna. Administrazioa hertsatzen segitzea, legozkiokeen neurrien gaineko
kontrol erantzukizuna bere gain har dezan batetik, eta arrisku egoerak desager daite-
zen lortzea bestetik. 

• Euskararen normalizazioa lan munduan. Konfederazio arteko akordio bat negoziatzea
proposatzen dute, hizkuntzaren erabileraren normalizazioari buruzko sektoreko eta
enpresako hitzarmenen negoziazioa eragin eta sustatuko lukeena.

Euskadiko CCOOk irizpide batzuk taxutu zituen bere konfederaziotik negoziazio kolekti-
boari begira, berauen bitartez, sindikatuaren jarduera gidatuko luketen xede eta jardunbi-
de orokor batzuk finkatzen ahalegintzeko, baina konfederazioaren xede eta irizpide hauek
garatzerakoan egoerak hain dira askotarikoak, non adierazi baitzuten federazio bakoitzak
ezarri behar zituela bere helburuak eta sektoreko lehentasunak, hala nola bere erritmoak.
CCOO sindikatuaren lehentasunezko helburuak, 2003. urteko negoziazioak bere garape-
nean izango zuen testuingurua kontuan hartuta, honako hauek ziren:

• Enplegu egonkor eta kalitatezkoa sortzea eta iraunaraztea.
• Soldaten erosteko ahalmena hobetzea.
• Lan denbora murriztea eta berrantolatzea enplegua sortzeko xedeaz.
• Laneko segurtasuna eta osasuna.
• Kalitatezko etengabeko prestakuntza bermatzea.
• Tratu berdintasuna (Generoen artean, gazteentzat, etorkinentzat, ezgaitasunak dituz-

ten pertsonentzat eta behin-behineko kontratudunentzat) bermatuko duten neurriak
garatzea.
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Euskadiko UGTk, beste alde batetik, 2003. urteko negoziazio kolektiboari buruz egin zuen
gogoeta egun baten ondorioz ateratako konklusioak plazaratu zituen, eta hauen arabera,
negoziazioa egoera ekonomiko eta laboralean kokatzen du, bai eta metodoak eta edukiak
berrikusteko Euskadiko UGTk bultzatutako ekimenean ere. Halaber, 2003ko negoziazio
kolektiboan heldu beharreko funtsezko helburuak finkatu zituen:

• Enplegua eta kontratazioa:

➣ Enpleguaren kalitatea hobetzea.
➣ Enplegua sortzea eta iraunaraztea.
➣ Lan egoeren eta aukeren berdintasuna gizon-emakumeen artean.

• Oinarrizko eskubideak defendatzea jazarpen moralaren kontra, sexu jazarpenaren
kontra, eta pertsonaren duintasuna eta intimitateari egindako eraso guztien kontra.

• Laneko osasuna eta ingurumena. Zenbait sektore eta enpresatan lan ezbeharren apar-
teko maiztasuna dela eta, premiazkoa da negoziazio kolektiboak apustu bat egitea
Laneko Arriskuen Prebentzioko Legearen edukiak hobetzeko zenbait gairi dagokione-
an.

• Sindikatuen parte hartzea eta hitzarmenen administrazioa. Gailentzen ari diren jardue-
ra berrietan (Telekomunikazioak) sektoreko hitzarmenak ezartzeko apustua egiten
dute. Itundutakoak zuzen betetzen direla segurtatzea, batik bat batzorde paritarioen
bitartez.

• Soldaten gaineko politika. Ondoko hirukoan oinarritutako negoziazio irizpidea finka-
tzea: “inflazioa+produktibitatea+berrikuspen klausula”. Hau dela eta, batez besteko
soldata igoerak %4 ingurukoa izan behar du, haien ustez, soldatak berrikusteko klau-
sula jaso behar da, hitzarmen guztietan 666 euroko gutxienezko soldata bermatua,
hots, batez besteko soldaten %60, bultzatu behar da, gizon-emakumeen arteko solda-
ta desberdintasunak zuzendu behar dira, bai eta kontratu mota desberdinen artekoak
ere, eta kontratua amaieragatiko kalte ordainak finkatzea aldi baterako kontratu mota
guztietan (33 egun urteko).

(ii) Enpresarien elkarteak

Confebaskek, 2003. urteko negoziazio kolektiboari buruzko bere orientabideak, dezelera-
zio egoera ezaugarria duen gizarte eta ekonomiaren ikuspegi batean kokatzen ditu, izan
ere, lehiakortasunak behera egin du hainbat arrazoi dela medio: inflazioaren bilakaera,
sindikatu aurkaketa, negoziazio kolektibo ugariago eta agi denez gatazkatsuagoa, eta
estatu eremuan konfederazio arteko akordioaren erreferentzia izango duena. Confebas-
ken aburuz, negoziazioa aberasteko eta lehiakortasuna eta enplegua hobetzeko bide inte-
resgarri bat zabaltzen da. Europako eremuari dagokionean, ondokoak aipatzen dituzte:
langabezi tasa garrantzitsuekin batera zenbait sektore eta eskualdetan dagoen langile
urritasuna, biztanleria zahartua, globalizazioa eta eraldaketa teknologikoa eta, batez ere,
EB zabaltzea. Horiengatik guztiengatik, haren orientabideen xedea enpresak errealitate
ekonomikoaren baldintza  aldakorretara hobeki egokitzea zen, eta horrela, negoziazio
kolektiboa aberastea, ohiko gaiez gain, enpresaren produktibitatea hobetuko dituzten
neurriak hartuta.

Xede horretarako, enpresarien konfederazioak soldaten moderazioa gomendatzen du,
baina begien bistatik galdu gabe enpleguari lotutako lan kostu osoak, lege berriei lotuta-
koak, lerradurak (sustapenak, antzinatasun berriak, etab.) eta, nolanahi den ere, sektore
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edo enpresa bakoitzeko errealitatea kontuan harturik eta, batik bat, etorkizunerako beren
ikusmugak.

Soldaten egiturari dagokionean, seinalatzen duenez, hitzarmenek ez dute bere osoan era-
biltzen Langileen Estatutuak mintzaideei eskaintzen dizkien bideak beren interesei egoki-
tutako soldata egitura bat finkatzeko. Halatan, bada, oinarrizko soldatari dagokionean,
iradokitzen zuten ordua izan zedila oinarrizko soldata finkatzeko lan unitatea. Plusei eta
osagarriei dagokienean, osagarri pertsonal soilak baino lanaren kantitatea edo kalitatea
kontuan hartzen dituzten lanpostuko osagarriak hobestea gomendatzen zuen.

Confebasken iritzian, lanaldiaren murrizketa orokor batek berekin dakar kostuen hazkun-
de bat eta kolokan jartzen du enpresen lehiakortasuna eta, horrenbestez, enplegua bera
ere. Nolanahi den ere, adierazten zuen lanaldiaren iraupenari buruzko negoziazioaren
ardatz nagusiak honako hauek izan behar zutela:

• Lan jardunaren denboraren malgutasun handiagoa bilatzea enpresa egokitzeko tresna
bezala.

• Lanaldia bere eraginkortasunagatik zenbatzea, esan nahi baita, benetan lan egindako
lan jardunaren arabera.

Legeak eskaintzen dituen aukerak era egokian erabiltzeak, enpresek ingurune aldakete-
tara moldatzeko daukaten gaitasuna nabarmen handitzeko bidea ematen du. Jorratu
behar diren gaien artean, ondoko hauek aipatu behar dira: funtzio mugikortasuna (lanbi-
de sailkapen on batekin lotutako gaia), lan baldintzen aldaketa (aldez aurretik zehaztuta-
ko aldaketa batzuk eragin ditzaketen kausak doitu eta, betiere, prozedura eta epe
zaluagoak eta laburragoak dituztelarik) eta lan harremanen iraungitzea (kaleratzearen
kausak zehazturik, halako moldez non erabakia negoziazioaren protagonisten esku geldi-
tuko baita eta halatan auzitara jotzea saihestuko baita).

Kontratazio arauei dagokionean, araubide orokorrak negoziazio kolektiboari eskaintzen
dizkion bideak aztertu eta erabiltzea gomendatzen zuen, lan kontratuen egonkortasuna-
ren eta malgutasunaren artean desiratzekoa den orekan eta giza baliabideen optimiza-
zioan aurrera egin ahal izateko.

Laneko arriskuen prebentzioari dagokionean, enpresarien elkarteek segituko dute pre-
bentzioa enpresaren kudeaketaren barnean sar dadin sustatzen, eta helburu hau era
errazagoan lortzen lagunduko duten tresnak eta lanabes eraginkorrak garatuko dituzte.
Xede horretarako, adierazten zuen, prozesuan parte hartzen duten guztien esku hartzea
eta partaidetza aktiboa nahitaezkoak dira, bereziki langileena, eta negoziazio kolektiboa
bitarteko egokienetariko bat izango da partaidetza hau mamitzeko, halatan, bai enpresa-
riei dagozkien betebeharrei buruzko gaiak adosteko (prestakuntza, arriskuaren ebalua-
zioa eta osasunaren gaineko zainketa), bai eta langileei dagozkienak ere (lankidetza eta
parte hartzearen betebeharra eta, honi loturik, langileen eginbeharrak ez betetzeagatiko
arau hausteen eta zigorren sailkapena xeheki azaldua).

Halaber, enpresarien elkarteak gogorarazten zuen enpresen gaineko hitzarmenean eza-
rritako erretiro sarien konpromisoak esternalizatzeko epeak (2004/12/31) berauek birne-
goziatzeko abagune bat zabaltzen duela, dela desagerrarazteko, dela birformulatzeko,
halatan erretiro sariak izateari utz diezaioten eta esternalizatzeko betebeharra desager
dadin.

Azkenik, Confebaskek gatazka kolektiboak ebazteko prozedurak badirela aipatzen du
(Preco), eta hori dela medio, hitzarmenetan era orokorrean Precora jotzeko klausula bat
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jasotzea komenigarria dela, hitzarmenaren edo itunaren interpretazioak edo aplikazioak
sorraraz ditzaketen desadostasunak konpontzeko.

3.7.2.2. NEGOZIAZIO PROZESUEN IRAUPENA

2003an EAEn erregistraturik eta 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 2003an sektoreko hitzarmen kolektiboa sinatu zen egunera arte, batez
beste, zazpi hilabete baino gehiagokoa (220 egun) izan dela EAEn, eta 2003rako meta-
tutako negoziazio kolektiboan (indarrean zeuden hitzarmen kolektibo guztiak kontuan har-
turik) batez besteko iraupen hori 200 egunekoa izan dela.

Lurralde eremuak aztertuta, esan behar da negoziazio prozesu batzuei buruzko informa-
ziorik ez dugula izan. Hala ere, EAEn erregistratutako sektoreko hitzarmenen %90i buruz-
ko azterlana egin da.

Araban 2003an erregistratu ziren eta urte horretan indarrean zeuden hitzarmenak nego-
ziatzeko prozesuek batez beste 87 egun iraun dute. Metatutako negoziazio kolektiboaren
batez bestekoa 137 egunekoa izan da. Negoziaziorik luzeena etxez etxeko laguntzaren
sektoreko hitzarmenarena izan da eta urte bat eta erdiz (583 egunez) luzatu zen. Beste
muturrean, oinetakoen merkataritzaren sektoreko hitzarmena nabarmentzen da laburta-
sunagatik (6 egun).

3.82. taula.  EAEn 2003an erregistratutako eta 2003an indarrean zeuden sektoreko
hitzarmen kolektiboetako negoziazio prozesuen iraupena.

Bizkaian 2003an erregistratu ziren eta urte horretan indarrean zeuden hitzarmenak nego-
ziatzeko prozesuek batez beste 288 egun iraun dute. Metatutako negoziazio kolektiboa-
ren batez bestekoa 252 egunekoa izan da. Negoziaziorik luzeena ostalaritzaren sektoreko
hitzarmenarena izan da eta ia bi urte (700 egun) iraun zuen. Beste muturrean, zinemato-
grafia banaketa sektoreko hitzarmena nabarmentzen da laburtasunagatik (egun bakarra).

Gipuzkoan 2003an erregistratu ziren eta urte horretan indarrean zeuden hitzarmenak
negoziatzeko prozesuek batez beste 179 egun iraun dute (191 egunekoa metatutako
negoziazio kolektiboan). Negoziaziorik luzeena Pasaiako zama lanen sektoreko hitzar-
menarena izan da, eta ia bi urte (704 egun) iraun zuen, eta laburrena, berriz, autoeskole-
na (27 egun).
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EREMUA Aztertutako Ukitutako Negoziazio prozesuaren
hitzarmen kopurua langile kopurua egunak, batez beste

ARABA 6 6.896 87
BIZKAIA 16 58.296 288
GIPUZKOA 6 16.957 179
LUR. ART. (*) 3 4.610 205

EAE 31 86.759 220

(*) EAEko lurralde arteko eremua



3.83. taula  2003an eta aurreko urteetan EAEn erregistraturik, 2003an 
indarrean zeuden sektoreko hitzarmen kolektiboetako negoziazio 

prozesuen iraupena (metatutako negoziazio kolektiboa)

Lurralde arteko eremuko hitzarmenetan 2003an indarrean zegoen eta urte berean erre-
gistratu zen sektoreko negoziazio kolektiboak 205 egunetan luzatu zen, batez beste.
Negoziazio kolektibo metatuaren batez besteko iraupena, berriz, 189 egunekoa izan da.
Negoziazio prozesurik luzeena Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko eskola jantokieta-
ko kolektibitateena izan da (400 egun) eta laburrena, berriz, Hezkuntza Saileko garbiketa
kontzesionarioen hitzarmena (egun bakarra).

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 Gipuzkoako
eraikinen eta lokalen garbiketa sektoreko hitzarmena negoziatzeko prozesua 173 egune-
koa izan arren, hitzarmena 2000az geroztik berriztatu gabe egotea.

3.16. grafikoa.  Sektoreko hitzarmen kolektiboetako negoziazio prozesuen
irupenaren bilakaera, egunetan zenbatua (metatutako negoziazio kolektiboa)
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EREMUA Aztertutako Ukitutako Negoziazio prozesuaren
hitzarmen kopurua langile kopurua egunak, batez beste

ARABA 15 34.394 137
BIZKAIA 22 119.276 252
GIPUZKOA 18 38.994 191
LUR. ART. (*) 5 6.994 189

EAE 60 199.658 200

(*) EAEko lurralde arteko eremua
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3.7.3. Negoziatzaileak

EAEko eremuan 2003ko abenduaren amaierara arte erregistratutako negoziazio kolekti-
boan, hitzarmen kolektiboak negoziatu dituzten gizarte eragileei buruzko ondorengo
datuak ageri dira:

• Langileen ordezkari:

➣ ELAk 240 hitzarmen sinatu ditu (%60,00) eta hitzarmen horiek 79.503 langile ukitzen
dituzte (%30,48). Halaber, 296 hitzarmenen negoziazioan parte hartu du (%74,00);
hitzarmen hauek 251.954 langile ukitzen dituzte (%96,61).

➣ “Independente” izena ematen zaien ordezkariek (sindikatu gabeek, alegia) 37 enpre-
sako hitzarmen kolektibo sinatu dituzte (%11,11 eremu horretan) eta hitzarmenok
8.282 langile (%15,15) ukitzen dituzte. Halaber, 40 enpresako hitzarmenen negozia-
zioan parte hartu dute (%12,01 eremu horretan); hitzarmen hauek 9.209 langile
(%16,84) ukitzen dituzte.

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

➣ CCOOk 188 hitzarmen sinatu ditu (%47,00) eta hitzarmen horiek 217.086 langile
ukitzen dituzte (%83,24). Halaber 198 hitzarmenen negoziazioan parte hartu du
(%49,50); hitzarmen hauek 238.032 langile ukitzen dituzte (%91,27).

➣ LABk 131 hitzarmen sinatu ditu (%32,75) eta hitzarmen horiek 142.907 langile uki-
tzen dituzte (%54,80). Halaber 169 hitzarmenen negoziazioan parte hartu du
(%42,25); hitzarmen hauek 216.104 langile ukitzen dituzte (%82,87).

➣ UGTk 200 hitzarmen sinatu ditu (%50,00) eta hitzarmen horiek 228.148 langile uki-
tzen dituzte (%87,48). Halaber 204 hitzarmenen negoziazioan parte hartu du
(%51,00); hitzarmen hauek 233.373 langile ukitzen dituzte (%89,49).

➣ ESK-k 35 hitzarmen sinatu ditu (%8,75) eta hitzarmen horiek 21.640 langile ukitzen
dituzte (%8,30). Halaber 43 hitzarmenen negoziazioan parte hartu du (%10,75); hi-
tzarmen hauek 27.269 langile ukitzen dituzte (%10,45).

➣ LSBk 33 hitzarmen sinatu ditu (%8,25) eta hitzarmen horiek 10.333 langile ukitzen
dituzte (%3,96). Halaber 37 hitzarmenen negoziazioan parte hartu du (%9,25); hi-
tzarmen hauek 14.946 langile ukitzen dituzte (%5,73).

➣ Beste sindikatu batzuek (STEE-EILAS, CGT, CSI-CSIF, SATSE eta abarrek) 24 hi-
tzarmen sinatu dituzte (%6,00), hitzarmenok 6.826 langile ukitzen dituztela (%2,61).
25 hitzarmenen negoziazioan ere parte hartu dute (%6,25); hauek 6.833 langile
(%2,62) ukitzen dituzte.
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3.18. grafikoa.  Ordezkaritza handieneko sindikatuen parte hartzea izan duten
hitzarmen kolektiboek ukitutako langile kopurua eta beraiek 

sinatutakoek ukitu dituztenak (milatan)

Negoziatzeko mahaietan izan duten ordezkatze portzentajeak 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 dagokion portzentajea eta presen-
tziari dagokiona ere ez datoz bat, sindikatu bakoitzaren estrategiagatik.

• Enpresarien aldetik:

➣ Adegik 12 sektoreko hitzarmen sinatu ditu eta hitzarmenok 33.929 langile ukitzen dituzte.
➣ CEBEK-k 15 sektoreko hitzarmen sinatu ditu eta hitzarmenok 97.153 langile ukitzen

dituzte.
➣ SEAk 9 sektoreko hitzarmen sinatu ditu eta hitzarmen hauek 26.081 langile ukitzen

dituzte.
➣ Enpresarien beste elkarte batzuek (Federación Mercantil, Asociación de Hostelería,

etab.) oro har 36 sektore hitzarmen sinatu dituzte eta hitzarmenok 101.078 langile
ukitzen dituzte.

3.19. grafikoa  2003ko sektoreko hitzarmen kolektiboak sinatu dituzten enpresarien
erakundeak (%)
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3.7.4. 2003an indarrean zegoen negoziazio kolektiboaren emaitzak

3.7.4.1. SOLDATA IGOERA

EAEn eragina duten hitzarmenetan 2003rako itundutako soldata igoera %4,14 ingurukoa
dela kalkula daiteke, 2003ko benetako KPIrekin lotutako berme klausulen ondorio ekono-
mikoak barne (%0,36). Soldata igoera handiagoa izan da EBeko urtetik urterako inflazioa
(%1,8)  baino eta euro zonakoa (%2) baino, iragan inflazioa baino (%4 Estatuan eta %3,9
EAEn), Estatuko 2003ko abenduko urtetik urterako inflazioa baino eta EAEkoa baino
(%2,6).

Enpresetako hitzarmenetan itundu izan diren soldata igoerak (%3,67) sektoreko hitzar-
menetan adostu izan direnak (%4,29) baino txikixeagoak izan dira, oro har, eta desber-
dintasun hau antzera gertatzen da eremu guztietan. Beste alde batetik, enpresa
pribatuetako soldata igoerak (%3,68) enpresa publikoetakoei dagozkienak (%3,54) baino
handiagoak izan dira.

Bizkaiko, Gipuzkoako eta EAEko lurralde arteko eremuko hitzarmen kolektiboetan solda-
ta igoerak batez bestekoa baino handiagoak izan dira, Arabakoak eta Estatu eremukoak,
berriz, txikiagoak izan dira.

3.20. grafikoa  EAEn eragina duten hitzarmen kolektiboetan itundutako soldata
igoeren eta EAEko batez besteko inflazioaren bilakaera

Estatu osoarekin alderatuta, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak eskainitako datuen
arabera, EAEn itundu diren soldata igoerak handiagoak direla dirudi, bai batez besteko
orokorrari dagokionez (%3,69), bai sektoreko hitzarmenetan (%3,79) edo enpresakoetan
(%2,86) ere.
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3.84. taula.  Soldata igoerak EAEn eta Estatuan, aplikazio eremuaren arabera

Aurreko urteetan egindako hitzarmenetan 2003rako itundutako soldata igoerak (%3,81),
2003. urtean bertan erregistratutakoak (%4,63) baino txikiagoak izan ziren. Jardueren
arabera, eraikuntza sektoreko soldata igoera (%5,79) eta zerbitzu sektorekoa (%4,15)
nabarmentzen dira. Industria sektorean (%3,71) eta nekazaritza-arrantzakoan (%3,29),
aldiz, batez bestekoa baino soldata igoera txikiagoak izan dira.

3.85. taula.  2003rako (*) soldata igoerak, lurralde eremuen arabera

Oro har, soldata igoerak portzentaje jakin baten arabera edo Estatuko KPI kontuan hartu-
ta itundu dira. EAEko KPIaren araberako soldata igoerak ezarri dituzten hitzarmen kolek-
tiboak gutxi izan dira; izan ere, sektore bakar batzuetan (EAEko ingurumenarekiko
hezkuntza ikastegiak, Bizkaiko fruituen biltegizainak, Gipuzkoako ikuskizun eta kirol loka-
lak etab.) eta zenbait enpresatan (BBK, OTA Bilbao, Zamakona ontziola, Ubis, etab.) bai-
zik ez da gertatu hau. Beste KPI batzuen erreferentziak are bakanagoak izan dira (EB
Guardian Llodio-n, euro zona Tuboplast-en, Arabako KPI Fundición Alcasting-en, Gipuz-
koako KPI Hiriarteko Autobusetan, etab.).
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EAE ESTATUA (*)
2001 2002 2003 (**) 2001 2002 2003 (**)

SEKTOREA 4,34 4,17 4,29 3,75 3,86 3,79
ENPRESA 3,79 3,94 3,67 3,14 3,63 2,86

GUZTIRA 4,24 4,13 4,14 3,68 3,84 3,69

(*) Iturria: Lan eta Gizarte Gaien Ministerioa 
(**) 2003ko abenduaren 31ra arte

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

SEKTOREA 3,96 4,46 5,16 4,64 4,52 3,25 4,29
ENPRESA 3,94 3,66 4,36 4,51 3,92 3,10 3,67

PRIBATUA 3,99 3,64 4,37 4,87 3,94 3,07 3,68
PUBLIKOA 3,04 3,89 4,06 3,85 3,75 3,29 3,54

GUZTIRA 3,95 4,33 4,99 4,60 4,39 3,20 4,14

(*) 2003ko abenduaren 31ra arte
(**) EAEko lurralde arteko eremua



3.86. taula.  EAEn eragina duten hitzarmenetan itundutako soldata igoeren
bilakaera

Gutxi gora behera hitzarmen kolektiboen %47k, 2003an prezioek izango duten bilakaera-
ren araberako soldaten berrikuspen klausulak dauzkate. Hitzarmen hauek langileen %58
ukitzen dituzte. Honelako klausulak itundu ziren batez ere Estatuaren eremuko hitzarme-
netan (langileen %82 ukitzen dituzten hitzarmenen %70, eremu honetan klausula hauen
eragina %0,50 puntukoa izan da), Bizkaian (hitzarmenen %41 eta langileen %63, eremu
honetan klausula hauen eragina %0,38 puntukoa izan da) eta Araban (hitzarmenen %38
eta langileen %68, eremu honetan klausula hauen eragina %0,38 puntukoa izan da).
Gipuzkoan, berriz, oso gutxitan gertatu dira (hitzarmenen %21 eta langileen %12, eremu
honetan klausula hauen eragina %0,15 puntukoa izan da), lurralde historiko honetan
bereziki iragan KPIren arabera itundu ohi dutelako. Azkenik, hitzarmen kolektibo gutxi ba-
tzuek erabaki dute soldatak izoztea (Arteche, Cegelec, etab.).
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOAREN SOLDATA IGOERAK
ERREFERENTZIA URTEA ERREFERENTZIA INDARREAN

URTEA BAINO LEHEN URTEAN DAUDEN
ERREGISTRATUTAKO ERREGISTRATUTAKO HITZARMEN

HITZARMENETAN HITZARMENETAN 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 3,26
1998 2,32 2,59 2,41
1999 2,53 2,43 2,50
2000 3,67 4,07 3,88
2001 4,22 4,26 4,24
2002 4,01 4,70 4,13

2003(1) 3,81 4,63 4,14

(1) 03.12.31 arte erregistratutako hitzarmen kolektiboak



3.21. grafikoa.  EAEn eragina duten hitzarmenetan itundutako soldata igoeren
bilakaera

3.7.4.2. LANALDIA

Hitzarmen kolektiboetan 2003rako itundutako lanaldia urteko 1.716 ordukoa izan da. Sek-
toreko hitzarmenetan itundutako lanaldia (1.723 ordu urteko) enpresako hitzarmenetan
itundutakoa (1.694 ordu urteko) baino nabarmenki handiagoa izan da. Enpresakoetan,
enpresa pribatuan negoziatutako lanaldia (1.698 ordu urteko) enpresa publikoan nego-
ziatutakoa (1.659 ordu urteko) baino luzeagoa izan da.

Itundutako lanaldiaren batez bestekoa aldatu egingo da aurrera ere, oraingoz zenbait hi-
tzarmen kolektibo erregistratu edo sinatu gabe baitaude (irakaskuntza pribatua, banku pri-
batuak, etab.).

3.87. taula.  2003ko lanaldiaren iraupena, aplikazio eremu eta lurraldeen arabera 

Horregatik, 2002 eta 2003rako finkatutako lan denborari buruzko informazioa ematen
ziguten hitzarmenen lagin bat (hitzarmenen %96 eta eragindako langileen %99) prestatu
da, lanaldiaren bilakaera zehaztasunez eman ahal izateko. Hala, ageri denez, urteko lan
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ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LUR. EAE ESTATUA GUZTIRAART. (*)

SEKTOREA 1.738 1.719 1.719 1.471 1.714 1.766 1.723
ENPRESA 1.713 1.675 1.691 1.647 1.688 1.708 1.694

PRIBATUA 1.717 1.679 1.697 1.686 1.695 1.707 1.698
PUBLIKOA 1.653 1.620 1.602 1.578 1.613 1.717 1.659

GUZTIRA 1.730 1.712 1.713 1.523 1.708 1.745 1.716

2003ko abenduaren 31ra arteko behin-behineko datuak
(*) EAEko lurralde artekoak
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denbora osoa kontuan hartuta, 9 ordu eta 11 minutu gutxiago izan dira (10 ordu eta 24
minutu EAEn burututako hitzarmenetan). Lanaldiaren murrizketarik handienak Arabako
(-7 ordu), Bizkaiko (-12 ordu), eta Gipuzkoako (-11 ordu) hitzarmenetan gertatu dira. Oro
har, eta oraindik ere hitzarmen batzuk sinatu gabe daudela kontuan hartuta –irakaskun-
tza, Gipuzkoako metala, etab.-, lanaldiaren bilakaera honek, aurreko urtetik datorren
lanaldia murrizteko joerari (-7 ordu eta 42 minutu) berdintsu eutsi dio.

3.88. taula.  2003an lanaldia murriztu duten hitzarmenak 2002arekin alderaturik.
Itundutako lanaldiaren aldakuntza (*)

2003rako 35 orduko lanaldia oso hitzarmen gutxitan ezarri da (trenbideetako kontratak,
Bizkaiko eraikinen eta lokalen garbiketa, Metrobilbao, Eusko Trenbideak, El País, OTA Bil-
bao, Donostiako FCC Medio Ambiente, Berangoko Cespa, Papresa, Basauriko Ferroser
etab.). Beste batzuek etorkizunerako finkatua dukete (2004rako Basauriko Segema, eta
benetako lanaldian Tubos Reunidos eta Rontealde; 2005. urterako Arabako eta Gipuz-
koako eraikinen eta lokalen garbiketa, Mungiako Cespa, eta txandetarako TESA;
2006rako Gueñesko FCC Medio Ambiente; 2007rako eskola jantokietako kolektibitateak,
Prefabricados Lemona,eta Bellota Herramientas; 2008rako Sidenor, etab.). Dena dela,
hitzarmenen erdiek baino gehiagok jasotzen dute lanaldiaren murrizketaren bat.

3.89. taula.  Lanaldiaren aldakuntza
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%

ARABA 80,50
BIZKAIA 62,50
GIPUZKOA 72,84
LUR. ART. (**) 33,33

EAE 68,68
ESTATUA (***) 31,84

GUZTIRA 56,58

(*) 2003ko abenduaren 31ra arteko behin-behineko datuak
(**) EAEko lurralde artekoak 
(***) EAEn eragina duten Estatu eremukoak

(*) 2003ko abenduaren 31ra arteko behin-behineko datuak
(**) EAEko lurralde artekoak
(***) EAEn eragina duten Estatu eremukoak

2001EKO LANALDI 2002KO LANALDI 2003KO LANALDI
EREMUA MURRIZKETA 2000. MURRIZKETA 2001. MURRIZKETA 2002.

URTEAREN ALDEAN URTEAREN ALDEAN URTEAREN ALDEAN

ARABA 8,83 8,23 6,75
BIZKAIA 10,84 7,77 11,89
GIPUZKOA 8,94 11,29 10,78
LUR. ART. (**) 6,10 7,30 4,98

EAE 9,69 8,64 10,41
ESTATUA (***) 3,84 3,93 4,48

GUZTIRA 8,56 7,70 9,18



3.90. Taula.  EAEn eta Estatuan itundutako lanaldiaren iraupena 2003an 
(lan ordu kopurua urtean) (*)

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

Lanaldiari dagokionez, interesgarria da Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioko Gizarte
eta Lan Estatistiken Zuzendariordetza nagusiak egiten duen Lana Abagunearen Inkestak
(LAI) eskaintzen digun informazioa aztertzea. Inkesta hau, enpresentzat hiru hilabetean
behin egiten den laginketa bidezko ikerketa bat da. Hainbat helburu ditu, besteak beste
aipa liteke informazioa ematen duela benetan burututako lanaldiaz, lanik egin gabeko
orduez, horien arrazoiez eta aparteko orduez10.

Hiruhilekoko langile bakoitzak duen batez besteko benetako lanaldia, langile bakoitzak
batez beste hiruhilekoan egiten duen benetako lan ordu kopurua da. Hau lortzeko, bakoi-
tza bere aldetik kalkulatzen diren lanaldi osoko langileen eta lanaldi partzialeko langileen
batez besteko benetako lanaldien batez besteko haztatua atera behar da. Batez besteko
benetako lanaldiaren kalkulua egiteko hiru osagai hartzen dira kontuan: itundutako urteko
orduak, aparteko orduak eta lanik egin gabeko orduak.

EAEri dagokionez, 2003an urteko batez besteko benetako lanaldia 1.576 ordukoa izan
da, hau da, jaitsiera bat izan da aurreko urteetako datuekin alderaturik. Oro har, salbues-
penak salbu, batez besteko benetako lanaldiaren bilakaeraren joera, bai Estatuan eta bai
autonomia erkidego gehienetan ere, beheranzkoa da azkeneko urteotan. Aurreko txoste-
netan esaten genuen bezala kasu honetan ere, EAE (1.576 ordu) eta Asturias (1.603
ordu) dira benetako lanaldi laburrenak dituzten erkidegoak, izan ere, bai bata eta bai bes-
tea ere urrun samar daude Estatuko batez besteko kopurutik (1.653 ordu urtean). 
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EREMUA EAE ESTATUA

SEKTOREA 1.723 1.765
ENPRESA 1.694 1.697  

GUZTIRA 1.716 1.757  

(*) 2003ko abenduaren 31ra arteko behin-behineko datuak
Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa

10 Inkesta hau, 1990eko bigarren hiruhilekoan ezarri zen eta haren metodologia 1997ko lehenengo hiruhilekoan aldatu egin
zen, hiruhilekoan 12.000 establezimendukoa da laginaren izaria  gutxi gorabehera, eta aztergai duen unitatea Gizarte
Segurantzako kotizazio kontua deritzana da, beren lan jarduera enpresa bat berak probintzia berean kokaturik duen lantoki
batean edo gehiagotan garatzen dutenena. Horrenbestez, kontzeptuari dagokionez, unitate hau ez dagokio ez enpresari ez
lantokiari, alabaina praktikan, sarri askotan lantokikoarekin bat dator. Geografia eremua, berriz, estatuko lurralde osoa da.
Inkesta honen metodologiari buruzko erreferentzia zehaztuagoa Estatistikako Institutu Nazionalaren (INE) “Encuesta de
Coyuntura Laboral” (Lan Abagunearen Inkesta) argitalpenean ageri da.



3.91. taula.  Benetako lanaldia (langileko eta urteko)

Langile bakoitzak urtean lanik egin gabeko orduei dagokienez, EAEn 2003. urteko ekital-
dian zehar, lanik egin gabeko orduen kopurua 278koa izan da (2002. urtean baino bi ordu
gehiago), horrenbestez, gure erkidegoa eta Asturias dira lanik egin gabeko ordu kopuru-
rik handiena duten bi erkidegoak, eta hau ez da batere harrigarria, zeren eta lanik egin
gabeko orduak eta batez besteko benetako lanaldia errealitate bereko bi aldeak baitira.
EAEri dagokionez, 2003. urtean lanik egin gabeko ordu  ororen %74,8 oporrak eta jaie-
gunak dira, eta gainerako %25,2, berriz, unean uneko arrazoiengatik gertatzen dira, hala
nola amatasunak, aldi baterako ezintasunak, lan gatazkak, ordaindutako lan baimenak,
enplegua erregulatzeko espedienteak, prestakuntza, sindikatuen ordezkaritza, eta abar.  
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GUZTIRA

2000 2001 2002 2003

GUZTIRA 1.675 1.670 1.665 1.653

Andaluzia 1.666 1.675 1.668 1.666
Aragoi 1.661 1.656 1.650 1.642
Asturias 1.620 1.630 1.634 1.603
balearrak 1.717 1.712 1.702 1.689
kanariak 1.727 1.703 1.704 1.696
Kantabria 1.666 1.677 1.670 1.653
gaztela-Mantxa 1.690 1.681 1.678 1.665
Gaztela eta Leon 1.660 1.649 1.648 1.634
Katalunia 1.669 1.664 1.655 1.645
Valentzia E. 1.681 1.678 1.676 1.666
Extremadura 1.685 1.672 1.674 1.655
Galizia 1.688 1.698 1.690 1.670
Madril 1.693 1.679 1.670 1.659
Murtzia 1.657 1.658 1.671 1.664
Nafarroa 1.650 1.649 1.662 1.621
EAE 1.625 1.599 1.601 1.576
Errioxa 1.681 1.668 1.661 1.648

Iturria: LAI (Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa)



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

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

JAIEGUNAK KAUSAK

2002 2003 2002 2003 2002 2003

GUZTIRA 233 236 183 185 51 52

Andaluzia 210 212 165 165 46 47
Aragoi 241 244 190 192 50 52
Asturias 255 253 185 179 70 73
Balearrak 196 205 149 156 47 49
Kanariak 206 214 151 158 55 56
Kantabria 242 233 180 175 62 58
gaztela-Mantxa 228 230 184 185 43 45
Gaztela eta Leon 232 244 186 196 46 48
Catalunia 246 248 192 194 54 55
Valentzia E. 232 230 188 186 44 44
Extremadura 218 223 180 178 39 45
Galizia 228 231 173 174 54 57
Madril 234 241 189 193 45 48
Murtzia 237 236 187 186 50 50
Nafarroa 248 250 186 191 61 60
EAE 276 278 205 208 71 70
Errioxa 243 241 194 192 49 49

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 4,9

2002 3.279,2 62.959,1 5,2

2003 2.813,9 59.268.8 4,7

Iturria: LAI (Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa)



EAEn 2003. urtean egindako aparteko orduen kopurua 2,81 milioi ordukoa izan da, eta
aurreko ekitaldiarekin alderaturik jaitsiera nabarmena izan da (%14,2), 2002. urtean,
ordea, aldagai honek goranzko joera nabaria izan zuen (%21,6ko igoera 2001. urtearen
aldean). Hartara, bada, nabarmendu behar da 2002. urtean, EAEn eta Estatuan oro har
1997. urtetik aparteko orduetan zetorren beheranzko joera hau hautsi izana. 2003. urtean
EAEn erregistratutako aparteko orduak Estatukoen %4,7 dira (1992. urteko emaitza ber-
dintzen duena), hots, azkeneko urteotako ratiorik apalena.

3.7.5. Negoziazio kolektiboaren beste eduki batzuk

3.7.5.1. KONTRATAZIOA ETA ENPLEGUA

Azkeneko urteotan aldaketa garrantzitsuak gertatzen ari dira lan merkatuan. Alde batetik,
demografiaren bilakaerak berekin dakar biztanleria aktiboaren halako zahartze bat, bila-
kaera hau hein bat ematzen ari da, inmigrazio prozesu handi bat dela medio. Eta beste
alde batetik, nabariak dira informazioaren eta komunikazioaren teknologien garapen harri-
garria, ekonomiaren globalizazioa, eta abar.

Enplegua sorrarazten duen ekonomiaren hedapen egoera batean bagaude ere, lanpos-
tuak galtzen dira betiere zenbait kolektibo ahuletan, hain zuzen ere, enplegura sarbidea
izateko zailtasunak dituztenetan. Horregatik, bere horretan dirau erlatiboki handia den lan-
gabezi tasa batek (%8,8 EAEn 2003. urtearen amaieran) Europako batez bestekoa (%8)
baino zertxobait altuagoa, eta zenbait kolektibok lanerako sarbidea izateko dituzten neke-
en isla dena (emakumeak, gazteak, 45 urtetik gorakoak, ezgaitasunak dituztenak, etorki-
nak, etab.). Era berean, agerikoa da badaudela arazoak funtzio eta geografi
mugikortasunari dagokionean, prestakuntza gabeziei dagokienean eta gehiegizko behin-
behinekotasunari dagokionean.

Horregatik, Administrazio zentraletik, enpleguari buruzko lege berriaren bitartez, eta eus-
kal Administraziotik Erakunde arteko Enplegu Planaren bitartez (kasu honetan, ordea,
zenbait kolektibo behartsutako lanik gabeko pertsonetara mugatutako eskumen eremu
batean) enplegu zerbitzu publikoen eraginkortasun handiagoa erdietsi nahi da, bereziki,
halatan zerbitzu hauek parte hartze handiagoa izan dezaten lan merkatuko bitartekotzan
eta aipatutako arazoak zuzendu ahal ditzaten. Horrenbestez, EAEko enplegu planak
enplegu zerbitzu bereizi bat sortzea sustatuko du (Lanbide).

Negoziazio kolektiboaren bitartez, kontratazioan eta enpleguan eragina izan nahi duten
klausula jakin batzuk itundu dira. Honela, bada, neurri mugatuan erabiltzen den arren, Lan
Harremanen Kontseiluan negoziatutako Enpleguari buruzko Akordioak, urte honetan erre-
gistratutako hitzarmen batzuetan izan du isla (adibidez: langileen zerrendak eta aparteko
orduak Arabako ardoaren merkataritza eta industrian).

Halaber, hitzarmen kolektiboek enplegua mantentzeko konpromisoak jaso dituzte (asegu-
ruen bitartekaritza, ikastolak, Diocesanas, Enagas, Eusko Trenbideak, Stalibus, etab.),
beste hitzarmen batzuek, berriz, enplegua sortzea itundu dute (BBK, Gipuzkoako Poliklini-
ka, BSH, Krainel, etab.), orobat, zenbait hitzarmenetan kontratazio finkoa edo behin-behi-
neko kontratuak finko bihurtzea adostu dute, horretarako, indarrean dagoen legeriaren
aipua egiten dute, batzuek, ordea, kontratuak finko bihurtzeko konpromiso zehatzak jaso
dituzte (Daewoo, etab.).

Beste alde batetik, kontratuen behin-behinekotasuna murrizteko konpromisoak ere
badaude (behin-behineko langileen %25 gehienez elbarrien zentroetan, %20 Segeman,
%15 BSHn, %12 Tennecon, %10 Inquitexen, %8 Danonen, eta abar), edo eta langile finko
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kopuru jakin bat ezarri da (%50etik %85erako bilakaera Bizkaiko zaharren egoitzetan,
%80 Grupo Unión Radion, eta abar).

Negoziazio kolektiboan, behin-behineko kontratatuei buruzko akordioak ageri dira eta
zehazkiago haien iraupenari buruz (6 hilabete 12 hilabeteko epean aseguruen bitarteka-
ritzaren hitzarmenean, 12 hilabete 16 hilabeteko epean ardoaren industriaren hitzarme-
nean, 12 hilabete 18 hilabeteko epean Arabako bidaiarien errepideko garraioaren
hitzarmenean, etab.), batez ere sektoreko negoziazioan, baina bai enpresako hitzarmen
batzuetan ere, baina kasu hauetan finkatutako iraupena txikiagoa izaten da sektorekoe-
tan baino (6 hilabete 12 hilabeteko epean Sdad. Vascongada de Publicacionesen hitzar-
menean, 9 hilabete 12 hilabeteko epean Icotec-en hitzarmenean, etab.). Zenbait
hitzarmenean behin-behinekotasunagatiko plusak jasotzen dira (adibidez: Virgen Blanca
Klinikan) baita kontratu amaierako kalte ordainak (8 egun lan egindako urte bakoitzeko
haur hezkuntzan, egun bat lan egindako hilabete bakoitzeko Arabako ostalaritzan, etab.).

Negoziazio kolektiboak prestakuntza kontratuez ere jardun du. Halatan, prestakuntza kon-
tratuei dagokienean finkatzen da adin jakin bat (adibidez: 16 urtetik 21era bitartean Ara-
bako eraikuntzan), prestakuntzari eskainitako denbora (adibidez: %25 egunerokoa ez den
prentsan, etab.), iraupena (adibidez: 2 urte janari pasten industrian), tutoretzak (adibidez:
egunerokoa ez den prentsan), kontratuen ehunekoa (adibidez: Bizkaiko berogailu insta-
latzaileak), kontratu modu hau zenbait kategoriatatik kanpo uztea (adibidez: Arabako gar-
biketan). Halaber, hitzarmenek praktikaldiko kontratuen gaia jaso dute (bidaia agentziak,
BBK, etab.) eta finkatu dituzte kontratuen portzentajea (adibidez: Zu eta Biok), probaldia
(adibidez: aseguruen bitartekaritza) edo probaldirik ez izatea (adibidez: Estatuko Bingo-
ak).

Lanaldi partzialeko kontratuei buruzko konpromisoak ere lortu dira (ingeniaritza, bingoak
etab.) esate baterako: gehienezko lanaldia (1.400 ordu Bizkaiko berogailu instalatzaileak,
lanaldiaren %60 UEE-n, %77 Autobarren, etab.), gehienezko kontratu kopurua (adibidez:
langileen %6 eta %12 kategoriaren arabera Kaefer-en), ordu osagarrien portzentajea
(%15 UEE-n, %20 haur hezkuntzako ikastetxeetan, %15etik %20ra bitartean ehungintza-
ren industrian, etab.).

Obra edo zerbitzu kontratuen gaiari ere heldu dio Negoziazio kolektiboak eta hitzarmen
batzuek alderdi batzuk finkatu dituzte, hala nola kontratu mota honen bitartez burutu dai-
tezkeen egitekoak (adibidez: Legaia), kontratu amaierako kalte ordaina (adibidez: Bizkai-
ko eraikuntza), ABLEen bidezko kontratazioa gutxitzeko tresna bezala baliatzea (adibidez:
3M), edo mota honetako kontratazioa alde batera uztea (adibidez: Estatuaren loteriak).

Ordezkotza eta txanda kontratuak ere aipatzen dituzte hitzarmen batzuetan, dela Lan
Harremanen Kontseiluaren (LHK) Enplegurako Akordioak esleitzen duenari atxikirik (Ara-
bako bidaiarien errepideko garraioa, Gipuzkoako garbiketa, Bizkaiko Pesa, Beretta,
Goroldi, etab.), dela hitzarmenetako artikuluetan sarturik (Arabako garbiketa, Bizkaiko
merkantzien errepideko garraioa, TCSA, Bellota, Petronor, CAV, Sdad. Financiera y Mine-
ra, TUVISA, Formica, Theis, Prefabricados Lemona, etab.), batzuetan gomendio soila
baino ez bada ere (Gipuzkoako autoeskolak, Bizkaiko ardo biltegizainak, Ubis, etab.). 

Hitzarmen kolektiboek beste kontratazio mota bat ere jaso dute, hau da, ordealdi edo
bitarteko kontratuak, eta beren iraupena denbora jakin batekoa baino luzeagoa izanez
gero kalte ordainak ere finkatu egin dituzte (bi urte industria kimikoan.), bai eta honelako
kontratuetarako suposamendu orokorrak zehaztu ere (Diocesanas, Ikastolak, Helados
Miko, etab.), laneratze kontratuak (adibidez: Estatuko zaharren egoitza pribatuak), aldiz-
kako langile finkoenak (adibidez: langile zerrendaren %30 gehienez eta 1.350 ordu ehun-
gintzaren industrian), langile elbarrienak (elbarrien zentroak, Allianz, etab.).
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Negoziazio kolektiboak konpromiso asko islatu du ABLEei dagokienean (hauen bitarte-
kotza aldi baterako kontratazioan urtetik urtera jaisten ari da), batzuk Lan Harremanen
Kontseiluaren Enpleguaren aldeko Akordioak xedatzen duenaren ondoriozkoak (adibidez:
Bizkaiko eraikuntza). Halatan, hitzarmenek hainbat gai finkatu dituzte, hala nola soldatak
berdintzea, indarrean dauden arauek gaia jasotzen badute ere (Arabako garbiketa, Cemo-
sa, etab.), halabeharrezko informazioa langileen ordezkariei (adibidez: Gráficas Santa-
maría), kontratazio mota honentzako mugak (obra kontratua 3M-n kontratazioa
murrizteko, ezintasuna Ondulineko lanpostu estrukturaletarako, %10 gehienez loreen
merkataritzan, %5 Daewoon, 3 hilabete gehienez Amurrion, 15 egun gehienez Badesan,
bakarrik premiazko egoeretan Repsol Taldean, etab.) edo eta ez onartzea (ikastolak, Bai-
gorri, Bizkaiko Pesa, Pavigom, etab.).

Azkenik, zenbait hitzarmenek beste konpromiso batzuk jasotzen dituzte enpleguaren edo
kontratazioaren alorrean, hala nola kontratazio irizpideak (adibidez: Ibaizabal atoi on-
tziak), kontratazio batzordeak eta beren funtzio eta eskumenak (ikastolak, UEE, Virgen
Blanca Klinika, etab.), enplegu aniztasuna debekatzea (adibidez: Estatuko bingoak),
lanaldia eta soldata murriztea enplegua sortzearren, berauetan baldintzak finkatzen dituz-
ten arren ez ohi dute enplegua sortzeko konpromiso zehatzik ezartzen (ikastolak, Dioce-
sanas, etab.), lan poltsak (Bizkaiko etxez etxeko laguntza, UEE, Repsol Química, etab.),
azpikontratazioa (Bizkaiko eraikuntza, Bellota, Barceló, etab.), telelana (adibidez: Telefó-
nica), 45 urtetik gorakoen kontratazioa (adibidez: Unilever Foods Frigo) edo ohikoak baino
probaldi luzeagoak (Bizkaiko Bingoak, Patentes Talgo, DHL, Vidrala, CWT, Inquitex,
ONCE, Yurrita, Wagons Lits Viajes, 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
EAEn. 2003rako negoziazio kolektiboan ageri denez pentsio planei buruzko klausulak
jasotzen dituzte hitzarmen kolektiboen %19k, eta hauek langileen %18 ukitzen dituzte.
Behiala, honelako akordioek eragin handiagoa izaten zuten enpresako hitzarmenetan
(2003. urtean, eremu horretako langileen %36), hala ere, azkeneko urteotan honi dagoz-
kion akordioak sektoreko hitzarmenetan garatzen ari dira, batez ere Gipuzkoan, Geroa
erakundearen bitartez, honen haritik, bada, lurralde honetako sektoreko hitzarmen nagu-
siek konpromisoak itundu dituzte gai honen inguruan. Kontuan hartu behar dugu txosten
hau taxutzerakoan sektoreko hitzarmen asko berritu gabe zeudela 2003. urterako, eta
haien artean bazeudela batzuk pentsio planei buruzko klausulak adostuak zituztenak (adi-
bidez: Gipuzkoako siderometalurgia), horrenbestez, lehen aipatu dugun ukitutako langile
kopurua egoera hau kontuan hartuta aztertu behar da.

Halatan, bada, hitzarmen kolektiboen testuetan honakoetara jotzen da: Geroa (Gipuzko-
ako eraikuntza eta garbiketa, Legaia, TESA, Zahor, Gipuzkoako Poliklinika, Lagun Izpi,
Sdad. Financiera y Minera, etab.) eta beste BGAE batzuk ere (BBK, Atofina, etab.). Hi-
tzarmen batzuek adosten dute konpromiso horiek kanpora ateratzea (adibidez: Arteche)
eta beste batzuek, berriz, pentsio planak aztertzera baizik ez dira konprometitzen (Sdad.
Vascongada de Publicaciones, Gureserbi, etab.). 

Sektore publikoan ere Elkarkidetzara jo izan da (Arabako Kalkulu Zentroa, Badesa, etab.).
Eremu honetan, administrazio publiko zentralak eta autonomikoak pentsio funtsak sortu
beharko dituzte 2004. urtean beren zerbitzuko pertsonalarentzat.
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3.7.5.3. ETENGABEKO LANBIDE PRESTAKUNTZA

EAEn diru publikoez finantzatutako etengabeko prestakuntzaren kudeaketari ziurgabeta-
sun larria ireki zaio 2003. urtean, zeren eta, batik bat, lehendik ere bazegoen diru funtsen
finantzazioari buruzko ziurtasun ezari, Estatuko Administrazioak ezarri nahi dituen lege
aldaketak gehitu baitzaizkio, 2003ko irailean argitaraturik, etengabeko lanbide presta-
kuntzaren azpisistema arautzen duen Errege Dekretuaren bitartez burutu nahi dituztenak,
hain zuzen ere. Errege Dekretu honen bitartez, Estatuak etengabeko prestakuntzaren
eredua berrikusten du, eskumen eremuak mugatzen ditu eta sistema errotik aldatzen du
onuradunen erabilerari dagokionean.

2003ko Errege Dekretu horren aurrean, autonomia erkidego batzuek inkonstituzionalta-
sun helegiteak jarri zituzten, gai horretan beraiek dituzten eskumenetan oinarrituta, eta
txosten hau erredaktatzerakoan Konstituzio Auzitegiaren ebazpenaren zain zeuden.

Guztiarekin ere, 2003ko negoziazio kolektiboan, prestakuntzari buruzko EAEko akordioe-
tara jo izan da maiz hitzarmenetan (Arabako ostalaritza, Bizkaiko zaharren egoitzak,
etab.), bai Estatukoetara ere (ingeniaritza, bidaia agentziak, etab.) edo etengabeko lanbi-
de prestakuntza kudeatzen duten erakundeetara: Hobetuz (Outokumpu, Bizkaiko Pesa,
Onduline, etab.) eta FORCEM (aseguruen bitartekaritza, Repsol Química, etab.). 

Hitzarmenen %47k lanbide prestakuntzari buruzko aipuak jasotzen dituzten arren, denek
ez dute plan berezirik zehazten. Hitzarmen bakar batzuek jaso dituzte beren artikuluetan
gai zehatzagoak, esate baterako, prestakuntza planen puntu nagusiak (adibidez: Vicrila),
irizpideak (adibidez: Sidenor), edo berariazko batzordeak eratzea (Estatuko ingeniaritza,
Gipuzkoako eraikuntza, Petronor, etab.).

Beste hitzarmen kolektibo batzuek finkatu dituzte prestakuntzarako ordu kredituak (ase-
guruen bitartekaritza, Bizkaiko zaharren egoitzak, Eusko trenbideak, etab.), denbora kon-
pentsatzeko portzentajeak (Edivasa, Central Forestal, etab.), prestakuntzarako funtsak
(Unileves, Danzas, Clínica Vuicente San Sebastián, etab.) eta eszedentziak (haur hez-
kuntzako ikstetxeak, Kaefer, Ubis, etab.). Halaber, beste gai batzuk, hala nola barne sus-
tapenerako prestakuntza (adibidez: Atofina), balio aniztasunerako prestakuntza (adibidez:
Nervacero) edo lanbide karreren garapenak (Enagas, Repsol Química, etab.). 

Hizkuntzek arreta berezia merezi izan dute negoziazio kolektiboan (ingelesa DHL-en,
frantsesa CWT-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

2003an, lan ezbeharrek erasanik ezgai egoeran egondako langile kopuruak behera egin
du (%3,7), lanbide gaixotasunak izan ezik, hauek urtetik urtera gora egiten baitute, lan jar-
dunean gertatutako istripuak eta in itinere jasandakoak gutxitu egin ziren %4,6 eta %1,8
hurrenez hurren.

EAEn lan istripu larriek eta heriotza eragin dutenek aurreko urtearekin alderatuta 2003an
behera egin badute ere, azpimarratu beharrekoa da urte horretan 68 pertsona zendu zire-
la, haietarik 23 eraikuntzan gertatu ziren, izan ere, sektore honetan heriotza eragin duten
ezbeharrek gora egin dute. 

Gai honi dagokionez, negoziazio kolektiboan, arazo handi honetan eragina izan dezake-
ten neurri gutxi aurki daitezke. Alde batetik, 1997ko osasunari buruzko eta laneko arris-
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kuen prebentziorako euskal akordiora jotzen da zenbait kasutan (adibidez: Bizkaiko jana-
rien merkataritza) eta beste alde batetik, prebentzioari dagozkion xedapen batzuk ere
agertzen dira (adibidez: Bizkaiko Pesa) elkarren arteko uztardura handiagoa edo txikia-
goa dutenak.

Orobat sektore jakinentzako neurri zehatzak ez ezik (txertoak bideetako garbiketa sekto-
rean, atsedenaldiak pantailen aurreko lanetan ingeniaritza teknikoetan, hotz kameretan
lan egiteko neurriak kontserben sektorean, tangen kanpoko garbiketa gasolindegietan,
kolabenzolen ordez latexa erabiltzea larrukigintzan, etab.) beste eduki batzuk ere finkatu
egin dira, hala nola prebentziozko ekintzarako irizpideak (desinfekzioa, UEE, CLH, etab.),
ergonomia (adibidez: Formica), batzorde bereziak (adibidez: hondakinen berreskurape-
na), lanbide eritasunen zerrendak (adibidez: Repsol Química), exijentziak ABLEei (adibi-
dez: Gas Natural SDG) eta prebentziorako ordezkarientzako ordu kredituak (adibidez:
industria metalgrafikoa).

Eman dira neurri zehatzagoak ere, hala nola norbera babesteko ekipamenduak, (adibi-
dez: Theis) edo beste osagarri batzuk (segurtasun betaurrekoak Faes-en, segurtasun
oinetakoak Bizkaiko eraikuntzan, eskularruak Maltan, entzumen babesak Indumetal
Recycling-en, etab.). Zenbaitetan zigorrak xedatzen dira norbera babesteko ekipamen-
duak ez erabiltzeagatik (adibidez: industria metalgrafikoa). Hartu izan da bestelako neu-
rririk ere: segurtasunaren sariak (adibidez: ACB) edo arriskugarritasun plusak (adibidez:
Rinder). Hitzarmen batzuetan jaso dira halaber segurtasunari buruzko prestakuntza (adi-
bidez: Inquitex) eta prebentzioko zerbitzuen aipamenak (adibidez: Gamesa).

Beste alde batetik, ugazaben mutualitateek medikuaren altak kudeatzeko moduaren kon-
tra sindikatuek egindako zenbait eskabideren haritik, hainbat hitzarmenetan aldi baterako
ezgai egoeren kudeaketa edozein kasutan ere Gizarte Segurantzaren erakunde kudea-
tzaileekin adostuko direla xedatzen dute (ingurumenarekiko hezkuntza ikastegiak, Bello-
ta, Daewoo, etab.), beste batzuetan, berriz, mutualitatea  bi parteen akordioaz aukeratuko
dela finkatu dute (adibidez: Zu eta Biok).

Negoziazio kolektiboetan bereziki nabarmentzen da langileentzako mediku azterketen
doakotasuna (Arabako zementuaren eratorrien industria, Krainel, Theis, Amurrio, etab.),
hala ere, zenbait kasutan hala da bakarrik baldin eta mutuak bere gain hartzen badu zer-
bitzu hori (adibidez: Bizkaiko zinema banaketa). Azterketa orokorrez gain, negoziazio
kolektiboak bestelako prebentzio neurriak ere gehitu ditu hitzarmen batzuetan (azterketa
oftalmologikoa Edivasan, dermatosi azterketa Zahorren, etab.).

Azkenik, ingurumena ere hitzarmen kolektibo batzuen edukietariko bat izan da (UEE,
Repsol, etab.) eta batzuetan kontrol neurriak xedatu dituzte (adibidez: hondakinen berres-
kurapena UTE Jundizen).

3.7.5.5. LANALDIAREN BANAKETA IRREGULARRA ETA APARTEKO ORDUAK

Lanaldiaren banaketaren gaiari luze eta zabal heldu dio negoziazio kolektiboak. Hitzar-
men kolektibo gehienetan, udako lanaldi etengabearen egokitzapena gorabehera, ados-
tutako lanaldia era erregularrean gauzatzen bada ere, gero eta hitzarmen gehiagotan
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.
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Hala, beraz, gehieneko lanaldiak itundu dira (9 ordu eguneko ingeniaritza teknikoetan, 10
ordu eguneko eta 50 ordu asteko ehungintzaren industrian, 11 ordu eguneko eta 45 ordu
asteko Bizkaiko bingoetan, etab.), eguneko lanaldi sortak (6 ordutik 10 ordura bitartean
industria metalgrafikoan, 7 ordutik 9 ordura bitartean Arabako ardoaren industrian, etab.),
erabil daitezkeen orduen burtsa txikiak (100 ordu Miesa-n, 90 ordu Faes-en, 80 ordu Biz-
kaiko berogailu instalatzaileenean, 72 ordu industria metalgrafikoan, 50 ordu Bizkaiko
ardo biltegizainenean, 40 Eusko trenbideetan, 32 ordu ACB-n, etab.).

Besteak beste, aparteko orduak desagerrarazteaz diharduen Lan Harremanen Kontsei-
luaren Enpleguari buruzko Akordioa ere aipatzen dute hainbat hitzarmen kolektibok (Ara-
bako ardoaren industria eta merkataritza, Daewoo, Gue, Sagola, Rinder, etab.). Aparteko
orduak desagerrarazteak enplegua sortzea bilatzen duen arren, gutxi dira alde horretatik
sortutako enplegua zenbatekotzen dituzten hitzarmenak (adibidez: kontratazio berri bat
lanaldi baten kopuru berdinera iristen diren aparteko orduen truke Bizkaiko arrain kon-
tserbetan).

Era berean, hitzarmenek aparteko orduen mugak finkatu dituzte (aparteko 80 ordu Vas-
cofarren, 60 ordu NH hoteletan, 54 ordu haur hezkuntzako ikastetxeetan, 40 ordu Elec-
trolux-en, etab.). Beste alde batetik, hitzarmen gehienek diru ordainketak edo %75eko
errekargua duten konpentsazio atsedenaldiak xedatzen dituzten arren, aurrera egiten du
konpentsazio atsedenaldiak zenbait errekargurekin (%100ekoa Segema-n), hala ere,
ageri dira %75eko errekargua baino portzentaje txikiagoko batzuk (%50 Ondeo-Degre-
mont-en, %33 GUVAC-en, %25 Lorra-n, %0 Donostiako zinema emandegietan, etab.).

Baina badira oraindik ere bere diru konpentsazioa oroharreko zenbatekotan ituntzen
duten hitzarmenak (Aldaiturriaga, Servisa, Gameko, Tuyper, La Bacaladera, etab.). Apar-
teko orduak konpentsatzeko itundu dira halaber, zenbait errekargurekiko konpentsazio
atsedenaldiaren eta ordainketaren arteko aukerak  (%100 Sasemar-en, %75 Petronorren,
%50 Electroluxen, %20 Arabako bidaiarien errepideko garraioan, etab.), batzuetan enpre-
sariak aukeratuta (Bizkaiko ardo biltegizainak, GHI, etab.), besteetan langileek aukeratu-
ta (Bizkaiko etxez etxeko laguntza, BSH, Krainel Crown, etab.) edo bi alderdien arteko
akordioaren bidez (Gráficas Santamaría, GUVAC, etab.). Zenbait hitzarmenetan konpen-
tsazio mistoak ituntzen dira (adibidez: ordubeteko atsedenaldia gehi ordainsariaren %75
Herramientas Ermuan). Orobat badira bestelako aukera aldakor batzuk (adibidez:
%25eko errekargua denboran edo %0 errekargua diruan Inyectametalen) atsedenaren
hautua bultzatzen bide dutenak.

3.7.5.6. ANTZINATASUNA

Antzinatasunaren gaiari ere heldu diote, eta aldaketak gertatzen ari dira azkeneko urteo-
tan gai honen inguruan. Hitzarmenetako klausulek xedapen aukera zabala jasotzen dute,
osagarri hau langile batzuentzat edo guztientzat zuzenean kentzetik hasita (Moyresa,
Danone, Tauxme, Herrajes Ocariz, etab.) eta bere zenbatekoa izoztera bitarterainokoak
(GHI, Repsol, Tuyper, Clínica Vicente San Sebastián, etab.) antzinatasuna zehazteko
parametroen aldaketatik iraganda (Arabako emakumeen ile apaindegiak, Bizkaiko farma-
zia bulegoak, Ur Partzuergoa, Zahor, Gamesa, etab.).

3.7.5.7. BESTE EDUKI BATZUK

Negoziazio kolektiboak ukitutako beste gaien artean, emakume langileari buruzko klau-
sulak aipa daitezke, gutxi badira ere (aukera berdintasunerako batzorde paritarioa Telefó-
nican, ekintza positiboko neurriak gutxien ordezkatutako generoari lehentasuna emateko
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Patentes Talgon, etab.). Era berean, Hitzarmenetan beste hobekuntza batzuk ere onartu
dira: amatasun atseden denbora luzatzea (120 egun Arabako Kalkulu Zentroan, 21 aste
Aztin, etab.) eta bularra ematearren (adibidez: ordubete egunean 12 hilabetean Aita Men-
nin), froga bereziak egitea mediku azterketan (adibidez: zitologiak eta mamografiak Zar-
doyan), erditze aurreko azterketetara eta erditzea prestatzeko tekniketara joateko
lizentziak (adibidez: haur hezkuntzako ikastetxeak). Ez dira hain arruntak izan haurdunal-
diko arriskuagatiko lizentziak (adibidez: Arcepafe), garaiz aurreko jaio berriei arreta ema-
teko orduak (adibidez: higiezinen kudeaketa eta bitartekotza) edo ernalketa tratamendu
eta kontsultetara joatekoa (adibidez: Zardoya).

Izatezko elkarketek ere isla izan dute hitzarmen batzuetan (ikastolak, Sdad. Vascongada
de Publicaciones, ACB, eta abar), batez ere ordaindutako lizentziak eta baimenak emate-
rakoan. Era berean, batzuetan, negoziazio kolektiboak izatezko bikoteetara zabaldu du
elkarketa zibilei eta ezkondutakoei aitortutako eskubideak, berauen orientazio sexuala
kontuan hartu gabe (industria metalgrafikoa eta Estatuko bingoak, Gipuzkoako garbiketa,
Telefónica, Bellota, DHL, eta abar). Lan eta familia bizitzak bateratzea ere hasi da hitzar-
menen testuetan agertzen, eta ordaindutako lizentziak finkatu izan dira (adibidez: Cepsa)
edo pediatriaren kontsultara joateko orduak (adibidez: Unilever). 

Azkenik, berritasunen artean honako aipamenak egin daitezke: mobbing delakoari buruz
itundutakoa, izan ere, zigor araubidean sartu eta oso hutsegite larritzat jo da (higiezinen
kudeaketa eta bitartekotza) eta posta elektronikoaren eta interneten erabilerari buruzko
arautzea (adibidez: Getronics).

3.7.6. Gatazkak ebazteko prozedurei buruzko akordioak

Aztertu ditugun 2003rako indarraldiko hitzarmen kolektiboetan ageri denez, hitzarmenek
sarri askotan gatazka kolektiboak ebazteko auziaz kanpoko prozeduretara (adiskidetze,
bitartekaritza eta arbitrajea) jo ohi dute eta, zehazkiago, Precon ezarritako bideetara jo-
tzen dute (EAEn erregistratutako hitzarmenek) eta  ASEC akordioan azarritakoetara
(EAEn eragina duten Estatuaren eremuko hitzarmenek).

Hitzarmenen erdiek, gatazkak ebazteko auziaz kanpoko prozeduretara jotzeko xedape-
nak ekartzen zituzten eta akordio hauek langileen %85 ukitzen zituzten.

EAEn erregistratutako negoziazio kolektiboan, prozeduren kanpoko sistema gisa Precora
jo ohi da: hitzarmen kolektiboen %45 ukitzen ditu eta langileen %85, eta eragina du hogei-
ta lau mila enpresa baino gehiagotan. Eremu honetan, Precok eragin handiagoa dauka
Gipuzkoan eta Bizkaian eta sektoreko hitzarmenetan.

Dena dela, Precora jotzen duten klausula hauek duten lotzeko indarra, berriz, oso des-
berdina izaten da kasu batetik bestera. Halatan, bada, negoziatu diren klausula batzuek
prozedura hauek aholku gisa hartzen dituzte, edo era orokorrean prozedura hauen men-
dean kokatzen dira baina konpromiso zehatzik gabe, eta beste batzuek, berriz, desados-
tasunak Precoko prozeduretara eramateko derrigorrezko betebeharra ezartzen dute, auzi
edo administrazio bidera jo baino lehen, eta badira, azkenik, gatazkaren ebazpena, alder-
diak lotzen dituen arbitroaren laudoaren menpean jartzen dutenak ere, Precok berak
azkeneko aukera hau jasotzen ez duen arren. Era berean, batzuetan hitzarmenek Preco-
ko profesionalak banakoen gatazkak ebazteko erabiltzea iradokitzen dute, lanbide arteko
akordioak aukera hau ere jasotzen ez duen arren.
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3.94. taula  Gatazkak Precoren esku uzteko akordioak, lurralde eremuaren arabera,
EAEn erregistratuta eta 2003an indarrean dauden hitzarmenetarako (*)

3.93. taula.  Gatazkak Precoren esku uzteko akordioak, aplikazio eremuaren
arabera, EAEn erregistratuta eta 2003an indarrean dauden hitzarmenetarako (*)

Aztertutako hitzarmenetan agertzen diren Precora jotzeko erabaki hauetako gatazka kla-
seei dagokienez, hiru motatakoak bereiz ditzakegu:

• Precora atxikitzeko edo Precora jotzeko klausula orokorrak, gatazka motarik zehaztu
gabe.

• Prozeduren erabilerari buruz konpromiso eraginkorrak jasotzen dituzten klausulak,
edozein gatazka kolektibori dagozkionak, bai hitzarmenaren interpretaziori buruzkoak
bai aplikazioari buruzkoak, edo interesen gatazkei buruzkoak (hitzarmen kolektiboaren
edo enpresako itunaren berrikuntza etortzekoaren inguruko desadostasunak).

• Gatazka kolektibo mota jakin batzuei buruzko klausula bereziak. Hots: funtsezko alda-
ketak lan baldintzetan, mugikortasuna, produktibitate sistemetako antolakuntzaren
aldaketak, lan egutegia, oporrak, orduen malgutasuna, aldi baterako laneko enpresen
bidez kontratatutako langileek egin ditzaketen lanak, hitzarmenaren batzorde parita-
rioan sortzen diren desadostasunak, bereziki soldata erregimena ez aplikatzeagatik.

Beste talde handi bat egingo dugu Precora jotzeko klausulak, akordioak berak beretzat
hartzen ez dituen gaiei buruzkoak direnean, esate baterako, banakoen gatazken inguru-
koak, gatazka ezohikoak eta gatazka ez diren gaien ingurukoak, arbitratze konpromisoen
ingurukoak, Precorenak ez diren epeak ezarrita edo gatazkan alderdi ez diren beste era-
gile batzuek parte hartzeari buruzkoak.
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(*) 2003ko abenduaren 31ko behin-behineko datuak
(**) EAEko lurralde arteko eremua 

EREMUA HITZARMEN % LANGILE %
KOPURUA KOPURUA

ARABA 29 26,36 31.017 60,89
BIZKAIA 92 46,70 135.964 91,29
GIPUZKOA 48 63,16 47.544 93,28
LUR. ART. (**) 10 58,82 6.970 70,07

EAE GUZTIRA 179 44,75 221.495 84,93

(*) 2003ko abenduaren 31ko behin-behineko datuak

EREMUA HITZARMEN % LANGILE %
KOPURUA KOPURUA

SEKTORE 53 79,10 194.470 94,35
ENPRESA 126 37,84 27.025 49,43

GUZTIRA 179 44,75 221.495 84,93



3.22. grafikoa.  Gatazkak auzitegietatik kanpo ebazteko prozeduren mende 
zeuden langileen ehunekoa, 2003an indarrean zegoen 

negoziazio kolektiboak adostutakoaren arabera

Hemen islatzen da enpresen barruko harremanak askotarikoak eta konplexuak direla eta
horregatik negoziatzaileek, haien beharretara hobeto egokitzen diren erantzunak bilatzen
dituztela. Ezohiko klausula hauei dagokienez, zinez ugariak izaki, Precok berak, 2000.
urteko bertsioan, baimendu zuen Batzorde Paritarioak onar zitzan egokitzat jotzen zitue-
nak eta, batzordearen iritzian, praktikan jar zitezkeenak, eta halakoetan Precoren proze-
durak aipatutako klausula hauetan jasotzen den moduan eta aurreikusten diren
gatazketan eramango dira aurrera.

Halako klausulak noiz onar daitezkeen erabakitzeko ereduak ezartze aldera, Precoren
Batzorde Paritarioak akordio garrantzitsu bat onartu zuen 2003.6.18an, eta bertan finkatu
egiten dira banakoen gatazka hauen nondik norakoen edo arbitratze konpromisoen bal-
dintzak. Lehenengoei dagokienez, hitzarmenaren aplikazioarengatiko banakoen gatazkak
onartuko direla xedatzen du, baldintza batekin betiere, hau da, hitzarmenak berak sortu-
tako organoan aztertuak izan daitezen, edo halakorik egon ezean, enpresan bertan lan-
gileen eta zuzendaritzaren ordezkarien artean. Bigarrenei dagokienez, berriz, enpresako
hitzarmen kolektiboetan gatazka kolektiboei buruz jasotzen diren konpromisoetako klau-
sulei dagozkien baldintzak finkatzen dira.
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3.23. grafikoa.  Precora jotzeko akordioa duten eta EAEn erregistratu diren
hitzarmenen bilakaera (indarrean dauden hitzarmenen %, 

eta hitzarmen horiek ukitzen dituzten langileen %)

Euskal Autonomia Erkidegoko enpresak ukitzen dituzten hitzarmenetan, Precokoak ez
diren auzi bidetik kanpoko gainerako klausulei dagokienez, ASEC prozedura sistemara
jotzen dutenak eta enpresa barneko prozedurak (erreklamazioak aztertzeko sistemak) fin-
katzen dituztenak erantsi ditugu. Halako klausulak hitzarmen kolektiboen %19k jasotzen
dituzte, eta negoziazio kolektiboaren eraginpeko langileen %18 ukitzen dituzte. Zehazki,
ASEC Estatu eremuko sektoreko hitzarmen kolektiboetan agertzen da (industria kimikoa,
ehungintzaren industria, aseguruak, eta abar) eta Estatuko enpresa handietako hitzarme-
netan (Altadis, Repsol, Sabeco, eta abar).

Precoren prozeduren bitartez, 2003ko negoziazioan zenbait oztopo zituzten hitzarmen
kolektibo batzuetan akordioak erdietsi ahal izan dira (Bizkaiko zuraren industria, zaharren
egoitzak eta Bizkaiko etxez etxeko laguntza, eta abar).

3.7.7. Sektore publikoko negoziazio kolektiboa

2003. urterako Sektore publikoko negoziazio kolektiboa berezia izan da, hau dela medio,
soldata igoerak oso modu heterogeneoan finkatu dira. Jarraian honen ildo nagusiak azal-
duko ditugu.

Alde batetik, Estatuko Gobernuak akordio partzial bat erdietsi zuen UGT, CCOO eta CSI-
CSIF sindikatuekin, hau dela bide, Estatuko Administrazioaren funtzio publikorako solda-
ta igoera aurreikusitako inflazioaren kopuru berean hazi da (%2), eta honi erantsi zaizkio
gehikuntza bat aparteko ordainsarietan (%0,71) eta diru funts gehigarri bat (%0,59), hel-
buru batzuen arabera (produktibitatea, kalitatea, eta abar), horrenbestez, honek guztiak,
oro har, %3,3ko hazkundea zekarren guztira. Lanaldiak bere horretan iraun zuen aurreko
urteekin alderaturik. Hala ere, gaur arte ez da lortu 1997ko azkeneko akordioa ordezka-
tuko duen akordio arautzailerik.

EAEko administrazioan ere ez da berritu funtzionarioen lan baldintzak arautzeko akordioa
baina urtearen amaieran Administrazioaren eta CCOO-UGTren (gutxiengoa eremu hone-
tan) arteko akordio bat lortu da, soldatei dagokienez, mahai orokorrean; akordio honetan,
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ordainsarien dekretuan finkatutako igoera (%2 gehi %0,7 aparteko ordainsarietan) baino
%0,5 gehiagokoa izan da soldata igoera gehigarria, horrenbestez, honek guztiak, oro har,
%3,2ko hazkundea zekarren guztira. Lanaldiak bere horretan iraun zuen aurreko urteare-
kin alderaturik, eta 2004. urtean pentsio funts bat sortuko dute. Hala ere, ez da berritu
2001. urtekoa den azkeneko akordio arautzailea. Beste akordio batzuk ere berritu gabe
daude oraindik: Ertzaintza, Osakidetza, Justiziako funtzionarioak, Euskal Herriko Uniber-
tsitatea, Herri Kontuen Euskal Epaitegiko langileak, etab. Unibertsitateaz kanpoko irakas-
leek, berriz, lehenagoko lanaldia bere hartan mantendu eta mahai orokorrean
adostutakoaren berdina den soldata igoera finkatzen duen akordio arautzaile bat erdietsi
dute, besteak beste.

ARCEPAFE (foru eta toki administrazioen zerbitzuko funtzionarioen eta lan kontratudunen
akordio arautzailea) ez da 2003. urterako berritua izan, hala eta guztiz ere, akordio politi-
ko bat erdietsi izan da zenbait alderdiren artean (EAJ, EA, PSE eta PP) eta hau dela bide,
%2ko soldata igoera finkatu dute 2003. urterako, betiere KPI historikoa eta bi hamarren
gehiago bermatuta, haatik; eta honek, oro har, %4,2ko hazkundea dakar guztira. Lanaldia
lehenagoko bere hartan mantendu dute aurreko urtearen aldean.

Aipatutako funtzionarioen eremuetan, beraz, esan dezakegu batez besteko soldata igoe-
ra %3,48 izan dela eta batez besteko urteko lanaldiak 1.568 ordu dituela.

Erakunde eta enpresa publikoetako lan kontratudun langileentzat indarrean dauden hi-
tzarmenetan, batez besteko soldata igoera %3,53 izan da eta urteko lanaldiak 1.658 ordu
ditu batez beste.

Lehenago adierazitakoaren ondorioz, sektore publikoan oro har (funtzionarioen eremua
eta hitzarmen kolektiboak) batez besteko datu hauek ageri dira: %3,48ko soldata igoera
eta 1.575 ordutako lanaldia.

Adostutako beste eduki batzuen artean, aipa litezke enpleguaren egonkortasunaren alde-
ko konpromisoak eta unibertsitateaz kanpoko irakasleen hitzarmenean genero berdinta-
sunerako batzorde parekide bat sortu izana, besteak beste. Foru eta toki administra-
zioetarako akordio politikoak ordezkatze eta txanda kontratuak jasotzen ditu, eta bai
lizentziak ere haurdunaldiko arrisku kasuetan. Estatuko funtzio publikoaren akordioak lan
eta familia bizitzak bateratu ahal izateko neurriak finkatzen ditu (haurtzaindegiak susta-
tzea, borondatezko mugikortasuna osasun arrazoiak direla medio, denbora partzialeko
zerbitzuak bultzatzea, eta abar), lan absentismoa murrizteko neurriak, barne sustapena
sendotzekoak, enplegu publikoko egonkortasunaren aldekoak, laneko arriskuen preben-
tziorakoak eta 2004an bere zerbitzuko langileentzako pentsio funts bat eratzekoak.

3.8. Lan gatazkak EAEn

3.8.1. Ezaugarri nagusiak

2003. urtean historiako maila gorenera iritsi dira berriz ere lan gatazkak, bai greben arloan
eta bai gatazkak ofizialduei dagokienean ere. Bi urtetan, elkarren jarraian, 550 gatazka
baino gehiago izan ondoren, 2003. urtean seiehun gatazken muga ere gainditu egin da.
Zehazki, iaz 615 lan gatazka erregistratu ziren EAEn, haietarik, grebak 221 izan ziren eta
394, berriz, Lan Agintaritzak edo Precok artatutako gatazkak izan ziren.

Ildo honetatik, esan dezakegu azkeneko hiru urte hauen ezaugarria izan dela bereziki
gatazkatsuak izan direla laneko gaiei dagokienez, izan ere, 1992-2003 aldiko daturik han-
dienak erregistratu baitira eta ukitutako langileen kopurua ere biziki handia izan delako,
ondorengo tauletan ageri denez. 

159

EAE-KO EGOERA SOZIOEKONOMIKOA ETA LABORALA 2003. URTEAN



3.96. taula.  EAEko lan gatazkak

221 greba eta guztira 82 pertsona ukitu dituzten ugazaben itxiera bi erregistratu dira, eta
lanik egin gabeko 1.564 egun eragin dituzte, urtebete lehenago, ordean ez zen ugazaben
itxierarik izan. Beste alde batetik, ofizialdutako gatazken (394) %95 baino zertxobait gehi-
xeago Precoren aurrean garatu da (377 guztira), hau da, %13,2ko gehiago 2002. urtean
baino. Ukitutako langileen kopuruari dagokionez, berriz, gorakada %30 baino gehiagokoa
da. 

3.97. taula.  EAEn 2003an izaniko lan gatazken laburpen taula

3.8.2. Lan grebak EAEn

2003. urtean zehar guztira 221 lan greba egon da EAEn, beraietan 74.794 langilek parte
hartu dute eta 339.866 da lan egin gabeko egunen kopurua. Nahiz eta 2002. urtean baino
30 greba gehiago izan, ukituriko langileen kopurua eta lan egin gabeko egunak jaitsi egin
dira (%-87,6 eta %48,4 hurrenez hurren), zeren eta aurreko ekitaldia, argi eta garbi, greba
orokorrek markatu baitzuten. 
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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
2003 221 74.794 394 146.810 615 221.604

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

Greba Lanpostuen Ukituriko Lan egin
Urtea kopurua zerrenda langileak gabeko egunak

2003 (1) 2003 (1) 2003 (1) 2003 (1) 

Lan grebak 221 15,7 201.209 -84,2 74.794 -87,6 339.866 -48,4
Ugazaben itxierak 2 (2) 82 (2) 82 (2) 1.564 (2)
Ofizialduriko gatazkak 394 6,8 302.557 52,4 146.810 27,7 -- --
Preco gatazkak 377 13,2 295.123 56,0 140.121 30,9 -- --

(1) 2003/2002 aldakuntza.
(2) 2002. urtean ugazaben itxierarik izan ez zenez, aldakuntza infinitua da urte horren aldean.
Iturria: Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila, Eusko Jaurlaritza eta LHK



2002ko greba orokorrak kontuan hartu ezean, 2003an grebak direla medio lanik egin
gabeko egunak %374 gehituko ziratekeen aurreko urtekoen aldean, honek, beraz, argi
islatzen du zein garrantzitsuak izan diren 2003. urtean erregistratu diren lan gatazkak. Eki-
taldi honetako grebak sorrarazi dituen zio nagusia hitzarmen kolektiboen negoziazioak
izan dira.

Halatan, bada, negoziazioak zirela medio zenbait sektoretan egin ziren greba garrantzi-
tsuak ditugu 2003ko gauzarik aipagarriena, kasurako, Gipuzkoan siderometalurgia, osta-
laritza, papera eta Pasaiako Portua, eta Bizkaian bidaiarien errepideko garraioa, zuraren
industriak, merkataritza eta Bilboko portua. Araban, berriz, 2003an ez zen sektoreko gre-
barik izan.

3.98. taula.  Lan grebak (EAE)

Halaber, negoziazioak zirela medio enpresa batzuetan greba garrantzitsuak egin ziren,
hala nola, Araban Gasteizko udala, Quavitae, Pferd-Ruggeberg, Mercedes Benz, Eulen,
Tubacex, Urbina, Aplifunsa, eta abar, Bizkaian Aspaldiko Fundazioa, Kirikiño Egoitza,
Pastguren, Outokumpu Cooper, Sidenor, Izar, Petronor, eta abar, eta Gipuzkoan Corte de
Tubo eta Jose Maria Ucin, besteak beste. Lurralde honetan orobat greba garrantzitsu bat
egin zuten Chinchurreta enpresan soldata hobekuntza jakin batzuen alde. 

Grebak eragindako eremuari dagokionez, enpresaren eremuko gatazkak dira nagusi
betiere, 201 greba (guztira %91), alegia. Gatazka hauek 25.514 pertsona ukitu dituzte eta
lanik egin gabeko 112.752 egun eragin dituzte. Informazio hau lurralde historikoen arabe-
ra sailkatzen badugu, enpresako grebei dagokienez, Bizkaia nagusitzen da, lurralde
horretan, guztira 112 enpresako greba egin baitira, 15.329 langile ukitu dituztenak eta
lanik egin gabeko 53.565 egun eragin dituztenak. Enpresako grebetan, enpresa pribatue-
tan gertatzen diren gatazkak ditugu nagusi, izan ere, %79,1 baitira enpresako greba guz-
tien artean (159 greba), eta ukitutako langileen artean (20.093) %78,8 sortzen dituzte,
hala nola lanik egin gabeko egun guztien artean (90.606) %80,4 ere. Enpresa publikoa-
ren eremuan, 2002. urtean baino greba bat gehiago besterik erregistratu ez bada ere, uki-
tutako langileen kopurua eta lanik egin gabeko egunena nabarmen handitu dira: 2.312
langile 2002. urtean eta 5.421 langile 2003an, eta lanik egin gabeko 4.573 egun 2002an
eta 22.146 berriz 2003an.   
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Lan egin Langileak Lan egin Grebako langile
Urtea Grebak Ukituriko gabeko greba gabeko bakoitzak lan

langileak egunak bakoitzeko egunak 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
2003 221 74.794 339.866 338 1.538 36,4

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



Ildo honetatik, bada, aipatu behar da orobat azkeneko urte hauetan, ageri denez, gataz-
kak areagotu egin direla enpresa eremuan azpikontratazioa dela kausa. Batez ere sekto-
re publikoa da ukituena hainbat zerbitzutan, hala nola, Zaharren egoitzak, zentroen
garbiketa, etxez etxeko laguntza, bidaiarien garraioa, eta abar. Kalkuluen arabera, 2003.
urtean azpisektore honetan 15 greba egin ziren, 2.855 lagunek parte hartu zuten hauetan
eta lanik egin gabeko 14.962 egun eragin zituzten guztira.

3.99. taula.  Lan grebak (Estatua)(1)

Sektorearen eremuan 20 greba egin ziren, greba hauek 49.280 langile ukitu zituzten eta
lanik egin gabeko 227.114 egun eragin zituzten. Greba hauetarik gehienak Gipuzkoan
egin ziren (14), Bizkaian, berriz sei erregistratu ziren. Egindako greba hauen artean bere-
ziki nabarmentzekoa da martxoan Gipuzkoako lurraldean siderometalurgia sektorean
egindakoa, haren zioa hitzarmenaren negoziazioa izan zen, 34.710 pertsona bildu zituen
eta lanik egin gabeko 128.710 egun eragin zituen. 
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Lan egin Langileak Lan egin Grebako langile
Urtea Grebak Ukituriko gabeko greba gabeko bakoitzak lan

langileak egunak bakoitzeko egunak greba egin gabeko
bakoitzeko orduak

1996 807 1.078.034 1.552.872 1.336 1.924 11,5
1997 709 630.962 1.790.100 890 2.525 22,7
1998 618 671.878 1.263.536 1.087 2.045 15,0
1999 739 1.125.056 1.477.504 1.522 1.999 10,5
2000 727 2.061.349 3.577.301 2.835 4.921 13,9
2001 729 1.242.458 1.916.987 1.704 2.630 12,3
2002 684 4.528.210 4.938.535 6.620 7.220 8,7
2003 674 728.481 789.043 1.081 1.171 8,7

(1) 2002 eta 2003ko datuak behin-behinekoak dira.
Iturria: Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioa.



3.100. taula.  Lan grebak lurralde historikoen arabera

Lan greben neurriari arreta jarriz gero, ikus dezakegu grebetan ukitutako langileen batez
besteko kopurua jaitsi egin dela eta 2002ko 3.163 lagunetatik 2003ko 338 lagunetara hel-
tzen dela. Orobat greba bakoitzarengatik lanik egin gabeko egunetan antzeko jaitsiera
gertatu da, eta iaz 1.538koa izatera iritsi zen. Greben bizkortasunean arreta jarririk, gre-
bako langile bakoitzak lan egin gabeko egunen arabera grebaren bizkortasuna neurtzen
badugu eta lan eguntzat 8 orduko lanaldia hartzen badugu, grebako langile bakoitzak lan
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Lan egin Langileak Lan egin Grebako langile Greban batez
Grebak Ukituriko gabeko greba gabeko egunak bakoitzak lan besteko

langileak egunak bakoitzeko greba egin gabeko iraupena
bakoitzeko orduak (egunetan)

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

2002
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  

2003
Araba 38 6.883 43.795 181 1.153 50,9 17,9
Bizkaia 118 24.043 128.756 204 1091 42,8 5,1
Gipuzkoa 65 43.868 167.315 675 2.574 30,5 9,5
EAE 221 74.794 339.866 338 1.538 36,4 8,6

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



egin gabeko orduak 36,4 dira, hau da, 2000. urtean erregistratutakoaren antzekoa eta
2002an erregistratutakotik urrun, eta honek adierazten du bizkortasuna nabarmen area-
gotu egin dela. 

3.101. taula.  Lan gatazkak EAEn

2003an greben batez besteko iraupena 2002koena baino luzetxoagoa izan da, 8,6 egun,
hain zuzen, 2002. urteko 7,6 egunen aldean eta bizkortasunaren adierazlean bezala
honetan ere azkeneko urteetako kopururik handienetarikoa dela ageri da.. Araban eta
Gipuzkoan, EAEko batez bestekoa baino iraupen luzeagoa izan dute, 17,9 egun eta 9,5
egun hurrenez hurren, alegia. Bizkaian 5,1 egunekoa izan da greben batez besteko irau-
pena.
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Soldatako Zenbaki altuagoek gatazka gutxiago adierazten dute Grebetan lan egin

langileak Soldatakoak grebako Soldatakoak lan egin gabeko orduak
langile bakoitzeko gabeko egun bakoitzeko soldatako bakoitzeko

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  
2003
Araba 111.194 16,2 2,5 3,151
Bizkaia 377.895 15,7 2,9 2,726
Gipuzkoa 226.410 5,2 1,4 5,912
EAE 715.498 9,6 2,1 3,800

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



3.102. taula.  Lan grebak jarduera sektorearen arabera EAEn (2003) (*)
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Ukitutako
Lan egin Lan egin gabeko

Jarduera Grebak
langileak

gabeko orduak grebako
orduak langile bakoitzeko

Nekazaritza, abelazkuntza eta ehiza 2 16 40 20 
Basogintza, baso ustiapena eta honi 
lotutako jarduerak 1 35 4 1 
Petrolio gordin eta gas natural erauzketa 1 200 1.000 40 
Elikagaien eta edarien industriak 1 4 52 104 
Tabakoaren industria 1 13 13 8 
Marrokineria eta larruen prestaketa, 
zurraketa eta akabera 1 8 224 224 
Zur eta kortxoaren industria 1 5.400 5.400 8 
Paperaren industria 5 3.595 16.625 37 
Edizioa eta inprimaketa 2 58 115 16 
Industria kimikoa 4 247 1.264 41 
Kautxuzko produktuak eta plastikozko gaiak 3 200 1.202 48 
Metalezkoak ez diren produktu mineralak 7 377 4.818 102 
Metalurgia 28 42.149 158.199 30 
Metalezko produktuak, 
makinak eta tresneria izan ezik 23 1.286 8.465 53 
Makineria eta tresneria mekanikoa 9 1.118 4.110 29 
Makineria eta material elektrikoa 2 85 137 13 
Doitasuneko tresneriaren fabrikazioa 1 18 18 8 
Ibilgailu motordunen fabrikazioa 8 4.194 18.878 36 
Garraioko beste material batzuen fabrikazioa 14 2.570 14.754 46 
Ur banaketa 1 25 6 2 
Eraikuntza 1 85 3.910 368 
Ibilgailuen salmenta eta konponketa 1 24 15 5 
Txikizkako merkataritza 9 1.474 2.208 12 
Ostalaritza 3 246 7.646 249 
Lehorreko garraioa 14 4.705 72.105 123 
Itsas garraioa 3 47 92 16 
Garraioari atxikiriko jarduerak 6 1.310 1.457 9 
Posta eta telekomunikazioak 18 2.874 2.719 8 
Finantza bitartekotza, aseguruak eta 
pentsio planak izan ezik 2 14 5 3 
Aseguruak eta pentsio planak 1 70 17 2 
Informatikako jarduerak 1 13 247 152 
Beste enpresari jarduera batzuk 6 97 1.675 138 
Administrazio publikoa 14 880 4.280 39 
Hezkuntza 1 9 189 168 
Osasun jarduerak 16 990 7.047 57 
Jarduera asoziatiboak 2 164 656 32 
Aisialdiko jarduerak eta kultura jarduerak 8 194 274 11 

GUZTIRA 221 74.794 339.866 36 

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



Sektoreko ikuspegitik, nabarmendu behar da metalurgia arloan 28 greba erregistratu zire-
la (nabarmentzekoa da halaber berak dituelako kopururik handienak gatazketan, ukituta-
ko langileetan eta lanik egin gabeko egunetan), Metalezko produktuen -makinak eta
tresneria izan ezik-  sektorean 23, posta eta telekomunikazioetan 18, osasun jardueretan
16, eta 14 honako sektoreetan: administrazio publikoan, Garraioko beste material batzuen
fabrikazioan eta lehorreko garraioan (azkeneko hau aipatzekoa da lanik egin gabeko egun
kopuru handia sorrarazi baitu).

3.103. taula.  Lan grebak jarduera eremuaren arabera (2003)

Lan sektoreen araberako azterketak erakusten duenez, jarduera eremutik gatazkatsuena
industria da, bertan 112 greba egin baitira, 61.547 parte hartzaile eta lan egin gabeko
235.280 egun suertatu direlarik. Eraikuntzaren sektorean greba bakarra erregistratu da,
greban izan den langile bakoitzak egin gabeko ordu kopuruagatik (368) nabarmentzen
dena, kopuru hau 36 orduko euskal batez bestekoa baino hamar bider handiagoa baita.

3.104. taula.  Lan grebak zioen arabera (2003)
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Grebak Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE EAE (%)

Negoziazio kolektiboa 24 63 40 127 57,4
Enplegu erregulazioa 
(industri birmoldaketa kanp.) 2 7 3 12 5,4 
Industri birmoldaketa 0 1 0 1 0,5 
Antolakuntza / Lan sistema 2 3 1 6 2,7 
Lan istripua. Segurtasuna eta higienea 1 4 0 5 2,3 
Iraizpenak, zigorrak, diziplina neurriak 1 5 1 7 3,2 
Akordioak edo lege arauak ez betetzea 0 14 1 15 6,8 
Soldatak ez ordaintzea 0 3 0 3 1,4 
Soldaten hobekuntza 1 2 4 7 3,2 
Laneko beste kausa batzuk 2 15 15 32 14,5 
Elkartasun gatazkak 3 0 0 3 1,4 
Ekonomi politikako neurriengatik 
sortutako gatazkak 2 1 0 3 1,4 

GUZTIRA 38 118 65 221 100

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

Parte
Lan egin Grebako langile

Sektorea Grebak
hartzaileak

gabeko bakoitzak lan egin
egunak gabeko orduak

Nekazaritza 3 51 44 7
Industria 112 61.547 235.280 31
Eraikuntza 1 85 3.910 368
Zerbitzuak 105 13.111 100.632 61

GUZTIRA 221 74.794 339.866 36

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



3.105. taula.  Grebek ukitutako langileak zioen arabera (2003)

Oraingoan ere gatazkak eragin dituen arrazoi nagusia negoziazio kolektiboa izan da (hori-
xe baita aipatu den arrazoia greba guztien %57,5etan, eta ukitutako langile guztien %86,8
eragin dituena). Aipatzekoak dira orobat, urrunago badaude ere, laneko beste kausa ba-
tzuk eta lege arauak ez betetzea.

3.106. taula.  Grebengatik lan egin gabeko egunak zioen arabera (2003)

Amaitzeko, lan gatazkek 1996tik 2003ra arte Euskal Autonomia Erkidegoan izan duten
bilakaeraren azterketa egingo dugu. Halatan, bada, besteak beste, ondorengo hauek
esan ditzakegu:
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Grebak Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE EAE (%)

Negoziazio kolektiboa 5.430 18.161 41.337 64.928 86,8
Enplegu erregulazioa 
(industri birmoldaketa kanp.) 512 89 66 667 0,9 
Industri birmoldaketa 0 246 0 246 0,3 
Antolakuntza / Lan sistema 41 15 8 64 0,1 
Lan istripua. Segurtasuna eta higienea 40 264 0 304 0,4 
Iraizpenak, zigorrak, diziplina neurriak 17 426 175 618 0,8 
Akordioak edo lege arauak ez betetzea 0 1.725 34 1.759 2,4 
Soldatak ez ordaintzea 0 68 0 68 0,1 
Soldaten hobekuntza 350 72 267 689 0,9 
Laneko beste kausa batzuk 8 2.477 1.981 4.466 6,0 
Elkartasun gatazkak 464 0 0 464 0,6 
Ekonomi politikako neurriengatik 
sortutako gatazkak 21 500 0 521 0,7 

GUZTIRA 6.883 24.043 43.868 74.794 100

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

Grebak Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE EAE (%)

Negoziazio kolektiboa 42.384 120.962 160.247 323.593 95,3
Enplegu erregulazioa 
(industri birmoldaketa kanp.) 362 219 42 623 0,2 
Industri birmoldaketa 0 62 0 62 0,0 
Organización/sistemas de trabajo 21 12 16 49 0,0 
Lan istripua. Segurtasuna eta higienea 520 417 0 937 0,3 
Iraizpenak, zigorrak, diziplina neurriak 2 281 22 305 0,1 
Akordioak edo lege arauak ez betetzea 0 3227 67 3.294 1,0 
Soldatak ez ordaintzea 0 326 0 326 0,1 
Soldaten hobekuntza 350 21 4482 4.853 1,4 
Laneko beste kausa batzuk 28 2729 2439 5.196 1,5 
Elkartasun gatazkak 116 0 0 116 0,0 
Ekonomi politikako neurriengatik 
sortutako gatazkak 12 500 0 512 0,2 

GUZTIRA 43.795 128.756 167.315 339.866 100

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



• Erregistratutako lan gatazken kopuruaren ikuspegitik, 2003. urtea, urterik gatazkatsue-
na izan da aldi honetan. Ukitutako pertsonei eta lanik egin gabeko egunei dagokienez,
berriz, ez da iristen 2002. urtean erregistratutako kopuru handira, ekaineko greba oro-
korrek eragin zutena, hain zuzen ere.

• 1999an eta 2002an erregistratutako greba orokorrek izan zuten eragin handia dela eta,
gatazka indizeek nabarmen gora egin zuten, halako moldez non bi urte hauetan hain
zuzen erregistratu baitzen soldatako langileko lanik egin gabeko orduen kopururik han-
diena.
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila..
(*) Grafiko honetan ez daude sartuta greba orokorrak

Greben banaketa zioen arabera (2003)

Grebetako parte hartzaileen banaketa zioen arabera (2003)

Grebengatik lan egin gabeko egunen banaketa zioen arabera (2003)

Gainerakoak

Soldata

%27,7

hobekuntzak
%5,4

betetzea
%6,8

Antolamendua
eta lan

sistemak
%2,7

Negoziazio
kolektiboa

%57,4

Hitzarmena ez

Gainerakoak
%9,8

Soldata
hobekuntzak

Antolamendua

%0,9

eta lan
sistemak

%0,1
Negoziazio
kolektiboa

%86,8 ez betetzea
%2,4

Hitzarmena

ez betetzea
%1,0

Soldata
hobekuntzak

Negoziazio %1,4

kolektiboa
%95,3

Gainerakoak
%2,3

Hitzarmena



• 2003an, greben batez besteko iraupena gehitu egin da egun batez eta 8,6 egunekoa
izatera iragan da, eta 2000 urtean gertatu zen 8,6 orduko balorea berdindu du. Bi urte
hauetan, Gipuzkoan lan greben batez besteko iraupena EAEko batez bestekoa baino
laburragoa izan da. Halaber, ageri denez gatazken bizkortasuna ere nabarmen handi-
tu da. 

• Aztertutako aldian gatazka gutxieneko urtea 1998 da betiere, urte honetan erregistratu
baitziren greba kopuru txikiena (107), ukitutako langile kopuru txikiena (13.321) eta
lanik egin gabeko egun kopururik txikiena ere (26.540).

• Azkenik, aipatu behar da Gipuzkoa izan dela lurralderik gatazkatsuena 2003. urtean,
izan ere, eragin indizerik handiena izan du langileko (lanik egin gabeko 5,9 ordu gre-
bako eta langileko, Araban eta Bizkaian, berriz, indize hau 3,2koa eta 2,7koa da hurre-
nez hurren).

3.8.3. Gatazka kolektiboak EAEn

Gatazka kolektiboen arloari dagokienez ere 2003. urteak puntu goren historiko bat
marraztu du EAEn. Izatez, 394 gatazka aurkeztu dira eta 146.810 langile izan dira ukitu-
takoak. Zenbaki hauen arabera, gatazka kopurua %6,8 gehitu egin da eta %27,7 ukituta-
ko langileena, 2002. urtean izan ziren balioen aldean. Gatazken batez besteko izaria ere
handitu egin da 373 langiletara (311 langile 2002an), baina oraindik ere urrun dago 1997.
urtean erdietsi zen batez bestekotik, hau da, 585 langile.

3.107. taula.  Ofizialdutako gatazka kolektiboen bilakaera: 1992-2003
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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  
2003 92 41.634 195 69.879 107 35.297 394 146.810

(1) 1994an lurralde arteko zortzi gatazka suertatu dira, 1.265 langile ukituz.
1995ean lurralde arteko hiru gatazka suertatu dira, 6.500 langile ukituz.
196an lurralde arteko hiru gatazka suertatu dira, 12.758 langile ukituz.
1997an lurralde arteko 9 gatazka suertatu dira, 42.271 langile ukituz.
1998an lurralde arteko sei gatazka suertatu dira, 3.192 langile ukituz.
1999 eta 2002 artean, lurralde arteko gatazkak, gatazka ebazteko aurkeztu den lurraldean sartu dira.
Iturria Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila eta LHK.



Ofizialdutako gatazken banaketa geografikoari gagozkiolarik, berriz ere Bizkaian aurkez-
tu da ofizialdutako gatazka kopururik handiena eta bertan izan da ukitutako langile kopu-
rurik handiena ere (195 eta 69.879 hurrenez hurren). Izatez, Bizkaian erregistratu dira
EAEko gatazka kolektiboen %49,5, Gipuzkoan %27,2 erregistratu dira eta Araban gaine-
rako %23,3. Ukitutako langileei dagokienez, berriz, honela banatzen dira ehunekoak: Biz-
kaian %47,6, Araban %28,4 eta Gipuzkoan gainerako %24.

3.108. taula.  Ofizialdutako gatazka kolektiboak: bilakaera EAE (2003)

2001. urtean hasi zen  Preco berria aplikatzen. Preco berri honek bere baitan hartzen du
eta bakarrik bere baitan, jurisdikzio sozialaren aurrean demanda bat jarri baino lehen, Lan
Prozedurako Legeak eskatzen duenari jarraiki egin beharreko adiskidetzea. Urte horren
ondoren, ageri denez, erakunde honetan aurkeztutako eskabideen kopurua gehituz joan
da eta aitzitik Lan Agintaritzan aurkeztutakoak gutxituz joan dira. 2003. urtean eskaerak
377 izan dira eta ukitutako langileak 140.121 izan dira, 2002an baino %13,2 eta %30,9
gehiago hurrenez hurren, hain zuzen ere, bere horretan dirau, beraz, 2001. urtean abia-
tutako goranzko joerak. 
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Lan agintaritza PRECO GUZTIRA
Urtea Gatazka Ukituriko Gatazka Ukituriko Gatazka Ukituriko

kopurua langileak kopurua langileak kopurua langileak

2003 17 6.689 377 140.121 394 146.810

Urtarrila 0 0 47 6.240 47 6.240

Otsaila 2 1.024 31 2.918 33 3.942

Martxoa 3 659 37 13.637 40 14.296

Apirila 3 1.236 26 3.769 29 5.005

Maiatza 0 0 27 11.094 27 11.094

Ekaina 4 877 41 38.252 45 39.129

Uztaila 2 1.450 26 41.334 28 42.784

Abuztua 0 0 6 300 6 300

Iraila 0 0 24 3.478 24 3.478

Urria 1 4 30 6.093 31 6.097

Azaroa 2 1.439 40 6.033 42 7.472

Abendua 0 0 45 6.973 45 6.973

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



3.109. taula  Precon aurkeztutako gatazka kolektiboak

Nabarmendu behar da, 2000. urtean izenpetutako Precoren lanbide arteko akordioa bera
garatzeko akordio bat onetsi ondoren Precoko Batzorde Paritarioak berrikuntza garran-
tzitsu bat sartu duela 2003. urtean Precoko prozeduretan. Akordio honen arabera, toki bat
irekitzen zaie hainbat enpresa eta sektoretako hitzarmen kolektiboek Precoko prozeduren
erabilerari buruz jasotzen dituzten berezitasunei, betiere Precoko Batzorde Paritarioaren
iritzian formula edo asmo horiek egokiak eta egingarriak badira. Precori buruzko berezi-
tasunak jasotzen dituzten hitzarmenetako klausula hauen artean, beren garrantzia zela
medio, bi motatakoak ziren nabarmentzen: Precok banakoen gatazkak ere onartzea nahi
dutenak (oraingoz gatazka kolektiboak baizik ez dira onartzen), eta zenbait gatazkatan
arbitrajeari men egiteko konpromisoak xedatzen dituztenak.

2003. urtean era esanguratsuan aldatu da prozedura eskabideen lurralde banaketa. Hala-
tan, bada, eskatutako prozedurak gehitu egin dira Gipuzkoan (%29,6), Araban (%15) eta
Bizkaian (%4,7). Precoko gatazka kolektiboetako prozeduren erabilera nabarmen handia-
goa da enpresako gatazketan betiere, eskabide guztien %97, alegia. Irizpide orokor gisa
esan liteke ez sindikatuak ez enpresarien elkarteak ez direla oso emanak prozedura
hauek eskatzera gatazkak sektore bat ukitzen duenean, eta hau loturik egon ohi da sek-
toreko hitzarmen kolektiboen negoziazioarekin, 2003. urtean sektoreko gatazken goraka-
da gertatu bazen ere, halatan, bada, 2003. urtean sektoreko gatazkako 12 eskabide
aurkeztu ziren eta 9 hitzarmenen negoziazioarekin loturik zeuden. Batez beste, sektoreko
gatazka bakoitzak 2.420 langile ukitu zituen.

Enpresa eremuko gatazketarako prozedurak, enpresa pribatuetan eta enpresa eta era-
kunde publikoetan, aurreko urteetan izan zuten ia portzentaje berberetan banatu ziren,
hots: %90 eta %10 hurrenez hurren. Azken mota honetako gatazkek, banan-banan har-
turik, lehenek baino askoz langile gehiago ukitu zituzten: 2.118 langile enpresa publikoko
gatazketan eta 118 pribatukoetan. Enpresaren neurriaren arabera, 50 langiletik beherako
enpresetako eskabideak guztien %49 izan ziren, 50etik 250era bitartekoenak, guztien
%39 izan ziren eta 250etik gorakoenak %12. Sektore ekonomikoen arabera aztertuta,
industriakoak eta zerbitzuetakoak biek batera eskabideen %98 hartzen dute, baita ukitu-
tako langileen %98 ere. Industriaren sektorean siderometalurgiarena aipatu behar da
(beren eskabideen %73) baita kimikoa ere (eskabideen %15). Zerbitzuen sektorean
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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  
2003 92 41.634 180 63.311 105 35.176 377 140.121

Iturria: LHK



enpresa eta erakunde publikoekin zerikusia duten sektoreak nabarmentzen dira: sektore
sanitarioa (sektore honetako eskabideen %26), merkataritza (%19), garraioak (%15), gar-
biketa (%11), eta abar.

Gatazka motaren arabera sailkatzeko erabili ohi diren kategorien arabera, hitzarmena edo
akordioa negoziatzeari buruzkoak %9 izan dira, arauak edo hitzarmenak interpretatu edo
aplikatzeari buruzkoak %26 ditugu eta %65ak enpresaren erabaki edo praktika izan dute
gaitzat. Aurreko urteen aldean esan behar da alde gutxi agertzen direla. Gatazken arra-
zoiei dagokienez, berriz, 2003. urtean ere bere horretan dirau aurreko urteetan agertuta-
ko joerak, hau da, lan denborarekin lotutako gatazkak dira nagusi (eskabideen %42), eta
jarraian soldatarekin zerikusia dutenak datoz (%21). 

Eskatzen diren prozedurak adiskidetze-bitartekotzakoak edo arbitrajekoak izan daitezke
eta tramitatzen diren bitartean aldatu ahal dira, alderdi biek hala nahi badute: izan den
prozedura mota, prozedura amaitzen denean jakiten da ziurtasunez. Adiskidetze-bitarte-
kotzako eskabideak 2003an eskabide guztien %97 izan dira eta gainerako %3 arbitrajeko
eskabideak izan dira. 2003an aurkeztu diren 377 prozedura eskabideetatik, 121 aldiz pro-
zedura akordio edo laudoaren bidez amaitu zen (%32). 

3.9. Enplegu erregulazioko espedienteak11

3.9.1. EAEko enplegu erregulazioko espedienteak guztira 

Atal honetan, enplegu erregulazioko espedienteak izango ditugu aztergai, hau da, langi-
leen eskubideak bermaturik lan harremanak aldatzeko bidea ematen duten prozedura
administratiboak. Hauek hiru ondorio desberdin eragin dezakete, hala nola lanaldia
murriztea, lan harremana aldi baterako etetea edo berau behin betiko desegitea. 

Azkeneko hamarkadan beherakada garrantzitsu bat izan da enplegu erregulazioko espe-
dienteetan eta ukitutako langile kopuruan, lan merkatuaren abagunearen hobekuntza eta
EAEko ekonomiaren bilakaera positiboa direla medio. Hartara, bada, nabarmendu behar
da 2003. urtean gora egin dutela berriro enplegu erregulazioko espedienteek, beharbada
oraindik ere agerikoa den ziurgabetasun giroagatik eta Europako ekonomiak agertzen
duen bizkortasun txikiagatik, bai eta zenbait industriatara, automobilen industriara, kasu,
ekoizpen arazoak ekarri dituen deslekutzeagatik ere.

2003. urteko balantzean, Euskal Autonomia Erkidegoan erregistratutako enplegu erregu-
lazioko espedienteen kopurua (baimendutakoak, baimenik gabekoak eta atzera eginda-
koak), Euskal Administrazioak zein Administrazio Zentralak tramitatuak barne, 446koa
izan da guztira, eta hauek 14.415 langile ukitu dituzte, hau da, 2002. urtean erdietsitako
datuekin alderaturik %18,3 eta %86,0 gehiago hurrenez hurren. 
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11 Kapitulu honetan, Euskal Administrazioak baimendu dituen enplegu erregulazioko espedienteak aztertuko dira nagusiki,
(hauek baitira ugarienak bai espedienteen kopuruari dagokionean bai eta berauek ukitzen dituzten langileen kopuruari
dagokionean ere), baina kapituluan zehar kontuan hartuko da halaber 2003. urtean nolako bilakaera izan duten baimendu
gabeko espedienteek, atzera egindakoek eta Administrazio Zentralak tramitatu dituenek.



3.110. taula.  Enplegu erregulazioko espedienteak guztira (EAE)

Aipatu behar da murrizketa espedienteek ukitutako langileen kopurua asko beheititu dela
(200an 160 izan dira eta 2002an, berriz, 2.319, beraz, %93,1 gutxiagotu dira), asko han-
ditu dira, ordea, etete espedienteek jotako langileen kopurua (2003an 9.576 izan dira eta
2002an, berriz, 2.901, beraz, %230,1 gehitu dira) eta desegite espedienteak (2003an
4.679 eta 2002an, berriz, 2.529 , %85ko gehikuntza), eta ondorioz, honek eragina izan du
gizartean.

3.9.2. Euskal Administrazioak baimenduriko espedienteak

2003. urtean, Euskal Administrazioak baimendutako 292 espediente erregistratu dira
EAEn eta berauek 12.035 lagun ukitu dituzte, zenbaki hauek adierazten dute %38,4ko
hazkundea izan dela espedienteen kopuruan eta %113koa ukitutako langileen kopuruan
2002. urtean lortutako datuekin alderaturik, azkeneko hauek dira aztertutako aldiko kopu-
rurik txikienak. azkeneko zortzi urteotako zenbakirik apalena bi aldagai hauetan. Deigarria
da etete espedienteek ukituriko langileen kopuruak izan duen gorakada (%158,9), izan
ere, iazko ekitaldian EAEn espedienteek ukitutako langile guztien %71,7 dira.
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Espediente Ukitutako langileak
kopurua Guztira Murriztea Etetea Desegitea

Euskal Administrazioak tramitatuak 491 22.276 3.433 15.355 3.488
Administrazio Zentralak tramitatuak 105 3.971 0 2.654 1.317
Guztira 1997 596 26.247 3.433 18.009 4.805

Euskal Administrazioak tramitatuak 233 8.652 2.174 3.566 2.912
Administrazio Zentralak tramitatuak 106 1.714 0 1.004 710
Guztira 1998 339 10.366 2.174 4.570 3.622

Euskal Administrazioak tramitatuak 241 8.529 2.147 4.188 2.194
Administrazio Zentralak tramitatuak 109 2.260 0 1.376 884
Guztira 1999 350 10.789 2.147 5.564 3.078

Euskal Administrazioak tramitatuak 199 6.948 1.071 3.813 2.064
Administrazio Zentralak tramitatuak 110 1.923 1 1.046 876
Guztira 2000 309 8.871 1.072 4.859 2.940

Euskal Administrazioak tramitatuak 238 6.042 54 4.339 1.649
Administrazio Zentralak tramitatuak 116 1.496 0 844 652
Guztira 2001 354 7.538 54 5.183 2.301

Euskal Administrazioak tramitatuak 242 6.488 2.319 2.539 1.630  
Administrazio Zentralak tramitatuak 135 1.261 0 362 899  
Guztira 2002 377 7.749 2.319 2.901 2.529

Euskal Administrazioak tramitatuak 328 12.951 160 9.339 3.452
Administrazio Zentralak tramitatuak 118 1.464 0 237 1.227
Guztira 2003 446 14.415 160 9.576 4.679



3.111. taula.  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak (EAE)

Estatuko eremuan eta denboraren aldetik ikuspegi zabal batetik azterturik, bai espedien-
teen kopuruak eta bai berauek ukitutako langileen kopuruak Euskal Autonomia Erkidego-
koaren antzeko beheranzko joera agertzen dute. 2003. urteari dagokionez, 4.191
espediente jaso dira guztira (2002. urtean baino %6,3 gutxiago) eta 80.659 langile ukitu
dituzte (aurreko urtean baino %12,6 gehiago). Gora egin du espediente mota guztiek uki-
tutako langileen kopuruak, bereziki handia izan da murrizte espedienteek ukitutako langi-
leen kopuruak izan duen gorakada (%57,1, etete espedienteak %21,8 eta desegite
espedienteak %4,1).

3.112. taula  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak (Estatua)

Espedienteen dimentsioa nabarmen handitu da ukitutako langileen kopuruak izan duen
gehikuntza dela medio. Izatez, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan 2002. urtean 27
langile erregistratzen baziren espedienteko, 2003. urtean batez beste 41 langile izatera
iritsi ziren (19,2 Estatuari dagokionean). Azken urte hauetan adierazle honek etengabeko
jaitsiera bat erregistratu badu ere, 2003. urtean berriz ere erdietsi du 1997. urtekoaren
antzeko dimentsioa espedienteetan, izan ere, batez beste 45 langile ingurukoa baitzen
ordukoa. Espedientearen gaineko akordiorik dagoen ala ez erreparatuta, nabarmendu
behar da Euskal Autonomia Erkidegoan baimenduriko 292 espedienteetarik 241 kasutan
erdietsi zela akordioa, esan nahi baita, %82,5etan. Hau da, %63,2 ukitutako langileak
aztertzen ditugunean. 
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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  
2003 292 12.035 155 8.624 3.256

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 4.474 71.643 1.268 30.400 39.975
2003 4.191 80.659 1.992 37.038 41.629



3.113. taula.  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak aldeen arteko
akordio motaren arabera (EAE, 2003)

3.9.3. Lurralde historikoen araberako azterketa (Euskal Administrazioak baimenduriko
espedienteak)

Enplegu erregulazioko espedienteen kopuruan laurogeita hamarreko hamarkadaren erdi-
tsutan hasitako beheranzko joera, era bertsuan gertatu da hiru lurralde historikoetan. Hala
ere, EAErako oro har esaten genuen bezala, lurralde bakoitzean ere 2003. urtean gora-
kada garrantzitsu bat izan da bai espedienteen kopuruari dagokionez bai ukitutako langi-
leen kopuruari dagokionez, eta hau Araban izan da bereziki nabaria.

3.114. taula.  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak (Araba)

Espedienteen banaketa lurraldeen arabera aztertuz gero, Araban 45 espediente erregis-
tratu dira, Bizkaian 139 eta Gipuzkoan 108. Ukitutako langileen kopurua, berriz, 4.463,
4.450 eta 3.122 da hurrenez hurren. Lurralde guztietan, ukitutako langile gehienak etete
espedienteek jo dituzte, eta Araba nabarmentzen da, izan ere, 2002. urtean 264 ziren
honelako espedienteek ukitutako langileak lurralde honetan, eta 2003. urtean, berriz,
3.935 izan dira. Lurralde honek urtarrilean erregistratu dituen automobil sektorean ekoiz-
pen arazoak izan dira gehikuntza nabari horren arrazoia, funtsean.
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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
2003 45 4.463 1 3.935 527

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

Espediente Ukituriko langileak
kopurua Guztira Murriztea Etetea Desegitea

Akordioa 241 7.610 124 4.325 3.161
Akordiorik ez 51 4.425 31 4.299 95
Guztira 292 12.035 155 8.624 3.256

Akordioa 82,5 63,2 80,0 50,2 97,1
%  Akordiorik ez 17,5 36,8 20,0 49,8 2,9

Guztira 100 100 100 100 100



3.115. taula.  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak (Bizkaia)

3.116. taula.  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak (Gipuzkoa)

Testuinguru honetan eta lehenago aipatu dugun moduan, ageri da halaber handitu egin
dela espedienteen dimentsioa EAEn, eta eten egin dela azkeneko urteetako beheranzko
joera (2002. urtean 27 langile izatetik 2003. urtean 41 izatera). Hala eta guztiz ere, nabar-
mendu behar da espediente bakoitzak ukitutako langileen kopuruak egonkor samar
dirauela bai Gipuzkoan (2002. urtean 22 langile izatetik 2003. urtean 29 izatera) bai Biz-
kaian (2002. urtean 33 langile izatetik 2003. urtean 32 izatera). Izatez, Araba da gehi-
kuntzarik handiena agertzen duen lurralde historikoa (2002. urtean 25 langile izatetik
2003. urtean 99 izatera), eta horren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko batez beste-
koa hein bertsuan handiagotu egiten da. 

Eraginaren ikuspuntutik begiratuta, eta enplegu erregulazioko espediente bakoitzeko uki-
tutako langileen kopurua soldatako mila landuneko dugula neurria, 2002. urteko datuekin
alderatuz gero 2003. urteko datuek ekarri duten gehikuntza orokorra da egitate nagusia,
eta horrela eteten dela azkeneko urteetako beheranzko joera tai gabea. Euskal Autono-
mia Erkidegoko eraginari dagokionez, 1998. urtean erdietsitako balioa gainditu du eta
espediente bakoitzeko 13,8 langile dira ukituak mila soldatako langileko. Lurralde histori-
koen arabera aztertuta, berriz, eraginik handiena Arabari dagokio kasu honetan, espe-
diente bakoitzeko 40,1 langile ukituta daudela mila langileko, eta urrutiago dabilzkio
Gipuzkoa (13,8 langile) eta Bizkaia (11,8 langile). 
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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  
2003 139 4.450 15 2.699 1.736

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  
2003 108 3.122 139 1.990 993



3.117. taula.  Landunak/ baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak
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Espedienteek ukitutako Soldatako langileak {(1)/(2)}
langileak (1) (milatan) (2)

EAE
1997 17.480 565,4 30,9
1998 7.846 615,7 12,7
1999 7.043 649,7 10,8
2000 6.278 662,3 9,5
2001 5.792 683,2 8,5
2002 5.650 712,3 7,9
2003 12.035 715,5 16,8

ARABA
1997 4.709 85,6 55,0
1998 1.536 93,2 16,5
1999 1.039 101,3 10,3
2000 1.215 102,5 11,9
2001 1.909 104,9 18,2
2002 559 110,5 5,1
2003 4.463 111,2 40,1

BIZKAIA
1997 8.889 290,2 30,6
1998 4.710 316,0 14,9
1999 4.319 342,4 12,6
2000 4.006 349,1 11,5
2001 2.484 359,1 6,9
2002 3.294 377,6 8,7
2003 4.450 377,9 11,8

GIPUZKOA
1997 3.882 189,6 20,5
1998 1.600 206,4 7,8
1999 1.685 206,0 8,2
2000 1.057 210,7 5,0
2001 1.399 219,2 6,4
2002 1.797 224,2 8,0
2003 3.122 226,4 13,8

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



3.9.4. Sektoreen araberako azterketa (Euskal Administrazioak baimenduriko
espedienteak)

Atal honetan, enplegu erregulazioko espedienteak erregistratzen dituzten jarduera ada-
rrak izango ditugu aztergai, orain artekoan burutu dugun azterbideaz bestelako ikuspegi
bat eskainiko digu informazio honek. Lau jarduera adar handietan arreta jarririk hasten
badugu azterketa hau, ageri da industria sektoreak aurkezten dituela espediente kopuru-
rik handiena eta halaber ukitutako langileen kopururik handiena (195 espediente eta
10.422 langile ukiturik), hau da, espediente guztien %66,7 eta ukitutako langile guztien
%86,6 biltzen ditu. Industria adarraren atzetik dabiltza hirugarren sektorea (76 espedien-
te, 1.280 langile ukitu dituztenak), ondoren, eraikuntza adarra (14 espediente, 221 langi-
le ukitu dituztenak) eta amaitzeko, lehen sektoreak 7 espediente erregistratu ditu eta
hauek 112 langile ukitu dituzte. 

Hartara, bada, zehaztu behar da EAEn industria sektoreak lana duten langileen %27,6
besterik ez duela (zerbitzuen sektoreak, berriz, ia %61 biltzen ditu), gainera, bai espe-
diente kopurua eta bai ukitutako langileen kopurua ere handiak erregistratu ditu 2003.
urtean, hortaz bada, enplegu erregulazioko espedienteen eraginik handiena duen sekto-
rea da. 

3.118. taula.  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak jarduera
sektorearen arabera (EAE, 2003)

Informazioa xehekiago aztertuz gero ageri da metalezko produktuen sektorea besteen
artean jalgitzen dela, 2002. urtean gertatzen zen bezala, espediente kopururik handiena
berak duelako (60). Urte honetan, ordea, ukitutako langileen kopuruari dagokionez, ibil-
gailu motordunen fabrikazioaren adarra nabarmentzen da, izan ere, enplegu erregulazio-
ko bederatzi espediente erregistratu ditu eta hauek 3.258 langile ukitzen dituzte, haietarik
3.231 etete espedienteek ukitutakoak. Eta 3.231 lagun hauetarik 3.196 Araban biltzen
dira, izan ere, lurralde honetan ekoizpen arazo larriak erregistratu dira automobilaren sek-
torean 2003. urtean, lehenago esaten genuen bezala.
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Jarduera
Ukitutako langileak

Espedienteak
Guztira Murriztea Etetea Desegitea

Lehen sektorea 7 112 0 45 67
Industria 195 10.422 105 7.852 2.465
Eraikuntza 14 221 0 76 145
Zerbitzuak 76 1.280 50 651 579

Guztira 292 12.035 155 8.624 3.256



3.119. taula.  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak jarduera
azpisektorearen arabera (EAE, 2003)
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(1) Makineria eta ekipamendua izan ezik.
Iturria: Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila. Eusko Jaurlaritza.

Jarduera
Ukitutako langileak

Espedienteak
Guztira Murriztea Etetea Desegitea

Arrantza eta akuikultura 7 112 0 45 67
Mineral ez-metalikoak 1 6 0 6 0
Elikagaien eta edarien industria 8 147 0 46 101
Ehungintza industria 4 70 0 40 30
Jantzigintza eta paperezko gauzak 2 20 0 12 8
Larrukien eta marrokineriazko  gauzen 
prestaketa, zurraketa eta akabera 2 55 0 55 0
Zur eta kortxoaren industria 4 61 0 14 47
Paperaren industria. 3 86 0 86 0
Edizioa eta inprimaketa 13 508 6 178 324
Industria kimikoa 4 119 0 0 119
Kautxua eta materia plastikoak 6 102 0 83 19
Metalezkoak ez diren produktu 
mineralak 3 190 1 159 30
Metalurgia 14 1.030 2 572 456
Metalezko produktuak(1) 60 2.449 0 1.722 727
Makineria eta ekipamendu mekanikoa 32 1.458 95 1.064 299
Bulegoko makineria eta 
ekipamendu informatikoak 1 52 0 52 0
Makineria eta material elektrikoa 12 243 1 114 128
Material elektronikoaren fabrikazioa 1 31 0 31 0
Doitasunezko ekipamenduen fabrikazioa 1 3 0 0 3
Ibilgailu motordunen fabrikazioa 9 3.258 0 3.231 27
Beste garraio material batzuen 
fabrikazioa 8 312 0 266 46
Altzarigintza 6 212 0 121 91
Birziklapena 1 10 0 0 10
Eraikuntza 14 221 0 76 145
Ibilgailuen salmenta eta konponketa 6 27 0 15 12
Handizkako merkataritza 10 121 49 65 7
Txikizkako merkataritza 6 35 0 12 23
Ostalaritza 18 136 1 73 62
Lehorreko garraioa 4 62 0 11 51
Itsas garraioa 1 11 0 0 11
Garraioari atxikiriko jarduerak 2 161 0 161 0
Posta eta telekomunikazioak 5 250 0 0 250
Jarduera informatikoak 1 23 0 0 23
Beste enpresari jarduera batzuk 14 313 0 243 70
Hezkuntza 5 34 0 4 30
Osasun jarduerak 3 102 0 62 40
Aisialdiko jarduerak eta 
kultura jarduerak 1 5 0 5 0

GUZTIRA 292 12.035 155 8.624 3.256



Era berean, honako adar hauek nabarmendu behar dira: makineria eta ekipamendu
mekanikoa, 32 espediente izan dituzte, 1.458 langile ukitu dituztenak, eta metalurgiaren
azpisektorea, 14 espediente, 1.030 langile ukitu dituztenak. Halatan, bada, azpisektore
hauek bakarrik kontuan hartuta, guztira 115 espediente eta berauek ukitutako 8.195 lan-
gile ateratzen zaizkigu, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan 2003. urtean izan diren
espediente guztien %39,4 eta ukitutako langileen %68,1. Espedienteen dimentsioari
dagokionez, berriro ere nabarmentzen dira: ibilgailu motordunen fabrikazioaren adarra,
espediente bakoitzeko 362 langile dituela, garraioari atxikitako jardueren azpisektorea
espediente bakoitzeko 81 langile dituela, eta metalurgiaren adarra espediente bakoitzeko
74 langile dituela. 

3.9.5. Alegaturiko kausak (Euskal Administrazioak baimenduriko espedienteak)

Enplegu erregulazioko espedienteak bideratzerakoan alegatu ohi diren kausak hiru izaten
dira: kausa finantzarioak, hots, zorrak, porrotak, ordainketak etetea, eta diruzaintza eta
finantzazio arazoak biltzen ditu sail honek; eskariarekin lotutako kausak, hau da, kontra-
tuak desegitea eta eskaria murriztea; eta azkenik, beste kausa batzuk deritzan kategoria,
bertan sar daitezke birmoldaketa, modernizazioa, aurria, lanak, produktibitate eza, ezin-
besteko kasua, eta abar. 

Kausa hauek kontuan hartuta, baimendutako enplegu erregulazioko 292 espedienteetarik
111 kausa finantzarioengatik gauzatu dira, 85 eskariarekin lotutako kausengatik eta gai-
nerako 96ak beste kausa batzuengatik. Ukitutako langile kopuruari dagokionez, 4.135 dira
kausa finantzarioengatik ukitutakoak, eskariarekin lotutako kausengatik 2.649 eta beste
kausa batzuengatik 5.251. Hartara, bada, nabarmendu behar da hiru kategorietako espe-
dienteetan eta ukitutako langileen kopuruan erregistratutako gehikuntza orokorra, baina
beste kausa batzuk deritzan kategoria da langile kopururik handiena ukitu dituena (5.251)
eta kopuru honen hazkunderik handiena 2002aren aldean (%302,1, eta kausa finantza-
rioengatik eta eskariarekin lotutako kausengatik ukitutako langileak, berriz, %78,5 eta
%30,6).
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3.120. taula.  Baimenduriko enplegu erregulazioko espedienteak alegaturiko
kausen arabera (EAE)

3.9.6. Baimendu gabeko eta atzera eginiko enplegu erregulazioko espedienteak
(Euskal Administrazioa) eta Administrazio zentralak bideraturiko erregulazioko
espedienteak

Orain arte, bakarrik Euskal Administrazioak baimendu dituen enplegu erregulazioko espe-
dienteak hartu ditugu kontuan. Alabaina, azterketa osatuagoa izan ledin kontuan hartu
behar genituzke Euskal Autonomia erkidegoan baimendu gabeko espedienteak eta atze-
ra egindakoak ere, hala nola gure lurraldeko lantokietakoak izanik Administrazio Zentra-
lak tramitatu dituenak. 

Izatez, 7 izan dira Euskal Administrazioak baimendu ez dituen espedienteak eta hauek
106 langile ukitu dituzte, izan ere, zenbateko hauek gora egin dute 2002. urtearen aldean,
orduan 4 espediente izan baitziren eta ukitutako langileak, berriz, 23. Atzera egindako
espedienteen kopurua ere igo egin da pittin bat (2003. urtean 29 eta 2002. urtean 27),
baina hauek ukitutako lagunak 5 gutxiago dira aurreko urtearen aldean (2003. urtean 810
izan ziren ukitutako langileak eta 2002. urtean 815). 
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Espediente kopurua Ukituriko langileak

Guztira Finantza- Eskaria Beste Guztira Finantza- Eskaria Beste
koak batzuk koak batzuk

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 

2003 292 111 85 96 12.035 4.135 2.649 5.251
Urtarrila 25 6 6 13 4.172 262 337 3.716
Otsaila 16 8 3 5 512 350 103 59
Martxoa 27 5 10 12 464 137 104 223
Apirila 19 11 4 4 594 41 306 247
Maiatza 22 10 4 8 958 640 71 247
Ekaina 24 13 3 8 777 465 188 124
Uztaila 37 14 11 12 1.318 618 453 247
Abuztua 25 4 11 10 585 56 301 228
Iraila 18 9 7 2 686 157 513 16
Urria 29 10 9 10 627 398 109 120
Azaroa 23 12 5 6 497 373 79 45
Abendua 27 9 12 6 702 308 285 109



3.121. taula.  Baimendu gabeko eta atzera eginiko enplegu erregulazioko
espedienteak (EAE) 2003

Halaber, 2003. urtean Administrazio Zentralak tramitatu dituen 118 enplegu erregulazioko
espediente egon dira, eta hauek 1.464 langile ukitu dituzte, haien kausa nagusia desegi-
tea izan dela (ukitutako langile guztien %87,2 mota honetako espedienteak ukitutakoak
dira). Hartara, nabarmendu behar da azkeneko bi urteetan bezala 2003. urtean berriro ere
ez dela izan murrizte espedientek ukitutako langilerik.  Etete espedienteei dagokienez,
jaitsiera bat erregistratu da 2002. urteko datuen aldean. Desegite espedienteek ukitutako
langileen kopurua, ordea, asko gehitu da (%42,0 hain zuzen, 2002. urtean erdietsitako
zenbatekoaren aldean). 

3.122. taula.  Administrazio Zentralak tramitatu dituen enplegu erregulazioko
espedienteak (EAE)
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.

Espediente Ukituriko langileak
kopurua Guztira Murriztea Etetea Desegitea

Atzera eginikoak 29 810 5 638 167
Akordiorik ez 27 793 5 621 167
Akordioa 2 17 0 17 0

Baimendu gabeak 7 106 0 77 29
Akordiorik ez 7 106 0 77 29
Akordioa 0 0 0 0 0

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
2003 118 1.464 0 237 1.227



3.10. Lan ezbeharrak

3.10.1. Lan ezbeharren bilakaera historikoa (EAE-Estatua)

Lan ezbeharrak aztertzerakoan, lehenbizi, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak EAE
eta Estatua konparatzeko moduko informazio homogeneoa ematen du, lan ezbeharren
adierazle desberdinei buruz12 1997-2002 aldiari dagokionez. 1996ko Lan Arriskuak
Aurreikusteko Legearen helburua lan ezbeharren eragina murriztea bazen ere, urte horre-
tatik bertatik, hain zuzen ere, datuek erakusten dutenez, lan ezbeharren kopuruak gorako
joera izan du eta 2000. urtera arte bere horretan iraun du joera honek, aurreneko hobe-
kuntza zantzuak urte horretan agertu bide dira lehenengoz aldi guztian.

3.123. taula.  Lan ezbeharren bilakaera historikoa (EAE, Estatua): ezgai egoera
ekarri duten lanaldi barruko istripuak
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12 Atal honetan, lehenago esan denez, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak prestaturiko zenbait adierazle eskaintzen
ditugu; Txosten hau egiterakoan, datu horiek 2002 urtekoak dira. Adierazle hauen guztien oinarria, istripua jasan duten
langileen kopuru erregistratua da:

Eragin indizea: Ezgai egoera dakarten lanaldiaren barruko istripuen kopurua, arrisku hori jasaten zuten mila langileko. 
Maiztasun indizea: Ezgai egoera dakarten lanaldiaren barruko istripuen kopurua, arrisku hori zuten langileek lan egindako milioi

ordu bakoitzeko.
Larritasun indizea: Lanaldi barruan gertatutako istripuengatik lan egin gabeko egun kopurua, arrisku hori zuten langileek lan

egindako mila ordu bakoitzeko.
Ezgai egoeren batez besteko iraupena: Lanaldi barruan gertatutako istripu bakoitzean lan egin gabeko egunak batez beste.
Heriotza eragin duten istripuen eragin indizea: Lanaldi barruan gertatuta, heriotza eragin duten istripuen kopurua, arriskua zuten

ehun mila langile bakoitzeko.
Heriotza eragin duten istripuen maiztasun indizea: Lanaldi barruan gertatuta, heriotza eragin duten istripuen kopurua arrisku hori

zuten langileek lan egindako ehun milioi ordu bakoitzeko.

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa

Adierazleak 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Eragin indizea
•  EAE 72,2 76,4 77,2 80,1 78,1 75,8
•  Estatua 64,9 68,3 74,4 75,6 73,5 70,6
Maiztasun indizea
•  EAE 43,7 46,9 47,3 49,0 48,5 47,1
•  Estatua 37,3 39,3 42,9 43,7 42,8 41,2
Larritasun indizea
•  EAE 1,09 1,16 1,24 1,21 1,19 1,19
•  Estatua 0,85 0,87 0,98 0,97 0,97 0,95
Ezgai egoeraren batez 
besteko iraupena
•  EAE 24,9 24,7 26,2 24,6 24,6 25,2
•  Estatua 22,9 22,1 22,8 22,2 22,8 23,0
Eragin indizea (heriotza 
eraginiko istripuak)
•  EAE 12,6 15,5 13,8 13,2 9,7 11,5
•  Estatua 10,1 9,8 9,4 9,2 8,0 8,3
Maiztasun indizea (heriotza 
eragi. istripuak)
•  EAE 7,6 9,5 8,4 8,1 6,0 7,1
•  Estatua 5,8 5,6 5,4 5,3 4,7 4,8



Lanean izandako heriotza tasa handia 2002. urtearen ezaugarria izan da, eta hau ageri-
koa da heriotza eragin duten istripuen eragin eta maiztasun indizeei erreparatuz gero,
betiere 2001. urtearen aldean. Beste adierazle batzuek, berriz, eragin eta maiztasun indi-
ze orokorrek, kasurako, behera egin dute aurreko ekitaldiarekin alderatuta, aitzitik, larrita-
sun indizea 2001. urtekoaren berdina da eta ezgai egoeraren batez besteko iraupena
pittin bat luzatu da. Beste alde batetik, aurreko txostenetan esaten genuen bezala, EAEko
eta Estatuko lan ezbeharren bilakaerak paralelo samarra izan badira ere, Estatuan oro har
baino gure erkidegoan datu okerragoak erregistratu dira betiere.

3.10.2. Lan ezbeharrak EAEn 2003an: gai nagusiak

Lehenago adierazten genuen gisan, lan ezbeharren bat jasan eta horren ondorioz ezgai
egoeran egon diren langileen kopurua asko handitu da azkeneko hamar urteotan. Izatez,
199313-2003 aldiko hazkunde tasa metatua %44,7koa da, esan nahi baita urteko batez
besteko hazkundea %4,5ekoa izan dela. Ehuneko hauek apalagoak dira 2002. urtean
erregistratutakoak baino (%61,1eko hazkunde metatua, hau da, urteko %6,8ko batez bes-
teko hazkundea), azkeneko urte honetan erregistratutako jaitsierari esker.

Ezgai egoera ekarri duen lan ezbeharren batek jotako langileen kopurua 2003. urtean
56.431koa izan da, haietarik %86,7 ezgai egoera ekarri duten lanaldi barruko istripuak
jasandakoei dagozkie, istripuak in itinere jasandakoak %8,7 izan dira eta gainerako %4,6
lan gaixotasunei dagokie. Ezgai egoera ekarri duten lanaldi barruko istripuek eta in itine-
re gertatutakoek behera egin dute 2002. urtearekin alderatuz gero, lanbideari lotutako
gaixotasunek, berriz, %10,8 gora egin dute. 

3.124. taula.  Lan ezbeharrak EAEn (ezgai egoera eduki duten langileak)
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Iturria: Osalan (Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila).

Ezgai egoera ekarri duten lanaldi barruko istripuak

Urteak
Guztira

Larritasunaren arabera Sektoreen arabera In Lan Guztira

Arinak Larriak Herio. Nekaz. Indust. Eraik. Zerbit.
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 50.700 493 73 1.120 21.210 11.090 17.846 4.999 2.356 58.621
2003 48.912 48.413 431 68 975 19.546 10.372 18.019 4.909 2.610 56.431

13 Erreferentziatzat 1993. urtea hartu da zeren eta 1992-2003 aldian ukitutako langile gutxien erregistratzen dituen urtea baita.



3.125. taula.  Lan ezbeharrak Estatuan (ezgai egoera eduki duten langileak)

Beste alde batetik, lanaldi barruko istripuak jasanda ezgai egoeran egon behar izan dute-
nen kopurua 48.912koa izan da EAEn, 2002. urtean baino 2.354gutxiago, hau da, %4,6
jaitsi dira. Izandako ezbeharren larritasunari begiratuz gero, arinak 48.413 izan dira,
larriak 431 eta heriotza eragin dutenak 68. Datu hauen arabera lanaldi barruko ezbeha-
rretan hildakoen kopurua %6,8 jaitsi da, eta datu hau oso positibotzat jotzen da, izan ere,
2002. urtean lanaldi barruko heriotza tasa oso handia izan zen eta. Istripuren bat jasan-
dakoen kopuruak ere behera egin zuen, bai larriak (%12,6), eta bai arinak ere (%4,5).

Jarduera adarren arabera azterturik, ageri da 2003. urtean istripuen oro har kopuruak
behera egin duela sektore guztietan (%12,9 lehen sektorean, %7,8 industrian eta %6,5
eraikuntzan), zerbitzuetan izan ezik, izan ere sektore honetan istripuek %1 egin dute gora.
Ildo honetatik, bada, Industriaren sektorea eta zerbitzuak dira betiere lan istripuetan kopu-
rurik handiena erregistratzen dutenak alde handiz 19.546 eta18.019 hurrenez hurren).
Sektore bakoitzean lana dutenen kopurua kontuan hartuta, hots, lan ezbeharrak termino
erlatiboetan, eraikuntza sektorea gailen agertzen da lan ezbeharrei dagokienez (eraikun-
tza mila landuneko istripu kopururik handiena duen sektorea da, 121,6 istripu dituela, ale-
gia, 79,1 industriak, 52,4 eta azkenik lehen sektorean 33,1 istripu mila langileko. Beste
alde batetik, bakarrik eraikuntza arloan agertzen da istripu larrien eta arinen gorakada bat.
EAEn oro har, lan ezbeharren eraginari dagokionez, mila landuneko 54,6 istripu izan dira,
hau da 2002. urteko 57,7 baino kopuru txikiagoa. Halaber, kontuan hartu behar da azke-
neko hamar urteetan lan istripuen gorakada garrantzitsu bat gertatu dela eraikuntzan eta
zerbitzuen sektorean, aitzitik industrian eta lehen sektorean jaitsi egin dira, ekonomian
hirugarren sektoreak gero eta garrantzi handiagoa hartzeko prozesuaren ondorioz.
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Fuente: Osalan (Departamento de Justicia, Empleo y SS, Gobierno Vasco).

Ezgai egoera ekarri duten lanaldi barruko istripuak

Urteak
Guztira

Larritasunaren arabera Sektoreen arabera In Lan Guztira

Arinak Larriak Herio. 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
1996 616.237 604.570 10.685 982 40.057 214.216 123.447 238.517 39.338 7.069 662.644
1997 676.644 665.179 10.395 1.070 44.575 226.142 137.068 268.859 43.659 8.440 728.743
1998 752.702 740.986 10.645 1.071 47.049 240.968 165.450 299.235 51.938 10.427 815.067
1999 867.772 854.923 11.739 1.110 47.152 265.054 207.673 347.893 62.344 14.119 944.235
2000 935.274 922.785 11.359 1.130 44.055 273.760 232.092 385.367 69.180 17.261 1.021.715
2001 958.493 945.480 11.992 1.021 41.084 268.537 243.841 405.031 73.785 20.379 1.052.657
2002 948.896 936.071 11.721 1.104 38.769 253.204 245.176 411.747 75.506 22.292 1.046.797
2003 899.758 887.333 11.391 1.034 33.906 234.859 231.806 399.187 77.278 23.838 1.000.874



3.24. grafikoa.  Lan ezbeharren eraginaren bilakaera EAEn

Ageri denez, lan ezbeharrei dagokienez azkeneko urteetan hobekuntza bat erdietsi badu-
gu ere, arazo hau garrantzitsua da betiere gure lurraldean. Ez da harritzeko modukoa,
beraz, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburu Joseba Azkarragak berriki adiera-
zi duena, alegia, “ez zaigu zilegi ezta tregoa minutu bat ere hartzea lan ezbeharren kon-
trako gure borrokan”. Orobat ahaleginak areagotzeko beharra azpimarratu zuen
2003-2006ko Lan Segurtasun eta Osasunari buruzko Plan Zuzentzailea asmo handiago-
ko modu batez birpentsatzeko eta prebentzioaren zereginari buruzko aldaketa kulturala-
ren bilaketan aurrerago joateko. Hartara, bada, plan honek aurreikusten du Lan
Ezbeharren Behatokia eta administrazio publikoetarako eta kooperatibetarako Lan Ikus-
karitza sortzea, halatan, bada, 2.847 zentro kontrolatu ahal izango dira lan segurtasun eta
osasunari dagokionean.
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3.128. taula.  Enplegua eta ezbeharrak EAEn
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Iturria: Osalan (Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila.).

Ezgai egoera ekarri duten lanaldi barruko istripuak
Guztira Lehen sek. Industria Eraikuntza Zerbitzuak

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
2003
EAE 48.912 975 19.546 10.372 18.019
Araba 9.237 125 4.350 1.481 3.281
Bizkaia 25.437 582 8.613 6.515 9.727
Gipuzkoa 14.238 268 6.583 2.376 5.011

Lana duen pertsonala (milatan)
Guztira Lehen sek. Industria Eraikuntza Zerbitzuak

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
2003
EAE 896,3 18,6 247,2 85,3 545,2
Araba 137,4 6,7 42,5 11,3 76,9
Bizkaia 457,3 7,8 108,6 48,4 292,7
Gipuzkoa 301,6 4,3 96,1 25,7 175,5

(Istripua jasandakoak/landunak)*1000
Guztira Lehen sek. Industria Eraikuntza Zerbitzuak

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
2003
EAE 54,6 52,4 79,1 121,6 33,1
Araba 67,2 18,7 102,4 131,1 42,7
Bizkaia 55,6 74,6 79,3 134,6 33,2
Gipuzkoa 47,2 62,3 68,5 92,5 28,6



3.25. grafikoa.  Lan istripuen eraginaren bilakaera (EAE)

(Istripua jasandako langileak/langile landunak)*1.000

3.10.3. Lan ezbeharrak EAEn: lurralde historikoen araberako azterketa

Euskal Autonomia Erkidegoan oro har gertatzen zen bezalaxe, hiru lurraldeetan ere lau-
rogeita hamarreko hamarkadaren erditsutik goiti lan ezbeharren gorakada orokorra gerta-
tu dela nabaritzen da. Azkeneko bi urteotan, aldiz, joera hau eten egin dela ematen du,
izan ere, aurreko urteetakoak baino kopuru txikixeagoak izan baitira.

2002. urtean, guztira 10.235 lan istripu erregistratu dira Araban, 29.076 Bizkaian eta
17.120 Gipuzkoan. Horrenbestez, 2002. urteko datuekin alderatuz gero lan ezbeharren
kopurua lurralde guztietan jaitsi da. Araba da, izatez, jaitsierarik handiena izan duen lurral-
dea (%5,8), atzetik dabilkio Gipuzkoa (%3,9) eta azkenik Bizkaian (%2,9). Azkeneko ur-
teetan bezala, eraginaren ikuspegitik, berriz ere aurten Arabakoa dugu lan ezbeharren
eraginik handiena jasan duen lurraldea, hots, mila landuneko 67,2 langilek jasan dute
ezbeharren bat, Bizkaian eta Gipuzkoan, berriz, mila landuneko 55,6 eta 47,2 dira ezbe-
harren bat jasan duten langileak hurrenez hurren. Gipuzkoa da EAEko batez besteko era-
gin indize honen azpitik geratzen den lurralde bakarra (lehen esan bezala, mila landuneko
54,6 dira EAEn 2003. urtean ezbeharren bat jasan dutenak). 
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3.127. taula.  Lan ezbeharrak lurralde historikoen arabera (ezgai egoeran egon
diren langileak)

Sektoreen arabera azterturik, eraikuntza sektorea da eragin indizerik handiena daukana
hiru lurraldeetan, alde handiz, eta bereziki handiak ditugu Bizkaikoa eta Arabakoa (mila
landuneko 134,6 eta 131,1 dira, hurrenez hurren, ezbeharrak jotako langileak), izan ere,
bi-biak daude EAEko batez bestekoaren gainetik (ezbeharrak jotako 121,6 langile mila
landuneko). Nabarmentzen da halaber Arabako industriaren ezbeharren eraginaren indi-
zea (ezbeharrak jotako 102,4 langile mila landuneko) Bizkaian eta Gipuzkoan industriak
izan dituen datuekin aldean (ezbeharrak jotako 79,3 eta 68,5 langile mila landuneko,
hurrenez hurren).
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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 Herio. Nekaz. Indust. Eraik. Zerbit.
Itinere gaixoak

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 73 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

2003
EAE 48.912 48.413 431 68 975 19.546 10.372 18.019 4.909 2.610 56.431
Araba 9.237 9.156 73 8 125 4.350 1.481 3.281 775 223 10.235
Bizkaia 25.437 25.188 215 34 582 8.613 6.515 9.727 2.680 959 29.076
Gipuzkoa 14.238 14.069 143 26 268 6.583 2.376 5.011 1.454 1.428 17.120



3.11. Hauteskunde sindikalak

1994. urteko lan erreformaren arabera, hauteskunde sindikalen sistema etengabeko pro-
zesua da eta ez dago hauteskunde aldi baten barruan mugaturik. Hala ere, oraindik ere
lau urtean behin hauteskunde sindikalen prozesuak kontzentratu egiten dira, hauteskun-
de mandatuaren iraupen arrunta halakoxea baita. Esku artean darabiltzagu 2003ko aben-
duaren 31 arte egindako hauteskundeei buruzko datuak, eta hauek agerian jartzen
dutenez, dagoeneko 19.817 dira hautatutako ordezkariak (2002. urtean 17.768), halatan,
soldatako biztanleriaren gorakadaren ondorioz azkeneko urteetan izan den goranzko joe-
rak bere horretan dirau;  1998an 15.046 ordezkari zeuden, horrenbestez bost urtetan
%31,7ko gorakada izan da.

3.26. grafikoa.  Hauteskunde sindikalen emaitzak (EAE)
Ehunekoen araberako banaketa (2003)

Esandako datan, hauteskundeen emaitzen arabera, ELA dago lehenengo tokian hautatu-
tako ordezkarien %41a lortu dituelarik; jarrian CCOO dator, %19,3 dituela, gero LAB,
%16,5 dituela eta UGT, %13,9 lortuta. Lurralde historikoak azterturik, iruzkindu dugun
egoeraren antzekoa agertzen da, baina badira ñabardura batzuk. 

Ildo honetatik, aipatu behar da ELA dela hiru lurraldeetan ordezkaririk gehien lortu dituen
sindikatua, CCOOk ordezkaritzarik homogeneoena duela, LAB Gipuzkoan bigarren sindi-
katua dela eta UGT Araban. Bizkaian Euskal Autonomia Erkidegoko langileen ordezkarien
%50 inguru biltzen da. Orobat lurralde honetan, ELAk, CCOOk eta UGTk lortu duten
ordezkaritza maila EAEko batez bestekoaren gainetik dago. 
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3.124. taula.  2003ko hauteskunde sindikalen emaitzak: EAE eta lurralde
historikoak
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Iturria: Eustat

EMAITZAK (EAE)

Guztira S. Publikoa S. Pribatua Guztien %

GUZTIRA 18.917 992 17.925 100
ELA 7.756 374 7.382 41,0
CCOO. 3.651 193 3.458 19,3
LAB 3.121 188 2.933 16,5
UGT 2.636 72 2.564 13,9
S.G. 497 16 481 2,6
LSB-USO 325 10 315 1,7
ESK-CUIS 291 14 277 1,5
BESTE BATZUK 640 125 515 3,5

RESULTADOS (ÁLAVA)

Guztira S. Publikoa S. Pribatua Guztien %

GUZTIRA 3.339 211 3.128 100
ELA 1.122 69 1.053 33,6
CCOO. 673 52 621 20,2
LAB 363 32 331 10,9
UGT 758 19 739 22,7
S.G. 124 10 114 3,7
LSB-USO 101 2 99 3,0
ESK-CUIS 68 5 63 2,0
BESTE BATZUK 130 22 108 3,9

RESULTADOS (BIZKAIA)

Guztira S. Publikoa S. Pribatua Guztien %

GUZTIRA 9.252 433 8.819 100
ELA 3.826 164 3.662 41,4
CCOO. 1.948 80 1.868 21,1
LAB 1.134 59 1.075 12,3
UGT 1.378 45 1.333 14,9
S.G. 240 3 237 2,6
LSB-USO 196 5 191 2,1
ESK-CUIS 138 4 134 1,5
BESTE BATZUK 392 73 319 4,1

RESULTADOS (GIPUZKOA)

Guztira S. Publikoa S. Pribatua Guztien %

GUZTIRA 6.326 348 5.978 100
ELA 2.808 141 2.667 44,4
CCOO. 1.030 61 969 16,3
LAB 1.624 97 1.527 25,7
UGT 500 8 492 7,9
S.G. 133 3 130 2,1
LSB-USO 28 3 25 0,4
ESK-CUIS 85 5 80 1,3
BESTE BATZUK 118 30 88 1,9
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4. AURREIKUSPENAK

4.1. Aurreikuspen ekonomiko eta soziolaboralak nazioarteko, Europako eta
estatuko mailetan

4.1.1. Ekonomiaren inguruneari buruzko aurreikuspenak

2004. urteari begira egin daitezkeen aurreikuspenei dagokienez, nazioarteko hainbat
organismoren arabera, Estatu Batuak eta Asia izango dira hazkunde ekonomikoaren
motoreak, eta hazkunde sendo eta eutsia espero da estatu industrializatuenetan. Euro-
pako Batasunak bizkortasun urriko zantzuak agertuko ditu oraindik ere, konfiantza eta
kontsumoaren ahulezia dela medio. 

Testuinguru honetan, Estatu Batuek munduko ekonomiaren motore nagusia izaten segi-
tuko dute. Ekonomi Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak (ELGE) %4,7ko hazkun-
dea iragartzen du 2004. urterako (%3,7koa 2005erako), hartara, Nazioarteko Moneta
Funtsak (NMF), aurreikuspenak betetzen badira, iragartzen du munduko ekonomiarentzat
azkeneko hamarkadako biurtekorik hoberena (2004-2005) izango dela. Dena dela, Esta-
tu Batuetako ekonomian badiraute arrisku batzuek munduko ekonomiaren kemena kolo-
kan jar dezaketenak. Nabarmentzen dira, besteak beste, bere horretan dirauen kontu
korronteko balantza komertzialaren defizita eta Iraken kontrako kanpainako gastu milita-
rren finantzazioaren ondoriozko aurrekontuen defizit handia.

Zalantzarik gabe, Japoniak eta Txinak paper garrantzitsua jokatuko dute nazioarteko eko-
nomiaren bilakaeran 2004. urtean. Japonian BPGaren hazkundea %3koa izango dela
espero da, alabaina deflazioa kentzeko ahaleginek egin behar lituzke, eta xede horreta-
rako NMFk diru politika hedatzailea erabiltzea gomendatzen dio, Beste alde batetik, Txina
azkeneko urteotako etengabeko hedapenaren bideari darraio, 2003. urtean %9ko haz-
kundea izan ondoren.
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Txanponaren beste aldean, hain zuzen ere, Europako Batasuna dugu. Aurreikuspenak ez
dira hain baikorrak eskualdean, Alemaniaren eta Italiaren ahuleziaren harira, bi estatu
hauek hurrenez hurren %1,1eko hazkundea eta %0,9koa espero dute eta (ELGEren
datuen arabera). Izan ere, Europako etxeetan halako mesfidantza bat agertzen da, eta
honek aurreztea bultzatzen du eta eskaria gutxitzen. Testuinguru honetan, bada, NMFk
uste duenez, interes tasak berriro ere jaisteak ez luke ondorio handirik ekarriko ekono-
miari dagokionean, horrenbestez, egiturak erreformatzearen aldeko apustua egiten du
(esate baterako, monopolioa dagoen zerbitzu merkatu batzuk liberalizatzea, eta lan mer-
katuaren erreformak bereziki) jarduerak abiada har dezan behin betiko.

4.1. taula.  Nazioarteko ekonomiari buruzko aurreikuspenak (2003-2004)

(Urtetik urterako aldakuntza tasa)

196

2003. URTEKO TXOSTEN SOZIOLABORALA

(1) Kontsumo pribatuaren deflaktatzailea. EAEren kasuan BPGaren deflaktatzailea.
(2) Biztanleria aktiboaren ehunekoa.
Iturria: ELGE (2004ko maiatza), Eustat.

Estatuak
BPG (bolumena) Enplegua

2004 2005 2004 2005

Estatu Batuak 4,7 3,7 1,0 1,7
Japoni 3,0 2,8 0,0 0,3
Alemania 1,1 2,1 -0,3 0,6
Frantzia 2,0 2,6 0,2 0,5
Italia 0,9 1,9 0,5 1,3
Erresuma Batua 3,1 2,7 0,8 0,7
Kanada 2,8 3,3 1,7 1,5
Espainia 2,9 3,3 2,8 2,8
Estatu industrialak 3,4 3,3 0,8 1,3
Euro Zona 1,6 2,4 0,4 1,1
EAE 2,6 -- 1,2 --

Estatuak
KPI(1) Langabezi tasa(2)

2004 2005 2004 2005

Estatu Batuak 1,9 1,4 5,5 5,2
Japonia -1,2 -0,7 5,0 4,6
Alemania 1,1 0,6 8,8 8,5
Frantzia 1,5 1,3 9,9 9,6
Italia 2,3 2,3 8,6 8,5
Erresuma Batua 1,5 1,8 4,8 4,8
Kanada 0,9 1,6 7,3 7,1
Espainia 2,4 2,6 10,9 10,2
Estatu industrialak 1,7 1,5 6,9 6,7
Euro Zona 1,7 1,5 8,8 8,5
EAE 3,0 -- 7,9 --

Estatuak
Defizit publikoa (BPG %) Kontu korronteko balantza saldoa (BPG %)

2004 2005 2004 2005

Estatu Batuak -4,7 -3,9 -4,7 -4,8
Japonia -7,1 -6,6 3,8 4,4
Alemania -3,7 -3,1 2,8 3,5
Frantzia -3,8 -3,6 0,7 1,2
Italia -3,1 -3,9 -2,0 -2,9
Erresuma Batua -2,9 -2,9 -2,3 -2,7
Espainia 0,3 0,5 -3,3 -3,4
Kanada 1,2 1,3 2,2 2,3
Estatu industrialak -3,6 -3,1 -1,0 -1,0
Euro Zona -2,8 -2,7 0,5 0,6



Europako Batzordearen aurreikuspenen arabera, BPGaren hazkundea %2 izango da EB-
15ean, eta zenbateko honek ez du aldaketarik adierazten joan den udazkenean eginda-
ko aurreikuspenen aldean. Espero denez, hazkundea barneko eskariaren eskutik etorriko
da, kapital finkoaren eraketa gordinaren azelerazioak eta kontsumoaren suspertze maila-
katuak bultzaturik.

Susperraldi ekonomikoen aurrean, lan merkatuaren erreakzioa beranduago etorri ohi da,
beraz, 2004. urtean gutxi gorabehera milioi erdi lanpostu sortuko direla espero da, eta
2005. urtean, berriz, kopuru honen bi halako izan litezke, susperraldia sendotuz gero.
Langabezi tasak egonkor iraungo du biztanleria aktiboaren %8,1en inguruan.

4.2. taula  Europako Batasuna. Aurreikuspen ekonomikoak (2004)

Inflazioak halako goranzko joera bat agertu zuen 2003. urtean barrena, elikagaien pre-
zioen gorakada (baldintza meteorologiko okerren ondorioz) eta energiaren prezioen igoe-
ra zirela kausa. 2004. urterako, berriz, joera hau areagotu egingo dela espero da, 2004ko
lehenengo erdian petrolioaren salneurriak izan duen eskalada dela medio. 2004ko apiri-
lean, Europako Batzordeak 2004. urterako EB-15eko inflazio tasa %2koa izango zela kal-
kulatzen zuen.

Espainiako Gobernuak hasiera batean, testuinguru honetan, espero zuen ekonomiaren
hazkundea %3koa izango zela 2004. urtean, eta hazkunde honen oinarriak ondoko hauek
lirateke: barneko eskariaren portaera egokia, familien kontsumoaren gehikuntza eta,
nazioarteko ekonomiaren susperraldia sendotzearen eskutik, kanpoko eskariaren ekar-
pen garbiaren susperraldia. Halaber, enpleguak ere %1,9 gora egitea eta inflazioaren kon-
trolaren bideari eustea espero zen. Baina 2004. urteko lehenengo erdian koiunturako
aldagaiek agertu duten bilakaera dela eta, Espainiako exekutiboak murriztu behar izan
ditu hazkundeari buruz eginak zituen aurreikuspenak %2,8ra, eta espero izatekoa denez,
prezioek ere gora egin bide dezakete. 

Beraz, aurreikuspen hauen arabera, ekonomia espainiarra Europako batez besteko haz-
kundea baino arinago haziko dela espero daiteke 2004an, eta honek Europako Batasu-
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BPG(1) Inflazioa(1) Enplegua(1) Langabezi tasa(2)

Belgika 2,0 1,7 0,3 8,3
Danimarka 2,1 2,1 0,1 5,8
Alemania 1,5 1,1 -0,1 9,1
Grezia 4,0 3,9 1,7 8,4
Espainia 2,8 3,7 2,1 10,9
Frantzia 1,7 1,7 0,1 9,6
Irlanda 3,7 1,9 0,8 5,0
Italia 1,2 2,4 0,3 8,6
Luxenburgo 2,4 2,1 0,9 4,7
Herbehereak 1,0 1,2 -1,3 5,3
Austria 1,8 1,5 0,4 4,5
Portugal 0,8 2,4 0,2 6,8
Finlandia 2,6 0,4 0,1 8,9
Suedia 2,3 1,9 -0,4 6,1
Erresuma Batua 3,0 2,8 0,4 5,0

EB-15 2,0 2,0 0,3 8,1
Euro Zona 1,7 1,8 0,3 8,8

(1) Urtetik urterako aldakuntza
(2) Biztanleria aktiboaren %.
Iturria: Europako Batzordea (2004ko apirila)



neko gainerako estatu kideekiko konbergentzia prozesua erraztu egingo du. Hala ere,
nazioarteko erakunde batzuek (ELGE, NMF edo Espainiako Bankua) ez dute baztertzen
Madrilen martxoaren 11n burututako atentatuek ekonomiaren hazkundearen gaineko
ondorioak izatea, izan ere, kontsumitzaileen konfiantzak eta turismo sektoreak haien era-
gina jasan litzakete eta.  

Beste alde batetik, higiezinen sektorea galga bat izan liteke Espainiako hazkunde ekono-
mikoarentzat (baldin higiezinen arloko burbuilak eztanda egingo balu), etxebizitzen prezio
altuak eta familien zorpetze maila handia direla medio. Nolanahi den ere, Gobernuko pre-
sidenteorde Pedro Solbesek ez du aurreikusten prezioen bat-bateko erorketarik izango
denik, baina haren iritzian, litekeena da higiezinen salmenta moteltzea epe erdira eta epe
luzera baldin eta interes tasek gora egiten badute. 

4.3. taula.  Estatu espainiarrarentzako eszenategi makroekonomikoa (2004)

(Aldakuntza ehuneko errealetan aurreko urteko aldi berdinaren aldean, besterik esan ezean)

4.1.2. Lan inguruari buruzko aurreikuspenak

2003. urtea, maila guztietan, aldaketa urtea da Europako ingurunean. Lehenago aipatu
dugun bezala, maiatzaren 1ean 10 estatu kide berri atxikitzen zitzaizkion Europako Bata-
sunari. Beste alde batetik, ekainean Europako Parlamenturako hauteskundeak egin dira,
eta halaber aurten amaitzen da Europako Batzordearen agintaldia ere. 

Politikari dagokionez, Europako Batasunaren lehendakaritza 2004. urtean Irlandak izan
du urteko lehenengo sei hilabeteetan eta hurrengo sei hilabeteetan Herbehereek. Agin-
taldi honetako lehentasunezko helburuen artean honako hauek nabarmentzen dira: herri-
tarren eskubideak eta interesak defendatzea, askatasuna, segurtasuna eta justizia
iraunaraztea, enplegua sustatzea, garapen iraunkorra bultzatzea, eta nazioarteko jardun-
bide eraginkorragoa bakearen, segurtasunaren eta garapenaren alde.
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LOBL: Lanaldi osoaren baliokideak diren lanpostuak.
Iturria: Ekonomia Ministerioa (2004ko urtarrila)

2004

ESKARI AGREGATUAK
Nazioko azken kontsumoko gastua 3,1
• Etxeetako azken kontsumoko gastua 3,1
• Administrazio publikoetako azken kontsumoko gastua 2,9
Kapital eraketa gordina 3,9
• Ekipamendu ondasunak 5,0
• Eraikuntza 3,0
Barne eskaria 3,3
Ondasun eta zerbitzuen esportazioa 6,3
Ondasun eta zerbitzuen inportazioa 7,0
Kanpo saldoa (BPGaren hazkundeko parte hartzea) -0,4

BPG 3,0
PREZIOAK ETA KOSTUAK
BPGaren deflaktatzailea 2,9
Etxeetako azken kontsumoaren gastuaren deflaktatzailea 2,7

LAN MERKATUA (LOBL)
Enplegua: aldakuntza % 1,9
Enplegua: aldakuntza milakotan 299,7



Arlo soziolaboralari dagokionez, aipatu beharrekoa da iragan den apirilean Europako
hainbat estatutan europar ekintza egunak (“European Action days”) ospatu zirela, eta
haietan hainbat jarduera burutu ziren: hitzaldiak, mintegiak, informazio kanpainak, eta
abar. Jardunaldi hauen helburu nagusia EBeko estatu kide berriei harrera egitea zen eta
aldi berean apustua egiten zen Europako konstituzio sozial bat sortzearen alde, herrita-
rren gizarte eta lan eskubideak betetzen direla ziurtatuko duen konstituzioa, alegia. Hori
guztia ekaineko europar hauteskundeen atarian.

Espainiako estatuari dagokionez, azkeneko hogei urte hauetan barrena, gizarte elkarriz-
keta funtsezko tresna izan da, sindikatuek eta enpresarien elkarteek interes ekonomikoak
eta sozialak defenda eta susta ditzaten, izan ere, hau baita biderik egokiena ekonomiak
eta enpleguak berezkoak dituzten koiuntura aldaketei aurre egin ahal izateko. 

Azkeneko bi urte hauetan UGTk, CCOOk CEOEk eta CEPYMEk, lehenago esan dugun
bezala, konfederazio arteko akordio batzuk izenpetu zituzten negoziazio kolektiboari begi-
ra, eta hauetan jasotzen zituzten irizpide orokorrak, orientabideak eta gomendioak hain-
bat gairen gainean: soldatak, enplegua, barne malgutasuna eta lanbide prestakuntza,
tratu berdintasuna enpleguan, gizon-emakumeen arteko aukera berdintasuna, telelana,
laneko segurtasuna eta osasuna eta negoziazio prozedura. 

Negoziazio kolektiboak erantzun egin die akordio hauek indarrean izan diren bitartean fin-
katutako helburuei eta irizpideei. Hori dela eta, negoziazio kolektiborako konfederazio
arteko akordioa (NKA 2003) 2004. urtean luzatzea erabaki da. Hartara, bada, aldaketa
batzuk sartu dira 2003. urteko akordioaren aldean, eta jarraian azalduko ditugu:
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Negoziazio kolektiborako konfederazio arteko akordioa (NKA 2003)

• Akordioaren arabera, negoziazio kolektiboaren norabidearen osagarri nagusiak hauexek
dira: neurrizko soldatak, lan egonkorra, kontratuen berdintasuna, urrunetik egindako lana
sartzea, aukera berdintasuna eta laneko osasun eta segurtasuna.

• 2003ko NKAk ez du soldaten mugarik ezartzen, baina bai erreferentzia puntutzat Gober-
nuak aurreikusitako inflazioa hartu beharra; aurreikuspen hau baino soldata igoera han-
diagoak izan ahalko dira, produktibitatearen arabera eta, hala, hitzarmenetan soldata
berrikusteko klausula jarri ahalko da.

• Hala, enpleguari dagokionez, zehazten da enplegu mailak bere horretan iraun behar duela
edo, areago, gehitu behar dela, egonkortasuna bultzatu behar dela, langileen kalifikazioa
sustatu behar dela eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren alde egin behar
dela.

Negoziazio kolektiborako konfederazio arteko akordioaren aldaketak 2004rako

• Akordioa 2004ko abenduaren 31 arte egongo da indarrean.

• Jarraipen Batzordeak burura eraman beharko ditu 2003. urtean hasitako zereginak,
negoziazio kolektiboaren hutsuneak estaltzeari dagokionean eta elbarritasunen bat
daukaten pertsonen enpleguari dagokionean. Halaber, Batzorde honek, akordioa
indarrean dagoen bitartean, bi aldeek elkarren oniritziaz adosten dituzten beste gai
batzuei ere hel diezaieke.

• 2003. urtean aldaketa batzuk izan dira etengabeko lanbide prestakuntza, lan arris-
kuen prebentzioa eta gizarte aurreikuspen osagarria erregulatzen dituzten araudietan.
Hitzarmenetako negoziatzaileek kontuan eduki beharko lituzkete aldaketa hauek
beren negoziazio prozesuetarako.

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa



Amaitzeko, aipatu behar da espainiar gobernuko presidente José Luis Rodriguez Zapate-
rok 2004ko ekainaren hasieran iragarri zuela datorren udazkenean gizarte itun handi bat
jarriko dela abaian enpresariekin eta sindikatuekin enpleguaren egonkortasunaren eta
duintasunaren alde. Halatan, bada, xedea lan kolokatasunaren kontra borrokatzea da, hala
etorkizunean gazteenek enplegu egonkor, duin eta eskubideez hornitua izan dezaten.

4.2. Aurreikuspen ekonomiko eta soziolaboralak EAEn

4.2.1. Ingurumen ekonomikoari buruzko aurreikuspenak

Oso ekonomia irekia izaki, Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia nazioarteko ekono-
miaren bilakaeraren menpe dago eta bereziki industria sektorearen ibileraren menpe.
Nazioarteko testuinguruan jarduera suspertzen ari delarik, Europako ekonomiak oraindik
ere halako ahuldade batek jota segitzen badu ere, euskal ekonomiarentzat datorren urte-
rako dauden aurreikuspenen arabera BPGaren hazkundea %2,6 ingurukoa izango da.
2004ko lehenengo hiruhilekoan Barne Produktu Gordina %2,8 hazi da. 

Jardueraren gehikuntza, kontsumo publikoaren eta inbertsioaren hazkundean oinarriturik
dago (%3,2 bi kasuetan), bai eta hazkundeari kanpoko saldoak egin dion ekarpenean ere
(%0,2), esportazioen susperraldiaren harira. Eskaintzaren ikuspegitik, espero da erai-
kuntza sektoreak bere hazkundea motelduko duela eta arian-arian industria sektoreak
ordezkatuko duela Euskal Autonomia Erkidegoko hazkundearen motore nagusi bezala.
Nolanahi den ere, 2004. urtean eraikuntza adarrak segituko du bizkorrena izaten (%2,8,
gero zerbitzuek %2,6 eta ondoren industria %2).

4.4. taula.  Aurreikusitako eszenategi makroekonomikoa (EAE)

Beste alde batetik, enplegua sortzen (%1,2 inguru) segitzearen aldeko apustua egin da,
eta horrela, langabezi tasa biztanleria aktiboaren %7,9 izango da 2004. urtearen amaie-
ran. 2004ko lehenengo hiruhilekoan biztanleria aktiboaren %8,6 izan da. Inflazioari dago-
kionez, BPGaren deflaktatzailearen jaitsiera espero zen azkeneko urteko prezioen
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Iturria: Eusko Jaurlaritza (2003ko urria)

Kontzeptua 2004

Eskaria
• Kontsumo pribatua 1,8
• Kontsumo publikoa 3,2
• Inbertsioa 3,2
• Barne eskaria 2,4
• Kanpo saldoaren ekarpena 0,2

Eskaintza
• Industria 2,0
• eraikuntza 2,8
• zerbitzuak 2,6

BPG 2,2

BPGaren deflaktatzailea 3,0

ENPLEGUA 1,2

Langabezi tasa 7,9



euspena zela medio, hala ere, aurtengo lehenengo hilabeteetan petrolioaren prezioak
izan duen bilakaeraren ondorioz, baliteke aurreikuspen hauek ez betetzea.

4.5. taula.  EAEren eta EB-15en arteko konbergentzia

(Urtetik urterako aldakuntza tasa)

Aurreikuspenak betetzen badira, aurten berriro ere euskal ekonomiaren hazkundea Euro-
pako Batasunekoa baino handiagoa izango da, eta hau beste aurrerapen bat izango da
Batasuneko beste kideekiko konbergentzia prozesuan. Izatez, kalkulatzen da 2004. ur-
tean per capita BPGaren indizea %108ra iritsiko dela, hau da, 2003ko datua baino gora-
xeago (%107,4), hots, Europako (EB-15=100) batez bestekoa eta Estatuko batez
bestekoa baino gorago egongo litzateke. 

4.2.2. Lan ingurumenari buruzko aurreikuspenak

Urteroko Txosten honen lehenagoko zenbait ediziotan aipatu dugun bezala, Eurostaten
“EB-15eko estatu bakoitzerako biztanleria aktiboaren (eskulanaren) arestiko bilakaera eta
etorkizuneko aurreikuspenak” txostenean, Europako Batasuneko eskulanaren bilakaera
aztertzen da 1995 eta 2025 urteen artean. Hartara, ageri denez, Europako Batasunean
eskulanak 2010 urtera arte gora egingo du eta hortik aurrera maldan beherako bidean
hasiko da, baby-boom delakoaren lehenbiziko belaunaldiak orduan helduko baitira 65
urteetara, eta egoera honek hasiera emango dio, lan egiteko adinean dagoen biztanleria
murriztuz joango den garai bati, murrizketa hori konpentsatuko da, izan ere, gazteak, hel-
duak, emakumeak eta 55 urteetatik 64 urteetara bitarteko pertsonen aktibitate tasak gora
egingo du. Alabaina, zehaztu behar da orduan ez zela kontuan hartu estatu batzuk jasa-
ten ari diren inmigrazio handia.

Estatuz estatu aztertuta, Suedian izan ezik, 1995etik 2010era bitartean biztanleria aktibo-
aren gehikuntza orokorra da Europako estatuetan oro har. 2010-2025 aldian, ordea, aur-
kako portaera ageri da: oro har EBeko biztanleria aktiboak beherantz egingo du, Irlandan,
Portugalen, Luxenburgon eta Suedian izan ezik. Estatu espainiarraren kasuan, 1995-
2010 aldian komunitatean oro har aurreikusten dena baino gehikuntza handiagoa aurrei-
kusten da (%10,3), egia da, haatik, 2010-2025 aldirako aurreikusten den beherakada ere
handienetakoa dela (-%6,6).
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Kontzeptua 2002 2003 2004

BPGaren hazkundea

EAE 1,7 2,4 2,6
EB-15 1,0 0,7 2,0

Per cápita BPG INDIZEA
EB-15 = 100 105,9 107,4 108,0

Iturria: Eusko Jaurlaritza, Eustat eta Eurostat.



4.6. taula.  Eskulanaren bilakaeraren aurreikuspenak (EB)

Eskualdeen ikuspegitik aztertuta, EB osatzen duten 220tik gorako eskualdeetatik, 1995-
2010 aldian bakarrik 17 eskualdetan izango da biztanleria 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 biztanleria 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-Vorpom-
mern-en (-%21) eta Magdeburg-en (-%19,4), alegia.

Azterketa lan honen emaitzak kontuan hartuta, lehenagoko txostenetan egiten izan dugun
bezala, atal honen helburua zera da, datozen urteetan (2002-2010 aldian) EAEn jarduera
ekonomikoa eta enplegua bezalako aldagai garrantzitsu batzuek izango duten bilakaera-
ren kalkulu bat egitea. Zehazkiago adierazita, langabezi maila jakin bat lortzeko helburua
bete ahal izateko, aipatutako bi aldagai horien hazkundeari dagokionean egin behar diren
exijentzien maila zehazten saiatuko gara (etorkizunari buruz, gehiegizko sinplifikazio ba-
tean oinarritutako kalkuluak egiteak arriskuak dakartzan arren, horixe da eta esku artean
darabilgun azterlan hau).
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Eskulanaren aldakuntza Mendekotasun
(aldika) ratioa(1)

1995etik 1995etik 2000tik 2010etik 1995 2010 20252010era 2000ra 2010era 2025era

Belgika 6,9 3,9 2,9 -5,4 1,419 1,343 1,533
Danimarka 4,3 2,8 1,5 -0,5 0,858 0,862 0,914
Alemania 7,2 2,4 4,6 -6,6 1,050 0,990 1,114
Grezia 10,7 6,1 4,3 -1,0 1,371 1,273 1,341
Espainia 10,3 5,9 4,1 -6,6 1,406 1,248 1,384
Frantzia 12,5 6,0 6,2 -3,2 1,263 1,128 1,267
Irlanda 21,3 9,1 11,2 0,1 1,491 1,157 1,263
Italia 4,7 3,3 1,4 -7,5 1,508 1,411 1,519
Luxenburgo 18,7 8,3 9,6 4,6 1,430 1,372 1,484
Herbehereak 11,4 5,4 5,7 -1,3 1,097 1,034 1,160
Austria 8,1 2,2 5,8 -3,0 1,052 0,965 1,065
Portugal 9,2 4,4 4,6 1,0 1,092 0,989 1,027
Finlandia 1,8 0,9 1,0 -5,6 1,060 1,099 1,254
Suedia -0,3 -1,2 1,0 1,3 0,964 1,050 1,126
Erresuma Batua 7,9 3,2 4,6 -2,5 1,033 0,937 1,030

Europako Batasuna 8,2 3,8 4,3 -4,4 1,195 1,103 1,216

EAE -1,7 2,7 -4,3 -21,4 1,280 1,194 1,486

(1) Lana duten pertsonen eta lanik gabekoen arteko erlazioa
Iturria: Eurostat



4.7. taula.  Eskulanaren bilakaeraren aurreikuspena autonomia erkidegoen arabera

Kontuan hartzen badugu, EAEko 2003. urteko langabezi tasa (biztanleria aktiboaren
%8,6) oraindik ere Europako batez bestekoa baino handixeagoa dela, batez ere kolektibo
batzuetan, eta horregatik langabeziaren bilakaera EAEn garrantzi berezia duen aldagaia
da. Datozen urteetan langabezi tasak izango duen bilakaera aldagai biren portaeraren
menpe dago funtsean: biztanleria aktiboa eta enplegua. Beraz, 2010 urtean langabezi
tasa maila jakin bateraino jaisteko behar diren lanpostuen kopurua zehaztu gura izanez
gero, lehenbizi urte horretan izango den biztanleria aktiboari buruzko kalkuluak egin
beharko dira. Lehenago aipatu ditugun Eurostaten aurreikuspenei helduz gero, EAEko
populazio aktiboa 2000tik 2010era %4,3an jaitsiko da (eta 2003tik 2010era %3,01an);
bada, aurreikuspen horiek kontuan harturik, EAEko biztanleria aktiboa 2010 urtean
938.530 pertsona izango dira (kalkulu hauetan ez dira kontuan hartu, lehenago esan
dugun moduan, datozen urteetan izan litezkeen migrazio mugimenduak, eta bistan dena,
hauek aldatu egingo lituzkete ekitaldi honetako emaitzak ).
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Eskulanaren aldakuntza Mendekotasun
(aldika) ratioa(1)

1995etik 1995etik 2000tik 2010etik 1995 2010 20252010era 2000ra 2010era 2025era

Andaluzia 18,0 8,1 9,1 0,2 1,588 1,380 1,464
Aragoi 3,3 3,3 0,0 -12,7 1,408 1,264 1,431
Asturias 3,8 4,1 -0,3 -16,7 1,592 1,367 1,602
Balearrak 16,0 7,6 7,8 -0,5 1,245 1,107 1,229
Kanariak 23,3 10,6 11,5 1,5 1,379 1,177 1,287
Kantabria 8,5 5,7 2,6 -14,6 1,507 1,271 1,501
Gaztela-Mantxa 15,0 6,3 8,2 -0,5 1,679 1,460 1,518
Gaztela eta Leon 2,8 3,2 -0,4 -14,8 1,534 1,341 1,535
Katalunia 4,3 4,1 0,2 -10,2 1,209 1,126 1,277
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 
(2003-2010 aldia)

Biztanleria aktiboa 2010 urtean = 938.530 
Enplegua 2003 urtean = 896.300  

Hau guztia kontuan hartuta, eta lortutako langabezi tasen helburuak eszenategi desber-
dinetan aztertuta (%4,5 eta %3 bitartean), helburu horiek bete ahal izateko behar diren
enpleguaren eta ekonomia jardueraren hazkundeak kalkulatzen dira. Ondorioa zera da,
gaur egun erabiltzen ditugun EAEko BPGaren hazkundearen aurreikuspenen arabera, eta
hipotesi demografiko hau darabilgularik, datozen hamar urteetara begira, litekeena da lan-
gabezi maila jaistea Euskal Autonomia Erkidegoan eta enplegu betea edo egiturazko lan-
gabezi tasaren hurbileko maila (%4) lortzea.

4.2.3. Negoziazio kolektiboari buruzko aurreikuspenak

2004. urterako Negoziazio kolektiboari buruzko aurreikuspen bat egin dugu, eta bertan
ageri denez, negoziazio honen zati txiki bat besterik ez da egin aurretiaz. 2003ko aben-
duaren 31 arte erregistratutako hitzarmenen arabera, 2004. urterako negoziazio kolekti-
boaren %28 baizik ez dago buruturik ukitutako langileen kopuruari dagokienez. Zehazki
esanda, 2004. urterako 324 hitzarmen kolektibo zeuden indarrean, eta 153.690 langile eta
18.223 enpresa ukitzen zituzten. Horrenbestez, urte honetarako egiteko dagoen negozia-
zio kolektiboak kontzentrazio maila handia du aurreko urte batzuekin alderaturik (hiru
lurraldeetako siderometalurgia, EAEko irakaskuntza eta ikastolak, Bizkaiko eta Gipuz-
koako merkataritza, Arabako zuraren industriaren merkataritza, Estatuko industria kimikoa
etab.).

CEOE-CEPYMEk eta UGT eta CCOO sindikatuek 2004ra luzatu dute estatu eremuko
akordioa, bertan zehazten dute soldata igoera aurreikusitako inflazioan (%2) oinarrituko
dela, gehi produktibitatearen gehikuntza eta soldatak berrikusteko klausula bat, KPI
errealaren bilakaeraren araberakoa.   

Beste alde batetik, ELA, LAB eta ESK sindikatuek 2004. urteko negoziazio kolektiboari
buruzko  batasun sindikaleko akordioa lortu dute berriro ere. Akordioak, beraz, lan harre-
manarekin lotutako beste gai batzuekin batera, beste gizarte eredu zuzenago eta solida-
rioago  baten aldeko borroka jasotzen du. Besteak beste, bat datoz honako elementu eta
ideietan:

• Sindikatuek elkarren arteko konpromisoa sendotzea, baita adostutako aldarrikapenen
helburuekiko konpromisoa ere. 

• Negoziazio kolektiboa oinarrizko tresnatzat hartzea lan kolokatasunaren eta bereizke-
riaren kontra borrokatzeko.
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Iturria: Geuk prestatua.

Langabezi Enpleguak BPGaren batez besteko

tasaren behar duen Batez besteko hazkundea urtero lan

helburua Langabe Behar diren urteroko enplegu faktoreko itxurazko

(biz. akt. kopurua lanpostuak hazkundea hazkundea produktibitatearen

%) (kopuru urtero (%) hazkundearen arabera
absolutuak) %1 %1,5 %2

4,5 42.234 896.296 (0) 0,0 1,0 1,5 2,0
4 37.541 900.989 586 0,1 1,1 1,6 2,1 

3,5 32.849 905.681 1.173 0,1 1,1 1,6 2,1 
3 28.156 910.374 1.759 0,2 1,2 1,7 2,2 



• Aberastasunaren banaketa justuago bat aldarrikatzea, klaseen arteko desoreken
goranzko joera kezkagarria alderanzteko. 

• Indar harremanen hobekuntza ugazaben aurrean. 
• Negoziazio kolektiboaren egituraren eta ohiko negoziazio eremuen azterketa kritikoa.

Sindikatuen ekintza batasun honen errebindikazio linea nagusien artean ondoko hauek
daude, besteak beste: iragandako inflazioa (%2,6) baino soldata igoera handiagoen eska-
bidea, soldata bereizkeriaren kontrako borroka (eskala bikoitzak, soldata apaletako tal-
deak), lan kolokatasunaren aurkako borroka (behin-behinekotasuna, denbora partzialeko
kontratuak, ABLEak, eta azpikontratazioa), lanaldiaren funtsezko murrizketak 35 orduko
asteari begira, aparteko orduak kentzea, txanda kontratua hedatzea, lan eta familia ardu-
rak bateratu ahal izatea eskubiderik galdu gabe, genero bereizkeria saihesteko neurriak
finkatzea, lan mundua euskalduntzea, eta abar.

Euskadiko CCOOk bere helburu bereiziak aurkeztu zituen 2004. urteko negoziazio kolek-
tiboari begira, ondoko puntuetan laburbiltzen direnak:

• Kalitatezko enplegua, egonkortasuna, tratu berdintasuna, prestakuntza eta segurtasuna.
• Sindikatuen parte hartzeko ahalmena handitzea eta enpresetan langileek lanaren anto-

lakuntzan daukaten inplikazioa ere areagotzea, eta ekoizpenaren deszentralizazio
fenomenoei arreta berezia eskaintzea. 

• Arreta berezia eskaintzea soldatarik apalenei, lanbide taldeen araberako gutxieneko
soldatak ezartzea bultzatzea, generoen berdintasuna ordainsariari dagokionean, sol-
daten erosteko ahalmena hobetzea, eta soldatak berrikusteko klausulak hobetu eta
hedatzeko beharra.

• Lanaldiaren murrizketaren eta beronen banaketaren kontrolaren bideari jarraikitzea,
eta hiru helburu bilatzea: enplegua sortzea, lan baldintzak hobetzea eta lan eta familia
bizitza bateratu ahal izatea.

• Hitzarmenak  akordio eta arau berrietara egokitzea lan osasuna, prestakuntza, eta
gizarte aurreikuspen osagarriaren alorretan. 

• Negoziazio kolektiboaren estaldura hobetzea, eta horrela saihestea zenbait sektoretan
egon litezkeen hutsuneak eta eremu pertsonaleko bazterketa.

• Negoziazio kolektiboa indarberritzea, hots, ugazaben elkarteekiko komunikazio ildo
egonkorrak eraikitzea, negoziatzeko betebeharra indartzea, gatazken konponbideak
auzitegietatik kanpo lortzeko sistemak erabiltzea, negoziazioak uztartzea, parte har-
tzea handitzea eta sindikatuen ekintza batasuna bermatzea.

Orobat, Euskadiko UGT sindikatuak 2004. urterako bere helburuak eta lehentasunak aur-
keztu zituen, hau da, funtsean, enpleguaren kalitatearen aldeko borroka areagotzea,
lehentasunezko ondoko helburuen bitartez:

• Aldi baterako enplegua mugatzea.
• Enplegu kolokatasuna ekartzen duten enpresarien antolakuntza moldeei aurre egitea,

bereziki azpikontratazioa eta langileak lagatzea.
• Soldata mailaren hobekuntza. Erosteko ahalmena handiagotzea, berau babestu eta

hobetuko duten soldaten berrikuspen klausulen bidez, eta hitzarmenetako gutxieneko
soldatak goratzea 600 euroko mugara iristeko edo berau gainditzeko.

• Lan istripuak eta lan arriskuak gutxitzea, eta osasuna hobetzea sektoreko eta enpre-
sako prebentzio planen bitartez.

• Gizon-emakumeen arteko aukera berdintasunean aurrera egitea.
• Langileen prestakuntzarako eta lanbide sustapenerako eskubidea bermatzea.
• Langile behartsuenekiko tratu berdintasunerantz aurrera egitea. 
• Lanaldia murriztea, 35 orduko astearen helbururantz aurrera egiten jarraitzeko xedeaz.
• Sindikatuen ekintza eta ordezkaritza gaitasuna indarberritzea.
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Confebaskek, 2004. urteko negoziazio kolektiboa ekonomia global baten testuinguruan
kokatzen du, enpresen arteko lehia, haren arabera, kostuan, kalitatean eta zerbitzuan
oinarritzen da, hori dela eta, negoziazio kolektiboak balio behar du antolakuntza hobea
lortzeko, hobeto lan egiteko eta arinago egokitzeko. Halatan, bada, Confebaskek segitu-
ko du sostengatzen hitzarmen kolektiboaren izaera egonkortasun emailea, bereziki, sek-
toreko eremukoetan, eta eraginkortasun orokorrekoa eta indarraldi luzekoak hobetsi
egiten ditu, kontuan hartuta ezen bere bezeroen eskariei erantzuna emateko enpresak
duen gaitasuna ezin arriskuan jar daitekeela,  eta denbora berean hobetu behar direla
enpresaren lehiakortasuna eta enplegua sortzeko gaitasuna eta bertan lan egiten duten
pertsonen lan baldintzak.

Hitzarmenen edukien eta gaien artean Confebaskek gomendatzen dituenak ondoko
hauek ditugu, besteak beste:

• Antolakuntza enpresariaren eskumena dela hitzarmenean jasotzea.
• Antolakuntza gaitasunaren hobekuntzari dagokionez:

➣ Lan orduak etengabe gutxitzea onartezina dela deritza eta komenigarritzat jotzen du
lanaldiaren kudeaketa irregularrerako tresnak ezartzea.

➣ Lanbide sailkapena. Funtzio aniztasunak hala eskatuta, lanbide taldeek ordezkatu
behar dituzte kategoria zaharrak.

➣ Ez du gomendatzen ekoizpenaren esternalizazioari mugarik jartzea.
➣ Kontratazio moldeak. Kontratu motei dagokienean egungo legeriak eskaintzen

dituen aukerak murriztea ez onartzea gomendatzen du, aitzitik, aurrera egitea bere-
ziki egokiak diren kontratu moldeen erabileraren bidetik (ABLEak, lanaldi partzialeko
kontratuak, txanda kontratua, eta abar).

➣ Hitzarmenetako ultrajarduera. Legeriak, berau lan harremanaren oinarrizko aspek-
tuetara mugatzeko, aldeei eskaintzen dizkien aukerak erabiltzea gomendatzen du.

➣ Lan arriskuen prebentzioa. Prebentzio politiketan erantzunkidetasunaren beharra
azpimarratzen du.

• Lan kostuak kontrolatzeko xedea duten orientabideak:

➣ Ez dute gomendatzen KPIa erabiltzea soldata igoerak finkatzeko erreferentziatzat.
Aitzitik, erreferentzia baliotsuena enpresa edo sektorea da betiere.

➣ Soldataren ordainsari balioa berrikustea: halatan, orobat, soldataren igoera, langile
bakoitzaren ekarpena saritzeko tresna ere bilaka dadin, bai eta enpresan, eta bero-
nen helburuetan eta emaitzetan erakusten duen integrazioa saritzekoa ere.

➣ Soldataz kanpoko kostuei arreta. Hau dela eta, gomendatzen du:

• Absentismoaren kontra borrokatzea.
• Ez eragitea eta ez handitzea ere AbEaren (aldi baterako ezintasuna) kostua hi-

tzarmenetan horri dagokion osagarria ituntzeari uko eginez.
• Ez onartzea Mutualitateen bitartez AbEen gaineko kontrola mugatzerik. 

2003ko abenduaren 31ra arte jasotako informazioaren arabera, hitzarmenen egoera
honako hau zen 2004. urterako lurralde eremu bakoitzean.

Araban 2004. urterako indarrean zeuden 12 sektoreko hitzarmen zeuden erregistraturik,
eraikuntzarena eta ostalaritzarena nabarmentzen dira, besteak beste. Sektoreko 6 hitzar-
men daude egiteko, haien artean, siderurgiarena eta zuraren industriarena aipa daitezke.
2004rako indarrean dauden 57 enpresako hitzarmen daude sinatuta, batzuk enpresa
garrantzitsuetan (Gamesa, Sidenor, Daewoo, Guardian, Laminaciones Arregui, Tuboplast,
FUASA, Vidrala, Amurrio, FIASA, Quinton, ESISA, Pepsico, etab.); baina negoziatzeke
daude beste enpresa garrantzitsu batzuk (Vital Kutxa, Grupos Diferenciales, Tubacex,
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Vinilika, Moasa, Shuton, AMVISA, TUVISA, etab.). Arabako langileen %55k ez zuten
2004rako indarrean dagoen hitzarmenik.

4.9. taula.  2004 urterako indarraldia duten hitzarmenak guztira (*)

Bizkaian 2004. urterako indarrean zeuden 13 sektoreko hitzarmen zeuden erregistraturik
eta haien artean aipa daitezke eraikuntzarena, janarien merkataritzarena, merkantzien
garraioarena eta ostalaritzarena, besteak beste. Sektoreko negoziazioa burutu gabe
zegoen artean 30 hitzarmen baino gehiagotan, haien artean aipa daitezke siderurgia,
merkataritza, zuraren industria, arte grafikoak, eta garbiketa, besteak beste. 2004. urtera-
ko indarrean zeuden 89 enpresako hitzarmen zeuden sinatuta, batzuk enpresa garran-
tzitsuetan (BBK, Sidenor, Tenneco, Alcoa, Inyectametal, Vicrila, Tarabusi, Cementos
Lemona, Arteche, TCSA, Nervacero, CAV, Formica, Ondeo-Degremont, Unilever, Outo-
kumpu, eta abar); baina negoziatzeke zeuden beste enpresa garrantzitsu batzuk (Metro-
bilbao, Olarra, Ur Partzuergoa, Cables y Alambres Especiales, Miesa, Artiach, PEAP,
ACB, Productos Tubulares, Laminados Velasco, Lantik, eta abar). Bizkaiko langileen
%66k berritzeke zeukaten 2004. urterako hitzarmena.

4.10. taula.  2004ko 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 57 10.923 12 16.744 69 27.667
BIZKAIA 89 16.496 13 53.457 102 69.953
GIPUZKOA 30 4.988 6 15.465 36 20.453
LUR. ART. (**) 5 1.170 3 2.781 8 3.951

EAE 181 33.577 34 88.447 215 122.024
ESTATUA 75 11.464 39 20.202 114 31.666

GUZTIRA 256 45.041 73 108.649 329 153.690

(*) 2003-12-31 arte
(**) EAEko lurralde arteko eremua

2003 baino legen 2003an Burutu

EREMUA
erregistratutako erregistratutako gabeko

hitzarmenak hitzarmenak (*) hitzarmenak

Ukitutako Guztien Ukitutako Guztien Ukitutako Guztien
langileak % langileak % langileak %

ARABA 13.504 21,99 14.163 23,06 33.748 54,95
BIZKAIA 5.753 2,81 64.200 31,30 135.139 65,89
GIPUZKOA 13.847 10,19 6.606 4,86 115.477 84,95
LUR. ART. (**) 2.264 8,03 1.687 5,98 24.243 85,99

EAE 35.368 8,21 86.656 20,13 308.607 71,66
ESTATUA 17.834 16,02 13.832 12,42 79.674 71,56

GUZTIRA 53.202 9,82 100.488 18,54 388.281 71,64

(*) 2003-12-31 arte
(**) EAEko lurralde arteko eremua



Gipuzkoan 2004. urterako indarrean zeuden 6 sektoreko hitzarmen zeuden erregistratu-
rik, nabarmentzekoak dira, besteak beste, garbiketarena eta ostalaritzarena (eragin
mugatukoa), besteak beste. Sektoreko negoziazioa izenpetu gabe zegoen 30 hitzarmen
baino gehiagotan, haien artean aipa daitezke siderurgia, eraikuntza, arte grafikoak, zura-
ren eta altzarien industria, merkataritza, ospitaleratzea, eta bulegoak. 2004. urterako inda-
rrean zeuden 30 enpresako hitzarmen zeuden sinatuta, batzuk enpresa garrantzitsuetan
(Zahor, Sdad. Vascongada de Publicaciones, Herramientas Eurotools, Ubis, Inquitex,
Acerías y Forjas de Azkoitia, Aceralia Perfiles Bergara, OASA, TESA, etab.); baina nego-
ziatzeke zeuden beste enpresa garrantzitsu batzuk (Michelín, Papresa, Gipuzkoako Poli-
klinika, Fundiciones Gelma, Enrique Keller, Gureak, Catelsa, Kateak, Aita Menni, etab.).
Gipuzkoako langileen %85ek 2004. urterako hitzarmena berritu behar lukete.

EAEko lurralde arteko hitzarmenei dagokienean, bakarrik 3 sektoreko hitzarmen zeuden
erregistraturik (Osakidetzako garbiketa kontratak, ingurumenarekiko hezkuntza ikastegiak
eta eskola jantokietako kolektibitateak) 2004. urterako, eta izenpetu gabe zeuden irakas-
kuntza pribatuaren, ikastolen eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko garbiketa kon-
traten hitzarmenak. 2004. urterako indarrean zeuden 5 enpresako hitzarmen zeuden
sinatuta, nabarmentzekoak dira, besteak beste, honako enpresa hauei dagozkienak:
Tubos Reunidos, Fundación Azti eta Sdad. Finaciera y Minera. Negoziatzeke zeuden zen-
bait hitzarmen, hala nola, euskal Administrazio Publikoaren lan kontratudun langileei
dagokiena eta zenbait enpresa (Eusko Trenbideak, Aguas del Norte, Editorial Iparragirre,
etab..) EAEko lurralde arteko eremuko langileen %86k ez zeukaten berriturik 2004. urte-
rako hitzarmena.

4.1. grafikoa.  EAEn erregistratu diren eta 2004ko negoziazio kolektiboari
dagozkion hitzarmenak

Azkenik, Estatu eremukoak diren eta EAEn eragina duten 39 sektoreko hitzarmen zeuden
indarrean 2004. urterako, haien artean, honako hauek nabarmentzen dira: ehungintzaren
industria, segurtasuna, saltoki handiak, eta haragiaren industriak; baina negoziatzeke
zeuden beste hainbeste, haietariko batzuk garrantzitsuak (industria kimikoa, aseguruak,
ingeniaritza, mezularitza, publizitatea, bidaia agentziak, arte grafikoak, etab.). 75 enpre-
sako hitzarmen erregistratuta bazeuden ere, batzuk enpresa garrantzitsuetan (Telefónica,
Zardoya, Bellota, Iberia, Champion, Renfe, AXA, Patentes Talgo, Petronor, AENA, Auto-
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pista Vasco-Aragonesa, ONCE, UEE, etab.), negoziatzeke zeuden beste enpresa garran-
tzitsu batzuk (Iberdrola, Altadis, Babcock, Sabeco, Viajes Ecuador, Firestone, FEVE,
Michelín, Izar, Kutxa, Ibermática,  Bilbomática, RTVE, Kaefer, Seguros Bilbao, Iparlat,
CLH, Fremap, etab.). Eremu honetako langileen %72k ez dute berritu oraindik 2004. urte-
rako hitzarmena.

4.11. taula.  2004rako soldata igoerak lurralde eremuaren arabera

4.2. grafikoa.  EAEn eragina duten hitzarmen kolektiboetan itundutako soldata
igoeren bilakaera

2004. urteko negoziazio kolektiboaren emaitza nagusiei dagokienez, urte honetarako
indarrean dauden eta 2003ko abenduaren 31ra arte erregistraturik zeuden hitzarmenek
jasotzen zuten soldaten igoera %3,45koa dela kalkula daiteke, eta dagokion unean zen-
batu litezkeen berrikuspen klausulen ondorioak sartzeko geratzen dira. Horrenbestez,
data horretara arteko soldata igoerak, ageri denez, 2003. urterako itundutakoak (%4,14)
baino maila apalago batean daude. Enpresako hitzarmenek sektorekoek baino soldata
igoera txikiagoak jasotzen dituzte  (%2,83 eta % 3,72 hurrenez hurren). Bizkaiko eta
EAEko lurralde arteko hitzarmenetan, berriz, gainerakoetan baino soldata igoera handia-
goak agertzen dira.

Batez beste, 2004rako adostutako lanaldiaren iraupena urteko 1.725 ordutakoa da, haa-
tik, batez besteko kopuru hau murriztuko duten hitzarmen asko daude negoziatzeko.
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ARABA BIZKAIA GIPUZKOA LUR. ART. (*) EAE (**) ESTATUA GUZTIRA

SEKTOREA 3,27 4,12 3,49 6,71 3,88 2,60 3,72
ENPRESA 3,17 2,67 3,31 2,58 2,92 2,55 2,83

GUZTIRA 3,23 3,79 3,45 4,74 3,62 2,57 3,45

2003ko abenduaren 31 arte
(*)  EAEko lurralde arteko eremua
(**) EAEn erregistratutako hitzarmenetan
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(*) 2003/12/31 arte erregistratutako hitzarmenen arabera
Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila, eta geuk prestatua.




