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Aurkezpena

IPAR HEGOA Fundazioaren HARITIK liburuxka berri honetan LAB sindikatuko Idazkaritza Tekniko

Ekonomikoak Enpleguari buruz prestaturiko Informea -2004. urtea- argitaratzen dugu.

Informeak 2004. urteko Hego Euskal Herriko enpleguari buruz ematen dituen datuek prekarizatze

hazkorraren errealitatea garbi uzten dute.

Lehenengo epigrafean aipatzen den moduan, 2004. urteak prekaritatearen marka historikoa gain-

ditzearen ohore dudagarria du: kontratuen %92,5 aldi baterakoak izan ziren. Hego Euskal Herriko

lan merkatuan, besteren kontura lan egiten duen soldatapeko biztanlegoaren %26,3ak aldi baterako

lan harremana du, Europar Batasuneko bataz bestekoa baino askoz ere tasa altuagoa, 2003. urteko

datuen arabera %12,8koa izan baitzen bertako tasa.

Etengabeko lan erreformen ondorioz eta Lan Ikuskaritzaren moduko erakundeek kontratuetan egin-

dako iruzurretan beste aldera begiratzearen ondorioz, gaur egun egiten den aldi baterako kontra-

tazioaren erabilerak, aldi baterakortasuna patronalaren eskuetan dagoen tresna bilakatzen du, lan

indarra enpresa irabazien interesen arabera erabiliz.

Enpresariek, lan gehiago egin eta gutxiago kobratu behar dugula esaten duten bitartean, garbi ikus

daiteke ekonomiak gaur egun dituen hazkunde tasak eta enpleguaren sorrera motela lan produkti-

bitatearen hazkunde garrantzitsuak ondorioztatzen ari direla.

Bestalde, berriro ere azpimarratu beharra dago prekaritateak ez diela berdin eragiten gizatalde

guztiei. Datuak garbiak dira kasu honetan ere. Emakumeak dira langabezian dagoen gizatalde jen-

detsuena eta aldi baterakotasun tasa altuena jasaten dutenak. Adinak ere desberdintasuna marka-

tzen du, eta 25 urte baino gutxiagoko gazteek iaz sinaturiko kontratuen %4,8 soilik izan ziren muga-

gabeak.

Baina informean jasotako datu esanguratsuena eta arreta jartzea merezi duena, Administrazio publi-

koan enpleguak duen aldi baterakotasun portzentaia da. Nafarroa zein EAE-ko Administrazioak,

enplegu egonkorra sortzeko politikak zuzendu beharrean, sektore publikoan aldi baterako enple-

gua inolako mugarik gabe erabiltzen hasi dira, %26,7 Nafarroan eta %23,4 EAE-an. Gainera, gene-

roarekiko banaketari dagokionez, enpresa pribatuetan salatzen dugun diskriminazio berdina ikus

daiteke, hau da, enpleguaren prekarizazioa ere, batez ere, emakumeek jasaten dute. Beraz, Informe

honek argi uzten du prekaritatearen aurkako borrokak Administrazio publikoen pribatizazio eta kon-

tratazio politikak ere barneratzen dituela, politika neoliberal eran erabiltzaile garrantzitsuenetan bila-

katuz, langilegoaren eskubideen kaltetan eta baita hiritargoari eskaini beharreko zerbitzuen kalte-

tan ere.
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1.- Prekarietatearen marka historiko
berria: 2004. urtean kontratuen %92,5
aldi baterakoa izan zen
2004. urtean lehenengo aldiz milioi bat lan kontratu baino gehiago sinatu ziren Hego Euskal Herrian;

zehazki, 1.003.619 kontratu erregistratu ziren Enplegu Institutuak (INEM) Araba, Bizkaia, Gipuzkoa

eta Nafarroan dituen bulegoetan. Beraz, kontratazio bolumena %5,8 hazi zen aurreko urtearekin

alderatuz gero. Hala ere, hazkunde hau %6,1eko igoera izan zuen aldi baterako kontratazioaren

hazkunde indartsuak bultza zuen batez ere; tasa honek ez du zer ikusirik kontratu mugagabeek

jasan zuten %1,3ko igoera apalarekin.

Orekarik gabeko bilakaera honen ondorioz, aldi baterako kontratuak guztira sinaturikoen %92,5

izan ziren, 2003. urteko %92,2ko kopurua gaindituz. Aldiz, kontratazio mugagabeak, sekula izan

duen mailarik apalena jasan zuen eta kontratuen %7,5 soilik izan ziren mugagabeak.

Genero aldagaian oinarrituz, aipatu beharra dago emakumeek sinatu zituztela iaz erregistratu ziren

kontratuen %50; baina banaketa hau ez zen homogeneoa izan kontratu modalitate guztietan. Izan

ere, kontratazio mugagabean emakumearen parte hartzea (%46,1) gizonezkoena baino baxuagoa

izan zen; horrela ulertzen da emakumeek (%6,9) zergatik duten pisu txikiagoa gizonezkoek (%8,1)

baino kontratazio mugagabean.
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Patronalak ere pertsona gazteekin kontratazio formula prekarioagoak erabiltzeko geroz eta joera

handiagoa erakusten du. Arrazoi horren ondorioz, iaz 25 urte baino gutxiagoko gazteek sinaturiko

kontratuen %4,8 soilik izan ziren mugagabeak (%5,2 2003. urtean).



Kontratu mugagabeetan zentratuz, kontutan hartu beharra dago hauen %46 aldi baterako kontra-

tuen bihurtzetik zetorrela. Bihurtze portzentaia esanguratsu hau hazi egiten da urtez urte, garbi

utziz izaera iraunkor eta egonkorreko postuak aldi baterako kontratuak erabiliz betetzera zuzendu-

riko kontratazio iruzur garrantzitsua dagoela.

Iruzur hau zuzendu eta lan ordenamenduan indarrean dagoen kausalitate printzipioa betetzeagatik,

enpresek, gertakizun arrunten Gizarte Segurantzako enpresa kuotan %25eko beherapena lortzen

dute, mugagabe bihurtu ondorengo 24 hilabeteetan.

Mugagabeen beste %24,6 1997. urteko lan erreformarekin sorturiko kontratu mota berria erabiliz

sinatu ziren; kontratazio mugagabearen sustapenerako kontratu moduan. Mota honek ere hobari

garrantzitsuak ditu Gizarte Segurantzaren kuotetan. Gainera, arrazoi objetiboengatiko bidegabeko

kaleratzeetan (hau da, kaleratze arrazoiak injustifikatuak direnean) sustapeneko mugagabeak

mugagabe arruntak baino kalte-ordain txikiagoa1 eskaintzen du. Kalte-ordainaren murrizte honek

kaleratze kasuetan bermeak gutxitzea suposatu du.

Bestalde, azken aldian burutu diren ikerketek baieztatu egin dute ez dagoela lotura zuzenik hobari

eskuzabal horien kopuru eta enplegu mugagabearen gehikuntzaren artean.

Bitartean, mugagabe arruntaren pisuak gutxitzen jarraitzen du eta dagoeneko kontratazio osoaren

%2 soilik ordezkatzen du. Nahiz eta oraindik kontratu mugagabeen %28,7 mota honetakoa izan,

garbi dago kontratazio sistematik desagertzeko arrisku nabaria duela.

2004. urtean erregistraturiko kontratazio mugagabea modu honetan sailka daiteke lanaldiaren

banaketa kontutan hartuz gero:

Kontratu mugagabeak – 2004 urtea

Guztira Aldi osoa Aldi partziala Aldizkakoak

%100 %74,6 %20,7 %4,7

Aldi baterako kontratazioaren analisian ere ez da aldaketa nabaririk hautematen azken urteetako

bilakaerarekin alderatuz gero. Ekoizpenagatiko eta obra edo zerbitzuagatiko aldi baterako kontra-

tuetan oinarritzen da aldi baterako kontratazioaren portzentaia handiena. Bi modalitate hauek era-

biliz sinaturiko kontratuek aldi baterako kontratazioaren %79 suposatzen dute.

Ekoizpenagatiko kontratua erabiltzea justifikatzen duten arrazoien artean merkatuaren momentu-

ko beharrak, momentuko eskari kopuru handia edo lanen pilatzea daude. Baina lan jurisprudentziak

“lanen pilatzea”-ren irakurketa malgua ezarri du, kontratu mota hau erabiltzea ahalbidetuz barne

arrazoien ondorioz plantilan momentuko beharrak daudenean, oporren, bajen edo sektore publi-

koan bete gabeko postuen kasuan adibidez.

6

1 Lan egindako urte bakoitzeko 33 eguneko kalte-ordaina, 24 hileko topearekin, mugagabe arruntak
eskaintzen duen urteko 45 egun eta 42 hilabeteko topearen aldean.

 



Kausalitate printzipioaren irakurketa elastiko honek ekoizpenagatiko kontratua iruzurra egiteko era-

biltzea ekarri du. 2004. urtean sinatu ziren kontratuen %38,3 mota honetakoak izan ziren.

Kontratazio osoaren %35 suposatzen duen obra edo zerbitzuagatiko kontratuarekin ere antzeko

zerbait gertatzen da. Bere erabilera legalki onarturik dago aldi baterako izaera eta iraupen ez-ziu-

rra duten ihardueretarako. Ez ohikoa den eta autonomia propioa duen lan bat (hau da, enpresaren

iharduera normal eta iraunkorraren parte ez dena) burutzeko izan daiteke, edo erabil daiteke ekoiz-

pen ziklo ez konstantea edo ez iraunkorra duten enpresen lanak garatzeko (adibidez eraikuntza zibi-

lean edo itsasontzigintzan, turismoan, ...). Baina kasu honetan ere aplikazioa beste egoera askotara

zabaltzea ahalbidetu du jurisprudentziak.

Bestalde, ekoizpena deszentralizatzeko dagoen joera hazkorraren ondorioz, geroz eta lan gehiago

kanporatzen dira beste enpresek eskaintzen dituzten zerbitzuak erabiliz. Administrazio publikoan

ere gertatzen den fenomeno honek, ondorio moduan, obra edo zerbitzuagatiko kontratua gehiegi

erabiltzea dakarren kontrata eta subkontrata sistema konplexua sortzen du.

Hauen atzetik gehien erabiltzen den kontratu mota bitartekoena da, eta honen erabilera aurreko

biena baino moderatuagoa bada ere, azken urteetan asko hazi da aldi baterako kontratazioaren

%17,7 ordezkatu arte.

Kasuen %75ean baino gehiagotan bitartekotza hauek emakumeek betetzen dituzte. Datu honek

jakintsu batzuk duten teoria baieztatzen du; hauen ustez, kontratu hauen hazkundea, neurri handi

batean, amatasunagatiko baimena duten langileak ordezkatzeagatik Gizarte Segurantzari ordaindu

beharreko enpresa kuotan lortzen diren hobari esanguratsuekin loturik dago.

Formakuntza kontratuei dagokienez (praktika kontratua eta formakuntzarako kontratua), erabilera

oso murritza dutela baiezta dezakegu. Bi formakuntza modalitatetan buruturiko kontratuen batura ez

da aldi baterako kontratazioaren %1,4ra iristen.

Ala eta guztiz ere, bi kasuetan garrantzitsua izango litzateke sortu zireneko funtzioa indartzea eta

erabilerak benetako formakuntza helburuari erantzuten diola egiaztatzea, eta ez kontratu hauek sol-

data baldintza oso prekarioak dituztela aprobetxatuz lan kostuak gutxitzeko helburuari.

Praktika kontratua kualifikazio profesional altua baina esperientzia praktikorik ez duten pertsonei

zuzendurik dago, eta beti ere bere ikasketak bukatu zituenetik lau urte baino gehiago igaro ez badi-

ra. Formakuntzarako kontratua, aldiz, praktika kontratu bat izateko nahiko kualifikaziorik ez duten 16

eta 21 urte2 arteko gazteei zuzendurik dago batez ere.

Enpleguari buruzko txostena
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2 Adinaren baldintza ez da aplikatzen elbarritasunen bat duten pertsonen kasuan, ezta lan iharduera-
rik gabe hiru urte daramatzatenen kasuan edo bazterketa sozial egoeran daudenetan. Kontratu mota
hau erabiliz  kontratatu ahal izango dira atzerritar izaerako pertsonak ere lan baimena indarrean sartu
ondorengo lehenengo bi urteetan (formakuntza eta esperientzia nahikoa frogatzen dutenetan salbu).

 



Iraupen jakineko aldi baterako kontratuak – 2004 urtea8

Lan legedi espainiarrean jasota dagoenaren arabera kontratazioan kausalitate printzipioak duen ahul-

tasuna, epaitegiek gai honen inguruan egin duten irakurketa malgua eta lege iruzurra erabiliz eginda-

ko kontratazio kopuru handiaren ondorioz, Hego Euskal Herriko soldatapeko langileen %27ak3 aldi

baterako kontratua du; EB-eko bataz bestekoa (%12,8) baino askoz ere tasa altuagoa izanik.

Patronalaren eskuetan oso tresna errentagarrian bilakatu da aldi baterakortasuna, lan indarra kudeatu

eta lantaldearen neurria bere erara egokitzeko, inolako kontrol judizial eta administratiborik gabe.

Horren ondorioz enpleguan ematen den errotazioa maila eskandalugarrietara iritsi da eta langilegoak

izugarrizko segurtasun falta jasaten du. Lan ezegonkortasun hau, kasu askotan, enpresariek, txantaia

moduan erabiltzen dute kontratuak berritzearen truke nahi dituzten lan baldintzak inposatzeko.

Enpleguaren hauskortasuna hain da handia ezen 2004. urtean zehar aldi baterako baldintzatan kon-

trataturik zeuden 100 pertsonako 370 aldi baterako kontratu sinatu baitziren. Gainera, lan errotazio

altu honek goranzko joera du, izan ere, 2003. urtean, aldi baterako kontratua zuten 100 pertsonako

aldi baterako 350 kontratu erregistratu baitziren. Honek esan nahi du aldi baterako kontratuen bataz

besteko iraupena murriztu egin dela.

3 2004. urteko 4. hiruhileko EPA inkesta.

 



Enpleguak duen prekaritate altua baieztatzen duen beste datu bat iraupen jakina eta sinatzeko

orduan ezaguna duten aldi baterako kontratuen indarraldi denbora da. 2004. urtean kontratu hauen

%78ak gutxi gora behera hiru hilabete baino gutxiagoko iraupena izan zuten, %20ak hiru eta hama-

bi hilabete artean eta %2ak urte bete baino gehiagokoa.

Lan errotazioak esperientzia metatzea zailtzen du eta lan postu bakoitzak duen kualifikazioa lortzea

galarazten du. Garbi dagoen moduan honek produktibitate galera handiak dakartza, baina batez ere

kostu handia suposatzen du lan istripuei dagokienez. Ezin dugu ahaztu, 2004. urtean heriotza eragin

zuten 92 istripu gertatu zirela eta beste 639k izaera larriko4 lesioak ondorioztatu zituztela.

Aipamen berezia merezi dute langileak lagatzeko kontratuek, hau da, Aldi Baterako Laneko

Enpresen bidez buruturikoek. Lan eta Gizarte Gaietarako Ministeritzaren datuen arabera, iazko

urtarrila eta iraila bitartean ABLE-ek 144.568 kontraturen sinaduran parte hartu zuten Hego Euskal

Herrian, 2003. urteko epe berean baino %2,7 gehiago. Hala ere, azken urteetan, ABLE-ek lan mer-

katuan bitartekaritza lana burutzeko duten ahalmena egonkortu egin da eta aldi baterako kontrata-

zioaren %21 ingurua ordezkatzen du.

ABLE bidez sinaturiko kontratuen %70ak bost egunekoa baino iraupen txikiagoa du. Kontratazio

bide hau, batez ere, kualifikazio gutxi, soldata maila prekarioa eta normalean oso erakargarriak ez

diren lan baldintzak (jaiegunetako lanak, gauekoak, ...) dituzten lanak burutzeko erabiltzen da. Eta

ABLE bidez kontrataturiko pertsonak, gehienetan, emakumeak eta gazteak izaten dira.

1994. urtean ABLE-ak legeztatu ondorenetik, lan erreforma bat baino gehiago aldarrikatu dira ABLE

bidez kontraturiko langile eta lan harreman zuzen edo zeharkakoa duten aldi baterako langileen lan

baldintzak gutxinaka berdintzeko. Era berean, beste murrizpen eta exigentzia legal batzuk barne-

ratu dira; iharduera arriskutsu batzuetan erabiltzea debekatu da adibidez (meagintzan, eraikuntzan,

lan toxikoetan,...), sektore publikotik kanporatu da eta soldata-masaren %1 gehigarri bat formakun-

tzara zuzendu beharra dago.

ABLE-en marko erregulatzailean burutu diren aldaketa hauek lan merkatuan duten bitartekaritza

ahalmena moteltzea eragin du. Baina kontrapartida moduan asko ugaritu da zerbitzu enpresen era-

bilera. Zerbitzu enpresek burutzen duten kontratazioak abantaila nabarmenak ditu, enpresa hauek

ez baitaude administrazioaren kontrolera eta ABLE-en lege arauetara loturik.

ABLE-en erabilera zerbitzu enpresen bidez ordezkatzea ahalbidetzen ari da lan araudia. Modu

hau erabiltzen duten enpresek hitzarmen kolektiboa aplikatzeko beharra saihesten dute, kostuak

gutxitzen dituzte eta enpresa marjinak gehitzen dituzte; hori bai, azpikontrataturiko langileen solda-

ta eta lan baldintzen lepotik.

ABLE batzuek ere sortu dituzte beren zerbitzu enpresak, azpikontratazioaren merkatuan parte hartu

ahal izateko lege mailako murrizketak saihestuz.

Enpleguari buruzko txostena
- 2004 urtea -

4 Autonomo erregimenean dauden langileek jasandako istripuak kontutan hartu gabe.

 



2.- 2004. urtean moteltze sintoma 
garbiak enpleguaren sorreran

Hego Euskal Herriko lan munduaren egoera eta 2004. urtean izan duen bilakaerara hurbiltze bat

egiteko EPA5 inkestaren datuak erabiltzea erabaki dugu, aukera honek Hegoaldeko lau lurraldeeta-

ko informazioa modu multzokatuan aztertzeko posibilitatea ematen baitigu, estadistikoki homoge-

neotasuna mantentzea ahalbidetzen duten oinarrizko irizpideak errespetatuz.

EPA-ren arabera 2004. urtean zehar bataz beste 1.155.600 pertsona egon ziren okupaturik Hego

Euskal Herrian. Okupazio zifra hau iazko bataz bestekoarekin alderatuz gero, enplegu sorrera pro-

zesuak desazelerazio esanguratsua jasan duela egiazta daiteke, 2003. urtean %2ko hazkunde

tasa izatetik 2004. urtean ia hautemanezina den %0,8ra pasaz.

Okupatutako biztanlegoaren aldaketa hauek kalkulatzeko urteko bataz besteko baloreetara jo

dugu, hiruhilekako datuek aldaketa koiuntural gehiago jasaten baitituzte eta ez baitira izaten hain

egonkorrak.

Hala eta guztiz ere, okupazioaren hiruhilekako bilakaerak ere oso profil leuna erakusten du urtean

zehar. Urteko lehenengo hiruhilekoan enplegua asko jaitsi zen aurreko hiruhilarekiko, baina horren

ondoren errekuperazio joera txiki bat hasi zen.

Okupatutako biztanlegoaren hiruhilekako bilakaera 2004.urtean zehar.

Enpleguari buruzko txostena
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5 INE-k egiten duen “Encuesta de Población Activa”. Eustat-ek burutzen duen PRA-k (“encuesta de la
Población en Relación con la Actividad”) EAE-ko informazioa soilik ematen du.



12 Euskal ekonomia bere inguruko6 ekonomiak baino portaera dinamikoagoa erakusten ari bada ere,

geroz eta argiagoak dira enplegua sortzeko zailtasunak. Gainera, gaur egungo hazkunde ekonomi-

ko tasa eta enpleguaren sorrera motela produktibitatearen hazkunde garrantzitsua bultzatzen ari

dira.

Enplegu sorkuntzako ahultasun zantzu hauek argiago sentitu dira gizonezkoen okupazioaren

kasuan. 2004. urtean zehar bataz beste okupaturiko gizonezko kopurua iazkoaren antzekoa izan da,

emakumezkoen okupazioak %2ko hazkundea jasan duen bitartean

Beraz, esan daiteke emakumezkoen enplegu kopurua gizonezkoen okupazio mailara hurbiltzen ari

dela, baina oraindik bide luzea geratzen dela erabateko parekotasuna lortu eta lan merkatuan bal-

dintza berdinetan sartzeko.

2004 2003

Emakume okupatuak 470.050 %40,7 460.950 %40,2

Gizon okupatuak 685.550 %59,3 685.825 %59,8

Gazteriari dagokionez, azpimarratu beharra dago demografiaren bilakaera dela gazteen enple-

guan gertatu den kontratazio handiaren arrazoi nagusia. Lan egiteko gutxieneko adin legala (16

urte) betetzen duten gazte generazio berriak kopuru aldetik murritzagoak dira 25 urte betetzen

dutenak baino, eta ondorio moduan, iaz, 16 eta 24 urte arteko biztanlego gaztea gutxi gora behera

15.000 pertsonatan gutxitu zen.

Normala den moduan biztanlego gaztearen gutxikuntzak ekonomikoki aktiboa den gazteriaren

bolumenean ere negatiboki eragin du. Izan ere, okupaturiko biztanlego gaztea %6,2 gutxitu da iazko

bataz bestekoarekiko, langabezian zegoen biztanlego gaztea %7,5 murriztu zen bitartean.

Biztanlego aktibo gazteenean gertaturiko aldaketa hauen efektu konbinatuak gazteen langabezi

tasa bi hamarrekotan gutxitzea bultzatu du, urteko bataz besteko %21,2an geratuz.

Hala eta guztiz ere, oraindik ere desberdintasun nabaria dago Hego Euskal Herriko eta EB-15eko

(zabalkuntza aurretik) gazteen bataz besteko langabeziaren artean, azken hau %15,67 ingurukoa baita.

Langabetutako biztanlegoaren analisiarekin jarraituz, azpimarratu beharra dago langabezi tasa

orokorra bataz beste %8,5ekoa izan dela 2004. urtean zehar. Horrek esan nahi du iazko urtean

zehar bataz beste 107.200 pertsona egon zirela langabezian Hego Euskal Herrian, hau da, aurreko

urtean baino 1.450 gehiago.

Hala eta guztiz ere, onartu beharra dago langabezia tasak urtean zehar beheranzko joera jarraitu

duela azken hiruhileko %8an amaitu arte (%8,9 Europar Batasunean).

6 EAE-an ekonomiaren hazkunde tasa %3koa izan zen eta %3,4koa Nafarroan. Europar Batasuna-25ean
hazkunde ekonomikoa %2,3-ra iritsi zen eta eurogunean %2ra.

7 Europar Batasuneko datua 2003. urtekoa da.
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Bestalde, sexuaren arabera biztanlego langabetuak bilakaera desberdina jarraitu duela zehaz-

tu behar da. Honela, adibidez, langabezian zegoen emakumezkoen biztanlegoa ia %6an gutxitu

zela egiazta dezakegu, 3.600 emakume langabetu gutxiagoko bataz bestekoa suposatuz.

Alderantziz, langabezian zeuden gizonezkoen bataz bestekoa ia 5.000 langabetutan hazi zen iaz,

hau da, 2003. urtean baino %11 gehiago. Langabezian dauden gizonezkoen biztanlegoaren igoera

esanguratsu hau, gure ekoizpen ehuna gizonezkoen biztanlego aktiboak jasan duen igoera txikia

zurgatzeko gai ez izatearen ondorioz gertatu da.

Okupazioarekin gertatzen den moduan, langabeziaren alorrean ere hurbiltze prozesu bat hauteman

daiteke gizonezkoen eta emakumezkoen egoeraren artean. Arrazoi horren ondorioz gizon eta ema-

kumeen langabezi tasen aldea gutxitzen ari da. Izan ere, 2004. urtean emakumezkoen langabezia

tasa bataz beste %10,9koa izan zen eta gizonezkoena %6,8koa; aldiz, 2003. urtean, tasa horiek

%11,7 eta %6,2koak izan ziren hurrenez hurren.

Hala ere, emakumeek jarraitzen dute langabezian dagoen gizatalde garrantzitsuena izaten, guz-

tira langabezian dauden pertsonen %53,4 ordezkatzen baitute, eta gizonezkoak gainontzeko

%46,6 dira.

2004 2003

Emakume langabeak 57.225 %53,4 60.825 %57,5

Gizon langabeak 49.925 %46,6 44.950 %42,5

Gaiaz aldatuz, azpimarratu beharra dago emakumeek langabezi aldi luzeagoak jasaten dituztela

gizonezkoek baino. Gertaera hau epe luzeko langabeziaren datuak alderatuz egiazta daiteke. 2004.

urtean langabezian zeuden emakumeen %46 epe luzekoak ziren, urte bat baino gehiago baitzera-

maten lana bilatzen topatu gabe. Eta gizonezkoen kasuan, epe luzeko langabeziak gizonezko lan-

gabetuen %37,5ari eragiten zieten.

Datu honek garbi uzten du emakumeek zailtasun gehiago izaten dituztela lan postu bat lortzeko

gizonezkoek baino. Horren ondorioz, langabeziagatiko prestazio bat jasotzen duten emakumezko

langabetuen portzentaia txikiagoa da gizonezko langabetuena baino.

Azkenik, Hego Euskal Herriko lan merkatuaren ezaugarri den aldi baterakotasun tasa altuaren ingu-

ruan gogoeta egitea ere beharrezkoa da, soldatapeko biztanlegoaren (besteren kontura lan egiten

dutenak) %26,3ak aldi baterako izaera duen lan erlazioa baitu. Aldi baterakotasun tasa hau Europar

Batasunekoa baino askoz ere altuagoa da, bertan %12,8koa8 izan baitzen.

Garbi dago aldi baterakotasuna ez dela prekaritateak hartzen duen forma bakarra, baina kasu

honetan ere emakumezkoak eta gazteak dira lan baldintza prekarioenak eta enpleguan ezegonkor-

tasun handiena jasaten duten gizataldeak.

8 Datu hau 2003. urtekoa da.

 



14 2004. urtean, soldatapeko gazteriaren %67,6ak aldi baterako izaera zuen lan harremana mantendu

zuen; beraz, gazteen aldi baterakotasun tasak Europar Batasuneko gazteriaren bataz bestekoa

bikoizten du. Sexuaren araberako desberdintasunak ere garrantzitsuak dira. Soldatapeko emaku-

meek %32,1eko bataz besteko aldi baterakotasun tasa jasan zuten, eta soldatapeko gizonen kasuan

aldi baterakotasuna %22koa izan zen.

Kontratu motaren araberako soldatapeko biztanlegoa (2004.urteko 
bataz bestekoa).



3.- Aldi baterakotasunaren ondorio
kaltegarriak euskal sektore publikoan

Azken 20 urteetan hainbat erreforma burutu ondoren, Espainiar Estatuko, eta beraz, Hego Euskal

Herriko lan merkatua, enplegu egonkortasuna ziurtatzeko gai ez den lan harremanen marko

moduan konfiguratu da. Eta oraindik okerragoa dena, erreforma horiei esker enpresek aldi batera-

kotasuna tresna erabilgarria izatea lortu dute, langilegoaren lan baldintzak prekarizatzearen lepotik

malgutasun marjina handiak lortzeko.

Hain da larria ezen Europako Batzordea eta OCDE moduko zenbait nazioarteko erakundek hainbat

alditan espainiar gobernuari atentzioa deitu baitiote lan prekaritate maila proportziogabe eta eskan-

dalugarriagatik.

%30ekoa baino altuagoa den aldi baterako enplegu tasarekin, espainiar Estatuak du aldi baterako-

tasunaren rankinean lehen postuan egotearen pribilegio lotsagarria, zabaldutako EB-eko estatu guz-

tien aurretik. Urrutitik Portugal eta Poloniak jarraitzen diote %21 eta %19ko tasekin.

Argi dagoen moduan, Hegoaldean, erregimen juridiko berdina dagoenez, egoera ez da hobea. EPA

inkestaren arabera 2004. urtean gure aldi baterakotasun tasa %26,3koa izan zen. Aldiz, Eustat-ek

prestaturiko inkestak dio, soldatapeko biztanlegoaren %27al aldi baterako kontratua zuela, baina

prekarioagoa zen beste %4,4 kontraturik gabe lanean ari zela. Beraz, EAE-ko aldi baterakotasunak

%31 gaindituko luke.

Estatu espainiarreko aldi baterakotasunaren bilakaera.

Enpleguari buruzko txostena
- 2004 urtea -

Iturria: Españako CES.



16 Baina aldi baterakortasunak gaur egun duen errealitatea hobeto ezagutzeko eta egoera horretara

nola iritsi garen jakiteko, azken urteetako bilakaera aztertu beharra dago, eta bere pisua, bai sekto-

re publikoan eta baita pribatuan ere.

Hego Euskal Herriko informazio zehatza edukitzea ezinezkoa denez, estatuko lan merkatuan aldi

baterakotasunak izan duen bilakaera aztertuko dugu lehen hurbilketa bat egiteko.

80. hamarkadako bigarren erdian eta 1992-93ko krisia arte aldi baterakotasuna izugarri igo zen,

batez ere sektore pribatuan, eta beti ere lan merkatuan sartzen ziren emakumeak modu gogorra-

goan zigortuz.

Geldialdi txiki baten ondoren aldi baterakotasun tasa berriz ere modu apalago batean hazten hasi

zen 1995. urtera arte, eta ordudanik zuzentzen hasi zen pixkanaka, baina gaur egun oraindik erre-

sistentzia handia erakusten du %30etik jaisteko. Hala ere, garbi dago beheranzko joera ahul hau

CCOO eta UGT-k 1997. urtean CEOE patronalarekin eta PP-ko gobernuarekin adostu zuten lan erre-

forma kaltegarria baino lehenago hasi zela.

Erreforma honen helburua, arrazoi objetiboengatiko kaleratzea erraztea eta merketzea zen, eta

kaleratzearen aurrean berme gutxiago (kalte-ordain txikiagoa) eskaintzen zuen kontratu mugagabe

berri bat sortzea, baina izan duen bilakaera ikusirik zalantzagarria da aldi baterakotasunari aurre

egiteko duen ahalmena.

Hala eta guztiz ere, harrigarriena zera da; aldi baterakotasun tasa orokorrak jasan duen beherakada

txikia sektore pribatuan aldi baterakotasuna gutxitzearen ondorioz gertatu dela, eta aldiz, sektore

publikoan goranzko bide indartsua jarraitzen duela, batez ere emakumeen kasuan.

Fenomeno hau Hegoaldean ere antzekoa da, eta bertan ere sektore publikoaren aldi baterakotasun

tasa hazi egin da azken urteetan, EPA inkestaren datuekin osaturiko ondorengo taulan ikus daiteke-

en moduan:

Sektore Publikoa 1999 2004* S. Pribatua 2004*

NAF 21,3% 26,7% %22

EAE 20,8% 23,4% %28

* Sektore Publikoaren kasuan 2004. urteko lehenengo hiru hiruhilekoen bataz bestekoa da, eta
Sektore Pribatuaren kasuan 2004. urteko bigarren hiruhileko datuak dira.

Gainera, kontutan hartu behar da “enplegu publiko” definizioaren barne funtzionariak (karrerako-

ak, aldi baterakoak edo bitartekoak) eta zuzenean kontrataturiko langileak (langileak edo adminis-

trariak) soilik hartzen direla. Pribatizaturiko iharduerak burutzeko zerbitzu enpresek azpikontratatu-

riko pertsonala kontutan hartuko balitz, aldi baterakotasuna dezente handiagoa litzateke.
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Sektore publikoan erregistratu den aldi baterakotasunaren hazkundea enplegu publikoaren sorrera

prozesu indartsu batean gertatu da. Administrazioaren deszentralizazioak, autonomietako adminis-

trazioen zabalkuntzak eta zerbitzu publikoen etengabeko garapenak enplegu publikoaren hazkun-

de garrantzitsu hau bultzatu dute.

Bestalde, sektore publikoan sortu diren lan postu gehienak emakumezkoek hartu dituzte , horrek

azaltzen duelarik osasuna edo hezkuntza moduko iharduera adar batzuen feminizazio esanguratsua.

Baina hasiera batean pentsatzekoa denaren aurka, sektore pribatuan gizonezkoen eta emaku-

mezkoen aldi baterakotasun tasak berdintzen ari dira, sektore publikoan aldea handitzen ari den

bitartean.

Soldatapeko biztanlegoa Administrazio Orokor Autonomikoan.

Aldi baterakotasun tasa Gizonezkoak Emakumezkoak

NAF %6,7 %19,9

EAE %15,5 %22,5

Iturria: Sektore publikoan aldi baterakotasuna, Espainiako CES. (EPA, 2º trim. 2004)

Sektore publikoan gertatu den eta onartezina den aldi baterakotasunaren hazkunde honek ez dio

erantzuten inolaz ere momentuko izaera duten lanei erantzuteko beharrari. Sektore pribatuan ger-

tatzen den moduan, sektore publikoan ere aldi baterako kontratazioa era irregularrean erabiltzen da

izaera iraunkor eta egonkorreko iharduerak burutzeko.

Beraz, datu guzti hauek garbi uzten dute administrazioak ere, enplegu sortzaile moduan, lan bal-

dintzak prekarizatzearen erantzule direla. Lan ezegonkortasun honek, lan baldintzetan eragin nega-

tiboa izateaz gain, faktore profesionalak ondo erabiltzea galarazten du eta zerbitzu publikoen kalita-

tea pobretzen du.

Beraz, sektore publikoko pribatizazioen aurka borroka egiteaz gain, aldi baterako kontratazioaren

erabilpenaren aurka ere egingo dugu, langile gutxi duten zerbitzuak kudeatzeko erabil ez dadin, lan

baldintzen prekarizazio eta zerbitzuaren kalitatearen kontura. Horretarako, aldi baterako kontratuen

erabilera benetan behar duten ihardueretara murriztu beharko da, eta lan eskaintza publikoak

periodikoki deitzea lortu beharko da beharrezko lan postuak behingoz betetzeko.
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4.- Eranskin estatistikoa

HEGO EUSKAL HERRIKO LAN MERKATUA.
2004 urteko bataz bestekoak - EPA

SEXU BIOK 2004 2003 Desb. SOLDATAPEKOAK
LANDUNAK 1 .155.600 1.146.775 8.825 Guztira 954.525
LANGABETUAK 107.200 105.750 1.450 Mugagabeak 703.525
AKTIBOAK 1.262.800 1.252.525 10.275 Aldi baterakoak 251.000
LANGABEZI TASA 8,5 8,4 0,0
ENPLEGU TASA 51,4 51,1 0,4 LANGABEZIAN
IHARDUERA TASA 56,2 55,8 0,4 Urtebete + 45.075
ALDIKOTASUN TASA 26,3 27,0 -0,7 2 urte + 28.775
16 urtetik gorako biztanleria 2.246.875 2.246.050 825

EMAKUMEAK 2004 2003 Desb. SOLDATAPEKOAK
LANDUNAK 470.050 460.950 9.100 Guztira 407.525
LANGABETUAK 57.225 60.825 -3.600 Mugagabeak 276.700
AKTIBOAK 527.275 521.775 5.500 Aldi baterakoak 130.825
LANGABEZI TASA 10,9 11,7 -0,8
ENPLEGU TASA 40,7 40,0 0,7 LANGABEZIAN
IHARDUERA TASA 45,7 45,2 0,4 Urtebete + 26.350
ALDIKOTASUN TASA 32,1 32,9 -0,8 2 urte + 17.500
16 urtetik gorako emakumeak 1.154.975 1.153.550 1.425

GIZONAK 2004 2003 Desb. SOLDATAPEKOAK
LANDUNAK 685.550 685.825 -275 Guztira 547.000
LANGABETUAK 49.925 44.950 4.975 Mugagabeak 426.775
AKTIBOAK 735.475 730.775 4.700 Aldi baterakoak 120.225
LANGABEZI TASA 6,8 6,2 0,6
ENPLEGU TASA 62,8 62,8 0,0 LANGABEZIAN
IHARDUERA TASA 67.4 66,9 0,5 Urtebete + 18.750
ALDIKOTASUN TASA 22,0 22,7 -0,8 2 urte + 11.275
16 urtetik gorako gizonak  1.091.900 1.092.475 -575

GAZTEAK (<25 urte) 2004 2003 Desb. SOLDATAPEKOAK
LANDUNAK 84.800 90.425 -5.625 Guztira 78.125
LANGABETUAK 22.800 24.650 -1.850 Mugagabeak 25.275
AKTIBOAK 107.600 115.075 -7.475 Aldi baterakoak 52.850
LANGABEZI TASA 21,2 21,4 -0,2
ENPLEGU TASA 33,1 33,3 -0,2 LANGABEZIAN
IHARDUERA TASA 42,0 42,4 -0,4 Urtebete + 6.475
ALDIKOTASUN TASA 67,6 67,5 0,2 2 urte + 3.000
16 urtetik 25era 256.050 271.175 -15.125

Iturria: INE



20 INEMen ERREGISTRATUTAKO KONTRATUAK.
Hego Euskal Herria, 2004 utean

KONTRATU MOTA Guztira Lehen sekt. Indust. Eraikun. Zerbitzu. Gizonak Emakum. Gazteak

MUGAGABE ARRUNTA (1) 21.485 1.026 4.171 1.597 14.691 14.191 7.294 3.599

MINUSBALIATUAK 439 5 66 55 313 289 150 44

SUSTAPENEKOAK 18.393 186 2.674 1.085 14.448 5.396 12.997 3.426

MUGAGABE BIHURTZEAK 34.519 278 9.298 3.345 21.598 20.466 14.053 7.565

MUGAGABE GUZTIAK 74.836 1.495 16.209 6.082 51.050 40.342 34.494 14.634

OBRA EDO ZERBITZUA 350.033 8.179 38.664 75.268 227.922 214.464 135.569 104.204

EKOIZPENETAKOAK 384.621 3.621 49.853 13.287 317.860 186.707 197.914 135.551

BITARTEKOAK 164.882 600 9.447 1.255 153.580 40.678 124.204 39.281

MINUSBALIATUAK 1.098 4 381 76 637 722 376 161

LANEAN TXERTATZEKOAK 2.424 74 2 36 2.312 1.174 1.250 475

ORDEZKAPENA (64 URTE) 148 0 45 15 88 104 44 18

ERRELEBU-KONTRATUAK 4.110 13 2.562 210 1.325 3.252 858 934

ORDEZKAPEN PARTZIALA 4.383 12 2.749 236 1.386 3.866 517 0

PRAKTIKAK 8.733 14 2.438 928 5.353 5.042 3.691 5.949

PRESTAKUNTZAKOAK 3.796 12 567 889 2.328 2.455 1.341 3.113

GAINONTZEKOAK 4.555 254 341 44 3.916 2.220 2.335 975

ALDI BATERAKO GUZTIAK 928.783 12.783 107.049 92.244 716.707 460.684 468.099 290.661

KONTRATU GUZTIAK 1.003.619 14.278 123.258 98.326 767.757 501.026 502.593 305.295

(1) Sustapen neurriei lotuta ez dauden aldi osorakoak, aldi partzialekoak eta aldizkako kontratu finkoak barne.

(*) Aldi baterako mota bakoitzak, berari dagozkion aldi partzialeko kontratuak kontuan hartzen ditu.
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KONTRATU MOTA Guztira Lehen sekt. Indust. Eraikun. Zerbitzu. Gizonak Emakum. Gazteak

MUGAGABE ARRUNTA (1) %2,1 %7,2 %3,4 %1,6 %1,9 %2,8 %1,5 %1,2

MINUSBALIATUAK %0,0 %0,0 %0,1 %0,1 %0,0 %0,1 %0,0 %0,0

SUSTAPENEKOAK %1,8 %1,3 %2,2 %1,1 %1,9 %1,1 %2,6 %1,1

MUGAGABE BIHURTZEAK %3,4 %1,9 %7,5 %3,4 %2,8 %4,1 %2,8 %2,5

MUGAGABE GUZTIAK %7,5 %10,5 %13,2 %6,2 %6,6 %8,1 %6,9 %4,8

OBRA EDO ZERBITZUA %34,9 %57,3 %31,4 %76,5 %29,7 %42,8 %27,0 %34,1

EKOIZPENETAKOAK %38,3 %25,4 %40,4 %13,5 %41,4 %37,3 %39,4 %44,4

BITARTEKOAK %16,4 %4,2 %7,7 %1,3 %20,0 %8,1 %24,7 %12,9

MINUSBALIATUAK %0,1 %0,0 %0,3 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1 %0,1

LANEAN TXERTATZEKOAK %0,2 %0,5 %0,0 %0,0 %0,3 %0,2 %0,2 %0,2

ORDEZKAPENA (64 URTE) %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %0,0

ERRELEBU-KONTRATUAK %0,4 %0,1 %2,1 %0,2 %0,2 %0,6 %0,2 %0,3

ORDEZKAPEN PARTZIALA %0,4 %0,1 %2,2 %0,2 %0,2 %0,8 %0,1 %0,0

PRAKTIKAK %0,9 %0,1 %2,0 %0,9 %0,7 %1,0 %0,7 %1,9

PRESTAKUNTZAKOAK %0,4 %0,1 %0,5 %0,9 %0,3 %0,5 %0,3 %1,0

GAINONTZEKOAK %0,5 %1,8 %0,3 %0,0 %0,5 %0,4 %0,5 %0,3

ALDI BATERAKO GUZTIAK %92,5 %89,5 %86,8 %93,8 %93,4 %91,9 %93,1 %95,2

KONTRATU GUZTIAK %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100

(1) Sustapen neurriei lotuta ez dauden aldi osorakoak, aldi partzialekoak eta aldizkako kontratu finkoak barne.

(*) Aldi baterako mota bakoitzak, berari dagozkion aldi partzialeko kontratuak kontuan hartzen ditu.

INEMen ERREGISTRATUTAKO KONTRATUAK  (ehuneko bertikalak).
Hego Euskal Herria, 2004 utean
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KONTRATU MOTA Guztira Lehen sekt. Indust. Eraikun. Zerbitzu. Gizonak Emakum. Gazteak

MUGAGABE ARRUNTA (1) %100 %4,8 %19,4 %7,4 %68,4 %66,1 %33,9 %16,8

MINUSBALIATUAK %100 %1,1 %15,0 %12,5 %71,3 %65,8 %34,2 %10,0

SUSTAPENEKOAK %100 %1,0 %14,5 %5,9 %78,6 %29,3 %70,7 %18,6

MUGAGABE BIHURTZEAK %100 %0,8 %26,9 %9,7 %62,6 %59,3 %40,7 %21,9

MUGAGABE GUZTIAK %100 %2,0 %21,7 %8,1 %68,2 %53,9 %46,1 %19,6

OBRA EDO ZERBITZUA %100 %2,3 %11,0 %21,5 %65,1 %61,3 %38,7 %29,8

EKOIZPENETAKOAK %100 %0,9 %13,0 %3,5 %82,6 %48,5 %51,5 %35,2

BITARTEKOAK %100 %0,4 %5,7 %0,8 %93,1 %24,7 %75,3 %23,8

MINUSBALIATUAK %100 %0,4 %34,7 %6,9 %58,0 %65,8 %34,2 %14,7

LANEAN TXERTATZEKOAK %100 %3,1 %0,1 %1,5 %95,4 %48,4 %51,6 %19,6

ORDEZKAPENA (64 URTE) %100 %0,0 %30,4 %10,1 %59,5 %70,3 %29,7 %12,2

ERRELEBU-KONTRATUAK %100 %0,3 %62,3 %5,1 %32,2 %79,1 %20,9 %22,7

ORDEZKAPEN PARTZIALA %100 %0,3 %62,7 %5,4 %31,6 %88,2 %11,8 %0,0

PRAKTIKAK %100 %0,2 %27,9 %10,6 %61,3 %57,7 %42,3 %68,1

PRESTAKUNTZAKOAK %100 %0,3 %14,9 %23,4 %61,3 %64,7 %35,3 %82,0

GAINONTZEKOAK %100 %5,6 %7,5 %1,0 %86,0 %48,7 %51,3 %21,4

ALDI BATERAKO GUZTIAK %100 %1,4 %11,5 %9,9 %77,2 %49,6 %50,4 %31,3

KONTRATU GUZTIAK %100 %1,4 %12,3 %9,8 %76,5 %49,9 %50,1 %30,4

(1) Sustapen neurriei lotuta ez dauden aldi osorakoak, aldi partzialekoak eta aldizkako kontratu finkoak barne.

(*) Aldi baterako mota bakoitzak, berari dagozkion aldi partzialeko kontratuak kontuan hartzen ditu.

INEMen ERREGISTRATUTAKO KONTRATUAK  (ehuneko horizontalak).
Hego Euskal Herria, 2004 utean
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E.A.E. ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Guztira Gizon Emak. Guztira Gizon Emak. Guztira Gizon Emak. Guztira Gizon Emak.

GUZTIRA

Finkoak 68,5% 74,1% 61,1% 72,1% 78,2% 64,8% 67,9% 73,4% 60,1% 67,8% 73,4% 60,9%

Aldi baterakoak 26,9% 24,9% 29,6% 24,7% 21,2% 29,0% 26,8% 25,1% 29,1% 28,3% 26,2% 30,9%

Kontratu gabeak 4,4% 0,9% 8,9% 2,7% 0,3% 5,6% 5,2% 1,3% 10,6% 3,8% 0,5% 7,9%

Bestelakoak 0,2% 0,1% 0,3% 0,5% 0,3% 0,6% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,4%

16 urtetik 24era

Finkoak 22,7% 26,3% 18,0% 29,4% 24,8% 34,8% 20,2% 26,4% 12,2% 23,2% 26,7% 18,2%

Aldi baterakoak 70,9% 69,7% 72,6% 66,7% 73,6% 58,5% 70,2% 66,8% 74,5% 74,2% 72,2% 77,1%

Kontratu gabeak 6,1% 3,8% 9,1% 2,9% 1,5% 4,6% 9,4% 6,4% 13,3% 2,6% 1,1% 4,7%

Bestelakoak 0,2% 0,2% 0,4% 1,0% 0,0% 2,1% 0,2% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

25 urtetik 44era

Finkoak 65,5% 70,1% 60,2% 70,0% 75,9% 64,0% 64,5% 68,3% 59,8% 65,0% 70,6% 58,8%

Aldi baterakoak 30,3% 29,0% 31,7% 27,2% 23,1% 31,3% 30,5% 30,5% 30,6% 31,4% 29,1% 33,9%

Kontratu gabeak 4,0% 0,8% 7,8% 2,2% 0,4% 4,1% 4,9% 1,2% 9,4% 3,5% 0,3% 7,0%

Bestelakoak 0,2% 0,1% 0,3% 0,6% 0,6% 0,6% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,3%

45 urtetik gora

Finkoak 85,8% 92,0% 75,9% 89,6% 96,0% 78,6% 85,6% 91,7% 74,8% 84,6% 90,5% 76,3%

Aldi baterakoak 9,4% 7,6% 12,3% 6,6% 3,9% 11,1% 9,4% 7,7% 12,5% 10,5% 9,0% 12,5%

Kontratu gabeak 4,5% 0,3% 11,4% 3,8% 0,0% 10,3% 4,7% 0,3% 12,3% 4,6% 0,4% 10,5%

Bestelakoak 0,3% 0,2% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,0% 0,7%

Iturria: PRA inkesta (EUSTAT)

KONTRATU MOTAREN ARABERAKO SOLDATAPEKO BIZTANLEGOA 
Hego Euskal Herria, 2004 utean



24 KONTRATU MOTAREN ARABERAKO SOLDATAPEKO BIZTANLEGOA 
Nafarroa, 2004 utean

% Guztira 16 urtetik 24era 25 urtetik 54era 55 urtetik gora

Guztira %100 %100 %100 %100

Finkoak %76,1 %37,5 %79,1 %89,0

Aldi baterakoak %23,9 %62,5 %20,9 %11,0

Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak

Guztira 195.025 111.400 83.625

Finkoak 148.425 88.225 60.200

Aldi baterakoak 46.600 23.175 23.425

% Guztira Gizonezkoak Emakumezkoak

Guztira %100 %100 %100

Finkoak %76,1 %79,2 %72,0

Aldi baterakoak %23,9 %20,8 %28,0

Guztira 16 urtetik 24era 25 urtetik 54era 55 urtetik gora

Guztira 195.025 18.075 159.650 17.325

Finkoak 148.425 6.775 126.250 15.425

Aldi baterakoak 46.600 11.300 33.400 1.900

Iturria: EPA inkesta (INE)

 


