
 

Enpleguak gora egin du gazteen artean, baina lanaldi partzialeko 

enpleguak ere bai, bereziki emakumeen artean 

Gazteen Euskal Behatokiak argitalpen berria aurkezten du: “Gazteak eta enplegua 

Euskadin 2015”. Azterlan hau ia 2000 gaztek erantzun duten etxez etxeko inkesta 

batean oinarritzen da.  

Inkestak honako hauek aztertzen ditu: gazteen lan arloko esperientzia, lana 

eskuratzeko aukera, enpleguaren ezaugarriak kontratuaren eta lanaldiaren motari 

dagokienez, soldata, norbere konturako lanaren eta besteren konturako lanaren 

ehunekoa, sektorea, publikoa edo pribatua, eta horrez gain, langabezian daudenen 

egoera eta enplegua aurkitzeko dituzten aurreikuspenak. 

Datuek adierazten dutenez, hautsi egin da 16 eta 29 urte bitarteko pertsonen 

langabeziaren goranzko joera, eta enpleguari buruzko aurreikuspenak hobetu dira. 

Hala ere, lanean ari diren gazteen ehunekoak gora egin duen arren, aldi baterako 

lanaren kopuruak oraindik ere handiak dira, lanaldi partzialek gora egin dute, batez 

ere emakumeen artean, eta mila euro inguruko soldatez mintzatzen jarraitzen 

dugu. 

Hona hemen nabarmentzeko moduko emaitza batzuk: 

25 urteak bete baino lehen, gazteen zeregin nagusia ikastea da; adin horretatik 

aurrera gehienak lanean ari dira. 

 

2013 eta 2015 bitartean enpleguaren kopuruek hobera egin zuten, eta lanean ari 

diren 16 eta 29 urte bitarteko gazteen ehunekoak gora egin du % 30,9tik 

% 34,8ra; aldiz, behera egin du langabezian duden gazteen ehunekoak, % 18,1etik 

% 15,4ra. 



 

Langabezian dauden gazteen ehuneko hori dela-eta, oraindik ere Europar Batasuna 

osatzen duten 28 herrialdeetako batezbestekotik gora gaude (% 9,1), baina 

Espainia osoa (% 19,5) baino posizio hobean. 

Lanean ari diren gazteen lan-baldintzak 

Lanean ari diren gazte gehienek besteren kontura egiten dute lan sektore 

pribatuan, norberaren kontura lan egiten dutenen ehunekoa txikia da (lana duten 

gazteen % 6,1). 

Gora egin du iraupen mugagabeko kontratazioak, 2013ko % 40,6tik 2015eko 

% 43,5era, baina lana duten gazteen artean aldi baterako kontratuen ehunekoa 

mantendu egin da, % 44,2. Autoenpleguak behera egin du. 

Lanean ari diren gazteen heren bat lanaldi partzialean ari da; emakumeak, gizonak 

baino gehiago. Lanean ari diren ia emakumeen erdia lanaldi partzialean ari da, 

% 48,9; gizonen artean, aldiz, % 22,1. 

2013 eta 2015 bitartean lanaldi osoko lanak zertxobait gora egin du gizonen 

artean, baina ez da hala gertatu emakumeen artean; are gehiago, lanaldi 

partzialean lan egiten duten emakume gazteen ehunekoak gora egin du ehuneko 

hamar puntu. Gizonek zein emakumeek lanaldi partzialean lan egiteko funtsezko 

arrazoia da ez dutela aurkitu lanaldi osoko lanik (% 62,6).  

Batez besteko soldatak gora egin du, baina emakume gazteen soldatak behera egin 

du. Euskadin, lana duen 16 eta 29 urte bitarteko gazte baten batez besteko soldata 

hilean 996 € izan da 2015ean.  

Hori batez besteko soldata da, baina diferentzia asko daude talde batzuen eta 

besteen artean. Lanaldi osoan lanean ari direnek batez beste 1.195 € jasotzen 

dituzte hilean; lanaldi partzialean ari direnek, aldiz, 605 €. 

Gizonek gehiago kobratzen dute emakumeek baino: 1.125 € batez beste gizonek, 

eta 867 € emakumeek. Soldaten arteko diferentzia horren azpian lanaldi partzialak 

emakumeen artean duen hedadura handiagoa dago, baina hori ez da arrazoi 



bakarra, gizonek lanaldi osoan zertxobait gehiago kobratzen dutelako emakumeek 

baino: batez beste 1.242 € gizonek, eta 1119 € emakumeek.  

Azkenik, duten lanak euren prestakuntzarekin zerikusia duela dioen 16 eta 29 urte 

bitarteko gazteen ehunekoa % 52,7 da, 2013an lortutakoaren antzekoa.  

Langabezian dauden gazteak 

Langabezian dauden gazte gehienek laneko esperientzia dute (% 80,3) eta 

enplegua aktiboki bilatzen dute (% 82,8). 

Enplegua epe ertainean (sei hilabete) aurkitzeko aurreikuspena asko igo da 2013az 

geroztik. Urte horretan langabezian zeuden pertsonen % 30,5ek lana aurkitzeko 

itxaropena zuen; 2015ean, aldiz, % 53,4k. 

Langabezian dauden gazteen % 43,1ek egoera horretan urtebete baino gehiago 

eman du, eta emakumeek gehiago, gizonek baino. Eta langabezian dauden 

% 21,8k soilik jasotzen du langabezia-prestazioa. 

30 eta 34 urte bitarteko pertsonen egoera 

Lanak eta laneko baldintzek hobera egiten dute 30 urteetatik aurrera. 2013 eta 

2015 bitartean, langabeziak are gehiago egin du behera 30 urtetik beherakoen 

artean baino, eta 30 eta 34 urte bitarteko talde horren barruan lanean ari diren 

gazteen ehunekoak gora egin du ehuneko 7 puntu 2013az geroztik. 

30 eta 34 urte bitarteko okupatuek iraupen mugagabeko kontratu gehiago dituzte 

(% 61,0), lanaldi osoan gehiagotan egiten dute lan (% 77,2) eta soldata 

handiagoak dituzte (batez beste hilean 1.242 €).  

Hala ere, alderdi batzuek ez dute hobera egiten adinak gora egin ahala; ez da 

nabarmen handitzen ikasitakoarekin bat datorren enpleguaren ehunekoa (% 55,7k 

soilik du bere prestakuntzarekin lotutako lana), eta ongi ordainduta daudela uste 

dutenen ehunekoak ere ez du gora egin. Gizonen eta emakumeen arteko 

diferentziak oraindik ere agerian geratzen dira adin horretan. 

30 urtetik beherako pertsonekin alderatuta lana dutenen ehunekoak nabarmen gora 

egin duen arren, talde horretan pertsonen % 21ek dio langabezian dagoela, eta 

haien erdiak urtebete baino gehiago eman du langabezian. Sei hilabeteko epean 

enplegua aurkitzeko aurreikuspenak gora egin du nabarmen 2013arekin alderatuta, 

2015ean % 28,5etik % 46,3ra, baina, hala ere, ezkorragoak dira 30 eta 34 urte 

bitarteko langabeak 30 urtekoak baino. 



 

 


