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E
VALUA Kontsultoretza, Ebaluazioa eta Gizarte-ikerketak Getxolan Getxoko Udalaren Ekonomia Sustapenerako eta En-
plegu Zerbitzuentzat (aurrerantzean Getxolan) egindako “Getxo Udalerriko 2012ko Txosten Sozioekonomikoaren” as-
moa da erreferentzia-agiria izatea, ahalik eta modurik egokienean eta sistematizatuenean, Getxoko udalerriko adierazle 
sozioekonomikoak biltzeko, Getxolanek burututako beste txosten batzuetan ugaritasun eta zabaltasun handiagorekin 

biltzen direnak (funtsean, udalerriko enpresa erradiografia) nahiz proposatutako helburuetarako garrantzitsuak jotzen direnak.

Hori dela-eta, agiri honetan, udalerriaren inguruko informazio sozioekonomikoa emateko, bost gai edo garrantzi-eremuko adiera-
zleak jorratu dira:

•	 Eremu soziodemografikoa.

•	 Hezkuntza- eta prestakuntza-eremua

•	 Eremu ekonomikoa

•	 Enpresa-eremua

•	 Lan-eremua

Getxoko udalerriari buruzko informazio sozioekonomiko handiena agiri bakar batean biltzeko egindako ahaleginean badira, bis-
tan denez, hutsune batzuk, eta hutsune horiek era horretako txostenak egiten jarraitzen dugun eran zuzentzea espero dugu; era 
berean, irakurleen ideiak hartzeko prest gaude. 

Halaber, adierazle edo eremu bakoitzean, informaziorik baliozkoena eta, aldi berean, azken datuekin eguneratuena aurkezten 
ahalegindu gara, baina horrek zailtasunak edo eragozpenak izan ditu informazio ezberdinak argitaratzeko instituzioek edo insti-
tutuek erabilitako denbora medio edota informazioa udalerri-mailan ez bereizteagatik.

1. AurkezpenA
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2.1. hELbURU OROKORRA.

Getxoko udalerriko egoera sozioekonomikoa ezagutzeko aukera ematen duen txostena egitea, oinarrizko informazioarekin eta 
alderdi esanguratsuenak aztertuta.

2.2. hELbURU ESpEZIfIKOAK.

•	 Getxolanentzat Getxoko udalerriko adierazle sozioekonomiko nagusiak bildu eta aurkeztea, baita horien analisia egitea ere.

•	 Getxoko udalerriko testuinguru sozioekonomikoa egitea Bizkaiko Lurralde Historikoaren esparruan.

•	 Udalerriaren egungo egoera hobeto ezagutzen laguntzea, adierazle soziodemografiko, hezkuntza eta prestakuntza arloko 
adierazle eta ekonomia, enpresa eta lan arloko adierazleen bitartez.

•	 Adierazle horien bilakaera kontuan izatea denboran ditugun azken datuekin; hots, azken bi erreferentziekin.

•	 Erreferentziazko lurralde-eremuekin alderatzea, bereziki Bizkaiko Lurralde Historikoarekin eta EAErekin.

•	 Ahal den neurrian, gurtarrila-espezifikotasunak kontuan izatea emandako datu sozioekonomikoetan. 

2. HelburuAk
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3.1. INfORMAZIO-ITURRIAK.

Txosten honek, batetik, izaera kuantitatibo nabarmena du, soilik estatistika-iturriak ustiatu eta erabili baitira atal guztietan, eta, 
bestetik, analitikoa, Getxoko udalerriko adierazleen bilakaera maila handiagoko erreferentziazko lurralde-eremuekin alderatuta 
ulertu eta kokatu nahi izan baita.

Funtsean, datuak lortzeko bi informazio-iturri edo bi formula erabili dira:

•	 Egindako txostenak: Getxolanentzat kanpoko erakundeek egindako txostenetan erabilitako informazioa egokitu da (aurten 
Getxoko udalerriko Enpresa-erradiografia).

•	 “Ad hoc” bilaketa: Gizarte Segurantza; INEM; Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari dagokion Lan Merkatuaren Euskal Behato-
kia, eta batez ere Euskal Estatistika Erakundetik-EUSTATetik eta estatistikako informazio-iturri ezberdinetatik hartu dira aldez 
aurretik egindako beste txosten batzuetan laburtu edo jaso gabeko arloetako adierazleak (txosten honetako arloetakoak)

3.2. TXOSTENAREN EZAUGARRIAK.

Txostena “klasikotzat” jo daiteke metodologia-prozesuko sistematikari dagokionean, adierazleak taula eta grafiko garrantzitsuenen 
arabera erakusten baitira atal zehatz bakoitzean, emaitzen analisiarekin eta testuinguru eta guzti.

Modu horretan, alderatzeko oinarrizko bi dimentsio kontuan izan dira:

•	 Kronologikoa: adierazle ezberdinak alderatu dira azken bi urteetan zehar edota denborako azken bi gertaeren arabera, 
adierazle bakoitzaren inguruan izandako informazio-iturri espezifikoan zeuden datuei jarraiki.

•	 Geografikoa: Getxoko udalerria Bizkaiko Lurralde Historikoko datuekin edo, puntualki, EAEkoekin alderatu da.

Azkenik, txosten honetan, ahal izandako neurrian, uneoro bereizi dira emaitzak sexuaren arabera.

3.3. TXOSTEN SOZIOEKONOMIKOKO EREMU NAGUSIAK.

Agiri honen aurkezpenean azaldutako moduan, txosten honetako adierazle nagusiak eremu hauetan biltzen dira:

•	 Eremu demografikoa.

•	 Hezkuntza- eta prestakuntza-eremua.

•	 Eremu ekonomikoa.

•	 Enpresa-eremua.

•	 Lan-eremua

proceso  3. MetodologiA 
    prozesuA
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T
estuinguru orokorreko alderdi sozioekonomiko orokor gehienek bilakaera negatiboa izan dute azken urtean. Hori dela 
eta, egokia da azken txostenean atal honetan jasotako informazioa orain ere jasotzea. Orduan txosten hauen hasiera-
tik zeuden egoerarik esanguratsuenak berrikusten ziren, neurri handian, krisialdiarekin bat zetozenak.

Modu horretan, urte hauetan adierazle batzuetan gorakada txikiak egon diren arren eta administrazio eta erakunde 
publikoek zein nazioarteko ekonomia erakundeek krisiaren balizko amaierari buruz hitz egin duten arren, 2008tik (Getxoko uda-
lerriko txosten sozioekonomiko hauek aurkezten hasi ginen urtea) gertatzen zaigun moduan, atal honetako lehen erreferentziak 
eragina izaten jarraitzen du txostenaren erronka nagusian; alegia, egungo krisi ekonomikotik bereizteko dugun zailtasunak. 
Krisiaren hasierako punturik gorena 2008. urtearen amaiera aldera eta 2009. urtearen zatirik handienean gertatu zen; baina, 
itxaron zitekeenaren aurka, ez dago egoera berreskuratzen ari den zantzurik; are gehiago, 2012an ekonomia asko atzeraldian 
sartu direla esaten da.

Atal honetan bertan, 2009ko amaierako datuak eman genituen eguneratuta, eta datu horietan aldaketa positiborako joera 
ikusten hasi ginen, eta gauza bera gertatu zen 2010. urtean. Hala ere, une horretan arabiar herrialdeetako azken erreboltek eta 
Japonian gertatu zen hondamendi natural eta nuklearrak berriro ere gainera ekarri zituzten aurreikuspen ilunak berreskuratze 
ekonomiko hasiberriaren eta arinaren inguruan.

Ondoren, egoera areagotu egin zen Europar Batasunean izandako tenkadurengatik, batez ere euroguneko periferiako he-
rrialdeetan. Grezian berreskuratzeko beharra egon da, eta zorraren krisi larria sortu da, besteak beste, Espainian, Italian, eta 
bereziki Portugalen. Horren eraginez, aurreikuspen gehienen arabera, eurogunean balizko atzeraldia egongo da, arina izango 
den arren.

Hala ere, aurreikuspen horiek betetzeaz gain, errealitatean oso optimistak zirela ikusi da. Munduko ekonomia larri dago, eta 
Europa traba nagusietakoa da. Horrez gain, herrialde sortu berrietan ere nolabaiteko eragina nabaritu da, nahiz eta hasieran 
kanpoan zeudela iruditu. 

Krisialdi luzearen eraginez, Europar Batasuneko herrialdeek gastu publikoa murrizteko zenbait neurri hartu dituzte. Horrez gain, 
finantza sistema ahul dago eta ez dago neurririk hazkunde ekonomikoa suspertzeko. Horren guztiaren eraginez, euroguneko 
ekonomia uzkurtu egin da, azken urteari buruz argitaratzen ari diren datuen arabera. NDFren aurreiskupenen arabera, 2013an 
%0,2ko gutxieneko hazkundea egongo den arren, azken urteetako historia ikusita, aurreikuspen horiek prebentzio albait guz-
tiekin hartu behar dira.

Edonola ere, zalantza-egoera horrek eta txostenetan jasotako informazio edo joera kontraesankorrek ez dute galarazi behar 
txosten honetan jasotako informazioaren birtualtasuna jasotzen, kasu batzuetan, esparru desberdinetako bilakaerarekin aldera-
tuta eta hori datuetan bilduta, eta bereziki, egoera orokor bat lurralde zehatz batera ekarrita. 

Bestalde, prebentzio hori egin da askotan zaila izan delako Euskal Autonomia Erkidegoko edo Bizkaiko Lurralde Historikoko 
informazio eguneratua kasu honetan esku artean dugun udalerri-eremuko informazioarekin, Getxokoarekin, bat etortzea.

4. testuinguru 
sozioekonoMiko  

orokorrA
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Horrekin guztiarekin, 2008. urtearen amaieraz geroztik (txosten hauek hasi ziren urtea), testuinguru sozioekonomiko orokorra 
sakonera handiko ekonomia eta finantza krisiak eta horrek sektore ekonomiko guztietan zekarren proiekzio ilun edo zalantza 
handikoak mugatu du. Horri gehitu zitzaion edo gehitu zaio biztanleriak jasotako pesimismoa edo zuhurtzia; izan ere, egoera ero-
so eta egonkorra duten pertsonek ere jarrera ekonomikoan eta kontsumoan prebenitzea edo murriztea hautatu zuten edo dute

2009, 2010 eta 2011. urteen amaieran ez bezala, esan daiteke 2012. urtearen amaieran Bizkaiko Lurralde Historikoaren kasuan 
(Getxoko udalerriarentzat maila handiagoko erreferentzia-eremua) izandako azken datu esanguratsu gehienek ez dutela erakutsi 
jarduera-erritmoaren bilakaera positiboa1. 

Guztiz positiboa ez den aldetik hasita, Barne Produktu Gordina (BPGd) -%0,4 jaitsi da, eta Industria Ekoizpenaren Indizea (IPI) 
are negatiboagoa da, -%3,2, 2012ko hirugarren hiruhilekoko datua edo 2012ko azarokoa aurreko hiruhilekoarekin alderatzen 
badugu. Egoera hori areagotu egin da Industria Ekoizpenaren Adierazlearen urtetik urteko kontrastean, -%6,2 gutxiago izatera 
iritsi baita. 2012ko hirugarren hiruhilekoko BPGd apur bat jaitsi da aurreko urteko hirugarren hiruhilekoarekiko (-%1,4).

Ekonomiaren murrizketak eragin garrantzitsua izaten jarraitzen du biztanleriarentzat sentsibilitate handiagoko eremuan; hau da, 
lan-merkatuan. Datuek okerrera egin dute. Egoera hori medio, Bizkaiko langabeen kopurua, Biztanleria Jardueraren araberako 
(BJA) Inkestako datuen arabera, %2,8 gehitu da 2011. eta 2012. urteen artean; horrela, langabezia-tasa %15,0koa izan da 
2012ko laugarren hiruhilekoan, aurreko hiruhilekoko datuak baino zortzi hamarren handiagoa (+3,8 mila pertsona) eta +0,9 
puntu 2011ko hiruhileko berarekin alderatuta (+2,2 mila).

Era berean, pertsona okupatuen kopuruak jaisten jarraitu du 2008an hasita bezala, eta 460.000ko kopuruaren azpitik mantendu 
da (-%3,8 2011ko amaierarekin alderatuta); 2012ko laugarren hiruhilekoko datua ere -%1,7 jaitsi da aurreko hiruhilekoarekiko. 
Halaber, 2011ko laugarren hiruhilekoko okupazio-tasa %61,8koa izan zen, eta 2012ko hiruhileko berekoa, %59,7koa.

Lan-merkatuaren egoera horrek eta gastu publikoak behera egiteak barne eskarian eragina izan dute. Modu horretan, barne-
merkataritzak, 2012ko lehen hiruhilekoan %4ko beherakada izan zuen 2011ko azken hiruhilekoarekin alderatuta. Era berean, 
kanpo-merkataritzari dagokionez, orain arte esportazioei esker nolabaiteko optimismoa zegoen, baina datuak okertu egin dira 
2011ko hirugarren hiruhilekoaren eta 2012ko hiruhileko beraren artean, -%4,2.

Azkenik, krisi ekonomikoaren beste ondorio bat bezala, Bizkaiko Foru Aldundiak argitaratutako Txosten Ekonomikoetan jasotako 
informaziorik ez dugu 2010etik, batez ere Bizkaiko Lurralde Historikoko datuei dagokienean. Txosten horietan urte bakoitzerako 
erreferentzia-ekonomiaren joera nagusiak eta datu ekonomiko nagusiak aipatzen ziren. Era horretan, egoera ekonomikoa medio, 
egindako azken txosten ekonomikoa atal honetan bertan duela hiru urte aipatutakoa izan da, 2008. urteari zegokiona.

Hala eta guztiz ere, Bizkaiko ekonomiaren inguruan Eustatek argitaratutako datuen arabera eta Merkataritza-ganberak eman-
dako informazioa kontuan hartuta, esan daiteke ekonomiaren egoerak larri jarraitzen duela. Bizkaiko ekonomiaren errealitatea 
Espainiakoa baino hobea den arren, atal honen lehen paragrafoetan azaldutako egoera da nagusi, eta narriadura zeinu ga-
rrantzitsuak ditu.

Analista eta erakunde gehienen azken aurreikuspenen arabera, hazkunde-tasek beherakada izango dute. Espainiako ekonomi-
aren kasuan, joera negatiboa areagotu egin da hurrengo hauen eraginez: murrizketak eta gastu publikoaren doikuntzak, kontsu-
moa hondoratzea eta Espainiako esportazio gehienen jomuga diren inguruko herrialdeen ahultasun ikurrak. 

Zehatzago esanda, Bizkaiko ekonomiaren bilakaera positiboa ahuldu egin da industria-sektorean ekonomia osoaren desazelera-
zioak eragin gero eta handiagoa duelako. Era berean, esportazioetan ere eragin negatiboa du, merkataritza-bazkide nagusia 

1. Kasu batzuetan ez daukagu urte amaierako daturik, txosten hau normalean baino hilabete pare bat lehenago egin delako.
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den Europako ekonomia uzkurtu egin baita. Hala ere, kanpo-merkataritza faktore giltzarria da BPGd-ren beherakada leuntzeko.

Ildo beretik, zerbitzuen sektoreak edo hirugarren sektoreak desazelerazioa izaten jarraitzen du, baina emaitzarik makurrenak 
eraikuntzaren sektorean daude eta sektore horretan beherakada areagotu egin da.

Lan-merkatuaren bilakaerak makurra izaten jarraitzen du, esan dugun moduan. Langabezia %15,0ra handitu da. Horrekin 
batera, kontratuen kopurua zein Gizarte Segurantzako afiliazioen kopurua murriztu da. Egoera gero eta ilunagoa da, eta ekono-
mia atzeraldian sartzeak atzeratu egingo du joera hori enplegu-sorrerako joerara aldatzea. 

Amaitzeko, eta zoritxarrez, nabarmena dirudi krisitik ateratzeko bidea gogorra eta latza dela. Izan ere, aurreko txostenetan ager-
tzen ziren adierazle positibo batzuk desagertu egin dira.
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G
etxoko udalerriko txosten sozioekonomikoaren lehen atalean, udalerriko adierazle demografiko batzuk aurkeztuko 
dira; hau da, bi garaitakoak: 2006. eta 2011. urteetakoak. Hori berrikuntza da aurreko urteetako txostenetan jaso 
diren datuekiko. Ohikoa denez, bildutako informazioarekin, datu guztien homogeneotasuna bilatu nahi izan da. 
Datu horiek, batez ere, Biztanleriaren eta Etxebizitzen 2006ko Erroldatik2  eta Biztanleriaren eta Etxebizitzaren 

Estatistikatik3  hartu dira. 

Era berean, Bizkaiko Lurralde Historikoko eta EAEko osoko adierazleak aurkeztuko direnez, hiru eremu geografiko horiek kon-
paratu ahal izango dira, zehaztutako denboran zehar.

5.1. bIZTANLERIA EGOILIARRA SEXUAREN ARAbERA.

Getxon 79.982 biztanle zeuden 2011ko urtarrilaren 1ean; hau da, Bizkaiko Lurralde Historiko osoko biztanleriaren %6,94. 
2006ko datuekin alderatuta, biztanleen kopurua baxuagoa da, orduan %7,15 baitziren. 2001ko eta 2006ko datuekin aldera-
tzean gertatzen zen moduan, biztanleen bolumen horrek erakusten du biztanleen kopuruak behera egin duela 2006ko datuekin 
alderatuta (81.254 pertsona erroldatuta), zehatz esanda, 1.272 pertsona gutxiago (-%1,6), 5.1. taula. Eremu handiagoko erre-
ferentzia-lurraldeetan joera aurkakoa izan da berriro ere; izan ere, Bizkaian %1,4 gehitu da eta EAEn %2,1, kopuru erlatiboetan, 
5.2. taula.

Getxoko biztanleriaren murrizketa horretan, sexu bakoitzak intentsitate ezberdina du, joera oso antzekoa izan arren. Gizonezkoei 
dagokienez, 790 gutxiago dira (-%2,1); emakumeak, aldiz, 482 gutxiago (-%1,1). Joera horrek sexuen proportzioaren hesia 
arinki gehitzea besterik ez du egiten; horrela, 2011. urteko biztanle guztien artean emakumeak gehiago dira (%52,8), %52,8 
2006. urtean. Getxon bezala, maila handiagoko erreferentzia-lurraldeen eremuetan antzeko egoerak daude, sexu bakoitzak 
biztanlerian duen pisuaren arteko tartea txikiagoa bada ere (Bizkaiko emakumeak %51,6 eta EAEkoak %51,2); bestela esanda, 
sexuen arteko oreka Getxon baino handiagoa da Bizkaian eta EAEn, 5.1. grafikoa. Era berean, nabarmentzekoa da maila handi-
agoko erreferentzia-lurraldeen eremuetan sexu bakoitzak biztanlerian duen pisua ez dela aldatu 2006. urtearekin alderatuta.

2. Biztanleriaren eta Etxebizitzen errolda egiteko, Estatistikako Institutu Nazionalak estatistika zorrotza egiten du. Horrela, Biztanleen Udal Erroldako informazioa ez erabiltzea erabaki da, 

erregistro administratiboa baita, eta hori osatzeaz, mantentzeaz eta kudeatzeaz Udalak arduratzen dira. Gainera, erroldaren helburua da agiri publikoa izatea ondorio administratiboetarako.

3. Bestalde, Biztanleriaren eta Etxebizitzaren gaineko Estatistika egiteko, iturri nagusi gisa administrazio-erregistro ezberdinak erabili dira, informazioa biltzeko bilketa tradizional handiak 

egin gabe. Metodologia-aldaketa garrantzitsu hori bat dator estatistika-institutu aitzindari nagusiak (Suedia, Finlandia edo Holanda) egiten ari direnekin, erregistro administratiboak hartuta, 

antzeko tratamenduak burutzen baitituzte. Estatistika horren erreferentziazko data 2006ko azaroaren 1a da. 

proceso  5. AdierAzle 
    soziodeMogrAfikoAk
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Getxo 2006 2011 ALD. 06/11-

GUZtIRA % GUZtIRAA % Abs. %

Gizonezoak 38.353 47,2 37.563 47,0 -  790 -2,1

Emakum. 42.901 52,8 42.419 53,0 -  482 -1,1

Guztira 81.254 100 79.982 100 -1.272 -1,6

Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006; Biztanleen Udal Estatistika 2011 (Lantzea EVALÜA Aholkularitza)

Taula 5.1. biztanleria sexuaren arabera. Kopuru osoak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2006-2011.

Taula 5.2. biztanleria sexuaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE. 2006-2011.

sexUA
bIZkAIA e.A.e.

ALD. 06/11 ALD. 06/11

Abs. % Abs. %

Gizon.  7.142 1,3 21.402 2,1

Emakum. 8.412 1,4 23.292 2,1

Guztira 15.554 1,4 44.694 2,1

Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006; Biztanleen Udal Estatistika 2011 (Lantzea EVALÚA Aholkularitza).   

5.2. bIZTANLERIA EGOILIARRA ADIN-TALDEEN ETA SEXUAREN ARAbERA.

Getxoko biztanleria adin-talde handietan banatuta era honetan egituratzen da 2011ko datuen arabera: biztanleriaren %17,5 
20 urtetik beherakoak dira, %63,8 20 eta 64 urte artekoak eta %18,7 65 urtekoak edo hortik gorakoak, 5.4. taula. 2006. 
urtearekin alderatuta, biztanleria zahartu egin da; alegia, 20 urtetik beherakoen taldea -%3,7 jaitsi da, %17,9tik %17,5era, 
eta 20 urtetik 64 urtera bitarteko taldea -%4,5 jaitsi da 2006 eta 2011. urteen bitartean (2006an biztanleria osoaren %65,7 
eta 2011n %63,8), eta 65 urtekoak edo hortik gorakoak bi digitu baino gehiago handitu (+%12,4; hau da, 2011n biztanleria 
osoaren %18,7 eta 2006an %16,4), 5.3. eta 5.4 taulak.

5.1. Grafikoa. biztanleria sexuaren arabera. portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2011.
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Getxo 2006 2011 ALD. % 06/11

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

0-19 urte 14.512 7.440 7.072 13.970 7.150 6.820 - 3,7 - 3,9 - 3,6

20-64 urte 53.402 25.543 27.859 51.023 24.279 26.744 - 4,5 - 4,9 - 4,0

65 urte edo gehiago 13.340 5.370 7.970 14.989 6.134 8.855 12,4 14,2 11,1

Guztira 81.254 38.353 42.901 79.982 37.563 42.419 - 1,6 - 2,1 - 1,1

Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006; Biztanleen Udal Estatistika 2011. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza). 

 

Taula 5.4. biztanleria adin-talde handien eta sexuaren arabera. portzentajeak. Getxo, 2006-2011.

Getxo 2006 2011

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

0-19 urte 17,9 19,4 16,5 17,5 19,0 16,1

20-64 urte 65,7 66,6 64,9 63,8 64,6 63,0

65 urte edo gehiago 16,4 14,0 18,6 18,7 16,3 20,9

Guztira 100 100 100 100 100 100

Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006; Biztanleen Udal Estatistika 2011. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza). 

Taula 5.5 . biztanleria adin-talde handien eta sexuaren arabera. Aldaketa portzentualak. bizkaia eta EAE, 2006-2011.

ADIn-tALDeAk
bIZkAIA e.A.e.

ALD. % 06/11 ALD. % 06/11

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

0-19 urte 6,1 6,4 5,7 7,7 8,1 7,2

20-64 urte - 1,1 - 1,1 - 1,1 - 0,7 - 0,9 - 0,6

65 urte edo gehiago 5,9 5,9 5,8 7,1 7,7 6,7

Guztira 1,4 1,3 1,4 2,1 2,1 2,1

Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006; Biztanleen Udal Estatistika 2011. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza). 

Getxoko udalerriko biztanleriaren zahartze-prozesua ez da esklusiboki gertatu, maila altuagoko lurralde-eremuetan egoera la-
rriagoa baita. Bizkaiko Lurralde Historikoan nahiz EAE osoan, 65 urteko edo 65 urtetik gorako pertsonek adin txikieneko taldeak 
baino portzentaje askoz ere handiagoak osatzen dituzte (%20,1 eta Bizkaian %16,7; %19,5 eta EAEn %17,4), 5.6. taula.

Eta aurreko txosten sozioekonomikoetan aurkeztutako 2001 eta 2006. urteetako konparazioan bezala, informazioaren arabera, 
beste lurralde-eremuetan joera moteltzen ari den bitartean, Getxoko udalerria zahartze-prozesuaren faserik nabarmenenean 
murgilduta aurkitzen da. Aurrean aipatu den bezala, Getxoko udalerrian 0tik 19 urtera bitartekoen taldea -%3,7 gutxitu da; 
Bizkaian eta EAEn, aldiz, joera horri buelta eman zaio, eta adin talde horretan biztanleriak gora egin du (+%6,1 eta +%7,7 hu-
rrenez hurren), 5.5. taula.

Era berean, adin nagusiko pertsonen taldean Getxon gertatutako igoerak (+%12,4) bikoiztu egiten du Bizkaian gertatutakoa 
(+%5,9) eta EAEkoa baino 5 puntu handiagoa (+%7,1) da.

Biztanleriaren banaketa sexuaren eta adin-talde handien arabera kontuan hartzen badugu, deigarria da 65 urteko edo hortik 
gorako emakume gehiago daudela gizonak baino; hau da, %20,9 %16,3ren aurrean, batez ere emakumeek bizi-itxaropen 
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4. Eustatek 2005/06 urteetarako argitaratutako azken datuen arabera, EAE osoan emakumeen bizi-itxaropena 84,3 urtekoa da, gizonezkoena 77,2koa den bitartean. Bizkaiko kasuan, 

gizonezkoen datua antzekoa da, eta emakumeena hamarren bat jaisten da; hots, 84,2 urte..

5. Eustatek argitaratutako 2011ko datuak oraindik ere behin-behinekoak izateagatik, ez ditugu sartu, baina badirudi zerra-hortzeko bilakaera erakusten dutela, urte horretan hazkunde 

begetatibo positiboa gertatzeagatik. 629 jaiotza izan dira eta 603 heriotza.

Taula 5.6. biztanleria adin-talde handien eta sexuaren arabera. portzentajeak. bizkaia eta EAE, 2011.

ADIn-tALDeAk
bIZkAIA e.A.e.

% 2011 % 2011

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

0-19 urte 16,7 17,8 15,7 17,4 18,3 16,5

20-64 urte 63,2 65,1 61,4 63,1 64,9 61,3

65 urte edo gehiago 20,1 17,1 22,9 19,5 16,7 22,2

Guztira 100 100 100 100 100 100

Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006; Biztanleen Udal Estatistika 2011. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza). 

handiagoa izatearen ondorioz4 . Egoera hori medio, 65 urteko edo hortik gorako emakumeen pisu portzentuala 19 urteko edo 
hortik beherakoena baino handiagoa da, %16,1; beraz, Getxoko udalerriko emakumeak zahartze-prozesu bete-betean daude, 
eta Bizkaiko eta EAEko datuekiko distantziak laburtzen dituzte. Azkenik esan behar da Getxoko 65 urteko edo hortik gorako ema-
kumeen taldea aztertutako bosturtekoan %11,1 hazi dela, eta beste bi lurralde-eremuetakoa %6ren inguruan aurkitzen dela.

Edonola ere, aztertutako datuetan nabarmendu behar da, emakumeen kasuan ikusitakoaren gainetik, Getxoko udalerrian adin 
nagusiko gizonen taldeak hazkundea izan duela, +%14,2; erreferentziako lurraldeetan, aldiz, bilakaera hori ez da aldentzen 
emakumeen artean gertatutakotik: Bizkaian +%5,9, dezima bat gehiago, eta EAEn +%7,7, puntu bat gainetik.

5.3. hAZKUNDE bEGETATIbOA ETA MIGRAZIO-SALDOA.

Eremu geografiko espezifikoan, biztanleriaren bilakaeraren joera bi gertaera demografiko oso zehatzek mugatzen dute: haz-
kunde begetatiboak edo biztanleriaren mugimendu naturalak (jaiotza biziaren eta heriotzaren arteko aldea, modu esklusiboan) 
eta migrazio-mugimenduek (biztanleria beste eremu geografiko batzuetara irtetearen eta udalerriaz kanpoko beste lurralde-
eremuetatik datorren biztanleria hartzearen arteko aldea).

Biztanleriaren eta Etxebizitzaren Estatistikako azken biztanleria-datua 2011koa denez, zehatzago esanda 2011ko urtarrilaren 
1ekoa, atal honetan jaso dira 2006. urteaz geroztik biztanleriaren bilakaeran eragina izan duten bi gertaera demografikoak, 
datuak eguneratzearen aurreko informazioa ematen duten arren. Era berean, hurrengo paragrafoetan adieraziko dugun moduan, 
informazio horrekin berretsi ahal izango dugu biztanleriaren bilakaeran ikusitako joera.

Lehen adierazleari dagokionez, erreferentziako bi urteetan egonkortu egin zen; izan ere, erreferentziako lehen urtean, hots, 
2009an, hazkunde begetatiboak zero (0) saldoa izan zuen, jaiotzak eta heriotzak parekatu egin zirelako. 2010ean, saldoa negati-
boa izan zen (-4), heriotzak jaiotzak baino ugariagoak izan zirelako. Aztertutako azken urteko egonkortze hori Bizkaiko Lurralde 
Historikoan nahiz EAE osoan gertatutakoaren aurkakoa da, horietan “hazkunde” begetatibo edo biztanleriaren mugimendu natu-
ral negatiboak eta positiboak izan baitira, hurrenez hurren, 5.7. taula.

Era berean, Getxoko udalerrian bi urteetan izandako hazkunde begetatiboa alderatzen badugu, 5.8. taula, jaiotzak eta heriotzak 
modu paretsuan murriztu dira, kopuru absolutuetan zein erlatiboetan: jaiotzak (-12, -%1,83) eta heriotzak (-8, -%1,22). 

Alderdi hori garrantzitsutzat jotzen da, nola edo hala, Getxoko udalerriko zahartze-prozesua leuntzen duelako. Hain zuzen 
ere, Getxoko udalerriko biztanleriaren zahartze-prozesuaren ondorioz, heriotzak gehitu egingo dira, edo, murrizten badira ere, 
2009an eta 2010ean gertatu bezala, jaiotzak baino gutxiago murriztuko dira; hori dela-eta, horrek eragina izango du hazkunde 
begetatiboan, eta, probabilitate osoarekin, negatiboa izaten jarraituko du datozen urte gehienetan5.
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6. Barneko migrazio-saldoa da espazio-eremu jakin batera egindako barne-migrazioen eta eremu bereko barne-migrazioen arteko aldea. Getxo erreferentziatzat hartuta, EAEko udalerrian 

(Getxo) sortutako migrazioak dira, helmuga EAEko beste udalerri bat dutenak.

7. Kanpoko migrazio-saldoa da inmigrazioaren eta emigrazioaren arteko aldea, espazio-eremu jakin batekoa.

espARRU GeoGRAfIkoAk 2009 2010 ALD. % 09/10

E.A.E. 1.304 1.802 38,19

Bizkaia - 325 - 199 38,77

Getxo 0 - 4 - 0,04

Iturria: EUSTAT. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza) 

Taula 5.7. biztanleriaren mugimendu naturala (hazkunde begetatiboa). Kopuru osoak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2009-2010.

Taula 5.8. biztanleriaren mugimendu naturala (hazkunde begetatiboa). Aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2009-2010.

bIZtAnLeRIARen beReZko mUGImenDUA 2009 2010 ALD. Abs. 09/10 ALD. % 09/10

Jaiotzak 656 644 - 12 - 1,83

Heriotzak 656 648 - 8 - 1,22

Guztira 0 - 4 - 4 - 0,04

Iturria: EUSTAT. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza) 

Taula 5.9. Migrazio-saldoa eremuaren (barnekoa eta kanpokoa) eta sexuaren arabera. Kopuru osoak eta aldaketa absolutuak. Getxo, 2009-2011.

Getxo 2009 2010 2011

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

Kanpokoa 402 170 232 338 81 257 453 167 286

Barnekoa - 286 - 138 - 148 - 275 - 89 - 186 - 212 - 74 - 138

Guztira 116 32 84 63 - 8 71 241 93 148

Iturria: EUSTAT. Emigrazio-mugimenduen estatistika. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza) 

Bestalde, Migrazio Mugimenduen inguruan Eustatek egindako Estatistiketan, 2009, 2010 eta 2011koetan, ikusten da joera 
egonkortu egin dela, aurreko txostenetan migrazio-saldoari buruz aurkeztutako 2007ko informazioarekiko (urte horretan -42 
izan zen). Migrazio-saldoari batzuetan migrazio garbia ere esaten zaio; hau da, migrazio-korronteen edo fluxuengatik izandako 
sarreren eta irteeren arteko aldea. Modu horretan, oraingoan aurkeztutako hiru urteetan, migrazio-saldoa positiboa da: +116 
2009an, apur bat gutxiago 2010ean (+63 pertsona), eta bikoitza erreferentziako azken urtean, 2011n (+241 pertsona), 5.9. 
taula.

Ikus daitekeenez, migrazioen barne-dimentsioak, barneko migrazio-saldoak6 , efektu negatiboa sortzen du udalerrian hiru 
urteetan izandako migrazio-saldo garbian, kanpoko migrazio-saldoarekin7  argi eta garbi konpentsatu den arren (+402, +338, 
eta +453). Alegia, Getxoko udalerriak kanpoko pertsonak erakartzeko indarra duen bitartean, ez da gauza bera gertatzen berta-
koekin, beste udalerri batera bizitzera joaten baitira.
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Taula 5.10. biztanleria jaioterriaren arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2006-2011.

Getxo 2006 2011 ALD. 06/11

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Araba    684 0,8    642  0,8 - 42 - 6,1

Gipuzkoa 1.252 1,5 1.189 1,5 - 63 - 5,0

Bizkaia 60.544 74,5 58.932 73,7 - 1.612 - 2,7

Beste probintziak 13.045 16,1 12.059 15,1 - 986 - 7,6

Atzerria 5.729 7,1 7.160 9,0 1.431 25,0

Guztira 81.254 100 79.982 100 - 1.272 - 1,6

Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006; Biztanleen Udal Estatistika 2011. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza) 

Bi joera horietan eragina duten aldagaiei dagokienean, bi gertaera kontuan har daitezke: batetik, atzerriko immigrazioa lehen 
kasuan, eta, bestetik, etxebizitzaren prezioak bigarren kasuan.

5.4. JAIOTERRIA.

Getxoko udalerrian bizi diren biztanle gehienak Bizkaiko Lurralde Historikoan jaio dira, biztanleriaren %75 inguru, erreferentziako 
urteetan zehar apur bat murriztu bada ere (-1.612, -%2,7), 2001. eta 2006. urteen artean bezala. Edozein kasutan, murrizke-
tarik esanguratsuena, termino erlatiboetan, Estatuko beste probintzia batzuetan jaiotako pertsonen artean gertatzen da, EAE alde 
batera utzita (-986, -%7,6). Atzerritik etorritako pertsonak gehitu dira (+1.431, +%25,0); hots, 2006an %7,1 ziren eta handik 
bost urtera %9,0 izatera iritsi dira, 5.10. taula.

Aurreko urteetako txostenetan aurreikusitako moduan, 1996 eta 2001eko eta 2001 eta 2006ko datuekin, joera horri buruzko 
oharrak nabarmen areagotu dira, Biztanleriaren eta Etxebizitzaren Estatistikaren inguruko 2011ko datuak esku artean izatean. 
Era berean, Bizkaian nahiz EAEn, atzerritarrak biztanleria egoiliarraren %7,8 eta %8,1 izatera iritsi dira, hurrenez hurren, 5.2. 
grafikoa, eta aztertutako bosturtekoan izandako bilakaeran %50 inguruko igoerak gertatu dira; hau da, +%45,6 eta +%53,3, 
hurrenez hurren, 5.11. taula. Hala ere, joera hori leundu egin da, 2001 eta 2006 bitartean bilakaera termino erlatiboetan 
%100etik gorakoa izan zela kontuan hartuta.

Getxorako datu zehatzik ez dugun arren, EAEko datuak dituen informazioa dago8, eta horretan alderatu egiten dira bertako 
biztanleak eta atzerritarrak. Atzerritarrek adin-piramidean eragina dutela ikus daiteke, atzerriko biztanleen adin-egitura ber-
tako biztanleen egituraren oso desberdina baita. Atzerriko biztanleen kasuan, kontzentrazio handiagoa dago ekoizpen-adineko 
taldeetan (lan adina) eta ugaltze-adineko taldeetan. Aitzitik, bertako biztanleen kasuan, zaharragoak dira eta atzerritik datozenak 
gazteagoak.

5.5. fAMILIA-KOpURUA ETA fAMILIA-MOTAK.

Atal honetan familia-kopuruaren eta -motaren inguruan azaldutako informazioa zaharkitutzat9  hartu badaiteke ere, txosten hau 
egiteko unean informazio hori bakarrik izan dugu esku artean eremu geografiko zehatz baten egitura sozialaren eta ezaugarri 
soziodemografikoaren parametro garrantzitsuaren gainean. Familia gizartearen funtsezko elementua da, dituen funtzio sozialen 
arabera, eta, azken urteetan, familian gertatutako aldaketa garrantzitsuen ondorioz, jaiotza-tasa, lan-merkatua eta mendeko adin 
txikiko edo adinekoen euskarri edo zaintza bezalako alderdietan eragin handia izaten ari da, beste zenbaiten artean.

Familiaren definizio administratiboa egiten badugu, hau da, pertsona-taldea, oro har ahaidetasun-lotura duena, odolekoa edo 

8. EAEko 2011ko Memoria Sozioekonomikoa, Euskal Ekonomia eta Gizarte Kontseiluak (CES) egindakoa.

9. Eustatek jakinarazi digu 2006ko udal-banaketako informazioa ezin dela eskuratu, baina Lurralde Historiko eta Autonomia Erkidego mailan informazioa badagoela. Argitaratutako azken 

informazio horren arabera, 2001 eta 2006 urteen artean, kide bakarreko nukleoak (biztanleriaren zahartzearen ondorioz), seme-alabarik gabeko familia nuklearrak eta polinuklearrak 

gehitu egin dira
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politikoa, maila edozein dela ere, bizitza komuna egiten duena, etxebizitza batean (etxebizitzan gaua ematen duten zerbitzuko 
kideak barne, erregimen familiarreko apopiloak eta kide bakarreko familia moduan bakarrik bizi diren pertsonak ere bai), Getxoko 
udalerrian familiak handitu egin dira, guztira 2.035; hots, %8,1 gehiago, 5.12. taula. Portzentaje hori Bizkaikoaren (%7,6) eta 
EAEkoaren (%9,6) oso antzekoa da, 5.13. taula.

Familia-kopuru handitze hori, nahiz eta biztanleriak aldakortasun eskasa izan, etxebizitza ezberdinen tamainan, kopuruan eta 
egituran jasaten ari diren aldaketa esanguratsuen erakuslea da. Familia-nukleo nagusiena bikoteak eta seme-alabek osatzen 
dute, familia nuklearra deitzen dena, horren zama murriztu den arren erreferentziako denboraldian (%52,2koa 1996an eta 
%46,4koa 2001ean). Eta hori bi urteen arteko aldakortasuna handia izan ez den arren (-500 familia, -%3,8).
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5.2. Grafikoa. biztanleria jaioterriaren arabera. portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2011.

Taula 5.11. biztanleria jaioterriaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE, 2006-2011.

LUGAR De nAcImIento
bIZkAIA e.A.e.

ALD. 06/11 ALD. 06/11

Abs. % Abs. %

Araba - 188 - 2,2 5.450 3,0

Gipuzkoa - 30 - 0,2 8.030 1,5

Bizkaia 8.535 1,1 8.680 1,1

Beste probintziak - 20.783 - 7,8 -38.684 - 7,9

Atzerria 28.020 45,6 61.218 53,3

Guztira 15.554 1,4 44.694 2,1

Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006; Biztanleen Udal Estatistika 2011. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza) 
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Getxo 1.996 2001 ALD. 96/01

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

 Pertsona bakarra  3.255 13,0  4.347 16,1 1.092 33,5

 Konposatua    559  2,2    738  2,7   179 32,0

 Nuklearra haurrik gabea  3.248 13,0  3.767 13,9   519 16,0

 Nuklearra haurrekin 13.045 52,2 12.545 46,4 -  500 - 3,8

 Guraso bakarrekoa  2.461  9,9  3.022 11,2   561 22,8

 Hedatua  1.872  7,5  2.115  7,8   243 13,0

 Polinuklearra    544  2,2    485  1,8 -   59 -10,8

Guztira 24.984 100 27.019 100 2.035  8,1

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 1996 (Lantzea EVALÚA Aholkularitza). 

Taula 5.12. familia-motak. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 1996-2001.

5.3. Grafikoa. familia-motak. portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2001.
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Bestalde, termino absolutuetan eta portzentualetan, kide bakarreko familiak izandako hazkunde nabarmena azpimarratu behar 
da (+1.092 familia eta +%33,5)10 , %13,0tik %16,1era. Kide bakarreko nukleoen hazkunde horrek lotura zuzena du biztanle-
riaren zahartze-prozesuarekin; ondorioz, garrantzi are handiagoa du Bizkaian nahiz EAEn (%19,2 eta %20,3, hurrenez hurren), 
5.3. grafikoa, eta hazkundea nabarmenagoa (%37,5 eta %44,4), 5.13. taula.

10. EUSTATek ezarritako tipologien arabera, familia-motak hauek dira: kide bakarrekoa izango da familia-nukleorik ez duena eta soilik pertsona batek osatzen duena; konposatua, berriz, 

familia-nukleorik ere ez duena eta bi pertsonek edo gehiagok osatzen dutena, ahaidetuta egon ala ez; seme-alabarik gabeko nuklearra seme-alaba ezkongaberik gabeko senar-emazteek 

osatzen duten familia-nukleoa; seme-alabakiko nuklearra seme-alaba ezkongabeak dituen senar-emazteek osatzen duten familia-nukleoa; guraso bakarreko familia seme-alaba ez-

kongabeak dituen aitak edo amak bakarrik osatzen duen familia-nukleoa; zabala edozein motako familia-nukleoa ahaidetutako pertsona batekin edo gehiagorekin bizi dena; eta, azkenik, 

polinuklearra bi familia-nukleo edo gehiago dituena
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Taula 5.14. familiaren batez besteko tamaina. batez bestekoa eta aldaketak. Getxo, bizkaia eta EAE, 1996-2001.

espARRU GeoGRAfIkoAk 1996 2001 ALD. Abs. 96/01

E.A.E. 3,0 2,8 -0,2

Bizkaia 3,1 2,7 -0,4

Getxo 3,3 3,0 -0,3

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 1996. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza). 

Taula 5.13. familia-motak. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE, 1996-2001.

tIpo De fAmILIAs bIZkAIA e.A.e.

ALD. 96/01 ALD. 96/01

Abs. % Abs. %

 Pertsona bakarra 20.977 37,5 46.700 44,4

 Konposatua  2.469 24,7  5.743 29,3

 Nuklearra haurrik gabea 10.153 17,4 21.852 20,7

 Nuklearra haurrekin - 9.185 - 5,3 -17.193 - 5,4

 Guraso bakarrekoa  4.979 13,8 10.540 16,2

 Hedatua  1.658  6,1  3.227  6,5

 Polinuklearra - 2.803 -27,7 - 5.188 -28,6

Guztira 28.248  7,6 65.681  9,6

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 1996. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza).

Beste bi ohar kontrajarriek familia polinuklearren murrizketa ez ezik (-59, -%10,8), hots, soilik %1,8, guraso bakarreko familien 
hazkundea ere erakusten dute (bereziki emakumeak). 2001. urtean 3.022 familia-nukleo ziren (+561 1996koarekiko, +%22,8).

Bizkaian eta EAEn Getxoko udalerrirako 1996 eta 2001. urte artean adierazitako joera nagusi berak jasotzen dira: seme-alabak 
dituen familia nuklearraren eta polinuklearraren gainbehera, eta kide bakarreko eta guraso bakarreko familia-moten igoera. Hala 
ere, seme-alabak dituen familia nuklearraren gainbehera apur bat txikiagoa da Getxoko udalerrian. Hori dela-eta, seme-alabak 
dituen familia nuklearrak ehuneko handiagoa du 2001ean Getxon (%46,4), Bizkaiarekin (%41,4) eta EAE osoarekin (%40,4) 
alderatuta, horietan ohikoa bada ere, zama txikiagoa baitu.

Aurreko paragrafoetan adierazitako familia-moten dinamikak aldaketa erantsia erakusten du; hau da, tamainaren murrizketa: 
Getxon 3,3 pertsonakoa da 1996. urtean eta 3,0koa 2001ean, -0,3 puntuko murrizketa. Hala eta guztiz ere, Getxoko udale rriko 
familiaren batez besteko tamaina Bizkaikoa baino hiru hamarreko handiagoa da eta EAEkoa baino bi hamarreko handiagoa 
2001. urtean, 5.14. taula.
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G
etxoko udalerriko txosten sozioekonomikoaren bigarren atalean udalerriko biztanleriaren hezkuntzarekin eta pres-
takuntzarekin lotutako adierazleak aurkezten dira, bereziki ikasketa-maila eta irakaskuntza-maila ezberdinetan 
matrikulatutako ikasleak. Era berean, azken puntuan, ikasleen mugikortasunari buruzko informazioa jasotzen da.

Halaber, Bizkaiko Lurralde Historikoko eta EAE osoko adierazleak aurkeztuko dira, hiru eremu geografikoen artean 
konparazioak egite aldera.

6.1. bIZTANLERIA EGOILIARRA IKASKETA-MAILA ETA AMAITUTAKO IKASKETEN ARAbERA.

2012. urtean zehar eguneratutako datu berrien eta Hezkuntzaren inguruko 2010eko Udal Estatistikako datuen arabera11, 10 ur-
tetik gorako biztanleriaren hezkuntza-egiturak nabarmena izaten jarraitzen du hezkuntza-maila edo amaitutako ikasketak altuak 
izateagatik. 2010. urtean, Getxon, 23.264 pertsona zeuden goi-mailako ikasketekin; alegia, hezkuntza-maila garrantzitsuena 
kopuruei dagokienez, (kopuru osoaren %31,6). Aztertutako aldian maila hori apur bat hazi egin da (906 pertsona, +%4,1), 6.1. 
taula. Hazkunde hori gertatu da, biztanleria osoak izandako jaitsiera gorabehera, ikasketa-mailaren arabera; beraz, ehuneko 
zama osoarekin alderatuta 1,6 puntu handitu da 2006ko %30,0tik.

Halaber, erdi eta goi mailako ikasketei dagokien maila handitu egin da, gutxi bada ere (49 pertsona, %0,6): 2006an %11,9 eta 
2010ean %12,1.

Aitzitik, biztanleria gehien murriztu da ikasketarik gabeko pertsonak (-103 pertsona, -%15,5) biltzen dituzten hezkuntza-mailetan 
eta, batez ere, lehen mailako ikasketak dituzten taldean (-3.833, -%21,7).

Bestalde, aipatzekoa da, 1996 eta 2001 eta 2001 eta 2006. urteetako datuak konparatzean ez bezala, pertsona analfabetoen 
kopuruak gora egin duela (+2, +%2,1), eta 96 pertsonatik 98ra igaro dela.

Eta, amaitzeko, gainerako bi kategorietan, hots, bigarren mailako ikasketetan eta ikasketa profesionaletan, kopuruak gora egin 
du termino absolutuetan, eta beraz, baita termino erlatiboetan ere aztertutako aldian: ikasketa profesionalak dituzten pertsonak 
(+607, +%8,0) eta bigarren mailako ikasketak dituzten pertsonak (+1.527, +%8,9).

Horrekin guztiarekin, 10 urtetik gorako biztanleriaren banaketa, handienetik txikienera eta ikasketa-mailen arabera, 2010ean 
ondorengoa izango da, handitik txikira: %31,6 goi-mailako ikasketak, %25,5 bigarren mailako ikasketak, %18,8 lehen mailako 
ikasketak, %12,1 erdi eta goi mailako ikasketak, %11,1 ikasketa profesionalak eta soilik %0,9 ikasketarik gabeak edo pertsona 
analfabetoak.

 11. Hezkuntzaren inguruko Udal Estatistikan informazioa ez da zuzenean jasotzen; barruko eta kanpoko informazio-iturri administratiboak erabiltzen dira. Abiapuntua barruko iturri estatistikoak dira, 
Biztanleriaren eta Etxebizitzaren Estatistikakoak (BEE) eta Biztanleen Udal Estatistikakoak (BUE). Horrez gain, kanpoko iturri administratiboak erabiltzen dira hezkuntza arlorako, EAEko Administrazio-
arenak eta Estatuko Administrazioarenak. Horiek erregistro administratiboen fitxategiak dituzte ikasketa mailaren eta titulazioen arloan.

6. HezkuntzA etA 
prestAkuntzA 
AdierAzleAk
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Taula 6.1. biztanleria ikasketa-mailaren arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2006-2010.

Getxo 2006 2010 ALD. 06/10

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Analfabetoak    96 0,1 98 0,1 2 2,1

Ikasketarik gabe 666 0,9 563 0,8 - 103 - 15,5

Lehen mailakoak 17.652 23,7 13.819 18,8 - 3.833 - 21,7

Lanbidekoak 7.601 10,2 8.208 11,1 607 8,0

Bigarren mailakoak 17.243 23,2 18.770 25,5 1.527 8,9

Erdi-goi mailakoak 8.854 11,9 8.903 12,1 49 0,6

Goi mailakoak 22.358 30,0 23.264 31,6 906 4,1

Guztira 74.470 100 73.625 100 - 845 - 1,1

Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006; Hezkuntzari buruzko udal estatistika, 2010. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza). 

Datu horien arabera, Getxoko udalerriaren prestakuntza-maila altua da, eta biztanleria oso prestatua du erreferentziazko beste 
eremuekin alderatuta. Goi mailako hezkuntza-mailek (bigarrenekoak, erdi-goi mailakoak eta goi mailakoak) garrantzi handi-
agoa dute Bizkaian eta EAEn baino; azken horietan, biztanleriaren egiturak ikasketa-mailaren arabera oso antzekoak dira, 6.1. 
grafikoa.

6.1. Grafikoa. biztanleria ikasketa-mailaren arabera. portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2010.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Getxo Bizkaia E.A.E.
 0,1  0,8

18,8

11,1

25,5

12,1

31,6

0,6 3,1

36,1

14,7

21,4

 8,6

15,6

8,6

21,6

15,3

36,4

2,90,5

Analfabetoak

Ikasketarik gabe

Lehen mailakoak

Lanbidekoak

Bigarren mailakoak

Erdi-goi mailakoak

Goi mailakoak

 
 

14,7

Hori ez da oztopoa hiru lurraldeetako biztanleriak bere hezkuntza-maila dezente igotzeko; izan ere, bigarren edo hirugarren 
mailako ikasketak amaitu dituzten pertsonak asko izan dira, 6.2. taula, gainerako kategorietan kopurua murriztu den arren. 
Modu horretan, Bizkaian eta EAEn, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren ondoko ikasketak gainditu dituen biztanleria %60tik 
gorakoa da, eta Getxon %80tik gorakoa, 6.1. grafikoa.
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6.2. IKASLEAK IRAKASKUNTZA-MAILAREN ARAbERA.

Unibertsitate-mailakoak ez diren hezkuntza-etapetako ikasleei dagokienez, 2010/11 ikasturtean, 8.044 ikaslek jaso dute erre-
gimen orokorreko irakaskuntza, unibertsitatez kanpokoa; hau da, aurreko ikasturteko ikasle kopuru bera ia-ia (+3 ikasle). Goi-
mailako LHn gertatutako ikasleen galera handia, termino absolutuetan zein erlatiboetan (-49 ikasle, -%25,0), konpentsatu egin 
da ikasleen kopuruak gora egin duelako Lehen Hezkuntzan (+29 ikasle, +%1,0) eta Haur Hezkuntzan (+14, +%0,6) eta Lanbide 
Heziketari lotutako irakaskuntza-modalitatean, Erdi Mailako LHn (+12, +%5,8), 6.3. taula.

Unibertsitatez kanpoko hezkuntza-etapan, Lehen Hezkuntzak du ikasle gehien (2.925 ikasle, kopuru osoaren %36,4), maila 
gehien  dituen derrigorrezko hezkuntza izateagatik. Ondoren, Haur Hezkuntza dago (2.370 ikasle, %29,5), derrigorrezkoa ez 
dena. Hirugarren lekuan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) aurkitzen da (1.622 ikasle, %20,2), derrigorrezkoa eta lau 
mailakoa. Laugarren lekuan, derrigorrezkoen ondorengo Batxilergoak daude (750 ikasle, %9,3). Eta, azkenik, azken bi ikastur-
teen arteko konparazioan joera desberdinak ikus daitezkeen arren, Lanbide Heziketa, Erdi edo Goi Mailakoa, oso gutxi errotuta 
dagoela esango genuke (365 ikasle, kopuru osoaren %4,5). Horrek guztiak unibertsitateko erdi eta goi mailako hezkuntza nagusi 
dela erakusten du udalerriko biztanleriak lortutako hezkuntza-mailaren edo amaitutako ikasketen artean.

Derrigorrezkoen ondorengo mailen azken banaketaren arabera, aldeak daude Bizkaia eta EAErekin alderatuta; izan ere, horietan, 
Lanbide Heziketak eta Batxilergoak oso antzeko garrantzia dute, segur aski, azken urteetan Lanbide Heziketa sustatu izanak eta 
ekoizpen-munduarekiko duen hurbiltasunak, unibertsitate-bidearekin alderatuta, eragina izan duelako, 6.2. grafikoa.

Aitzitik, badirudi, Getxoko udalerrian, unibertsitate-ikasketak amaituta dituen biztanleriaren kopuru handi eta esanguratsuak, 
biztanleria helduaren eraginak eta familia-inguruneak garrantzia duela unibertsitateko bidea edo lanbide-heziketakoa hautatzeko 
erabakia hartzerakoan.

Taula 6.2. biztanleria ikasketa-mailaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE, 2006-2010.

nIveL De InstRUccIón
bIZkAIA e.A.e.

ALD. 06/10 ALD. 06/10

Abs. % Abs. %

Analfabetoak - 309 - 4,8 - 181 - 1,7

Ikasketarik gabe - 4.331 - 11,8 - 7.774 - 12,0

Lehen mailakoak - 48.921 - 11,4 - 90.705 - 11,2

Lanbidekoak 15.880 11,5 30.614 11,3

Bigarren mailakoak 23.930 11,9 48.005 12,7

Erdi-goi mailakoak 4.569 5,4 10.661 6,8

Goi mailakoak 13.822 9,2 29.114 11,2

Guztira 4.640 0,4 19.734 1,0

Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006; Hezkuntzari buruzko udal estatistika, 2010. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza). 
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Taula 6.3. Ikasleak irakaskuntza-mailaren arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2009-2010.

Getxo 2009 2010 ALD. 09/10

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Haur hezkuntza 2.356 29,3 2.370 29,5 14 0,6

Lehen hezkuntza 2.896 36,0 2.925 36,4 29 1,0

D.B.H. 1.623 20,2 1.622 20,2 - 1 - 0,1

P.H.H.           

Batxillergoa 755 9,4 750 9,3 - 5 - 0,7

Erdi-mailako LH 206 2,6 218 2,7 12 5,8

Goi-mailako LH 196 2,4 147 1,8 - 49 - 25,0

I.E. (Zereginen ikasketa) 9 0,1 12 0,1 3 33,3

P.C.P.I.           

Guztira 8.041 100 8.044 100 3 0,0

Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Eusko Jaurlaritza.. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza). 

6.2. Grafikoa. Ikasleak irakaskuntza-mailaren arabera. portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2010.
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Taula 6.4. Ikasleak irakaskuntza-mailaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE, 2009-2010.

ALUmnADo poR nIveLes De enseñAnZA
bIZkAIA e.A.e.

ALD. 09/10 ALD. 09/10

Abs. % Abs. %

Haur hezkuntza 1.087 2,3 2003 2,2

Lehen hezkuntza 1.941 3,3 3.884 3,4

D.B.H. 201 0,6 1.052 1,5

P.H.H. 471 2,9 25 0,1

Batxillergoa - 32 - 0,2 - 204 - 0,7

Erdi-mailako LH 134 2,4 400 3,6

Goi-mailako LH 507 6,4 822 5,0

I.E. (Zereginen ikasketa) - 13 - 6,7 - 35 - 8,1

P.C.P.I. - 42 - 1,5 - 96 - 2,1

Guztira 4.254 2,3 7.856 2,1

 Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Eusko Jaurlaritza.. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

6.3. IKASLEEN MUGIKORTASUNA.

Getxoko udalerrian, bizileku-udalerrian ikasketak egindako ikasleen kopurua soilik %17,4koa zen 2001. urtean; Bizkaian eta 
EAEn, aldiz, %39,4koa eta %44,0koa, hurrenez hurren, 6.5. taula.

Getxoko ehuneko handiena EAEko beste udalerri batean ikasketak egin dituen ikasleen artean aurkitzen da, %73,7; Bizkaian eta 
EAEn, aldiz, soilik %54,8koa eta %48,8koa da, hurrenez hurren.

Taula 6.5. Ikasleen mugikortasuna. Kopuru osoak eta portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2001.

IkAsLeen mUGIkoRtAsUnA Getxo bIZkAIA e.A.e.

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Bere etxean    214  2,0   2.039  2,0   3.692  2,0

Bizi den udalerrian  1.903 17,4  40.369 39,4  82003 44,0

Zenbait udalerritan     45  0,4     380  0,4     545  0,3

EAEko beste udalerri batean  8.040 73,7  56.180 54,8  90.871 48,8

Beste probintzietako beste udalerritan    527  4,8   2.747  2,7   7.536  4,0

Atzerria    180  1,7     823  0,8   1.673  0,9

Guztira 10.909 100 102.538 100 186.320 100

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001. (Lantzea EVALÚA  Aholkularitza). 
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G
etxoko udalerriko txosten sozioekonomikoaren adierazleak aurkezteko hirugarren atalean, adierazle ekonomiko 
generikoenak bildu dira, eta, udalerriaren egoera ekonomikoaz eta Barne Produktu Gordinaren sormenaz gain, 
bertan bizi den biztanleriaren errenta-eskuragarritasuna azpimarratu dira.

Erakutsitako adierazle desberdinak aurkezterakoan ohikoa denez, Bizkaiko Lurralde Historiko eta EAE osoarekiko 
konparaketak egin dira, Getxoko udalerriko informazioa maila altuagoko erreferentziazko lurralde-eremuekin alderatzeko.

7.1. UDALERRIKO EGITURA EKONOMIKOA ETA bARNE pRODUKTU GORDINA.

Puntu honetan, ekoizpen-jardueren dinamika berriarekin zerikusia duten alderdietako batzuk aztertzen dira. Prozesu honek he-
rrialde garatu gehienetan eragina du, eta, bestelako jardueren aurrean, zerbitzuen jardueren garrantzi eta nagusitasun geroz eta 
handiagoa erakusten du.

Abiapuntu hori kontuan izanik, Getxoko udalerriko egitura ekonomikoa jarduera-sektoreen arabera aztertzerakoan (sektore 
horiek sortutako balio erantsi gordinaren bidez neurtuta), azpimarratu behar den gertaera nagusia da zerbitzuen sektorearen 
dinamismoaren mendekotasun argia; hau da, 2008. urtean, zerbitzu-sektorearen balio erantsi gordina udalerrian sortutako 
osoaren %87,3koa zen. Eragin txikiagoarekin, bigarren lekuan eraikuntza zegoen, %7,8, sektore hori maila gorenean aurkitzen 
zenean. Bestalde, industria-sektoreak %4,7 eskaintzen zuen eta lehen sektoreak soilik %0,1, 7.1 taula.

2005. urteko datuekin alderatuta, ez dago alde handirik, zerbitzuen garrantziari dagokionez izandako gorakadatik haratago; izan 
ere, 2005. urtean, balio erantsi gordinaren %85,7 izatetik 2008an %87,3 izatera pasa zen. Hazkunde hori industria-sektoreak 
(%5,4tik %4,7ra) eta eraikuntza-sektoreak (%8,8tik %7,8ra) izandako jaitsiera arinen ondorioz gertatu zen. Bitartean, muturreko 
puntuan lehen jarduerak aurkitzen ziren, eta, Getxoko udalerriaren kasuan, balio erantsiaren ekarpenean ia desagertu egin dira 
aztertutako bi urteetan (%0,1).

Udalerriaren egitura ekonomiko horrek alde nabarmenak erakusten ditu Bizkaiko eta EAEko egoerarekin, nahiz eta bi horien 
artean oso antzekoak izan eta alde esanguratsurik ez egon bi erreferentzia-urteetako datuetan. Halaber, egitura ekonomikoaren 
tertziarizazio garrantzitsua ikusi da, balio erantsi gordinaren gaineko %70 baino gutxiagoko ekarpenekin, 7.1. grafikoa.

Era berean, Getxon ez bezala, industria jardueraren bigarren sektore moduan kokatuko litzateke balio erantsiarekiko ekarpenari 
dagokionez (%25 inguru), nahiz eta beherazko joera arina erakutsi erreferentziazko bi urteen artean.

Azkenik, aipatzekoa da eraikuntza-sektoreak egindako ekarpenaren egonkortzea 2005 eta 2008 urteen artean, zama globalean 

7. AdierAzle 
    ekonoMikoAk
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Taula 7.1. Egitura ekonomikoa jarduera-sektoreen arabera (balio Erantsi Gordina). portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2005-2008.

JARDUeRA sektoReAk Getxo bIZkAIA e.A.e.

2005 2003 2005 2003 2005 2003

Lehen sektorea  0,1  0,1 0,7 0,6 1,0 0,7

Industria 5,4 4,7 24,9 23,0 29,8 27,9

Eraikuntza 8,8 7,8 10,5 10,6 8,9 9,2

Serbitzuak 85,7 87,3 63,9 65,8 60,3 62,2

Guztira 100 100 100 100 100 100

Iturria: EUSTAT. Kontu Ekonomikoak. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

1 eta 3 hamarren handitu baita, Getxoko udalerriak izandako puntu bateko (1) beherakadaren aurrean. 

Getxoko per capita Barne Produktu Gordina (BPG) 2008. urtean 16.260 €-koa zen, Bizkaikoa (29.971 €) eta EAEkoa (31.514 
€) baino askoz ere baxuagoa; indizea, berriz, 52koa, (Bizkaian 95ekoa eta EAEn 100ekoa). Gainera, Getxoko udalerriko egoera 
adierazle horren inguruan okertu egin da hiru urte horietan, hots, 2005. eta 2008. urteen artean; izan ere, Bizkaian eta EAEn 
%16tik gora hazi den bitartean, Getxon hazkundea puntu bat txikiagoa izan da, %15etik gorakoa, 7.2 taula.

Dena den, Okupatu bakoitzeko Barne Produktu Gordina kontuan hartzen badugu, Getxoko udalerriaren egoera bat dator erre-
ferentziako eremukoekin. Okupatu bakoitzeko 62.969 €-ko BPGarekin eta 94ko indizearekin, Bizkaiko 99ko indizearen eta 
EAEko erreferentziako 100eko indizearen apur bat azpitik kokatzen da. Nolanahi ere, 2008ko argazki-egoera horrek nolabaiteko 
urruntzea erakusten du Getxo, eta Bizkaia eta EAE artean.

Era horretan, erreferentziazko eremu geografikoetan okupatu bakoitzeko BPG 3 urtean %12,4 hazi den bitartean, Getxon haz-
kundea leunagoa izan da, 5.889 € gehiago eta %10,3. Intentsitate-joera ezberdin horien ondorioz, iazko txostenean azaldu 
genuen moduan, Getxok rankingaren mailarik altuenean 110eko indizearekin 2000. urtean zuen kokapena hirugarren lekura 
pasa da 94ko indizearekin, eta 2005ean zuen 96ko indizearen azpitik kokatu da, 7.3. taula.
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7.1. Grafikoa. Egitura ekonomikoa jarduera-sektoreen arabera (balio Erantsi Gordina). portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2005-2008.
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7.2. ERRENTA-bANAKETAREN ANALISIA. bATEZ bESTEKO fAMILIARRA ETA pERTSONALA.

Aurreko puntuan azaldutako egoerarekin ikuspegia aldatzen da Eustatek per capita Errenta Gordinaren inguruan Getxoko udale-
rriarentzat emandako informazioa aztertzerakoan. 2003. urtean, errenta gordina 16.632 €-koa zen eta indizea 137koa (betiere 
erreferentziatzat hartuta EAEko 100eko indizea). Balio horren hazkundea, 2001 eta 2003 urteen artean, 1.710 €-koa izan da; 

Taula 7.3. Okupatu bakoitzeko barne produktu Gordina. Kopuru osoak eta indizeak, aldaketa absolutuak eta portzentualak.  
Getxo, bizkaia eta EAE, 2005-2008.

espARRU GeoGRAfIkoAk kAteGoRIAk 2005 2008 ALD. Abs. 05/08 ALD. % 05/08

E.A.E.
B.P.G. / okupatu 59.345 66.713 7.368 12,4

Indizea   100   100      

Bizkaia
B.P.G. / okupatu 58.730 66.006 7.276 12,4

Indizea 99 99

Getxo
B.P.G. / okupatu 57.080 62.969 5.889 10,3

Indizea 96 94

Iturria: EUSTAT. Kontu Ekonomikoak. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

hau da, %11,5eko igoera. Hazkunde hori apur bat txikiagoa izan bada ere, Bizkaikoaren (%13,2) eta EAEkoaren (%12,2) antze-
koa izan da. Ondorioz, Getxo erreferentziazko eremuetan ikusitako egoeraren gainetik aurkitzen da argi eta garbi, 7.4. taula.

Hala ere, sakonean, lurralde jakin batean bizi diren pertsonen bizi-mailaren irudi errealagoa eta eguneroko bizimodutik gertuago 
dagoena batez besteko errenta pertsonalaren eta familiarraren gaineko informazioak eskaintzen du (barnean egon daitezkeen 
desberdintasunak baztertu gabe, batez bestekoetan oinarritutako datuak erabiltzen direnean beti ezkutuan geratzen baitira, eta 
horietan ohiko desbideratzeak isilean gorde baitaitezke). Horrela, oraingoan, 2009ko informazio eguneratua izan badugu.

Esku artean ditugun datuen arabera, Getxoko 18 urteko eta 18 urtetik gorako pertsonen Batez besteko Errenta osoa 2009an 
26.851€-koa izan zen; aurreko 3 urteetan baino %3,8 handiagoa baino ez. Iazko txosten sozioekonomikoan, 2003 eta 2006. 
urteen arteko konparaketa erreferentzia moduan hartuta, hazkunde hori %30etik gorakoa izan zen. Edonola ere, Getxoko udaler-
riko 18 urteko edo 18 urtetik gorako pertsonek, gutxi gorabehera, Bizkaia eta EAE osoan bizi direnek baino batez beste 7.000 € 
gehiago dituzte, horietan batez besteko errenta pertsonala 19.200 €-tik gorakoa baita.

Getxoko batez besteko errenta erreferentziako lurraldeetan baino handiagoa izan arren, azpimarratzekoa da bolumenen arteko 
aldea murriztu egin dela; egoera hori ez da gertatu orain arte egindako txosten sozioekonomikoetan konparatutako datuetan. 
Bizkaiko (%11,0) eta EAEko (%13,1) batez besteko errenta pertsonalaren igoera 7 puntu eta 9 puntu handiagoa da, hurrenez 
hurren, Getxokoaren aldean (%3,8), 7.5. taula.

Taula 7.2. per capita barne produktu Gordina. Kopuru osoak eta indizeak, aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2005-2008.

espARRU GeoGRAfIkoAk kAteGoRIAk 2005 2008 ALD. Abs. 05/08 ALD. % 05/08

E.A.E.
Per Capita BPG 27.153 31.514 4.361 16,1

Indizea   100   100

Bizkaia
Per Capita BPG 25.738 29.971 4,233 16,4

Indizea 95 95

Getxo
Per Capita BPG 14.125 16.260 2.135 15,1

Indizea 52 52

Iturria: EUSTAT. Kontu Ekonomikoak. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)
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Taula 7.4. per capita Errenta Gordina. Kopuru osoak eta indizeak, aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2001-2003.

espARRU Geo-

GRAfIkoAk
kAteGoRIAk 2001 2003 ALD. Abs. 01/03 ALD. % 01/03

E.A.E.
Errenta Guztira 10.823 12.139 1.316  12,2

Indizea   100   100

Bizkaia
Errenta Guztira 10.571 11.968 1.397  13,2

Indizea    98    99

Getxo
Errenta Guztira 14.922 16.632 1.710  11,5

Indizea   138   137

Iturria: EUSTAT. Pertsonen eta familien errenten inkesta. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Bestalde, pertsona askok, errentarik jasotzen ez dutenek edo oso baxua jasotzen dutenek, nolabaiteko bizi-maila egin dezakete, 
gutxi gorabehera onartzeko modukoa, familia-sarearen euskarri zuzenagoari esker. Horrela, Getxoko udalerriko Errenta Familiar-
raren batez besteko osoa 63.993  €-koa izan da 2009. urtean, 2006an baino 859  € eta %1,4 handiagoa, 7.6. taula.

Errenta pertsonalaren kasuan ikusi dugun moduan, erreferentziazko eremuetan, errenta familiarraren hazkundea Getxon baino 
handiagoa da, %10,0 ingurukoa, 42.000 €-tik gora bi lurraldeetan; horren arabera, familiek ia 21.000 € gutxiago dituzte 
urtean haien premiei, oinarrizkoei edo sozialki sortutakoei, aurre egiteko.

Taula 7.5. batez besteko errenta pertsonal osoa eta eskuragarria. Kopuru osoak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak.  
Getxo, bizkaia eta EAE, 2006-2009

espARRU GeoGRAfIkoAk kAteGoRIAk 2006 2009 ALD. Abs. 06/09 ALD. % 06/09

E.A.E.
Errenta Guztira 17.362 19.631 2.269 13,1

Errenta Erabilgarria 14.598 16.808 2.210 15,1

Bizkaia
Errenta Guztira 17.332 19.241 1.909 11,0

Errenta Erabilgarria 14.501 16.411 1.910 13,2

Getxo
Errenta Guztira 25.880 26.851 971 3,8

Errenta Erabilgarria 20.602 21.775 1.173 5,7

Iturria: EUSTAT. Pertsonen eta familien errenten inkesta. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 7.6. batez besteko errenta familiar osoa eta eskuragarria. Kopuru osoak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak.  
Getxo, bizkaia eta EAE, 2006-2009.

espARRU GeoGRAfIkoAk kAteGoRIAk 2006 2009 ALD. Abs. 06/09 ALD. % 06/09

E.A.E.
Errenta Guztira 38.853 42.729 3.876 10,0

Errenta Erabilgarria 32.655 36.570 3.915 12,0

Bizkaia
Errenta Guztira 39.008 42.191 3.183 8,2

Errenta Erabilgarria 32.623 35.972 3.349 10,3

Getxo
Errenta Guztira 63.134 63.993 859 1,4

Errenta Erabilgarria 50.241 51.876 1.635 3,3

Iturria: EUSTAT. Pertsonen eta familien errenten inkesta. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)
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IndIcadores 
empresarIales

estructura productIva

8.

A
dierazleen laugarren atal honetan, Getxoko udalerriko enpresen egitura eta dinamismoa aztertuko da; alegia, Getxoko 
udalerrian dauden establezimenduen eta horiek sortutako enpleguaren analisia egingo da. Horretarako, Jarduera 
Ekonomikoen Direktorioaren (DIRAE) bidez Eustatek eskaintzen duen informazioa izan da kontuan, establezimendu-
kopurua honako hauen arabera aztertze aldera: jarduera, forma juridikoa eta enplegu-geruza, azken bi urteetako 

bilakaerarekin batera.

Bestalde, kapitulu honen azken atalean, Udaleko Ekonomia Jardueren gaineko Zergan erregistratutako udalerriko enpresei bu-
ruzko informazioa jaso da. Erregistro horretan, Getxon negozio bat ezarri eta mantentzeko eman diren jarduera-lizentzia guztiak 
biltzen dira. 

Edonola ere, zerga horretan izandako arau-aldaketa guztiak direla bide (horien arabera, enpresa gehienek ez dute zerga ordain-
tzeko betebeharra), baliteke enpresa horietako asko bajan emanda ez egotea aktibo ez daudenean.

8.1. ENpRESA-EGITURA ETA -DINAMIKA.

Eustatek argitaratutako Jarduera Ekonomikoen Direktorioaren (DIRAE) arabera, Getxon, 2011ko abenduaren 31n, 6.713 es-
tablezimendu zeuden, aurreko urtean baino -%2,3 gutxiago (161 establezimendu gutxiago). Azken bi urteen inguruan ditu-
gun datuen arabera, jaitsiera-tasa hori Bizkaikoaren antzekoa da (-%2,3, -2.284 establezimendu), eta EAEkoa baino txikiagoa 
(-%2,9, -5.603 establezimendu), 8.1. taula.

Edonola ere, ehunekoetan izandako beherakada hori 2009 eta 2010. urteen bitartean gertatutakoa baino %50 txikiagoa da. 
Informazio hori iazko txosten sozioekonomikoan aurkeztu zen. 

8. enpresA-AdierAzleAk 
    ekoizpen-egiturA
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Taula 8.1. Establezimendu-kopuruaren bilakaera. Kopuru osoak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2010-2011.

espARRU GeoGRAfIkoAk 2010 2011 ALD. Abs. 10/11 ALD. % 10/11

Getxo 6.874 6.713 - 161 - 2,3

Bizkaia 99.086 96.802 2.284 - 2,3

E.A.E. 191.057 185.454 - 5.603 - 2,9

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen gidazerrenda. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 8.3. Establezimenduak jarduera-sektorearen arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2010-2011.

Getxo 2010 2011 ALD. 10/11

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Industriak eta energia 193 2,8 180 2,7 - 13 - 6,7

Eraikuntza 675 9,8 626 9,3 - 49 - 7,3

Salmenta; motor ibilg. konp; Garr. eta Bilteg.; eta Ost. 2.289 33,3 2.208 32,9 - 81 - 3,5

Informazioa eta komunikazioak 157 2,3 163 2,4 6 3,8

Finantza eta aseguruetako jarduerak 241 3,5 237 3,5 - 4 - 1,7

Higiezin jarduerak 379 5,5 372 5,5 - 7 - 1,8

Akt. Profes., Cc., Tekn.; Admin.; y Zerb. Lag. 1.719 25,0 1.680 25,0 - 39 - 2,3

AA.PP.; Hezk.; Osasun jard. eta Zerb. sozialak 765 11,1 794 11,8 29 3,8

Beste zerbitzu jarduerak 456 6,6 453 6,7 - 3 - 0,7

Guztira 6.874 100 6.713 100 - 161 - 2,9

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen gidazerrenda. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 8.2. Establezimenduetako enplegu-kopuruaren bilakaera. Kopuru osoak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak.  
Getxo, bizkaia eta EAE, 2010-2011.

espARRU GeoGRAfIkoAk 2010 2011 ALD. Abs. 10/11 ALD. % 10/11

Getxo 19.781 19.052 - 729 - 3,7

Bizkaia 460.094 452.737 - 7.357 - 1,6

E.A.E. 906.044 890.093 - 15.951 - 1,8

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen gidazerrenda. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Bestalde, urtetik urterako aldaketa horrek eragina du enpleguaren bilakaera denbora-tarte berean aztertzerakoan. Horrela, en-
pleguaren jaitsiera 729 pertsonakoa izan da (-%3,7). Getxoko establezimenduetan 19.781 pertsona enplegatu zeuden 2010. 
urtean eta 19.052 pertsona 2011. urtean. Aitzitik, Bizkaian eta EAEn enpleguaren jaitsiera txikiagoa izan da, -%1,6 eta -%1,8 
hurrenez hurren, 8.2. taula.

Datu horien arabera, Getxoko udalerriko establezimenduen batez besteko tamaina 0,04 enplegu murriztu da establezimendu 
bakoitzeko; hots, 2010ean 2,88 eta 2011n 2,84.

8.2. ESTAbLEZIMENDUAK JARDUERAREN ARAbERA.

Jarduera-sektoreen araberako analisia hasi aurretik, esan behar da informazioa EUSTATek erabiltzen duen 10naka taldekatzeko 
sistema berriaren arabera aurkeztu dela, JESN-2009 ezarri zenetik erabilitako sailkapena oinarri hartuta.
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JESN-2009an oinarritutako taldekatze berriaren arabera, 2011. urtean, Getxon establezimenduak gehien zituen sektorea Mer-
kataritza, Motordun Ibilgailuen Salmenta eta Konponketa, Garraioa eta Biltegiratzea, eta Ostalaritza izan zen, hau da, aurre-
tik bananduta zeuden hiru sektore biltzen zituen sektorea. Guztira, 2.208 ziren, udalerrian dauden 6.713 establezimenduren 
%32,9. Ondoren, bolumenari erreparatuz, Jarduera Profesional, Zientifiko eta Teknikoak, Jarduera Administratiboak eta Zerbitzu 
Osagarriak sektorea aurkitzen da 1.680 establezimendurekin (%25,0), eta Administrazio Publikoa, Hezkuntza, Osasun-jarduerak 
eta Gizarte Segurantza sektorea 794 establezimendurekin (%11,8). Bestalde, gainerako sektoreek ez dute udalerriko establezi-
mendu guztien %10,0 gainditzen.

Sektore mailako azterketarekin jarraitzeko, establezimendu-kopuruaren bilakaerak 2010 eta 2011 artean erakusten du sek-
tore gehienen kopurua jaitsi egin dela aztertutako aldian. Modu horretan, termino erlatiboetan, jaitsierarik handiena Eraikuntza 
sektorean gertatu da, -%7,3 (-49 establezimendu), eta jaitsierarik txikiena Zerbitzuen beste jarduera batzuetan, -%0,7 (-3 es-
tablezimendu). Merkataritza, Motordun Ibilgailuen Salmenta eta Konponketa, Garraioa eta Biltegiratzea eta Ostalaritza sektoreko 
establezimenduek -%3,5 egin dute behera (-81 establezimendu); hots, jaitsierarik handiena termino absolutuetan, 8.3. taula.

Aitzitik, sektoreetako bitan bakarrik egin du gora establezimendu-kopuruak, hazkunde bera termino erlatiboetan (+%3,8): Infor-
mazioa eta Komunikazioak (+6 establezimendu) eta Administrazio Publikoa, Hezkuntza, Osasun-jarduerak eta Gizarte Segu-
rantza (+29 establezimendu).

2010 eta 2011. urteen artean, Getxoko udalerriko enpresa-egitura ia ez da batere aldatu, eta aipatzekoa da udalerrian jarduera 
profesional, zientifiko eta teknikoen establezimenduek, jarduera administratiboen establezimenduek eta zerbitzu osagarrien 
establezimenduek duten garrantzia (%25,0), Bizkaiko (%16,1) eta EAEko (%15,5) egoerarekin alderatuta. Sektore horri Adminis-
trazio Publikoa, Hezkuntza, Osasun-jarduerak eta Gizarte Zerbitzuak epigrafean bildutako establezimenduak gehitu dakizkioke 
(%11,8 Getxon), garrantzi txikiagoa duena Bizkaian eta EAEn, %8,0 baino apur bat handiagoa, 8.1. grafikoa.
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8.1. Grafikoa. Establezimenduak jarduera-sektoreen arabera. portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2011.
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Taula 8.4.Establezimenduak jarduera-sektoreen arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE, 2010-2011.

JARDUeRA ADARRAk
bIZkAIA e.A.e.

ALD. 10/11 ALD. 10/11

Abs. % Abs. %

Industriak eta energia - 74 - 1,1 - 290 - 2,0

Eraikuntza - 1.055 - 7,2 - 2.408 - 8,1

Salmenta; motor ibilg. konp; Garr. eta Bilteg.; eta Ost. - 1.247 - 3,1 - 2.607 - 3,5

Informazioa eta komunikazioak - 23 - 1,3 - 48 - 1,5

Finantza eta aseguruetako jarduerak 51 1,9 62 1,2

Higiezin jarduerak - 3 - 0,1 - 142 - 2,5

Akt. Profes., Cc., Tekn.; Admin.; y Zerb. Lag. - 186 - 1,2 - 578 - 2,0

AA.PP.; Hezk.; Osasun jard. eta Zerb. sozialak 249 3,1 477 3,1

Beste zerbitzu jarduerak 4 0,1 - 69 - 0,5

Guztira - 2.284 - 2,3 - 5.603 - 2,9

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen gidazerrenda. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Getxoko zerbitzu-sektorearen nagusitasun hori (gogoratu sektore horrek udalerri osoari emandako balio erantsi gordinari buruz-
ko datuak, aurreko atalean bildutakoak) Industria eta Energia; Eraikuntza; eta Merkataritza, Motordun Ibilgailuen Konponketa, 
Garraioa eta Biltegiratzea, eta Ostalaritza establezimenduen kontura gertatu da.

Amaitzeko, soilik osagarri analitiko moduan aipatu behar da Getxon Finantza-jardueren eta Aseguruen establezimenduak gutxitu 
diren bitartean (-%1,7 2010 eta 2011 artean), bilakaera positiboa izan dutela Bizkaian eta EAEn (%1,9 eta %1,2, hurrenez 
hurren), 8.4. taula. Era berean, Informazioa eta Komunikazioak sektorean ere bilakaera desberdina izan da Getxon eta errefe-
rentziako beste bi lurralde-esparruetan. Lehen aipatu dugunez, Getxon establezimenduen kopurua %3,8 handitu da eta, Bizkaian 
eta EAEn, aldiz, -%1,3 eta -%1,5 txikitu da, hurrenez hurren.

Azterketa zehatza egiteko asmorik gabe, informazio osoa Getxolanek berak egindako Enpresa Erradiografian, 2011ko datuen 
ingurukoan, kontsulta baitaiteke, soilik hortik ateratako zenbait datu aipatu nahi genituzke, txosten honetan irudi grafikoekin 
agertzen ez direnak.

Aurrean azaldutako moduan, Getxoko udalerrian, pisu handiena duten sektoreak hauek dira: Merkataritza, Motordun Ibilgailuen 
Salmenta eta Konponketa, Garraioa eta Biltegiratzea, eta Ostalaritza; Jarduera Profesional, Zientifiko eta Teknikoak, Jarduera 
Administratiboak, eta Zerbitzu Osagarriak; eta Administrazio Publikoa, Hezkuntza, Osasun-jarduerak eta Gizarte Zerbitzuak. 
Merkataritza, Motordun Ibilgailuen Salmenta eta Konponketa, Garraioa eta Biltegiratzea, eta Ostalaritza sektorea aztertzen hasten 
bagara, 2011. urtean, guztira 2.208 establezimenduk osatzen zuten, eta horietatik 1.022 (hots, %46,3) txikizkako merkatari-
tzakoak ziren.

Jarduera Profesional, Zientifiko eta Teknikoak, Jarduera Administratiboak, eta Zerbitzu Osagarriak sektoreari dagokionez, au-
rreko sailkapenean Lanbide eta Enpresa Zerbitzuak sektorearen barruan zegoena (Getxoko sektore handiena tradizioz), bereziki 
laguntzen duen azpisektorea Jarduera Juridiko, Ekonomiko eta Aholkularitzakoa da (kopuru osoaren %37,3).

Azkenik, Administrazio Publikoa, Hezkuntza, Osasun-jarduerak eta Gizarte Zerbitzuak sektorearen barnean, zama handiena duen 
azpisektorea Osasun-jarduerena da, establezimenduen %58,7 biltzen duena.
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8.3. ESTAbLEZIMENDUAK fORMA JURIDIKOAREN ARAbERA.

Getxoko udalerriko ehun ekonomikoan, pertsona fisikoaren forma juridikoa duten enpresa ugari daude; 2011. urtean, esate 
baterako, %57,1a osatzen zuten, eta, 2010ean, %57,7, apur bat gehiago. Egoera hori gertatu da, funtsean, forma juridiko hori 
duten establezimenduen kopurua jaisteagatik (-136) aztertutako denboraldian; hau da, termino erlatiboetan -%3,4ko behera-
pena.

Pixkanakako garrantzi-galera horrek batez ere Sozietate Mugatuak bultzatu ditu, aztertutako aldian horiek ere behera egin duten 
arren (-28, -%1,4), termino erlatiboetan garrantzi handiagoa baitute (+%0,3). Horrela, forma juridiko guztien %29,0 izatera iritsi 
dira.

Gainerako forma juridikoei dagokienean, aztertutako denboraldian, Beste Forma Juridikoak kategoriak behera egin du   (-1, 
-%1,6). Beste Sozietate eta Elkarte batzuk kategoriak, aldiz, %0,7 egin du gora (+4 establezimendu, zehatz-mehatz), nahiz eta 
gertaera horrek eragin txikia izan duen gainerako forma juridikoen ehunekoen gainean, igoera 2 hamarreko portzentuala izan 
baita. Halaber, aipatzekoa da Sozietate Anonimoek eutsi egin diotela (314).
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8.2. Grafikoa. Establezimenduak forma juridikoaren arabera. portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2011.

Taula 8.5. Establezimenduak forma juridikoaren arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2010-2011.

Getxo 2010 2011 ALD. 10/11

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Pertsona fisikoa 3.969 57,7 3.833 57,1 - 136 - 3,4

Sozietate anonimoa 314 4,6 314 4,7 0 0,0

Sozietate mugatua 1.972 28,7 1.944 29,0 - 28 - 1,4

Beste sozietate eta elkarteak 555 8,1 559 8,3 4 0,7

Bestelako forma juridikoak 64 0,9 63 0,9 - 1 - 1,6

Guztira 7.224 100 7.178 100 -46 - 0,6

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen gidazerrenda. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)
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Taula 8.6. Establezimenduak forma juridikoaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE, 2010-2011.

foRmA JURIDIkoA
bIZkAIA e.A.e.

ALD. 10/11 ALD. 10/11

Abs. % Abs. %

Pertsona fisikoa - 2.077 - 3,9 - 4.890 - 4,9

Sozietate anonimoa - 173 - 2,6 - 340 - 2,7

Sozietate mugatua - 173 - 0,6 - 421 - 0,8

Beste sozietate eta elkarteak 137 1,5 42 0,2

Bestelako forma juridikoak 2 0,1 6 0,2

Guztira - 2.284 - 2,3 - 5.603 - 2,9

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen gidazerrenda. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Azkenik, azpimarratu behar da Pertsona Fisikoak biltzen dituen forma juridikoak izan duela murrizketarik handiena 2010. eta 
2011. urteen artean, termino absolutuetan zein erlatiboetan (-136 establezimendu, -%3,4), 8.5. taula.

Nolanahi ere, establezimenduen forma juridikoak ez du elementu bereizlerik erakusten konparatzeko lurraldeen artean. Zalan-
tzarik gabe, kokapenetik haratago, establezimendu baten lurralde-banaketa ez du forma juridikoak mugatzen. Soilik aipa daiteke 
pertsona fisikoek garrantzi apur bat handiagoa dutela Getxon, eta sozietate anonimoak eta beste sozietate eta elkarte batzuk 
murriztu egin direla, 8.2. grafikoa.

Hala ere, eta aurreko txosten sozioekonomikoetan ez bezala, erreferentziako lurralde-esparruetan forma juridikoek 2010ean eta 
2011n izandako bilakaerak nolabaiteko desberdintasunak ditu Getxorekin alderatuz gero, 8.6. taula. Modu horretan, azpima-
rratzekoak dira Sozietate Anonimoen bilakaeran izandako aurkako joerak: kopuru egonkorra Getxoko erdigunean, eta -%2,5etik 
gorako beherakada Bizkaian eta EAEn; eta beste forma juridiko batzuetan izandakoak: kasu honetan, -%1,6 jaitsi dira Getxon 
eta apur bat gora egin dute Bizkaian eta EAEn, %0,1 eta %0,2 hurrenez hurren.

Bestalde, antzekotasuna dago Pertsona Fisiko moduan eratutako establezimenduen bilakaeran. Hau da, hiru esparru geo-
grafikoetan beherakadarik handienak izan ditu, termino absolutuetan zein erlatiboetan. Beherakada -%3,4koa izan da Getxon, 
eta -%4,9koa EAEn.

8.4. ESTAbLEZIMENDUAK TAMAINAREN ARAbERA (ENpLEGU-GERUZA).

Getxoko enpresa-ehuna, bereziki, udalerriko ehun ekonomikoa estaltzen duten mikroenpresek osatzen dute. Establezimenduen 
%93,5ek 5 langile edo 5 baino gutxiago dituzte (6.273 establezimendu), %83,0k 3 enplegatu baino gutxiago (5.569); aitzitik, 
%1,7 bakarrik aurkitzen da 20 langilerekin edo gehiagorekin (117).

Azken bi urteetan izandako bilakaerari dagokionez, soilik %0,5 (+1 establezimendu) eta %0,8 (+1 establezimendu) hazi dira 
6tik 9ra bitarteko langileak eta 10etik 19ra bitarteko langileak dituztenak. Jaitsierarik handiena termino absolutuetan, ostera, 
mikroenpresek izan dute (0 eta 2 enplegatu artean), 122 establezimendu gutxitu baitira, termino erlatiboetan aldaketa kategoria 
guztien artean txikiena izan arren (-%2,1).
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Kopuru aldetik inpaktu txikiagoa badute ere, establezimendu-kopurua jaitsi duten geruzak 50 langile edo gehiago dituzten es-
tablezimenduak dira, -%5,6 murriztu baitira (-2 establezimendu). 3 eta 5 langile arteko geruzak antzeko termino portzentualetan 
egin du behera, -%5,0, baina, termino absolutuetan, 37 establezimendu gutxiago dira, 8.7. taula.

Mikroenpresek (0 eta 2 pertsona enplegatu artean) Getxoko enpresa-ehunean eragin handiagoa izan dute Bizkaian eta EAEn 
baino, horien zama portzentuala %75 ingurukoa baita. Behe enpleguko geruzatik, ondorioz, gainerakoek presentzia handiagoa 
dute Bizkaian nahiz EAEn, 8.3. grafikoa.

Amaitzeko, Getxoko udalerriaren eta Bizkaia eta EAE bezalako erreferentziazko lurraldeen arteko konparaketa egiteko, Getxoko 
udalerriaren kasuan 6 eta 9 langile arteko eta 10 eta 19 langile arteko geruzetan izandako eta dagoeneko aipatutako igoeraren 
aurrean, geruza horretan establezimenduen kopuruak gutxitu egin dira Bizkaian nahiz EAEn, -%1,1 (10 eta 19 langile arteko 
geruzan EAEn) eta -%4,1 bitartean (6 eta 9 langile arteko geruzan EAEn), 8.8. taula.

Taula 8.7. Establezimenduak enplegu-geruzaren arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2010-2011.

Getxo 2010 2011 ALD. 10/11

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

0 - 2 5.691 82,8 5.569 83,0 - 122 - 2,1

3 - 5 741 10,8 704 10,5 - 37 - 5,0

6 - 9 199 2,9 200 3,0 1 0,5

10 - 19 122 1,8 123 1,8 1 0,8

20 - 49 85 1,2 83 1,2 - 2 - 2,4

>= 50 36 0,5 34 0,5 - 2 - 5,6

Guztira 6.874 100 6.713 100 - 161 - 2,3

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen gidazerrenda. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)
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Taula 8.8. Establezimenduak enplegu-geruzaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE, 2010-2011.

enpLeGU-mAILAk
bIZkAIA e.A.e.

ALD. 10/11 ALD. 10/11

Abs. % Abs. %

0 - 2 - 1.470 - 2,0 - 4.070 - 2,9

3 - 5 - 533 - 4,0 - 986 - 3,8

6 - 9 - 170 - 3,6 - 388 - 4,1

10 - 19 - 68 - 2,0 - 72 - 1,1

20 - 49 - 35 - 1,5 - 77 - 1,7

>= 50 - 8 - 0,7 - 10 - 0,4

Guztira - 2.284 - 2,3 - 5.603 - 2,9

Aipatzekoa da erreferentziako lurralde-esparruetan enplegu-geruza guztiek establezimenduak galdu dituztela 2010 eta 2011. 
urteen artean.

8.5. JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGAN ERREGISTRATUTAKO JARDUERA-LIZENTZIAK.

2011ko ekitaldian, Getxon, guztira 508 jarduera-lizentzia eman dira Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan; hau da, 2010ean 
baino 122 gutxiago (-%194). 508 lizentzia horietatik, 165 Merkataritza, Motordun Ibilgailuak, Garraioa eta Biltegiratzea, eta 
Ostalaritza sektorekoak dira, sortutako guztien ia herena (%32,5). Urte horretan lizentzien kopuru esanguratsua izan duten beste 
sektoreak hauek izan dira: Jarduera Profesional, Zientifiko eta Teknikoak, Jarduera Administratiboak eta Zerbitzu Osagarriak, 
106 lizentzia berrirekin (%12,6); eta Administrazio Publikoak, Hezkuntza, Osasun-jarduerak eta Gizarte Segurantzak, 52 lizentzia 
berrirekin (guztiaren %10,2), 8.9. taula.

Azkenik, 2010 eta 2011 urteak konparatze aldera, 2011n aurreko urtean baino jarduera-lizentzia gehiago eman ziren beste lau 
sektore hauetan: Nekazaritza Jarduerak (+2, +%200); Eraikuntza sektorea (+18, +%64,3); Informazioa eta Komunikazioak (+3, 
+%50,0); eta Finantza eta Aseguru Jarduerak (+1, +%4,2).

Ikusi ahal izan dugunez, urte batetik bestera emandako lizentzien hazkunderik handiena, termino absolutuetan, Eraikuntzaren 
sektorean gertatu da. Horrek esan nahi du, emandako lizentzia guztien gaineko ehunekoa handitu egin dela, 2010ean %4,4 
izatetik 2011n %9,1 izatera. Era berean, Finantza eta Aseguru Jardueren sektorean emandako lizentzien kasuan, 1,1 puntu 
portzentual hazi dira, %3,8tik %4,9ra. 

Aitzitik, emandako lizentzien kopuruak behera egin duen sektoreei dagokienez, aipatzekoa da Merkataritza, Motordun Ibilgailuen 
Salmenta eta Konponketa, Garraioa eta Biltegiratzea eta Ostalaritza sektorearen bilakaera, termino absolutuetan murrizketarik 
handiena izan baitu (67 lizentzia gutxiago), inpaktu erlatiboan bigarren lekuan kokatuz (-%28,9). Gertaera horrek eragina izan du 
orokorrean duen pisu portzentualean, 2010ean %36,8 izatetik 2011n %32,5 izatera igaro baita.

Bestalde, lizentzia berri gutxien, termino erlatiboetan, Administrazio Publikoak, Hezkuntza, Osasun-jarduerak eta Gizarte Segu-
rantzak sektorean eman dira, -%35,8 (29 lizentzia gutxiago eman dira). Beherakada horren eraginez, 2011n 2,7 puntu portzen-
tual murriztu da 2010. urtearekiko jarduera-lizentzia berriak emateari dagokionez, %12,9tik %10,2ra.

Amaitzeko, laburpen moduan, azken bi urte hauetan sortutako egoeraren aurrean pentsa daiteke Getxo udalerriko enpresa-egi-
turaren dinamismoan geldialdia gertatu dela, hirugarren sektorean oinarrituta, eta lehen sektorearen eta eraikuntzaren eragina 
“goraka” hasi dela.
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Forma juridikoari dagokionez, 8.10 taula, ikus daiteke forma juridiko guztietan 2011n emandako lizentzien kopurua jaitsi egin 
dela 2010. urtearekin alderatuta, Sozietate Kooperatiboetan izan ezik. Horietan, bi urteetan lizentzia kopuru bera eman da. Hala 
ere, oso gutxi direnez, zazpi (7) zehatz esanda, orokorrean duten pisua %1,5 baino ez da.

Gainerakoen artean, termino absolutuetan, lizentzia berriak ematean beherakadarik handiena Pertsona Fisikoen artean gertatu 
da (-79, hau da, -%19,5 termino erlatiboetan). Era berean, azpimarratzekoa da Erantzukizun Mugatuko Sozietateen lizentzia 
berriak -%19,2 jaitsi direla, -32 lizentzia. Edonola ere, beherakada horiek ia-ia ez dute eraginik izan orokorrean duten pisuan, bi 
urteetan emandako lizentzien %90era iristen baitira gutxienez.

Hala ere, termino erlatiboetan, lizentzia berri gutxien Sozietate Anonimoetan eman da, -%30,8. Termino absolutuetan 4 lizentzia 
gutxiago baino ez dira, Emandako guztien artean hartzen duten ehunekoak %2 ingurukoa izaten jarraitzen du.

Taula 8.9. Emandako jarduera-lizentziak jarduera-sektoreen arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak.  
Getxo, 2010-2011.

JARDUeRA sektoReAk 2010 2011 ALD. 10/11

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Nekazaritza 1 0,2 3 0,6 2 200,0

Industriak eta energia 27 4,3 23 4,5 - 4 - 14,8

Eraikuntza 28 4,4 46 9,1 18 64,3

Salm; motor ibilg. konp; Garr. eta Bilteg.; eta Ost. 232 36,8 165 32,5 - 67 - 28,9

Informazioa eta komunikazioak 6 1,0 9 1,8 3 50,0

Finantza eta aseguruetako jarduerak 24 3,8 25 4,9 1 4,2

Higiezin jarduerak 20 3,2 15 3,0 - 5 - 25,0

Akt. Profes., Cc., Tekn.; Admin.; y Zerb. Lag. 140 22,2 106 20,9 - 34 - 24,3

AA.PP.; Hezk.; Osasun jard. eta Zerb. sozialak 81 12,9 52 10,2 - 29 - 35,8

Beste zerbitzu jarduerak 71 11,3 64 12,6 - 7 - 9,9

Guztira 630 100 508 100 - 122 - 19,4

Iturria: Getxoko Udala. Jarduera Ekonomikoko Zerga (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 8.10. Emandako jarduera-lizentziak forma juridikoaren arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak.  
Getxo, 2010-2011.

foRmA JURIDIkoA 2010 2011 ALD. 10/11

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Elkarteak eta beste sozietate zibil motak 19 3,0 15 2,9 - 4 - 21,1

Ondasun komunitatea 22 3,5 20 3,9 - 2 - 9,1

Pertsona fisikoak 406 64,0 327 63,7 - 79 - 19,5

Sozietate anonimoak 13 2,1 9 1,8 - 4 - 30,8

Sozietate kooperatibak 7 1,1 7 1,4 0 0,0

Erantzukizun mugatuko sozietateak 167 26,3 135 26,3 - 32 - 19,2

Guztira 634 100 513 100 - 121 - 19,1

Iturria: Getxoko Udala. Jarduera Ekonomikoko Zerga (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)
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G
etxoko udalerriko txosten sozioekonomiko honetako adierazleen aurkezpeneko bosgarren eta azken atalean laneko 
adierazleak biltzen dira; hau da, lan-merkatuarekin lotutako adierazle nagusiak.

Alde batetik, lehen blokean, biztanleria langilearen laneratzearekin zerikusia duen informazioa bildu da; horreta-
rako, Gizarte Segurantzako afiliazioak eta INEMen erregistratutako kontratuak hartu dira kontuan.

Bestetik, bigarren blokean, biztanleriaren lan-egiturari buruzko informazioa bildu da, lurralde ezberdinetako biztanleria akti-
boaren eta okupatuaren bidez; azkenik, langabezian dagoen biztanleriaren eta haren ezaugarrien inguruko informazioa jaso da.

9.1. GIZARTE SEGURANTZAKO AfILIAZIOAK.

2012. urtearen amaieran, Getxoko udalerrian, Gizarte Segurantzara afiliatuta 20.590 pertsona zeuden, 2011. urtearen amaieran 
baino 1.097 afiliatu gehiago (+%5,6). Era berean, aipatu behar da 2011. urteko hilabete guztietan zehar, Gizarte Segurantzan 
afiliatutako pertsonen kopurua txikiagoa izan dela 2010eko epealdi berekoa baino, nahiz eta martxoan afiliatutako pertsonak 
%0,1 gehitu aurreko urteko hilabete berarekin alderatuta (22 afiliatu gehiago).

Aipatzekoa da, era berean, urteko lehenengo hiru hilabeteak kenduta, 2012ko gainerako hilabeteetan, Gizarte Segurantzara 
afiliatutako pertsona kopurua aurreko urteko aldi bereko bolumena baino handiagoa izan dela. Horrez gain, abuztutik aurrera, 
2012an afiliatutako pertsonen bolumenak %5,0tik gorako hazkundeak izan ditu aurreko urteko hilabete berberekin alderatuta. 
Termino absolutuetan, kopurua milatik gorakoa izan da kasu guztietan.

Horrez gain, 2012ko abuztuan eta azaroan soilik Gizarte Segurantzako afiliazioak jaitsi egin dira aurreko hilabeteekiko; hau da, 
-%0,9 eta -%0,3, hurrenez hurren, 9.1. taula.

Bizkaiko datuei dagokienez, 9.2 taula, martxoan eta irailean ikus daiteke nolabaiteko hazkundea aurreko hilabeteekin alderatuz 
gero. Edonola ere, Getxoko udalerriko datuetan ikusi dugunaren alderantziz, 2012ko hilabete guztietan zehar, Gizarte Seguran-
tzara afiliatutako pertsonen kopurua 2011ko denboraldi berekoa baino txikiagoa da, -%1,6 irailean eta -%4,0 azaroan, 7.373 
eta 18.418 afiliazio gutxiago, hurrenez hurren.

9. lAn-AdierAzleAk 
lAn-MerkAtuA
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Getxoko udalerrian enplegatutako pertsonen Gizarte Segurantzako afiliazioak gora egin duen arren 2011ko abendua eta 2012ko 
abendua bitartean, hazkunde horretara egindako ekarpena ez dator bi erregimen ekonomikoetatik: besteren konturako langileen 
kasuan afiliazioek gora egin duten bitartean (+%9,6, 1.281 pertsona gehiago), langile autonomoen afiliazioak -%3,0 murriztu 
dira (184 gutxiago), 9.3. taula. Besteren konturako langileen afiliazioek gora egitea, ziurrenik, 2012an Etxeko Langileen Arau-
bide Bereziari lotuta onetsi ziren arau-aldaketen ondorioa da. Horren eraginez, kopuruak gora egin du modu esanguratsuan12.

Taula 9.2. Gizarte Segurantzako afiliazioen bilakaera hilabetetik hilabetera. Kopuru osoak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak.  
bizkaia, 2011-2012.

bIZkAIA 2011 2011 ALD. 11/11

GUZtIRA ALD. % GUZtIRA ALD. % Abs. %

Urtarrila 466.039 456.790 - 9.249 - 2,0

Otsaila 466.829 0,2 456.880 0,0 - 9.949 - 2,1

Martxoa 467.285 0,1 457.929 0,2 - 9.356 - 2,0

Apirila 468.762 0,3 455.440 - 0,5 - 13.322 - 2,8

Maiatza 467.557 - 0,3 455.031 - 0,1 - 12.526 - 2,7

Ekaina 463.694 - 0,8 453.584 - 0,3 - 10.110 - 2,2

Uztaila 465.497 0,4 450.603 - 0,7 - 14.894 - 3,2

Abuztua 455.642 - 2,1 442.695 - 1,8 - 12.947 - 2,8

Iraila 460.980 1,2 453.607 2,5 - 7.272 - 1,6

Urria 463.806 0,6 450.199 - 0,8 - 13.607 - 2,9

Azaroa 465.701 0,4 447.283 - 0,6 - 18.418 - 4,0

Abendua 463.826 - 0,4 446.776 - 0,1 - 17.050 - 3,7

Iturria: Gizarte-segurantza. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 9.1. Gizarte Segurantzako afiliazioen bilakaera hilabetetik hilabetera. Kopuru osoak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2011-2012.

Getxo 2011 2012 ALD. 11/12

GUZtIRA ALD. % GUZtIRA ALD. % Abs. %

Urtarrila 19.462 19.038 - 424 - 2,2

Otsaila 19.661 1,0 19.340 1,6 - 312 - 1,6

Martxoa 19.770 0,6 19.713 1,9 - 57 - 0,3

Apirila 19.779 0,0 19.793 0,4 14 0,1

Maiatza 19.777 0,0 19.905 0,6 128 0,6

Ekaina 19.722 - 0,3 20.570 3,3 848 4,3

Uztaila 19.828 0,5 20.609 0,2 781 3,9

Abuztua 19.442 - 1,9 20.425 - 0,9 983 5,1

Iraila 19.346 - 0,5 20.510 0,4 1.164 6,0

Urria 19.470 0,6 20.578 0,3 1.108 5,7

Azaroa 19.450 - 0,1 20.519 - 0,3 1.069 5,5

Abendua 19.493 0,2 20.590 0,3 1.097 5,6

Iturria: Gizarte-segurantza. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

12.  2011ko eta 2012ko abenduko datuak erreferentzia moduan hartuta, lehenengo kasuan afiliazioen kopurua 1.791 zen, eta azken urtean 3.218
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Bestalde, Bizkaiko Lurralde Historikoan, autonomoen afiliazioen beherakada, termino erlatiboetan, Getxon baino txikiagoa da, 
-%1,3; besteren konturako langileen kasuan, egoera udalerrikoaren alderantzizkoa da, 2011ko abendua eta 2012ko abendua 
bitartean beherakada gertatu baita, -%4,2. Amaitzeko, langile autonomoen afiliazioen murrizketa afiliazio guztien jaitsiera oro-
korraren %6,6 baino ez da, eta egindako afiliazioak kopuru osoaren %18,8, 9.4. taula. 

Taula 9.3. Gizarte Segurantzako afiliazioak erregimen ekonomikoaren arabera. Kopuru osoak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak.  
Getxo, 2011-2012.

Getxo AbenDUA 2011 AbenDUA 2012 ALD. 11/12

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Besteren kontua 13.347 68,5 14.628 71,0 1.281 9,6

Autonomoak 6.146 31,5 5.962 29,0 - 184 - 3,0

Guztira 19.493 100 20.590 100 1.097 5,6

Iturria: Gizarte-segurantza. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 9.4. Gizarte Segurantzako afiliazioak sexuaren arabera. Kopuru osoak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia, 2011-2012.

bIZkAIA AbenDUA 2011 AbenDUA 2012 ALD. 11/12

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Besteren kontua 378.860 81,7 362.943 81,2 - 15.917 - 4,2

Autonomoak 84.966 18,3 83.833 18,8 - 1.133 - 1,3

Guztira 463.826 100 446.776 100 - 17.050 - 3,7

Iturria: Gizarte-segurantza. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

9.2. INEMEN ERREGISTRATUTAKO LAN-KONTRATUAK.

Sexuaren arabera, 2012n emakumeei egindako kontratuak kontratu guztien %64,4 izatera iritsi dira, batez ere horien behin-
behinekotasun handiagoaren eta iraupen txikiagoaren ondorioz, orokorrean. Edonola ere, ehuneko hori handitu egin da 2011ko 
kontratuekin (%63,5) alderatuz gero, eta txikitu egin da 2009ko kontratuekin (%70,0) alderatuz gero.

Modu horretan, aurten izandako joera aldaketaren arrazoia da emakumeei egindako kontratuetan 2011 eta 2012. urteen arteko 
igoera %1,7 izan dela (121 gehiago); gizonezkoen kasuan, aldiz, beherakada -%2,4koa izan da (99 gutxiago). Modu horretan, 
oro har, egindako kontratuak 11.418 izan dira, 2011n baino %0,2 gehiago (22 gehiago, zehatz esanda), 9.5. taula.

Azpimarratu behar da gertaera hori ez dela ez positiboa ez negatiboa berez, kontratuen egonkortasunaren eraginpean baitago 
(alderdi hori puntu honetan berreskuratuko dugu).
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Taula 9.5. INEMen erregistratutako kontratuak sexuaren arabera. Kopuru osoak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2011-2012.

Getxo 2011 2012 ALD. 11/12

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Gizon. 4.165 36,5 4.066 35,6 - 99 - 2,4

Emakum. 7.231 63,5 7.352 64,4 121 1,7

Guztira 11.396 100 11.418 100 22 0,2

Iturria: INEM. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 9.6. INEMen erregistratutako kontratuak jarduera-sektoreen arabera. Kopuru osoak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2011-2012.

Getxo 2011 2012 ALD. 11/12

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Nekazaritza    146 1,3 112 1,0 - 34 - 23,3

Industria 139 1,2 135 1,2 - 4 - 2,9

Eraikuntza 523 4,6 489 4,3 - 34 - 6,5

Serbitzuak 10.588 92,9 10.682 93,6 94 0,9

Guztira 11.396 100 11.418 100 22 0,2

Iturria: INEM. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Bestalde, INEMen erregistratutako kontratuei buruzko informazioaren arabera, lau jarduera-sektore handietan banatua, zerbi-
tzuen sektorean erregistratu dira INEMeko kontratuen %90 baino gehiago, 2012. urtean zehar (%93,6 zehatz esanda). Bigarren 
lekuan, eraikuntza-sektoreko kontratuak egin dira, baina %5 baino gutxiago, 2011n baino hiru puntu portzentual gutxiago.

Urtetik urterako aldaketari dagokionez, zerbitzuen sektorean soilik handitu dira egindako kontratuak, %0,9 igo baitira (94 kon-
tratu gehiago). Gainerako sektoreetan, kontratuen kopuruak behera egin du: -34 Nekazaritzan (+%23,3), -4 Industrian (-%2,9) 
eta -34 Eraikuntzan (-%6,5), 9.6. taula.

Enplegua izatearen edo ez izatearen inguruan Gizarte Segurantzako afiliazioaren eta erregistratutako kontratazioren bidez 
bildutako kontuak alde batera utzita, ezin da lan-merkatuaren egoera ulertu enplegugarritasunaren baldintzak edo kalitatea 
hurbiletik ezagutu gabe, kasu honetan lan-malgutasunean oinarrituta; hau da, kontratazioaren behin-behinekotasunean eta 
egonkortasunean, 9.7. taula.

Erreferentziazko azken bi urteetan, 2011n eta 2012an, Getxoko udalerrian egindako kontratuen %90 inguru aldi baterakoak izan 
ziren (10.478 2011n eta 10.093 2012an), baina, ikus daitekeenez, azken urtean horien pisua 3,5 puntu portzentual jaitsi zen. 
Horrela, Getxon pasa den urtean egindako kontratu guztietatik %8,6 mugagabeak izan ziren hasieratik, ia-ia aurreko urteko pisu 
portzentuala bikoiztuz, horien gorakada esanguratsuaren ondorioz (+%90,0), +466 zehatz esanda). Alderdi hori etxeko langileei 
dagokienez gertatu diren arau-aldaketei lotuta egon daiteke.

Aitzitik, kontratuak mugagabe bihurtzeak beherakada esanguratsua izan du 2012. urtean zehar (59 kontratu gutxiago, -%14,8), 
aurreko urtearekin alderatuta.
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Taula 9.7. INEMen erregistratutako kontratuak kontratu-motaren arabera. Kopuru osoak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2011-2012. 

Getxo 2011 2012 ALD. 11/12

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Hasierako zehaztugabea    518 4,5 984 8,6 466 90,0

Hasierako denborazkoa 10.478 91,9 10.093 88,4 - 385 - 3,7

Bihurtutako mugagabea 400 3,5 341 3,0 - 59 - 14,8

Guztira 11.396 100 11.418 100 22 0,2

Iturria: INEM. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 9.8. Lan-mugikortasuna. Kopuru osoak eta portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2001.

movILIDAD LAboRAL Getxo bIZkAIA e.A.e.

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Bere etxean    769  2,4   7.832  1,8  16.845  2,0

Bizi den udalerrian  6.686 20,6 164.593 37,2 402.469 46,7

Zenbait udalerritan  1.786  5,5  34.147  7,7  59.253  6,9

EAEko beste udalerri batean 21.992 67,9 226.247 51,2 364.987 42,3

Beste probintzietako beste udalerrian    973  3,0   7.681  1,7  15.817  1,8

Atzerria    177  0,5   1.467  0,3   3.036  0,4

Guztira 32.383 100 441.967 100 862.407 100

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

9.3. LAN-MUGIKORTASUNA.

Ikasleen mugikortasunaren inguruan aipatu dugun bezala, Getxoko udalerrian enplegatutako biztanleria egoiliarra eta jarduera uda-
lerrian bertan egiten zuena soilik %20,6koa zen 2001. urtean; Bizkaian eta EAEn, aldiz, %37,2koa eta %46,7koa, hurrenez hurren, 
9.8. taula.

Getxoko ehuneko altuena EAEko beste udalerri batera lanera joan behar duten biztanleek osatzen dute; %67,9k, hain zuzen ere. 
Bizkaian eta EAEn, berriz, kopuru horiek %51,2ra eta %42,3ra iristen dira, hurrenez hurren.

9.4. bIZTANLERIA JARDUERAREN ARAbERA. bIZTANLERIA AKTIbOA, OKUpATUA ETA LANGAbEA.

Txosten sozioekonomikoaren bosgarren ataleko hurrengo puntuetan, Getxoko udalerriko pertsona egoiliarren eta lan-merka-
tuaren arteko harremanari buruzko informazioa eskaintzen da; alegia, biztanleria aktiboaren, okupatuaren eta ez-aktiboaren 
inguruko adierazleak, bi denbora-mugarri hartuta: 2001 eta 2006. Era horretan, lehen puntu orokorraren ostean, biztanleria 
aktiboaren eta okupatuaren ezaugarriak emango dira, aldagai ezberdinetan oinarrituta. Azkenik, kapituluaren azken puntuan, 
azken bi urteetan erregistratutako langabeziari eta ezaugarriei buruzko informazioa eskainiko da (2011 eta 2012).

Halaber, Bizkaiko Lurralde Historikoko eta EAE osoko adierazleak aurkeztuko dira, hiru eremu geografiko horien artean konpara-
ketak egin ahal izate aldera.
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Taula 9.9. biztanleria aktiboa, okupatua, langabea eta ez-aktiboa sexuaren arabera. Kopuru osoak eta portzentajeak. Getxo, 2001-2006. 

Getxo 2001

GUZtIRA % GIZon. % emAkUm. %

Aktiboak 37.170 45,2 20.997 53,6 16.173 37,5

Okupatuak 32.383 39,4 18.724 47,8 13.659 31,7

Langabetuak  4.787  5,8  2.273  5,8  2.514  5,8

Ez aktiboak 45.115 54,8 18.141 46,4 26.974 62,5

Guztira 82.285 100 39.138 100 43.147 100

Getxo 2006

GUZtIRA % GIZon. % emAkUm. %

Aktiboak 38.445 47,3 20.533 53,5 17.912 41,8

Okupatuak 35.427 43,6 19.147 49,9 16.280 37,9

Langabetuak  3.018  3,7  1.386  3,6  1.632  3,8

Ez aktiboak 42.809 52,7 17.820 46,5 24.989 58,2

Guztira 81.254 100 38.353 100 42.901 100

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

9.4.1. Biztanleria jardueraren eta sexuaren arabera.

Getxoko udalerriko biztanleria aktiboak (lan-merkatuan sartzeko zeudenak) 2001 eta 2006 urteen artean izandako bilakae-
raren arabera, 1.275 pertsona hasi ziren lanean bi urte horien artean (+%3,4). Hala ere, azpimarra daiteke, erreferentziazko 
bosturtekoan zehar, pertsona aktiboen igoera horren protagonistak Getxoko udalerrian bizi diren emakumeak izan zirela: 1.739 
emakume aktibo gehiago (+%10,8); gizon aktiboak, aldiz, jaitsi egin ziren, 464 gutxiago (-%2,2ko aldaketa portzentuala).

Biztanleria aktiboaren goranzko joera, hau da, indarra “saltzeko” prest dauden pertsonena, neurri handi batean lan-merkatutik 
haratagoko alderdien araberakoa da: demografia, migrazioak, hezkuntza edo gizarte-joerak (emakumea pixkanaka eta etengabe 
laneratzea). Horrela, bilakaera hori pertsona okupatuen kopuruaren igoeran (okupatutako emakumeen kopurua %20 hazi da 
aztertutako denboraldian) eta langabeen kopuruaren murrizketan ikusten da, 9.10. taula.

Txanponaren beste aldea biztanleria ez-aktiboak erakusten du, eta horiek, ezbairik gabe, biztanleria aktiboaren ontzi komu-
nikatuak dira. Horrela, biztanleria ez-aktiboaren zama portzentuala 2,1 puntu murriztu da, %54,8tik %52,7ra, eta berriro ere 
emakumeak dira prozesu horren buru, 9.9. taula. Era horretan, pertsona ez-aktiboen ikuspegitik, 2001-2006 denboraldian 
guztira 2.306 gutxitu ziren, eta murrizketa horren %85 baino zerbait gehiago Getxoko udalerrian bizi diren emakumeei dagokie; 
hots, 1.985 emakume gutxiago (-%7,4%) eta 4 puntutik gorako murrizketa (%62,5 2001ean eta %58,2 2006an), 9.9. eta 9.10. 
taulak.

Aurreko paragrafoetan erakutsitako joera guztiekin gizonen eta emakumeen arteko distantzia murriztuko da jarduerari dagokio-
nean, eta, aurrean aipatu moduan, emakumearen pixkanakako lan-munduratzea agertuko da. Era horretan, emakume aktiboak 
2001ean biztanleria aktiboaren %43,5 izatetik 2006ean %46,6 izatera pasa ziren, 9.11. taula.

Erreferentziazko gainerako lurralde-eremuekin alderatuta, 2006an lan egiteko prest zeuden Getxoko udalerriko emakumeak 
(%46,6) Bizkaikoak (%43,7) eta EAE osokoak (%43,5) baino gehiago ziren, 9.14. taula.
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Taula 9.10.biztanleria aktiboa, okupatua, langabea eta ez-aktiboa sexuaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2001-2006. 

Getxo vARIAcIón 01/06

GUZtIRA % GIZon. % emAkUm. %

Aktiboak 1.275  3,4 -464 - 2,2 1.739 10,8

Okupatuak 3.044  9,4 423  2,3 2.621 19,2

Langabetuak -1.769 -37,0 -887 -39,0 -  882 -35,1

Ez aktiboak -2.306 - 5,1 -321 - 1,8 -1.985 - 7,4

Guztira -1.031 - 1,3 -785 - 2,0 -  246 - 0,6

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 9.11. biztanleria aktiboaren, okupatuaren, langabearen eta ez-aktiboaren banaketa sexuaren arabera. portzentajeak. Getxo, 2001-2006.

Getxo 2001 2006

GIZon. emAkUm. GIZon. emAkUm.

Aktiboak 56,5 43,5 53,4 46,6

Okupatuak 57,8 42,2 54,0 46,0

Langabetuak 47,5 52,5 45,9 54,1

Ez aktiboak 40,2 59,8 41,6 58,4

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza) 
 

Edonola ere, Getxoko udalerrian erakutsitako joera orokorrak, gehiago edo gutxiago, erreferentziazko lurralde-eremuetan gerta-
tzen dira: biztanleria okupatuaren igoera eta biztanleria langabearen eta ez-aktiboaren murrizketa, 9.12. eta 9.13. taulak. Dena 
den, kasu honetan, joera orokor horiek ñabartu egin behar dira Bizkaiko Lurralde Historikoaren eta EAEren kasuan, gizonezko ez-
aktiboen kopuruak gora egin baitu, %1,6 eta %4,3, hurrenez hurren; Getxon kopuru horrek behera egin du -%1,8, 9.10. taula.

9.4.2. Jarduera-tasak sexuaren arabera.

Jarduera-tasaren bilakaerak erakusten duenez, partaidetza-eredua homogeneizatzen ari da, eta hurrengo urteetako lan-eskain-
tza, migrazio-saldoetatik eratorritako biztanleria aktiboaren bilakaeraren eta emakumeak lan-merkatuan duen parte-hartzearen 
arabera haziko da.

Era horretan, jarduera-tasaren bilakaera hiru eremu geografikoetan goranzkoa izan arren bai kopuru osoan (1 eta 3 puntu artean) 
bai emakumeen kasuan (3 eta 6 puntu artean), gizonezkoei dagokienean, joera positibo hori soilik Bizkaiko Lurralde Historikoan 
mantentzen da (%55,5etik %56,0ra). Getxon, aldiz, egonkor mantentzen dela esan daiteke (hamarren bat jaitsi da), eta EAE 
osoan nabarmen murriztu da (%56,7 2001ean eta %55,9 2006an), 9.15. taula. 



46

Taula 9.12. biztanleria aktiboa, okupatua, langabea eta ez-aktiboa sexuaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia, 2001-2006.

bIZkAIA vARIAcIón 01/06

GUZtIRA % GIZon. % emAkUm. %

Aktiboak 30.375  6,0 1.425  0,5 28.950 14,0

Okupatuak 56.781 12,8 13.421  4,9 43.360 25,5

Langabetuak -26.406 -38,9 -11.996 -38,6 -14.410 -39,1

Ez aktiboak -16.160 - 2,6 3.818  1,6 -19.978 - 5,4

Guztira 14.215  1,3 5.243  1,0 8.972  1,6

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza) 
 

Taula 9.13. biztanleria aktiboa, okupatua, langabea eta ez-aktiboa sexuaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. EAE, 2001-2006.

e.A.e. vARIAcIón 01/06

GUZtIRA % GIZon. % emAkUm. %

Aktiboak 53.015  5,4 3.254  0,6 49.761 12,5

Okupatuak 91.626 10,6 19.637  3,7 71.989 21,4

Langabetuak -38.611 -34,1 -16.383 -32,2 -22.228 -35,6

Ez aktiboak - 6.263 - 0,6 18.797  4,3 -25.060 - 3,8

Guztira 46.752  2,2 22.051  2,2 24.701  2,3

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza) 
 

Taula 9.14. biztanleria aktiboaren, okupatuaren, langabearen eta ez-aktiboaren banaketa sexuaren arabera. portzentajeak.  
Getxo, bizkaia eta EAE, 2006.

sItUAcIón LAboRAL Getxo bIZkAIA e.A.e.

GIZon. emAkUm. GIZon. emAkUm. GIZon. emAkUm.

Aktiboak 53,4 46,6 56,3 43,7 56,5 43,5

Okupatuak 54,0 46,0 57,2 42,8 57,3 42,7

Langabetuak 45,9 54,1 45,9 54,1 46,2 53,8

Ez aktiboak 41,6 58,4 41,3 58,7 41,7 58,3

Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)
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9.4.3. Biztanleria aktiboaren ezaugarriak.

Biztanleria aktiboaren ezaugarriek, ikasketa-maila edo amaitutako ikasketen biztanleria aipatzean bezala, agerian uzten dute 
biztanleria horren prestakuntza gero eta handiagoa, bigarren eta goi-mailako ikasketen hazkunde nabarmenarekin eremu geo-
grafiko guztietan, nahiz eta Getxoko udalerriaren kasuan erdi-goi mailako ikasketak dituztenen kopurua gutxitu, ziur aski, biga-
rren hezkuntzako ikasketak gainditzean goi mailakoetara jotzeko joera izateagatik herrian, 9.16. eta 9.17. taulak.

Bestalde, hiru eremu geografikoetan, ikasketarik gabeko eta ikasketa profesionalak dituen biztanleria aktiboa nabarmen jaitsi da; 
Getxon, lehen ikasketak dituztenen kopurua ere bai.

Taula 9.15. Jarduera-tasak sexuaren arabera. Getxo, bizkaia eta EAE, 2001-2006.

URteAk Getxo bIZkAIA e.A.e.

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

2001 45,2 53,6 37,5 45,4 55,5 35,9 46,9 56,7 37,4

2006 47,3 53,5 41,8 48,5 56,0 41,4 48,3 55,9 41,1

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 9.16. biztanleria aktiboa titulazioaren arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2001-2006.

Getxo 2001 2006 ALD. 01/06

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Analfabetoak      9  0,0     18  0,0     9 100,0

Ikasketarik gabe  1.683  4,5     76  0,2 -1.607 - 95,5

Lehen mailakoak  5.541 14,9  4.028 10,5 -1.513 - 27,3

Lanbidekoak  6.441 17,3  4.850 12,6 -1.591 - 24,7

Bigarren mailakoak  5.109 13,7  8.331 21,7 3.222  63,1

Erdi-goi mailakoak  6.131 16,5  5.497 14,3 -  634 - 10,3

Goi mailakoak 12.256 33,0 15.645 40,7 3.389  27,7

Guztira 37.170 100 38.445 100 1.275   3,4

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Halaber, Getxoko udalerria eta erreferentziazko eremu geografikoak alderatzerakoan, Getxon, proportzionalki, goi-mailako ikas-
ketak amaituta dituztenak gehiago dira (%40,7 goi-mailakoak eta %14,3 erdi-goi mailakoak) Bizkaian (%20,6 eta %10,9, hu-
rrenez hurren) eta EAEn (%19,0 eta %10,7) baino, 9.1. grafikoa.

Biztanleria aktiboak adin-taldeen arabera azken urteetako beste joera bat erakusten du lan-merkatuarekin lotuta; alegia, lanean 
hasteko adin-atzerapena. Bizkaian nahiz EAEn, aipatu moduan, aztertutako bosturtekoan biztanleria aktiboa gehitu bada ere, adin 
gutxieneko biztanleria (16tik 24ra) biltzen duen adin-taldea da epealdi horretan biztanleria galdu duen bakarra bi lurraldeetan 
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Taula 9.17. biztanleria aktiboa titulazioaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE, 2001-2006.

tItULAcIones
bIZkAIA e.A.e.

ALD. 01/06 ALD. 01/06

Abs. % Abs. %

Analfabetoak     127 28,9 -     70 -  7,3

Ikasketarik gabe - 60.889 -92,3 -128.366 - 93,7

Lehen mailakoak   1.850  1,3  19.164   7,2

Lanbidekoak - 12.333 -10,7 - 29.808 - 12,6

Bigarren mailakoak  57.433 97,8 115.049 106,5

Erdi-goi mailakoak   7.075 13,6  12.040  12,3

Goi mailakoak  37.112 50,0  65.006  49,8

Guztira  30.375  6,0  53.015   5,4

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006.  (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

(%20 inguru). Bestalde, Getxon talde hori apur bat gehitu (+%1,1) arren, bi hurrengoak %0,1 eta %6,3 murriztu dira, 9.18. eta 
9.19. taulak.

Halaber, erreferentziazko lurralde-eremuekiko erakutsitako aldea dela-eta, aipatzekoa da Getxon gehitu egin dela erretiratzeko 
gehienez ezarritako adinaren (+64 urte) ondoren lan-merkatuan lanean jarraitzen dutenen kopurua (+%9,2% 2001 eta 2006 
artean); Bizkaian, aldiz, hazkunde hori txikiagoa da (+%2,5), eta EAEn izugarri jaisten da (-%14,1). Nolanahi ere, adin-talde hori 
biztanleria aktiboaren %1 izatera ez da iristen, 9.2. grafikoa.

Hiru eremu geografikoen arteko antzekotasun nagusienei dagokienez, 45 urtetik 54 urte eta 55 urtetik 64 urtera bitarteko adin-
talde helduak izugarri gehitu dira aztertutako bosturtekoan.
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9.1. Grafikoa. biztanleria aktiboa titulazioaren arabera. portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2006.
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Bestalde, amaitze aldera, ez da alde nabarmenik antzematen lurralde-eremu ezberdinetan, adin-talde bakoitzak biztanleria 
aktibo osoaren gainean duen zama portzentualaren inguruan. Bakarrik aipatu behar da, konparaketa egiteko, Getxon biztanleria 
aktiboaren zamarik txikiena adin txikienak (%6,5 16 eta 24 urte artekoa da), Bizkaian eta EAEn %7,4k, eta 35 urtetik 44 urtera 
bitarteko adin-taldeak duela (%25,7, %29,0 eta %28,7ren aurrean, hurrenez hurren).

Aitzitik, 45 eta 54 urte eta 55 eta 64 urte arteko taldeei dagokienez, alderantziz gertatzen da; alegia, Getxon talde horiek biztan-
leria aktiboaren %26,2 eta %13,5 osatzen dute; Bizkaian eta EAEn, berriz, ez da %24,0ra eta %11,0ra iristen, hurrenez hurren, 
9.2. grafikoa.

Taula 9.18. biztanleria aktiboa adin-taldeen arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2001-2006.

Getxo 2001 2006 ALD. 01/06

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

16-24  2.457  6,6  2.484  6,5    27  1,1

25-34 10.515 28,3 10.501 27,3 -   14 - 0,1

35-44 10.539 28,4  9.871 25,7 -  668 - 6,3

45-54  9.231 24,8 10.086 26,2   855  9,3

55-64  4.144 11,1  5.193 13,5 1.049 25,3

> 64 urte    284  0,8    310  0,8    26  9,2

Guztira 37.170 100 38.445 100 1.275  3,4

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 9.19. biztanleria aktiboa adin-taldeen arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE, 2001-2006.

ADIn-tALDeAk
bIZkAIA e.A.e.

ALD. 01/06 ALD. 01/06

Abs. % Abs. %

16-24 - 9.320 -19,0 -19.247 -20,3

25-34 -   339 - 0,2  1.258  0,4

35-44  7.988  5,4 16.993  6,1

45-54 22.646 21,4 37.009 18,0

55-64  9.334 19,8 17.824 18,8

> 64 urte     66  2,5 -   822 -14,1

Guztira 30.375  6,0 53.015  5,4

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza) 
 

9.4.4. Biztanleria okupatuaren ezaugarriak.

Getxoko udalerrian 35.427 pertsona okupatu zeuden 2006. urtean, bost urte lehenago baino %9,4 gehiago, hau da, 3.044 per-
tsona okupatu gehiago. Udalerrian hiru jarduera-adarrek galdu zuten biztanleria okupatua 2001 eta 2006. urteen artean, horietako 
bi lehen eta bigarren sektorea osatzen dutenak; hau da, nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza (-%10,3) eta industria eta energia 
(-%6,5), eta egoera hori are gehiago nabarmentzen da udalerriko ekonomiaren tertziarizazioan. Biztanleria okupatua galdu zuen 
hirugarren adarra garraioa eta komunikazioak izan ziren (-%11,7).

Aitzitik, eraikuntzak, merkataritzak eta konponketak, ostalaritzak eta zerbitzuetako beste jarduerek balantze oso positiboa izan zuten 
adierazitako epealdian okupatutako kopuruaren hazkunde portzentualari dagokionean (+%21,3, +%20,3, +%48,1 eta +%34,6). 
Hala ere, Zerbitzu Profesionalek eta Enpresakoek gehitu zuten batez ere enplegua termino absolutuetan, enplegu sorreraren ia 
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%40,0 kapitalizatu baitzuten (1.148 okupatu berri) erreferentziazko bosturtekoan, 9.20. taula.

Gainera, jarduera-adar horrek hartzen du Getxoko udalerrian bizi den biztanleria okupatuaren %40,0 baino gehiago (15.033 pertso-
na okupatu). Bizkaiko lurraldean eta EAEn %30,0ra iristen da. Bestalde, autonomia erkidegoaren eta probintziaren mailan, industriak 
eta energiak dute biztanleria okupatuaren bigarren kopuru handiena, %23,9; Bizkaiko kasuan, berriz, %20,2 eta Getxon pertsona 
okupatuen %14,5 soilik (2,5 puntuko beherapena 2001 urtearekiko), 9.3. grafikoa.

Azkenik, aipatu behar da Bizkaiko Lurralde Historikoan nahiz EAE osoan, biztanleria okupatua jaitsi egin zela, baita ere, jarduera-
adar berberetan: jaitsiera handia izan zen lehen sektorean, -%29,7 eta -%34,6, hurrenez hurren, eta apur bat txikiagoa bigarren 
sektorean (industria eta energia) eta garraioan eta komunikazioetan. Bitartean, Getxon bezala, gainerako jarduera-adarretan, erre-
ferentziazko eremu geografikoetan, pertsona okupatuen kopurua igo egin zen. Ostalaritzak izan zuen hazkunde portzentual handi-
ena, nahiz eta Getxokoa baino %50 gutxiago, 9.21. taula

9.2. Grafikoa. biztanleria aktiboa adin-taldeen arabera. portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2006.
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Taula 9.20. biztanleria okupatua jarduera-adarren arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2001-2006.

JARDUeRA ADARRAk 2001 2006 ALD. 01/06

GUZtIRA % GUZtIRA % GUZtIRA %

Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza 185 0,6 166 0,5 - 19 - 10,3

Industria eta energia 5.494 17,0 5.139 14,5 - 355 - 6,5

Eraikuntza 1.707 5,3 2.070 5,8 363 21,3

Salmenta eta konponketa 4,373 13,5 5.261 14,9 888 20,3

Ostalaritza 1.183 3,7 1.752 4,9 569 48,1

Garraio eta komunikazioak 2.033 6,3 1.795 5,1 - 238 - 11,7

Bitartekotza finantzarioa 1.862 5,7 1.975 5,6 113 6,1

Lanbideko eta Enpreseko zerbitzuak 13.885 42,9 15.033 42,4 1.148 8,3

Beste Zerbitzu Jarduerak 1.661 5,1 2.236 6,3 575 34,6

Guztira 32.383 100 35.427 100 3.044 9,4

Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)
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Taula 9.21. biztanleria okupatua jarduera-adarren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE, 2001-2006.

JARDUeRA ADARRAk
bIZkAIA e.A.e.

ALD. 01/06 ALD. 01/06

Abs. % Abs. %

Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza - 1.985 -29,7 -  5.294 -34,6

Industria eta energia - 3.761 - 3,6 -  8.969 - 3,8

Eraikuntza  9.211 22,5  14.009 18,7

Salmenta eta konponketa 15.046 23,6  25.605 21,1

Ostalaritza  5.707 24,6  10.098 22,5

Garraio eta komunikazioak - 2.612 - 8,0 -  4.015 - 7,1

Bitartekotza finantzarioa    937  7,0   1.804  7,7

Lanbideko eta Enpreseko zerbitzuak 28.742 21,6  49.205 20,2

Beste Zerbitzu Jarduerak  5.496 22,9   9.183 20,2

Guztira 56.781 12,8  91.626 10,6

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza) 
 

Biztanleria okupatua talde profesionalen arabera banatuta, enplegu administratiboak eta Zuzendariakkoak dira, 1996 eta 2001. ur-
teen artean gertatu ez bezala, 2001 eta 2006. urteen artean, Getxon biztanleria okupatuaren jaitsiera izan duten bi talde profesional 
bakarrak (-%2,7 eta -%26,8, hurrenez hurren). Aitzitik, biztanleria okupatuaren igoerarik handiena langile ez prestatuek izan dute 
(+%52,7), 9.22. taula. 

Getxoko udalerrian enplegatu administratiboen eta Zuzendariakkoen talde profesionalek izandako balantze negatiboa gertatu da 
Bizkaiko eta EAEko eremu geografikoetan ere. Biztanleria okupatuaren igoerei dagokienez, azken bi eremu geografiko horietan 
laguntzako teknikariak eta profesionalak gehitu dira (ia %30), langile ez prestatuez gain, Getxoko kasuan bezala. 9.23. taula.

Getxoko udalerrian bizi diren pertsona okupatuen zama portzentualaren inguruan aipatzekoa da %28,6 hartzen duela (10.124 per-
tsona) laguntzako teknikariek eta profesionalek osatzen duten talde profesionalak. Talde hori, ordea, erdia baino gehiago murrizten 
da Bizkaiko (%15,4) nahiz EAEko (%14,7) biztanleria okupatuaren artean.

Bestalde, Getxoko udalerrian bizi diren eta 2006an okupatutako makina-operadoreen ehunekoa talde profesional guztien artean 
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9.3. Grafikoa. biztanleria okupatua jarduera-adarren arabera. portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2006.
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baxuena da (guztien %4,9); Bizkaian eta EAEn, aldiz, bikoitza (%10,6 eta %11,9, hurrenez hurren), 9.24. taula.

Dena den, Getxoko udalerriaren eta erreferentziazko bi eremu geografikoen arteko alde horiek murriztu egin dira egun aztertutako 
bosturtekoaren eta aurretiko egoeraren artean.

Azkenik, amaitzeko esan behar da, Getxoko lurraldean kokatzen diren establezimenduen kasuan ikusitako “desindustrializazioa” 
prozesu berean uztartu daitekeela, pertsona egoiliarren eta okupazio-egoeran direnen talde profesionalekiko pertenentzia kontuan 
hartuta.

Taula 9.22. biztanleria okupatua talde profesionalen arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2001-2006.

Getxo 2001 2006 ALD. 01/06

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Zuzendariak  4.476 13,8  3.278  9,3 -1.198 -26,8

Teknikoak eta Zientifikoak  9.994 30,9 10.124 28,6   130  1,3

Teknikoak eta Laguntza Prof.  5.766 17,8  6.901 19,5 1.135 19,7

Enplegatu Administratiboak  3.368 10,4  3.277  9,3 -   91 - 2,7

Zerbitzu langileak  3.412 10,5  4.501 12,7 1.089 31,9

Nekazaritza eta arrantza langileak    117  0,4    154  0,4    37 31,6

Kualifikatutako lana  2.347  7,2  3.008  8,5   661 28,2

Makina operatzaileak  1.305  4,0  1.749  4,9   444 34,0

Kualifikatu gabeko lanak  1.561  4,8  2.384  6,7   823 52,7

Armada     37  0,1     51  0,1    14 37,8

Guztira 32.383 100 35.427 100 3.044  9,4

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 9.23. biztanleria okupatua talde profesionalen arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE, 2001-2006.

GRUpos LAnbIDekoAk
bIZkAIA e.A.e.

ALD. 01/06 ALD. 01/06

Abs. % Abs. %

Zuzendariak - 5.550 -15,7 - 9.275 -14,5

Teknikoak eta Zientifikoak 12.494 19,4 21.319 18,0

Teknikoak eta Laguntza Prof. 17.401 28,8 32.833 29,3

Enplegatu Administratiboak - 1.984 - 4,5 - 5.112 - 6,2

Zerbitzu langileak 17.337 26,9 27.480 21,8

Nekazaritza eta arrantza langileak -   572 -12,1 - 2.511 -20,8

Kualifikatutako lana  4.399  5,7  7.420  4,8

Makina operatzaileak  2.581  5,2 -    33  0,0

Kualifikatu gabeko lanak 10.542 26,0 19.367 25,2

Armada    133 23,6    138 12,3

Guztira 56.781 12,8 91.626 10,6

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua 2001; Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006.  (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)
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Taula 9.24. biztanleria okupatua talde profesionalen arabera. Kopuru osoak eta portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2006.

JARDUeRA ADARRAk Getxo bIZkAIA e.A.e.

GUZtIRA % GUZtIRA % GUZtIRA %

Zuzendariak  3.278  9,3  29.725  6,0  54.741  5,7

Teknikoak eta Zientifikoak 10.124 28,6  77.025 15,4 140.068 14,7

Teknikoak eta Laguntza Prof.  6.901 19,5  77.891 15,6 145.055 15,2

Enplegatu Administratiboak  3.277  9,3  41.768  8,4  77.397  8,1

Zerbitzu langileak  4.501 12,7  81.877 16,4 153.590 16,1

Nekazaritza eta arrantza langileak    154  0,4   4.136  0,8   9.583  1,0

Kualifikatutako lana  3.008  8,5  81.870 16,4 163.111 17,1

Makina operatzaileak  1.749  4,9  52.696 10,6 113.089 11,9

Kualifikatu gabeko lanak  2.384  6,7  51.063 10,2  96.136 10,1

Armada     51  0,1     697  0,1   1.263  0,1

Guztira 35.427 100 498.748 100 954.033 100

Iturria: EUSTAT. Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikak 2006. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

9.5. bIZTANLERIA LANGAbEA.

Lan-merkatuarekin lotutako azken puntuan, Getxoko udalerriko biztanleria langabearen egoera eta ezaugarriak agertzen dira, 
2012ko laugarren hiruhilekoko datuen arabera (urria-abendua). Adierazleak Enpleguko Zerbitzu Publikoetako egungo Informazio 
Sistematik (SISPE) jaso dira, lehengo Enpleguko Institutu Nazionaletik (INEM), Enpleguko Euskal Zerbitzua–Lanbideko Lan Mer-
katuaren Euskal Behatokiaren bitartez.

Ohikoa denez, informazioa sexuaren arabera banatzeaz gain, Bizkaiko Lurralde Historikoko eta EAEko adierazleekin eta aurreko 
urteko (2011ko) hiruhileko berarekin alderatu da.

9.5.1. Biztanleria langabearen ezaugarriak.

Bost funtsezko aldagai aztertu dira erreferentziazko hiruhilekoan Getxoko udalerriko biztanleria langabearen ezaugarri sozio-
demografikoak identifikatzeko: adina, ikasketa-maila, azken jarduera ekonomikoa eta profesionala eta sexua, nahiz eta sexua 
aurreko ezaugarriekiko zeharkako aldagaia izan.

2012ko laugarren hiruhilekoan SISPEn Getxoko udalerrian bizi diren 4.763 pertsona zeuden inskribatuta, guztira. Horien 
%52,4 (2.498) emakumeak ziren eta %47,6 (2.265) gizonak. 2011ko denboraldi berarekin alderatuta, 557 langabe gehitu dira 
(+%13,2), ekonomia aurreratuek duten ekonomia eta finantza krisi-egoeraren jarraipenaren edo areagotzearen ondorioz. Krisi-
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egoera hori, nolabaiteko atzerapenarekin bada ere, gure lurraldea sakon astintzen ari da.

Edonola ere, erregistratutako langabezia-hazkunde horrek joera ezberdinak erakusten ditu sexuaren arabera, baina bi kasu-
etan bi digituen gainetik. Horrela, Getxon bizi diren emakumeen kasuan, langabezia urtetik urtera igo egin da (+%11,7), baina 
gizonez koena baino gutxiago (+%15,0), 9.25. taula.

Edonola ere, intentsitate desberdineko joera horiek ohiko egoera aldatzen dute, hots, emakumezkoen langabezia gizonezkoena 
baino handiagoa izatearena. Horrela, banaketa berdinduta dago EAE osoan (50,0 vs. 50,0) eta Bizkaiko Lurralde Historikoan 
alderantzikatu egin da (%51,0 gizonezko langabezian vs. %49,0 emakumezko). Bestalde, tarte hori puntu portzentual bat 
txikiagotu da Getxoko udalerriaren kasuan, aurreko urtearekin alderatuta: 2012an pertsona langabeen %52,4 emakumeak dira 
eta gainerako %47,6 gizonak, 9.4. grafikoa.

Taula 9.25. biztanleria langabea sexuaren arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2011-2012.

Getxo 2011 2012 ALD. 11/12

GUZtIRA % GUZtIRA % Abs. %

Gizon. 1.970 46,8 2.265 47,6 295 15,0

Emakum. 2.236 53,2 2.498 52,4 262 11,7

Guztira 4.206 100 4.706 100 557 13,2

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Bestalde, Getxoko udalerriko langabeziaren igoera portzentuala (%13,2), Bizkaikoa (%15,8) eta EAE osokoa (%16,3) baino hiru 
puntu txikiagoa izan da.
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9.4. Grafikoa. biztanleria langabea sexuaren arabera. portzentajeak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2012.
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Sexuaren araberako bereizketa kontuan izanda, kasu guztietan, langabeziaren bilakaerak Bizkaian eta EAEn maila negatiboagoak 
ditu, baina are okerragoak gizonezkoen kasuan, hazkunde portzentualak Getxokoak baino %3 handiagoak baitira (%15,0, eta 
%18,2 eta %18,7). Emakumezkoen kasuan tartea murriztu egiten da (%13,3 eta %14,0, hurrenez hurren), 9.26 taula; eta 
Getxoko udalerriko emakumeen kasuan, %11,7.

Biztanleria aktiboaren inguruan birdoitzea erreferentzia gisa hartuta, Lanbidek 2011ko urtarrilean egindakoa, Getxoko langabe-
zia-tasa 2012ko azken hiruhilekoan 12,4 puntukoa da; hau da, 2010eko denboraldi berean erregistratutakoa baino 1,2 puntu 
altuagoa. Hala ere, sexuaren arabera tartea murriztu egin da: 12,8 emakumeak eta 11,9 gizonak (12,1 eta 10,2 aurreko urtean).

Gainerako eremu geografikoekin alderatuta, Getxoko udalerriko langabezia-tasa 2011ko laugarren hiruhilekoaren eta 2012ko 
laugarren hiruhilekoaren artean handitu den arren, bai gizonezkoen kasuan, bai emakumezkoen kasuan, 2012ko laugarren 
hiruhilekoa (12,4) askoz ere txikiagoa izan da EAEkoa baino (15,6), eta Bizkaiko Lurralde Historikoan izandakotik (16,7) are urru-
nago geratu da. Izan ere, hazkunde hori (1,2) EAE osoan gertatutakoa baino bederatzi hamarren txikiagoa izan da (2,1 puntu), 
eta Bizkaikoa baino zortzi hamarren txikiagoa (2,0).

Azkenik, aipatu behar da hiru eremu geografikoetan emakumeen langabezia-tasa gizonena baino handiagoa dela, batez ere 
erreferentziako lurralde-esparruetan. Horrela, azken txosten honetan, aurretiko txosten gehienetako ohiko joerara itzuli da, hots, 
tartea murrizten ari da. Azken finean, 2011ko laugarren hiruhilekoko egoerarekin alderatuta, gizonezkoen eta emakumezkoen 
arteko distantzia murriztu egin da, langabezia-tasari dagokionez, 9.27. taula, puntu 1 Getxoren kasuan, 1,1 EAEren kasuan, eta 
1,7 puntu Bizkaiko Lurralde Historikoko sexuen araberako konparaketan.

Taula 9.26. biztanleria langabea sexuaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE, 2011-2012.

sexUA
bIZkAIA e.A.e.

ALD. 11/12 ALD. 11/12

Abs. % Abs. %

Gizon. 7.448 18,2 13.316 18,7

Emakum. 5.467 13,3 10.373 14,0

Guztira 12.915 15,8 23.689 16,3

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)
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9.5.2. Biztanleria langabea adin-taldeen eta sexuaren arabera.

Getxoko udalerrian bizi den 44 urtetik gorako adin-taldeak du langabezia-tasa handiena, osotasunean (%43,6) nahiz sexuaren 
arabera: %38,9 gizonezkoen kasuan (881 langabe), eta %47,9 emakumezkoen kasuan (1.196 langabe). Era horretan, 2012ko 
laugarren hiruhilekoan SISPEn inskribatutako hamar pertsonatik lauk 45 urte edo 45 urte baino gehiago dituzte. Halaber, aipatze-
koa da udalerriko emakumeen langabezia-tasa handiagoa dela azken bi adin-taldeetan, kontuan izanik inskribatutako emakume 
guztien %71,5ek 35 urte edo gehiago dituela (1.786 emakume), gizonena %64,5 denean (1.460).

Aurrekoaren aldean, Getxon bizi diren 25 urtetik beherako pertsonen langabeziak lau adin-taldeetako langabezia-zama portzen-
tual txikiena erakusten du, %5,5 (263 pertsona langabe), gizonen kasuan %6,4ra iristen denean. Adin-talde horretan soilik 9 
urte hartzen dira (16tik 24ra), eta lan-merkatuan gero eta beranduago sartzea gizarte aurreratuetan gero eta gehiago gertatzen 
den prozesua da, 9.28. eta 9.29. taulak.

Bestalde, urtetik urterako aldaketan nabarmendu behar da langabezia handitu egin dela adin-talde guztietan, bai orokorrean, bai 
bi sexuen kasuan, Getxoko 25 urtetik beherako gizonen taldean izan ezik, -%0,7 murriztu baita. Termino absolutuetan, pertsona 
bakarra da (1).

Taula 9.27. Langabezia-tasak sexuaren arabera. Aldaketa absolutuak. Getxo, bizkaia eta EAE, 2011-2012.

espARRUAk LAnGAbeZIA-tAsA 4º ‘11

GUZtIRA GIZon. emAkUm.

GETXO 11,1 10,2 12,1

Bizkaia 14,8 13,5 16,3

E.A.E. 13,5 12,1 15,1

espARRUAk LAnGAbeZIA-tAsA 4º ‘12

GUZtIRA GIZon. emAkUm.

GETXO 12,4 11,9 12,8

Bizkaia 16,7 16,2 17,3

E.A.E. 15,6 14,7 16,6

espARRUAk vARIAcIón 11/12

GUZtIRA GIZon. emAkUm.

GETXO 1,2 1,7 0,7

Bizkaia 2,0 2,7 1,0

E.A.E. 2,1 2,6 1,5

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 9.28. biztanleria langabea adin-taldeen eta sexuaren arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak.  
Getxo, 2011-2012.

Getxo 2011 2012 ALD. % 11/12

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

< 25 253 145 108 263 144 119 4,0 - 0,7 10,2

de 25 a 34 1.067 544 523 1.254 661 593 17,5 21,5 13,4

de 35 a 44 1.028 489 539 1.169 579 590 13,7 18,4 9,5

> 44 1.858 792 1.066 2.077 881 1.196 11,8 11,2 12,2

Guztira 4.206 1.970 2.236 4.763 2.265 2.498 13,2 15,0 11,7

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)
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Ohar orokor hori kontuan hartuta eta datu orokorrak erreferentzia moduan hartuta, 2011ko laugarren hiruhilekoaren eta 2012ko 
laugarren hiruhilekoren artean, hiru lurraldeetako kategoria edo adin-taldeetan, langabeziaren igoerarik txikiena adin txikiagoak 
biltzen dituen kategorian gertatu da. Hala ere, sexuen arabera, bi salbuespen daude, bietan emakumeak protagonista direla: 
Getxon, 35 eta 44 urte bitarteko emakumeen langabeziaren igoera (%9,5) talde txikiagoetan gertatutakoa baino txikiagoa da; eta 
EAEn, bilakaera positiboagoa da adin-talde guztietan talde txikiagoetan gertatutakoarekin alderatuta (%16,4)

Horrez gain, Getxoko udalerrian 25 eta 34 urte bitarteko taldean handitu da langabezia gehien termino erlatiboetan errefer-
entziako bi hiruhilekoen artean, orokorrean zein bi sexuetan. Erreferentziako esparru geografikoetan, aldiz, gertaera hori adin 
nagusiko taldeetan gertatzen da, EAEko adin txikiko emakumeentzat egindako oharra kenduta; adin txikiko talde horretan, 
langabeziaren igoera, %16,4, adin nagusiko taldeetan gertatutakoa baino handiagoa da, 9.31. taula.

Taula 9.29. biztanleria langabea adin-taldeen eta sexuaren arabera. portzentajeak. Getxo, 2011-2012.

Getxo 2011 2012

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

< 25  6,0 7,4 4,8 5,5 6,4 4,8

de 25 a 34 25,4 27,6 23,4 26,3 29,2 23,7

de 35 a 44 24,4 24,8 24,1 24,5 25,6 23,6

> 44 44,2 40,2 47,7 43,6 38,9 47,9

Guztira 100 100 100 100 100 100

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 9.30. biztanleria langabea adin-taldeen eta sexuaren arabera. portzentajeak. bizkaia eta EAE, 2012.

ADIn-tALDeAk
bIZkAIA e.A.e.

% 2011 % 2012

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

< 25 7,7 8,3 7,2 7,9 8,5 7,2

de 25 a 34 24,5 25,4 23,5 24,4 25,1 23,6

de 35 a 44 27,6 27,2 28,0 27,7 27,8 27,7

> 44 40,2 39,1 41,3 40,1 38,7 41,4

Guztira 100 100 100 100 100 100

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Horrek guztiak hiru eremu geografikoen arteko edo, zehatzago, Getxoko udalerriaren eta erreferentziazko beste bi lurralde-
eremuen arteko desberdintasun nagusira eramaten gaitu. Hain zuzen ere, Getxoko 35 urtetik 44 urtera bitarteko adin-taldearen 
eta 44 urtetik gorakoen zenbakiak Bizkaiko Lurralde Historikokoak eta EAE osokoak baino okerragoak dira. Aitzitik, beste bi adin-
taldeen zenbakiak hobeak dira Getxoko udalerrian erreferentziako beste bi lurralde-eremuetan baino, 9.28. eta 9.31. taulak.

Bestalde, Getxoko udalerrira itzulita, sexuaren arabera, langabeziaren bilakaera negatiboagoa tarteko adineko gizonen kasuan 
emakumeen kasuan baino (21,5 vs. 13,4 eta 18,4 vs. 9,5, hurrenez hurren). Aitzitik, langabeziak bilakaera negatiboagoa du 
adin txikiko eta nagusiko emakumeen artean (%10,2 eta %12,2, hurrenez hurren) gizonezkoen artean baino (-%0,7 eta %11,2, 
hurrenez hurren), baina intentsitate desberdinekin, 9.28. taula.

Hala ere, Bizkaiko Lurralde Historikoaren eta EAEren kasuan, langabeziaren urtetik urterako hazkundea gizonezkoen kasuan 
emakumezkoen kasuan baino handiagoa da beti adin talde guztietan, baina intentsitate desberdinekin, adin txikiak biltzen dituen 
taldean izan ezik 9.31. taula.
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Taula 9.31. biztanleria langabea adin-taldeen eta sexuaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE, 2011-2012.

ADIn-tALDeAk bIZkAIA e.A.e.

ALD. % 11/12 ALD. % 11/12

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

< 25 6,8 4,3 10,1 11,3 7,2 16,4

de 25 a 34 14,4 16,7 12,0 13,8 15,1 12,6

de 35 a 44 17,8 20,4 15,3 18,5 21,7 15,5

> 44 17,1 21,2 13,3 17,3 21,9 13,4

Guztira 15,8 18,2 13,3 16,3 18,7 14,0

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Getxon gertatutakoaren antzera (kopuru osoaren %43,6), 44 urtetik gorako adin-taldeak du langabeziaren portzentajerik handi-
ena gainerako eremu geografikoetan ere, nahiz eta kontzentrazio txikiagoarekin, pisu portzentual txikiagoarekin Bizkaian zein 
EAEn (%40,2 eta %40,1, hurrenez hurren). Aitzitik, Getxoko udalerrian bizi diren 25 urtetik beherakoek erakusten dute langabe-
zia-tasarik txikiena (osoaren %5,5), Bizkaiko Lurralde Historikoko (%7,7) eta EAE osoko (%7,9) adin-talde berarekin alderatuta, 
eta hori, batez ere, lan-merkatura beranduago sartzearen ondorioz gertatzen da, 9.29. eta 9.30. taulak. Gogoratu behar da 
Getxoko udalerriak unibertsitate-ikasketen maila altuenak dituela, eta horrek hezkuntza-prestakuntzako prozesuan egonaldi 
luzeagoa egitea eskatzen du.

Azkenik, esparru geografikoen (eta zehazki Getxoko udalerriaren eta erreferentziako beste bi lurralde-eremuen) arteko alde 
esanguratsuenen laburpen gisa, orokorrean zein bi sexuei dagokienez, esan behar da, 25 eta 34 urte bitarteko kategoria alde 
batera utzita, gainerako kasuetan, langabeziaren urtetik urterako igoera Getxoren kasuan txikiagoa dela, hau da, Getxoren ka-
suan langabeziaren bilakaera ez da horren zorrotza izan, 9.28. eta 9.31. taulak.

9.5.3. Biztanleria langabea ikasketa-mailaren eta sexuaren arabera.

Getxoko udalerriko ikasketa-mailaren araberako emaitzak aztertzeko eta interpretatzeko kontuan izan behar da bertan bizi diren 
pertsonen hezkuntza-egitura. Arlo horretan, konparatuta, ikasketa-mailak amaituta dituztenen kopurua handiagoa da errefe-
rentziazko lurralde-eremuetakoak, Bizkaia eta EAEkoak baino. Alderdi hori dagoeneko jorratu dugu hezkuntza eta prestakuntza 
aztertzeko atalean.

Getxoko udalerriko hezkuntza-egitura horren arabera, lizentziatura amaitutako pertsonen langabezia handia da (%19,7), BBB/
UBI (%19,3), normalean bigarren handiena zena, ia-ia hurrengo kategoriaren maila berean, Eskola Graduatua/OHO (%19,9), 
9.33. taula.

Getxon bizi eta lizentziaturako unibertsitate-ikasketen maila dutenak 2012ko azken lauhilekoan askoz ere gehiago dira Bizkaiko 
eta EAE osoko kopuruarekin konparatzen badugu, %8,3 eta %7,9, hurrenez hurren. Zalantzarik gabe, Getxoko hezkuntza-
egiturak eragina du gertaera horretan. Aitzitik, era horretan, lehen ikasketak edo eskola-ziurtagiria duten langabeak Bizkaian eta 
EAEn gehiago dira Getxon baino, 9.34. taula.

Lehenengo alderdira itzuliz, 2012. urtera arte, Getxon langabezia handiena dute eskola-graduatua/OHO dutenek, gizonen zein 
emakumeen kasuan. Hala ere, 2012. urtean, eragin handia du Getxon bizi eta BBB/UBI hezkuntza-maila duten gizonezkoengan 
(%21,0); emakumeen kasuan, berriz, Lizentziatura da emakume langabe gehien dituen kategoria (%21,3).

Era berean, sexuaren araberako desberdintasun arinak daude Getxoko langabe lizentziatuen eta diplomatuen artean, handi-
agoa emakumeengan gizonengan baino: pisu handiagoa (%21,3 eta %8,2, hurrenez hurren) emakumeen kasuan, eta %18,1 
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Taula 9.32. biztanleria langabea ikasketa-mailaren eta sexuaren arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak.  
Getxo, 2011-2012.

Getxo 2011 2012 ALD. % 11/12

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

Ikasketarik gabe 2 2 0 1 1 0 - 50,0 - 50,0 0,0

Lehen mailako ikasketak 535 253 282 559 293 266 4,5 15,8 - 5,7

Eskolaldi-ziurtagiria 263 134 129 285 162 123 8,4 20,9 - 4,7

Eskola graduatua / L.H. 916 424 492 947 426 521 3,4 0,5 5,9

B.U.P./C.O.U. 782 402 380 918 475 443 17,4 18,2 16,6

Lanbide-heziketa 645 314 331 768 360 408 1901 14,6 23,3

Diplomatura 309 125 184 345 139 206 11,7 11,2 12,0

Lizentziatura 754 316 438 940 409 531 24,7 29,4 21,2

Guztira 4.206 1.970 2.236 4.763 2.265 2.498 13,2 15,0 11,7

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 9.33. biztanleria langabea ikasketa-mailaren eta sexuaren arabera. portzentajeak. Getxo, 2011-2012.

Getxo 2011 2012

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

Ikasketarik gabe 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Lehen mailako ikasketak 12,7 12,8 12,6 11,7 12,9 10,6

Eskolaldi-ziurtagiria 6,3 6,8 5,8 6,0 7,2 4,9

Eskola graduatua / L.H. 21,8 21,5 22,0 19,9 18,8 20,9

B.U.P./C.O.U. 18,6 20,4 17,0 19,3 21,0 17,7

Lanbide-heziketa 15,3 15,9 14,8 16,1 15,9 16,3

Diplomatura 7,3 6,3 8,2 7,2 6,1 8,2

Lizentziatura 17,9 16,0 19,6 19,7 18,1 21,3

Guztira 100 100 100 100 100 100

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

eta %6,1, gizonei dagokienez. Kategoria horiei gehitu ahal zaie Lanbide Heziketa duten emakume langabeen pisu handiagoa, 
%16,3, ikasketa maila hori duten gizonena baino, %15,9.

Aitzitik, behe mailako ikasketak, lehen mailako ikasketak eta eskola ziurtagiria biltzen dituzten kategorien artean gizonen pisua 
handitu egin da: %12,9 eta %7,2 hurrenez hurren, emakumeen kasuan baino gehiago, %10,6 eta %4,9, 9.33. taula.

Urtetik urterako aldaketari dagokionez, aipatzeko gertaera nagusia da 2011ko laugarren hiruhilekoaren eta 2012ko lauga rren 
hiruhilekoaren artean, hiru eremu geografikoetan, ikasketarik gabeko pertsona langabeak gehiago direla: -%50,0 Getxoko uda-
lerrian (termino absolutuetan pertsona bat guxiago besterik ez da), -%16,8 Bizkaiko Lurralde Historikoan eta -%6,5 EAEn, 9.32. 
eta 9.35. taulak.

Aitzitik, 2011ko laugarren hilekoaren eta 2012ko laugarren hiruhilekoaren arteko urtetik urterako igoera nagusiak hezkuntza 
maila handienetan gertatu dira, Lanbide Heziketan eta unibertsitateko ikasketetan (diplomatura eta lizentziatura). Igoera %11tik 
gorakoa izan da hiru eremu geografikoetan, eta erreferentziako lurralde-esparruetan, lizentziatuen kasuan %30,0ra iritsi da.

Salbuespen bakarra Getxoko udalerrian gertatzen da. Pertsona langabeen igoerarik handiena BBB/UBI ikasketak dituztenen 
artean gertatu da (%17,4). Edonola ere, diplomatuen kategoria hori garrantziari dagokionez laugarren lekuan egongo litzateke, 
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Taula 9.35. biztanleria langabea ikasketa-mailaren eta sexuaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE, 2011-2012.

nIveL De estUDIos
bIZkAIA e.A.e.

ALD. % 11/12 ALD. % 11/12

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

Ikasketarik gabe - 16,8 - 22,4 - 10,8 - 6,5 - 10,8 - 1,8

Lehen mailako ikasketak 16,5 20,9 11,8 14,3 16,1 12,3

Eskolaldi-ziurtagiria 7,4 9,7 4,5 8,6 11,3 5,4

Eskola graduatua / L.H. 12,8 16,7 8,7 14,4 19,3 9,6

B.U.P./C.O.U. 15,8 15,8 15,7 16,6 17,5 15,8

Lanbide-heziketa 24,5 28,9 20,4 23,6 29,4 18,7

Diplomatura 21,9 24,8 20,3 23,7 23,6 23,8

Lizentziatura 28,8 30,2 28,0 29,9 28,2 30,9

Guztira 15,8 18,2 13,3 16,3 18,7 14,0

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

aurretik esan dugun moduan, baina maila txikiagoan (%50 inguru) Bizkaiko Lurralde Historikoko eta EAE osoko egoerarekin 
alderatuta, 9.32. eta 9.35. taulak.

Bilakaera-joerak sexuaren arabera konparatzen baditugu, Getxon bizi diren gizonezkoen artean langabezia jaitsi egin da oro-
korrean jaitsiera izan duen kategoria berean: ikasketarik gabeak (-%50.0). Emakumezkoen artean, aldiz, ikasketarik gabeko 
pertsona langabeen kopurua zero da, lehen mailako ikasketak dituztenena (-%5,7), eta eskolatze ziurtagiria dutenena (-%4,7); 
orokorrean, kategoria horietan langabeziak gora egin du, 9.32. taula.

Bestalde, erreferentziako eremu geografikoen artean, sexuen araberako langabeziaren bilakaera orokorrean ikusitako egoera 
bera da: langabeziak behera egin du ikasketarik gabekoen kategorian, gizonezkoen zein emakumezkoen kasuan. Aitzitik, datu 
orokorretan bezala, gainerako kategorietan pertsona langabeen mailak gora egin du, 9.35. taula.

Azkenik, urtez urteko igoera handien kasuan, gizonei zein emakumeei dagokienez, erreferentziako bi eremu geografikoetan, 
orokorrean mantendu da datu orokorretan ikusitako egoera; alegia, goi-mailako ikasketak (Lanbide Heziketa, Diplomatura eta 

Taula 9.34. biztanleria langabea ikasketa-mailaren eta sexuaren arabera. portzentajeak. bizkaia eta EAE, 2012.

nIveL De estUDIos
bIZkAIA e.A.e.

% 2011 % 2012

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

Ikasketarik gabe 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

Lehen mailako ikasketak 14,8 15,5 14,0 16,9 18,2 15,6

Eskolaldi-ziurtagiria 19,4 21,7 17,0 20,5 22,6 18,3

Eskola graduatua / L.H. 25,7 26,9 24,4 23,0 23,9 22,0

B.U.P./C.O.U. 9,9 9,6 10,2 8,9 8,6 9,1

Lanbide-heziketa 17,1 16,5 17,7 18,0 17,3 18,7

Diplomatura 4,4 3,2 5,8 4,6 3,2 5,9

Lizentziatura 8,3 6,2 10,4 7,9 5,8 10,1

Guztira 100 100 100 100 100 100

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)
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Lizentziatura) dituzten pertsonek izan dituzte igoera altuenak, %20,0tik gora beti; adibidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi eta 
lizentziatura ikasketak dituzten gizonezkoen kasuan, igoera %30,0tik gorakoa da (%30,2), eta EAEn, ikasketa maila berberak 
dituzten emakumeen kasuan, igoera %30,9 izan da, 9.35. taula.

Getxoren kasuan, datu orokorretan bezala, goi-mailako ikasketa mailen kategorietan sartzen dira OHO/UBI duten pertsonen 
kasuan ikusitako langabeziaren gorakadak, batez ere emakumeen kasuan. Horien artean, langabeziaren igoera diplomaturak 
dituztenen artean baino handiagoa da (%16,6 vs. %12,2), baina Lanbide Heziketa eta Lizentziatura duten emakumeen artean 
izandako gorakada baino txikiagoa. Bestalde, gizonezkoen kasuan, langabeziak gora egin du OHO/UBI dutenen artean (%18,2), 
eta lehen mailako ikasketak dituztenen (%15,8) eta Eskolatze Ziurtagiria dutenen (%20,9) artean ere; maila horiek Lanbide 
Heziketako ikasketak (%14,6) eta Diplomatura (%11,2) dituztenen artean gertatutako igoerak baino txikiagoak dira, 9.32. taula.

9.5.4. Biztanleria langabea lanbide-taldeen eta sexuaren arabera.

Langabezia-emaitzak hezkuntza-mailaren arabera aztertzerakoan bezala, kasu honetan ere kontuan izan behar da Getxoko 
udalerriko hezkuntza-egitura; izan ere, egitura horrek aukera gehiago eskaintzen die maila altuagoko lanbide taldeei. Horrela, 
2012ko amaieran, Getxoko udalerriko pertsona langabeen %8,7 langile ez-kualifikatuak diren bitartean, talde teknikoak eta 
zientifikoak edota laguntzako teknikarienak eta profesionalenak %24,7 eta %17,3 izatera iristen dira, hurrenez hurren, 9.37. 
taula.

Ezbairik gabe, Getxoko udalerriko hezkuntza-egiturak berriro ere eragina du gertaera horretan, dagoeneko adierazitako moduan, 
unibertsitate-ikasketak dituztenak asko izateagatik, eta horrek berresten du Bizkaiko eta EAEko langile ez-kualifikatuen lanbide-
taldean bildutako langabeen zama multzoko bigarren garrantzitsuena dela, Getxoko udalerrian ikusitako maila baino handiagoa 
izanda (%17,8 eta %20,0, hurrenez hurren).

Bestalde, lanbide-talde kualifikatuenak, hots, teknikari eta profesional zientifikoak, batetik, eta laguntzako teknikari eta profe-
sionalak, bestetik, Getxoko udalerriko langabeen kopururik handiena biltzen dute, %20,0 inguru, eta laugarren eta bosgarren 
taldeak dira, hurrenez hurren, Bizkaian (%12,4 eta %12,5) eta EAEn (%12,5 eta %12,2), 9.38. taula.

Hala ere, aurreko txostenetan ohikoa izan den eta oraingoan ere aurkezten den egoera horren ñabardura moduan, azken bi 
urteetan, Getxoko udalerrian zerbitzuetako langileen taldeak pisua irabazi duela esan behar da, %18,9. Datu hori aurreko 
paragrafoan aipatutako teknikari eta profesionalen bi taldeetan taldekatu da. Horrek erakusten du goranzko bilakaera dagoela, 
aurretik Bizkairako eta EAErako aipatutako moduan. Esparru horietan pertsona langabeen ehunekorik handiena duen kategoria 
da, kopuru osoaren %23,1 eta %22,3.

Taula 9.36. biztanleria langabea talde profesionalen eta sexuaren arabera. Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak.  
Getxo, 2011-2012.

Getxo 2011 2012 ALD. % 11/12

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

Zuzendariak 174 126 48 205 143 62 17,8 13,5 29,2

Teknikoak eta Zientifikoak 935 401 534 1.175 509 666 25,7 26,9 24,7

Teknikoak eta Laguntza Prof. 701 379 322 822 450 372 17,3 18,7 15,5

Enplegatu Administratiboak 619 121 498 689 145 544 11,3 19,8 9,2

Zerbitzu langileak 793 231 562 901 285 616 13,6 23,4 9,6

Nekazaritza eta arrantza lang-

ileak
51 46 5 48 45 3 - 5,9 - 2,2 - 40,0

Kualifikatutako lana 360 337 23 389 368 21 8,1 9,2 - 8,7

Makina operatzaileak 116 94 22 121 98 23 4,3 4,3 4,5

Kualifikatu gabeko lanak 455 233 222 412 221 101 - 9,5 - 5,2 - 14,0

Armada 2 2 0 1 1 0 - 50,0 - 50,0  0,0

Guztira 4.206 1.970 2.236 4.763 2.265 2.498 13,2 15,0 11,7

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)
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Taula 9.37. biztanleria langabea talde profesionalen eta sexuaren arabera. portzentajeak. Getxo, 2011-2012.

Getxo 2011 2012

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

Zuzendariak 4,1 6,4 2,1 4,3 6,3 2,5

Teknikoak eta Zientifikoak 22,2 20,4 23,9 24,7 22,5 26,7

Teknikoak eta Laguntza Prof. 16,7 19,2 14,4 17,3 19,9 14,9

Enplegatu Administratiboak 14,7 6,1 22,3 14,5 6,5 21,8

Zerbitzu langileak 18,9 11,7 25,1 18,9 12,6 24,7

Nekazaritza eta arrantza langileak 1,2 2,3 0,2 1,0 2,0 0,1

Kualifikatutako lana 8,6 17,1 1,0 8,2 16,2 0,8

Makina operatzaileak 2,8 4,8 1,0 2,5 4,3 0,9

Kualifikatu gabeko lanak 10,8 11,8 9,9 8,7 9,8 7,6

Armada 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Guztira 100 100 100 100 100 100

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 9.38. biztanleria langabea talde profesionalen eta sexuaren arabera. portzentajeak. bizkaia eta EAE, 2012.

GRUpos LAnbIDekoAk
bIZkAIA e.A.e.

% 2012 % 2012

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

Zuzendariak 1,3 1,7 0,9 1,3 1,7 0,8

Teknikoak eta Zientifikoak 12,4 9,8 15,0 12,5 9,7 15,3

Teknikoak eta Laguntza Prof. 12,5 14,0 11,1 12,2 13,4 11,0

Enplegatu Administratiboak 9,5 4,5 14,7  9,1 4,2 14,1

Zerbitzu langileak 23,1 12,0 34,7 22,3 11,5 33,0

Nekazaritza eta arrantza langileak 1,9 3,3 0,4 1,9 3,3 0,4

Kualifikatutako lana 16,8 30,8 2,2 16,1 30,2 2,0

Makina operatzaileak 4,7 8,0 1,2 4,7 8,2 1,2

Kualifikatu gabeko lanak 17,8 15,9 19,9 20,0 17,8 22,2

Armada  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

Guztira 100 100 100 100 100 100

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Sexuaren araberako desberdintasunari dagokionez, adierazi behar da okupazioen sexu-banaketa datuetan islatzen dela, kon-
tuan izanik, adibidez, 2012ko laugarren hiruhilekoan, Getxoko udalerrian bizi diren emakumeen langabezia gizonezkoena baino 
askoz ere handiagoa dela langile administratiboen artean (%21,8 %6,4ren aurrean) eta zerbitzuetako langileen artean (%24,7 
%12,6ren aurrean). Aldiz, gizon langabeen zama emakumeena baino handiagoa da langile kualifikatuen (16,2 vs. 0,8)), lagun-
tzako teknikarien eta profesionalen, makina-operadoreen eta langile ez-kualifikatuen artean, azken hiru kategoriatan gutxiago 
bada ere, 9.37. taula.

Langabeziaren bilakaera denbora aldetik aztertzen badugu, 2011ko laugarren hiruhilekoaren eta 2012ko laugarren hiruhile-
koaren artean langabezia igo egin da aztertutako lanbide-talde gehienetan. Jaitsiera bakarra langile ez kualifikatuen artean 
gertatu da: -%9,5, -%4,4 eta -%3,3, lurralde-eremu txikienetik handienera hurrenez hurren. Horrez gain, Getxoko udalerrian 
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eta Bizkaiko Lurralde Historikoan langabezia jaitsi egin da baita ere indar armatuen taldean, -%50,0 eta -%4,2. Eta, amaitzeko, 
Getxoko udalerrian bizi diren pertsonen kasuan, langabeziak behera egin du Nekazaritza eta Arrantza talde profesionalari lotuta 
daudenen artean, -%5,9.

Aitzitik, Getxon, langabeziaren urtetik urterako igoerak gehien kaltetu dituenak teknikari eta profesional zientifikoak izan dira 
(+%25,7), pertsona langabe gehien biltzen dituen taldea, ia-ia %25,0, aurretik adierazi dugunez; bigarren lekuan Zuzendariakko 
kideak daude (+%17,8), eta ia-ia maila berean, laguntzako teknikari eta profesionalak (langabezia %17,3 igo da). Erreferentzi-
azko eta maila altuagoko bi eremu geografikoetan, igoera handiena nekazaritzako eta arrantzako langileek izan dute (%35etik 
gora), eta jarraian, teknikari eta profesional zientifikoek (%30 inguru), 9.36. eta 9.39 taulak.

Sexuaren arabera, Getxoko udalerrian, bi sexuetan langabeziak behera egin du nekzaritzako eat arrantzako langileen eta langile 
ez-kualifikatuen kasuan zein orokorrean; gizonen artean, langabeziak gora egin du langile kualifikatuen artean (+%9,2), datu 
orokorretan bezala, baina kategoria horretako emakume langabeen kopuruak behera egin du, -%8,7. Bestalde, indar armatuen 
kasuan, gizonen artean ikusitako jaitsiera, -%50,0, emakumeen artean egonkortu egin da, talde horretan ez baitago emakume 
langaberik, 9.36. taula.

Aitzitik, talde profesional bakar batean, Zuzendariakko kideen artean, langabeziaren bilakaera portzentuala gizonezkoen kasuan 
(+%13,5) positiboagoa izan da emakumeen kasuan (+%29,2) baino. Makina-operadoreen kategorian, bilakaera ia-ia berdina 
da (+%4,3 vs. +%4,5)

9.5.5. Biztanleria langabea azken jarduera ekonomikoaren eta sexuaren arabera.

Azken jarduera ekonomikoaren araberako biztanleria langabearekin lotutako tauletan bildutako datu aipagarrienak aztertu aurre-
tik, azpimarratu behar da aldagai hori erabat aldatu dela Jarduera Ekonomikoen Kode Nazionala (CNAE 2009) ezartzearen 
ondorioz. Kode horrek 2003ko 1. Berrikuspeneko CNAE93 ordezkatu zuen, 2008. urtera bitarte erabiltzen zena. Gertaera hori 
dela-eta, informazioaren banaketa-maila erabat aldatu da, kategoria ezberdinetan kokatutako kode batzuekin eta, kasu batzu-
etan, batetik bestera aldatu direnekin, batera.

Edonola ere, lehengo kategoriak mantentzea erabaki zen, eta informazioa jasotzeko egungo kategoria ezberdinak aurretik erabili-
takoetan eta banaketa-maila hori ez zutenetan sartzen dira. Dena den, 2010etik aurrera, urtetik urterako konparaketa behar 
bezala azter daiteke aurreko urteko datuak sailkapen berrira egokituta izateagatik; beraz, egon daitezkeen aldaketak ez dira ger-
tatuko talde batzuetan esleipenak gehitzearen edo kentzearen ondorioz, haien arteko kode-aldaketen arabera, aurreko txosten 
sozioekonomiko batean geratzen zen moduan.

Taula 9.39. biztanleria langabea talde profesionalen eta sexuaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. bizkaia eta EAE, 2011-2012.

GRUpos LAnbIDekoAk
bIZkAIA e.A.e.

ALD. % 11/12 ALD. % 11/12

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

Zuzendariak 23,0 15,4 41,6 29,9 23,3 46,2

Teknikoak eta Zientifikoak 29,7 31,0 28,7 30,8 29,2 31,8

Teknikoak eta Laguntza Prof. 28,1 30,2 25,4 29,5 32,0 26,5

Enplegatu Administratiboak 15,3 25,9 12,2 15,3 27,0 12,2

Zerbitzu langileak 22,3 36,7 17,9 22,1 35,8 17,9

Nekazaritza eta arrantza langileak 35,9 41,5 0,6 35,5 39,6 9,6

Kualifikatutako lana 14,6 15,2 6,6 16,9 17,9 4,3

Makina operatzaileak 12,2 13,7 3,4 15,7 17,9 3,5

Kualifikatu gabeko lanak - 4,4 - 3,1 - 5,4 - 3,3 - 3,7 - 3,0

Armada - 4,2 10,0 - 75,0 8,8 13,8 - 20,0

Guztira 15,8 18,2 13,3 16,3 18,7 14,0

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)
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Hasierako xehetasun hori eginda ere, ekonomiaren tertziarizazioak, zerbitzuen sektorearen nagusitasunarekin, Beste Zerbitzuak 
taldearen hegemonia ekarri du, Getxoko udalerrian bizi diren pertsona langabe guztien %39,5eko azken jarduera ekonomiko 
gisa, 2012ko laugarren hiruhilekoan zehar. Eta zerbitzu-jarduera guztiak gehituz gero (merkataritza eta ostalaritza, garraioa eta 
komunikazioak eta aseguruak eta finantzak), zerbitzuen sektoreak azken jarduera ekonomiko gisa zamarik garrantzitsuenak 
izango du, hamar langabeko zazpi bilduko baititu, 9.41. taula.

Goi-mailako lurraldeetan zerbitzuen sektoreak hainbesteko nagusitasuna ez izan arren, pauta homogeneoa nabarmentzen da 
langabezia osoa banatzerakoan azken jarduera ekonomikoa kontuan hartuta: Beste Zerbitzuak taldearen hegemonia (%35,6koa 

Bizkaian, %35,4 EAEn eta %39,5ekoa Getxoko kasuan, aurrez dagoeneko adierazitako moduan) eta merkataritza eta ostalaritza-
rena (%20tik gora hiru esparruetan) eta manufaktura-industriarena (eremu geografiko bakoitzeko ehunekoak Getxoko %11,1en 
eta EAEko %14,8ren artean kokatzen dira), 9.41. eta 9.42. taulak.

Emakumeen langabeziari dagokionez, Beste zerbitzuak taldean biltzen da emakume langabe guztien %42,8 inguru hiru eremu 
geografikoetan. Eta zerbitzuetako jarduera guztiak batuz gero, hiru eremu geografikoetako langabe guztien %75,0k azken jardu-
era hirugarren sektore horretan egin duela ikusiko dugu. Gizonezko langabeen artean, Getxon, %14tik gorako kopuruak aipatu 
behar dira eta %20tik gorakoak erreferentziazko eta maila altuagoko eremu geografikoetan, hirugarren sektoretik kanpoko jar-
dueretan: manufaktura-industriak eta eraikuntza. Azken urte honetan, erreferentziako eremu geografikoetan, lehen jardueraren 
langabezia-ehunekoak beheranzko joera izan du, %17,4an eta %19,4an kokatu arte, hurrenez hurren, 9.41. eta 9.42 taulak.

Biztanleria langabearekin lotutako azalpen-ildo honekin amaitze aldera, aipatu behar da, hiru eremu geografikoetan, 2011ko 
laugarren hiruhilekoaren eta 2012ko laugarren hiruhilekoaren artean pertsona langabeen kategoria batean ere ez dela kopurua 
jaitsi. Jaitsiera bakarra Getxon bizi diren eta aurretik lanik izan ez duten pertsonen artean ikusi da, -%7,3. Getxoko udalerriaren 
kasuan langabezia jaitsi duen “jarduera” horrek igoerarik txikiena izan du Bizkaiko Lurralde Historikoan, +%4,1., eta bigarren 
txikiena EAEn, %6,6. Bestalde, EAEren kasuan, langabeziaren igoerarik txikiena erauzketa industriei lotutako jardueran ikusten 
da, +%6,3.

Taula 9.40. biztanleria langabea azken jarduera ekonomikoaren eta sexuaren arabera.  
Kopuru osoak, portzentajeak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2011-2012.

Getxo 2011 2012 ALD. % 11/12

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

Nek., Abeltz. eta Arrantza    32 20 12 33 23 10 3,1 15,0 - 16,7

Energia, Gas eta Ura 19 13 6 29 22 7 52,6 69,2 16,7

Industria laburbiltzaileak 13 3 10 15 3 12 15,4 0,0 20,0

Manufaktura industriak 494 292 202 530 314 216 7,3 7,5 6,9

Eraikuntza 387 306 81 412 318 94 6,5 3,9 16,0

Salmenta y Ostalaritza 861 337 524 1.072 452 620 24,5 34,1 18,3

Garraioak eta Komunik. 311 162 149 374 218 156 20,3 34,6 4,7

Aseguruak eta finantzak 76 35 41 88 38 50 15,8 8,6 22,0

Beste zerbitzuak 1.659 660 999 1.882 744 1.138 13,4 12,7 13,9

Aurreko lanik gabe 354 142 212 328 133 195 - 7,3 - 6,3 - 8,0

Guztira 4.206 1.970 2.236 4.763 2.265 2.498 13,2 15,0 11,7

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)
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Taula 9.41. biztanleria langabea azken jarduera ekonomikoaren eta sexuaren arabera. portzentajeak. Getxo, 2011-2012.

Getxo 2011 2012

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

Nek., Abeltz. eta Arrantza 0,8 1,0 0,5 0,7 1,0 0,4

Energia, Gas eta Ura 0,5 0,7 0,3 0,6 1,0 0,3

Industria laburbiltzaileak 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,5

Manufaktura industriak 11,7 14,8 9,0 11,1 13,9 8,6

Eraikuntza 9,2 15,5 3,6 8,7 14,0 3,8

Salmenta y Ostalaritza 20,5 17,1 23,4 22,5 20,0 24,8

Garraioak eta Komunik. 7,4 8,2 6,7 7,9 9,6 6,2

Aseguruak eta finantzak 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 2,0

Beste zerbitzuak 39,4 33,5 44,7 39,5 32,8 45,6

Aurreko lanik gabe 8,4 7,2 9,5 6,9 5,9 7,8

Guztira 100 100 100 100 100 100

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Erreferentziako eremu horietako igoerei dagokienez, kategoria berberean %20tik gorakoa izan dela azpimarratu behar da, guz-
tiak hirugarren edo zerbitzuen sektoreari lotutakoak: Merkataritza eta Ostalaritza; Garraioak eta Komunikazioak; eta Aseguruak 
eta Finantzak; eta lana lehenengoz bilatzen duten pertsonen artean. Bestalde, Getxoko udalerrian, langabeziak gora egin du 
Energiari, Gasari eta Urari lotutako jarduera ekonomikoetan (+%52,6), eta zerbitzuen sektoreari lotutako beste bi jardueratan, 
Bizkaian eta EAEn gertatzen zen bezala, hain zuzen ere, Merkataritza eta Ostalaritza, eta Garraioak eta Komunikazioak, +%24,5 
eta +%20,3, hurrenez hurren, 9.40. eta 9.43. taulak.

Sexuaren arteko bereizketari dagokionez, Getxoko udalerriaren kasuan, orokorrean bezala, bi sexuetan, langabezia jaitsi da 
“jarduera” berean, hau da, orain arte lanik egin ez dutenen artean, -%6,3 eta -%8,0 hurrenez hurren gizonen eta emakumeen 
artean. Era berean, emakumeen artean ere langabeziak behera egin du, horien azken jarduera ekonomikoa Nekzaritzari, Abel-
tzaintzari eta Arrantzari lotuta egon denean, -%16,7.

Bestalde, erreferentziako esparru geografikoetan, datu orokorrak aztertzean kategoriaren batean ere langabezia ez zen jaitsi. 
Langabezia jaitsi egin zen Energia, Gas eta Ur jardueretan okupatuta egon ziren emakumeen artean, -%3,2 Bizkaiko Lurralde 
Historikoan, eta -%0,8 EAEren kasuan. Era berean, baina Bizkaian bakarrik, langabeziak behera egin du azken jarduera Nekaza-
ritza, Abeltzaintza eta Arrantzari lotuta zuten emakumeen artean, -%5,9 eta erauzketa-industriak, -%2,3.

Getxoko udalerrian, termino absolutuetan pisu gutxi izan arren, aurreko paragrafoan aipatutako Energia, Gasa eta Ura jardu-
eran, bi sexuen artean aldea egon da: Getxo bizi diren gizonen artean langabeziaren urtetik urterako igoera %15,0 izan da, eta 
emakumeen artean, -%16,7 egin du behera. Era berean, sexuen arteko aldeei erreparatuz, Energia, Gasa eta Ura jardueretan 
eta Garraioak eta Komunikazioak jardueretan, bi sexuetan langabeziak gora egin duen arren, gizonen artean igoera %69,2 eta 
%34,6 izan da, eta emakumeen kasuan, %16,7 eta %4,7, hurrenez hurren, 9.40. taula.

Azkenik, termino erlatiboetan duen eragina dela-eta, gizonen zein emakumeen langabeziaren urtetik urterako igoerak aipatu be-
har dira, erreferentziako maila handiagoko bi eremu geografikoetan, orokorrean gertatzen zen moduan, Zerbitzuak sektorearekin 
lotutako azken jardueren kasuan. 9.43. taula.

Taula 5.1. Biztanleria sexuaren arabera. Kopuru osoak eta aldaketa absolutuak eta portzentualak. Getxo, 2006-2011 ..
12



66

Taula 9.43. biztanleria langabea azken jarduera ekonomikoaren eta sexuaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak.  
bizkaia eta EAE, 2011-2012

ÚLtImA ActIvIDAD económIcA
bIZkAIA e.A.e.

ALD. % 11/12 ALD. % 11/12

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

Nek., Abeltz. eta Arrantza 8,5 15,5 - 5,9 21,7 28,1 7,1

Energia, Gas eta Ura 10,8 16,1 - 3,2 9,4 13,0 - 0,8

Industria laburbiltzaileak 11,0 23,4 - 2,3 6,3 9,1 1,7

Manufaktura industriak 13,1 17,7 4,8 12,5 17,2 4,9

Eraikuntza 10,8 10,3 15,7 11,8 11,6 14,0

Salmenta y Ostalaritza 24,0 31,1 20,4 23,0 31,3 19,1

Garraioak eta Komunik. 26,3 31,6 17,6 23,3 27,5 16,6

Aseguruak eta finantzak 22,1 16,2 25,4 25,9 18,3 30,2

Beste zerbitzuak 16,5 21,3 13,5 17,0 20,8 14,6

Aurreko lanik gabe 4,1 2,8 4,8 6,6 3,9 8,1

Guztira 15,8 18,2 13,3 16,3 18,7 14,0

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)

Taula 5.2. Biztanleria sexuaren arabera. Aldaketa absolutuak eta portzentualak. Bizkaia eta EAE, 2006-2011. .........12

5.1. Grafikoa  Biztanleria sexuaren arabera. Portzentajeak. Getxo, Bizkaia eta EAE, 2006. ............................................12

Taula 9.42. biztanleria langabea azken jarduera ekonomikoaren eta sexuaren arabera. portzentajeak. bizkaia eta EAE, 2012.

ÚLtImA ActIvIDAD económIcA
bIZkAIA e.A.e.

% 2012 % 2012

GUZtIRA GIZon. emAkUm. GUZtIRA GIZon. emAkUm.

Nek., Abeltz. eta Arrantza 1,6 2,3 0,9 1,7 2,5 0,9

Energia, Gas eta Ura 0,7 1,0 0,3 0,6 1,0 0,3

Industria laburbiltzaileak 0,1 0,1 0,1  0,1  0,1  0,1

Manufaktura industriak 13,2 17,4 8,8 14,8 19,2 10,4

Eraikuntza 13,2 23,5 2,5 12,0 21,7 2,4

Salmenta y Ostalaritza 20,5 14,4 26,9 21,1 14,5 27,7

Garraioak eta Komunik. 5,2 6,7 3,8 5,0 6,4 3,6

Aseguruak eta finantzak 0,7 0,5 1,0 0,7 0,5 0,9

Beste zerbitzuak 35,6 27,8 43,6 35,6 28,4 42,8

Aurreko lanik gabe 9,2 6,4 12,1 8,3 5,8 10,9

Guztira 100 100 100 100 100 100

Iturria: SISPE. 4º Hiruhilekoa. (Lantzea EVALÚA Aholkularitza)
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Hona hemen aurreko ataletan azaldutako informaziotik atera daitezkeen emaitza nagusiak, txosteneko kapituluen edo atalen 
arabera aurkeztuta:

1. ADIERAZLE SOZIODEMOGRAfIKOAK

•	 Getxon 79.982 biztanle zeuden 2011ko urtarrilaren 1ean; hau da, Bizkaiko Lurralde Historiko osoko biztanleriaren %6,94. 
2006ko datuekin alderatuta, 1.272 pertsona gutxiago daude. Bizkaian eta EAEn joera aurkakoa izan da.

•	 Biztanleriaren murrizketa horretan, sexu bakoitzaren intentsitatea hurrengoa izan da: gizonezkoei dagokienez, 790 gutxiago 
dira (-%2,1); emakumeak, aldiz, 482 gutxiago (-%1,1).

•	 Biztanleria adin-talde handietan banatuta era honetan egituratzen da: biztanleriaren %17,5 20 urtetik beherakoak dira, 
%63,8 20 eta 64 urte artekoak eta %18,7 65 urtekoak edo hortik gorakoak. 2006. urtearekin alderatuta, biztanleria za-
hartu egin da; alegia, adin gutxiagoko pertsonen kopurua modu esanguratsuan jaitsi da (-%3,7, %17,9tik %17,5era), baita 
20 eta 64 urte artekoen taldea ere (-%4,5, %65,7tik %63,8ra). Aitzitik, 65 urtekoak edo hortik gorakoak +%12,4 gehitu 
dira (2011n biztanleria osoaren %18,7 eta 2006an %16,4).

•	 Biztanleriaren zahartze-prozesua maila altuagoko lurralde-eremuetan larriagoa da, baina horietan ere leuntzen ari da.

•	 2009. eta 2010. urteetako hazkunde begetatiboa alderatzen badugu, egonkortzeari buruz hitz egin daiteke, jaiotzak (12, 
-%1,8), eta heriotzak (8, -%1,2) murriztu egin baitira.

•	 Migrazio Mugimenduen Estatistiketan, 2009, 2010 eta 2011koetan, ikusten da joera egonkortu egin dela, ikur positi-
boarekin. Migrazioen barne-dimentsioak, barneko migrazio-saldoak efektu negatiboa sortzen du udalerrian hiru urteetan 
izandako migrazio-saldo garbian, kanpoko migrazio-saldoarekin argi eta garbi konpentsatu den arren. Alegia, Getxoko 
udalerriak kanpoko pertsonak erakartzeko indarra duen bitartean (atzerriko immigrazioa), ez da gauza bera gertatzen ber-
takoekin, beste udalerri batera bizitzera joaten baitira (etxebizitzen prezioaren ondorioz).

•	 Getxoko udalerrian bizi diren biztanle gehienak Bizkaiko Lurralde Historikoan jaio dira, biztanleriaren %75 inguru, baina 
horien pisuak murrizten jarraitzen du (-1.612, -%2,7). Aitzitik, atzerritik etorritako pertsonak gehitu dira (+1.431, +%25,0), 
eta 2011n %9,0 dira (2006an %7,1 ziren).

•	 Bizkaian nahiz EAEn, atzerritarrak biztanleria egoiliarraren %7,8 eta %8,1 izatera iritsi dira hurrenez hurren, eta aztertutako 
bosturtekoan izandako bilakaeran %50 inguruko igoerak gertatu dira.

síntesIs de 
resultados

10. eMAitzen 
sintesiA
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•	 Familia-nukleo nagusiena bikoteak eta seme-alabek osatzen dute, familia nuklearra deitzen dena, horren zama murriztu 
den arren. Bestalde, kide bakarreko familiak izandako hazkunde nabarmena azpimarratu behar da. Kide bakarreko nu-
kleoen hazkunde horrek lotura zuzena du biztanleriaren zahartze-prozesuarekin.

•	 Erreferentziako bi lurralde-eremuetan joera nagusi berak jasotzen dira: seme-alabak dituen familia nuklearraren eta poli-
nuklearraren gainbehera, eta kide bakarreko eta guraso bakarreko familia-moten igoera.

2. hEZKUNTZA ETA pRESTAKUNTZA ADIERAZLEAK.

•	 Getxoko 10 urtetik gorako biztanleriaren hezkuntza-egiturak nabarmena izaten jarraitzen du hezkuntza-maila edo amaitu-
tako ikasketak altuak izateagatik. 2010. urtean, Getxon, 23.264 pertsona zeuden goi-mailako ikasketekin; alegia, hezkun-
tza-maila garrantzitsuena kopuruei dagokienez (kopuru osoaren %31,6). Bestalde, %25,5ek bigarren mailako ikasketak 
dituzte, %18,8k lehen mailako ikasketak, %12,1ek erdi eta goi mailako ikasketak, %11,1ek ikasketa profesionalak eta 
soilik %0,9 ikasketarik gabeak edo pertsona analfabetoak dira.

•	 Biztanleria gehien murriztu da amaitutako ikasketarik gabeko pertsonak (-103 pertsona, -%15,5) eta, batez ere, lehen 
mailako ikasketak egin dituzten pertsonak (-3.833, -%21,7) biltzen dituzten hezkuntza-mailetan.

•	 Aitzitik, termino erlatiboetan, kopurua gehitutako bi kategoria bakarrak izan dira ikasketa profesionalak (+%8,0, +607) eta 
bigarren mailako ikasketak (+%8,9, +1.527) dituzten pertsonak biltzen dituztenak.

•	 Getxon goi mailako hezkuntza-mailek (bigarrenekoak, erdi-goi mailakoak eta goi mailakoak) garrantzi handiagoa dute 
Bizkaian eta EAEn baino; hiru lurraldeetako biztanleriak bere hezkuntza-maila dezente igo du; izan ere, bigarren edo hiru-
garren mailako ikasketak amaitu dituzten pertsonak asko izan dira.

•	 Unibertsitate-mailakoak ez diren hezkuntza-etapetako ikasleei dagokienez, 2010/11 ikasturtean, 8.044 ikaslek jaso dute 
erregimen orokorreko irakaskuntza, unibertsitatez kanpokoa; hau da, aurreko ikasturteko ikasle kopuru bera ia-ia (+3). 
Unibertsitatez kanpoko hezkuntza-etapan, Lehen Hezkuntzak du ikasle gehien (2.925 ikasle, kopuru osoaren %36,4). 
Lanbide Heziketa oso gutxi errotuta dagoela esango genuke. Horrek guztiak unibertsitateko erdi eta goi mailako hezkuntza 
nagusi dela erakusten du udalerriko biztanleriak lortutako hezkuntza-mailaren edo amaitutako ikasketen artean.

•	 Aitzitik, Bizkaian eta EAEn Lanbide Heziketak eta Batxilergoak oso antzeko garrantzia dute, Getxon baino gehiago.

3. ADIERAZLE EKONOMIKOAK.

•	 Getxoko udalerriko egitura ekonomikoa jarduera-sektoreen arabera aztertzekoan (sektore horiek sortutako balio erantsi 
gordinaren bidez neurtuta), azpimarratu behar den gertaera nagusia da zerbitzuen sektorearen dinamismoaren mendeko-
tasun argia. 2008. urtean, zerbitzu-sektorearen balio erantsi gordina udalerrian sortutako osoaren %87,3koa zen. Eragin 
txikiagoarekin, bigarren lekuan eraikuntza zegoen, %7,8, sektore hori maila gorenean aurkitzen zenean. Bestalde, indus-
tria-sektoreak %4,7 eskaintzen zuen eta lehen sektoreak soilik %0,1.

•	 2005. urteko datuekin alderatuta, ez dago alde handirik, zerbitzuen garrantziari dagokionez izandako gorakadatik haratago. 
Industriaren eta eraikuntzaren ekarpena apur bat jaitsi da.

•	 Bizkaian eta EAEn, egitura ekonomikoaren tertziarizazio garrantzitsua ikusi da, balio erantsi gordinaren gaineko %60 baino 
gehixeagoko ekarpenekin. Industriaren ekarpena %25 ingurukoa izango litzateke.

•	 Getxoko per capita Barne Produktu Gordina (BPG) 2008. urtean 16.260 €-koa zen, Bizkaikoa (29.971 €) eta EAEkoa 
(31.514€) baino askoz ere baxuagoa; indizea, berriz, 52koa (Bizkaian 95ekoa eta EAEn 100ekoa).

•	 Okupatu bakoitzeko Barne Produktu Gordinak antzeko mailak erakusten ditu: 62.969 €-ko BPGarekin eta 94ko in-
dizearekin, Bizkaiko 99ko indizearen eta EAEko erreferentziako 100eko indizearen apur bat azpitik kokatzen da. Nolanahi 
ere, Getxok 2000. urtean 110eko indizea izan zuen.

•	 Batez besteko errenta pertsonalari eta familiarrari dagokionez, Getxoko 18 urteko eta 18 urtetik gorako pertsonen Batez 
besteko Errenta osoa 2009an 26.851 €-koa izan zen; aurreko 3 urteetan baino %3,8 handiagoa. Horren arabera, Bizkaia 
eta EAE osoan bizi direnek baino batez beste 7.000 € gehiago dituzte, horietan batez besteko errenta pertsonala 19.200 
€-tik gorakoa baita.
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•	 Getxoko udalerriko Errenta Familiarraren batez besteko osoa 63.993 €-koa izan da 2009. urtean, 2006an baino 859€ 
eta %1,4 handiagoa baino ez. Erreferentziazko eremuetan, hazkunde hori %10,0 ingurukoa da; horren arabera, familiek ia 
21.000 € gutxiago dituzte urtean haien premiei aurre egiteko.

4. ENpRESA-ADIERAZLEAK. EKOIZpEN-EGITURA.

•	 Getxon, 2011ko abenduaren 31n, 6.713 establezimendu zeuden, aurreko urtean baino -%2,3 gutxiago (161 establezi-
mendu gutxiago). Jaitsiera-tasa hori Bizkaikoa baino txikiagoa da (-%2,3, -2.284 establezimendu), eta EAEkoa baino 
txikiagoa (-%2,9, -5.603 establezimendu).

•	 Enpleguaren jaitsiera 729 pertsonakoa izan da (-%3,7). Getxoko establezimenduetan 19.781 pertsona enplegatu zeuden 
2010. urtean eta 19.052 pertsona 2011. urtean. Bestalde, EAEn eta Bizkaian enpleguaren jaitsiera txikiagoa izan da, 
-%1,6 eta -%1,8 hurrenez hurren.

•	 Getxon establezimendu gehien zituen sektorea Merkataritza, Motordun Ibilgailuen Salmenta eta Konponketa, Garraioa 
eta Biltegiratzea, eta Ostalaritza zen. Guztira, 2.208 ziren, udalerriko establezimendu guztien %32,9. Ondoren, Jarduera 
Profesional, Zientifiko eta Teknikoak, Jarduera Administratiboak eta Zerbitzu Osagarriak sektorea aurkitzen da 1.680 es-
tablezimendurekin (%25,0), eta Administrazio Publikoa, Hezkuntza, Osasun-jarduerak eta Gizarte Segurantza sektorea 794 
establezimendurekin (%11,8).

•	 Aztertutako aldian sektore gehienek jaitsiera izan dute, baina jaitsierarik handiena, termino erlatiboetan, Eraikuntza sek-
torean gertatu da, -%7,3 (-49 establezimendu), eta jaitsierarik txikiena Zerbitzuen beste jarduera batzuk sektorean, -%0,7 
(-3 establezimendu).

•	 Bi sektoretan bakarrik egin du gora establezimendu-kopuruak, termino erlatiboetan bezala (+%3,8): Informazioa eta Ko-
munikazioak (+6 establezimendu) eta Administrazio Publikoa, Hezkuntza, Osasun-jarduerak eta Gizarte Segurantza (+29).

•	 Erreferentziako bi esparruekin konparatuz gero, nabarmendu egin behar da Getxoko udalerrian Jarduera Profesional, Zien-
tifiko eta Teknikoak, Jarduera Administratiboak eta Zerbitzu Osagarriak sektoreko establezimenduek pisu handia dutela 
(%25,0), Bizkaiarekin (%16,1) eta EAErekin (%15,5) alderatuz gero.

•	 Getxoko udalerriko ehun ekonomikoan, pertsona fisikoaren forma juridikoa duten enpresa ugari daude; 2011. urtean, 
%57,1 osatzen zuten, 2010ean baino gutxiago (-136, -%3,4).

•	 Gainerako forma juridikoei dagokienean, denak jaitsi dira aztertutako denboraldian, Beste Forma Juridikoak saila izan ezik; 
azken horrek %0,7 egin du gora (+4 establezimendu). Horrez gain, nabarmentzekoa da sozietate anonimoen kopuruak 
eutsi egin diola.

•	 Establezimenduen forma juridikoak ez du elementu bereizlerik erakusten konparatzeko lurraldeen artean. Soilik aipa dai-
teke pertsona fisikoek garrantzi apur bat handiagoa dutela Getxon, eta sozietate anonimoak eta beste sozietate eta elkarte 
batzuk murriztu egin direla.

•	 Getxoko enpresa-ehuna, bereziki, mikroenpresek osatzen dute: establezimenduen %93,5ek 5 langile edo 5 baino gutxiago 
dituzte (6.273 establezimendu), %83,0k 3 enplegatu baino gutxiago (5.569); aitzitik, %1,7 bakarrik aurkitzen da 19 langile 
baino gehiagorekin.

•	 Bilakaerari dagokionez, soilik %0,5 (+1 establezimendu) eta %0,8 (+1 establezimendu) hazi dira 6 eta 9 eta 10 eta 19 
langile bitartean dituztenak. Jaitsierarik handiena, termino absolutuetan, mikroenpresek izan dute (0 eta 2 enplegatu arte-
an), 122 establezimendu gutxitu baitira (-%2,1), nahiz eta termino erlatiboetan aldaketa kategoria guztietako txikiena izan.

•	 Termino erlatiboetan, establezimendu-kopurua jaitsi duten geruzak 50 langile edo gehiago dituzten establezimenduak 
dira, -%5,6 murriztu baitira (-2 establezimendu), baita 3 eta 5 langile arteko geruzak ere, -%5,0ko jaitsierarekin (-37 
establezimendu).

•	 Mikroenpresek (0 eta 2 pertsona enplegatu artean) Getxoko enpresa-ehunean eragin handiagoa izan dute Bizkaian eta 
EAEn baino, horien zama portzentuala %75 ingurukoa baita.

•	 2011ko ekitaldian, Getxon, Ekonomia Jardueren gaineko Zergan 508 jarduera-lizentzia eman ziren guztira; hau da, 
2010ean baino 121 lizentzia gutxiago (-%19,1): 165 Merkataritza, Motordun Ibilgailuak, Garraioa eta Biltegiratzea, eta 
Ostalaritza sektorekoak dira, emandako guztien ia herena (%32,5).
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•	 Emandako jarduera lizentzien kopuru esanguratsua izan duten beste sektoreak hauek izan dira: Jarduera Profesional, Zien-
tifiko eta Teknikoak, Jarduera Administratiboak eta Zerbitzu Osagarriak, 106 lizentzia berrirekin (%12,6); eta Administrazio 
Publikoak, Hezkuntza, Osasun-jarduerak eta Gizarte Segurantzak, 52 lizentzia berrirekin (%10,2).

•	 Hala ere, beste lau jarduera-sektoretan, jarduera-lizentzia gehiago eman dira aurreko urtean baino: Nekazaritza Jarduerak; 
Eraikuntzak; Informazioa eta Komunikazioak; eta Finantza jarduerak eta Aseguruak. 

•	 Forma juridikoari dagokionez, forma juridiko guztietan 2011n lizentzia gutxiago eman dira 2010ean baino, sozietate koope-
ratiboetan izan ezik. Horien kasuan, lizentzia kopuru bera eman da bi urteetan.

5. LAN-ADIERAZLEAK. LAN-MERKATUA.

•	 2012. urtearen amaieran, Getxoko udalerrian, Gizarte Segurantzara afiliatuta 20.590 pertsona zeuden, 2011. urtearen 
amaieran baino 1.097 afiliatu gehiago (+%5,6). 

•	 2012. urteko lehen hiru hilabeteetan izan ezik, Gizarte Segurantzan afiliatutako pertsonen kopurua handiagoa izan da 
2011ko epealdi berekoa baino.

•	 Bestalde, 2012ko abuztuan eta azaroan soilik Gizarte Segurantzako afiliazioak jaitsi egin dira aurreko hilabeteekiko; hau 
da, -%0,9 eta -%0,3.

•	 Gizarte Segurantzako afiliazio-kopuruak gora egin du 2011ko abenduaren eta 2012ko abenduaren artean, baina ez du era-
gin bera izan bi erregimen ekonomikoetan: besteren konturako langileek afiliazioek gora egin dute (+%9,6, 1.281 petsona 
gehiago), baina langile autonomoen afiliazioak jaitsi egin dira (-%3,0, 184 gutxiago). Besteren konturako langileen afiliazi-
oetan izandako gorakada hori, ziurrenik, 2012an Etxeko langileen araubide bereziarekin lotuta onetsi ziren arau-aldaketen 
ondorioa da (egoera horren ondorioz langile horien kopurua modu esanguratsuan handitu da).

•	 Getxon araubideen araberako bilakaera hori eta Bizkaiko Lurralde Historikoan izandakoa desberdinak dira. Azken lurralde 
horretan, afiliazioek behera egin dute bi araubideetan, eta beraz, afiliazioen kopuru osoak behera egin du.

•	 Egindako kontratuak 11.418 izan dira, 2011n baino %0,2 gehiago (22 gehiago). Emakumeei egindako kontratuetan igoera 
%1,7 izan da (121 gehiago), baina gizonezkoen kasuan, jaitsiera -%2,4koa izan da (99 gutxiago).

•	 2012an emakumeei egindako kontratuak kontratu guztien %64,4 izatera iritsi dira, batez ere horien behin-behinekotasun 
handiagoaren eta iraupen txikiagoaren ondorioz, orokorrean. Edonola ere, ehuneko hori handitu egin da 2011ko kontratu-
ekin (%63,5) alderatuz gero.

•	 Zerbitzuen sektorean erregistratu dira INEMeko kontratuen %90 baino gehiago, 2012. urtean zehar (%93,6 zehatz esanda). 
Bigarren lekuan, eraikuntza-sektoreko kontratuak egin dira, baina %5 baino gutxiago (%4,3); 2011rekin alderatuta, pisua 
hiru hamarren portzentual jaitsi da.

•	 Urtetik urterako aldaketari dagokionez, zerbitzuen sektorean soilik gehitu dira egindako kontratuak, +%0,9 gehitu baitira 
(94 kontratu gehiago).

•	 2011n eta 2012an, Getxoko udalerrian egindako kontratuen %90 baino gehiago aldi baterakoak izan ziren (10.478 2011n 
eta 10.093 2012an), baina horien pisua 3,5 puntu portzentual murriztu da azken urtean. Getxon pasa den urtean egindako 
kontratu guztietatik %8,6 mugagabeak izan ziren hasieratik, aurreko urteko pisu portzentuala bikoiztuz ia-ia, horien gora-
kada esanguratsuaren eraginez (+%90,0, 466 zehatz esanda).

•	 Aitzitik, kontratuak mugagabe bihurtzeak beherakada esanguratsua izan du 2012. urtean zehar (59 kontratu gutxiago, 
-%14,8), aurreko urtearekin alderatuta.

•	 Getxoko udalerriko biztanleria aktiboak 2001 eta 2006 urteen artean izandako bilakaeraren arabera, 1.275 pertsona hasi 
ziren lanean bi urte horien artean (+%3,4). Igoera horren protagonistak Getxoko udalerrian bizi diren emakumeak izan 
ziren: 1.739 emakume aktibo gehiago (+%10,8); gizon aktiboak, aldiz, jaitsi egin ziren, 464 gutxiago (-%2,2).

•	 Pertsona ez-aktiboen pisu portzentuala 2,1 puntu jaitsi da, %54,8tik %52,7ra, 2.306 gutxiago; murrizketa horren %85 
baino zerbait gehiago emakumeei dagokie; hots, 1.985 emakume gutxiago (-%7,4%).

•	 Bi alderdi horiek emakumearen pixkanakako lan-munduratzea erakusten dute.

•	 Erreferentziazko gainerako lurralde-eremuekin alderatuta, 2006an lan egiteko prest zeuden Getxoko udalerriko emaku-
meak (%46,6) Bizkaikoak (%43,7) eta EAE osokoak (%43,5) baino gehiago ziren.
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•	 Jarduera-tasaren bilakaera hiru eremu geografikoetan goranzkoa izan arren bai kopuru osoan (1 eta 3 puntu artean) bai 
emakumeen kasuan (3 eta 6 puntu artean), gizonezkoei dagokienean, joera positibo hori soilik Bizkaiko Lurralde Histo-
rikoan mantentzen da (%55,5etik %56,0ra).

•	 Biztanleria aktiboaren ezaugarriek agerian uzten dute biztanleria horren prestakuntza gero eta handiagoa, bigarren eta 
goi-mailako ikasketen hazkunde nabarmenarekin eremu geografiko guztietan.

•	 Bestalde, hiru eremu geografikoetan, ikasketarik gabeko eta ikasketa profesionalak dituen biztanleria aktiboa nabarmen 
jaitsi da.

•	 Getxon, proportzionalki, goi-mailako ikasketak amaituta dituztenak gehiago dira (%40,7 goi-mailakoak eta %14,3 erdi-goi 
mailakoak) Bizkaian (%20,6 eta %10,9, hurrenez hurren) eta EAEn (%19,0 eta %10,7) baino.

•	 Biztanleria aktiboak adin-taldeen arabera azken urteetako beste joera bat erakusten du lan-merkatuarekin lotuta; alegia, 
lanean hasteko adin-atzerapena. 

•	 Ez da alde nabarmenik antzematen lurralde-eremu ezberdinetan, adin-talde bakoitzak biztanleria aktibo osoaren gainean 
duen zama portzentualaren inguruan. Bakarrik aipatu behar da, konparaketa egiteko, Getxon biztanleria aktiboaren za-
marik txikiena adin txikienak (%6,5 16 eta 24 urte artekoa da) duela, eta Bizkaian eta EAEn %7,4, eta 35 eta 44 urte 
bitartekoak (%25,7 Getxon; beste lurraldeetan, %29,0 eta %28,7, hurrenez hurren).

•	 Getxoko udalerrian 35.427 pertsona okupatu zeuden 2006. urtean, aurreko bost urte baino %9,4 gehiago, hau da, 3.044 
pertsona okupatu gehiago. Udalerrian hiru jarduera-adarrek galdu zuten biztanleria okupatua 2001 eta 2006 urteen 
artean, horietako bi lehen eta bigarren sektorea osatzen dutenak; hau da, nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza (-%10,3) 
eta industria eta energia (-%6,5), eta egoera hori are gehiago nabarmentzen da udalerriko ekonomiaren tertziarizazioan. 
Biztanleria okupatua galdu zuen hirugarren adarra garraioa eta komunikazioak izan ziren (-%11,7).

•	 Aitzitik, eraikuntzak, merkataritzak eta konponketak, ostalaritzak eta zerbitzuetako beste jarduerek balantze oso positi-
boa izan zuten adierazitako epealdian okupatutako kopuruaren hazkunde portzentualari dagokionean (+%21,3, +%20,3, 
+%48,1 eta +%34,6).

•	 Zerbitzu Profesional eta Enpresakoen adarrak hartzen du Getxoko udalerrian bizi den biztanleria okupatuaren %40,0 baino 
gehiago (15.033 pertsona okupatu). Bizkaiko lurraldean eta EAEn %30,0ra iristen da. 

•	 Autonomia erkidegoaren eta probintziaren mailan, industriak eta energiak dute biztanleria okupatuaren bigarren kopuru 
handiena, %20tik gora, eta Getxon pertsona okupatuen %14,5 soilik.

•	 Enplegu administratiboak eta zuzendaritzakoak dira, 2001 eta 2006 urteen artean, Getxon biztanleria okupatuaren jaitsiera 
izan duten bi talde profesional bakarrak (-%2,7 eta -%26,8, hurrenez hurren). Aitzitik, biztanleria okupatuaren igoerarik 
handiena langile ez prestatuek izan dute (+%52,7).

•	 Getxoko udalerrian bizi diren pertsona okupatuen %28,6 hartzen du (10.124 pertsona) laguntzako teknikariek eta pro-
fesionalek osatzen duten talde profesionalak. Talde hori, ordea, erdia baino gehiago murrizten da Bizkaiko (%15,4) nahiz 
EAEko (%14,7) biztanleria okupatuaren artean.

•	 Aitzitik, Getxoko udalerrian bizi diren eta 2006an okupatutako makina-operadoreen ehunekoa talde profesional guztien 
artean baxuena da (guztien %4,9); Bizkaian eta EAEn, aldiz, bikoitza (%10,6 eta %11,9, hurrenez hurren).

•	 Langabeei dagokienez, 2012ko laugarren hiruhilekoan SISPEn Getxoko udalerrian bizi diren 4.763 pertsona zeuden inskri-
batuta, guztira. Horien %53,4 (2.498) emakumeak ziren eta %47,6 (2.295) gizonak. 2011ko denboraldi berarekin al-
deratuta, 557 langabe gehitu dira (+%13,2).

•	 Getxon bizi diren emakumeen kasuan, langabezia urtetik urtera igo egin da (+%11,7), baina gizonezkoena baino gutxiago 
(+%15,0).

•	 Getxoko udalerriko langabeziaren igoera portzentuala (%13,2), Bizkaikoa (%15,8) eta EAEkoa (%16,3) baino 3 puntu 
txikiagoa da.

•	 Getxoko langabezia-tasa 2012ko azken hiruhilekoan 12,4 puntukoa da; hau da, 2011ko denboraldi berean erregistra-
tutakoa baino 1,2 puntu altuagoa. Hala ere, sexuaren arabera tartea murriztu egin da: 12,8 emakumeak eta 11,9 gizonak 
(12,1 eta 10,2 aurreko urtean).

•	 Getxoko udalerriko langabezia-tasa askoz ere txikiagoa izan da EAEkoa baino (15,6), eta Bizkaiko Lurralde Historikoan 
izandakotik (16,7) are urrunago geratu da. Hiru lurralde-eremuetan, emakumeen langabezia-tasa gizonena baino handi-
agoa da.
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•	 Getxoko udalerrian bizi den 44 urtetik gorako adin-taldeak du langabezia-tasa handiena, osotasunean (%43,6) nahiz sexu-
aren arabera: %38,9 gizonezkoen kasuan (881 langabe), eta %47,9 emakumezkoen kasuan (1.196 langabe). Era horretan, 
2012ko laugarren hiruhilekoan SISPEn inskribatutako hamar pertsonatik lauk 45 urte edo 45 urte baino gehiago dituzte. 

•	 Aipatzekoa da udalerriko emakumeen langabezia-tasa handiagoa dela azken bi adin-taldeetan, kontuan izanik inskriba-
tutako emakume guztien %71,5ek 35 urte edo gehiago dituela (1.786 emakume), gizonena %64,5 denean (1.460).

•	 Aurrekoaren aldean, Getxon bizi diren 25 urtetik beherako pertsonen langabeziak lau adin-taldeetako langabezia-zama 
portzentual txikiena erakusten du, %5,5 (263 pertsona langabe).

•	 Langabeziak gora egin du adin-talde guztietan, orokorrean zein bi sexuen kasuan, Getxon bizi diren 25 urtetik beherako 
gizonen kasuan izan ezik (langabeziak behera egin du: -%0,7).

•	 Langabeziaren igoerarik txikiena hiru lurraldeetako adin-taldeen artean adin txikiena dutenen kasuan gertatu da, baina 
sexuen arabera salbuespenak daude.

•	 Sexuen arabera, Getxon, langabeziaren bilakaera negatiboagoa da gizonen kasuan emakumeen kasuan baino tarteko adin-
taldeetan. Adin txikiagoko eta handiagoko emakumeen kasuan, bilakaera negatiboagoa da emakumeen artean.

•	 Langabezia handiena dute amaitutako lizentziaturak dituztenek (%19,7) BBB/UBI dutenen taldea gaindituz (%19,3), nor-
malean bigarren garrantzitsuena zena, eta ia-ia kategoria esanguratsuenaren maila berean, hots, eskola-graduatua/OHO 
dutenen taldea (%19,9).

•	 Getxon bizi eta lizentziaturako unibertsitate-ikasketen maila dutenak 2012ko azken hiruhilekoan askoz ere gehiago dira 
Bizkaiko eta EAE osoko kopuruarekin konparatzen badugu, %8,3 eta %7,9, hurrenez hurren.

•	 2012. urtera arte, langabeziak eskola-graduatua/OHO dutenen taldean zuen eragin handiena, gizonak zein emakumeak 
izan. Hala ere, 2012an, Getxon bizi diren eta BBB/UBI duten gizonei gehien eragiten die (%21,0). Emakumeen kasuan, 
emakume langabe gehien biltzen duen kategoria lizentziaturarena da, kopuru osoaren %21,3.

•	 Edonola ere, sexuaren araberako desberdintasun arinak daude Getxoko langabe lizentziatuen eta diplomatuen artean, 
handiagoa emakumeetan gizonetan baino: %21,3 eta %8,2, hurrenez hurren, emakumeen kasuan, eta %18,1 eta %6,1, 
gizonei dagokienez.

•	 Urtetik urterako aldaketari dagokionez, aipatzeko gertaera nagusia da 2011ko laugarren hiruhilekoaren eta 2012ko lauga-
rren hiruhilekoaren artean, hiru eremu geografikoetan, ikasketarik gabeko pertsona langabeak gutxiago direla: -%50,0 
Getxoko udalerrian (termino absolutuetan pertsona bat guxiago besterik ez da), -%16,8 Bizkaiko Lurralde Historikoan eta 
-%6,5 EAEn. 

•	 Aitzitik, urtetik urterako igoera nagusiak hezkuntza maila handienetan gertatu dira, Lanbide Heziketan eta unibertsitateko 
ikasketetan (diplomatura eta lizentziatura). Igoera %11tik gorakoa izan da hiru eremu geografikoetan. Erreferentziako goi-
mailako lurralde-esparruetan, pertsona lizentziatuen kasuan %30,0ra hurbiltzen da.

•	 Getxoko udalerrian, langabeziaren igoera handiagoa da BBB/UBI duten pertsonen artean (%17,4), diplomatura duten per-
tsonen artean baino (%11,7).

•	 Getxoko udalerriko pertsona langabeen %8,7 langile ez-kualifikatuak diren bitartean, talde teknikoak eta zientifikoak edota 
laguntzako teknikarienak eta profesionalenak %25,7 eta %17,3 izatera iristen dira, hurrenez hurren. 

•	 Hala ere, Bizkaiko eta EAEko langile ez-kualifikatuen lanbide-taldean bildutako langabeen zama bigarren garrantzitsuena 
da, Getxoko udalerrian ikusitako mailaren gainetik (%17,8 eta %20,0, hurrenez hurren).

•	 Bestalde, lanbide-talde kualifikatuenak, hots, teknikari eta profesional zientifikoak, batetik, eta laguntzako teknikari eta 
profesionalak, bestetik, Getxoko udalerriko langabeen kopururik handiena biltzen dute, %20,0 inguru, eta laugarren eta 
bosgarren taldeak dira, hurrenez hurren, Bizkaian (%12,4 eta %12,5) eta EAEn (%12,5 eta %12,2).

•	 Dena den, aurkeztutako txostenetan ohikoa den egoera horren ñabardura moduan, azken bi urteetan langabeziaren pisua 
hazi egin da Getxoko zerbitzuen arloko langileen taldean, %18,9, aurretik Bizkaian eta EAEn ikusitako goranzko bilakaerari 
jarraituz. Bi esparru horietan, pertsona langabeen ehunekorik handiena biltzen duen kategoria da, %23,1 eta %22,3, hu-
rrenez hurren.

•	 Sexuaren araberako desberdintasuna ere langabeziari buruzko datuetan islatzen da. Getxoko udalerrian bizi diren emaku-
meen langabezia gizonezkoena baino askoz ere handiagoa dela langile administratiboen artean (%21,8 %6,4ren aurrean) 
eta zerbitzuetako langileen artean (%24,7 %12,6ren aurrean). Aldiz, gizon langabeen zama emakumeena baino handiagoa 
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da langile kualifikatuen (%16,2 vs. %0,8), eta laguntzako teknikarien eta profesionalen, makina-operadoreen eta langile 
ez-kualifikatuen artean, aldea txikiagoa den arren.

•	 Hiru lurralde-esparruetan, talde profesional bakar batean jaitsi da langabezia: langile ez kualifikatuak (-%9,5, -%4,4 eta 
-%3,3, hurrenez hurren, lurralde-esparru txikienetik handienera). Getxon, langabezia murriztu egin da Nekazaritza eta 
Arrantza taldean, -%5,9, eta indar armatuen taldean, -%50,0 (talde honetan Bizkaian ere langabeen kopuruak behera 
egin du).

•	 Getxon, langabeziaren urtetik urterako igoerak gehien kaltetu dituenak teknikari eta profesional zientifikoak dira, %25,7ko 
igoerarekin, langabe gehien biltzen duen taldea ere izanik, ia %25,0. Bigarren tokian, langabeziaren igoerarik handiena 
zuzendarien artean gertatu da, +%17,8.

•	 Talde profesional bakar batean, zuzendaritzako kideen artean, langabeziaren bilakaera portzentuala gizonezkoen kasuan 
(+%13,5) positiboagoa izan da emakumeen kasuan (+%29,2) baino. Makina-operadoreen kasuan, aldiz, bilakaera ia-ia 
berdina da (+%4,3 vs. +%4,5).

•	 Ekonomiaren tertziarizazioak, zerbitzuen sektorearen nagusitasunarekin, Beste Zerbitzuak taldearen hegemonia ekarri 
du, Getxoko udalerrian bizi diren pertsona langabe guztien %39,5eko azken jarduera ekonomiko gisa, 2012ko laugarren 
hiruhilekoan zehar. Eta zerbitzu-jarduera guztiak gehituz gero (merkataritza eta ostalaritza, garraioa eta komunikazioak eta 
aseguruak eta finantzak), zerbitzuen sektoreak azken jarduera ekonomiko gisa zamarik garrantzitsuenak izango du, hamar 
langabeko zazpi bilduko baititu.

•	 Pauta homogeneoa nabarmentzen da langabezia osoa banatzerakoan azken jarduera ekonomikoa kontuan hartuta: Beste 
Zerbitzuak taldearen hegemonia (%35,6koa Bizkaian eta EAEn eta %39,5ekoa Getxoko kasuan) eta merkataritza eta 
ostalaritzarena (%20tik gora hiru esparruetan) eta manufaktura-industriarena (eremu geografiko bakoitzeko ehunekoak 
Getxoko %11,1en eta EAEko %14,8ren artean kokatzen dira).

•	 Emakumeen langabeziari dagokionez, Beste zerbitzuak taldean biltzen da emakume langabe guztien %42,8 inguru hiru 
eremu geografikoetan. Eta zerbitzuetako jarduera guztiak batuz gero, hiru eremu geografikoetako langabe guztien %75,0k 
azken jarduera hirugarren sektore horretan egin duela ikusiko dugu. Gizonezko langabeen artean, Getxon, langabezia-
ehunekoak aipagarriak dira hirugarren sektoretik kanpoko jardueretan: manufaktura-industriak eta eraikuntza.

•	 Hiru eremu geografikoetan, 2011ko laugarren hiruhilekoaren eta 2012ko laugarren hiruhilekoaren artean pertsona lan-
gabeen kategoria batean ere ez da kopurua jaitsi. Jaitsiera bakarra Getxon aurretik lanik ez zuten pertsonen artean ikusi 
da, -%7,3.

•	 Erreferentziako eremu horietako igoerei dagokienez, kategoria berberean %20tik gorakoa izan dela azpimarratu behar da: 
Merkataritza eta Ostalaritza; Garraioak eta Komunikazioak; eta Aseguruak eta Finantzak.

•	 Getxon, langabeziak gora egin du Energia, Gasa eta Ura taldean, +%52,6, eta Merkataritzan eta Ostalaritzan, eta Garra-
ioan eta Komunikazioetan, +%24,5 eta %20,3, hurrenez hurren.
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