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LABURPENA

Asko izan dira azken urteetan krisi ekonomikoak lurralde desberdinetan izan duen eragina aztertu 
dituzten ikerketak lurraldeen zaurgarritasunaren arabera. Enpleguarekin erlazionatutako egokitzapenak 
oraindik bukatu ez direnez, zaila da behin-betiko emaitzak aurreratzea. Hala ere, horrelako ikerketek 
lurralde bakoitzak krisiari aurre egiteko duen ahalmena azaltzeko balio dezakete eta baita ere ahalmen 
hori indartzeko baliagarriak izan daitezkeen estrategiak planteatzeko.

Lurraldeek duten zaurgarritasun maila desberdina modu nabarmenean azaltzen duten adierazleetako 
bat langabezia-tasa da eta honek krisi ekonomikoaren urteetan izan duen bilakaera.Horrela, eskualde 
batetako udalerriek amankomuneko ezaugarri asko izan ditzaketen arren, beraien eboluzioa oso 
bestelakoak izan dira, eskuragarri dauden datuek erakusten diguten bezala. Konkretuki, lan honetan 
Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri guztien langabezia-tasaren bilakaera aztertzen da 2006-2016 
epealdian, kontutan hartuta bai denboran izandako bilakaera eta baita ere banaketa espazialean 
ematen diren ereduak.

Gako-hitzak: langabezia, zaurgarritasuna, espazio-analisia, autokorrelazio espaziala, Euskal Herria.
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RESUMEN

Son numerosos los estudios sobre el impacto desigual de la crisis en los diferentes territorios, en 
función de la vulnerabilidad de los mismos. Dado que los ajustes de empleo derivados de la misma 
no han terminado aún, resulta difícil sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, este tipo de trabajos 
pueden ayudar a explicar la capacidad específica de cada lugar para afrontar la crisis y también a 
plantear posibles estrategias para reforzar esa capacidad.

Uno de los indicadores que muestra de forma más evidente la desigual vulnerabilidad de los territorios 
es la tasa de desempleo y su evolución en los años de crisis económica. Así, aunque los municipios 
de una región puedan compartir muchas de sus características, la evolución de los mismos ha sido 
muy diferente en los últimos años, tal y como nos muestran los datos disponibles. En concreto, en 
este trabajo se analizan los cambios en las tasas de desempleo en los municipios de la CAPV en el 
periodo 2006-2016, teniendo en cuenta no sólo la evolución temporal de los indicadores sino también 
sus patrones de distribución espacial.

Palabras clave: desempleo; vulnerabilidad; análisis espacial; autocorrelación espacial; País Vasco.

ABSTRACT

There are a lot of studies about the unequal impact of the economic crisis in different territories, 
depending on their vulnerability. Since the employment adjustments resulting from it have not ended, it 
is difficult to draw conclusions. However, this kind of works can help to explain de specific capacity of 
each place to confront the crisis and also to pose possible solutions.

One of the indicators that shows more clearly this unequal vulnerability of the territories is the 
unemployment rate and its evolution during the years of the economic crisis. Thus, although the 
municipalities in a region can share many of its characteristics, their evolution can be very different, as 
the available data show. In this work, we analyze the changes in unemployment rates in the municipalities 
of the Basque Country in the period 2006-2016, taking into account not only the temporal evolution but 
also their spatial distribution patterns.

Keywords: unemployment; vulnerability; spatial analysis; spatial autocorrelation; Basque Country.

1. SARRERA

Ziklo ekonomikoak, hau da, krisi garaiak oparotasun ekonomikoko garaiekin 
tartekatuak, ekonomia kapitalisten berezko ezaugarriak dira, bere historian zehar 
eman diren krisi orokorrek erakusten diguten bezala, honen azken adibidea 2007. 
urtean hasitako krisialdia dugularik. Hala ere, krisialdi horien efektuak, mundu 
mailakoak diren arren, ez dira uniformeak, eta modu desberdinean eragiten die 
eskualde desberdinei, beraien egitura sozioekonomikoaren eta zaurgarritasun-
mailaren arabera (Méndez, et al., 2015; Martín, 2011). Horrela, krisiei lotutako 
fenomenoak, hala nola, enpleguaren prekarizazioa edota langabezia tasen 
eta desparekotasunaren gehitzea, modu asimetrikoan eragiten dute lurralde 
desberdinetan. Asimetria hauen azterketak lurraldeen azpian dauden egiturak, 
beraien ahultasunak eta sendotasunak eta beraien aldaketa-joerak identifikatzea 
baimentzen du, prozesu horien ondorioak arindu edo aldatzeko egokienak diren 
politiken proposamenak egiteko funtsezko oinarria izan daitezen.

2007. urtean hasi zen krisialdi ekonomikoak gizarte-talde, jarduera-sektore eta 
lurraldeei modu desberdinetan eragin die, kasu askotan, aurretik existitzen ziren 
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lurralde-desparekotasunak eta desberdintasun sozioekonomikoak areagotuz. 
Espazioan ematen den eragin desberdindu hori ulertu ahal izateko, ezinbesteko 
kontzeptua da lurralde zaurgarritasuna, lurraldeek duten ahalmen desberdinari 
deritzona krisiaren bultzadei aurre egiteko. Kontzeptu hau asko erabili izan 
da Espainia mailan egin diren eskala askotariko ikerketetan, bai herrialde osoa 
kontutan hartuta (Albertos eta Sánchez, 2014; Subirats eta Martí-Costa, 2014; 
Méndez et al. 2015; Marí et al. 2015), eskualdeko mailan (Caravaca et al., 2014 
eta 2017; Pérez, 2016; Salom eta Fajardo, 2017) eta baita eskala lokalagoa 
batetan ere (Méndez eta Prada-Trigo, 2014; Rubiales, 2016; Gutiérrez eta Delclòs, 
2016; Madariaga et al. 2012). Ikerketa aniztasun honek agerian usten duena 
da horrelako analisiek erabilgarritasun handia daukatela krisiak sortzen dituen 
inpaktuei erantzuna emateko eskualdearen lurralde-errealitatearekin bat datozen 
politika eta estrategiak zehazteko orduan.

Gutxi izan dira, ordea, orain arte udalerri mailan egin diren ikerketak. Erkidegoko 
eta probintzia mailako eskalan egindako lanek lurraldeen ezaugarri batzuk erakutsi 
ditzakete, baina aldiz, beharrezkoak diren beste batzuk ezkutatuta geratzen dira. 
Horregatik, eskala anitzeko eta denboran zehar egindako ikerketei esker krisiaren 
eragin desberdindu horren interpretazio egokiagoak lortu daitezke. Nolanahi ere, 
lan egiteko eskala horiek datuen eskuragarritasunaren arabera kudeatu behar dira, 
datu-base sendo bat eratzearen arteko eta analisirako unitaterik adierazgarrienen 
arteko oreka bat bilatzera derrigortzen duena. Guzti honengatik, lan honetan Euskal 
Autonomia Erkidegoko (EAE) udalerri guztien langabezia-tasa aztertu da 2006 
eta 2016 urteen bitartean, adierazle honen portaeran eman diren desberdintasun 
espazialak  ikusi eta ulertzeko balioko diguna luze dirauen krisi ekonomiko honetan.

2. METODOLOGIA

2.1.  Ikerketa-eremua
1994. urtetik langabetuen kopurua etengabe jaisten egon eta gero, 2008. 
urtetik aurrera krisi ekonomikoaren efektuak Euskal Herriko langabezia-tasetan 
nabaritzen hasi ziren (Martinez eta De la Cal, 2017). Hala ere, 2011. urtean 
Espainian langabezia tasarik baxuena zuen autonomia-erkidegoa zen, krisiaren 
aurrean ‘erresistentzia’ adierazgarria erakutsiz. Urte horretatik aurrera, ostera, 
langabeziaren igoera krisiaren lehen fasean baino modu nabarmenagoan 
antzematen hasi zen. Langabezia-tasak igotzen hasi baziren ere, 2016. urtean 
EAE langabezia baxuenetariko autonomia-erkidegoen artean kokatzen zen, 
Katalunia, Errioxa, Madril, Aragoi eta Nafarroaren atzetik, guztiak (Madril izan ezik) 
Ebro ibaiaren ardatzaren inguruan kokaturiko erkidegoak.

Beharrezkoa da azpimarratzea, halaber, Euskal Herriko datu orokor horiek 
erregistratutako langabeziarekiko euskal udalerriek dituzten desberdintasunak 
ezkutatzen dituztela, aurrerago ikusiko den bezala, hauek areagotu egin baitira 
krisian zehar. Desberdintasun horiek aztertzea azken hamarkadan euskal udalerriak 
jarraitutako garapen-ibilbide desberdinak identifikatzen laguntzen du.  
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2.2. Datu-iturriak
Langabezia-tasaren bilakaera krisiak lurraldean duen eragin desberdinaren aldagai 
adierazgarrienetako bat da. Lan honetarako enplegu-bulegoetan erregistratutako 
langabezia datuak aztertu dira biztanleria aktibo potentzial osoarekiko (16 eta 
64 urte bitartekoak). Espainiako autonomia-erkidegoen langabezia-tasaren 
garapenaren azterketarako Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) zerbitzuak 
argitaratzen dituen datuak erabili dira, eta euskal udalerrian langabeziaren 
azterketa egiteko Udalmap zerbitzuan (Eusko Jaurlaritzako Udal Informaziorako 
Sistema) argitaratutako datuak erabili dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan 
jasotako datuetan oinarritzen direnak. Aktiboa izan daitekeen biztanleria osoaren 
datuak kalkulatzeko Espainiako Estatistika Erakundeko (INE) udal-errolda erabili 
da. NUTS2 europaren eskualdeetako datuak Europar Batasuneko estatistika 
zerbitzutik (EUROSTAT) atera dira.

Kasu eta eskala guztietarako ondorengo urteetako datuak aztertu dira: 2006 urtea, 
krisia hasi aurreko  urtea izanagatik; 2011, doikuntza-politiken ondorioak nabaritzen 
hasi ziren urtea izateagatik eta 2016. urtea gaiarekiko existitzen diren hurbileneko 
datuak urte horretakoak izateagatik.

2.3. Autokorrelazio-espaziala
Metodologia desberdinak existitzen dira aldagai batek lurraldean duen banaketaren 
azterketa egiteko. Erabilienetako bat ekonometria-espaziala deiturikoa da, «zientzia 
erregionaleko eredu tradizionalen analisia estatistikoan espazioak sortzen dituen 
berezitasunak aztertzen dituen teknika multzoa» (Anselin, 1988) bezala definitu 
daitekeena. Teknika multzo hauen artean funtsezkoenetako bat espazioko puntu 
desberdinetan aldagai batek dituen baloreen artean menpekotasun-espaziala edo 
autokorrelazio-espaziala dagoen edo ez zehazteko balio duen teknika da, hau 
da, espazioko puntu batetan eta beste batetan gertatzen denaren artean erlazio 
funtzional bat dagoen edo ez definitzeko balio duen teknika (Moreno eta Vayá, 
2002). Espazioan aldagai batek duen banaketan autokorrelazio-espaziala dagoen 
edo ez zehazteko metodo hau, Tobler-en Lehen Lege Geografikoa deiturikoaren 
formulazio estatistikoa da, zeinek adierazten duen «espazioan dena dagoela 
denarekin erlazionatuta, baina beraien artean gertuago dauden elementuak 
urrunago daudenak baino erlazionatuago daudela».

Autokorrelazio-espaziala positiboa edo negatiboa izan daiteke. Aldagai baten balio 
altuek bere inguruan balio altuko eskualdeak ere badituzte, edo aldiz, balio baxuak 
beste balio baxuez inguraturik badaude, orduan autokorrelazio positiboa dagoela 
esaten da; ostera, fenomeno edo aldagai baten balio altuak balio baxuez inguratzeko 
joera badute eta alderantziz, orduan autokorrelazio-espazial negatiboa dagoela 
esaten da. Azkenik, aztertzen den aldagaia modu aleatorio batean banatzen 
bada espazioan zehar, orduan eskualde bakoitzak hartzen dituten balioak askeak 
direla esaten da eta, beraz, ez da autokorrelazio-espazialik egongo (aldagaiaren 
banaketa espazialean ezin da patroi edo eredurik identifikatu). 

Autokorrelazio-espazialaren zehaztapenak nahitaez eskatzen du aurretik zehaztea 
noiz izango diren bi eskualde ondokoak edo auzokoak. Irizpide desberdinak daude 
unitate espazialen auzokotasun posible hori definitzeko (Anselin, 1988). Lan 
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honetarako lehen mailako queen irizpidea balioetsi da1, unitate espazial baten 
auzokoak bere aldamenekoak bakarrik kontsideratzen dituenak.  

Unitate espazialen arteko auzokotasuna definituta dagoenean pisu espazialen W 
matrizea eraiki behar da. Matrize karratu honetako elementu bakoitzari (Wij) bat 
edo zero balioa egokituko zaio  i eta j eskualdeen artean auzokotasuna existitzen 
bada edo ez (konbentzioz matrizearen diagonal nagusiaren Wii  balioa zero izango 
da).
2.3.1. Ikuspegi orokorra

EAE-ko udalerrien langabezia-tasen banaketan menpekotasun espazialik existitzen 
den galderari erantzuna eman ahal izateko, fenomenoaren ikuspegi orokorretik 
hasi behar da azterketa. Azterketa orokor honen bitartez aldagai bakarreko analisia 
batetan menpekotasun espazialeko eskema bat dagoen edo ez egiaztatzea lortzen 
da, hau da, aldagai bat espazioan guztiz ausazko eredu bat jarraituz banatzen 
den hipotesia betetzen den, edo aldiz, antzekoak edo desberdinak diren balioen 
elkarretaratze esanguratsu bat ematen den ondoko eskualdeen artean (Moreno 
eta Vayá, 2002). Metodo estatistiko desberdinak daude elkarretaratzen horren 
magnitudea neurtzeko, beste batzuen artean, Geary-ren c Koefizientea eta 
Moran-en I Koefizientea. Bi neurriak osagarriak izan daitezkeen arren, Moran-en I 
Koefizientea erabiliagoa da, funtsez Pearson-en korrelazio-koefizientearen berdina 
delako zeinari pisuen matrize bat gehitzen zaion (Goodchild, 2008). Gainera, Cliff 
eta Ord autoreek (1981) azpimarratu dute datuen banaketak eragin txikiagoa duela 
Moran-en I indizean Geary-ren c indizean baino, eta hortaz, nolabaiteko abantaila 
estatistikoa ematen diote I balioari. Horregatik, lan honetan Moran-en I koefizientea 
aukeratu da analisiaren azterketa orokorra egiteko.

Moran-en I indize orokorra honela definitzen da (Anselin, 1995):

Elementuak hauek direlarik:

xi: x aldagaiaren balioa i eskualdean;

    :aldagaiaren laginaren;

wij : W matrizearen pisuak;

N: Laginaren tamaina (eskualde kopurua);

Hala ere, indize orokor honek ez du zehazten balioen elkarretaratzea langabezia-
tasen balio altuei edo baxuei dagokien ez eta non kokatzen diren geografikoki tokian 
tokiko kluster horiek estatistikoki balio esanguratsuak dauzkatenak. Horretarako, 
arazoaren lekuko ikuspegia jorratu behar da.

1   Queen edo Erregina auzokotasun irizpideak auzokoak edo ondokoak kontsideratzen ditu erpin 
edo ertz bat partekatzen duten unitate espazial guztiak.

x
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2.3.2. Lekuko ikuspegia

Analisian sakondu ahal izateko eta horrela, elkarretaratzeen izaera eta klusterren 
lokalizazioa zehazteko lekuko adierazleak erabili behar dira. Hauen artean lekuko 
menpekotasun espaziala definitzeko LISA (Local Indicators of Spatial Association)  
grafikoak dira erabilienetakoak. Grafiko hauek antzeko balioen (bai balio altuena 
eta bai balio baxuena) kontzentrazio maila adierazten dute unitate geografiko 
bakoitzarentzako (Chasco Yrigoyen,2003a, 2003b eta 2006). LISA adierazle hauen 
artean ezagunenetako bat Local Moran I deiturikoa da, ondorengo formularen 
bitartez kalkulatzen dena (Anselin, 2005):

Elementuak hauek direlarik:

  Indize honen eta bertatik eratortzen diren mapetatik posiblea da autokorrelazio-
espazial altuko eta baxuko eremuak identifikatzea, outliers-ak zehaztea 
(auzokoen artean ikusten den joeratik at dauden unitateak) eta unitate 
bakoitzaren adierazgarritasun estatistikoa.

3. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN LANGABEZIA TASAREN BILA-
KAERA EUROPA ETA ESPAINIAKO TESTUINGURUAN

Krisi ekonomikoa eta bere eraginak intentsitate desberdinarekin nabaritu da 
Europako eskualdeetako ekonomietan. EAE-ren kasuan, krisiaren ondorioak 
atzerapen batekin eta nolabaiteko indar txikiagoarekin nabaritzen hasi ziren, 
aurreko ekonomia-hazkunde garaian eraikuntzaren sektoreak garapen motelagoa 
izan zuelako inguruko eskualdeekiko (Mendez, et al., 2015). Hala ere, krisiaren 
efektuak sektore guztietara eta ekonomia guztira hedatu direnean, bere eragina 

i unitatearen auzokoak diren balio 
guztien batuketa j-n.
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erabatekoa izan da, batez ere udalerri eta eskualde batzuetan, inpaktua bereziki 
gogorra izan baita (Andersson, 2014, Patacchini eta Zenou, 2007).

Europar eskualdeen eremuan, langabeziaren gehitzea argitasun handiz nabaritzen 
da 2007. urtetik aurrera Espainiako bataz besteko balioarentzako, 2008. urtetik 
aurrera Europako bataz bestearentzako eta gora-behera batzuen ostean, 2010. 
urtetik aurrera EAE-n. Eta nolabaiteko hobekuntza zeinu batzuk eman diren arren 
2013. urtetik aurrera, hobekuntza motel hau langabezia-tasa altuko testuinguru 
orokor baten ematen da bai Espainian eta bai EAE-n ere bai (%19-ko eta %12,6-
ko tasak hurrenez hurren), krisialdiaren aurreko erreferentzia tasetatik oso urrun.

Horrela, 2016. urteko egoera Europako hegoaldeko herrialdeentzako oso 
kezkagarria da, Espainiako hegoaldean, Italiako hegoaldean eta Greziako eskualde 
gehienetan %20-tik gorako langabezia-tasak ematen direlarik (kasu batzuetan 
%25-ere iristen delarik, Extremadura eta Andaluzia Espainian eta Greziako hainbat 
eskualdeetan). Ostera, EAE erlatiboki hobea den egoera batetan aurkitzen zen, 
langabezia-tasa txikiagoarekin, Frantziako Hego-ekialdeko eta Iparraldeko eta 
Italiako Iparraldeko eskualdeekin antza gehiago duten balioekin (1 Irudia).

Espainiako eskualde desberdinen langabezia-tasaren bilakaera aztertzeko, eta 
hauek euskal udalerrietako datuekin konparatu ahal izateko, erreferentziazko 
adierazle bezala erregistratutako langabezia-tasa hartu da, Espainiako enplegu-
zerbitzu publikoetako (SEPE, lehen INEM bezala ezagutzen zena) bulegoetan 
erregistratutako langabetutako biztanleriaren arteko eta potentzialki aktiboa den 
biztanleriaren, hau da, 16 eta 64 urte bitarteko biztanleriaren,kopuruaren arteko 
erlazioa erakusten duena2.. Hortaz, adierazle hau erabiltzeak konparaketak egiteko 
arazoak dakartzan arren (Europako eskualdeetarako datu hori ez dagoelako), 
langabetuen kopurua gutxietsi dezakeen arren eta biztanleria aktiboarena gehiegi 
estimatu, adierazle egokia dela kontsideratzen da udal eta eskualde mailan 
langabeziaren bilakaera aztertzeko (Rubiales, 2016).

Erregistratutako langabezia-tasaren datuen arabera, 2006. urtean Euskal 
Autonomia Erkidegoa estatuko bataz bestearekiko egoera hobean aurkitzen 
zen (%5,2 eta % 6,7 hurrenez hurren). Egoera hau, krisi ekonomiakoaren lehen 
urteetan, langabeziaren igoera orokor baten testuinguruan, erlatiboki hobetu egin 
zen. Horrela, 2011. urtean, EAE-k estatuko langabezia-tasarik baxuena zeukan, 
%11 baino baxuagoa zuen erkidego bakarra izanik, estatuko bataz bestekotik 
nahiko beherago, %14-an kokaturik zegoena. Egoera hau azken urteetan zehar 
ere mantendu egin da, tasa horien beherapen arin baten ostean, 2016. urtean EAE 
langabezia tasa ertaina edo baxua duten erkidegoen artean kokatuta jarraitzen 
duelarik, estatuko bataz bestekotik (%12,2) hiru puntu beherago (2 Irudia).

Ondorioztatu daiteke, beraz, Europako testuinguan eta, batez ere, estatuko 
mailan, EAE erdi-mailako eskualdeen artean kokatzen dela, non krisiaren eragina 
enpleguan indarrez nabaritu den arren, bere langabezia-tasak bataz bestekotik 
behera dauden, batez ere Europako hegoaldeko eskualdeekin konparatzen 
badugu.

2   Adierazle hau esparru honetako ikerketa askotan erabiltzen da, estatistikako erakun-
de ofizialek eskaintzen duten informazioa inkestetan oinarritzen da eta hauek ez dute des-
agregazio espaziala baimentzen lan honetan ikertu nahi zen eskala eta denboraldirako.
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1 Irudia: Europar Batasuneko NUTS2 eskualdeen langabezia-tasaren bilakaera. 2006-2011-
2016 urteak. Iturria: Eurostat. Autoreak egina.
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2 Irudia: Espainiako Autonomia Erkidegoen langabezia-tasaren bilakaera. 2006-2011-
2016 urteak. Iturria: SEPE-Servicio Público de Empleo Estatal. Autoreak egina.
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4. EAE-ko LANGABEZIAREN KONTZENTRAZIO ESPAZIALA

4.1. EAE-ko langabeziaren bilakaera eta banaketa espaziala.
Aurreko atalean ikusi da estatu mailako azterketa batetan EAE ‘zaurgarritasun 
baxuko’ eskualdea izan daitekeela krisiak izan duen eragin erlatiboarekiko, nahiz eta 
azken urteetan bere ondorioak areagotu egin diren. Hala ere, EAE ez da osotasun 
homogeneo bakarra, eta bere barnean desberdintasun adierazgarriak ematen dira 
zaurgarritasun mailan, bai eskualde mailan bai udalerri mailan. Desberdintasun 
horiek langabezia-tasa bezalako adierazle batetan oso nabarmenki antzematen 
dira, udalerrien arteko langabezia tasetan dispertsio garrantzitsua ematen baita.

2006. urtean EAE-ko udalerrien bataz besteko langabezia-tasa %3,86-koa zen, baina 
8 udalerri (horietako sei Arabako Errioxan kokaturik zeudelarik) %1-etik beherako 
tasak zituzten bitartean, beste askok %6-tik gorako tasak zituzten, gehienak 
Bilbo Handiaren ezkerraldean kokatuak −hauen artean Sestao zegoelarik, %8-a 
baino tasa altuagoarekin− eta Gipuzkoako N-I ardatzean, Irun zelarik Gipuzkoako 
udalerri bakarra %6,5 tasa gainditzen zuena (3 Irudia). 2006 eta 2011 urteen 
bitartean, langabezian eman ziren aldaketarik handienak, alde batetik Arabako 
Errioxako udalerrietan eman ziren (Oion, Zambrana eta Labastida) eta bestetik 
Bilbo handiko ezkerraldean eta Enkarterrietan eman ziren. Horrela, 2011 urteko 
langabeziaren mapan bi udalerri ikusten dira langabezia-tasa altuenarekin, bata 
Arabako Errioxan (Oion, %14,81-arekin) eta bestea Bilbo Handiko ezkerraldean 
(Sestao %15,06-rekin). Hain zuzen ere, berriz agertzen da Nerbioi ibaiaren 
ezkerraldea eta hau Enkarterriekin lotzen duen ardatza, langabeziak kaltetuenak 
bezala, Sestaoko udalerria EAE-ko tasarik altuena duen udalerria izanik (%15,06). 
2011 eta 2016 urteen bitartean aurreko fasean antzematen hasi ziren joerak indartu 
egin ziren. Ondorioz, 2016-ko langabeziaren mapak agertzen digu ikuspegi bat 
non ez dugun Gipuzkoako udalerririk aurkitzen %12-tik gorako tasaren eta, ostera, 
Bizkaian udalerri daude balio horretatik gorako tasarekin, guztiak Bilbo Handiko 
ezkerraldean eta Enkarterrietan daudelarik, eta Araban, hiru udalerrik daukate 
balio horretatik gorako langabezia-tasa, Oion izango delarik, kasu honetan, EAE-
ko 2016-ko langabezia-tasarik altuena izango duen udalerria (%18,74). Aipatu 
beharra dago ere Arabako Errioxan aurkitzen dela EAE-ko langabezia tasarik 
baxuena duen udalerria (Samaniego, %1,03-ko tasarekin) (3 Irudia).

Egiztatzen da, beraz, itxuraz krisiaren ondoriorik txarrenetarikoaren aurrean 
itxurazko ‘erresistentzia ona’ duen Euskal Herria bezalako eskualde batetan, barne 
asimetriak ezkutatzen direla udalerrien arteko desberdintasun handiak islatzen 
dituztenak.

4.2. EAE-ko langabeziaren analisia enpirikoa 
Aurreko atalean egindako azterketa langabeziaren fenomenoaren hurbilpen 
kartografiko eta deskribatzailea da. Deskribapen honek EAE-ko langabeziaren 
garrantzia, bilakaera eta banaketa espazialaren lehen balorazio bat ematea 
baimentzen du, baina ez du ahalbideratzen langabeziaren kontzentrazio 
espazialaren patroirik existitzen den ikustea eta egongo balitz, zein den 
kontzentrazio horien kokapena, edota, aldiz, langabezia EAE-an ausazko eredu 
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bat jarraituz sakabanatzen den. Hipotesi hori baieztatu edo gaitzesteko, adierazle 
honen autokorrelazio espazialaren azterketa egin behar da Moran-en I Indizea 
erabiliz.  

Lortutako Moran-en Indize orokorra biztanleria aktiboan ematen den 
erregistratutako langabezia-tasarentzako aztertutako hiru urteetan (2006, 2011, 
eta 2016), kasu guztietan adierazten du autokorrelazio positiboa dagoela adierazle 
honen banaketan EAE-ko udalerrietan (4 Irudia). 2006-ko indizeak (I= 0,3874) 
eta honetatik eratorritako mapek, bi kontzentrazio nagusi erakusten dituzte 
langabezia-tasa altua duten udalerriena baita ere tasa altuko udalerriez inguratuak 
(4 Irudiko lehen mapan kolore gorriz irudikatutako udalerriak dira, LISA  Kluster 
mapetan High-High balioa dutenak, hau da, balio altuak balio altuko auzokidez 
inguratuak). Bi  multzo horiek dira, alde batetik, Bilbo Handiko udalerriek osatzen 
dutena (Txorierriko udalerriak ezik) eta hauekiko mugakideak diren Enkarterrietako 
udalerriak, eta bestetik, Donostialdeako udalerriek osatzen dutena, gertuko 
Tolosaldeko udalerriekin batera. Eran berean, langabezia-tasen balio baxuko 
udalerrien beste bi multzo daude, hauek ere balio baxuko udalerriez inguratuak 
(Kolore urdin ilunekoak 4 Irudian, LISA mapan Low-Low balioa dutenak). Alde 
batetik Arabako hegoaldeko udalerriak dira (Arabako Errioxa, Arabako Mendialdea 
eta Arabako Ibarrak), eta bestetik, Legution hasi, Abadiño eta Berriz-en jarraitu eta 
Markina-Xemeingo eskualdeko landa-udalerrietan amaitzen den ardatza. 

 2011.urtean, autokorrelazio espazialaren balio orokorra apur bat igotzen da 
(I=0,2753) baina hala ere, antzeko balioak dituzten udalerrien kluster espazialak 
identifika daitezke. Balio baxuen kontzentrazioa orokorrean jaitsi egiten da  (Low-
Low, hau da, langabezia-tasa baxuak dituzten udalerriak balio baxuez baita ere 
inguratzen direnak) eta geografia guztian sakabanatutako udalerri batzuk bakarrik 
aurkitzen ditugu (Bizkaia eta Gipuzkoako landa eremuko udalerri batzuk eta Arabar 
Errioxako multzo txiki bat). Ostera, Bilbo Handiko balio altuko udalerrien klusterra 
mantendu eta handitu egiten da, Enkarterrietara eta Kantauri Arabarrerantz 
barreiatuz. Bitartean, 2006an Donostialdean sortzen zen klusterra desagertuz joan 
da eta hiru udalerritara mugatzen da 2011. Urtean (Donostia, Hondarribi eta Lezo). 
Azpimarratu daitezke, baita ere, kolore arrosa argia duten udalerriak (LISA mapetan 
High-Low motatako udalerriak) eta bat egiten dutenak langabezia-tasa altuko 
balioa duten udalerriekin baina tasa baxuko udalerriez inguraturik daudenak, eta 
hauetan Vitoria-Gasteiz nabarmentzen delarik, tasa altuko udalerri hiritarra izanik 
landa eremuko udalerriz inguratuta dagoena eta krisiaren efektuak hain nabariak 
izan ez direlarik. 

2016. urtean, korrelazio espazialaren balio orokorrak gora egiten du arinki (I=0,2871) 
eta ondoriozko klusterren mapan aurreko faseko joeran indartu egiten dira. Horrela, 
langabezia-tasa altuko udalerrien klusterra tasa altuko beste udalerriez inguraturik 
daudenak nabariagoa egiten da, Nerbioi ibaiko ezkerraldea eta Enkarterriak ia 
bere osotasunean barneratzen ditu, Donostialdeako balio altuko tasen udalerrien 
klusterra desagertu egiten den heinean. 

Laburbilduz, egindako analisia enpirikoak erakusten du langabezia-tasa altuko 
udalerrien klusterren eraketa indartu egin dela krisiaren hasieratik, era nabarmenean 
Bilbo Handiko eta Enkarterrietako udalerrietan, hauen langabezia-tasa 2016 urtean 
%11,5 zelarik bataz bestekoa %9,77-an zegoen bitartean. Halaber, azterketak 
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3 Irudia: Biztanleria aktiboan (14-64 urte bitartekoak) erregistratutako langabezia-
tasaren banaketa EAE-ko udalerrietan. 2006-2011-2016 urteak. Iturria: Lanbide 
eta Eustat. Autoreak egina
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4. Irudia: Moran-en Indize Orokorra eta kluster espazialak erregistratutako langabeziaren 
portzentajea biztanleria aktiboarekiko adierazlearentzako, 2006, 2011 eta 2016 urteetarako. 
Iturria: Lanbide eta Eustat. Autoreak egina.
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agerian usten du Gipuzkoako probintziak, krisiaren aurretik zuena baino tasa 
altuagoak dituen arren, bere ondorioak arintzea lortu duela eta Donostialdeako 
eskualdean zegoen langabezia-tasa altuko klusterra desagerraraztea lortu duela. 
Azkenik, Arabako hegoaldean, krisiaren hasieran langabezia-tasa oso baxuko 
eremu bat bezala agertzen zena, krisi garaian joera hori inbertitu egin delarik.

5. ONDORIOAK

Krisi ekonomikoa lurralde-dimentsio nabaria duen fenomenoa da eta hau oso 
agerian geratzen da krisiak sortzen dituen inpaktuak eragindako asimetriak 
eta ondorioztatzen diren desberdintasun sozio espazialak udalerrien eskalako 
azterketa egiten denean. 

Euskal udalerrien kasuan, bereziki garrantzitsuak diren joerak antzeman daitezke 
eskualdetik beherako eskalan ematen diren dinamika sozio ekonomikoak agertzen 
dituztenak. Azken hamarkadan identifikatutako joeren artean hiru azpimarratu 
daitezke: lehenik, Bilbo Handiko ezkerraldeko eta Enkarterrietako udalerriez 
osatutako multzo garrantzitsu baten finkapena, langabezia-tasa altuekin; 
bigarrenik, krisialdiaren hasieran Donostialdean agertzen zen langabezia-tasa 
altuko udalerriek osatzen zuten klusterraren pixkanakako desartikulazioa; eta 
azkenik, denboraldi honen hasieran  langabezia-tasa oso baxuekin ezaugarritzen 
ziren arabar udalerriez osatutako klusterraren desagerpena.

Ondorioztatu daiteke, beraz, langabezia-tasan oinarritutako udalerrien taldekatzea, 
gutxitzen joan dela azken hamarkadan, baina era berean bereziki ‘zaurgarria’ den 
eskualde bat agertu da, Nerbioiko ezkerraldeko eta Enkarterrietako udalerriek 
osatua.

Azken finean, hemen azaldu den azterketak agerian jartzen du beharrezkoa 
dela gehiago sakontzea lurralde azterketa bereizgarrietan. Hemen azaldu den 
lehen hurbilpen honetaz haratago, eta lortutako datuetatik abiatuz, hurrengo 
pausoa krisi ekonomikoaren aurrean euskal udalerriek izan duten  zaurgarritasun 
desberdin horren arrazoi espezifikoak bilatzea izango da, oinarri produktiboaren 
karakterizazioan eta honek azken hamarkadetan izan duen bilakaera azpimarratuz.
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