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GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIOA 

ABEE baten eraginpean dauden afiliatuen 
kopurua igo da  
Gizarte Segurantzako afiliazioaren abenduko da-
tuek nolabaiteko zehaztasunarekin azaldu behar 
den irudia uzten dute. Izan ere, urte arteko alda-
kuntza tasak, estatistika horren bilakaera azter-
tzeko oso erabiliak baitira, hilabete horretan –%
2,2ko aldakuntza izan zuen, aurreko hilekoa bai-
no hamarren bat txikiagoa soilik, nahiz eta kutsa-
tzeen bigarren olatuak eragotzi egin zuen jardue-
raren garapen normala zerbitzuen adar garran-
tzitsu batzuetan. 

Hala ere, kontuan izan behar da afiliatuen kopu-
ru esanguratsu bat aldi baterako enplegu erregu-
lazioko (ABEE) egoeran dagoela. Zehazki, pertso-
na horiek ia 30.000 ziren azaroan eta 43.000 bai-
no gehiago abenduan. Aipatutako aldakuntza 
tasa hori ABEE batean dauden pertsona horiekin 
zuzentzen bada, bilakaera –%5,2tik –%6,6ra pasa-
tzen da; zifra horiek hobeto adierazten dituzte 
pandemiaren bigarren olatua ekonomian uzten 
ari den ondorio kaltegarriak. 
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Iturria: Lana, Migrazioak eta Gizarte Segurantza Ministerioa. 

GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIOA. 
EMAKUMEAK (ABEERIK GABE). 
Urte arteko aldakuntza tasa 

GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIOA. 
GIZONAK (ABEERIK GABE). 
Urte arteko aldakuntza tasa 

Bi generoek antzeko bilakaera izan dute, baina 
enplegu erregulazioko espedienteek emakume 
gehiagori eragiten diete gizonei baino. Aldakuntza 
tasari dagokionez, emakumeek %1,9 egin dute be-
hera afiliazioetan, baina %6,5eraino iristen da, 
ABEEak kontuan hartuz gero. Gizonen kopuruak, 
berriz, %2,5 eta %6,3 dira. 

Jarduera adarren araberako analisiak adierazten 
du kaltetuenak ostalaritza eta manufakturak dire-
la, nahiz eta ABEEek laguntza ematen duten, au-
rreko urtearekin alderatuta ia 7.100 eta 6.600 afili-
azio galdu baitituzte, hurrenez hurren, bi jarduera 
horiek. Aitzitik, osasun jarduerek soilik egiten dute 
nabarmen gora afiliazioetan. 
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 2019ko abendua 2020ko abendua Aldakuntza  

AFILIAZIOA GUZTIRA 980.592 959.132 -21.460 

Industria manufakturagileak 175.063 168.494 -6.569 

Merkataritza  138.906 136.136 -2.770 

Osasun arloko jarduerak 107.646 110.636 2.990 

Hezkuntza  75.999 75.349 -650 

Administrazio jarduerak 66.735 66.784 51 

Ostalaritza 68.088 61.007 -7.081 

Eraikuntza 57.301 57.009 -292 

Lanbide jarduerak 57.092 56.624 -468 

Administrazio publikoa 49.243 48.530 -713 

Garraioa  43.145 42.621 -524 

Etxeko langileak 29.709 28.876 -833 

Bestelako zerbitzuak 28.709 26.131 -2.578 

Informazioa eta komunikazioa 23.275 23.571 296 

Finantza jarduerak 17.795 17.352 -443 

Jarduera artistikoak 17.517 15.626 -1.891 

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza 11.783 11.721 -62 

Ur horniketa 6.306 6.346 40 

Higiezinen jarduerak 4.157 4.132 -25 

Energia horniketa  1.502 1.577 75 

Erauzketa industriak 566 552 -14 

Lurraldez kanpoko erakundeak 57 57 0 
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