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AURKEZPENA
Iazko azaroan, 2022rako enplegu- eta kontratazio-aurreikuspenei
buruzko laugarren inkesta egin genuen Gipuzkoako enpresetan.
Orduan, zer profil eskatzen dituzten eta enpresek kontratatzeko zer
zailtasun dituzten galdetu genien.
Hiru lurralde historikoetako enpresaelkarteek (Confebasken bilduta
daudenak) aldi berean egin zuten
inkesta, eta, hari esker, beste urte batez
gizarte-eragileei heziketa- eta
prestakuntza-eskaintza planifikatzen
lagundu ahal izango diegu, eta enpresei,
prestatuta dauden eta haien
beharretarako egokiak diren pertsonak
bilatzen.
Hori dela eta, lehenengo eta behin,
inkestari erantzun dioten ia 200 enpresei
eskerrak eman nahi dizkiegu. Inkestari
erantzuteko denbora hartu izan ez
balute, lan hau ezinezkoa izango
zatekeen.
Inkestaren bidez, enpresen ekarpena jaso
nahi izan dugu, lan-merkatuari eta haren
beharrei buruzko ezagutza hobetze
aldera: hain zuzen ere, kontratatzen
dutenei iritzia zuzenean eskatuz,
enpresei, alegia. Lehen eskuko
informazioa jaso dugu, eta jakin dugu
jarduerari eta kontratazioari buruz zer
itxaropen eta aurreikuspen dituzten, zer
profil eta espezializazio behar dituzten,
zer kualifikazio- eta prestakuntza-premia
dituzten, eta 2022an beharko dituzten
langileak aurkitzeko zer zailtasun
aurreikusten dituzten.
2021aren amaieran (lan-erreformaren
aurretik) Gipuzkoako enpresek 2022rako
adierazitako jarduera- eta hazkundeaurreikuspenek sendoak izaten jarraitzen
dute aurreko bi urteetan izandako Covid

krisiaren ondoren, eta enplegua erabat
berreskuratuko dela adierazten dute.
Kontratazioaren aurreikuspenak indartsu
jarraitzen du, eta enpresen % 62k
adierazi du 2022an pertsona gehiago
kontratatu behar direla, bai jardueraren
hedapenagatik, bai jarduera berriei
ekiteagatik. Gainera, aipatzekoa da
erretiratzen diren pertsonak ordezteko
eskaera gero eta handiagoa dela; horren
ondorioz, 13.600 kontratu inguru egingo
lirateke sektore pribatuan, eta horietatik
ia % 60 mugagabeak izango dira, batez
ere lanaldi osokoak.
Erretiroagatiko eta kargu-uzteengatiko,
itxierengatiko eta/edo kaleratzeengatiko
bajak kenduta, 5.700 enplegu garbi
inguru sortuko lirateke aurten.
Sartu beharreko lanpostu berrien
okupazio-talde nagusiak produkzioko eta
ingeniaritza eta kalitateko teknikariak
dira. Bete beharreko lanpostuen mota,
berriz, honela banatzen da: % 44
unibertsitate-ikasketetarako, % 30 goimailako lanbide-heziketako zikloetarako
eta % 19 erdi-mailako lanbideheziketako zikloetarako.
Eta, azkenik, kontratatzen dituzten
enpresen % 77k zailtasunak dituzte
behar dituzten lanbide-profilak
aurkitzeko, batez ere beharrezko
prestakuntza edo espezializazioa
aurkitzen ez dutelako edo eskatutako
jarrera eta/edo interesik ez dutelako.
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2022rako itxarondako jarduera-maila
Enpresen erdiek baino gehiagok aurreikusten dute 2022an
salmentak hazi egingo direla eta, oro har, batez beste % 6ra
iritsiko direla.
Enpresen % 55ek (enpleguaren % 57
osatzen dute) 2022an fakturazioa batez
besteko % 13 haztea aurreikusten du, eta
% 8 murriztea (batez bestekoa -% 11 da).
Beraz, enpresa guztien batez besteko
fakturazioa % 6 haziko da.
Sektoreka, industrian, enpresen % 51k
fakturazioa handitzea aurreikusten dute,
zerbitzu-enpresen artean % 61ek eta
eraikuntza-enpresen artean % 11k.
Sektore horretan, salmentek bere
horretan jarraituko dutela aurreikusten
dute gehienek (% 67).
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Enpresen bi herenek
langileak kontratatuko
dituzte

37

Zerbitzuen sektorea izango da enplegu
garbia sortzearen sustatzaile nagusia
(guztizkoaren % 81, +%2,8ko tasan), eta
industrian, berriz, % 20 (+%2,1eko
urteko tasan). Eraikuntzaren sektorean,
aldiz, enplegu-jaitsiera izango da,
langileria gehiago murriztu delako
(itxierak, kaleratzeak eta erretiroak),
kontratazio berriak baino, enplegua
zertxobait murriztuko delako (-%0,7).

33

+13
0
Handituko da

Mantenduko da

2022an espero diren salmentak (enpresen %)
67

66
60

55
49
43
Salmenten hazk. % 37
31
25
19
13
10
8
7
1
-5
Gutxituko da
-11
-11
Enplegua

Industria
Zerbitzuak
Eraikuntza

51
39

40

30
22

20

Enpresen % 61ek, enpleguaren %
54rekin, 2022an langileria handitzea
espero du. Aldiz, % 26k mantentzea eta
% 13k murriztea aurreikusten dute.
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Enpleguan eta kontratazioak
aurreikusitako bilakaera
2022an sektore pribatuan 5.700 soldatapeko enplegu garbi
sortzea aurreikusten da Gipuzkoan, % 2,5 gehiago
Enplegu berriak sektorearen arabera eta hazkunde-tasa
1.400

7
Lanpostu berrien kopurua
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Metalezko
Industria
Eraikuntza Merkataritza Ostalaritza
Enpresei
Zerbitzuind.
sektoreko
eta garraioa
zuzendutako sektoreko
Mekanikoa gainerakoak
zerbitzuak gainerakoak

Enplegua sortzen duen sektore nagusia,
termino absolutuetan, zerbitzuena
izango da, 4.600 lanpostu berrirekin (%
2,8ko
hazkunde-tasa),
batez
ere
ostalaritza,
informatika
eta
telekomunikazioak eta enpresa eta
jarduera profesional eta teknikoetarako
zerbitzuak.
Ondoren industria doa, 1.200 postu
garbi sortuz (% 2,2ko tasa), batez ere
material elektrikoa, elektronikoa eta

informatikoa;
ondoren,
gainerako
industria
ez-metalikoak
(elikadura,
ehungintza, kimika, plastikoa, zura,
papera, etab.) eta makineria eta ekipoa
daude, eta garraio-materialak enplegu
garbia
gutxituko du pixka bat.
Aurreikuspenen
arabera,
halaber,
eraikuntzaren sektoreak 70 enplegu
garbi galduko ditu 2022an (-%0,7ko
tasa).
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13.600 pertsona gehiago kontratatu dira, batez ere jardueragehikuntzei eta erretiroagatiko ordezkapenei aurre egiteko
sortutako enpleguagatik
236.700*

231.000*

2.100

2021
ENPLEGUA

5.700

11.700

5.800

Bajak,itxierak, Erretiroagatiko
kaleratzeak
bajak

13.600

1.900

Erreleboa,
Enplegu berriak
ordezkapena

2022
ENPLEGUA

Kontratu berriak

(*) Gipuzkoako sektore pribatuko soldatapekoak.

13.600 kontratu aurreratzen dira
2022an,
enpresek
aurreikusitako
jardueraren hedapenagatik (kontratuen
% 61), abiaraziko diren jarduera
berriengatik (kontratuen % 25) eta
erretiroagatiko
ordezkapenengatik
(kontratuen % 14).

Sektore probatuko enplegu garbiaren igoera
(2016-2020)
7.000 6.830
5.000

5.700

5.380
4.200

2022rako, enpresek guztira 1.900
erretiro aurreikusten dituzte Gipuzkoako
sektore pribatuan, eta horietatik ia % 90
ordezkapen- edo txanda-kontratuen
bidez ordezkatuko dira.
Bestalde,
5.800 pertsonak beren
egungo lanpostuak utziko dituztela
aurreikusten da, bajak, enpresa-itxierak
edo kaleratzeak direla eta.
Horrela,
enpleguaren
hazkunde
garbia 5.700 pertsonakoa izango
litzateke 2022an.

-3.016
2016

2018

2020

2022

Enplegu-beharrak inkestaren aurreikuspena (aurreko urtea)
Erregimen Orokorreko Gizarte Segurantzako afiliazioa (sektore
pribatua)
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Kontratazioaren eta hautespenmetodoaren tipologia
Kontratatzen diren langileen % 60k kontratu mugagabea izango du
Kontratazio-motak (%)

Lanaldi osoko
mugagabea

50
25

Behin-behineko

Enpresek 2022an egingo dituzten 13.300
kontratuen % 60 (7.800 kontratu)
mugagabea izango da, batez ere lanaldi
osokoa

Lanaldi partzialko
mugagabea

9

Kontratazioen heren batean behinbehineko edo bitarteko/ordezkapen
kontratua aurreikusten da (4.400
kontratu)

Bitarteko/ordezkotza

9

Kontuan izan behar da
inkesta 2022ko lanerreformaren aurretik egin

7

Praktiketan

Prestakuntza eta
ikaskuntza

1

Eta % 8 (hots, 1.00 kontratu) praktika-,
prestakuntza- eta ikasketa-kontratuak izango
da

2021ean Gipuzkoako enpresek 2.375 praktikakontratu, 505 prestakuntza-kontratu eta 170
doktoratu aurreko ikertzaile-kontratu egin dituzte
prestakuntzan (1.000 ikasle baino gehiago heziketaziklo dualetan).
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Lau enpresatik hiruk nahiago dute zuzenean ezagutzen dituen
pertsonak kontratatzea
Enpresen % 40k 2-3
hautaketa-metodo
konbinatzen ditu

Enpresen herenak bakarrik erabiltzen du
hautaketa-metodo bakarra (kasuen %
40an enpresak ezagutzen duen pertsona
bat zuzenean kontratatzea eta % 28an
Hautaketa Enpresa edo Enplegu Agentzia
pribatu batean laguntzea); enpresen ia
erdiek, berriz, bi edo hiru metodo
konbinatzen dituzte (normalean, aurreko
biak gehi Interneteko sare profesionalen
erabilera).
Hortaz, langilean hautesteko modu
nagusia zuzeneko kontratazioa da; bai
harreman pertsonalen bidez, bai enpresak
berak ezagutzen duelako. Bestalde,
kontratazioen % 76 enpresaren beraren
lan-burtsari esker lortuko da.
Bide horri Prestakuntza Dualean
dauden edo enpresetan praktikak

egiten dituzten pertsonen kontratazioa
gehitu behar zaio (% 21).
Zuzeneko bide hori hirugarrenek babes
dezakete. Horrela, enpresen % 39k
Hautaketa Enpresa batean edo Enplegu
pribatuko Agentzia batean laguntzen du;
prestakuntza-zentroetako
lanpoltsetara edo kontaktuetara ere jotzen
du (% 28k LHko zentroetan eta % 20k
unibertsitateetan).
Eta Interneten eta sare sozialen
(Linkedin,
Infojobs,
Jobandtalent)
erabilerak gero eta presentzia handiagoa
izaten jarraitzen du, enpresen % 34k
gehien erabiltzen duen hirugarren bidea
baita.
Neurri txikiagoan, ABLEetara, Lanbidera
edo Adegiko Enplegu Zerbitzura jotzen
da.
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Enpresaren arlo funtzionala eta
lanbide-kategoria
Lanpostuen erdia produkzio, muntaketa eta mantentze arloko
langileentzat izango da, eta % 21 ingeniaritzarako
Produkzio-,
muntaketaeta
mantentze-departamentuek eskatzen
diren lanpostuen % 51 baino gehiago
behar dute; batez ere, industrian, baina
baita, nabarmen, zerbitzu-sektorean
ere. Funtzio hori 10 puntu igo da
2020arekin alderatuta, eta 2018ko
inkestaren maila berreskuratu du.
Ondoren, Ingeniaritza eta Kalitate
Saila dago (% 21), batez ere
industriaren beharrak direla eta; bertan,
enpleguen % 30 dira, eta zerbitzuetan,
berriz, % 19. Funtzio horrek etengabe
handitzen jarraitzen du enplegubeharren
arabera
(2020arekin
alderatuta, 3 puntu).
Hala ere, merkaturatze, marketin eta
salmenten saila % 12ra murriztu da: %
18 zen 2020an, eta % 25 2018an.
Enpresako gainerako funtzio-arloetan
beharrak
txikiagoak
dira:
Zuzendaritza,
plangintza
eta
kudeaketan % 6 da, logistika eta
erosketak edo Administrazioa % 4ra
murrizten da, eta Giza Baliabideetarako
enplegu garbiaren % 1era soilik
murrizten da.

Enpleguaren hazkunde-itxaropen handienak dituen
saila ( %)
51
51
48

Ekoizpena, Muntaia, eta
Mantentze-lana

21
19

Ingeniaritza eta Kalitatearen
kontrola

30

12
14

Komertzializazio, Marketin eta
Salmentak

Zuzendaritza,Plangintza eta
Kudeaketa

7

6
7
3

4
5

Administrazioa
2

Logistika, Erosketak eta
Hornikuntzak

Guztira

4
3
10

Zerbitzuak
Industria

Giza baliabideetan eta
Administrazioan

1
2
1
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Kontratatutako langile berrien lanbide-kategoria nagusiak
hauek dira: produkzio-langileak eta langile komertzial
tekniko-zientifikoak.
Kontratatu beharreko langile berrien okupazio-taldea (%)

36

19
16
10

1
0

0

Gerenteak edota Zuzendariak

Administrazioko langile laguntzaileak

Finantza arloko Administrazioko
langile teknikoak

Laugarren postuan langile kualifikatuak
daude, 2020an enplegu berrien % 18

8

Kualifikatu gabeko langileak

Okupazioen lehen hiru multzoek bete
beharreko lanpostu berrien % 71 izaten
jarraitzen dute, eta lehenengo postuan
produkzioko
teknikariak
(%
36),
aipatutako teknikari-zientifikoak (% 19)
eta erdi-mailako agintariak (% 16) daude.

Langile Tekniko Komertzialak

Beste Langile kualifikatu batzuk

Erdi mailako arduradunak

Langile Tekniko-Zientifikoa

Ekoizpeneko Langile Teknikoak

Aldaketa interesgarria gertatu da lanbidekategoria eskatuenen artean, teknikari
zientifikoak bigarren postura igo
direlako eta langile kualifikatuak 4.
postura jaitsi direlako.

10

ziren, eta 2022an % 10era jaitsiko dira.
Ehuneko bera dute langile teknikokomertzialek.
Sektoreen arabera, industrian, produkziolangile teknikoak (% 37), langile teknikozientifikoak
(% 21)
eta
langile
kualifikatuak (% 14) nabarmentzen dira.
Zerbitzuetan
nabarmentzen
dira
produkzioko
teknikariak
(%
36),
pertsonal tekniko-zientifikoa (% 18) eta
erdi-mailako arduradunak (% 18). Eta
eraikuntzan, produkzio-teknikarien eta
beste langile kualifikatu batzuen artean
banatzen dira.

Gipuzkoako enplegu-beharrak eta profil profesionalak, 2022

12

Eskatzen diren ikasketak eta
prestakuntza-profilak
Lau kontratutik hiru goi-mailako ikasketak, unibertsitateikasketak/graduondokoak eta goi-mailako heziketa-zikloak
dituzten pertsonei egingo zaizkie.
Kontratuen banaketa ikasketa-mailaren arabera
Kontratu-kop.

%

44%

Unibertsitatek
o ikasketak
eta post.

30%

Goi Mailako
LH

19%

Erdi Mailako
LH edo
oinarrizkoa

5.925
4.709
1.102

4.120
3.301
774

2.594
1.844

Guztira

614
Zerbitzuak

7%

Batxilergoa
edo baxuagoa

Industria

965
873
92

Kontratuen banaketaren bilakaera ikasketa-mailaren arabera 2018-2022 (%)
52
2018

2020

2022

44

30

30
20

18
10

16

33

22

19

7

Batxilergoa edo baxuagoa

Erdi Mailako LH edo
oinarrizkoa

Goi Mailako LH

Unibertsitateko ikasketak
eta post.
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Lau kontratutik ia hiru goi-mailako
ikasketak dituzten pertsonei egingo
zaizkie, unibertsitatekoei eta graduatuondokoei (% 44), bai eta goi-mailako
heziketa-zikloetakoei ere (% 30).
Batxilergoko edo beheragoko mailetarako
kontratuen kopuruak behera egiten
jarraitzen du (% 7), eta erdi-mailako
heziketa-zikloetako, oinarrizko zikloetako
eta
profesionaltasun-ziurtagirietako
prestakuntza-profilen eskaerak pixka bat
gora egiten jarraitzen du (aurten
sartutako kategoria berria, % 19).. Izan
ere,
profesionaltasun-ziurtagirien
kategoria berri horretan 1.000 kontratu
baino gehiago erregistratzen dira,
eraikuntzan (sektoreko kontratuen % 15)
eta industrian (sektoreko kontratuen %
10), nahiz eta bolumena handiagoa izan
zerbitzuetan
(sektore
horretako
kontratuen % 8).

interesgarri
batzuk
ehunekoen banaketan:

Kontratu
kopuruari
dagokionez,
horrek esan nahi du ia 6.000
unibertsitate-ikasketetarako
eta
graduondokoetarako
egingo
liratekeela, 4.000 baino gehiago goimailako LHrako, 2.600 erdi-mailako
LHrako, eta 965 Batxilergoko edo
beheragoko ikasketetarako, azken
horiek zerbitzuen sektorean soilik.

Kop.

%

Fabrikazio mekanikoa

433

29,4

Ostalaritza eta turismoa

195

13,2

Aipatu dugun bezala, Batxilergoko
edo
beheragoko
mailako
ikasketak (lehen mailakoak edo
ikasketarik gabekoak) dituzten
pertsonen kontratazioak 2018an
% 20 izatetik 2020an % 10 izatera
eta 2022an % 7 izatera igaro dira.
Fenomeno hori sektore guztietan
gertatzen da, baina industrian
nabarmenago. Izan ere, ia zerbitzuen
sektorean baino ez da gertatu.



Erdi-mailako Heziketa Zikloetako
(CPetatik kanpo) kontratazioen
ehunekoa 2020an % 16 zen eta
2022an % 10era jaitsi da, nahiz eta
industrian eta eraikuntzan altu
mantendu
den,
«Fabrikazio
mekanikoa»,
«Elektrizitatea
eta
elektronika»,
«Instalazioa
eta
mantentze-lanak» eta «Ostalaritza eta
turismoa»
lantaldeen
eskutik.
Profesionaltasun-ziurtagiriak
kategoria horretan sartzean, oro har,
zertxobait hazi da.



Goi Mailako Heziketa Zikloek
kontratuen % 30 berreskuratu
dituzte 2020ko zailtasunen ondoren,
industriak kontratazio handiagoa izan
duelako («Fabrikazio mekanikoa»,
«Elektrizitatea eta elektronika» edo
«Instalazioa eta mantentze-lanak»),

Elektrizitatea eta elektronika
Instalazioa eta mantentzelanak
Informatika eta
komunikazioak

152

10,3

130

8,8

108

7,3

Goi-mailako heziketa-zikloak
(LH)

Kop.

%

Fabrikazio mekanikoa

941

22,8

Elektrizitatea eta elektronika

560

Administrazioa, kudeaketa/
Merkataritza eta marketina
Informatika eta
komunikazioak
Ostalaritza eta turismoa

dira



Hasiera batean 2018an eta 2020an
aurreikusitako
kontrataziozenbatespenari dagokionez, dinamika
Erdi-mailako
heziketa-zikloak (LH)

ikusten

Unibertsitate-ikasketak eta
graduondoak/doktoregoak

Kop.

%

Ingeniaritza industriala

1.640

27,7

13,6

Beste ingeniaritza batzuk

1.540

26,0

534

13,0

ADE/Ekonomia/Marketin

835

14,1

458

11,1

Informatika

808

13,6

458

11,1

Biologia/Ing.Zien./Kimika

238

4,0

151

2,5

Eraikuntza eta obra zibila

87

5,9

Kimika/Osasuna

280

6,8

Filologia, Itzulpengintza,
Interpr.

Administrazioa, kudeaketa/
Merkataritza eta marketina

86

5,8

Instalazioa eta mantentzelanak

203

4,9

Zuzenbidea

126

2,1

Kimika/Osasuna

65

4,4

Arte grafikoak

153

3,7

Turismoa eta Ostalaritza

126

2,1

Energia eta ura

43

2,9

Elikagaien industria

102

2,5

Matematika eta estatistika

101

1,7

Zura, altzariak eta artelazkia

43

2,9

Energia eta ura

76

1,8

Zientzia fisikoak

80

1,4

130

8,8

Gainerakoa

355

8,6

Gainerakoa

1.472

100,0

4.120

100,0

Gainerakoa
GUZTIRA

GUZTIRA

GUZTIRA

278

4,7

5.923

100,0
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baita zerbitzuek («Ostalaritza eta
turismoa» eta «Kimika/Osasuna») eta
familia multisektore batzuek ere
(«Informatika eta komunikazioak»).


Unibertsitate-ikasketetarako
kontratazioaren bolumena ia % 50
hazi da, nahiz eta horien ehunekoa 8
puntu
jaitsi
den
2020arekin
alderatuta. Ingeniaritza industriala,
beste ingeniaritza batzuk (elektronika,
elektrizitatea, antolamendua, etab.),
Informatika
eta
ADE/Ekonomia/Marketin taldea dira
gehien kontratatzen diren profilak,
eta Biologia, Ingurumen Zientziak edo
Kimikaren eskaria handitzen da

Gipuzkoako industria biosanitarioaren
bultzadagatik, eta Hezkuntza eta
Zerbitzu Profesionalen sektorean hazi
egin da Filologia, Itzulpengintza eta
Interpretazioaren eskaera.


Doktorego-ikasketen
kategoria
berriari
dagokionez
(aurreko
edizioetan graduondokoei eta/edo
doktoregoei buruz galdetzen zen;
master-ikasketetan izan den gorakada
dela eta, egokiagoa iruditzen zaigu
doktoregoetatik bereiztea), ia 700
kontratu aurreikusten dira (100
industrian eta 600 zerbitzuetan), eta
batez ere ingeniaritzetan, biologian,
kimikan edo zientzia fisikoetan.

Unibertsitateko eta graduondoko ikasketen eskari pribatuak
5.900 kontratu ekarriko ditu. Horietatik, % 74 STEM
profiletarako dira.
2022an unibertsitateko eta graduondoko
ikasketak dituzten pertsonen sektore
pribatuan 5.900 kontratazio espero dira,
eta horieatik % 67 ingeniaritzakoak
izango dira, batez ere industriaingeniaritzakoak
(%
28),
beste
ingeniaritza batzuetakoak (% 26) eta
informatikakoak (% 14). Gainera,
graduondoko
edo
doktoretzako
titulazioa duten 700 pertsonen
beharraren % 60 dira.
Beste STEM ikasketa batzuk ere lehen
posizioetan daude: Matematika eta
estatistika (% 1,7), Biologia eta Kinima
(% 4), edo Ingurumen Zientziak (% 1,3),
esaterako.
Eskatzen diren unibertsitate-tituludunen
% 16k
enpresa-kudeaketarekin,
ekonomiarekin eta zuzenbidearekin
lotutako ikasketak unibertsitate-titulua
duten pertsonen eskariaren % 16 baino
gehiago
metatzen
dute.
Eta
Filologia/Itzulpengintza eta Turismoko
ikasketak dira lehen postuak.

Unibertsitateko eta graduondoko
ikasketetarako aurreikusitako kontratazioaren
banaketa
Ingeniaritza industriala

27,7

Beste ingeniaritza batzuk

26,0

ADE/Ekonomia/Marketin

14,1

Informatika

13,6

Biologia/Ing.Zien./Kimika

4,0

Filologia, Itzulpengintza, Interpr.

2,5

Zuzenbidea

2,1

Turismoa eta Ostalaritza

2,1

Matematika eta estatistika

1,7

Zientzia fisikoak

1,4

Gainerakoa

STEM
STEM
%
% 74
72

4,7
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Goi-mailako heziketa-zikloetan, gehien eskatzen diren
familiak Fabrikazio mekanikoa, Elektrizitatea eta elektronika,
Enpresen kudeaketa eta Informatika dira.
Aurten ere, LHko goi-mailako lau
heziketa-ziklo
horiek
izan
dira
eskatuenak, baina haien ehuneko
agregatua % 61era jaitsi da, bete
beharreko premien % 61era, hau da, ia
2.500 kontraturen parera..
941 kontratazio aurreikusten dira
Fabrikazio Mekanikoko zikloan; 560
Elektrizitate eta Elektronika zikloan; beste
534 Enpresen Kudeaketa Familietan
(Administrazioa eta Kudeaketa eta
Merkataritza eta Marketina); eta 458
Informatika eta Komunikazioetan.
Aurten, halaber, Ostalaritza eta Turismoa
familiaren gorakada nabarmendu behar
da, 458 kontratu aurreikusi baitira. Horien
atzetik daude Kimika/Osasuna (280
kontratu) eta Instalazio eta Mantentze
lanak (203 kontratu).

Goi-mailako prestakuntza-ziklorako
aurreikusitako kontratazioaren banaketa
22,8

Fabrikazio mekanikoa
Elektrizitatea eta elektronika

13,6

Administrazioa, kudeaketa/
Merkataritza eta marketina

13,0

Informatika eta komunikazioak

11,1

Ostalaritza eta turismoa

11,1
6,8

Kimika/Osasuna

4,9

Instalazioa eta mantentze-lanak
Arte grafikoak

3,7

Elikagaien industria

2,5

Energia eta ura

1,8
8,6

Gainerakoa

Behe-mailako heziketa-zikloetan ere, Fabrikazio mekanikoa
eta Elektrizitatea eta elektronika dira gehien eskatzen diren
adarrak, eta, ondoren, Ostalaritza eta turismoa
LHko erdi-mailako hiru heziketa-ziklorik
eskatuenek premien % 53 betetzen dute;
guztira, 780 pertsona baino gehiago dira.
433
kontratazio
baino
gehiago
aurreikusten dira Fabrikazio Mekanikoko
zikloan;
152
Elektrizitate
eta
Elektronikako zikloan; eta Ostalaritza eta
Turismoko familia emergentean 195
kontratazio aurreikusten dira.
Gainera, Instalazio eta Mantentze Zikloan
130 kontratu aurreikusten dira; beste 108
Informatika eta Komunikazioetan eta 87
Eraikuntza eta Obra Zibilean, batez ere
erretiroak ordezteko. Azkenik, 86
kontratu aurreikusten dira enpresen
kudeaketako bi zikloetan (Administrazioa
eta kudeaketa eta Merkataritza eta
marketina), eta 65 Osasun eta Kimika
familietan.

Erdi-mailako prestakuntza-ziklorako
aurreikusitako kontratazioaren banaketa
29,4

Fabrikazio mekanikoa

13,2

Ostalaritza eta turismoa

10,3

Elektrizitatea eta elektronika

8,8

Instalazioa eta mantentze-lanak
Informatika eta komunikazioak

7,3

Eraikuntza eta obra zibila

5,9

Administrazioa, kudeaketa/
Merkataritza eta marketina

5,8

Kimika/Osasuna

4,4

Energia eta ura

2,9

Zura, altzariak eta artelazkia

2,9

Gainerakoa

8,8

Gipuzkoako enplegu-beharrak eta profil profesionalak, 2022

16

Hautespenerako jarrerak eta balioak
Enpresek lanarekiko jarrera, prestakuntza, erantzukizuna eta
konstantzia balioesten dituzte bereziki

Enpresen % 90ek adierazi dute
kontratazio bat egiteko 1 lehenetsitako
alderdia jarrera pertsonala dela
(erantzunen % 35 jasotzen ditu), eta
2018an egindako inkestari dagokionez,
gehien handitu dena dela.
Bigarrenik, izangaiaren prestakuntza
dago; enpresen % 65ek aipatzen dute,
eta erantzunen % 25 jasotzen ditu, nahiz
eta 2018ko datuekin alderatuta garrantzi
apur bat galdu duen.
Eta
hirugarrenik,
aurretiko
lanesperientzia baloratzen da: enpresen %
57k aipatzen dute eta erantzunen % 22
jasotzen
dituzte,
eta
2018arekin

alderatuta,
horien
garrantzia
ere
handitzen da.
Izangaiak
hautatzerakoan
enpresek
lehenesten dituzten hiru alderdi horietatik
urrun, hizkuntzak daude (enpresen
laurdenek adierazi dute, baina postu
anitzeko enpresen % 9k baino ez dute
jaso); izangaiaren erreferentziek, adinak
eta kontrataziorako laguntzek, berriz,
hondar-balioak dituzte eta atzeraka doaz.
Hautespen-prozesuan
gehien
balioesten diren balio, jarrera eta
gaitasunei dagokienez1, hiru taldetan
sailka ditzakegu, garrantziaren arabera
(hiru taldeok, gainera, bat datoz
elkarrekin):

1

Erantzun anitzeko galdera. Enpresek hiru
erantzun aukeratu ditzakete gehienez.
Gipuzkoako enplegu-beharrak eta profil profesionalak, 2022
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Enpresek gehien baloratzen dituzten jarrerak
(erantzunen %1)
2022

2020

2018

20

Lanarekiko jarrera proaktiboa eta positiboa

20

Erantzukizuna, diziplina, konstantzia eta
lanerako gaitasuna

16

Balioaniztasuna, egokitzeko gaitasuna,
malgutasuna, mugikortasuna

15

Autonomia lanean, norbere buruarekiko
konfiantza

9

Bezeroarenganako orientazioa

8

Gaitasun sozialak, komunikatzeko eta
taldean lan egiteko erraztasuna

7

Aztertzeko eta arazoak konpontzeko
gaitasuna

2

Lidergoa

Sormena, pentsamendu kritikoa eta
berritzailea

Gaitasun digitalak

2
1

Lehenengo taldean, «Lanarekiko jarrera
proaktiboa
eta
positiboa»
eta
«Erantzukizuna,
diziplina,
konstantzia eta lanerako gaitasuna»
sartzen dira, erantzunen % 20
ingururekin (eta horiek enpresen % 56k
aipatzen dituzte), nahiz eta lehenengoa
etengabe handitzen den 2018tik, eta
bigarrena, berriz, zertxobait jaisten da
2020tik.
Jarrera
horren
atzean,
«Balioaniztasuna, moldagarritasuna,
malgutasuna, mugikortasuna» eta
«Autonomia lanean, konfiantza bere
buruarengan» ditugu, erantzunen %
15-16rekin, eta enpresen % 40 inguruk
aipatzen dituzte.
Bigarren
taldean
sartzen
dira
«bezeroarentzako orientazioa», «gizarte-

trebetasunak, komunikazio-erraztasuna
eta talde-lanerako erraztasuna» eta
«arazoak aztertzeko eta konpontzeko
gaitasuna» balioak. Erantzunen % 7-10
dira, eta enpresen % 20-27k aipatu
dituzte, nahiz eta 2018tik balorazioa
murriztu.
Eta,
azkenik,
hirugarren
taldean,
gainerako
jarrerak
jasotzen
dira,
erantzunen eta horiek aipatzen dituzten
enpresen % 5 baino gutxiagorekin:
«Lidergoa», «Trebetasun digitalak»,
2018. urtearekin alderatuta nabarmen
jaitsi direnak. Talde honetan aurkitzen
dugu, baita ere, «Sormenaren balioa,
pentsamendu kritiko eta berritzailea»,
aurten berrikuntza bezala sartua, eta hori,
zalantzarik gabe, kezkagarria da.
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Kontratazio-zailtasunak
Kontratatzen duten enpresen % 77k zailtasunak dituzte behar
dituzten profilak kontratatzeko
Kontratatzen duten enpresen % 77k*
arazoak dituzte beren kontratazioak
egiteko, pertsona berri bat hautatzean
lehenesten diren alderdietako batzuk
aurkitzen ez dituztelako..

Kontratatzeko arazoak

Ez du
kontratatzen
(% 22)

Horrek esan nahi du 2020an
adierazitakoa baino 10 puntu gutxiago
eta 2018an baino 3 puntu gehiago
direla.

Kontratatzen du
(% 78)

(*) Enpresa guztien % 59 dira, 2022an enpresen
% 22k ez baitute kontratatuko.

Kontratatzeko
zailtasunarekin
(%77)

Kontratatzeko
zailtasunik gabe
(%23)

Premia duten profilak aurkitzeko zailtasunak dituzten
enpresen ehunekoa % 90era iristen da zerbitzuetan, eta %
67-68ra industrian eta eraikuntzan
Sektoreen arabera, 2022an industrian eta
zerbitzuen sektorean kontratu gehiago
egiteko asmoa duten enpresak (% 79-77)
dira, baina eraikuntzan gutxiago (% 67).

90
79 77
67

68

Industria
Zerbitzuak
Eraikuntza

67

Sektore
horietako
bakoitzetik
kontratatzea aurreikusten duten enpresen
artean, zerbitzuen sektorearen % 90ek
arazoak dituzte behar dituzten lanbideprofilak aurkitzeko, eta % 67-68k
industrian eta eraikuntzan.

33

32
10
Kontratatzen duten
enpresak

Kontratatzeko
zailtasunarekin

Kontratatzeko
zailtasunarekin gabe
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Gabezia nagusiak prestakuntza eta/edo espezializazio falta,
jarrera edo interesa eta esperientzia dira oraindik, eta
erantzunetan garrantzia handiagoa dute.
Langile berriak aurkitzeko zailtasunaren arrazoiak (%)

2022

Enpresek gero eta 2 zailtasun handiagoak
dituztela adierazten duten arrazoi
nagusia, lehenik eta behin, jarrerari,
prestasunari
eta/edo
interesari
buruzkoa da, erantzunen % 26rekin
(enpresen % 56), eta 2018tik aurrera gero
eta pisu handiagoa hartzen ari da.
Erantzunen eta enpresen ehuneko
berarekin, baina pisu pixka bat galduta,
prestakuntza
edo
espezializazio
gabezia dago. Eta hirugarren postuan
dago esperientzia falta (erantzunen %
18 eta enpresen % 38), eta horrek ere
pisua galtzen du.

2018

Pisu txikiagoa du «lan-ordutegiekiko
interes ezak», erantzunen % 9k eta
enpresen % 20k baino ez, baina urtez
urte handitzen jarraitzen du.
Aitzitik, beste alderdi hauek ez dira
oso erabakigarriak izan, besteak beste:
«eskainitako
soldatak
hautagaien
itxaropenak ez betetzea», «lanpostu
batean baino gehiagotan aritzeko
malgutasuna
eta
balio-aniztasuna»,
«hizkuntzarik
eza»,
«mugikortasun
geografikorako prestasunik eza» eta
«teknologia
berrietara
egokitzeko
gaitasunik eza”.

2

Erantzun anitzeko galdera. Enpresek hiru
erantzun aukeratu ditzakete gehienez.
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Adinaren eta ordezkapenaren
kudeaketa
1.900 kontratu baino gehiago sektore pribatuko enpresek 2022an
espero dituzten erretiroen % 90 estaltzeko dira
Kontratazioan nahiago den adina
68
55

51

2018

28
16

2020

2022

28

20

19

11
1
Axolagabe

35 urte baino gutxiago

Inkestaren arabera 2022an sortuko diren
13.600 kontratuetatik 1.900 baino
gehiago enpresek espero dituzten
erretiroen % 90 estaltzeko dira
(erretiroagatiko 2.100 baja). Erretiroen %
60 zerbitzuen sektorean aurreikusten
dira, % 36 industrian eta % 4 baino pixka
bat gehiago eraikuntzan.
Hala ere, ordezkapen-kontratazioen bidez
beteko diren erretiroengatiko bajen
ehunekoa % 100ekoa da industrian, %
85ekoa zerbitzuetan eta % 50ekoa
eraikuntzan.
Hainbat iturritako datuen arabera,
Gipuzkoan erronka demografiko handi
bati egin behar diogu aurre, eta horrek
eragin handia du gure lan-merkatuan.
Horrela:
•

2022ko urtarrilean, 64 urtetik gorako
4.754
afiliatu zeuden
Gizarte
Segurantzako Erregimen Orokorrean

35 urtetik 45 urtera

•

1

3

45 urte baino gehiago

(duela 5 urte erdia baino ez zen), eta
26.700 60 eta 64 urte bitartekoak.
Gipuzkoako biztanleria osotik, aurten
62 urte betetzen dituzte 10.000
pertsonak baino gehiagok eta 24 urte
betetzen dituzte 7.000 gaztek
bakarrik. Urteko 3.000 pertsona
ingururen aldea da hori, eta datozen
30 urteetan handitu egingo da.

Eta lan-merkatutik kanpo, Gizarte
Segurantzaren
kontuetan
presioa
eragiten dute: Gipuzkoan, 2021ean,
6.861 erretiro-pentsio berri erregistratu
dira, eta 5.349 erretiro-baja daude (batez
ere heriotzengatik); beraz, urtean 1.500
erretiro-pentsiodun gehiago daude saldo
garbian
(batez
ere
bizi-itxaropen
handiagoagatik). Horrela, Gipuzkoako
erretiro-pentsioen
nomina,
2008ko
urtarrilean 97 milioi eurokoa zena,
2022ko urtarrilean 192,8 milioi eurokoa
zen, ia bikoitza.
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preferentziarik (2018ko % 11tik gora).
Hala ere, 45 urtetik gorakoentzat txikia da
hori
adierazten
duten
enpresen
ehunekoa.

Bestalde, kontratazio berri bat hautatzeko
orduan, adina lehenetsitako alderdietako
bat ez bada ere (inkestatutako enpresen
% 7k baino ez dute adierazi), kontratazio
berri bat egiteko adinik gogokoena 35
urtetik beherakoa da enpresen erdientzat
(duela 4 urte % 68ra iristen zen), eta %
28k nahiago dituzte 35-45 urte
bitartekoak, eta % 19k ez dute

Gipuzkoako biztanleriaren aldea adinaren arabera

Biztanleriaren aldea adinaren arabera

2021ean 2.500
pertsona gehiago
daude 65 urterekin 30
urterekin baino

65-30

Gaur egun, 4.700 pertsona gehiago
daude 45 urterekin 10 urterekin
baino (2041ean, 65 eta 30 urte
izango dituzte)

4.000 pertsonako aldea

Datozen 20 urteetan ia 80.000 pertsonako defizita
izango da Gipuzkoako lan-merkatuan
63-28

61-26

59-24

57-22

55-20

53-18

51-16

49-14

47-12

45-10

Adinen aldea
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ERANSKINA - Eskatzen diren profilak
2022KO KONTRATUAK GUZTIRA
Batxilergoa, lehen edota bigarren hezkuntza, edo gutxiago
Profesionaltasun agiriak edo oinarrizko LH
LH1 - LHko erdi-mailako heziketa-zikloak
Fabrikazio mekanikoa
Ostalaritza eta turismoa
Elektrizitatea eta elektronika
Instalazioa eta mantentze-lanak
Informatika eta komunikazioak
Eraikuntza eta obra zibila
Administrazioa, kudeaketa/ Merkataritza eta marketina
Kimika/Osasuna
Energia eta ura
Zura, altzariak eta artelazkia
Beste espezialitate bat

LH2 - LHko goi-mailako heziketa-zikloak
Fabrikazio mekanikoa
Elektrizitatea eta elektronika
Administrazioa, kudeaketa/ Merkataritza eta marketina
Informatika eta komunikazioak
Ostalaritza eta turismoa
Kimika/Osasuna
Instalazioa eta mantentze-lanak
Arte grafikoak
Elikagaien industria
Energia eta ura
Gainerakoa

Unibertsitate-ikasketak eta graduondoak
Ingeniaritza industriala
Beste ingeniaritza batzuk
ADE/Ekonomia/Marketin
Informatika
Biologia/Ing.Zien./Kimika
Filologia, Itzulpengintza, Interpr.
Zuzenbidea
Turismoa eta Ostalaritza
Matematika eta estatistika
Zientzia fisikoak
Gainerakoa

Kontratu-kop.

%

13.600

100,0

963
1.122
1.472

7,1
8,3
10,8

433
195
152
130
108
87
86
65
43
43
130

3,2
1,4
1,1
1,0
0,8
0,6
0,6
0,5
0,3
0,3
1,0

4.120

30,3

941
560
534
458
458
280
203
153
102
76
355

6,9
4,1
3,9
3,4
3,4
2,1
1,5
1,1
0,8
0,6
2,6

5.923

43,6

1.640
1.540
835
808
238
151
126
126
101
80
278

12,1
11,3
6,1
5,9
1,8
1,1
0,9
0,9
0,7
0,6
2,0

Gipuzkoako enplegu-beharrak eta profil profesionalak, 2022

23

2022ko martxoa
Martxoa 2022
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