


Zer da Euskadiko Gazteen Panoramika?
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Gazteen Euskal Behatokiak Euskadiko Gazteen Panoramika bildumari ekin

zion 2007an. Zortzigarren emanaldia da 2019ko hau.

Gazte-politiken plangintza eta jarraipena gidatuko duten datuak edukitzeko

beharrari erantzuten dio.

Zazpi dimentsioei buruzko informazioa biltzen du:

1.Demografia eta populazioa

2.Hezkuntza

3.Enplegua eta egoera ekonomikoa

4.Emantzipazioa eta etxebizitza

5.Osasuna

6.Aisia, kultura eta kirola

7.Balioak eta jarrerak



Demografia eta populazioa
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Euskadiko gazteen indizea, hau da, 15 eta 29 urte bitarteko pertsonen proportzioa 

biztanleria osoan, Europako baxuenetarikoa da, eta horrek gure gizartea zaharkituenetariko 

bat dela adierazten du. Euskadin, biztanleriaren % 13,4 bakarrik daude 15 eta 29 urte 

bitartean.

EUSTATen datuen arabera, 15 eta 29 urte bitarteko 294.000 lagun zeuden 

Euskadin 2019ko urtarrilaren 1ean. 



Demografia eta populazioa
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15 eta 29 urte bitarteko gazteen ratioa 64 urtetik gorako 100 laguneko 

59,9koa da. 2002 urtean ehuneko hau 122,7koa zen, hau da, orain dela 20 

urte baino zertxobait gutxiago, proportzioa gaur egungoaren kontrakoa 

zen.



Hezkuntza
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Eskola modu goiztiarrean utzitakoen tasa, hau da, gehienez ere Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 

gainditu eta ikasteari utzi diotenen tasa, % 8,2koa da. Portzentaje hau EB28ko batezbestekotik 

behera dago (% 10,6), baita Espainiako portzentajetik ere (% 18,3).

Hezkuntzaren inguruko adierazleek emaitza onak azaltzen dituzte, bilakaera 

positiboekin. Horrek gizartearen kohesioaren neurria ematen du, gizarte 

bazterketako arrisku faktoreak murrizten dituena, adibidez, eskola-uzte goiztiarra.



Hezkuntza
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Euskararen eta ingelesaren ezaguerek gora egin dute (15 eta 29 urte bitarteko % 69,3 

ondo mintzatzen dira euskaraz, eta % 41,5 ondo mintzatzen dira ingelesez). Hauen 

igoeraren ondorioz, hirueletasun tasak ere (euskaraz, gazteleraz eta ingelesez ondo 

mintzatzen direnen tasa) gora egin du (% 34,6).



Enplegua eta egoera ekonomikoa
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 Jarduera tasaren arabera (hau da, lanean ari diren edo lanerako prest dauden pertsonen portzentajea, 

beraz, landunak eta enplegu-bilaketa aktiboan jarduten duten langabetuak kontuan hartuta), Euskadiko 16 

eta 24 urte bitarteko gazteen % 26a bakarrik dago egoera horretan. 25 eta 29 urte bitartekoen artean, 

ostera, % 85,4koa da.

 Okupazio-tasa, hau da, 16-24 urteko gazteen artean enplegua duten pertsonen ehunekoa % 20,8koa da, eta 

aldi baterako tasa% 79,2koa. 25-29 urteko gazteen artean, enplegu-tasa % 74,1ekoa da, eta aldi baterako 

tasa% 62,7koa.

 2018an langabezian daudenen tasa % 15,5ekoa da; 2014an neurtutako portzentajearen ia erdia (% 29,5).

 18-29 urteko gazteen hileko batez besteko soldata garbia 1.164 eurokoa da; 30-34 urteko gazteen hileko 

soldata garbia, aldiz, 1.428koa.



Emantzipazioa eta etxebizitza
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 Euskadin gazteak, batez beste, 30 urte inguru dituztenean emantzipatzen dira. Merkatu libreko etxebizitzen 

garestitasuna emantzipatzeko zailtasuna da Euskadiko hamar gaztetik zazpirentzat (% 70,7). 

 Etxebizitza librea jabetzan hartzeko kostua 40 puntu jaitsi da 2008tik 2018ra. Orain dela hamar urte, 18 eta 34 

urte bitarteko gazte batek bere hileko soldataren % 94,4 bideratu behar zuen babestua ez zen etxebizitza baten 

hipoteka ordaintzera; gaur egun, aldiz, % 54,4. Etxebizitza babestua izanez gero, gaur egun Euskadiko gazte batek 

hileko soldataren % 32,2 gorde beharko luke berak bakarrik hipoteka ordaindu ahal izateko.

 Alokairu librearen kasuan, 18 eta 34 urte bitarteko gazteek soldataren % 77 bideratu beharko lukete bere kabuz 

errenta ordaintzera, eta soldataren % 23,9 Etxebideko alokairu babestura joz gero.



Osasuna
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Euskadiko gazteen osasuna ona da, oro har, bai norberaren osasunaren 

pertzepzioari dagokionez, baita osasun balioak jasotzen dituzten erregistro 

ezberdinen arabera ere.

 Euskadiko gazteen artean osasun-maila eskasaren prebalentzia % 2,4koa da, Eusko 

Jaurlaritzaren Osasun Inkestaren arabera.

 Euskadiko gazteen obesitate-tasak behera egin du 2013 eta 2018 artean (% 5,4tik, 

% 4,2ra). Obesitate tasa GMI (Gorputz Masaren Indizea) 30 baino altuago dutenen 

ehunekoa da (pisua, kilotan adierazita / altuera, metrotan adierazita, ber bi).

 2017an tabako, alkohol eta kannabis kontsumoak behera egin zuen.

 Suizidioen heriotza tasak arrazoi horren ondorioz hildako 15 eta 29 urte bitarteko 

biztanleen zenbatekoa neurtzen du, adin-tarte bereko 100.000 laguneko. 2017an 

3,9koa izan zen (gizonen artean 7,6; emakumeen artean, aldiz, 0,0). Trafiko-istripuen 

ondorioz hildakoen tasa 100.000 laguneko 2,8koa izan zen 2017an. Kasu honetan ere 

gizonena emakumeena baino askoz handiagoa da (4,8 eta 0,7, hurrenez hurren).



Aisia, kultura eta kirola
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Aisia kulturalak eta digitalak gero eta presentzia handiagoa dute Euskadiko gazteen bizitzan.

 15 eta 29 urte bitarteko pertsona gazteen % 55,1ek jarduera artistikoren bat egin du 

(argazkigintza, bideoa, musika-tresna bat jotzea, margotzea, idaztea, dantza, antzerkia, 

etab.) azken urtean.

 Kultur ekitaldietara joatea ohikoa da Euskadiko gazteen artean: % 65,8 zinemara joan izan 

da; % 46,7 kirol ikuskizunen batera joan da; beste % 38,6 musika kontzerturen batera 

joan izan da azken hiru hilabeteetan; % 18,7 museoren batera joan da, eta % 13,4, 

antzerkira.

 2016an gazteen % 35,3k baieztatzen zuen euskara (euskara edota euskara gaztelera 

beste) erabiltzen zuela bere adiskideekiko harremanetan. 2001ean aitortutako % 24,8tik 

igotzen joan da portzentaje hau . 

 Gazteen % 54,4k libururen bat irakurri du azken hilabeteko aisian.

 Aisia digitala eta sare sozialen erabilera etengabe zabaltzen ari dira: 2018a gazteen % 

35,6k egunero hiru sare sozial edo gehiago erabiltzen zituen eta, 2018an, % 62,2 aisia 

digital moduren baten aritzen ziren egunero (bideoak ikusi, Internetera edukiak igo, 

beste pertsona batzuekin sarean konektatuta jolastu, etab.).

 Interneten ingelesa eta gaztelania nagusi diren arren, gazteen % 15entzat euskara da sare 

sozialetan aritzeko hizkuntza nagusia.



Aisia, kultura eta kirola
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WhatsApp bezalako berehalako mezularitzako aplikazioak alde batera utzita, 
gazteek nahiago duten sare soziala Instagram da, egunero gazteen% 74,1ek 
erabiltzen duena. Gertutik Youtube dago (% 73,7).



Aisia, kultura eta kirola
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Gazte gehienek ez dituzte ezezagunen adiskidetasun-gonbidapenik onartzen sare sozialetan. 20 urtetik 
beherakoak dira pertsonalki ezagutzen ez dituztenen gonbidapenak neurri handiagoan onartzen dituztenak 
baina adinak gora egin ahala, eta batez ere emakumeen artean, eskaerak onartzen dituztenak beherantz 
doaz.



Balioak eta jarrerak
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 Euskadiko gazteek hainbat gizarte gairi (abortu libre eta boluntarioa, sexu bereko pertsonen arteko ezkontza, legezko 

sexu-aldaketa, eutanasia etab.) ematen dieten sostenguak beren tolerantziaren neurria ematen du.

 Emakume eta gizonen arteko berdintasunean oraindik ere defizit sakonak antzematen dira lana eskuratzeko 

momentuan. Emakumeen pertzepzioaren arabera, prestakuntza eta esperientzia bera izan arren, mutil batek neska 

batek baino aukera gehiago ditu lanpostu bat lortzeko. Emakumeek hiri-segurtasunari buruz duten iritzia ere oso 

ezberdina da, mutilen iritziarekin alderatuz gero. Emakume gazteen % 34,2k beldur dio kalean gauez bakarrik 

ibiltzeari, mutilen artean portzentaje hori % 3,9koa den bitartean. Azkenik, begi-bistakoagoa den biolentziari 

dagokionez, 2018an, 15 eta 29 urte bitarteko 1.000 emakumeko 9,1ek salatu zuten emakumeen aurkako indarkeria.



Balioak eta jarrerak
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Gazteak pozik daude, oro har, eta etorkizunarekiko konfiantza dute.

 Poztasun pertsonalaren indizeak gazteek egoera pertsonalari emandako batez besteko 

puntuazioa neurtzen du, 0 eta 10 bitarteko eskalan. Euskadiko gazteek 7,7ko nota ematen 

diote beren egungo egoera pertsonalari.

 Etorkizunarekiko konfiantza indizeak zera neurtzen du: egoera pertsonalari, gazteriaren 

egoerari eta Euskadiko egoerari buruz bost urteko epean dituzten itxaropenak. 2018an, % 

76,3ren ustez, egoerak hobera egingo du hurrengo bost urteetan.



Etxebizitza-emantzipazioaren 
kostua Euskadin 2018



Txosten honek hauxe aztertzen du: zelako kostu ekonomikoa duen
Euskadiko gazteriarentzat etxebizitza erostea edota alokatzea, bai
merkatu librean, bai etxebizitza publikoetara jotzen denean.

Aztertutako datuek aditzera ematen dute zeintzuk diren emantzipatzeko
zailtasunik handienak dituzten gazteen taldeak.

Txostenean 2007 eta 2018 urteen arteko datuak aurkezten dira, beraz,
posible dugu urte horietan izandako bilakaera aztertu.

Zergatik txosten hau?
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2018an 18 eta 34 urte bitarteko soldatapeko gazte batek bere hileko soldata
garbiaren % 54 bideratu beharko luke merkatu librean berak bakarrik erositako
etxebizitza ordaintzeko kontratatutako hipoteka-mailaguaren lehenengo kuota
ordaintzera. Ehuneko hori 40 puntu baino gehiago jaitsi da 2007tik 2018ra.

Etxebizitza librea jabetzan 
hartzeko kostua
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2018an 18 eta 34 urte bitarteko soldatapeko gazte batek gehienez 113.934 €
balio zuen etxebizitza libre bat erosi ahal izango zukeen, hipoteka-maileguaren
lehengo kuota ordaintzeko hileko soldata garbiaren % 30 bideratu izan balu.
2007ko datuekin konparatuz gero, ikus dezakegu orain gazteek erosi ahal izango
lituzteken etxebizitzak ordukoak baino ia 30.000 € garestiagoak direla.

Etxebizitza librea erosteko 
gehieneko salneurri onargarria
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2018an 18 eta 34 urte bitarteko soldatapeko gazte batek bere hileko soldata garbiaren % 77 erabili
beharko luke berak bakarrik merkatu libreko etxebizitza batek alokairu-errenta ordaintzeko. Kostu
hori orain dela hamar urtekoa baino zortzi puntu handiagoa da.

Etxebizitza librea alokatzeko 
kostua

19

Etxebizitzaren Euskal Behatokiak osatzen duen Higiezinen Eskaintzaren Inkestaren (HEI), 2018ko laugarren 
hiruhilekoko datuen arabera, Euskadin, 2018an, 1.000 etxebizitza baino pixka bat gehiago zeuden libre 
alokatzeko; erosteko, ordea, 20.000 baino gehiago. <http://www.etxebide.euskadi.eus/estatistika/higiezinen-
eskaintzaren-inkestaren-taula-estatistikoak-hei-2018ko-4-hiruhilekoa/x39-ovse01/eu/> [2019ko abuztuaren 
30ean egindako kontsulta]



Alokatzen den etxebizitza libre batek gehienez 401 euroko errenta izan beharko
luke 18 eta 34 urte bitarteko soldatapeko gazte batek bakarrik alokatu ahal
izateko hori ordaintzeko bere hileko soldata garbiaren % 30 baino gehiago erabili
gabe. Gehieneko errenta onargarria oso egonkor mantendu da urte hauetan.

Etxebizitza alokatzeko 
gehieneko errenta onargarria 
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18 eta 34 urte bitarteko soldatapeko gazte batek 2018an pisu babestu bat erosi
izan balu berak bakarrik, bere hileko soldata garbiaren % 32,2 bideratu behar
izango zukeen hipoteka-maileguaren lehenengo kuota ordaintzera. Gorabeherak
egon badira ere, 2018ko zifra hau 2007an izandakoaren oso antzekoa da.

Pisu babestu bat jabetzan 
eskuratzeko kostua
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Pisu babestu baten alokairu errenta bakarrik ordaintzeak soldata garbiaren % 30
baino gutxiago (% 23,9, 2018an, hain zuzen ere) bideratzea lekarkioke 18 eta 34
urte bitarteko soldatapeko gazte bati. Etxebizitza babestuan ezarritako politikak
dio, praktikan, alokairu-errenta soldataren % 30 izango dela, hain justu ere.

Pisu babestu bat alokairuan 
eskuratzeko kostua
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• Etxebizitza librea jabetzan hartzeko kostua, hau da, 18 eta 34 urte bitarteko gazte
batek merkatu librean etxebizitza bat erosteko hipoteka-maileguaren lehenengo
kuota ordaintzera bideratu beharko lukeen soldata garbiaren proportzioa,
nabarmen jaitsi da azken 10 urteotan, eta 2008an % 94,4 izatetik 2018an % 54,4
izatera pasatu da.

• 2018an etxebizitza libre bat erosteko Euskadiko gazte batek finantzatu lezakeen
gehieneko prezioa, gehiegi zorpetu gabe eta behar diren aurretiko berme guztiak
dituela (hasierako aurrezkiak, diru-sarreren egonkortasuna eta abar) oinarri
hartuta, 113.934 eurokoa da. Gehieneko salneurri onargarri horrek gorantz egin
du, eten gabe, 2013tik aurrera, batez ere, interes-tasa efektiboak jaitsi direlako eta
maileguen amortizazio-epeak luzatu direlako, soldatak nahiko egonkor mantendu
diren bitartean.

Ondorioak

23



• Etxebizitza babestuak eskuratze-kostu onargarriagoak dakartza soldatapeko
gazteentzat. 2018an etxebizitza babestua erosteak hileko soldata garbiaren % 32,2
hipoteka ordaintzera bideratzea eskatu du, eta etxebizitza babestua alokatzeak are
gutxiago, alokairu-errenta ordaintzera soldata garbiaren % 23,9 bideratzea baitakar.
Etxebizitza babestuak, beraz, aukera ematen die bakarrik emantzipatu nahi duten
gazteei beren kontura bizitzeko gainesfortzu ekonomikoaren arriskurik gabe.

• Etxebizitza babestu bat alokatzea da gaur egun Euskadiko etxebizitza zerbitzu
publikoetara jotzen dutenek gehien eskatzen duten aukera, bai eta Euskadiko 18
eta 34 urte bitarteko gazte baten ahalbide ekonomikoetara hobekien moldatzen
dena. 2018an etxebizitza babestu baten alokairu-errenta ordaintzeak gazteen
hileko soldata garbiaren % 23,9 bideratzea eskatuko luke.

• Etxebizitza babestua alokatzeak dakarren kostua etxebizitza librea alokatzeak
dakarrena baino 53 puntu txikiagoa da.

• Azkenik, azpimarratzekoa da adinean gora egin ahala, soldatak ere igoten direla
eta, ondorioz, etxebizitza eskuratzeko kostua txikiagoa izaten dela, erosteko zein
alokatzeko.

Ondorioak
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