
 

Gero eta gazte gutxiago Euskadin 

Euskadin 65 gazte baino ez daude 64 urtetik gorako 100 biztanlekiko 

Biztanleriaren Mundu Eguna dela-eta, EAEko egitura demografikoaren bilakaerari buruzko 

datuak eskaintzera dator Gazteen Euskal Behatokia. Datuok Eustatek argitaratutakoak dira, 

2014ko urtarrilaren 1erako eguneratuak.  

2014an Euskadin 15 eta 29 urte bitarteko 290.715 lagun zeuden. 2004an 407.140 lagun zirela 

kontuan hartzen badugu, azken hamar urteetan populazio gazteak % 30eko beherakada izan 

duela ikus dezakegu. 

 

Gazteen kopuruaren murrizketak gazteen indizeak ere behera egitea dakar. Indize honek zera 

neurtzen du: gizarte baten 15 eta 29 urte bitarteko lagunen proportzioa. Eustaten datuen 

arabera, 2014ko urtarrilaren 1ean EAEko biztanleria 2.172.877koa zen. Haietatik 290.715 

biztanle 15 eta 29 urte bitartekoak ziren, hau da, % 13,4. Beherakada bai gizonen eta bai 

emakumeen artean gertatzen da, eta 2014ko gazteen indizea % 13,5 da gizonen artean eta % 

12,8 emakumeen artean. 

INEren Errolda Jarraiaren 2014ko urtarrilaren 1eko datuak oinarri hartzen baditugu, bakarrik 

Asturiasek (% 12,7) du Euskadik baino gazteen indize txikiagoa. Aldean, Andaluzia eta Murtziak 

gazteen indize altuenak dituzte (% 17,5).  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu
http://es.eustat.eus/idioma_c/indice.html#axzz3f6TBAiGZ
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/&file=inebase


 

  
Gazteen indizea (%) 

ANDALUZIA 17,5 

MURTZIA 17,5 

EXTREMADURA 17,4 

KANARIAR UHARTEAK 17,1 

GAZTELA-MANTXA 17,0 

BALEAR UHARTEAK 16,8 

MADRIL 15,7 

VALENTZIAKO ERKIDEGOA 15,6 

KATALUNIA 15,3 

NAFARROA 15,1 

ARAGOI 14,8 

ERRIOXA 14,8 

GAZTELA ETA LEON 14,1 

KANTABRIA 13,9 

GALIZIA 13,7 

EUSKADI 13,4 

ASTURIAS 12,7 

ESPAINIA GUZTIRA 15,8 

 

 

Gazteen kopuruaren murrizketaz gain, EAEko 64 urte edo gehiago duten pertsonen bizitza 

luzatzen ari da. Horrek, azken hamar urteetan 15 eta 29 urte bitarteko gazteen eta 45 urtetik 

gorako arteko ratioaren iraulketa ekarri du.  

2004an 64 urte edo gehiagoko 100 biztanlekiko 106,3 gazte zeuden Euskadin. Baina ordutik 

hona egoera erabat aldatu da eta kopuru hori gaur egun 64,6koa da, hau da, gazte gutxiago 

daude 64 urte baino gehiagoko nagusi baino. Bereziki esanguratsua da gizonen (78,2) eta 

emakumeen (54,7) arteko ezberdintasuna. Honen arrazoia honako hau da: Euskadin 

emakumeen bizi-itxaropena 86,1 urtekoa da, gizonena, aldiz, 79,3koa. 

 

http://eu.eustat.eus/elementos/ele0010800/ti_euskal-emakumeen-bizi-itxaropena-861-urte-27-ebko-altuena-da/not0010869_e.html#axzz3f6KwZDk7
http://eu.eustat.eus/elementos/ele0010800/ti_euskal-emakumeen-bizi-itxaropena-861-urte-27-ebko-altuena-da/not0010869_e.html#axzz3f6KwZDk7


 

Populazio gazteari buruzko adierazle hauek Gazteen Adierazleak 2013 ikerketan ere kontsulta 
daitezke, “Demografia eta populazioa” atalean, hain zuzen ere.  

Gazteen Euskal Behatokiak gazteriaren egoerari buruz eginiko ikerketa zabal honetan 111 
adierazle biltzen dira; batzuk Behatokiak berak egindako azterlanetatik datoz eta beste batzuk 
iturri estatistiko ofizialetatik.  

Guztia batuz gazteen egoerari buruzko panoramika zabala eskaintzen du, eta Euskadiko 
biztanleria osoarekin alderatzeaz gain, Espainia eta Europar Batasuneko gazteen egoerarekin 
ere konparatzen ditu. 

Bertan agertzen den informazioa lau formatu ezberdinetan aurkezten da: 

 Datu base interaktiboa. Grafikoak eta mapa interaktiboak egiteko aukera ematen du 

111 adierazleen eboluzioa aztertzeko, alderaketak egiteko eta aldagai ezberdinen 

arabera aztertu ahal izateko. 

 Gazteen Adierazleen Panela, ikerketa osatzen duten 111 adierazleen informazioa 

biltzen duen laburpen-taula. 

 Adierazleen fitxak, oinarrizko 64 adierazleei buruzko informazioa. 

 Laburpen exekutiboa, aztertutako adierazle guztien informazioa laburbiltzen duen 

testu laburra. 

 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/albistea/2015/gazteen-euskal-behatokiak-euskadiko-gazteen-inguruko-111-adierazle-aurkezten-ditu/r58-7657/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/eu/contenidos/informacion/behatokia_tableu_biztanleria/eu_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/eu_liburuak/adjuntos/datu_basea_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/eu_liburuak/adjuntos/panela_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/eu_liburuak/adjuntos/fitxak_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/eu_liburuak/adjuntos/laburpena_e.pdf
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/

