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16 eta 29 urte bitarteko gazteen langabezia-tasa jaitsi da elkarren 

segidako bigarren hiruhilekoz 

Gazteen langabezia-tasak lau hamarreneko jaitsiera izan du 2015eko lehen 

hiruhilekoan; biztanleria osoarena, aldiz, pixka bat igo da 

Biztanleriaren Jardueraren Arabera (BJA) sailkatzeko inkestaren 2015eko lehenengo 

hiruhilekoari dagozkion azkeneko datuak argitaratu berri direla-eta, Euskadiko 

Autonomia Erkidegoko (EAEko) gazteen langabeziaren egoera aztertu du Gazteen 

Euskal Behatokiak. Eustatek, Euskal Estatistika Erakundeak, hiru hilean behin 

lantzen du inkesta hau eta Gazteen Euskal Behatokiari 16 eta 29 urte bitartekoen 

datuak helarazi dizkio. 

Enplegurik ez duten baina lana aktiboki bilatzen ari diren pertsona aktiboen (lan 

egiteko moduan egonik, azken lau asteetan lana bilatzeko gestioren bat egiten 

duten pertsonen) ehunekoa adierazten du langabezia-tasak. Bertan ez dira 

sartzen lan bila ez dabiltzan ikasleak edo lan egin ezin duten ezgaituak. 

2015eko lehenengo hiruhilekoan EAEko 16 eta 29 urte bitarteko gazteen 

langabezia-tasa % 27,7 da, hau da, aurreko hiruhilekoan jasotakoa (% 28,1) baino 

lau hamarren txikiagoa eta 2014ko hiruhileko berdinean izandakoa baino 2,4 puntu 

txikiagoa. 
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EAEko biztanleria osoaren langabezia-tasak hiru hamarreneko igoera txikia izan du; 

gazteriarenak, aldiz, jaitsi da elkarren segidako bigarren hiruhilekoz. Hala ere, 

gazteen langabezia-tasa biztanleria osoarena baino askoz handiagoa da, ehuneko 

13 puntu handiagoa, hain zuzuen ere. 

2015eko lehenengo hiruhileko honetan gizon gazteen langabezia-tasa emakume 

gazteena baino handiagoa da. Sakonago aztertuz gero, zera ikus dezakegu: 16 eta 

29 urte bitarteko gizonen langabezia-tasa ehuneko puntu bat igo da aurreko 

hiruhilekoarekin alderatuz gero baina 2014ko batez bestekoarekin konparatzen 

badugu ehuneko 1,7 puntu jaitsi dela esan dezakegu. Emakume gazteen kasuan 

langabezia-tasa ia bi puntu jaitsi da aurreko hiruhilekotik hona eta 2014ko batez 

bestekoaren parean kokatzen da. 

 

 

Azkenik, lurralde historikoei joz gero, honako hau ikusten dugu: Gipuzkoan gazteen 

langabezia-tasa jaitsi da eta Araban, aldiz, igo da, Bizkaian berdin jarraitzen duen 

bitartean. Dena den, Gipuzkoa da gazteen langabezia-tasarik baxuena duen 

lurraldea eta Araba altuena duena. Izan ere, 2013tik hona Araban jasotzen da 

gazteen langabezia-tasarik handiena.  
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Datu hauek Gazteen Euskal Behatokiaren estatistiketan ere kontsulta daitezke, 

Lana ataleko Jarduera, Okupazioa eta Langabezia azpiatalean. 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 
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