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PRENTSA DOSSIERRA 
GAZTERIA ZUZENDARITZAK  

‘GAZTEAK ETA KONTSUMO ARDURATSUA’ IKERKETA  
AURKEZTU DU 

 
Gazteak eta kontsumo arduratsua ikerketaren helburua gazteen kontsumo-azturak aztertzea da, batik bat 
nola kontsumitzen den galderari erantzunda, zer kontsumitzen den ala zenbat kontsumitzen den alde 
batera utzita.  
 
Asmoa zera da: jakitea zein heinetan jabetzen diren gazteak edozein produktu edo zerbitzu kontsumitzeak 
dituen inplikazioak norberarentzat, gizartearentzat eta ingurumenarentzat.  
 
Kontsumo arduratsua: 

 kontsumitzaileok ditugun eskubideez jabetuta egotea da; 
 gogoeta eginda, arrazionalki gauzatzen da, ez bulkadaz; 
 benetako beharrei egokitzen zaie, ez kontsumo-gizarteak ezarritakoei; 
 besteei dakarzkien ondorioak ––berdintasuna, gizarte-justizia eta aberastasuna nazioartean egokiro 

banatzea— aintzat hartuta gauzatzen da. 
 kontsumo alternatiboa gauzatzeko formulen bila dabil, eta bidezko merkataritzaren edo trukearen 

alde egiten du;  
 aztarna ekologikoa murrizten ahalegintzen da; Euskadin, aztarna horren indizea 2,5 ingurukoa da, 

hau da, bi planeta eta erdi beharko genituzke gure beharrak asebetetzeko. 
 
Helburu horri eutsita, Kontsumo Arduratsuaren Indizea delakoa prestatu da ikerketa honetan. Indize hori 
osatzeko, arrazionaltasuna, etika, iraunkortasuna eta kontsumo-praktika alternatiboak hartu dira barne, eta 
zenbatetsi da Euskadiko gazteen artean zenbateraino dagoen zabalduta.  
 
 

METODOLOGIA 
 
Egindako ikerketa kuantitatiboa da. Telefonoz egindako banako inkestetan oinarritu da. Euskadin bizi den 15 
eta 29 urte bitarteko 1.500  laguneko lagin adierazgarriari egin zaio inkesta.  
 
Informazioa 2010eko azaroaren 25etik abenduaren 9ra bitartean bildu zen.  
 
Gazteen Euskal Behatokiak burutu ditu bai ikerketaren taxuketa, bai emaitzen azterketa.  
 

KONTSUMO ARRAZIONALA 
 
Kontsumo arrazionalak, produktua edo zerbitzua eskuratzeko unean, jarrera kontziente eta hausnartua 
dakar. Erosketaren aurreko uneetan mamitzen da prozesu hori, hain zuzen ere, erosleak zer erosi, zenbat 
gastatu, zein dendatara joan eta erosketak noiz egin erabakitzen duenean eta nahi ez diren balizko 
ondorioei (matxurak, egoera txarrean dauden produktuak, arazoak funtzionamenduarekin) eta produktuaren 
ezaugarriei zuhur dagoenean. 
 
Gazteen kontsumoaren arrazionaltasuna aztertze aldera, kontsumo arrazionalari lotutako erosketa-aztura 
jakin batzuk jarraitu ohi dituzten galdetu zaie. Honako jokaera hauen arabera jardun ohi duten gazteen 
ehunekoa garaia da: produktua erosi aurretik, egoera onean dagoela konprobatzea  (%84) eta arazorik 
egonez gero, erreklamatzea (%82). Gainera, eskaintzak eta beherapenak aprobetxatzen dituztela diote 
%72k; %71k faktura konprobatu ohi dute; %68k aldez aurretik dute pentsatuta zer erosiko duten; %61ek 
itzultzen dieten dirua konprobatzen dute; eta %51k garantia konprobatzen dute.  
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Erdia baino gutxiago dira prezioak hainbat dendatan konparatzen dituztenak (%49), aldez aurretik zenbat 
gastatu erabakita dutenak (%45), produktuaren etiketak konprobatzen dituztenak (%37) eta erabiltzeko 
argibideak irakurtzen dituztenak (%32). 
 
Arestiko informazio guztia laburtzeko, Kontsumo Arrazionalaren Indizea delakoa landu dugu, aurreko 
galdera-multzoko item-ik esanguratsuenak hautatuta.  
 
Honako item-ak hartu dira aintzat: aldez aurretik pentsatuta izatea zer erosiko den, prezioak hainbat 
dendatan konparatzea, garantia konprobatzea, faktura konprobatzea eta arazorik izanez gero, 
erreklamatzea. Kontsumoa arrazionala izateko, kontsumitzaileak sei jokaera horietako lau usu burutu behar 
ditu kontsumitzaileak.   
 
Parametro horiei jarraiki, Euskadiko gazteen %58k arrazionaltasunez kontsumitzen dute. 
 
Kontsumo Arrazionalaren Indizea altuagoa da gizonengan emakumeengan baino (%63 eta %53, hurrenez 
hurren), eta igo egiten da adinean gora egin ahala (%48koa da 15 eta 19 urte bitartekoen artean; %66koa 25 
eta 29 urte bitartekoen artean). Arabako eta Bizkaiko gazteak arrazionalagoak dira (%61 biak ala biak) 
gipuzkoarrak baino (%52). 
 
 

KONTSUMO ETIKOA 
 
Kontsumitzeko garaian, bidezkoak, elkartasunezkoak edo ekologikoak diren aukerak hobesten ditu 
kontsumo etikoak, ez norberaren onuran pentsatuta bakarrik. Kontsumo etikoak soiltasuna azpimarratzen du 
eta bizitzeko modu kontzientetzat jo. Kontsumitzeari baino, beste jarduera batzuei ematen die garrantzia eta   
beharrizan errealen eta inposatuen artean bereizteko gaitasuna du. Kontsumo etikoan gauzatzean, zera 
galdetzen dio nork bere buruari: zein gizarte- eta ekologia-baldintzatan ekoitzi da produktua edo zerbitzua?    
Eguneroko jarrera da, erosten dena zorrotz hautatzean datzana.  
 
Kontsumo etikoari lotutako jokaera batzuk burutu ohi dituzten galdetu zaie gazteei. Jokaera horien artean, 
erosiko duten produktua benetan behar duten hausnartzea da ohikoena (%63). 
 
Nahikoa gutxiago dira sortuko dituen zabor edo hondakinez (%19) edo ekoizteko erabili den lehengaiaz 
(%19) arduratzen direnak edo ekoiztean gizarte-bidegabekeriaren bat gertatu den (%16) edo ekoizpenak 
edota garraioak dakarren ingurumen-eragina (%14) aztertzen dutenak. 
 
Arestian aztertutako bost item-ak batzen ditu Kontsumo Etikoaren Indizeak. Kontsumo etikoa gauzatzen 
du bost gai horietatik, gutxienez hiru kontuan hartzen dituena.  
 
Horrenbestez, baiezta daiteke kontsumo etikoa ez dagoela zabalduta gazteen artean: %15ek baino ez 
dute etikoki kontsumitzen.  
 
Kontsumo etikoak ez du alde esanguratsurik, sexuari dagokionez. Kontsumo etikoak gora egiten du, 
nagusitu ahala: 15 eta 29 urte bitarteko gazteen %11k etikoki kontsumitzen dute, eta 25 eta 29 urte 
bitartekoen %18k. Lurralde historikoei erreparatuta, kontsumo etikoa zabalduago dago Bizkaian eta 
Gipuzkoan, Araban baino.  
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KONTSUMO ALTERNATIBOA 

 
Kontsumo alternatiboa salerosketaren bide ezarrietatik aldentzen da, eta produktuak berrerabiltzera jotzen 
du, produktuak trukatuta, lagun eta senideen artean lagata edo bigarren eskuko nahiz bidezko 
merkataritzako produktuak eskuratuta. 
 
Kontsumo alternatiboa gauzatzen duten galdetu zaie gazteei. Ohikoena produktuak lagunen eta senideen 
artean trukatzea da (%42k askotan egin dute hori). %23k askotan hartu edo eman dute bigarren eskuko 
arropa, eta %14k askotan erosi dute zerbait zenbaiten artean. %8k bigarren eskuko produktuak erosi dituzte 
hainbatetan; %4k bidezko merkataritzako produktuak erosi dituzte sarritan; %3k bigarren eskuko produktuak 
saldu dituzte; %1ek baino ez dute truke-merkatuetan parte hartu.  
 
Arestian azterturiko zazpi item-etatik lau hartzen ditu kontuan Kontsumo Alternatiboaren Indizeak: 
noizbait bidezko merkataritzako produktuak erosi izana, bigarren eskukoak, truke-merkatuetan parte hartu 
izana eta produktu bat hainbaten artean erosi izana, denon artean erabiltzeko.  
 
Kontsumo alternatiboak berekin dakar kontsumo alternatibo mota horietatik lau askotan, hau da, maiz, 
gauzatzea.  
 
Horrenbestez, kontsumo alternatiboarekin lotutako jarduerak garatzen dituzte gazteen %22k. 
 
Gipuzkoako gazteek dute indizerik garaiena (%26), bizkaitarrek tartekoa (%21) eta apalena arabarrek (%16).  
 
 

KONTSUMO IRAUNKORRA 
 
Produktuen erabilera bakarra, bilgarri gehiegi erabiltzea eta abar bultzatzen duen erabili eta botatzearen 
kulturara jotzen duen bizimodutik eta kontsumo-eredutik aldentzen da kontsumo iraunkorra. Kontsumo 
iraunkorra burutzeko gakoa eguneroko bizitzan kontsumoa murriztean eta ingurumenarekiko 
errespetugarriagoak izango diren produktuak eta zerbitzuak erabiltzearen, birziklatzearen, energia 
aurreztearen eta abarren aldekoa da. 
 
Euskadiko gazteek oso barneratuta dituzte kontsumo iraunkorraren aztura batzuk: erdiak baino gehiagok 
honako ekintzak burutzen dituzte maiz: etxeko zaborra bereizi (%76), uraren kontsumoa murriztu (%71), 
berogailuaren eta aire egokituaren erabilera murriztu (%71), Garbiguneak erabili (%69), kontsumo baxuko 
bonbillak erabili (%67), oinez edo bizikletaz mugitu (%64), garraio publiko kolektiboa erabili edo autoa 
partekatu (%64), norberaren poltsa edo orgatxoa eraman erosketak egiteko (%63) eta tokiko eta sasoiko 
frutak eta barazkiak erosi (%52). 
 
Kontsumo iraunkorraren azturetan, erosketekin lotuta dauden beste batzuk ez daude horren zabalduta: %34 
bilgarri gutxi dituzten produktuak erosten ahalegintzen dira; %32k birziklatutako produktuak erosten dituzte; 
ingurumen-arrazoiak direla-eta, produktu batzuk ez erosten saiatzen dira gazteen %18; eta %17k produktu 
ekologikoak erosten dituzte.  
 
Kontsumo Iraunkorraren Indizea lantzeko, aurreko multzoko bost item hartu ditugu aintzat: bilgarri gutxi 
dituzten produktuak erosten saiatzea, norberaren poltsa edo orgatxoa eraman erosketak egiteko, etxeko 
zaborra hondakin-motaren arabera bereiztea, uraren kontsumoa murriztea eta garraio publiko kolektiboa 
erabiltzea edo autoa partekatzea. Kontsumo Iraunkorraren Indizea aipatutako bost item hauetako lau maiz 
burutzean oinarritzen da.  
 
Euskadiko gazteen %41ek kontsumo iraunkorra gauzatzen dute.  
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Alderik nabarmenenak sexuaren eta lurralde historikoen araberakoak dira. Sexuari dagokionez, emakume 
gazteek (%47) kontsumo iraunkorra mutilek (%35) baino hein handiagoan gauzatzen dutela ikus daiteke. 
Kontsumo iraunkorra zabalduago dago Bizkaian (%45) Araban eta Gipuzkoan baino (%36, bietan).  
 
 

KONTSUMO ARDURATSUAREN INDIZEA 
 
Kontsumo arduratsua benetako beharrizanei lotuta dago, eta ingurumena eta gizarte-berdintasuna 
zaintzeko aukerak egitearen aldekoa da. 
 
Kontsumo arduratsuaren definizio honek barne hartzen ditu arestian aztertutako lau kontsumo-moduak, 
alegia, kontsumo arrazionala, kontsumo iraunkorra, kontsumo alternatiboa eta kontsumo etikoa.  
 
Kontsumo Arduratsuaren Indizea eskala gisa adierazten da: inkestatuaren maila altua izanez gero, 
deskribatutako indizeetatik hiru edo lau betetzen ditu; maila erdikoa izanez gero, bi betetzen ditu; behe-maila 
dutenek bat betetzen dute, edo bat ere ez.  
 
Euskadiko gazteen %14k maila altua dute Kontsumo Arduratsuaren Indizean; %28k, tarteko maila; 
eta %58k beheko maila.  
 
Kontsumo arduratsu ertain-altua duten gazteen ehunekoa %42 da.  
 
Kontsumo arduratsuaren maila ertain-altua dutenak multzokatuz gero, alde nabariak daude lurralde 
historikoen arabera: izan ere, multzo horretan Bizkaiko gazteen %47 daude, Gipuzkoako %38 eta arabarren 
%34. Adinean gora egin ahala, kontsumo arduratsuaren maila ere igo egiten da: kontsumo arduratsuari 
dagokionez, maila ertain-altukoak dira 15 eta 19 urte bitartekoen %35 eta 25 eta 29 urte bitartekoen %46. Ez 
dago diferentzia handirik sexuaren bagagozkio. Hala ere, arduraz kontsumitzen duten emakumeen 
ehunekoa altuxeagoa da (%43) gizonena baino (%41).  
 

ONDORIOAK 
 
Gazteen %42k arduraz kontsumitzen dute. Kontsumo arduratsua zabalduago dago Bizkaian, gora 
egiten du nagusitu ahala eta bere maila altuxeagoa da emakumeen artean.  
 
Kontsumo arrazionala eta iraunkorra ohikoenak dira Euskadiko gazteen artean. Horrek adierazten du 
arrakastatsua izan dela administrazioek egindako lana (Kontsumobide, Kontsumitzaile eta 
Erabiltzaileentzako Bulegoak, argitaratutako material didaktikoak, sentsibilizazio-kanpainak, informazio-
gidaliburuak, kontsultarako webguneak eta abar).  
 
Era berean, ingurumenarekiko jokabide errespetugarriagoak garatu dira, birziklapenari lotutako azpiegiturei 
esker: hondakin bereiziak jasotzeko ontziak eta Garbiguneak, kontsumo baxuko bonbillak dohainik 
banatzeko kanpainak, uraren kontsumoa murrizteko kanpainak, erabilera bakarreko plastikozko poltsak 
desagertzekoak eta abar.  
 
Hala ere, kontsumo etikoak eta alternatiboak balio apalagoak dituzte. Zeharrezkoa da, beraz, erabili eta 
botatzearen formula baztertzen duten kontsumo-alderdiak ere lantzea: produktuak berrerabiltzea, 
ondasunak hainbaten artean erostea, trukea eta bidezko merkataritzako produktuak erostea. Gainera, jabetu 
beharra dugu mundu globalean produktu bat erosteak gizarte-bidegabekerien jarraipena ekar dezakeela.  
 
 

 
 


