
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Gipuzkoako 
pobrezia eta gizarte 

bazterketari buruzko 2. Inkesta 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

http://siis.net/




GIPUZKOAKO POBREZIA ETA  GIZARTE BAZTERKETARI BURUZKO INKESTA2014 

 
 
 

 
 3 
 
 

 
 

Aurkibidea 
 

LABURPENA    5 

 

1. HELBURUAK, EGITURA ETA METODOLOGIA 9 

 1.1.  Proiektuaren helburuak 9 
 1.2.  Txostenaren egitura 9 
 1.3.  Eginikoaren ezaugarri nagusiak 10 
  1.3.1.  Laginketaren diseinua 10 
  1.3.2.  Kanpo lana 11 
  1.3.2.  Galdesorta 11 
  1.3.4.  Emaitzak egokitzea 12 
 
2. POBREZIA, DESBERDINTASUN ETA GIZARTE BAZTERKETA EGOERAK 
 GIPUZKOAN  14 

 2.1.  Pobrezia, desberdintasunak eta gizarte bazterketa 14 
  2.1.1.  Adierazle nagusiak 14 
  2.1.2.  Arrisku taldeak 16 
  2.1.3.  Beste lurraldeekiko erkaketa 18 
 2.2.  Pobrezia, desberdintasun eta gizarte bazterketa egoeren bilakaera 19 
  2.2.1.  Adierazle nagusien bilakaera 19 
  2.2.2.  Pobrezia eta gizarte bazterketa egoerak mantentzea 24 
 

3. POBREZIA, BAZTERKETA ETA BIZI BALDINTZAK GIPUZKOAN 27 

 3.1.  Hezkuntza maila, formakuntza eta hizkuntzen ezagutza 27 
  3.1.1.  Hezkuntza maila 27 
  3.1.2.  Egiten ari diren ikasketak eta formazio jardunak 29 
  3.1.3.  Lehen hizkuntza eta hizkuntzen ezagutza 30 

 3.2.  Osasun egoera eta menpekotasun egoerak 32 
  3.2.1.  Osasun egoera 32 
  3.2.2.  Menpekotasuna eta hala direnen zaintza 34 

 3.3.  Jarduna eta lan baldintzak 37 
  3.3.1.  Lanean aritzea eta lan kopurua 37 
  3.3.2.  Soldata maila 38 
  3.3.3.  Beste lan baldintzak 41 
  3.3.4.  Langabezia 41 

 3.4.  Gastua eta zorpetzea 43 
  3.4.1.  Etxebizitzen gastua eta hila bururatzeko zailtasunak 43 
  3.4.2.  Etxebizitza gastuak 44 
  3.4.3.  Aurrezte ahalmena eta kredituetara jotzea 46 

 3.5.  Diru eskasiak bizi baldintzetan eta pobrezia hautemateko moduan duen eragina 49 
  3.5.1.  Diru eskasiaren eragina 49 
  3.5.2.  Pobrezia hautemateko nork bakoitzak duen modua 51 

  



SIIS DOKUMENTAZIO ETA IKERKETA ZENTROA 
 
 
 
 

 
         4  

 

 
 

 
 
 3.6.  Etxebizitza eskuratzea, hornikuntza maila eta bizigarritasun baldintzak 52 
  3.6.1.  Etxebizitza eskuratzea 52 
  3.6.2.  Etxebizitzaren eta ingurunearen baldintzak 53 
  3.6.3.  Bizitegiaren hornikuntza maila 54 
  3.6.4.  Metatzea 55 

 3.7.  Gizarte harremanak eta herri bizitzan eta politikan parte hartzea 55 
  3.7.1.  Gizarte harremanak 55 
  3.7.2.  Herri bizitzan eta politikan parte hartzea 58 

 3.8.  Pobreziaren aurka borrokatzeko politiken erabilera, eskaera eta eraginkortasuna 60 
  3.8.1.  Oinarrizko gizarte zerbitzuen eta Lanbideren erabilera 60 
  3.8.2.  Laguntza eta prestazio,ekonomikoen eskaera 61 
  3.8.3.  DBEa senitarteen beharrei egokitzen 
    zaien maila  62 
  3.8.4.  Gizarte transferentzien sistemaren eta gutxieneko errenten sistemaren 
    eragina 62 

 
I. ERANSKINA: Pobreziaren eta gizarte bazterketaren eta desberdintasunen 

 adierazle nagusiak Gipuzkoan 67 

II. ERANSKINA: Galdetegia 96 



GIPUZKOAKO POBREZIA ETA  GIZARTE BAZTERKETARI BURUZKO INKESTA2014 

 
 
 

 
 5 
 
 

 
0.  

Laburpena 
 
 

 
Pobrezia, bazterketa eta desberdintasu-
nak Gipuzkoan 
 
Txosten honetan, 2014an eginiko Gipuzkoako Pobre-
zia eta  Gizarte Bazterketa Inkestaren (PGDI) emaitzak 
aurkezten dira. Estatistika lan horren bigarren argital-
pena dugu honako hau, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
Gizartekintza Sailak sustaturik, eta 2012an lehen aldiz 
egin zenaren jarraipena da. Inkestak aztertzen ditu, 
hala Gipuzkoan ematen diren pobrezia, eskasia, des-
berdintasun edota bazterketa egoeren hedapen maila, 
alor horretan erabili ohi diren adierazleak baliatuz, nola 
gipuzkoarren bizi baldintzak, bereziki aztertuz, pobre-
ziak eta bazterketak egoera horretan direnen ongiza-
tean duten eragina. 
 
Honako hauek dira Gipuzkoan dauden pobrezia, bes-
kasia, bazterketa eta desberdintasun egoeren heda-
penari buruzko datu nagusiak: 
 
 2014an, gipuzkoarren %15,6 zen nolabaiteko po-

brezia edo diru-sartze eskasen arrisku egoeran; 
guztira, 111.000tik goiti dira egoera horrek joak. 
Biztanleen % 5,4 –38.000 perstona− pobrezia la-
rrian dira. Nolabaiteko pobrezia edo diru-sartze es-
kasen atalasea, hileko eta pertsonako 852 eurotan 
da eta pobrezia larriarena, berriz, 568 eurotan. 
 

 Biztanleen % 5,2 eskasia material larriko egoeran 
da eta 60 urtez peko biztanleen % 8,4 lan eskasa 
den etxeetan bizi da. Lanean diren biztanleen % 6,2 
nolabaiteko pobreza edo pobreza erlatiboaren ata-
lasearen azpitik bizi da, hau da, langile pobreen tal-
dean da. 
 

 Gizarte bazterketaren eta gizarteratzearen ikuspun-
tutik, 2014an, biztanleen % 5,1 bazterketa egoera 
larrian zen eta % 8,3 bazterketa moderatuko egoe-
ran. Gainerako biztanleetan, % 29,7 gizarteratze 
maila eskasean da eta ia % 57 bete-betean gizarte-
raturik litzateke. 
 

 Desberdintasunen adierazleei dagokienean, Gini 
koefizienta 26,3koa da. S80/S20 adierazleak, gure 
lurraldean, 4,0ko zifra ematen du, hau da, biztanle 
aberatsenen % 20aren diru sarrerak pobreenen % 
20ak dituenak baino lau aldiz handiagoak dira. 

 

Arrisku talde nagusiak 
 
Pobrezia arrisku egoerak ez dira, noski, biztanle talde 
orotan berdin gertatzen: 
 
 Denetan nabarmenena da, kasu orotan, atzerrikoek 

espainiar nazionalitatea dutenekin edo EAEn jaio di-
renekin duten aldea. Lehen taldearen pobrezia edo 
eskasia materialaren mailak biztanleria osoarentzat 
kalkulaturikoak baino 3 eta 6,2 aldiz handiagoak 
dira. 
 

 Handiagoak dira ere, emazteek daramatzaten 
etxeetan bizi direnen pobrezia, eskasia eta bazter-
keta mailak, bai eta haurrena ere eta baita 45 urtez 
pekoek daramatzaten etxeetako biztanleenak ere.  
 

 Senitarteen osaerari dagokionean, egoera hauek 
zabalduen dira guraso bakarrakoetan; hauen % 
33tan, guraso bat eta, 18 urtez peko gutxienik haur 
bat bizi dira.  
 

 Senitartekoen lan egoerari dagokionean, pobrezia 
maila handienak, lan adinean eta asmoan diren 
guztiak lanik gabe diren etxeetan gertatzen dira: 
pertsona horietako bi heren pasatxo dira pobrezia 
erlatiboan eta % 40,2 pobrezia larrian. 
 

 
Beste lurraldeekin erkatzea 
 
Beste lurraldeekin eta Gipuzkoan 2012an egin zen 
inkestaren emaitzekin alderatuz gero, ikus daiteke 
egoerak, oro har, hobera egin duela eta EAEren egoe-
ra eta Espainiar Estatuan den egoera baino hobea eta 
Europar Batasunaren batezbestekoaren parekoa iza-
ten darraiela. 
 

 Gipuzkoako egoera EAEkoa, Estatukoa, bai eta 
EBeko egoera orokorra baino hobea da. Salbues-
pen bakarra pobrezia larriarena da, EAEren kasuan 
zertxobait apalagoa baita (% 4,9), urte berean 
Gipuzkoan ikus daitekeena baino (% 5,4).  
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 Bilakaerari dagokionean, aztertu ditugun adierazle 
gehienek egoeraren nolabaiteko hobetzea adieraz-
ten dute. Pobrezia erlatiboaren edo diru sartze es-
ken maila % 16,8koa izatetik % 15,6koa izatera pa-
sa baita bi urteotan, 1,2 puntutan apalduz; pobrezia 
eta bazterketa arriskua adierazten duen AROPE 
adierazlearen maila ehuneko 3,2 puntutan apaldu 
da; lanean diren biztanleen diru sartze eskasiaren 
adierazlearena, berriz, 0,8an eta Gini adierazlea, 
0,9an apaldu dira, baina S80/S20 harremana 0,2an 
emendatu da, halere. 
 

 Egoera hobera doala erakusten duten neurriez gain, 
ikus daiteke ere bi adierazlek okerrera egin dutela. 
Biak pobrezia eta gizarte bazterketa egoera larrienei 
dira loturik: pobrezia larriak 1,1 puntutan gora egin 
du bi urteotan eta bazterketa % 11,8tik % 13,4ra 
pasatu da, bi urteotan, gipuzkoarren artean. Datu 
horiek erakusten digute, beraz, egoeraren hobetze 
hura ez dela talde orotan berdin gertatzen eta, har-
tara, gizartearen nolabaiteko polarizatze bat gerta-
tzen ari daitekeela pobreziaren pobretze batekin, 
non pobreenek krisi gogorragoa bizi baitute eta 
susperraldia datorrenean, berriz, ez dute besteek 
adina profitatzen. 

 
 
Pobrezia iraunkorra Gipuzkoan 
 
Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko 
Inkestaren diseinuak aukera ematen digu, pobrezia eta 
bazterketa egoerek denboran zehar duten bilakaera –
hau da, zenbat pertsona diren, azterturiko urteetan, 
pobrezia eta bazterketa egoeran, eta zeintzuk diren, 
urte bakoitzean, eragin handiena jasaten dutenak−, 
aztertzeaz gain, arazoa luzetara aztertzeko ere, lagina-
ren gehienaren 2012tik 2014 arteko nondik norakoaren 
jarraipena eginez. Luzetara eginiko azterketa horren 
emaitzak honako hauek dira: 
 

 Gipuzkoarren % 80 ez da, azterturiko bi une horie-
tako bakar batean pobre izan. Aldiz, biztanleetako 
% 20 inguruk pobrezia erlatiboko edo diru sartze 
eskasiako egoeraren bat bizitu du, azken lau urteo-
tako uneren batean, bederen, eta haietarik, erdiek –
hau da, biztanleen % 10− denbora osoan izan da 
pobrezian. Beste %10, 2012 eta 2014 artean, po-
breziatik jalgi da edo erori da pobrezian, denbora 
tarte horretan. 
 

 Pobrezia iraunkorraren maila bereziki gora da 
emazteek daramatzaten etxeetan bizi direnen 
kasuan (% 12,8), 18 urtez pekoen artean eta 65 
urtez goitikoetan eta, batez ere, lanean izatekoak li-
ratekeen guztiak langabe direnen etxeetan bizi di-
renen kasuan (% 40,5) eta atzerriko nazionalitatea 
duen batek daramatzan etxeetan bizi direnen artean 
(% 54,7) edo atzerrian jaio den batek daramatzan 
etxeetan bizi direnen artean (% 46,2).  
 
 
 

 Talde horietan gorago da ere, aldeak horren han-
diak ez badira ere, 2012an pobre izan ez eta 
2014an badirenak. Bestalde, bertako pertsona po-
breen erdiarentzat, pobrezia egoera aldi batekoa 
zen bitartean (2012an pobre ziren, baina 2014an ja-
danik ez), etorkin pobreen kasuan, aldiz, %10k bes-
terik ez du pobrezia egoeratik ateratzen lortzen. 

 
 

Gipuzkoako bizi baldintzak, pobrezia eta 
gizarte bazterketa 
 
Pobreziarekin, eskasiarekin edo gizarte bazterketare-
kin loturiko adierazle nagusiak aztertzeaz gain, PGDIk, 
gipuzkoarren egoera, hainbat alorretan aztertzen du 
ere (hezkuntza, lanpostua, etxebizitza, gizarte harre-
manak, gizartean eta politikan parte hartzea, etab.) eta 
gertatzen diren aldeak zehazten ditu. Horrez gain, 
aztertzen da ere, diruzko pobrezia edo gizarte bazter-
keta jasaten dutenek zenbateraino bizi dituzten egoera 
gaitzak, oso gaitzak batzuetan, eguneroko bizitzako 
alor horietan ere. 
 

Gipuzkoarren bizi baldintzei buruzko emaitza nagusiak 
honako hauek dira: 

 

 2014an, 15 eta 29 urte arteko ia 11.800 gazte ziren 
langabe eta formakuntza jardunik egin gabe. Egoe-
ra horrek urte tarte horretako gazte ororen % 12,1 
jotzen ditu eta gizarte ahultasunaren adierazle oso 
argia da. EB-28aren kasuan, % 15,3 dira, batezbes-
te, eta Espainiar Estatuan, % 20,7. 
 

 Gipuzkoarren % 81,7ak osasun oso ona (% 21,3) 
edo ona (% 60,4) duela dio, eta % 12,1ek hala-
holakoa duela. Aldiz, % 5,3ek txarra, eta % 0,9k 
oso txarra duela diote. Oro har, osasunaren gaineko 
iritzia, adinan gora egin ahala txarragotzen da, eta 
emakumeek gizonezkoek baino gehiago diote osa-
sun txarra dutela. Nork bakoitzak, bere osasunaz 
duen iritzia, diruzko pobrezia egoerei estuki loturik 
da, gainera, gizarte bazterketakoei batez ere. 
 

 Gipuzkoak, ezintasunen bat, eritasunen bat edota 
osasun arazoren bat duten eta beren etxeetan bizi 
diren 30.000etik gora pertsona ditu, eguneroko oi-
narrizko jardunak egin ezin dutenak. Beren auto-
nomia murriztua duten ororen artean, % 79,2k bes-
teen laguntza edo zaintzaren bat behar dute egune-
roko funtsezko jardunak egiteko. Horien artean, % 
96k jasotzen du laguntzaren bat eta % 4k ez du 
behar duen laguntza jasotzen, hau da, mila bat per-
tsonek. 
 

 Egunerokoetarako laguntzaren bat jasotzen dutela 
diotenen artean, garrantzi handikoa da senideen la-
guntza informala (pertsona horien % 94,8k se-
nideen laguntza jasotzen dute), bai eta senitarte-
koak edo pertsonak berak beste norbait kontrata-
tzea ere (% 36,8), batez ere, etxeko laguntza zer-
bitzua jasotzen dutenen kopuruaren aldean (lagun-
tza jasotzen dutenen % 10,4). Bestalde, oso na-
barmen da zaintzaren beharra dutenen artean zen-
bat ari diren diruzko prestazioren bat jasotzen ari 
(% 61,2).  
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 Hitz bitan, etxean laguntzaren bat jasotzen dutenen 
% 71,8k laguntza informalak edo partikularki kon-
trataturikoek emaniko laguntza besterik ez dute ba-
liatzen. % 25,4k baliabide horietakoren bat eta 
etxeko laguntza zerbitzua bateratzen dituzte, egu-
neko zentroren bat edota telezaintza ere baliatuz; 
% 2,9 besterik ez dira, eguneroko jardunetarako 
mugak dituztenen artean, hiru zerbitzu publiko ho-
rietakoren bat besterik baliatzen ez dituztenak. 
 

 Lan merkatuan lanean diren biztanleen %14,4 as-
tean 25 ordu baino gutxiagoko lanaldi murriztuan 
da lanean. Ehuneko hori, azken bi urteotan, 
zertxobait handitu bada ere –2012an, % 12,6koa 
zen–, bereziki gora da emazteen kasuan eta lanean 
ari diren adin txikieneko biztanleen kasuan. Enple-
gatze modu hori pobrezia eta gizarte bazterketa 
egoerekin estuki loturik da: pobreen artean, lanaldi 
murriztuaren maila % 33,8koa da eta % 26,8koa, 
berriz, gizarte bazterketa egoeran direnen artean. 
 

 Hileko batezbesteko soldata garbia, 2014an, 1.531 
eurokoa da eta ia ez da 2012az geroztik aldatu. 
Soldata gorenen eta apalenen zama erlatiboa, be-
rriz, aldatu da 2012az geroztik; horrek,  lanean diren 
gipuzkoarren soldata desberdintasunak handitu di-
rela erakusten digu, bai eta lehen aipatu dugun diru 
sarreren polarizatze bidean goazela ere. 
 

 Langabezia egoerei dagokienean, iraupen luzeko 
langabezia da bilakaera okerrena izan duten adie-
razleetako bat, langabe direnen % 26 izatetik  ia % 
40 izatera pasatu baita. Datu horien arabera, langa-
bezia egoerak nolabait kronifikatzen ari direla dirudi. 
Talde horren pobrezia erlatiboa ia % 69koa da; 12 
hilabete edo gutxiago lan gabe direnen artean, al-
diz, % 38koa da. 
 

 Etxebizitzari loturiko kargak (hipoteka edo alokairua) 
dituzten senitarteen % 20ek diru sarreren %  40 
baino gehiago gastatzen dute etxebizitza or-
daintzeko. Pobrezia atalaseak birkalkulatzen dire-
nean, behin etxebizitza gastuak ordaindutakoan ge-
ratzen diren baliabideak aztertzeko, pobrezia erlati-
boko maila % 25 igotzen da –hamahiru mila per-
tsona gehiago hartuz− eta pobrezia larriaren maila 
ia bikoizten da, % 4,4tik % 8,8ra pasatuz eta ha-
maika mila pertsona gehiago hartuz. 
 

 Gipuzkoako etxeetako % 68k badu aurrezki zerbait, 
eta % 24k ez du ezusteko gastu bati aurre egiteko 
ahala. Etxeetako % 6,2, zenbaki gorritan, behin 
baino gehiagotan izan da azken urtean; diru sarrera 
apalenak dituztenen taldean, berriz, % 14a izan da 
zenbaki gorritan. 
 
 
 
 
 
 
 

 Biztanleen % 30ak dio ezin duela oporretara, 
etxetik kanpora, urtean astebete bederen, joan; % 
23k etxeko energia gastuak murriztu behar izan 
ditu, eta % 6,9k elikadura gastu oinarrizkoak mu-
rriztu behar izan ditu. % 3,1ek ezin du elikatze dieta 
egokia egin eta % 2k ezin du bi egunez behin pro-
teinadun janaria jan. Egoera horiek gutxitu dira 
2012tik 2014 artean eta, oro har, beste herrialdetan 
baino biztanle gutxiago jotzen dituzte, ehunekoe-
tan. 
 

 Biztanleen %12k jo du Oinarrizko Gizarte Zerbitzu-
ren batera, azken 12 hilotan eta % 23k Lanbideren 
bulegoetara. Emazteek edota etorkinek daramatza-
ten etxeetako biztanleak dira baliabide horiek 
gehien erabiltzen dituztenak, bai eta pobre direnak 
eta bazterketa egoeran direnak ere. Nolanahi dela 
ere, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei dagokienean, era-
biltzen dituztenen % 57 ez dira pobrezia egoeran 
eta % 63 gizarteratuak dira. 
 

 Gipuzkoan den diruzko prestazioen sistemak (DBE, 
EPO, DBL eta GLL) pobrezia % 34an apaltzen du 
eta pobrezia larriaren maila % 8,3tik % 5,4ra pasa-
razten, 20.000 pertsonari pobreziatik jalgitzeko au-
kera emanez. 
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1. Helburuak, egitura metodologia 
 
 
1.1. Proiektuaren aurrekariak eta helbu-

ruak 
 
Txosten honetan, 2014an eginiko Gipuzkoako Pobrezia 
eta  Gizarte Bazterketa Inkestaren (PGDI) emaitzak 
aurkezten dira. Estatistika lan honen bigarren argitalpe-
na dugu honako hau, Gipuzkoako Foru Aldundiaren 
Gizartekintza Sailak sustaturik, eta 2012an lehen aldiz 
egin zenaren jarraipena da 1.  
 
Oro har, honako helburu nagusi hauek ditu: 
 
 Gipuzkoan ematen diren pobrezia eta gizarte bazter-

keta egoerak neurtzeko eta jarraipena egiteko gure 
sistema propio bat sortzeko oinarriak jartzea, horren 
bitartez, bi urtez behin bil ditzagun egoera horien 
neurketa eta jarraipena egiteko gure inguruko herrial-
deek baliatzen dituzten adierazleak. 
 

 Gipuzkoan gertatzen diren pobrezia eta gizarte baz-
terketa egoeren gaineko informazio zehatz eta des-
agregatua eskaintzea, bai eta norbanakoen ezauga-
rrien arabera (sexua, adina, lanpostua, jatorria, etab.) 
eta senitarteen ezaugarrien arabera, egoera horiek 
zenbatetan ematen diren azaltzea. 
 

 Bildutako informaziotik abiatuz eta gure lurraldean, 
pobrezia eta gizarte bazterketaren alorrean lan egiten 
duten erakunde publiko nola pribatuekin elkarlanean, 
EAEn pobreziari eta gizarte bazterketari aurka egite-
ko egiten diren politikak hobetzeko gomendioak eta 
orientabideak proposatzea. 

                                                      
1 SIIS-Dokumentzaio eta Ikerketa Zentroa (2013) Gipuzkoako Pobrezia 
eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta 2012. Emaitzen txostena. 
Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikaren Saila. 

 

1.2. Txostenaren egitura 
 

Txostenaren edukia laburpen bat, hiru atal eta bi erans-
kinetan antolatua da. 
 

Laburpena, ikerketa honen lehen orrietan da ageri. Ber-
tan, 2014ko Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterke-
tari buruzko Inkestaren emaitza nagusiak biltzen dira, 
bai eta orain dela bi urte egin zen inkestarekin alderatuz 
azaltzen diren joera nagusiak ere. 
 

Sarrerako lehen atal honetan, operazioaren helburuak 
aurkezten dira, aurrekariak azaltzen eta ezaugarri tekni-
koak eta inkesta egiteko erabili den metodologia ere 
zehazten. 
 

Bigarren atalean, diruzko pobrezia, eskasia material, 
gizarte bazterketa eta desberdintasun egoerek Gipuz-
koan duten gertatze maila azaltzen du orokorrean, hori 
neurtzeko eskura ditugun adierazle nagusiak baliatuz. 
Aldi berean, aurkitu diren magnitude nagusien bilakaera 
aztertzen da ere, pobreziak eta bazterketak gizarte talde 
desberdinetan nola eragiten duten erakutsiz eta Euro-
pako beste herrialdetako egoerekin alderatuz. 
 

Hirugarren atalean, gipuzkoarrek hezkuntzari, osasun 
egoerari eta mendekotasunari dagokienean dituzten bizi 
baldintzak aztertzen dira, bai eta langabezia egoerak, 
enplegu eta lan baldintzak, senitarteen gastu eta zorpe-
tze mailak, pobrezia nork bakoitzak hautemateko duen 
modua, etxebizitza eskuratzeko ahala eta etxebizitzaren 
baldintzak, gizarte harremanak eta gizarte bizitzan parte 
hartzea eta pobreziari aurka egiteko politiken erabiltze 
eta eskatze maila eta politika horiek duten eraginkorta-
suna. Atal honek gipuzkoarren artean, soziodemogra-
fiazko zenbait oinarrizko aldagairen arabera gertatzen 
diren aldeak lantzen ditu bereziki, eta norbanakoak eta 
senitarteak pobreziaren eta gizarte bazterketaren di-
mentsioetan kokatzen ditu. 
 

Gehigarri gisa, ikerketa honetan, bi eranskin daude ere. 
Lehen eranskinean, pobrezia, gizarte bazterketa eta 
desberdintasunak neurtzeko erabili diren adierazle na-
gusiek eskaini dituzten emaitzak sistematikoki azaltzen 
dira. Azkenik, II. Eranskinean, Gipuzkoako Pobrezia eta 
Gizarte Bazterketari buruzko Inkestaren 2014ko argital-
penari dagokion galdetegia dator. 
  

http://behagi.eus/files/informes/encuesta-pobreza-exclusion-social-gipuzkoa.pdf
http://behagi.eus/files/informes/encuesta-pobreza-exclusion-social-gipuzkoa.pdf
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1.3. Eginikoaren ezaugarri nagusiak 
 
Zati honetan, 2014ko Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte 
Bazterketari buruzko Inkestaren ezaugarri tekniko eta 
metodologiko nagusiak azaltzen dira 
 
 
1.3.1. Laginketaren diseinua 
 
Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko 
Inkestan baliatu dugun lagina SIIS-Dokumentazio eta 
Ikerketa Zentroak eskatu eta Euskal Estatistika Institu-
tuak (EUSTAT) egin zuen, 2014ko ekainean. 

 
Laginaren esparrua 

Lagina hautatzeko erabilitako esparrua Gipuzkoako 
Lurralde Historikoko etxebizitza okupatuek osatzen 
dute. Laginaren esparruaren abiapuntua 2012ko lagine-
rako erabili zena izan da eta Eustat-en 2010eko Etxebi-
zitza Direktorio eta Biztanleria Erregistroak, laginaren 
sekzioetan (bi etapako laginketa), jadanik seinalatu 
zuenaren arabera, gutxienez pertsona bat bizi zen famili 
etxebizitzak bakarrik aukeratu dira.  

 
Laginaren hedapena 

2012ko lagina bi etapen arabera diseinatua zen; lehen 
etapan sekzioak agertuz, eta bigarren etapan, berriz, 
etxebizitzak. 2014ko edizioan, lehen etapako sekzioak 
mantendu ditugu, bai eta inkesta egin zaien etxebizitzak 
ere.  
 
 

1. taula: Lagin etxebizitzak, eskualdeka banaturik, 

2012an eta 2014an 
 

 

Lagineko 

etxebizitzak 
(2012) 

Gehituriko 
etxebizi-

tzak 

(2014) 

Lagineko 
etxebizi-

tzak 

(2014) 

Bidaso Beherea 142 0 142 

Debabarrena 124 0 124 

Debagoiena 124 0 124 

Donostialdea (hiriburua 
gabe) 

202 134 336 

Donostia 216 122 338 

Goierri 132 0 132 

Tolosaldea 116 0 116 

Urola Kosta 134 0 134 

Guztira 1.190 256 1.446 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-
ta2014. 

 
 
Gehigarri gisa, bi eskualdetako -Donostialdea eta Do-
nostia- lagina, 256 unitateetaraino handitu zen. Bi 
kasuotan, sekzio bakoitzean, inkesta egin beharreko 
etxebizitzen kopurua handitu zen, 8tik (edo 10) –2012ko 
laginketa diseinuan eginik-  14tara batean eta 13tara 
bestean. Lehen1. taula lagineko etxebizitzak, 2012an 
eta 2014an. 
 

Handitze horri dagokionean, honako ezaugarri hauek 
hartu ziren kontuan, laginketaren diseinuan: 
 

 Esleipena: 

Laginaren lehen etapan hautaturiko sekzio bakoitzera-
ko, 13 eta 14 etxebizitza artean hautatu ziren, Donos-
tialdean eta Donostian.  

 
 Zozketa: 

Etxebizitzen zozketa, sekzio bakoitzaren barnean, au-
sazko zozketa arruntez egin zen. 

 
 Oreka: 

Etxebizitzak hautatzeko, berriz ere Kuboaren Metodoa 
erabili zen, lagina, lehen etapan erabili ziren aldagai 
berberen gainean orekatuz, honako aldagai hauetatik 
abiatuz: 
 
- Gizabanakoak: gizabanako kopurua eskualde ba-

koitzean. 
 

- Sexua: gizonezko eta emakumezkoen kopurua. 
 

- Adina: 34 urtez peko gizabanakoen kopurua, 35-44 
urte bitartekoena, 45-54 urtekoena, 55-64 urtekoe-
na eta 65 urtetik gorakoena. 
 

- Nazionalitatea: Bertako nazionalitatedunen eta 
atzerritarren kopurua. 
 

- Familiaren neurria: egoiliar bakarreko etxebizitzak, 2 
egoiliarretakoak, 3-4 egoiliarretakoak edo 5 egoiliar 
baino gehiagokoak. 

 
 

2. taula: 2012an eta 2014an DBEa hartzen zuten lagi-

neko etxebizitzak, eskualdeka banaturik  
 

 

2012an 

inkesta egin 

zitzaien DBE 

etxebizitzak  

2014ko 

DBE 
etxebizi-

tza 

berriak 

2014ko 

DBE lagin 
etxebizi-

tzak, 

guztira 

Bidaso Beherea 10 1 11 

Debabarrena 2 8 10 

Debagoiena 8 0 8 

Donostialdea (hiriburua 

gabe) 
8 15 23 

Donostia 6 21 27 

Goierri 7 0 7 

Tolosaldea 1 5 6 

Urola Kosta 6 3 9 

Guztira 48 53 101 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-

ta2014. 

 

 

Horrez gain, lagina, DBEa hartzen duten senitarteen 
azpilagin batez handitu zen ere (ikus 22. taula). Horren 
helburua zen, DBEa hartzen duten 100 bat etxebizi-
tzetako azpilagin bat izatea, non, alde batetik, sartzen 
baitira, 2012an jadanik inkesta egin zitzaien 48 etxebizi-
tzak eta, beste aldetik, DBEren hartzaile diren etxebizi-
tza berri zenbait . 
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Horretarako, diseinaturiko azpilaginean, bi irizpide hartu 
ziren kontuan: nazionalitatea eta  egoitzaren eskualdea, 
laginerako esparru gisa Lanbidek 2014ko martxorako 
eman zituen datuak. 
 
Ordezkoak 

Kasu guztietan, hala Eustat-ek eginiko laginean nola ad 
hoc prestaturiko DBEa hartzen duten senitarteen azpi-
laginean, ordezko eta erreserbako bana aukeratu ziren, 
titular zen etxebizitza bakoitzerako. Eustat-ek prestatu-
riko laginaren kasuan, ordezkoak eta erreserbakoak, 
lehen etapan hautaturiko errolda-sekzio bakoitzaren 
barnean atera ziren, geografikoki eta estatistikoki hurbil 
izatea kontuan harturik. 
 
Laginaren akats maila 

Ausazko laginketa arruntaren kasuan, % 95eko konfian-
tza mailako eta bariantza maximoko tarteentzat (P = Q), 
laginketaren akats maila ± % 2,52koa da, lagin osorako. 
 
 
1.3.2. Landa lana 
 

Landa lana, azterketa soziologikoen EMAIKER kabine-
teak egin du. Aurtengo inkestarako informazioaren bil-
keta, 2014ko irailaren 22an hasi zen eta azaroaren 28an 
bururatu; hartara, landa lana hamar bat astekoa izan 
zen. 

Landa lantaldea osatu dute arduradun batek, landa 
lanaren prozesuaren koordinatzaile batek eta 18 inkes-
tatzailek. 
 
Inkestak balioduntzerakoan, honako kontrol hauek egin 
ziren: 
 
- Landa lanaren arduradunek bete ziren galdetegi 

guztiak ikuskatu zituzten. Horretarako, logika eta 
koherentzia kontrolak egin ziren, bai eta akatsen 
hautematekoak eta kontraesanen eta informazio 
gabezien kontrolak ere, kasu horiek informazio 
biltzaileekin batera aztertuz. 
 

- Telefono bidezko kontrolak. 613 etxebizitzetara 
deitu genuen, hau da, inkesta eginiko etxeen % 
40,7ra. 
 

- Informatika kontrolak, grabaturiko datuen kohe-
rentzia balioduntzeko. 

 
Guztira, 1.507 etxebizitzari egin zitzaien inkesta. 2012an 
inkesta egin zitzaien 1.191 etxebizitzetatik, oraingoan  
924 etxebizitzek erantzun zuten guztira (% 77,6k). Gai-
nerakoetan, edo jadanik ez ziren lehengo pertsona 
berberak han bizi (% 3,5), edo ez zuten erantzun nahi 
izan eta beste batzuei egin zitzaien inkesta (% 18,9). 
 

 

 

 
3. taula: Lagineko etxebizitzak eskualdeka banaturik, 2014ko panelean 

 

 

Lagineko etxebizitzak (2012) 

Gehituriko 

etxebizitzak 

(2014) 

DBE azpila-

gineko 
etxebiztzak  

(2014) 
Guztira 

Panel osoa 
Aldaturiko 

panela 

Desagertu-

riko panela 

Ordezkatu-

riko panela 
Berriak Berriak 

Bidaso Beherea 82 20 9 33 -- 1 145 

Debabarrena 84 12 5 24 -- 8 133 

Debagoiena 73 24 2 25 -- -- 124 

Donostialdea (hiriburua gabe) 128 34 9 31 135 15 352 

Donostia 137 24 5 50 122 20 358 

Goierri 91 18 2 21 -- -- 132 

Tolosaldea 76 15 7 18 -- 5 121 

Urola Kosta 93 13 3 29 -- 4 142 

Guztira 764 160 42 231 257 53 1.507 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 

 

 

 

1.3.3. Galdetegia 

 
Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko 
Inkestaren bigarren aldi honetan erabili dugun galdete-
giak 1142 galdera zituen guztira, gaikako 11 modulutan 
banatuak. Galdetegia elkarren oso desberdin diren bi 
bloketan zen antolaturik: lehenengoan, azterketa unita-

                                                      
2Galdetegia 126. galdera arte zenbaturik bada ere, estuki harturik, 114 
galdera besterik ez du. Hori hala egin da galdera berdinak galdetegiaren 
bi aldietan aurkitzeko lehengo zenbakiak gorde direlako. Horrela eginik, 
2012ko galdetegiak zekartzan eta 2014koan kenduak izan diren galde-
ren zenbakiak ez dira oraingo inkestan erabili. Aldi berean, 2014ko 
galdetegian sartu diren galdera berriak izendatzeko hizki bat eman zaie. 

tea senitartea osatzen duten pertsonak dira eta, hartara, 
galdera bakoitza haietako bakoitzari zuzentzen zaio; 
bigarren blokean, berriz, azterketa unitatea senitartea 
da eta, talde osoarentzat, galdera bakarra da. Doku-
mentu honen I. Eranskinean, 2014ko Gipuzkoako Po-
brezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkestaren 
galdetegia dator. 
 
2014an erabili dugun galdetegia 2012an erabili zenaren 
oso antzekoa da; hartara, pobrezia eta gizarte bazterke-
taren ikuspuntu dimentsioanitza mantentzen du eta, 
horrela, senitarteen eta haietako kideen egoera ekono-
miko eta materialen gaineko ohiko galderez gain, badira 
gizarte bazterketa neurtzeko beste dimentsioak ere, 
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hala nola hezkuntzari, osasunari, gizarte harremanei 
edota gizarte bizitzan eta politikan parte hartzeari loturik 
direnak. Hona hemen galdetegiak zekartzan gaikako 
moduluen eta galderen zerrenda:  
 

A. Senitartearen eta kide direnen ezaugarri soziode-
mografikoak: P1etik p16 arteko galderak. 

 

B. Hezkuntza maila, ikasketak, ama-hizkuntza eta 
hizkuntzen ikasketa: P17-P22 galderak. 

 

C. Osasuna eta autonomia: P23-P34 galderak. 
 

D. Jardutea, enplegua eta formakuntza: P35-P48 
galderak. 

 

E. Senitartearen diru sarrerak: P49-P62 galderak. 
 

F. Gastuak eta senitartearen egoera ekonomikoa: 
P63-P87 galderak. 

 

G. Etxebizitza nagusiaren ezaugarriak: P89-P99 gal-
derak. 

 

H. Gizarte harremanak eta herri bizitzan eta politikan 
parte hartzea: P100-P104 galderak. 

 

I. Pobreziaren aurkako politikak: P108-P114 galde-
rak. 

 

J. Energiaren erabilera etxean: P119-P122 galderak. 
 

K. Denboraren erabilerak: P123-P126 galderak. 
 
Galdetegia bi zatitan banaturik izanez -lehenean senide 
bakoitzari zuzenduriko galderak direlarik, eta bigarre-
nean, senitarteari osotasunean-, lehen zatiak A modulu-
tik E moduluraino, bai eta K modulua ere hartzen ditu 
(1etik 62.eraino eta 125, 126 galderak), eta bigarren 
zatiak gainerako moduluak: F, G, H, I eta J (63tik 
122.eraino). 
 
Egungo galdetegia, 2012koarekin alderatuz gero, al-
daketa nagusia denboraren erabilerei eta adin txikikoak 
edota mendeko pertsonak zaintzeari loturiko galderak 
dakartzan gai-modulu bat ekartzea da. Modulu horrek 
dakartzan galdera asko eta asko Eustat-ek eginiko  
Denbora aurrekontuen Inkesta delakoaren galderen 
bilketa txikia dira. Galdesorta horren datuak ustiatuz 
agertzen diren emaitzak beste ikerketa batean datoz: 
Gipuzkoarren denbora erabilerak eta pobreziarekiko 
harremana, 2014 izenekoan, hain zuzen. 
 
Oro har, esan behar da ere, Gipuzkoako Pobrezia eta  
Gizarte Bazterketari buruzko Inkestaren galdetegia 
egiteko baliatu ditugun iturriak honako hauek izan dire-
la: 

 
- Pobrezia eta Gizarte Desberdintasunei buruzko In-

kesta, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Poli-
tiketako Sailaren estatistika organo bereak egina. 

 

- Bizi Baldintzei buruzko Inkesta (Encuesta de Condi-
ciones de Vida), Espainiako Estatistika Institutu Na-
zionalak egina. 

 

- “Encuesta sobre Integración Social y Necesidades 
Sociales” izeneko inkesta, FOESSA Fundazioak egi-
na. 

 
 
 
1.3.4. Emaitzen egokitzea 
 
Egokitzaileak kalkulatzeko prozedurak bi fase izan ditu. 
 
Lehena, Eustat-ek hastapenean eginiko lehen doitzea-
rekin bat dator. Fase horretan, Ranking Ratio doitze 
metodoaren bidez, gizabanako zein etxebizitza ko-
puruen egokitzapena egin zuen aldi berean. Doikuntza-
ko aldagai hauek erabili dira: sexua, adina eta nazionali-
tatea, norbanakoen aldagaiei dagokienean; eta familar-
en neurria eta DBEaren hartzaile izan ala ez, familiari 
loturiko aldagaien kasuan. Kalibratzea, INSEE-k 
prestaturiko CALMAR (calage sur marges) makroaren 
bidez egin zen. 
 
Egokitzapenaren bigarren faserako, Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailaren Estatistika Organo Berezkoaren 
aholkularitza izan dugu; organo horrek, lehengo pon-
deratzailea abiapuntu harturik prestaturiko beste pon-
deratzaile bat proposatu zuen. Funtsean, lehengo kali-
bratzean sortu ziren bi arazoak izan ziren, alde batetik, 
lanean ziren kideak zituzten senitarteak gutxiegi balioe-
stea –batez ere bi kide edo gehiago lanean zituztenak- 
eta DBE biztanleriari buruzko emaitza egokituetan de-
soreka bat, DBE biztanleariari dagokionean, hala 
2014ko PGBItik ateratako datuei dagokienean nola 
egokitu gabeko edatutan. 
 
Lehen arazoa konpondu asmoz, Eustat-en CALMAR 
kalibratze prozesua kopiatu zen, baina modeloan, lane-
an zirenen kopuruaren aldagaia sartuz. Bigarren arazo-
an, DBE senitarteen lagin bakar baten ideia hartu zen 
kontuan, informazioa Lanbideren garai horretako datu-
tara doituz eta, barnean, bi lurralde multzo besterik ez 
bereiziz (Donostialdea eta gainerakoa).  
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POBREZIA, DESBERDINTASUN ETA GIZARTE BAZTERKE-
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2. Pobrezia, desberdintasunak eta gizarte 
bazterketa Gipuzkoan 

 
2.1. Pobrezia, desberdintasunak eta gi-

zarte bazterketa 
 
2.1.1. Adierazle nagusiak 
 
Hurrengo taulak adierazten digu, Gipuzkoa osorako, 
2014 urtean, ikerketa honetan aztertzen ditugun pobre-
zia, eskasia material, gizarte bazterketa eta desberdin-
tasun egoeretako bat edo gehiagotan ziren senitarteen 
kopurua. taulak, egoeretako bakoitzak duen eragina 
erakusten digu, orokorrean, gero, hurrengo orrialdeetan, 
banan-banan eta sakonago aztertuak izango direlarik. 
Horren osagarri, adierazle horietako bakoitza –hala 
Gipuzkoan duen eraginari dagokionean nola erkaketa, 
bilakaera eta gurutzaketak kontuan hartuz- txosten 
honen I. Eranskinean kontsulta daiteke.  
 
Hemen aurkezten ditugun emaitzak, 2014ko Gipuzkoa-
ko Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkestatik 
atera ditugu eta testuinguru jakin bati dagozkio, 2008an 
hasi zen krisi ekonomikoarena, hain zuzen ere, haren  

 
 
 
 
eragina agertzen ari baitzaigu, ez soilik pobrezia egoera 
zenbaiten zabaltzean, baizik eta gizarte bazterketa pro-
zesu zenbaiten areagotzean, eta, oro har, biztanleriaren 
bizi baldintzen aldaketan ere bai. 
 

Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketa Inkestak 
ematen dituen datuen arabera, 2014an, biztanleen % 
15,6 –hau da, 111.600 pertsona baino zertxobait gehia-
go- pobrezia erlatiboan edo diru sarrera apalekin ziren, 
hau da, Eurostat-ek ezarritako irizpideen arabera, biz-
tanle guztien batezbesteko diru sarreren % 60an finka-
turiko  atalasearen azpiko diru sarrerak zituzten. Baldin 
eta atalase hori hartu beharrean –batez ere ongizate 
gabeko eta errenta apaletako egoerak azaltzen baititu- 
erreferentziarako batezbesteko errentaren % 40a har-
tzen bada, emaitzak esaten digu biztanleen % 5,4 dela 
–hau da, pobrezia erlatiboan zirenen herena edo- po-
brezia larriko egoeraren atalasearen pean. Gure lurral-
dean, hori, 38.700 bat pertsona dira. 
 
 

1. taula: Pobrezia, gizarte bazterketa eta desberdintasunaren adierazle nagusiak. Gipuzkoa 2014 

(Tasa eta ukituak diren pertsona eta senitarteen kopurua) 
 

  

Pertsonak Senitarteak 

Tasa 

(Biztanle ororen 
arteko %) 

Ukituriko pertsona 

kopurua 

Tasa 
(Senitarte ororen 

arteko %) 

 

Ukituriko senitarte 

kopurua 

EU-SILC 

adierazleak 

Pobrezia erlatiboa edo diru sarrera 
apalak 15,6 111.655 15,6 44.470 

Pobrezia larria 5,4 38.743 4,4 12.424 

Eskasia material larria 5,2 36.834 5,2 14.778 

Lan intentsitate apala 8,4 60.099 10,9 31.170 

Pobrezia eta bazterketa (AROPE) 19,5 139.539 19,2 54.752 

Pobrezia erlatiboa, lanean den 

biztanlerian 6,2 17.564 -- -- 

PGDI 

adierazleak 

Pobrezia 5,8 41.625 5,9 16.922 

Ongizate eza 12,5 89.348 14,6 41.620 

FOESSA 

adierazleak 

Guztiz gizarteratua 56,8 405.856 57,5 164.085 

Halamoduz gizarteratua 29,7 212.389 28,9 82.535 

Bazterketa moderatua 8,3 59.421 8,3 23.641 

Bazterketa larria 5,1 36.326 5,3 15.024 

Desberdintasun 

adierazleak 

Gini indizea 26,3 -- 

S80/S20 4,0 -- 

Diru sarreren 

adierazleak 

(euro/hilean) 

Batezbesteko errenta baliokidea 1.420,6 -- 

Pobrezia erlatiboaren atalasea 852,4 -- 

Pobrezia larriaren atalasea 568,3 -- 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 
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Bi adierazle horiek ongi uler daitezen, kontuan hartu 
behar da, 2014an, pertsona heldu bakarreko etxe ba-
tentzat, batezbesteko errenta baliagarria, hilean 1.420,6 
eurokoa zela; bi pertsona heldu eta 14 urtez peko beste 
biko senitartearena, berriz, 2.983,3 eurokoa zen3. Kopu-
ru horietatik abiatuz kalkulatzen dira pobrezia atalaseak, 
hau da, Gipuzkoan, pertsona bakarrarentzat, hilean 
852,4 eurokoa, pobrezia erlatiboaren kasuan, eta hilean 
568,3 eurokoa, pobrezia larriaren kasuan. 
 
 

2. taula: Diru sarrera apalen eta pobrezia larriaren 

atalaseak, Eurostat metodoaren arabera. Gipuzkoa 

2014 

(Euro/hilean) 
 

 Pobrezia erlatiboa 

edo diru sarrera 
apalak 

Pobrezia larria 

1 pertsona 852,4 568,3 

2 pertsona 1.278,6 852,4 

3 pertsona 1.534,3 1.022,9 

4 pertsona 1.790,0 1.193,3 

5 pertsona 2.045,7 1.363,8 

Oharra: kalkuluak egiterakoan, bigarren kasuan, bi pertsona helduko 
senitartea hartu da kontuan, eta hurrengoetan, bi pertsona heldu eta 14 

urtez pekoez osaturiko senitarteak. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 
2014. 

 
 
Erabili ditugun adierazleetako beste bati dagokionean, 
hau da, eskasia material larriarenari dagokionean, egoe-
ra horretan dira gipuzkoarren % 5,2; hau da, 36.800 
pertsonek ezin dute, diru arazoengatik, bederatzi gau-
zez osaturiko zerrenda bateko lau eskuratu. Kontuan 
hartu ditugun gauza horiek eta gipuzkoarrengan nola 
eragiten duten, 3. taulan dira adieraziak. 
 
 

3. taula: Eskasia material larria. Gipuzkoa 2014 

(Tasa eta ukituriko pertsonak) 
 

 
Tasa 
(%) 

Pertsona 

kopurua 

Etxebizitzari dagozkion gastuak ordaintzen 

atzeratu dira 
4,5 31.832 

Etxebizitzan ezin dute hotzbero egokia izan 8,4 59.894 

Ezin diete ezusteko gastuei aurre egin (800 €) 24,2 172.454 

Ezin dute haragi, oilasko edo arrain janari bat 

egin, astean 3 aldiz bederen 
2,0 14.182 

Ezin dute urtean astebeteko oporraldia egin 29,8 213.004 

Ezin dute autoa izan 12,9 92.104 

Ezin dute ikuzgailua izan 0,0 353 

Ezin dute telebista izan 0,3 2.313 

Ezin dute telefonoa izan 0,0 332 

+ Eskasia material larria (gutxienik 4 item) 5,2 36.834 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-

ta2014. 

                                                      
3 Senitartearen errenta, kontsumo baliokideko unitateen araberako 
errenta baliokidea bihurtzeko, OCDEren baliokidetza eskala erabiltzen 
da, zuzendu ostean. Metodo horren bidez, senitarte baten kontsumo 
unitateak kalkulatzeko, kide bakoitzari ematen zaion pizuaren batuketa 
egiten da: 1 senitartearen lehen pertsona helduari, 0,5 gainerako helduei 
eta 0,3, berriz, 14 urtez pekoei. Halatan, bada, senitarte bakoitzaren 
kontsumo unitatearen araberako diru sarrerak izango dira, senitartea 
osorik hartuz gertatzen diren diru sarrera guztiak, kontsumo unitateen 
kopuruaren artean zatituz ateratzen dena. 

Bestalde, emaitzek erakusten digute ere 60 urtez peko  
gipuzkoarren % 8,4 lan intentsitate apaleko senitar-
teetan bizi dela –18 eta 59 urte arteko helduak lan egin 
zezaketen denbora osoaren % 20an baino gutxiago lan 
egin duten senitarteak–, eta lanean direnen % 6,2 po-
brezia erlatiboko egoeran direla eta, hartara, langile 
pobretzat har daitezkeela. 
 
Laburtuz, orain arte aztertu ditugun adierazleen arabera, 
ikus daiteke gipuzkoarren ia % 20 - pobrezia eta gizarte 
bazterketaren AROPE adierazlearen arabera- honako 
hiru egoera hauetako batean bederen dela: pobrezia 
erlatiboa, eskasia material larria edo lan intentsitate 
apala. 
 
Bestalde, PGDI metodologiatik abiatuz prestaturiko 
pobrezia adierazleei begiratuz gero –hori egiteko, 
2014ko PGDItik sorturiko EAE osorako atalaseak hartu 
ditugu–, emaitzek erakusten digute pobrezia arriskuak, 
gure lurraldean, biztanleen % 5,8 ukituko lukeela, hau 
da,  41.600 bat pertsona eta ia 17.000 senitarte lirateke, 
horren arabera, oinarrizko beharrak ase ezinean. Ongi-
zate gabeko egoeran lirateke, berriz, biztanleen %12,5, 
hau da, 89.000 bat pertsona, oinarrizko beharrak ase 
bai, baina gizartean beharrezkotzat hartzen diren bizi-
modu, ohitura eta jardueretan parte hartzeko adina 
baliabide gabe.  
 
FOESSA Fundazioak garaturiko kalkulu metodologiaren 
bidez prestaturiko bazterketa adierazleei dagokienean, 
4, 2014an, biztanleen % 5,1 –36.300 bat pertsona, 
15.000 senitartetako kide direnak− bazterketa larriko 
egoeran lirateke eta % 8,3 bazterketa moderatuko 
egoeran; horrekin, bada, bazterketa mota bi horietako 
batean diren pertsonen ehunekoa % 13,4 litzateke. 
Gainerako biztanleak honela banaturik dira: % 29,7 
halamoduzko gizarteratze egoeran da eta % 57 bete-
betean gizarteraturik. 
 
Desberdintasunen adierazlei dagokienean, Gini indizea 
26,3koa da, 0tik 100era bitarteko eskala batean, non 0 
erabateko berdintasuna den (pertsona guztiek diru 
sarrera berdinak dituzte) eta 100 erabateko desberdin-
keria (pertsona batek diru sarrera guztiak ditu eta gaine-
rakoek batere ez). Era berean, S80/S20 adierazleak –
diru sarrera handienak dituzten biztanleen %20ren 
errenta diru sarrera txikienak dituzten biztanleen 
%20aren errentarekin lotzen dituenak– gure lurralderako 
4ko zifra ematen du, hau da, diru gehien duten biztan-
leen %20ak dituen diru sarrerak diru gutxien dutenen 
diru sarrerak baino lau aldiz handiagoak dira. 
  

                                                      
4 Metodologia horri buruzko eta Gipuzkoan, dimentsio eta adierazleei 
dagokienean 2014an lortu emaitzei buruzko informazio zehatzago 
lortzeko, ikerketa honen I. Eranskina ikus, 3.1, 3.2 eta 3.3 fitxetan. 
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2.1.2. Arrisku taldeak 
 
Honako taula honek aurreko epigrafean aztertu ditugun 
adierazlen arteko hiruren balioak biltzen ditu –pobrezia 
larria, pobrezia erlatiboa edo diru sarrera apalak eta 
eskasia material larria–, zenbait ezaugarri hala pertsonei 
(sexua, adina, nazionalitatea eta jaiolekua) nola senitar-
teei (erreferente den pertsonaren sexua eta adina, seni-
tartearen osaera eta lanarekiko harremana) dagozkie-
netan oinarrituriko funtsezko soslai soziodemografiko 
zenbaitetarako.  
 

Lortu ditugun emaitzetatik, argi agertzen da, kasu guzti-
etan, atzerritarren (atzerriko nazionalitatea dutenak edo 
Estatutik kanpo jaioak) eta Espainiako nazionaliatea 
dutenen edo EAEn jaioak direnen artean den aldea. 
Hautatzen den adierazlearen arabera, gizarte talde 
honen pobrezia tasak, maila guztietan, edo eskasia 
materialeko tasak, biztanle ororentzakoak baino 3 eta 
6,2 aldiz handiagoak dira. Datu horiek erakusten digute 
atzerriko nazionalitatea duten etorkinen bizi baldintzen 
hondatzea; talde horrek, 2000 urtearen hastapenean 
hasi zen lan migrazio jario handiaren ondorioz, gaur 
egun, gipuzkoarren % 6,5 inguru osatzen du. 

 
 
Zertxobait goragoak dira ere emakumeen pobrezia eta 
eskasia materialaren  tasak, batez ere, emazte batek 
daraman etxeko biztanleenak; senitarte horiek pertsona 
bakarrekoak izan ohi dira (mota horretako senitarteen % 
48 dira) edo emaztea eta seme-alabak dituzten senitar-
teak dira (% 29). Senitarte horien % 23, gizonezko ba-
tek daramatzanen % 13,4ren aldean, pobrezia erlatibo-
ko egoeran dira. 

 
Haur pobrezia tasa edo, bestela esanda, pobrezia erla-
tiboan edo diru sarrera apaleko senitarteetan bizi di-
ren18 urtez pekoen ehunekoa, 2014an, % 19,2koa da, 
hau da, biztanleria osoarentzat dena baino 3,6 ehuneko 
puntu goragoa. Pobrezia larriaren tasak ere goragoak 
dira (% 8,8, biztanleria osoaren % 5,4aren aldean), bai 
eta eskasia materiala ere (% 6,8%, % 5,2ren aldean).  
Datu hauek, 45 urtez peko pertsonek daramatzaten 
senitarteen egoerarekin lot daitezke, zeinetan pobrezia 
larria edo eskasia materiala biztanleria osoarena baino 
gorago da ere, eta bereziki gorago, erreferente gisa 65 
urtetik gorako pertsona duten senitarteena baino. 
 

 

 

 

4. taula: Pobrezia eta eskasia materialaren adierazle nagusiak, biztanleria osoan, pertsonen eta senitarteen zenbait 

ezaugarriren arabera. Gipuzkoa 2014 
 

  

Zeharkako banaketa (%) Banaketa zuta (%) 

Diruzko pobrezia 
Eskasia 

material 
larria 

Diruzko pobrezia 
Eskasia 

material 
larria 

Guztira 
Pobrezia 

larria 

Pobrezia 

erlatiboa 

Pobrezia 

erlatibo eza 

Pobrezia 

larria 

Pobrezia 

erlatiboa 

Pobrezia 

erlatibo eza 

Sexua 
Gizona 5,1 14,0 86,0 5,2 46,0 43,8 49,8 48,8 48,8 

Emaztea 5,7 17,2 82,8 5,2 54,0 56,2 50,2 51,2 51,2 

Pertsona 

nagusiaren 
sexua 

Gizona 5,0 13,4 86,6 4,2 71,4 66,0 78,8 62,3 76,8 

Emaztea 6,7 22,9 77,1 8,4 28,6 34,0 21,2 37,7 23,2 

Adina 

<18 8,8 19,2 80,8 6,8 28,1 21,3 16,6 23,0 17,4 

18-44 6,8 15,5 84,5 6,3 42,4 33,9 34,1 41,5 34,0 

45-64 4,2 13,8 86,2 4,4 21,3 24,4 28,2 23,6 27,6 

65 eta hortik gora 2,1 15,2 84,8 2,9 8,3 20,4 21,1 11,9 21,0 

Pertsona 

nagusiaren 
adina 

<45 9,1 16,2 83,8 8,0 52,2 32,5 31,0 48,3 31,3 

45-64 3,6 14,8 85,2 3,3 26,9 38,7 41,3 26,5 40,9 

65 eta hortik gora 4,1 16,2 83,8 4,7 20,9 28,8 27,7 25,1 27,9 

Nazionalitatea 
Espainiakoa 3,5 13,1 86,9 3,7 60,2 78,5 96,3 66,9 93,5 

Atzerrikoa 33,4 52,1 47,9 26,4 39,8 21,5 3,7 33,1 6,5 

Jaiolekua 

EAE 3,7 12,6 87,4 3,6 54,3 63,5 82,0 55,0 79,1 

Estatuan 3,3 17,7 82,3 4,7 8,4 15,7 13,6 12,6 13,9 

Estatutik at 29,1 46,6 53,4 24,0 37,3 20,8 4,4 32,5 7,0 

Senitartea 

Pertsona bakarrekoa 4,3 20,0 80,0 7,7 7,7 12,5 9,3 14,6 9,8 

Bikotea seme-alabarik 
gabe 

3,0 11,9 88,1 3,0 10,7 14,9 20,3 11,3 19,5 

Bikotea seme-alabekin 5,8 14,0 86,0 4,1 60,6 50,3 57,4 45,2 56,3 

Guraso bakarrekoa 7,9 27,2 72,8 10,2 15,8 18,9 9,4 21,5 10,9 

Beste 8,0 15,0 85,0 10,9 5,2 3,4 3,6 7,5 3,5 

Lanarekin 

duten 

harremana 

Lanarekin 
duten 

harremana 

Lanerako diren guztiak 

edo erdia baino gehiago 

lanean ari 

1,0 5,5 94,5 1,5 11,7 22,3 70,9 18,1 63,3 

Lanerako direnen erdia 

edo gutxiago lanean ari 
9,6 34,9 65,1 9,7 21,0 26,6 9,2 22,5 11,9 

Lanerakoen artean inor 
ez lanean 

40,2 67,0 33,0 37,1 50,9 29,5 2,7 49,5 6,9 

Inor ez lanerako 5,0 18,8 81,2 2,9 16,4 21,6 17,3 9,9 17,9 

Guztira  5,4 15,6 84,4 5,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 
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Senitarteen osaerari dagokionean, egoera gaitzago 
horiek zabalduen diren senitarteak guraso bakarrekoak 
dira; senitarte horiek % 33an, guraso bat eta 18 urtez 
peko gutxienik seme-alabaren batez osatuak dira. Hala-
ko senitarteetan, biztanleen ia % 11 bizi da eta pobrezia 
erlatiboan diren guztien % 19 dira eta eskasia material 
larrian direnen ia % 22a. 
 

Era berean, senitarteek lanarekin duten harremanari 
dagokionean, pobrezia tasa gorenak dituzte lan egiteko 
adin eta moduan diren guztiak lan gabe dituzten seni-
tarteek: pertsona horien ia bi herenak pobrezia erlati-
boan dira eta % 40,2 pobrezia larrian. 
 
Biztanleak, FOESSA Fundazioak garatu duen metodo-
logiak adierazten duen gizarteratze/baztertze mailaren 
arabera sailkatzerakoan, berriz, 5. taularen emaitzek 
erakusten digute ezen, pobreziarekin eta eskasia mate-
rialarekin gertatzen zen bezala, bazterketa larriko pro-
zesuak estuki loturik direla, ez soilik biztanleen jatorriari, 
baizik eta baita senitarteek, enpleguari dagokionean 
duten egoerarekin eta senitartearen osaerarekin ere. 
 
Estatutik at jaio direnen artean, gizarte bazterketa, bere 
maila guztiak kontuan hartuz, % 42koa da. Talde horre-
tan, erabateko gizarteratze maila %22koa besterik ez 
da; biztanleria osoa kontuan hartuz, aldiz, ia % 57koa 

da. Bazterketa egoerak oraindik ere hedatuagoak dira 
lan adinean diren senide guztiak lan gabe dituzten seni-
tarteetan: horietan bizi direnen % 26,7 bazterketa larrian 
da eta erabateko gizarteratzea % 4koa besterik ez da. 
Bazterketa tasa apalagoak badituzte ere, norbait lan 
gabe dituzten senitarteek ere bazterketa tasa gora sa-
marrak dituzte. 
 

Familiaren osaerari dagokionean, bazterketa tasa gore-
nak pertsona bakarreko senitarteek eta guraso baka-
rreko familek dituzte; senitarte horietako pertsonen % 
20 inguru dira bazterketa larrian edo moderatuan. Beste 
muturrean lirateke seme-alabarik gabeko bikote batez 
osaturiko senitarteak, haien bazterketa tasa % 8,8koa 
besterik ez baita. 
 

Pobreziaren kasuan ikusi denaz bestela, bazterketaren 
kasuan, sexu eta adin aldagaiak, esanguratsuak badira 
ere, ez dituzte hain desberdintasun gordinak ekartzen 
gizarte taldeen artean. Halarik ere, bazterketa gutxiago 
ematen da erreferente gisa gizon bat duten senitar-
teetan eta 65 urtetik gorakoen artean. 
 

 
 
 

5. taula: Biztanleen banaketa, gizarteratze/baztertze mailaren arabera, pertsonen eta senitarteen zenbait ezauga-

rri kontuan hartuz. Gipuzkoa 2014 
 

  

Zeharkako banaketa (%) Banaketa zuta (%) 

Gizarte-

ratzea 

Halamo-

duzko 

gizarte-

ratzea 

Bazter-

keta 

modera-

tua 

Bazter-

keta 
larria 

Gizarte-

ratzea 

Halamo-

duzko 

gizarte-

ratzea 

Bazter-

keta 

modera-

tua 

Bazter-

keta 
larria 

Guztira 

Sexua 
Gizona 56,6 30,1 8,6 4,6 48,7 49,5 50,3 44,6 48,8 

Emaztea 57,0 29,4 8,1 5,5 51,3 50,5 49,7 55,4 51,2 

Pertsona 

nagusiaren 

sexua 

Gizona 56,8 30,3 8,6 4,4 76,8 78,1 79,2 66,1 76,8 

Emaztea 57,0 28,1 7,5 7,4 23,2 21,9 20,8 33,9 23,2 

Adina 

<18 54,5 32,1 7,6 5,9 16,6 18,7 15,8 20,1 17,4 

18-44 51,6 32,1 10,2 6,0 30,9 36,8 41,9 40,1 34,0 

45-64 58,1 28,4 8,7 4,8 28,2 26,3 28,8 26,0 27,6 

65 eta hortik gora 65,5 25,8 5,4 3,3 24,2 18,2 13,5 13,8 21,0 

Pertsona 

nagusiaren 

adina 

<45 49,9 33,7 9,6 6,9 27,4 35,4 36,0 42,2 31,3 

45-64 58,1 29,0 8,1 4,8 41,8 39,8 40,0 38,6 40,9 

65 eta hortik gora 62,8 26,5 7,2 3,5 30,8 24,8 24,0 19,3 27,9 

Nazionalita-

tea 

Espainiakoa 59,2 29,6 7,2 4,0 97,5 93,2 80,4 73,1 93,5 

Atzerrikoa 22,1 31,5 25,2 21,2 2,5 6,8 19,6 26,9 6,5 

Jaiolekua 

EAE 58,9 29,9 7,3 3,9 82,0 79,5 69,7 60,7 79,1 

Estatuan 60,1 28,3 7,2 4,4 14,7 13,2 12,1 11,9 13,9 

Estatutik at 27,2 31,0 21,8 20,0 3,3 7,3 18,2 27,4 7,0 

Senitartea 

Pertsona bakarrekoa 54,8 25,7 11,4 8,1 9,5 8,5 13,4 15,7 9,8 

Bikotea seme-alabarik 

gabe 
66,3 24,9 6,1 2,7 22,7 16,3 14,3 10,3 19,5 

Bikotea seme-alabekin 55,2 32,0 7,7 5,0 54,7 60,6 52,2 55,7 56,3 

Guraso bakarrekoa 50,3 30,2 12,3 7,1 9,6 11,1 16,1 15,3 10,9 

Beste 56,2 30,0 9,5 4,4 3,5 3,6 4,0 3,0 3,5 

Lanarekin 

duten 

harremana 

Lanarekin 

duten 

harremana 

Lanerako diren guztiak 

edo erdia baino gehiago 

lanean ari 

67,0 25,4 5,3 2,2 74,6 54,1 40,3 27,8 63,3 

Lanerako direnen erdia 
edo gutxiago lanean ari 

19,7 56,4 14,3 9,6 4,1 22,6 20,5 22,5 11,9 

Lanerakoen artean inor 

ez lanean 
4,0 36,6 32,7 26,7 ,5 8,5 27,0 36,2 6,9 

Inor ez lanerako 65,8 24,7 5,7 3,8 20,8 14,9 12,2 13,5 17,9 

Guztira  56,8 29,7 8,3 5,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 
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2.1.3. Beste lurraldeekiko erkaketa 
 
Gipuzkoako 2014ko egoera, aztertu ditugun adierazle 
gehienei dagokienean, EAErenarekin erka daiteke –
2014ko Gizarte Beharren Inkestaren PGDI-Pobrezia 
modulutik eta 2013ko FOESSAren Gizarteratze eta 
Gizarte Beharren Inkestatik (EINS) abiatuz−, Espainiar 
Estatuarenarekin eta Europar Batasunarenarekin –azken 
kasu honetan, 2014ko eta 2013ko datuetatik, Bizi Bal-
dintzen Inkestatik aterata lehenak eta Europar Batasu-
naren Errenta eta Bizi Baldintzen gaineko Estatistiketa-
tik (EU-SILC) besteak. 
 
Gipuzkoaren egoera EAErenarekin PGDIren datuetatik 
abiatuz erkatzeari dagokionean, kontuan hartuz PGDI-
ren landa lana uda baino lehen egin zela eta GPGBIre-
na, berriz, 2014ko irail eta azaro artean, bildu ditugun 
adierazle gehienek erakusten digute gure lurraldearen 
egoera hobea dela oraindik ere. Gipuzkoak duen ba-
tezbesteko errenta baliokidea EAErena baino % 5 gora-
goa da eta, horrez gain, pobrezia erlatiboko kasu gu-
txiago du (% 15,6 Gipuzkoan eta % 18,5 EAEn) eta diru 
sarrerei loturiko desberdintasun egoera zertxobait gu-
txiago, EAEn, oro har, direnak baino. Gure lurraldean, 
txikiagoak dira ere mantentzearen dimentsioko pobrezia 
egoerak. Guztiarekin ere, zifra hori kontu handiz hartu 
behar da, horren kalkulatzeko, PGDIk EAE osorako 
ematen dituen atalaseak baliatu baitira; hala egin dela-
rik, oso litekeena da egoera horiek gure lurraldean du-
ten eragina gutxietsiak izatea. 
 

 
 
Oro har, lurralde esparru desberdinak kontuan harturik –
autonomia esparrua, Estatukoa eta Europakoa–, baliatu 
diren adierazleek azaltzen duten egoera hobea da Gipu-
zoan, gainerako esparruetan baino. Salbuespen bakarra 
pobrezia larriaren kasua da, EAEren kasuan (% 4,9) urte 
berean Gipuzkoan hautemanikoa (% 5,4) baino apala-
goa baita. Pobrezia larria gehiagotan emateaz gain, 
EAErekin diren alde nagusietako beste bat da, Gipuzko-
an, pobrezia arriskuan direnen herena pobrezia larrian 
ere dela (gauza bera gertatzen da EB-15aren kasuan) 
eta Euskadiren kasuan, aldiz, ehuneko hori ia laurdena 
besterik ez dela. Bestalde, Espainiaren kasuan, ia erdia 
da ehuneko hori. 
 

Biztanleen gizarteratze/baztertze mailari loturiko emai-
tzei so eginez gero, ikus daiteke erabateko gizarteratzea 
askoz gehiago ematen dela Gipuzkoan, ez soilik Espai-
nian baino, ezpada EAEn baino ere; bazterketa egoerak, 
berriz, bai nolabaitekoa bai eta larria ere, nabarmen 
goragoak dira Espainian EAEn eta Gipuzkoan baino.  
 

Azkenik, esan daiteke adierazle horiek Gipuzkoaren 
kasuan ematen dituzten emaitzak –gure lurraldean 
zertxobait hobeak badira ere–, askoz hurbilago direla 
EB-15ekoetatik Estatukoetatik baino. Nabarmenenak 
pobrezia larriari eta bazterketa larriari loturiko emaitzak 
dira, Espainian biztanleen ia % 10 jotzen baitituzte 
egoera horiek, eta Gipuzkoan, aldiz, % 5a pasatxo.  
 

 

6. taula: Pobrezia, eskasia material, Gizarte bazterketa eta desberdintasun adierazle nagusiak.  

Gipuzkoa, EAE, Espaina eta EB-15 

(Biztanleria osoaren gaineko tasak) 
 

  
Gipuzkoa 

2014 

EAE 

2014 

Espainia 

2014 

Europar Batasuna 

EB-15 
2013 

EU-SILC 

adierazleak 

Pobrezia erlatiboa edo diru sarrera 

apalak 
15,6 18,5 22,2 16,4 

Pobrezia larria 5,4 4,9 10,6 5,5 

Eskasia material larria 5,2 5,2 7,1 7,3 

Lan intentsitate apala 8,4 12,0 17,1 11,5 

Pobrezia eta bazterketa (AROPE) 19,5 22,7 29,2 23,1 

Pobrezia erlatiboa, lanean den 

biztanlerian 
6,2 -- 12,6 8,6 

PGDI 
adierazleak 

Pobrezia 5,8 8,2 -- -- 

Ongizate eza 12,5 21,9 -- -- 

FOESSA 
adierazleak 

Guztiz gizarteratua 56,8 38,1 34,3 -- 

Halamoduz gizarteratua 29,7 45,3 40,6 -- 

Bazterketa moderatua 8,3 11,4 14,2 -- 

Bazterketa larria 5,1 5,2 10,9 -- 

Desberdintasun 

adierazleak 

Gini indizea 26,3 27,1 34,7 30,4 

S80/S20 4,0 4,2 6,8 4,9 

Diru sarreren 
adierazleak 

(euro/hilean) 

Batezbesteko errenta baliokidea 1.420,6 1.353,2 1.105,7 -- 

Pobrezia erlatiboaren atalasea 852,4 811,9 663,4 -- 

Pobrezia larriaren atalasea 568,3 541,3 442,3 -- 

Oharra: EAE eta Espainiako datu oro 2014koak dira, salbu FOESSA adierazleak, 2013koak baitira. 

Iturriak: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014; Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Estatistika Organo Berezkoa. 

Gizarte Beharren gaineko Inkesta, 2014. PGDI-Pobrezia Modulua; INE. Encuesta de Condiciones de Vida; Eurostat. EU-SILC (European Union Statis-
tics on Income and Living Conditions); LORENZO GILSANZ, F. (koord.) (2014). VII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Madrid: 

FOESSA Fundazioa, Cáritas Espaiñola Editores; FLORES MARTOS, R. eta URBICH, T. (koord.)(2014) Informe sobre exclusión y desarrollo social en el 

País Vasco.FOESSA Fundazioa. 
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2.2. Pobrezia, desberdintasun eta gizarte 
bazterketa egoeren bilakaera 

 
Gipuzkoako 2012ko eta 2014ko Pobrezia eta Gizarte 
Bazterketari buruzko Inkestaren bi aldietan lortu diren 
emaitzetatik abiatuz, pobrezia, gizarte bazterketa edo 
desberdintasun egoerak bi ikuspuntutatik azter dai-
tezke: lehenik, bi laginak zein bere aldetik hartuz azter 
daitezke; horrela jakin daiteke zenbateraino aldatu den 
biztanleen egoera azken bi urteotan. Azterketarako 
beste ikuspuntu bat izan daiteke 2012ko inkestan parte 
hartu zuten eta 2014an berriz ere parte hartu duten 
senitarteen bilakaera aztertzea –924 guztira, hau da, 
2012ko laginaren % 77-. Bi ikuspuntuak baliatuz, azter 
daiteke, ez soilik gipuzkoar gizartearen bi urteotako 
bilakaera, bi argazki finkoen bitartez, baina baita bi 
urteotan familia lagin handi batek, luzeran ikusirik, egin 
duen ibilbidea ere.  
 
 
2.2.1. Adierazle nagusien bilakaera 
 
Lehen ikuspuntutik, aztertu ditugun adierazle gehienek, 
7. taulan ikus daitekeen bezala, egoera zertxobait 
hobetu dela erakusten digute. Pobrezia erlatiboaren edo 
diru sarrera apalen tasa % 16,8koa izatetik % 15,6koa 
izatera pasa da bi urteotan, hau da, 1,2 puntutan apaldu 
da; pobrezia eta bazterketa arriskuaren AROPE tasa 3,2 
puntutan apaldu da; lanean direnen diru sarrera apale-
na, berriz, 0,8 puntutan, eta Gini indizea 0,9 puntutan, 
nahiz eta S80/S20 harremana 0,2 puntutan emendatu 
den. Diru sarreren adierazleei dagokienean, egoera nola 
edo hala mantentzen dela ikusten da, senitarteen ba-
tezbesteko errenta % 1,2 emendatu delarik. Aldaketa 
oso arinak dira denak, baina gipuzkoarren bizi bal-
dintzen nolabaiteko hobekuntzaren ideia ematen dute.  
 
 

Bilakaera ona erakusten diguten neurriez gain, bi adie-
razlek okerrera egiten dutela ikus daiteke ere; biak po-
brezia eta gizarte bazterketa egoera larrienekin loturik 
dira: pobrezia larriaren adierazlea da bat, 1,1 puntu gora 
egiten baitu, bi urteotan, eta bazterketa adierazlea bes-
tea, zeina, maila larrikoa eta maila moderatukoa batera 
kontuan hartuz gero, bi urteotan, gipuzkoarren % 11,8 
hartzetik % 13,4 hartzera pasatu baita. Datu horiek 
uzten digute pentsatzera ezen, egoerak egin duen 
hobetzeak ez dituela kolektibo guztiak berdin ukitzen 
eta biztanleen artean nolabaiteko polarizazioa gertatzen 
ari dela, arrisku edo prekarietate egoeran diren taldeak 
eta pobrezia eta bazterketa egoera larriak bizitzen ari 
diren taldeak barnean sarturik.  
 

Gipuzkoan, zenbait adierazletan ikus daitekeen hobet-
zea ez dator bat Gizarte Beharren Inkestaren PGDI-
Pobrezia moduloak EAErako, aldi berean (2012/12014), 
erakusten duen okertzearekin. Halere, zehaztu behar da 
Gipuzkoako inkesta egin zenean langabezia tasa oro-
korrak murrizten hasiak zirela, Gipuzkoan bederen, eta 
hartara, ekonomiaren nolabaiteko hobetzea gertatzen 
ari zela. Esan behar da ere, Gipuzkoari dagokionean,  
PGDI-k egoeraren okertze oso moderatua erakusten 
zuela, nolanahi dela ere, EAErena baino askoz apala-
goa. Halatan, adibidez, Autonomia Erkidegoan, oro har, 
mantentze pobreziaren tasa, PGDI-aren arabera, % 
7,3tik % 8,2ra pasatzen zen bitartean, Gipuzkoan, be-
rriz, % 6,3tik % 6,6ra pasatzen zen. Benetako ongizate 
ezaren adierazlearen beraren kasuan ere, Gipuzkoan, 
2012 eta 2014 artean, apaldu egiten da (% 8,2tik % 
7,7ra) eta apaltze hori ez da Araban edo Bizkaian gerta-
tzen. Horregatik guztiagatik, oro har, esan dateke bi 
inkestak, PGDI eta GPGBI, 2014rako, nolabaiteko 
hobetzea erakusten ari direla, gure lurralderako, eta hori 
ez dela gertatzen, oraingoz bederen, EAE bere osotasu-
nean harturik. 
 

 
 

7. taula: Pobrezia, gizarte bazterketa eta desberdintasun adierazle nagusien bilakaera. Gipuzkoa 2014 
 

  

Pertsonak Senitarteak 

2012 2014 
Bilakaera 

2012 2014 
Bilakaera 

Aldea. Bilak. Aldea. Bilak. 

EU-SILC 

adierazleak 

Pobrezia erlatiboa edo diru sarrera 
apalak 

16,8 15,6 -1,2 ▼ 17,6 15,6 -2,0 ▼ 

Pobrezia larria 4,3 5,4 +1,1 ▲ 4,0 4,4 +0,4 ▲ 

Eskasia material larria 5,2 5,2 -- = 6,1 5,2 -0,9 ▼ 

Lan intentsitate apala 9,3 8,4 -0,9 ▼ 13,0 10,9 -2,1 ▼ 

Pobrezia eta bazterketa (AROPE) 22,7 19,5 -3,2 ▼ 22,9 19,2 -3,7 ▼ 

Pobrezia erlatiboa, lanean den 

biztanlerian 
7,0 6,2 -0,8 ▼ -- -- -- -- 

FOESSA 

adierazleak 

Pobrezia 58,4 56,8 -1,6 ▼ 57,7 57,5 -0,2 = 

Ongizate eza 29,7 29,7 -- = 29,9 28,9 -1,0 ▼ 

Guztiz gizarteratua 7,0 8,3 +1,3 ▲ 7,1 8,3 +1,2 ▲ 

Halamoduz gizarteratua 4,8 5,1 +0,3 ▲ 5,3 5,3 -- = 

Desberdintasun 

adierazleak 

Bazterketa moderatua 27,2 26,3 -0,9 ▼ -- -- -- -- 

Bazterketa larria 3,8 4,0 +0,2 = -- -- -- -- 

Diru sarreren 
adierazleak 

(euro/hilean) 

Gini indizea 1.404,2 1.420,6 +16,4 ▲ -- -- -- -- 

S80/S20 842,5 852,4 +9,9 ▲ -- -- -- -- 

Batezbesteko errenta baliokidea 561,7 568,3 +6,6 ▲ -- -- -- -- 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2012-2014. 
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Horiek horrela, azalpen zehatzagoa behar da, ulertuko 
badugu zergatik, denbora tarte honetan, pobrezia erla-
tiboan izan den murrizketarekin batera, pobrezia larriak 
zertxobait gora egin duen.  
 

Kontuan hartuz ezen pobrezia larriaren adierazleak 
neurtzen duela, erabateko pobrezia baino gehiago, 
biztanleen osotasunarekin alderatuz, diru sarrera oso 
apalak dituztenen kopurua, batez ere, pentsa daiteke 
adierazle hori gora egitera eraman duten prozesuetako 
bat izan daitekeela, krisi ekonomikoa gainditzen haste-
ko testuinguru batean, biztanleetako batzuk, diru sarre-
rak, enpleguaren bidez, hobetzen ari direla. Horrek, alde 
batetik, eta langabe segitzen dutenek langabezia babe-
seko diru sarrerak galduz diru sartze eskasagoak iza-
teak, beste aldetik, ekar dezakete azken talde hori, 
batezbesteko diru sarrerek gora egin duten testuinguru 
batean, besteekiko egoera okerragoan direla azaltzea.  
 

Izan ere, GPGBIren emaitzek lana dutenen kopuruaren 
emendatze txiki bat  adierazten dute, 2012 eta 2014 
artean, hau da, lan egiten dutenen kopurua % 1,7 
emendatu da. Horrez gain, aldi berean, lan gabe direnen 
kopurua 7.500etik gora pertsonetan gutxitu da, baina 3 
puntutan emendatu da, aldiz, lan gabe eta langabezia 
laguntzarik gabe direnen ehunekoa. Ikuspuntu horretatik 
uler daiteke zergatik murriztu den zertxobait pobrezia 
erlatiboaren adierazlea, lana lortzen dutenen egoerak 
hobera egiten baitu, bai eta zergatik emendatu den 
pobrezia larria, biztanlerian orokorrean gertatu den diru 
sarreren batezbesteko mailak zertxobait gora egin due-
lako, hain zuzen ere. 
 

Hastapena besterik ez bada ere eta oso arina izanik ere, 
datu hauek pentsatzera eraman gaitzakete gizarte pola-
rizazio prozesu bat, pobreziaren pobretze prozesu bat 
abian dela. Izan ere, Gipuzkoan, pobrezia larrian direnen 
kopurua emendatzeaz gain, pobrezian ez direnen kopu-
rua ere emendatu da, baina tarteko zatia txikiago egin 
da, hau da, pobrezia larrian izan gabe, diru sarrera apa-
lak dituztenen zatia (ikus 1. grafikoa). Hau da, muturreko 
egoerak zertxobait emendatu dira. 
 
 

1. grafikoa: Biztanleak pobrezia/pobrezia eza eskalan 

banatzearen bilakaera. 

Gipuzkoa 2012-2014 

 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-

ta2012-2014. 

 

 
Joera hori ikus daiteke ere biztanleriaren batezbesteko 
diru sarrerak hamar zati berdin edo deziletan banatuz 
gero (ikus 8. taula). Hala eginez gero, ikus daiteke ba-
tezbesteko diru sarreratik beherako diru sarrerak dituz-
ten taldeen barnean –1etik 5era bitarteko dezila–, 2012 
eta 2014 artean, diru sarreretan behera egiten duen 
bakarra dezil apalenekoa dela (gizartearen %10 po-
breena). 
 
 

8. taula: Biztanleen batezbesteko errenta baliokidea-

ren bilakaera, diru sarreren dezilen arabera.  

Gipuzkoa 2012-2014 

(Euro/hileko) 
 

 

2012 2014 
Bilakaera 

(%etan) 

1. dezila 602 560 -7,0% 

2. dezila 800 833 4,2% 

3. dezila 973 1.019 4,7% 

4. dezila 1.169 1.193 2,1% 

5. dezila 1.308 1.346 2,9% 

6. dezila 1.500 1.501 0,1% 

7. dezila 1.698 1.650 -2,8% 

8. dezila 1.905 1.935 1,6% 

9. dezila 2.167 2.243 3,5% 

10. dezila 2.807 2.911 3,7% 

Guztira 1.404 1.421 1,2% 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-
ta2012-2014. 

 
 
Aldaketa erlatibo garrantzitsua ageri da, aldiz, 2. eta 3. 
deziletako batezbesteko diru sarreretan (diru sarrera 
apalak dituzten pertsonenak, gehienak pobrezia erlati-
boan dira, baina ez larrian), eta 9. eta 10. deziletan, hau 
da, diru sarrera gorenak dituzten % 20 biztanleenetan. 
 
Horren ondorioz, esan ote daiteke diru sarreren arabe-
rako gizarte desberdintasunak emendatu direla Gipuz-
koan? Nolabaiteko gizarte polarizazioa gertatzen hasi 
dela pentsaraz dezaketen datuak badira ere, orain aipa-
tu berri ditugunak kasu, oraindik oso goiz da horrelako 
ondoriora heltzeko.  
 
Bide horretan, hori neurtzeko baliatzen diren adierazleek 
– Giniren koefizientea eta S80/S20 erlazioa– ez dute 
hori argi uzten. Izan ere, Giniren koefizientearen arabera 
–errentaren arabera banaturiko biztanleriaren zama 
metatuaren eta biztanleria horrek duen errentaren zama 
metatuaren arteko erlazioa azaltzen duen adierazlea–, 
desberdintasuna zer edo zer gutxitu da ( 27,2tik, 
2012an 26,3ra, 2014an), baina pentsa daiteke hori ger-
tatu dela pobrezia erlatiboaren atalasean ziren gizarte 
talde zenbaitek 2012an zuten egoera hobetu dutelako. 
 
Diru sarrera handienak dituzten biztanleen % 20aren 
guztizko errenta diru sarrera apalenak dituzten biztan-
leen % 20aren guztizko errentarekin lotzen duen 
S80/S20 adierazleari dagokionean, emaitzek alderan-
tzizko bilakaera adierazten dutela dirudi, ordea. 
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2012 eta 2014 artean, adierazle hau 3,8tik 4ra pasatu 
da; horrek uzten du pentsatzera orain lehen baino han-
diagoa dela gure gizarteko biztanle aberatsenen eta 
pobreenen arteko arrakala. Halarik ere, aldi honetarako 
ageri den aldea guztiz ñiminoa da, diru sarrera guztiak 
biztanleen kintiletan banatzeari buruzko hurrengo grafi-
koak erakusten duen moduan. 2012an, errenta gutxien 
zuen gipuzkoarren % 20ak errentaren % 9a zuen guzti-
ra, eta diru sarrera handienak zituen % 20ak, berriz, 
errenta osoaren ia % 34a zuen. 2014an, ehuneko horiek 
% 8,8 eta % 34,8koak dira. 
 
 

2. grafikoa: Guztizko diru sarreren bilakaera, biztan-

leen kintiletan. Gipuzkoa 2012-2014 
 

 
Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-

ta2012-2014. 
 
 

Epigrafe honen hastapenean aipatu dugun bezala, po-
brezia larriaz gain, bazterketa egoerak ere (ez horren-
beste bazterketa larria nola, batez ere, moderatua) 
zertxobait emendatu dira gure lurraldean.

 

9. taula: Gizarte bazterketaren moduren bat bizi duten 

pertsonen ehunekoaren bilakaera.  

Gipuzkoa 2012-2014 
 

 
2012 2014 Bilakaera 

Lanetik baztertua 19,2 13,2 ▼ 

Kontsumotik baztertua 1,8 2,4 ▲ 

Politikatik baztertua 7,5 10,3 ▲ 

Heziketatik baztertua 2,6 1,6 ▼ 

Etxebizitza bazterketa 24,2 26,5 ▲ 

Osasunetik baztertua 6,2 5,7 ▼ 

Gizarte gatazka 3,9 3,9 = 

Gizartetik bakartua 0,8 0,8 = 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-
ta2012-2014. 

 
 

Gizarte bazterketaren maila bakoitza aztertzen denean, 
FOESSA metodologia erabiliz (ikus 9. taula), ikus daite-
ke okerren doazenak kontsumoari, politika alorrari eta 
etxebizitzari loturikoak direla. Lehenari dagokionean,  (7. 
eta 8. adierazleen bitartez eraikia) emendatze hori mutu-
rreko pobrezia egoeran diren senitarteetan (diru sarre-
ren % 30eko atalasetik pekoak) bizi diren pertsonen 
kopuruan gertaturiko emendatzeari loturik litzateke, 
batez ere, talde hori, denbora tarte horretan, % 1,7tik %  
2,4ra pasatu baita. Ardatz politikoari loturiko bazterketa-
ren emendatzea –biztanleen % 7,5etik % 10,3ra pasa-
tzen baita eta 9 eta 10 adierazleetan ikus daiteke– ger-
tatu da senitarte gehiagok adierazi duelako ez dutela 
inongo elkarte edo gizarte erakundetan parte hartzen 
edota ez dutela, normalean, hauteskunde politikoetan 
parte hartzen. Azkenik, etxebizitzari loturiko bazterketa 
dela eta (dimentsio hori 14tik 21 bitarteko adierazleen 
bidez kalkulatu da), aldi honetan emendatu den neurri 
bakarra etxean hezeguneak, itoteak edota leihoetan eta 
ateetan ustel uneak izatearena izan da, % 9,1 izatetik % 
13,2 izatera pasa baita. 
 

 
 

 
10. taula: Gizarte bazterketako FOESSA adierazleen bilakaera. Gipuzkoa 2012-2014 

(Biztanleria osoaren gaineko ehunekoak) 

 

 2012 2014  2012 2014 

1. Pertsona nagusia lan gabe, urtebetez edo luzeago. 5,4 3,4 
19. Ingurune andeatuetan diren etxebizitzetan bizi diren 

senitarteak 
1,5 1,7 

2. Pertsona nagusia kontratu gabeko lanean 0,3 0,3 20. Arkitektura oztopoak dituzten etxebizitzak  8,9 5,0 

3. Pertsona nagusia segurantza sozialik gabe lanean. 1,3 0,7 21. Gastu gehiegi dituzten etxebizitzak 5,6 5,7 

4. Landunik edo pentsiodunik gabeko senitartea 2,9 3,8 22. Osasun babesik ez duen norbait duten senitarteak 0,5 0,1 

5. Lan formakuntzarik gabeko langabeak dituzten senitarteak 15,9 9,7 23. Gosea pasa duten edo pasatzen duten senitarteak 0,9 1,1 

6. Lanerakoak liratekeen guztiak langabe dituen senitartea 1,0 1,6 
24. Denek dute ezintasunen bat, eritasunen bat edo men-

dekotasunen bat  
1,3 1,2 

7. Muturreko pobrezian diren senitarteak (% 30) 1,7 2,4 25. Laguntzarik gabe diren mendekoak dituzten senitarteak 0,1 0,2 

8. Oinarrizko ondasunen bat falta duten senitarteak 0,3 0,0 26. Medikuarengana ez doazen eriak dituzten senitarteak 0,6 0,4 

9. EBtik kanpoko atzerritar +18koak dituzten senitarteak 4,2 4,1 27. Botiken edo janarien gastua murrizten duten senitarteak 3,9 3,6 

10. Hauteskunde/elkarteetan parte hartzen ez duten 

senitarteak 
3,4 6,6 28. Norbaitek tratu txarrak jasan edo jasaten ditu 1,2 0,7 

11. Eskolara gabeko 3-15 urte bitartekoak dituzten senitar-

teak 
0,1 0,3 29. Kideen artean harremanak gaiztoturik diren senitarteak 0,7 1,5 

12. Ikasketarik gabeko 16-64 urtekoak dituzten senitarteak 2,0 0,9 30. Zerbaiten mende izateko arazoren bat duten senitarteak 2,0 1,9 

13. 65+ urtetik gorako analfabetoren bat duten senitarteak 0,5 0,5 31. Norbait nerabe-ama, kiderik gabe 0,0 0,3 

14. Azpibizitzetan bizi diren senitarteak -- -- 32. Justiziarekin arazoak dituzten senitarteak 0,8 0,4 

15. Eskasia larriak dituzten etxebizitzetan bizi diren senitar-

teak 
2,9 2,8 33. Sostengurik ez duten pertsonak dituzten senitarteak 0,5 0,5 

16. Hezetasuna duten etxebizitzetan bizi diren senitarteak 9,1 13,2 34. Auzoekin oso harreman gaiztoak dituzten senitarteak 0,3 0,4 

17. Metatze larria (<15 m2 baliagarri pertsonako) 5,1 4,9 35. Norbait erakundetan dituzten senitarteak 0,0 0,0 

18. Etxebizitza segurtasunik gabe daukan senitartea 0,1 0,2 Senitarteak, guztira 100,0 100,0 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2012-2014. 
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Egoerak bilakaera bera egin du biztanle talde ororen-
tzat? Generoaren ikuspuntutik, denak seinalatzen du 
emazteentzat emendatu direla pobrezia egoerak 
zertxobait, bai eta bazterketakoak ere. Joera hori ez da 
argia, baldin eta senitarteko erreferente den pertsonaren 
sexuari begiratzen badiogu. Kasu horretan, pobrezia 
erlatiboko egoeretan, emazte batek daramatzan 
etxeetan bizi direnen zama espezifikoaren emendatze 
bat gertatu da; bazterketa egoeren artean, aldiz, gizo-
nek daramatzaten senitarteek dute gehien okertu beren 
egoera. 
 

Adinaren ikuspuntutik eta batez ere egoera larrienak –
pobreziakoak, batez ere- azaltzen dituzten adieraz-
leetan, egoera, adin txikikoentzat okertzen da. Nolanahi 
dela ere, pentsa daiteke pobrezia larriaren adierazleak 
okerrera egitea loturik dela, neurri handi batetan, etorki-
nen egoeraren okertzearekin, eta pobrezia erlatiboaren 
adierazleen hobera egitea argiagoa izango zela, atzerri-
ko nazionalitatea dutenen egoerak okerrera egin ez 
balu. Guztiarekin ere, adin txikikoen zama erlatiboa 
emendatu da pobrezia larrian direnen artean, lehen, 
egoera horretan zirenen % 25 izatera heltzen ez baziren, 
orain % 28,1 baitira, biztanleria osoan duten zama 
espezifikoa % 17,4koa besterik ez bada ere. 
 
 

Nabarmen emendatzen dira ere, lehen aipatu dugun 
bezala, pobrezia larriko egoerak (baina ez pobrezia 
erlatibokoak) atzerriko nazionalitatea dutenen artean. 
Guztiarekin ere, hoberako bilakaera da eskasia materia-
leko eta gizarte bazterketako egoeretan. Bi adierazleen 
emaitzak, talde horrentzat, 6 eta 9 punturen artean 
gutxitzen dira, nahiz eta biak oraindik oso goian izan: 
atzerritarren laurden luzea bizi da eskasia materiala 
duten senitarteetan eta ia erdia da, oraindik ere, gizarte 
bazterketaren graduetako batean. Bestalde, EAEn jaio-
takoen artean, aldaketak ez dira horren nabarmenak 
izan, azterturiko adierazle ia guztiak –pobrezia erlatibo-
koa ez, bertakoen %14koa izatetik %12,6 izatera pasa 
baita bi urteotan- zer edo zer okerrago badira ere. 
 
Familiaren osaerari dagokionean, aipatzekoa da, pobre-
zia larriko egoeretan, emendatu dela bikote heldua eta 
seme-alabez osaturiko senitarteen zama espezifikoa:  
2012tik 2014ra, horrelako senitarteetan diren pertsonak, 
pobrezia larrian diren senitarte ororen arteko % 4,1 
izatetik % 5,8 izatera pasa dira; hori seguruenik loturik 
da haurren pobrezia larriaren emendatzeari. 
 

 

11. taula: Pobrezia, eskasia eta gizarte bazterketaren adierazle nagusien banaketa, pertsonen eta senitarteen 

zenbait ezaugarriren arabera. Gipuzkoa 2014 

(Banaketa zuta %) 
 

  

Diruzko pobrezia Eskasia materiala eta bazterketa 

Guztira 
Pobrezia larria Pobrezia erlatiboa 

Eskasia material 
larria 

Bazterketa mode-
ratu eta larria 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Sexua 
Gizona 50,2 46,0 48,4 43,8 47,5 48,8 50,8 48,1 48,7 48,8 

Emaztea 49,8 54,0 51,6 56,2 52,5 51,2 49,2 51,9 51,3 51,2 

Pertsona 

nagusiaren 

sexua 

Gizona 70,2 71,4 70,6 66,0 63,4 62,3 61,4 74,3 77,5 76,8 

Emaztea 29,8 28,6 29,4 34,0 36,6 37,7 38,6 25,7 22,5 23,2 

Adina 

<18 24,9 28,1 22,1 21,3 27,6 23,0 16,8 17,4 17,6 17,4 

18-44 37,2 42,4 33,1 33,9 38,3 41,5 39,1 41,2 34,9 34,0 

45-64 25,6 21,3 21,1 24,4 25,4 23,6 26,3 27,7 27,3 27,6 

65 eta hortik gora 12,3 8,3 23,7 20,4 8,7 11,9 17,8 13,6 20,2 21,0 

Pertsona 

nagusiaren 

adina 

<45 37,4 52,2 36,2 32,5 55,4 48,3 34,0 38,3 31,9 31,3 

45-64 47,1 26,9 32,8 38,7 32,4 26,5 41,2 39,5 42,7 40,9 

65 eta hortik gora 15,5 20,9 31,1 28,8 12,2 25,1 24,8 22,2 25,4 27,9 

Nazionalita-

tea 

Espainiakoa 66,2 60,2 79,0 78,5 52,7 66,9 68,9 77,7 93,0 93,5 

Atzerrikoa 33,8 39,8 21,0 21,5 47,3 33,1 31,1 22,3 7,0 6,5 

Jaiolekua 

EAE 46,7 54,3 63,1 63,5 42,7 55,0 48,9 66,3 76,2 79,1 

Estatuan 20,8 8,4 16,4 15,7 11,1 12,6 20,4 12,0 16,5 13,9 

Estatutik at 32,5 37,3 20,4 20,8 46,2 32,5 30,7 21,7 7,3 7,0 

Senitartea 

Pertsona bakarrekoa 7,3 7,7 12,1 12,5 17,5 14,6 13,7 14,3 8,4 9,8 

Bikotea seme-alabarik 
gabe 

11,7 10,7 18,5 14,9 6,5 11,3 16,6 12,8 19,1 19,5 

Bikotea seme-alabekin 56,9 60,6 50,7 50,3 49,8 45,2 45,7 53,5 59,5 56,3 

Guraso bakarrekoa 23,0 15,8 16,8 18,9 24,9 21,5 18,3 15,8 8,4 10,9 

Beste 1,1 5,2 1,9 3,4 1,3 7,5 5,7 3,7 4,6 3,5 

Lanarekin 

duten 

harremana 

Lanarekin 

duten 

harremana 

Lanerako diren guztiak 

edo erdia baino gehiago 

lanean ari 

15,1 11,7 31,2 22,3 34,7 18,1 31,1 35,6 59,7 63,3 

Lanerako direnen erdia 

edo gutxiago lanean ari 
18,7 21,0 18,5 26,6 24,9 22,5 25,4 21,2 16,0 11,9 

Lanerakoen artean inor 

ez lanean 
56,5 50,9 28,3 29,5 30,9 49,5 29,9 30,5 7,2 6,9 

Inor ez lanerako 9,7 16,4 21,9 21,6 9,4 9,9 13,6 12,7 17,0 17,9 

Guztira  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Biztanleria osoaren %  4,3 5,4 16,8 15,6 5,2 5,2 11,8 13,4 100,0 100,0 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 
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Azkenik, familiak duen lan egoeraren ikuspuntutik, 
egoera hobetu zaie lanerako izan litezkeen guztiak la-
nean ari diren senitarteetan, baina okerrera egin du, 
lanerako litezkeen baina lanik ez duten pertsonak dituz-
ten senitarteentzat, nahiz eta, termino absoluetan, talde 
hori ere, 2012an baino txikiagoa den orain. Bereziki 
nabarmen egin du okerrera lana dutenak eta ez dutenak 
elkarrekin bizi diren familien egoerak, haien kasuan, 
pobrezia adierazleek nabarmen gora egin dute; pobre-
zia larrikoak % 5etik % 9,6ra igo dira eta pobrezia erla-
tibokoak % 19,4tik % 34,9ra; aldi berean, batezbesteko 
diru sarrera baliokidea ia % 9an gutxitu da (1.283 eu-
ro/hilekotik 1.168tara). Familia horien osaera, urte bate-
tik bestera alda bazitekeen ere, gerta daiteke ere lan 
merkatuaren okertze bat izatea, ez horrenbeste lan-
postuak sortzeari dagokionean, nola sorturiko lan-
postuen kalitateari dagokionean.  

 
Eman diren aldaketak balioztatzeko beste modu bat, 
biztanleen batezbesteko diru sarreren bilakaera azter-
tzea izan daiteke. Alor horretan, 12. taulan ikus daite-
keen moduan, bi urteotan batezbesteko errenta balio-
kidearen gaineko datuek ere –% 1,2koa biztanleria osoa 
hartuz− uzten dute pentsatzera egoera ia biztanle 
guztientzat hobetu dela eta alde batera geratu direla, 
soilik, jadanik egoera txarragoan ziren taldeak. 

 

12. taula: Biztanleen batezbesteko errenta baliokidea-

ren bilakaera, zenbait ezaugarriren arabera. Gipuzkoa 

2012-2014 
 

  2012 2014 Bilakaera 

Naziona- 
litatea 

Espainiakoa 1.435 1.440 0,4% 

Atzerrikoa 833 800 -4,0% 

Pobrezia 

Larria 467 432 -7,3% 

Erlatiboa, ez larria 737 735 -0,3% 

Ez da 1.565 1.542 -1,5% 

Senitartearen 

diru sarrera 
baliokideak 

kintilka 

1. kintila 714 727 1,8% 

2. kintila 1.060 1.112 4,8% 

3. kintila 1.400 1.421 1,5% 

4. kintila 1.787 1.794 0,4% 

5. kintila 2.367 2.460 3,9% 

Guztira  1.404 1.421 1,2% 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-

ta2014. 

 
Atzerriko nazionalitatea dutenak eta pobrezia larriko 
egoeran direnak, nahiz eta zertxobait murriztu den ere 
pobrezia erlatiboko egoeran ez direnen batezbesteko 
errenta baliokidea (talde horien neurria aldatu delako 
izan daiteke). Nolanahi den ere, hala atzerritarrentzat 
nola pobrezia larriko egoeran direnentzat, 2012ko ba-
tezbesteko errenta balikokidea 2014koa baino dexente 
handiagoa zen. Errenta kintilei so eginiez, bigarrenaren 
eta bosgarrenaren errenta mailak igo dira gehien. 
 

 
13. taula: Pobrezia, eskasia eta gizarte bazterketa adierazle nagusien banaketa, pertsonen eta senitarteen zenbait 

ezaugarriren arabera. Gipuzkoa 2014 

(Zeharkako banaketa %) 
 

 

  

Diruzko pobrezia Eskasia materiala eta bazterketa 

Pobrezia larria Pobrezia erlatiboa Eskasia material larria 
Bazterketa moderatu 

eta larria 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Sexua 
Gizona 4,5 5,1 16,7 14,0 5,0 5,2 12,3 13,2 

Emaztea 4,2 5,7 16,9 17,2 5,3 5,2 11,4 13,6 

Pertsona 

nagusiaren 

sexua 

Gizona 3,9 5,0 15,3 13,4 4,2 4,2 9,4 13,0 

Emaztea 5,7 6,7 22,0 22,9 8,4 8,4 20,3 14,9 

Adina 

<18 6,1 8,8 21,1 19,2 8,1 6,8 11,3 13,5 

18-44 4,6 6,8 16,0 15,5 5,7 6,3 13,2 16,2 

45-64 4,1 4,2 13,0 13,8 4,8 4,4 11,4 13,5 

65 eta hortik gora 2,6 2,1 19,8 15,2 2,2 2,9 10,5 8,7 

Pertsona 

nagusiaren 

adina 

<45 5,1 9,1 19,1 16,2 9,0 8,0 12,6 16,4 

45-64 4,8 3,6 12,9 14,8 3,9 3,3 11,4 13,0 

65 eta hortik gora 2,6 4,1 20,6 16,2 2,5 4,7 11,6 10,7 

Nazionalita-

tea 

Espainiakoa 3,1 3,5 14,3 13,1 2,9 3,7 8,8 11,1 

Atzerrikoa 21,0 33,4 50,7 52,1 35,1 26,4 52,8 46,4 

Jaiolekua 

EAE 2,7 3,7 14,0 12,6 2,9 3,6 7,6 11,2 

Estatuan 5,4 3,3 16,7 17,7 3,5 4,7 14,6 11,6 

Estatutik at 19,2 29,1 47,1 46,6 32,6 24,0 49,6 41,8 

Senitartea 

Pertsona bakarrekoa 3,7 4,3 24,2 20,0 10,7 7,7 19,2 19,5 

Bikotea seme-alabarik 

gabe 
2,6 3,0 16,3 11,9 1,8 3,0 10,3 8,8 

Bikotea seme-alabekin 4,1 5,8 14,4 14,0 4,3 4,1 9,1 12,7 

Guraso bakarrekoa 11,8 7,9 33,5 27,2 15,2 10,2 25,6 19,5 

Beste 1,1 8,0 7,0 15,0 1,5 10,9 14,7 13,8 

Lanarekin 

duten 

harremana 

Lanarekin 

duten 

harremana 

Lanerako diren guztiak 

edo erdia baino gehiago 

lanean ari 

1,1 1,0 8,8 5,5 3,0 1,5 6,2 7,5 

Lanerako direnen erdia 
edo gutxiago lanean ari 

5,0 9,6 19,4 34,9 8,0 9,7 18,8 23,9 

Lanerakoen artean inor 

ez lanean 
33,8 40,2 66,1 67,0 22,1 37,1 49,0 59,4 

Inor ez lanerako 2,5 5,0 21,7 18,8 2,9 2,9 9,4 9,5 

Guztira  4,3 5,4 16,8 15,6 5,2 5,2 11,8 13,4 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 
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2.2.2. Pobrezia eta gizarte bazterketa egoerak 
mantentzea 

 
Inkestaren bi aldietan, 2012an eta 2014an, inkesta egin 
zaien familien nondik norakoa aztertzeak zenbait muga 
baditu ere, interes handiko datuak eskaintzen ditu, 
Gipuzkoan pobrezia eta gizarte bazterketako egoerak 
mantentzeari dagokionean. 
 
 

14. taula: Biztanleriaren banaketa pobrezia erlatiboa 

mantentzeari dagokionean.  

Gipuzkoa 2012-2014 (luzerako lagina) 

 
  2014 

Bada Ez da Guztira 

Zutabeen %      

Pobrezia 

erlatiboa 2012 

Bada 67,4 7,6 15,5 

Ez da 32,6 92,4 84,5 

Guztira 100,0 100,0 100,0 

Lerroen %      

Pobrezia 

erlatiboa 2012 

Bada 57,7 42,3 100,0 

Ez da 5,1 94,9 100,0 

Guztira 13,3 86,7 100,0 

taularen %      

Pobrezia 

erlatiboa 2012 

Bada 9,0 6,6 15,5 

Ez da 4,3 80,2 84,5 

Guztira 13,3 86,7 100,0 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-

ta2012-2014. 

 
 
Horri dagokionean, 14. taulak argi erakusten du Gipuz-
koako biztanleria lau taldetan banaturik dela:  
 

- 2012an pobrezia erlatiboan izan eta 2014an ere hala 
diren pertsonak –hau da, iraunkorki diru sarrera apa-
leko edo pobre diren pertsonak –biztanleen % 9 dira 
eta, gutxi gorabehera, 2012an pobre zirenen %58a. 

 

- 2012an pobre izan eta 2014an ez direnak –hau da, 
tarte horretan pobreziari ihes egin diotenak− biztan-
leen %  dira eta, gutxi gorabehera, 2012an pobre 
zirenen % 42; hortatik atera daiteke 2012an pobre 
ziren hamar pertsonetatik lau ez direla jadanik pobre 
2014an. 

 

- 2012an pobre izan ez eta 2014an pobre direnak biz-
tanleen % 4,3 dira eta gaur egun pobrezian direnen 
heren bat inguru. Bestela esanda: gaur egun pobre 
direnen heren bat ez ziren 2012an pobre. 

 

- Azkenik, biztanleen % 80,2 ez da aztertzen ari garen 
denbora tarte horretan inoiz pobre izan. 

 
Esandakotik atera daiteke gipuzkoarren % 20 inguru 
pobrezia erlatiboko edo diru sarrera apaleko egoeran 
bizitu dela uneren batean bederen, azken lau urteotan 
eta haietarik, erdia denbora tarte horretan beti izan dela 
pobrezia egoeran. Beste erdia edo 2012tik 2014 arteko 
tartean, pobreziari ihes egin dio edo, alderantziz, pobre-
ziak harrapatu du denbora tarte horretan. 

 

 

3. grafikoa: Biztanleriaren banaketa, pobrezia erlati-

boa mantentzeari dagokionean.  

Gipuzkoa 2012-2014 (luzerako lagina) 

 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-

ta2012-2014. 

 
 
Gipuzkoarren egoera azaldu dugunaren berdina da, 
pobrezia edo siru sarrera urriak aztertu ordez, bazterke-
ta larriko eta moderatuko egoerak aztertzen baditugu, 
oro har. Luzerako laginak erakusten duen moduan, 
biztanleen % 82,7k ez du halako egoerarik bizi aztertu 
ditugun urteetan eta % 3,1ek etengabe bizitu ditu.  
 
Aipatu behar da ere, 2012an bazterketa egoeran zirenen 
bi heren ez direla jadanik 2014an –hau da, azterturiko 
biztanleen % 6,2–, baina, aldi berean, gipuzkoarren % 
8a erori da, azken bi urteotan, bazterketa egoeran. 
 
 

4. grafikoa: Biztanleriaren banaketa, bazterketa man-

tentzeari dagokionean (larria edo moderatua) 
Gipuzkoa 2012-2014 (luzerako lagina) 

 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-

ta2012-2014. 
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15. taula: Biztanleriaren banaketa, gizarte-

ratze/baztertze eskalan duten egoeraren arabera. 

Gipuzkoa 2012-2014 (luzerako lagina) 

 

 2014 

2012 [1] [2] [3] [4] Guztira 

[1] Gizarteratua 43,4 11,7 3,1 0,8 59,0 

[2] Halamoduz gizarte-
ratua 

14,3 13,3 2,0 2,1 31,7 

[3] Bazterketa modera-

tua 
2,2 2,3 0,6 0,8 5,9 

[4] Bazterketa larria 1,0 0,6 0,8 0,8 3,3 

Guztira 60,9 27,9 6,6 4,6 100,0 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-

ta2012-2014. 

 
Era berean, jaso ditugun emaitzetatik ikus daiteke 
2012an gizarteratze bi mailetakoren batean zen biztan-
leria oso trinkoa dela: pertsona horien % 90 inguru edo 
gizarteraturik jarraitzen dute edo erabat gizarteratuta 
izatearen eta halamoduz gizarteratuta izatearen artean 
mugitzen dira, alde batera nola bestera. Halarik ere, 
azkoz mugikorragoak dira gizarte bazterketako egoerak, 
bere maila orotan eta, bereziki bazterketa moderatu-
koak: 2012an bazterketa moderatua bizi zuten pertso-
nen % 24,3 besterik ez diraute bazterketaren ardatzean 
(hala moderatuan nola larrian), eta orain dela bi urte 
bazterketa larrian zirenen artean, berriz, gizarteratu 
direnak (erabat edo halamoduz) % 50,4 dira. 
 
Pobrezia erlatiboan sartu, atera eta mantentzearen 
emaitzak laginaren ezaugarri soziodemografikoen ara-
bera aztertuz gero, hiru elementu interesgarri azaltzen 
zaizkigu (ikus, 16. taula). 
 

Pobrezia iraunkorreko tasa bereziki gora da emazteek 
daramatzaten etxeetan bizi direnen artean (% 12,8), 18 
urtez pekoen artean eta 65 urtez gorakoen artean eta, 
batez ere, lan egiteko moduan diren guztiak lan gabe 
dituzten etxeetan (% 40,5) eta atzerriko nazionalitatea 
dutenek daramatzaten etxeetan bizi direnen artean (% 
54,7) edo atzerrian jaio direnek daramatzaten etxeetan 
(% 46,2). Talde horietan guztietan gorago da ere, aldeak 
horren handiak ez izan arren, 2012an pobre izan ez eta 
2014an pobre izatera heldu direnen ehunekoa. 
 
Alde nabarmenak ageri dira ere, bertakoen eta etorkinen 
artean, 2012an bederen pobrezian izan eta ez izatera 
pasatzeko aukerari dagokionean: lehen esan dugu 
2012an pobrezian zirenen % 42,3 ez direla hala jadanik 
2014an, baina EAEn jaiotakoen artean, ehuneko hori % 
48,6koa da, baina atzerrian jaiotakoen artean, berriz, % 
10ekoa besterik ez da. Langabezian direnen etxeetako 
biztanleen kasuan ere ehuneko apala da: % 16,4. 
 
Datu horiek guztiek erakusten dute atzerritarrak bereziki 
agertzen direla pobrezian diren taldeetan eta bereziki 
pobrezia iraunkorrean direnen artean. Hartara, atzerrian 
jaiotakoak, luzerako laginean parte hartu duten familien 
% 4,8 dira, baino pobrezia iraunkorrean direnen % 24,6. 
 

 

16. taula: Pobrezia erlatiboan den biztanleriaren banaketa, pertsonen eta senitarteen zenbait ezaugarriren arabera, 

2014an. Gipuzkoa 2012-2014 
(luzerako lagina) 

 

  

Zeharkako banaketa (%) Banaketa zuta (%) 

Pobrezia  

iraunkorra 

Pobrezia 

uztea 

Pobrezian 

sartzea 

Pobrezia 

eza 

Pobrezia  

iraunkorra 

Pobrezia 

uztea 

Pobrezian 

sartzea 

Pobrezia 

eza 
Guztira 

Sexua 
Gizona 8,4 6,4 4,1 81,1 46,0 48,1 46,1 49,7 49,1 

Emaztea 9,5 6,7 4,6 79,2 54,0 51,9 53,9 50,3 50,9 

Pertsona 

nagusiaren 

sexua 

Gizona 7,8 5,8 4,5 81,8 67,0 68,4 80,1 78,5 76,9 

Emaztea 12,8 9,0 3,7 74,5 33,0 31,6 19,9 21,5 23,1 

Adina 

<18 10,4 6,6 5,1 77,9 18,3 15,9 18,4 15,2 15,7 

18-44 9,5 7,7 3,5 79,3 34,0 37,2 25,7 31,6 31,9 

45-64 6,5 5,2 6,4 82,0 22,1 24,1 44,8 31,2 30,5 

65 eta hortik gora 10,5 6,8 2,2 80,5 25,6 22,8 11,1 22,0 21,9 

Pertsona 

nagusiaren 

adina 

<45 7,1 6,6 4,2 82,1 76,1 96,3 94,0 98,4 96,1 

45-64 54,7 6,3 6,6 32,4 23,9 3,7 6,0 1,6 3,9 

Jaiolekua 

Nazionalita-

tea 

65 eta hortik gora 7,0 6,6 3,7 82,7 62,6 80,7 69,2 83,1 80,5 

Espainiakoa 7,8 6,9 6,4 78,9 12,8 15,5 21,8 14,5 14,7 

Atzerrikoa 46,2 5,1 8,1 40,5 24,6 3,7 9,0 2,4 4,8 

Jaiolekua 

EAE 14,5 6,4 4,7 74,5 14,4 8,6 9,6 8,3 8,9 

Estatuan 6,5 6,8 3,3 83,4 13,4 19,1 13,9 19,1 18,4 

Estatutik at 8,5 5,7 4,5 81,3 55,6 51,1 61,8 59,6 58,8 

Pertsona bakarrekoa 12,5 12,0 5,7 69,8 14,4 18,8 13,7 9,0 10,3 

Bikotea seme-alabarik 

gabe 
5,4 4,4 1,2 89,1 2,2 2,4 1,0 4,0 3,6 

Lanarekin 

duten 

harremana 

Lanarekin 

duten 

harremana 

Lanerako diren guztiak 
edo erdia baino gehiago 

lanean ari 

3,6 6,2 1,4 88,8 26,2 62,4 21,8 72,8 65,8 

Lanerako direnen erdia 

edo gutxiago lanean ari 
21,4 5,3 18,9 54,4 26,6 9,0 48,7 7,6 11,1 

Lanerakoen artean inor ez 
lanean 

40,5 8,0 16,6 34,9 24,1 6,4 20,4 2,3 5,3 

Inor ez lanerako 11,7 8,2 2,2 77,9 23,2 22,1 9,1 17,3 17,8 

Guztira  9,0 6,6 4,3 80,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 
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3. Pobrezia, bazterketa eta bizi baldintzak 

Gipuzkoan 
 
 
Atal honetan, gipuzkoarren bizi baldintzen inguruko 
zenbait dimentsio aztertzen dira. Horretarako, ongiza-
tearen alor nagusiei -nola diren hezkuntzaren alorra, 
lanarena, etxebizitzarena, gizarte harremanena edota 
herriko bizitzan eta gizarte bizitzan parte hartzearena-
loturiko zenbait adierazle hautatu dugu. 
 
Datu horietatik abiatuz, bikoitza da atal honen helburua. 
Lehenik, gipuzkoarrek alor horietan duten egoera eza-
gutu nahi dugu eta horiei dagokienean, oinarrizko ezau-
garri soziodemografiko zenbaiten arabera –nola diren, 
batez ere, sexua, adina eta nazionalitatea-, gizartean 
diren aldeak erakutsi. Bigarrenik, aurreko atalean, diruz-
ko pobrezia eta bazterketa egoerak atzemateko baliatu 
ditugun adierazle nagusietatik abiatuz, atal honetan, 
ezagutu nahi dugu zenbateraino diruzko pobrezian edo 
gizarte bazterketako prozesuetan diren pertsonek bizi 
dituzten gainerakoek baino egoera gaizto gehiago, 
larriak ere izan daitezkeenak, diru sarreren mailari loturik 
izan beharko ez liratekeenak.  
 
Gipuzkoarrak pobrezia egoeraren edota gizarte bazter-
keta egoeraren arabera sailkatzeko erabili diren alda-
gaiak hautatzerakoan, honako adierazle hauek hartu 
ditugu kontuan: 
 
 pobrezia erlatiboaren edo diru sarrera apalen tasa, 

hau da, batezbesteko errentaren % 60az peko 
errenta baliokidea duten senitarteetako kideen 
ehunekoa; 

 
 gizarte bazterketa tasa, FOESSA Fundazioak gara-

turiko gizarte bazterketa indizearen arabera kalkula-
tua; indize horrek lau kategoria seinalatzen ditu: 
erabateko gizarteratzea, halamoduzko gizarte-
ratzea, bazterketa moderatua eta bazterketa larria. 

 
Emaitzak interpretatzerakoan, kontuan hartu behar dira 
metodologiazko bi muga garrantzitsu. Alde batetik, 
kontuan hartu behar da Gipuzkoako Pobrezia eta  Gi-
zarte Bazterketari buruzko Inkesta (GPGBI) ez dela 
bereziki zuzendua atal honetan aztertzen ditugun ele-
mentuetara eta, hartara, ezin direla, noski, sakon aztertu 
atal honetan aztertu nahi ditugun alorretako batzuk. Era 
berean, kontuan hartu behar da ere nolabaiteko albora-
pena ere badela, aztertzen diren gaietan, zeren, GPG-
BIa pobrezia eta bazterketari buruzko inkesta izanik, 
galdetegiak, bi egoera horiei estuki loturik direla uste 
diren gaiak lantzen baititu, batez ere. Areago oraindik, 
zenbait kasutan, adierazleak berak eraikitzerakoan 

kontuan hartu diren gauzak dira horiek. Bestalde, berriz 
ere esan behar da laginak berak badituela mugak, duen 
neurriarengatik eta pobrezia eta bazterketa egoerak 
mugatuki direlako horretan; horrek, lortu diten emaitzen 
azterketa sakonago edo zehatzagorako bidea ixten 
digu. 
 
 
 

3.1. Hezkuntza maila, formakuntza eta 
hizkuntzen ezagutza 

 
3.1.1. Hezkuntza maila 
 
Azken 25 urteotan, oso aldaketa handiak gertatu dira 
gipuzkoarren hezkuntza egituran. Biztanleen eta Etxebi-
zitzen Erroldetatik atera daitezkeen datuen arabera, 
1986tik 2011ra, gehienez lehen mailako ikasketak egin 
dituzten pertsonak, pasatu dira biztanleen % 71 izatetik 
% 43 izatera, eta goi mailako ikasketak dituztenak, 
berriz, % 8,1tik % 21,3ra emendatu dira5.  
 

GPGBI-k 2014. urterako ematen dituen datu orokorrak 
kopuru horiekin bat datoz. Lorturiko ikasketa maila 
gorenari dagokionean, 25 urtetik gorako gipuzkoarrak 
honela banaturik dira: % 44,5k lehen mailako ikasketak 
besterik ez du egin,% 33,4k bigarren mailako ikasketak 
ditu, eta % 22,1ek unibertsitate ikasketak egin ditu. Argi 
bada ere, azken hamarkadotan, aurrerapen handiak 
egin direla biztanleriaren zati handien heziketa maila 
goratzeari dagokionean, esan behar da ere, maila horiek 
Europakoetatik oso urrun direla, batez ere, lehen maila-
ko ikasketak besterik egin ez dutenen ehuneko oraindik 
oso handiagatik. Eurostat-en datuei jarraiki, EB-28an, 
oro har, 18 urtetik gorakoen % 29,2 dira lehen mailako 
ikasketak besterik egin ez dutenak; bigarren mailako 
ikasketak egin dituztenak, berriz, % 46,3 dira eta 
unibertsitate ikasketak egin dituztenak % 24,56. 
 

                                                      
5 Datu hauek Eustat-ek Biztanleriaren eta Etxebizitzen Erroldetatik 
argitara ematen duen informaziotik atera ditugu. Zehazki, ikasle ez diren 
25 urtez gorakoetaz ari dira eta pertsona batek egin eta utzi duen –edo 
ikasketa hori bururatu duelako edo bururatu gabe utzi duelako- ikasketa 
maila gorena adierazten dute. 
6 Eurostat (2013). EU-SILC. 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvps04&lang=en
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17. taula: 25 urtetik gorakoen banaketa, egin duen ikasketa maila gorenari begiratuz, zenbait aldagairen arabera. 

Gipuzkoa 2014 
 

  

Zeharkako banaketa (%) Banaketa zuta (%) 

Ikasketarik 
gabe edo lehen 

mailakoak  

Bigarren 

mailakoak 

Unibertsitate-

koak 

Ikasketarik 

gabe edo 

lehen mail-

akoak  

Bigarren 

mailakoak 

Unibertsitate-

koak 
Guztira 

Sexua* 
Gizona 43,5 38,4 18,2 46,8 55,1 39,4 47,9 

Emaztea 45,5 28,8 25,7 53,2 44,9 60,6 52,1 

Adina* 

25-34 19,3 45,0 35,7 6,3 19,7 23,6 14,6 

35-44 22,9 45,3 31,8 11,3 30,0 31,7 22,1 

45-54 36,7 38,0 25,3 16,0 22,1 22,2 19,4 

55-64 50,7 30,8 18,4 18,8 15,2 13,8 16,5 

65 edo hortik gora 77,3 15,7 7,0 47,5 12,9 8,6 27,4 

Nazionali-

tatea 

Espainiakoa 44,1 33,6 22,3 93,1 94,5 94,5 93,9 

Atzerrikoa 50,4 29,9 19,7 6,9 5,5 5,5 6,1 

Pobrezia 

erlatiboa* 

Bada 65,0 27,5 7,4 20,8 11,7 4,8 14,2 

Ez da 41,1 34,3 24,6 79,2 88,3 95,2 85,8 

Gizarte 

bazterke-

ta* 

Erabat gizarteraturik 42,3 33,9 23,8 55,0 58,8 62,2 57,9 

Halamoduz gizarteratu-

rik 
45,3 33,8 20,8 29,8 29,7 27,5 29,2 

Bazterketa moderatua 45,1 30,3 24,5 8,6 7,7 9,4 8,5 

Bazterketa larria 66,9 28,8 4,4 6,7 3,8 0,9 4,5 

Guztira  44,5 33,4 22,1 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Alde estatistikoki adierazgarriak dira, CHI-cuadrado probaren arabera, p<0.05entzat. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 

 
Ikasketa maila, bestalde, estuki lotua da oinarrizko 
aldagai soziodemografikoekin, nola diren sexua eta 
adina. 17. taulan ikus daitekeenez, Gipuzkoan guztiz 
ñiminoak dira gizonezko eta emakumezkoen arteko 
aldeak, oinarrizko ikasketa mailari dagokionean, eta, 
batez ere, bigarren mailan eta unibertsitate mailan na-
barmentzen dira. Emakumezkoek gizonezkoek baino 
unibertsitate ikasketa tasa goragoa dute (% 25,7 ema-
kumezkoek eta % 18,2 gizonezkoek), baina gizonezkoe-
tan gorago da gehienez bigarren mailako ikasketak egin 
dituztenak (% 38,4 gizonezkoek eta % 28,8 emakumez-
koek). Bestalde, adinak alderantzizko erlazioan da lortu 
den ikasketa mailarekin, hau da, zenbat eta adina bera-
goa izan,  gorago da ikasketa maila gora lortu dutenen 
ehunekoa. 
 
Aipatu behar da ere, ez dela estatistikoki adierazgarri 
den alderik aurkitu, inkesta egin zaien pertsonen nazio-
nalitatearen eta lorturiko ikasketa maila gorenaren ar-
tean. Datu horiek, ordea, adinaren baldintzapean dira. 
Hartara, emaitzak 25etik 64 urte bitarteko biztanleak 
hartuz gero –adin horretatik gora, oso atzerritar gutxi da 
eta oso gora da, bestalde, ikasketarik gabekoen edo 
lehen mailako ikasketak soilik dituztenen zama erlati-
boa–, emaitzak nabarmen aldatzen dira. 25etik 64 urte 
bitartekoak hartuz gero, gehienez lehen mailako ikas-
ketak egin dituztenen kopurua, atzerritarren artean, % 
50 ingurukoa da, eta atzerritar ez direnen artean, aldiz, 
% 31,5ekoa. Goi mailako ikasketei dagokienean, berriz, 
adin horretakoen artean, halako ikasketak bururatu 
dituztenen kopurua % 27,3koa da, oro har, eta atzerriko 
nazionalitatea dutenen artean, berriz, % 20,6koa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sexuarekin eta adinarekin nabarmen loturik izateaz 
gain, heziketa maila estuki loturik da ere, hala pobrezia-
rekin nola gizarte bazterketarekin. Lotura hori, neurri 
handi batean, prestakuntza egokia ez izateak lanerako 
gaitasuna murrizten duelako eta lanetik baztertua izate-
ko arriskua handitzen duelako da. GPGBI-ren datuen 
arabera, pobrezia erlatiboan direnen artean, lehen mai 
 
lako ikasketak besterik ez dutenak % 65 dira eta biztan-
leria osorako, ehuneko hori, % 44,5koa da7. Bazterketa 
egoeran direnen artean ere berdin gertatzen da. Halere, 
alde horiek ez dira ematen bazterketa moderatua bizi 
dutenen artean (% 45,1), baizik eta, batez ere, bazterke-
ta larrian direnen artean, non, gehienez lehen mailako 
ikasketak burutu dituztenen ehunekoa ia % 67koa baita. 

                                                      
7 Pobreziaren eta formakuntza mailaren arteko erlazioa oso argi ager-
tzen da ere senitarteko pertsona nagusiaren ikasketa maila gorena 
aztertzen denean. Horrek ematen dituen datuak 17. taulak ageri ditue-
nen oso antzekoak dira. Pobrezian direnen % 65,7 gehienez lehen 
mailako ikasketak egin dituen norbaitek daramatzan etxeetan bizi dira. 
Aldiz, pertsona nagusitzat unibertsitate ikasketak egin dituen norbait 
dituzten senitarteetako kideen % 4,5 besterik ez da pobrezian. 
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18. taula: Ikasketaren bat edo formakuntzaren bat egiten ari direnen 25 urtetik gorakoen banaketa, zenbait alda-

gairen arabera. Gipuzkoa 2014 
 

  

Zeharkako banaketa (%) Banaketa zuta (%) 

Formakuntzan 

ari da 

Ez da forma-

kuntzan ari 
Guztira 

Formakuntzan 

ari da 

Ez da forma-

kuntzan ari 
Guztira 

Sexua 
Gizona 16,4 83,6 100,0 52,4 47,2 47,9 

Emaztea 13,7 86,3 100,0 47,6 52,8 52,1 

Adina* 

25-34 35,0 65,0 100,0 34,1 11,2 14,6 

35-44 20,9 79,1 100,0 30,7 20,5 22,1 

45-54 15,5 84,5 100,0 20,0 19,3 19,4 

55-64 9,2 90,8 100,0 10,1 17,6 16,5 

65 edo hortik gora 2,7 97,3 100,0 5,0 31,3 27,4 

Nazionalitatea* 
Espainiakoa 14,4 85,6 100,0 90,0 94,6 93,9 

Atzerrikoa 24,5 75,5 100,0 10,0 5,4 6,1 

Ordainduriko 

lanarekiko 
harremana* 

Lanean 18,0 82,0 100,0 63,9 51,2 53,1 

Lan gabe 35,2 64,8 100,0 21,5 7,0 9,2 

Ikasle 100,0 0,0 100,0 7,1 0,0 1,1 

Lanerako ez 3,1 96,9 100,0 7,5 41,8 36,6 

Pobrezia erlati-

boa 

Bada 16,3 83,7 100,0 15,4 14,0 14,2 

Ez da 14,8 85,2 100,0 84,6 86,0 85,8 

Gizarte bazter-

keta* 

Erabat gizarteraturik 13,6 86,4 100,0 52,5 58,8 57,9 

Halamoduz gizarteratu-

rik 
14,5 85,5 100,0 28,2 29,4 29,2 

Bazterketa moderatua 23,6 76,4 100,0 13,3 7,6 8,5 

Bazterketa larria 20,1 79,9 100,0 6,0 4,2 4,5 

Guztira  15,0 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren arabera, p<0.05entzat. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 

 
 

3.1.2. Egiten ari diren ikasketak, eta formakuntza 
jardunetan parte hartzea 

 
Nahiz eta 24 urteak bete dituztenen gehienezko ikas-
keta maila baliagarri gerta daitekeen ikasle ez direnen 
lanerako gaitasun edo egokitzapenaz ohartzeko, kon-
tuan hartu behar da ere lan bizitza osoan zehar egiten 
den formakuntza gure gizartean hartzen ari den garran-
tzi gero eta handiagoa. 18. taulak laburbiltzen ditu gai 
hau neurtzeko, beren lan gaitasuna hobetzeko asmoz, 
nolabaiteko ikasketak (formalak nola informalak) egiten 
ari diren 24 urtez gorako pertsonak zenbatzen dituen 
adierazle batez lortu diren emaitzak. 
 
GPGBIren 2014. urterako emaitzek erakusten digute 25 
urtez gorako gipuzkoarren % 15ak parte hartu duela, 
2014/2015 ikasturtean, heziketa edo formakuntza jar-
dunetan. Ehuneko hori 2012an lortu zenaren oso an-
tzekoa da (% 15,9), apalxeagoa izanik ere. 25 urteak 
beterik ere formakuntzan jarraitzen dutenen artean –
82.231 pertsona inguru– ditugu, alde batetik, enpresak 
sustaturiko formakuntza ikastaroak egin dituztenak 
(guztien %39,8), beste aldetik, lan gabe direnei zuzen-
durik diren Lanbideren, Lantegi Eskolen edo antzekoen 
ikastaroetan parte hartu dutenak (% 18,5) eta 
2014/2015 ikastaroan, beren lan gaitasuna hobetzeko 
bestelako ikastaroak egin dituztenak (oposizioak pres-
tatzea, hizkuntzak ikastea, informatika, etab.) (% 23,7) 
edo unibertsitate ikasketak, masterrak edo doktoretza 
programak egin dituztenak (% 9). 
Argi da formakuntza jardunetan direnen artean gazte 
asko dela (guztien % 64,8 45 urtez pekoak dira). Izan 
ere, 18. taulak azaltzen duen moduan, formakuntza 
jardunetan parte hartu dutenen kopurua, elkarrizketa 
egin zaien pertsonen adina jaistearekin batera doa gora. 

Nabarmen handiagoa da ere formakuntza jardunetan 
aritzen direnen kopurua, lan gabe direnen artean (% 
35,2) eta atzerriko nazionalitatea dutenen artean (% 
24,5). Era berean, lanean direnen artean ere, biztanleria 
osoa harturik den ehunekoa baino handiagoa da forma-
kuntza jardunetan ari direnen ehunekoa (% 18). Azkenik, 
ez da estatistikoki adierazgarri den alderik ikusten gizon 
eta emazteen artean, gai honi dagokionean. 
 
Ez da alde nabarmenik ere azaltzen, diruzko pobrezia-
ren eta formakuntza jardunetan aritzearen artean. Hala 
egoera horretan direnen nola ez direnen artean, an-
tzekoa da formakuntza jardunetan den parte hartze 
maila. Lotura handiagoa ikusten da, berriz, aldagai 
horren eta gizarte bazterketaren artean. Kasu horretan, 
formakuntzan jarraitzen duten pertsonen ehunekoa 
nabarmen handiago da bazterketa (moderatu nola larri) 
egoeran direnen artean, gizarteratuak direnen artean 
baino, seguruenik, bazterketa egoeran direnen taldean, 
lan gabe diren pertsona gehiago edota atzerritar gehia-
go delako eta, lehen ikusi dugun moduan, horiek gehia-
go parte hartzen dutelako formakuntza jardunetan. 
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15 urtetik 29 urte bitarteko gipuzkoar gazteen % 12,1 lan gabe da eta ez da inolako formakun-
tzarik egiten ari 

 

GPGBIren datuei jarraiki, 2014an, 15 urtetik 29 urte bitarteko ia 11.800 gazte ziren lan gabe eta ez ziren inolako for-
makuntzarik egiten ari. Egoera horrek adin horretako gazteen % 12,1 jotzen ditu eta gizarte ahultasuneko adierazle 
argia da. 
 

Pertsonen ezaugarrien ikuspuntutik, ikusten da egoera hori gehixeago ematen dela gizonezkoen artean, atzerritarren 
artean eta lehen edo bigarren mailako ikasketak besterik burutu ez dituzten gazteen artean. Dena den, erlazio na-
barmenena pobrezia eta gizarte bazterketa aldagaiekin ematen da. Egoera horretan diren gazte guztien artean, % 
54,2 pobrezia erlatiboan dira (adin horretako gazte guztien arteko pobrezia maila % 22,2koa den bitartean) eta % 
37,9, berriz, gizarte bazterketa egoeran dira. 
 

Gipuzkoan, “ezez”en fenomenoaren (ez lanik, ez ikasi ez eta formakuntzan ari) maila, Europar Batasunean ematen 
denaren oso antzekoa da (% 15,3) eta Espainian ematen dena (% 20,7) baino askoz apalagoa, zeren Espainia -
Grezia, Italia, Bulgaria eta Kroazia bezala-, EB-28en artean, egoera horretan diren gazteen tasa gorenak (% 20tik 
gora) dituztenen artean baita. 
 

19. taula: Ez ikasi eta ez lan egiten ez duten 15 eta 29 

urte arteko gazteen tasa, aldagai zenbaiten arabera. 

Gipuzkoa 2014 
 

 5. grafikoa: Ez ikasi ez eta lan egiten ez duten 15-19 

urte arteko gazteen tasa. Lurralden arteko erkaketa. 

2014 

  
Tasa  

(%) 

Banaketa zuta 

(%) 
Ukituriko 

pertsona 

kopurua 

 

 

Ezez 

gazteak 
Guztira 

Sexua 
Gizona 13,0 56,3 52,7 6.646 

Emaztea 11,2 43,7 47,3 5.152 

Nazionalita-

tea 

Espainiakoa 11,2 78,5 85,2 9.266 

Atzerrikoa 17,5 21,5 14,8 2.532 

Buruturiko 

gehienezko 

ikasketa maila 

Lehen 

mailakoak 
13,8 11,3 9,9 1.328 

Bigarren 

mailakoak 
13,7 64,2 57,1 7.571 

Goi maila-

koak 
9,1 24,6 33,0 2.899 

Pobrezia  

erlatiboa* 

Bada 29,6 54,2 22,2 6.394 

Ez da 7,1 45,8 77,8 5.403 

Gizarte 

bazterketa* 

Bada 21,4 37,9 21,5 4.476 

Ez da 9,6 62,1 78,5 7.322 

Guztira  12,1 100,0 100,0 11.798 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren 
arabera, p<0.05entzat 

 FEBntes: Eurostat (2014) EU-SILC; Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte 
Bazterketari buruzko Inkesta2014. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-
ta2014. 

 
 

   
 

 
 
3.1.3. Lehen hizkuntza eta hizkuntzen ezagutza 
 
Hala Eustat-en Biztanleriaren eta Etxebizitzen Errolden 
emaitzek nola, batez ere, Eusko Jaurlaritzak bost urtetik 
behin egiten duen Inkesta Soziolinguistikarenek, aldian 
behin ematen digute, gure lurraldeko hizkuntza ofizial 
eta ez ofizialen transmisioaren eta erabileraren panora-
mika zehatza. Halere, lehen hizkuntzari nola beste hiz-
kuntzak ezagutzeari dagokienean, GPGBIak aukera 
ematen digu ikusteko zenbateraino haien ezagutza eta 
erabilera loturik diren pobrezia eta gizarte bazterketa 
egoerekin, gure lurraldean. 
 
Ikuspuntu orokor batetik ikusita, GPGBIak 2014rako 
ematen dituen datuek erakusten digute 3 urtetik gorako 
gipuzkoarren % 32,8k euskara duela lehen hizkuntza8 , 

                                                      
8 Lehen hizkuntza edo ama hizkuntza da edo dira umeek beren haur-
tzaroan, gurasoengandik jasotzen dituzten lehen hizkuntzak. 

% 53,4k gaztelania, % 9,2k biak eta % 4,6k beste hiz-
kuntza batzuk.  
 
3 urtetik gorako gipuzkoarren lehen hizkuntza azter-
tzean, aipagarri gertatzen da adinaren arabera alde 
nabarmenak gertatzen direla. Hartara, ikus daiteke (ikus 
20. taula) adin txikiagokoek, 3 eta 17 urte artekoek,  
dutela euskararen transmisio maila gorena, hala lehen 
hizkuntza bakar gisa (% 36,7) nola lehen hizkuntza gisa, 
gaztelaniarekin batera (% 19,6). Aldeak oso nabarme-
nak dira, noski, elkarrizketaturikoen nazionalitatea kon-
tuan hartuz gero (haien erdiak baino gehiagok dituzte 
euskara edo gaztelania ez diren beste hizkuntzak lehen 
hizkuntza gisa) eta ia ez da alderik generoari dagokio-
nean.
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20. taula: 3 urtetik gorako biztanleen banaketa, lehen hizkuntzari dagokionean, zenbait aldagairen arabera. Gipuz-

koa 2014 
 

  

Zeharkako banaketa (%) Banaketa zuta (%) 

Euskara 

Euskara 

eta 

gaztelania 

Gaztelania Besterik Euskara 
Euskara eta 

gaztelania 
Gaztelania Besterik Guztira 

Sexua 
Gizona 32,9 9,6 53,3 4,2 49,1 50,9 48,8 44,3 48,9 

Emaztea 32,7 8,8 53,4 5,1 50,9 49,1 51,2 55,7 51,1 

Adina* 

<=17 36,7 19,6 40,9 2,8 16,1 30,7 11,0 8,6 14,4 

18-34 30,0 11,9 50,9 7,2 16,2 23,0 16,9 27,3 17,7 

35-54 30,5 6,8 56,7 6,0 30,7 24,6 35,1 42,6 33,0 

55 edo hortik 

gora 
34,8 5,7 56,7 2,9 37,0 21,7 37,1 21,5 34,9 

Nazionalita-

tea* 

Espainiakoa 35,1 9,8 53,9 1,2 100,0 99,8 94,4 23,5 93,4 

Atzerrikoa 0,2 0,3 45,4 54,1 0,0 0,2 5,6 76,5 6,6 

Pobrezia 

erlatiboa* 

Bada 18,1 8,4 58,2 15,3 8,7 14,5 17,3 52,2 15,8 

Ez da 35,6 9,3 52,5 2,6 91,3 85,5 82,7 47,8 84,2 

Gizarte 

bazterketa* 

Bada 12,7 10,5 60,9 15,9 5,2 15,4 15,3 46,0 13,4 

Ez da 35,9 9,0 52,2 2,9 94,8 84,6 84,7 54,0 86,6 

Guztira  32,8 9,2 53,4 4,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren arabera, p<0.05entzat 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 
 
 

 
Argigarri dira ere ama hizkuntzaren eta pobrezia edota-
gizarte bazterketa egoeren arteko harremana aztertzean 
sortu zaizkigun datuak. Horrela, datuek erakusten digu-
te ezen, hala pobreziaren nola gizarte bazterketaren 
kasuan, egoera horiek nabarmen gutxiago ematen dire-
la lehen hizkuntza gisa euskara dutenen artean eta, 
haien artean, bereziki apala dela tasa hori, euskara 
lehen hizkuntza bakar gisa dutenen artean. Horien 
kasuan, euskara lehen hizkuntza bakar gisa dutenen 3 
urtetik gorako biztanleen % 8,7 besterik ez dira diruzko 
pobrezia egoeran (adin horretako biztanle ororen % 
15,8 delarik egoera horretan), eta % 5,2% besterik ez 
da gizarte bazterketa egoeran (orokorrean: % 13,4 
direlarik). 
 
Lehen hizkuntzaz at, beste hizkuntzak ezagutzeak ere 
alde handiak ekartzen ditu, biztanleen ezaugarri sozio-
demografiko nagusiak kontuan hartzen direnean. 
 
GPGBIn, lehen hizkuntza beste hizkuntzen ezagutzare-
kin bateratzean lortzen diren emaitzek erakusten diz-
kigute (21. taularen azken lerroari dagokion zeharkako 
banaketak erakusten duen moduan) honako datu in-
teresgarri hauek: 
 

 16 urteko edo hortik gorako gipuzkoarren % 58 
elebidun gisa aurkezten da, hala gaztelaniaz nola 
euskaraz mintzatzeko gai sentitzen den bezainba-
tean. Haien bi herenek (16 urteko edo hortik gorako 
gipuzkoarren % 38,8) bi hizkuntza horiek besterik 
ez dute ezagutzen, eta gainerakoek (16 urteko edo 
hortik gorako gipuzkoarren % 19,1) bi hizkuntza 
ofizialez gain, beste hizkuntzaren bat behintzat 
ezagutzen dute. 
 

 Bestalde, 16 urteko edo hortik gorako gipuzkoarren 
% 29,4k dio gaztelaniaz bakarrik mintza daitekeela.  

 
 
 

 Aldi berean, beste % 11,6 bat, gaztelaniadun iza-
teaz gain (gaztelania haren lehen hizkuntza izan ala 
ez) gaztelaniaz beste hizkuntzaren batean ere min-
tza omen daiteke (baina ez euskaraz). 
 

 Azkenik, gipuzkoarren %1 baino zertxobait gutxia-
go ez litzateke sail horietako bakar batean ere sar-
tuko. Horien artean, euskaraz mintza daitezkeenak 
eta gaztelaniaz ez eta EAEn ofizial diren bi hiz-
kuntzetako bakar batean ere mintza ez dai-
tezkeenak. 

 

Aldagai hori biztanleriaren ezaugarri soziodemografiko 
nagusien arabera aztertzean, ikus daiteke hizkuntza 
gaitasun murritzagoa dutenen artean (hau da, soilik 
gaztelaniaz mintza daitezkeenak) adin goragoko pertso-
nak eta lanerako ez direnak agertzen zaizkigula (haien 
% 42 inguruk ez daki gaztelaniaz beste hizkuntzarik eta 
16 urteko eta hortik gorako biztanle guztien artean % 
29,4 dira).  
 
Beste muturrean, euskaraz eta gaztelaniaz jakiteaz gain, 
beste hirugarren hizkuntzaz bederen mintza dai-
tezkeenak ditugu. Egoera horretan dira 16 urteko edo 
hortik gorako hamar gipuzkoarren arteko ia bi pertsona; 
egoera hori askoz gehiago ematen da gazteen artean 
(16 eta 35 urte artekoen % 41,5) eta ikasleen artean.  
 
Nazionalitateari dagokionean, soilik atzerriko nazionali-
tatea dutenen % 2,9 litzateke egoera horretan. Gainera, 
biztanleria osoaren % 58 har daiteke elebiduntzat, baina 
Gipuzkoan bizi diren atzerritarren % 4,6k besterik ez 
daki euskaraz eta gaztelaniaz. 
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21. taula: 16 urteko edo hortik gorako gipuzkoarren banaketa, hizkuntzen ezagutzari dagokionean, zenbait aldagai-

ren arabera. Gipuzkoa 2014 
 

  

Zeharkako banaketa (%) Banaketa zuta (%) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Guztira 

Sexua 
Gizona 30,4 38,7 17,8 12,2 1,0 49,9 48,1 44,8 50,4 48,8 48,3 

Emaztea 28,5 39,0 20,4 11,2 0,9 50,1 51,9 55,2 49,6 51,2 51,7 

Adina* 

<35 9,7 32,5 41,5 15,2 1,1 7,2 18,4 47,5 28,6 25,1 21,9 

35-54 27,6 39,6 19,3 12,5 0,9 35,7 38,7 38,3 40,8 36,9 38,0 

55 edo 
hortik gora 

41,9 41,5 6,8 8,9 0,9 57,1 42,9 14,3 30,6 37,9 40,1 

Nazionalitatea* 
Espainiakoa 29,8 41,6 20,4 7,5 0,7 94,1 99,7 98,9 60,1 72,6 93,0 

Atzerrikoa 24,9 1,7 2,9 66,8 3,7 5,9 0,3 1,1 39,9 27,4 7,0 

Ordainduriko 

lanarekiko 

harremana 

Lanean 24,3 40,7 23,5 11,3 0,2 41,4 52,6 61,5 48,4 11,5 50,1 

Lan gabe 31,0 29,8 16,9 20,2 2,1 9,4 6,8 7,9 15,5 19,5 8,9 

Ikasle 5,5 24,3 57,4 10,5 2,3 1,3 4,5 21,4 6,4 17,3 7,1 

Lanerako ez 41,7 41,4 5,2 10,2 1,5 47,9 36,1 9,2 29,6 51,8 33,8 

Pobrezia  

erlatiboa* 

Bada 36,3 30,1 10,6 20,1 2,9 18,7 11,8 8,4 26,3 46,0 15,2 

Ez da 28,2 40,4 20,7 10,1 0,6 81,3 88,2 91,6 73,7 54,0 84,8 

Gizarte bazterke-

ta* 

Bada 31,1 23,2 19,3 24,5 1,9 14,1 8,0 13,4 28,0 26,4 13,3 

Ez da 29,2 41,2 19,1 9,7 0,8 85,9 92,0 86,6 72,0 73,6 86,7 

Guztira  29,4 38,8 19,1 11,6 0,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Oharrak: (1) Soilik gaztelania; (2) Soilik euskara eta gaztelania; (3) Euskara, gaztelania eta beste hizkuntzaren bat bederen (4) Soilik gaztelania gehi 
euskara ez den beste hizkuntzaren bat bederen; (5) Beste egoerak. 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren arabera, p<0.05entzat 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 
 
 
 

 
Gipuzkoa den lurralde elebidunean, nolako harremana 
da hizkuntzen ezagutzaren eta pobreziaren eta gizarte 
bazterketaren artean?  
 

Diruari dagokionean, datuek uzten dute pentsatzera 
atzerriko beste hizkuntzak ezagutzeaz at, EAEko bi 
hizkuntza ofizialetatik bakarra besterik ez ezagutzea 
(kasurako, gaztelania) gainerako inguruabarrak baino 
lotuago dela pobrezia egoeretara. Atera ditugun datue-
tatik ikus daiteke, pobrezia erlatiboan direnen artean, 
gaztelania bai baina euskara ezagutzen ez dutenen 
ehunekoa % 56,4koa dela eta 16 urteko edo hortik 
gorako biztanleria osoaren artean, berriz, % 41ekoa 
besterik ez da. Antzeko zerbait gertatzen da gizarte 
bazterketako egoeran direnekin, baina berezitasun bat 
bada, zeren biztanleria talde horren barnean, gutxienik 
hirueledun direnen zama erlatiboa biztanleria osoaren 
berdina baita. 
 
 
 

3.2. Osasun egoera eta mendekotasun 
egoerak 

 
Gero eta gehiagotan, pobrezia eta bazterketa ikerketek 
osasun gaiak sartu ohi dituzte beren azterketetan. Hori 
hala egiten da pobrezia ez delako jadanik soilik diruaren 
esparruari loturik ikusten; gero eta gehiago ikusten da 
ongizate egokia lortzeko bidea diren ondasun eta zer-
bitzu zenbait ez izateari edo ezin eskuratzeari loturik. 
Osasunaren kasuan, asko idatzia da jadanik eta horrek 
guztiak erakutsi digu harreman estua dela pobreziaren, 
desberdintasun sozioekonomikoen eta osasunean diren  
desberdintasunen artean, baina baita ere osasunaren 
eta pobreziaren arteko eragina elkarren eragina dela. 
 
 

3.2.1. Osasun egoera 
 

2014an, gipuzkoarren % 81,7k esan zuen oso osasun 
ona (% 21,3) edo osasun ona (% 60,4) zuela, eta% 
12,1k hala-holako osasuna zuela. Aldiz, % 5,3k osasun 
txarra duela uste du eta % 0,9k oso txarra duela9. 
 
 
 

6. grafikoa: Biztanleriaren banaketa, beren osasun 

mailaz duten iritziaren arabera. Gipuzkoa 2014 
 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-
ta2014. 

 

                                                      
9 Datu horiek, neurri handi batean, 2013ko Euskal Herriko Osasunari 
buruzko Inkestak Gipuzkoarako eskaintzen dituenekin bat datoz. Inkes-
ta horren arabera, 15 urteko edo hortik gorako gipuzkoarren % 19,4k 
dio oso osasun ona duela, % 61,6k osasun ona duela, % 15,1ek hala 
holako osasuna duela, % 3,2k osasun txarra duela eta % 0,k oso 
osasun txarra duela. 
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22. taula: Biztanleriaren banaketa, beren osasun mailaz duten iritziari dagokionean, zenbait aldagairen arabera.  

Gipuzkoa 2014 
 

  

Zeharkako banaketa (%) Banaketa zuta (%) 

Ona edo  

oso ona 

Hala-

holakoa 

Txarra edo 

oso txarra 
Guztira 

Ona edo  

oso ona 

Hala-

holakoa 

Txarra edo 

oso txarra 
Guztira 

Sexua* 
Gizona 83,6 11,4 5,1 100,0 49,9 46,0 39,8 48,8 

Emaztea 80,0 12,7 7,3 100,0 50,1 54,0 60,2 51,2 

Adina* 

<18 97,8 1,9 0,4 100,0 20,8 2,7 1,0 17,4 

18-34 94,0 5,7 0,2 100,0 19,7 8,1 0,7 17,1 

35-49 88,7 8,3 3,0 100,0 26,5 16,9 11,8 24,5 

50-64 78,9 14,7 6,4 100,0 19,4 24,5 20,5 20,1 

65 edo hortik gora 53,0 27,4 19,6 100,0 13,6 47,8 66,0 21,0 

Nazionali-

tatea* 

Espainiakoa 81,3 12,1 6,6 100,0 93,1 93,9 99,0 93,5 

Atzerrikoa 87,6 11,4 1,0 100,0 6,9 6,1 1,0 6,5 

Pobrezia 

erlatiboa* 

Bada 79,1 13,4 7,5 100,0 15,1 17,4 18,9 15,6 

Ez da 82,2 11,8 6,0 100,0 84,9 82,6 81,1 84,4 

Gizarte 

bazterke-
ta* 

Erabateko gizarteratzea 84,3 11,5 4,2 100,0 58,6 54,2 38,6 56,8 

Halamoduzko gizarte-

ratzea 
79,0 12,9 8,1 100,0 28,8 31,9 38,6 29,7 

Bazterketa moderatua 80,7 11,4 7,9 100,0 8,2 7,8 10,6 8,3 

Bazterketa larria 70,8 14,3 14,9 100,0 4,4 6,0 12,2 5,1 

Guztira  81,7 12,1 6,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren arabera, p<0.05entzat 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 

 
 
Oro har, ezin da esan 2012tik hona funtsezko aldaketa-
rik izan denik. Osasun ona edo oso ona dutela diotenen 
kopurua % 83 izatetik % 81,7 izatera pasatu da, eta 
osasuna hala-holakoa, txarra edo oso txarra dutela 
diotenak % 18,3 dira orain, 2012an % 17 zirenean. 
 
Oro har, esan daiteke beren osasunaz duten iritzia adi-
narekin okertzen doala – 65 urte edo hortik gora dute-
nen artean, duten osasuna txartzat edo oso txartzat 
hartzen dutenen kopurua biztanleria osoarena baino 3,2 
bider handiagoa da– eta emakumeek gizonezkoek 
baino gehiagotan aipatzen dutela osasun txarra dutela. 
Horretan, aldeak bereziki nabarmenak dira 65 urte edo  
hortik gorakoetan. Adin tarte horretan, osasun txarra 
edo oso txarra dutela dioten emazteen kopurua % 
21,9koa da eta gizonezkoa, aldiz, % 16,3koa.  
 
Gertakari hori jadanik hautemana dute gure inguruan 
egiten diren Osasun Inkestetan eta hainbat arrazoi izan 
dezake10. Besteak beste, gizonezkoek duten bizimo-
duaren ondorioz, goiz hiltzeko arriskua dakarten erita-
sunak izan ohi dituztela eta emakumezkoek, aldiz, 
hiltzen ez baina ezintasunak dakartzaten eritasunak izan 
ohi dituztela gehiago. Beste arrazoi bat izan daiteke 
gizonezkoek osasun zerbitzuekin harremanik ez izatea 
da, emakumezkoei baino zailago baitzaie laguntza es-
katzea11. 

                                                      
10 65 urtetik gorako biztanleen artean, nork bere osasuna hautematera-
koan gertatzen diren generoko desberdintasunak 2013ko Euskal Herriko 
Osasun Inkestan ere agertu ziren. Era berean, horiek aztertu berri ditu 
honako artikulu honek: Morcillo, V. et al. Desigualdades en la salud 
autopercibida de la población Española mayor de 65 urte. Gaceta 
Sanitaria, volumen 28 (6), 2014, págs.511-521. 
11 GPGBIren emaitzek hipotesi horretan aurrera egiteko aukera ematen 
ez diguten arren,  argigarri gerta daiteke, dena den, estatistikoki adie-
razgarriak diren aldeak izatea 65 urte edo hortik gorako gizon eta 
emazteen artean, azken urtean osasun baliabideak erabiltzeari dagokio-
nean. GPGBIaren arabera, 65 urte edo hortik gorako emazteen % 5,9 ak 
bakarrik dio azken urtean ez dela osasun etxe batera joan (anbulatorio, 
ospitale, kontsulta pribatu, etab.), baina adin bereko gizonen artean, 
aldiz, % 11,8 dira.  

Alde adierazgarriak dira ere, nork bere osasunaren 
balioztatzerakoan, nazionalitatearen arabera. Atzerriko 
nazionalitatea dutenen % 1ek besterik ez du esaten 
osasun txarra edo oso txarra duela, eta kopuru hori, 
Espainiako nazionalitatea dutenen artean, % 6,6koa da. 
Egia da, halere, hori, neurri batean, atzerriko nazionali-
tatekoen adin txikiagoagatik dela (ia erdia 35 urtez pe-
koak dira, eta atzerrikoak ez direnen artean, aldiz, 0 eta 
34 urte artekoak % 33 inguruan dira), baina horrez gain, 
bada atzerrikoek osasuna hobeki ikusten dutela ere. 
Laginak gaia behar bezala aztertzeko behar bezain 
handia ez bada ere, lortu diren emaitzek uzten dute 
pentsatzera atzerrikoek, adin tarte orotan, ez dutela 
beren osasuna atzerriko ez direnek ikusten duten bezain 
gaizki ikusten. Datu horiek bat datoz INEk 2011-
2012rako eginiko Encuesta Nacional de Salud delakoak 
dakartzenekin eta baliteke atzerrikoen osasun egoera 
benetan hobearen adierazle izatea, baina baita kultura 
desberdinen baloratze molde desberdinak adieraztea 
ere. 
 
Nork bere osasuna balioztatzeko modua oso loturik da 
diruzko pobreziako eta, batez ere, gizarte bazterketako 
egoerekin ere. 22. taulan ikus daitekeenez, gizarte baz-
terketako egoeran direnen ia % 15ek osasun txarra edo 
oso txarra dutela diote, eta erabat gizarteraturik direnen 
artean, aldiz, % 4,2koa besterik ez da. 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911114001605
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911114001605
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t15/p419/a2011/p04/l0/&file=04003.px&type=pcaxis&L=0
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15 urteko edo hortik gorako hamar gipuzkoarren arteko ia bik erretzen du egunero 

 
15 urteko edo hortik gorako gipuzkoarren %19,6k dio, 2014an, egunero erre ohi duela. Kopuru hori ia ez da aldatu 
2012ko  GPGBIrekiko (% 20,9) eta bat dator ere Euskal Herriko Osasunari buruzko Inkestak 2013rako eskaintzen 
duenarekin (%20,7); horrek adierazten digu 118.000 pertsona ditugula lurraldean, egunean bost zigarreta edo gehia-
go erretzen dituztenak. 
 
Gure ingurunean egin diren epidemiologia ikerketetan, hainbatetan erran den bezala, egunero tabakoa erretzea ora-
indik ere ohikoagoa da gizonezkoen artean emakumeen artean baino: gizonezkoen % 23,1ek erretzen du eta ema-
kumeen % 16,3k. Aldi berean, helduen artean hedaturik  samar den kontsumoa da –oro har, 25-64 urteen artekoen 
laurden batek edo erretzen du egunero– baina oso urria, aldiz, adin goragokoen artean. Nazionalitateak ez du alde 
estatistikoki adierazgarririk ekartzen, baina emaitzek uzten dute pentsatzera atzerritarren artean ez dela horren za-
baldua eguneroko kontsumo hori.  
 
Ia ez da aldaketarik ikusten, biztanleria pobrezia egoeraren arabera aztertuz gero: pobrezia erlatiboko egoeran dire-
nen % 18,6k erretzen du, eta hala ez direnen % 19,8k. Halere, gizarte bazterketaren kasuan, estatistikoki adieraz-
garriak dira, ordea, gizarteratze-baztertze eskalan direnen artean diren aldeak. Erabat gizarteratuak direnak dira gu-
txien kontsumitzen dutenak (% 16,2). Hortik aurrera, gero eta tabako gehiago erretzen da: egunero erretzen dute 
halamoduz gizarteraturik direnen % 22,7k eta bazterketa konpentsatuko egoeran direnen ia % 32k. Aldiz, bazterketa 
larrian direnen artean, soilik % 20,1ek erretzen du egunero. 
 

23. taula: Tabakoa egunero erre ohi duten 15 urteko  

edo hortik gorakoen ehunekoa, zenbait aldagairen 

arabera. Gipuzkoa 2014 
 

 7. grafikoa: Tabakoa egunero erre ohi duten 15 urteko 

edo hortik gorakoen ehunekoa, gizarteratze-baztertze 

mailaren arabera*. Gipuzkoa 2014  

  
Tasa  

(%) 

Banaketa zuta (%) Egunero 

erretzen 

dutenen 

kopurua 

 

 

Egunero 

erretzen 
Guztira 

Sexua* 
Gizona 23,1 57,1 48,4 67.733 

Emaztea 16,3 42,9 51,6 50.845 

Adina* 

15-24 13,9 6,7 9,5 7.951 

25-44 27,5 46,8 33,2 55.441 

45-64 24,2 40,2 32,5 47.658 

65 edo 

hortik 

gora 

5,0 6,3 24,8 7.528 

Nazionalita-

tea 

Espainia-

koa 

19,7 93,6 93,0 111.042 

Atzerrikoa 17,9 6,4 7,0 7.535 

Pobrezia  

erlatiboa 

Bada 18,6 14,6 15,4 17.338 

Ez da 19,8 85,4 84,6 101.240 

Guztira  19,6 100,0 100,0 118.577 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren 
arabera, p<0.05entzat 

 * Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren 
arabera, p<0.05entzat. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-

ta2014. 

 Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-

ta2014. 

   
 

 
 
 
3.2.2. Mendekotasuna eta hala direnen zaintza 
 
Nahiz eta GPGBIa nagusiki pobrezia eta gizarte bazter-
keta egoerak neurtzeko egina den, aztertzen ditu ere –bi 
fenomenoen ikuspuntu dimentsioanitzari so eginez-
menpeko egoerei dagozkien eta halako egoeran direnek 
dituzten beharrei dagozkien eta jasotzen duten laguntza 
motari, formal nola informalari dagozkion gaiak ere. 
 

Lehen gaiari dagokionean, 2014ko datuek erakusten 
digute Gipuzkoan badirela eguneroko bizitzaren oi-
narrizko egitekoak betetzeko zailtasun handiak sortzen 
dizkien edo haiek egitea erabat eragozten dien ezinta-
sunen bat duten edo eritasun kronikoren bat edo osa-
sun arazo larriren bat duten 30.000tik gora pertsona,  

 
 
etxebizitza partikularretan bizitzen. Lortu ditugun emai-
tzetatik atera daiteke, beraz, gipuzkoarren % 4,2 ingu-
ruk duela beren autonomiaren murrizketaren bat edo 
mendekotasunen bat12. 
Emaitza hori, bestalde, orain dela bi urte lortu zenaren  
berdintsua da (% 4,3) eta, Gipuzkoan, balioetsiak izan 

                                                      
12 Datu hauek kontu handiz erabili behar dira, alde batetik, mendekota-
sun arazoak dituztenen kopurua, laginari dagokionean, murritza delako 
eta, beste aldetik, galdera bakar baten bitartez neurtzen delako eta 
galdera hori, etxebizitza bakoitzean, informatzaile batek erantzuten 
duelako (ez beti aipatua den pertsonak berak) eta, hartara, subjektibota-
sun handia gerta daiteke. Kontuan hartu behar da ere inkestak soilik 
etxebizitzetan bizi direnak hartzen dituela kontuan eta ez erakundeetan 
diren pertsonak. 
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diren eta zerbitzuen erabiltzaile diren pertsonen gaineko 
datuekin batera, mendeko biztanleen beharren eta jaso-
tzen duten artamenduaren arteko egokitzapen maila 
balioesteko bide ona da. 
 
 
 

24. taula: Eguneroko oinarrizko egitekoetarako muga 

edo oztopoen gertatze maila, zenbait aldagairen ara-

bera. Gipuzkoa 2014 

 
  

Gertatze maila 

(%) 

Ukituak direnen 

kopurua 

Sexua 
Gizonak 3,8 13.309 

Emazteak 4,6 16.957 

Adina* 

<18 0,4 441 

18-34 1,1 1.307 

35-49 2,5 4.405 

50-64 2,7 3.845 

65-79 6,2 6.372 

80 edo 

hortik gora 
29,9 13.895 

Nazionalitatea* 
Espainiakoa 4,5 30.123 

Atzerrikoa 0,3 144 

Guztira  4,2 30.267 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren 

arabera, p<0.05entzat 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-
ta2014. 

 
 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren datuen arabera, 13, 
2014an, 33.276 pertsona ziren balioetsiak gure lurral-
dean. Haietatik, 26.332 pertsona (% 79) I, II edo III. 
mailako mendekoak ziren eta gainerakoak, balioetsiak 
ziren baina ez zitzaien mailarik aitortu. Kontuan hartu 
behar da, gainera, 6.74114 pertsona zirela batez ere 
adinekoentzako eta mendekotasunen baten dutenen-
tzako egoitzetan artatuak, eta, familia etxeetan bizi ez 
zirenez, ez zirela gure ikerketa honetan kontuan hartu 
beharko, lagin honetako parte ez baitira. Halatan, bada, 
alde batetik dugu nolabaiteko ezintasun edo men-
dekotasuna dutela dioten ia 30.300 pertsonako talde 
bat, eta beste aldetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
26.500 pertsona inguru balioetsi ditu (% 87,4); horrek 
uzten digu pentsatzera mendeko pertsonetako gehienak 
jadanik balioetsiak dituztela Gipuzkoako Foru Aldundia-
ren gizarte zerbitzuek. 
 

24. taulan ikus daitekeenez, pertsonen autonomiaren 
murrizte egoerak gehiago ematen dira emakumeen 
artean (% 4,6, emakumezkoetan eta % 3,8 gizonezkoe-
tan) eta adinarekin, areagotzen joaten dira, nabarmen, 
nbatez ere adin gorenetan bilduz. Hartara, esan daiteke 
mendeko pertsonen ia erdiak (% 46) 80 urte edo gehia-
go dituela15. Kontuan hartzekoa da ere, ia ez dela men-
dekotasun arazorik atzerritarren artean; hori hala da, 
neurri handi batean, gure lurraldean adineko atzerritar 
gutxi delako16. Gaur egun, Gipuzkoan bizi diren atzerri-

                                                      
13 2014ko abenduaren 31ko datuak. Informazioa osatzeko, Gipuzkoako 
Gizarte Behatokiaren webgunea ikus: <Behagi.eus> 
14 Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Sailaren Plangintza, 
Hitzartze eta Prestazio Ekonomikoak emandako datuak. 
15 Gipuzkoako Gizarte Behatokiak <Behagi.eus> 2014ko abenduaren 
31n mendekotasun balioespena zuten pertsonen gaineko datuek era-
kusten dute, baioetsiak izan diren guztietatik (33.276 pertsona), % 55,7, 
hau da, 18.523 pertsona guztira, 80 urtetik gorakoak direla. 
16 Kopuru hori zertxobait handitzen da, nazionalitatea kontuan hartu 
ordez, jaiolekua hartzen bada. Hala eginez gero, emaitzek erakusten 
diguten Estatutik at jaio direnen artean, autonomiaren murrizketa % 
1,1ekoa dela ikusten da. 

tarren arteko % 2,5 besterik ez da 65 urtetik gorakoa 
eta % 0,5 besterik ez 80tik gorakoak17. Atzerrian jaio 
diren gipuzkoarrak zahartu eta mendekotasun zaintzak 
eta artamenduak behar izaten hastetik oraindik urrun 
bagara ere, ez da alde batera utzi behar etorkizunean 
arazo horri heldu beharko diogula. Hori jadanik gertatu 
zaien herrialdeetan, adibidez, desberdintasun handiak 
agertu dira osasun eta gizarte zerbitzuak baliatzera-
koan, etorkin eta adineko pertsona baldintza biak batera 
direnean18. 
 

GPGBIren arabera, beren autonomian murrizketak 
dituzten guztien artean (30.267 pertsona), hamarretik ia 
zortzik (% 79,2) beste pertsonen laguntzaren bat edota 
artamenduren bat behar dute, eguneroko egiteko arrun-
tak egiteko (ikus 25. taula). Halatan, bada, Gipuzkoan 
24.000 pertsona inguru lirateke (biztanleen % 3,4) beren 
etxeetan sarturik eta artamenduren baten beharrez. 
Hasiera batean, jasotzen duten artamendua egokia den 
ala ez baloratzen hasi gabe, eguneroko bizitzako oi-
narrizko egitekoak betetzeko murrizketak dituzten % 
96k jasotzen dute laguntzaren bat, publiko nahiz priba-
tua. Laguntza behar dutenen % 4 lirateke, beraz, –1.000 
pertsona inguru–, horregatik edo hargatik, laguntzarik 
gabe. Aldi berean, esan daiteke atunonomian murriz-
ketak dituzten eta laguntza behar duten guztien artean, 
ia % 25ek–6.000 pertsona inguru– ez duela mendekota-
sun balioespena eskatu.  
 
Eguneroko bizitzako egitekoetan laguntzaren bat jasot-
zen dutela diotenei dagokienean, (ikus 8. grafikoa), 
aipatzekoa da senitarteen laguntza informalak duen 
garrantziak. Haien % 75,5ek senitarteen laguntza jasot-
zen dute, hala bizikide dituztenena (% 70,4), nola hara 
hurbiltzen zaizkien senideena (% 24,4). Aipatzeko da 
ere, partikularki kontratatzen dituzten pertsonen lagun-
tza (% 36,8), batez ere etxeko laguntza zerbitzua jasot-
zen dutenen kopuruarekin erkatuz gero (% 10,4). Bes-
talde, artamendua behar duten pertsona asko eta asko 
ari da diruzko laguntzaren bat jasotzen (% 61,2).  

                                                      
17 INE. Estadística del Padrón Continuo, 2014ko urtarrilaren lehenean. 
18 Lood, Q., Ivanoff, S.D. et al. Health-promotion in the context of 
ageing and migration: a call for person-centred integrated practice, 
International Journal of Integrated Care, Volume 14, 2014. 

http://behagi.eus/
http://behagi.eus/
http://www.siis.net/documentos/ficha/500385.pdf
http://www.siis.net/documentos/ficha/500385.pdf
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25. taula: Eguneroko bizitzako egitekoak betetzeko oztopo edota murrizketak dituztenen banaketa. Gipuzkoa 2014 
 

 

Eguneroko egitekoe-

tan murrizketak 

dituztenen % 

Eguneroko egitekoe-

tan murrizketak izan 
eta laguntza behar 

dutenen % 

Biztanle guztien % Pertsona kopurua 

Eguneroko egitekoetan murrizketak dituztenak 100,0 -- 4,24 30.267 

* Ez du besteen laguntza edo artamendurik behar 20,8 -- 0,88 6.299 

* Besteen laguntza edo artamendua behar du 79,2 100,0 3,36 23.968 

   + Mendekotasun balioespena eskatzea     

      - Ez du eskatu 19,6 24,8 0,83 5.946 

      - Eskatu du 59,5 75,2 2,52 18.021 

  + Laguntza jasotzea     

     - Ez du laguntzarik jasotzen 3,2 4,0 0,14 970 

     - Jasotzen du laguntza 76,0 96,0 3,22 22.998 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 

 

 

 

8. grafikoa: Eguneroko egitekoetarako oztopo edo murrizketak izanik, laguntza behar eta jasotzen dutenen ba-

naketa. Gipuzkoa 2014 

(N=22.998) 
 

 

Oharra: zerbituzen batuketak ez du % 100 ematen, pertsona berberak zerbitzu edo laguntza bat baino gehiago jaso dezakeelako. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 

 
 
Mendekoen artamendurako zerbitzuaren diruzko lagun-
tzak jasotzearen eta partikular bezala kontrataturiko 
zaintzetara jotzearen arteko harremanari dagokionean, 
ez da ikusi bigarren bide hori diruzko laguntzaren bat 
jasotzen dutenek gehiago baliatzen dutenik. Horri da-
gokionean, GPGBIren datuek erakusten digute  partiku-
lar moduan kontrataturiko pertsonak berdin kontrata-
tzen dituztela diruzko laguntza jasotzen dutenek nola 
jasotzen ez dutenek. 
 

Laburbilduz, diruzko laguntzak alde batera utziz, 
2014ko emaitzek erakusten digute etxean laguntza 
jasotzen dutenen % 71,8k artamendu informalak edota 
partikularki kontrataturiko pertsonen artamenduak jaso-
tzen dituztela soilik. Aldi berean, % 25,4k, baliabide 
horiez gain, Mendekoei Laguntzeko Zerbitzua, eguneko 
zentroren bat edota telelaguntza ere erabiltzen dute, eta 
egunerokoak egiteko murrizketak dituzten eta laguntzak 
jasotzen ari direnen % 2,9 besterik ez da soilik hiru 
zerbitzu publikoetako bat baliatzen ari.  
 

Baldin eta, azkenik, diruzko laguntzak hartzen baditugu 
kontuan, laguntza publikoak diren bezainbatean, atera-

ko litzaiguke pertsona horien % 33,6 ari direla familiaren 
edo pribatuki antolaturiiko laguntzak besterik ez jasot-
zen, eta % 63,5 – murrizketak jasanez eta laguntza 
behar izanik, laguntza jasotzen dutenen bi heren baino 
zertxobait gutxiago–, ari direla artamendu molde mis-
toa.  
 

Baldin eta emaitza horiek 2012koekin erkatzen baditu-
gu, ikus daiteke zertxobait apaldu dela murrizketak 
jasanez eta laguntza behar izanik, soilik familiaren edo 
bestelako artamendu pribatuak besterik jasotzen ez 
dutenen ehunekoa (% 39,3tik % 33,6ra) eta zertxobait 
emendatu, aldi berean, zuzeneko artamenduko zerbitzu 
publikoren bat jasotzen dutenen ehunekoa (etxeko 
laguntza zerbitzua, telelaguntza eta eguneko artamen-
dua), diruzko laguntza edo artamendu informalak jaso 
ala ez kontuan hartu gabe (% 23tik % 28,2ra). 
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3.3. Lana eta lan baldintzak 

 
3.3.1. Lanean aritzea eta lan baldintzak 

 
GPGBIren emaitzen arabera, 2014ko amaiera aldean, 
Gipuzkoan, 300.400 pertsona inguruk zioten lanean ari 
zirela, eta ia 53.500 inguruk lan gabe zirela zioten. Az-
ken horien artean, ia % 23k zioen ez zirela lana bilatzen 
ari; horrek uzten du, teknikoki, langabezian direnen 
kopurua 43.400 pertsonatan. Datu horien oso an-
tzekoak dira gure lurralderako Eustat-en Biztanleria 
Jardueraren arabera Sailkatzeko Inkestak ematen di-
tuen datuak, zeren, inkesta horren arabera, 2014ko 
azken hiruhilekoan, Gipuzkoan, 303.700 pertsona ziren 
lanean eta 41.700 pertsona lan gabe. 2012ko emaitze-
kin erkatuz gero, zertxobait hobetu da egoera, lanean 
direnen kopurua % 1,7 emendatu baita. Egiten den lan 
kopurua alde batera utzita, lanak pobreziari aurre egite-
ko bermea izateari utzi dion egoera sozioekonomiko 
honetan, enpleguaren zenbait dimentsio aztertu behar 
dugu (lan kopurua, soldata maila, kontratu mota, etab.), 
senitarteen bizi baldintzetan nabarmen eragiten baitute 
orain. 
 
Lan kopuruak senitarte baten lan maila neurtzen du, 
kontuan hartuz, senitartekoen artean, lanean izan li-
tezkeenak, haietako bakoitzak, urtebetean, lan egin 
duen hilabete kopurua eta egin duen eguneko lanaldia. 
Honen ondoko taulak erakusten digu 60 urtez peko 
biztanleen banaketa, senitarteen lan kopuruaren arabe-
ra. Adierazle hau AROPE tasan, lan kopuru apala neur-
tzeko baliatu denaren berdina da; 0tik 59 urte bitarteko 
biztanleak zenbait tartetan banatzen ditu, senitarteen 
enplegu iraunkortasunean diren aldeak adieraziz.  
 
Senitarte baten lan kopuru handiena 1 izanik, bi pertso-
na helduko senitarte batean, adibidez, batek ez badu 
azken urtean lan egin eta besteak lanaldi murriztuan lan 
egin badu, bakarrik, senitarte horren lan kopurua 
0,25koa litzateke.

 
 
 
 
 
 

Horiek horrela, emaitzek (ikus 26. taula) erakusten digu-
te, lehen kolpe batean, 60 urtez peko pertsonen % 20,7 
lan kopuru oso apaleko (%11,5) edo apal samarreko (% 
9,2) senitarteetan bizi dela. Kopuru hori zertxobait han-
diagoa da emakumeen kasuan (% 22,4 emakumeak, % 
19 gizonak) bai eta 45tik 59 urte bitartekoen artean. 
Halere, atzerrikoen artean hartzen dute zama espezifiko 
handiena halako senitarteek. Halatan, bada, oro har, 
oso lan kopuru apaleko tasa % 11,5 delarik, atzerrikoen 
artean, berriz, % 28,2 ingurukoa litzateke.  
 

Adierazle horren eta gizarte bazterketako eta, batez ere, 
diruzko pobreziako egoeren arteko harremana ere na-
barmena da. Pobreziaren kasuan, ikus daiteke ezen, 
batezbesteko diru sarrera baliokideen %60 baino gu-
txiagoko diru sarrerak dituzten senitarteetako pertsonen 
artean, lan kopuru oso apala duten senitarteen ehune-
koa % 43,2koa dela. Datu horiek irakurketa bikoitza 
dute. Izan ere, lan kopuru apala izateak lau aldiz bider-
katzen du pobrezia egoeran izateko arriskua, baina 
esan daiteke ere lan kopuru apala duten senitarteetako 
pertsonen artean, % 40 ez dela pobrezian. Hori uler-
tzeko bidea ematen du, neurri handi batean, pentsio, 
langabezia laguntza eta gutxieneko errenta sistemek 
duten eraginak. Gizarte bazterketaren kasuan ere, bere-
ziki gora da lan kopuru apal duten senitarteen kopurua 
(% 44,3), baina kasu horretan, lan kopuru gora samar 
edo gora duten senitarteen kopurua askoz gorago da, 
diruzko pobrezia jasaten duten senitarteen kasuan 
baino. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26. taula: 60 urtez peko biztanleen banaketa, senitartearen lan kopuruari dagokionean, zenbait aldagairen arabera. 

Gipuzkoa 2014 
 

  

Zeharkako banaketa (%) Banaketa zuta (%) 

Oso apala  

<0.2 

Apal 

samarra 
0.2-0.5 

Gora 

samarra 
0.5-0.8 

Oso gora 

0.8-1 

Oso apala  

<0.2 

Apal 

samarra 
0.2-0.5 

Gora 

samarra 
0.5-0.8 

Oso gora 

0.8-1 
Guztira 

Sexua 
Gizona 10,4 8,6 35,2 45,8 45,7 47,6 51,1 52,2 50,6 

Emaztea 12,7 9,7 34,6 43,0 54,3 52,4 48,9 47,8 49,4 

Adina* 

<=17 10,9 4,9 39,7 44,6 22,4 12,6 26,9 23,8 23,7 

18-44 10,9 10,8 34,3 44,0 44,0 54,6 45,5 46,0 46,4 

45-59 12,9 10,0 32,1 44,9 33,6 32,8 27,5 30,2 29,9 

Nazionalita-

tea* 

Espainiakoa 10,0 8,1 35,4 46,5 80,0 80,8 93,1 96,2 91,8 

Atzerrikoa 28,2 21,6 29,7 20,5 20,0 19,2 6,9 3,8 8,2 

Pobrezia 

erlatiboa* 

Bada 43,2 27,3 25,5 4,0 59,9 47,6 11,6 1,4 16,0 

Ez da 5,5 5,7 36,7 52,1 40,1 52,4 88,4 98,6 84,0 

Gizarte 

bazterketa* 

Bada 44,3 10,9 29,3 15,5 56,1 17,3 12,2 5,1 14,6 

Ez da 5,9 8,9 35,9 49,3 43,9 82,7 87,8 94,9 85,4 

Guztira  11,5 9,2 34,9 44,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren arabera, p<0.05entzat 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 
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Lanaldi murriztuan ari direnen pobrezia eta gizarte bazterketa tasak lanaldi osoz ari direnen 
tasak halako bi dira  

 

2014an, lan merkatuan zirenen % 14,4 ari zen astean 25 ordu baino gutxiagoko lanaldi murriztuan lanean. Kopuru 
hori zer edo zer emendatu da azken bi urteotan -2012an, % 12,6koa zen–, eta bereziki gora da emazteen kasuan eta 
adin txikiagoko langileen artean. 27. taulan ikus daitekeen bezala, emazteek duten lan murriztuko tasa gizonezkoa 
baino bost aldiz handiagoa da (% 24,7 lehenek eta % 4,9 bigarrenek) eta 35 urteko langileen oso antzekoa da (% 
24,3). Horrenbestekoa ez bada ere, atzerriko nazionalitatekoek duten lanaldi murriztuaren tasa ere (% 18,1) lanean 
diren guztien tasa orokorra baino gorago da. 
 

Batez ere emazteen lanaldi moldea izateaz gain –lanaldi murriztuan ari direnen hamar pertsonetatik 8 emazteak dira-, 
oraindik ere lan prekarietateari oso loturik den lanaldi molde hori estuki lotua da pobrezia eta gizarte bazterketa 
egoerekin. GPGBIren datuek erakusten digute pobreen artean, lanaldi murriztuaren tasa % 33,8koa dela eta % 
26,8koa, berriz, gizarte bazterketan direnen artean. 
 

Lanaldi mota horren beste ezaugarria da, lanaldi murriztua, oraindik orain, gehienetan nahi ez den gauza dela (lanaldi 
murriztuan ari direnen % 51ek dio horren arrazoia dela ez duela lanaldi osoko beste lanik aurkitu) eta familia eta lana 
bateratu beharrari loturik dela ere. Astean 25 ordu baino gutxiago lan egiten dutenen laurden batek dio horren arra-
zoia dela adin txikikoen, erien edo mendeko pertsonen zaintza egin beharra (% 19,4) edo familiari edo beren beharrei 
loturiko egitekoak direla (% 5,4). 
 

27. taula:  Lanaldi murriztuan ari diren 16 urteko edo 

hortik gorako biztanleen ehunekoa, zenbait aldagairen 

arabera. Gipuzkoa 2014 
 

 
9. grafikoa: Lanaldi murriztuan diren batzuek azaldu 

dituzten arrazoiak. Gipuzkoa 2014 

  Tasa (%) 

Banaketa zuta (%)  

 

Lanaldi 

murriztua 

Lanean den 

biztanle oro 

Sexua* 
Gizona 4,9 17,6 51,8 

Emaztea 24,7 82,4 48,2 

Adina* 

<35 24,3 37,5 22,3 

35-49 11,7 37,6 46,3 

50 edo 

hortik 

gora 

11,4 24,9 31,5 

Nazionalita-

tea* 

Espainia-

koa 
14,2 91,5 93,2 

Atzerrikoa 18,1 8,5 6,8 

Pobrezia  

erlatiboa* 

Bada 33,8 15,6 6,7 

Ez da 13,1 84,4 93,3 

Gizarte 

bazterketa* 

Bada 26,8 17,0 9,2 

Ez da 13,2 83,0 90,8 

Guztira  14,4 100,0 100,0 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren 
arabera, p<0.05entzat 

 * Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren 
arabera, p<0.05entzat. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 
2014. 

 Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2014. 

   
 

 
 
 
3.3.2. Soldata maila 
 
GPGBIk erakusten duenez, soldatapean den biztanleria-
ren batezbesteko hileko soldata garbia, 2014an, 1.531 
eurokoa da. Kopuru horrek enpresari eta enplegatzaile 
direnen ez beste lan egoerak biltzen ditu eta hala solda-
ta arruntak nola ordainketa bereziren heineko banaketa, 
bai eta beregain aritzen direnen erregimenean diren diru 
sarrerak ere sartzen dira bertan; guztira, lanean ari dire-
nen % 95 inguru hartzen ditu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Azken bilakaerari dagokionean, gipuzkoarren hileko 
batezbesteko soldata garbia ia ez da aldatu 2012tik 
hona –1.524 euro19–. Bi urteotan izan den emendatzea 
% 0,5koa izan da. Bestalde, batezbestekoa erabili or-
dez, erdiko balioa erabiltzen bada20, erdiko soldata 
1.400 eurotan mantentzen dela ageri zaigu. Lehen datu 
hauek aldaketa gutxi adierazten badituzte ere, gertatu 
da zenbait aldaketa bi urte hauetan. 

                                                      
19 Kopuru hori ez da 2012ko GPGBIren txostenean agertzen denaren 
berdina, oraingo kalkuluan, enplegatzaile diren enpresariak kalkulutik at 
utzi ditugulako. 
20 Neurri horrek soldatapekoak bi zati berdinetan banatzen dituen 
puntua adierazten du, alde batean gutxien irabazten dutenak eta beste-
an gehien irabazten dutenak emanez. 

29,2% 

5,4% 

5,8% 

6,8% 

9,6% 

19,4% 

51,0% 

Eritasun edo ezintasuna

Familiaren edo bere

beharrengatik

Ez du lanaldi osoz aritu nahi

Beste arrazoiak

Ikastaroak edo irakaskuntza

haurren, mendekoen

etabarren zaintza

lanaldi osoko lana aurkitu ez

izana
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10. grafikoa: Soldatapeko biztanleen banaketaren bilakaera, hileko soldata garbiari begiratuz. 

Gipuzkoa 2012-2014 
 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 

 
 
 
Erdiko joerako neurriak hartu beharrean kontuan, hala 
nola diren batezbestea eta erdiko balioa, soldatapeko 
biztanleen banaketa soldata tarteen arabera aztertzen 
bada, ikusten da muturretan gertatu direla emenda-
tzeak. Hau da, 2012 abiapuntu gisa hartuz, gehien eta 
gutxien irabazten duten langileen zama erlatiboa emen-
datu da.  
 

Aldeak txikiak izanik ere, emaitzek erakusten digute 
1.200 eurotik beherako soldatak dituztenak pasatu 
direla % 32,8 izatetik % 34,8 izatera, eta % 23,1etik % 
25,4ra pasatu direla, hilean 2.000 euro edo hortik gora 
irabazten dutenak. Efektu zentrifugo horrek uzten digu 
pentsatzera lanean diren gipuzkoarren arteko soldata 
desberdintasunak areagotu direla.

Baieztapen hori argiago agertzen da oraindik 11. grafi-
koak eskaintzen dizkigun datuetan, bertan azaltzen 
baita erdiko soldataren bilakaera soldata kintilka. Grafi-
ko horrek erakusten du ezen soldata apalena duten 
langileen % 20en erdiko soldata % 5,2 murriztu dela eta 
soldata gorenak dituzten % 20ena, aldiz, % 2 emendatu 
dela.  
 
GPGBIren bi argitaldiek eskaintzen dituzten emaitzak 
mugatuegiak badira ere, horietatik joera argi bat ate-
ratzeko, badirudi, halere, gipuzkoar langileen soldata 
arrakala zabaldu dela azken bi urteotan. Horren argiga-
rri, baldin eta gehien irabazten dutenen soldata gutxien 
irabazten dutenen soldatarekin zatituz gero, ematen 
duen ratioa 3,9tik 4,2ra pasatu dela ageri da.  
 
 

 
11. grafikoa: Soldatapeko gipuzkoarren hileko erdiko soldata garbiaren bilakaera, kintilka, eta lehen eta azken 

kintilen arteko ratioa. Gipuzkoa 2012-2014 
 

  

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 
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28. taula: Soldatapeko biztanleen banaketa, hileko soldata garbiari dagokionean, zenbait aldagairen arabera. 

Gipuzkoa 2014 
 

  

Zeharkako banaketa (%) Banaketa zuta (%) 

<1.000 
1.000-

1.499 

1.500-

1.999 

2.000 edo 

gehiago 
<1.000 

1.000-

1.499 

1.500-

1.999 

2.000 edo 

gehiago 
Guztira 

Sexua* 
Gizona 12,2 27,3 27,6 32,9 27,5 46,9 64,7 66,6 51,4 

Emaztea 33,9 32,7 15,9 17,4 72,5 53,1 35,3 33,4 48,6 

Adina* 

<35 34,6 38,2 17,8 9,4 34,6 29,0 18,4 8,5 22,7 

35-49 17,2 31,4 24,3 27,2 35,0 48,6 51,3 49,8 46,4 

50 edo hortik 

gora 
22,4 21,7 21,5 34,4 30,4 22,4 30,2 41,8 30,8 

Nazionalita-
tea* 

Espainiakoa 21,6 28,8 22,8 26,8 88,2 89,5 96,7 98,2 93,0 

Atzerrikoa 38,3 44,9 10,3 6,4 11,8 10,5 3,3 1,8 7,0 

Ikasketa 

maila* 

1. mailakoak 36,2 31,5 22,2 10,1 41,6 27,1 24,9 9,7 25,3 

2. mailakoak 19,8 36,4 25,3 18,5 37,3 51,3 46,5 29,2 41,4 

Goi mailakoak 13,9 19,0 19,3 47,8 21,1 21,6 28,6 61,0 33,4 

Pobrezia 

erlatiboa* 

Bada 61,8 34,5 3,7 0,0 17,8 7,6 1,1 0,0 6,6 

Ez da 20,0 29,6 23,2 27,2 82,2 92,4 98,9 100,0 93,4 

Gizarte 

bazterketa* 

Bada 44,3 20,7 18,8 16,3 16,7 5,9 7,3 5,5 8,6 

Ez da 20,8 30,8 22,2 26,2 83,3 94,1 92,7 94,5 91,4 

Guztira  22,8 29,9 21,9 25,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren arabera, p<0.05entzat 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 

 
 

 
Laneko diru sarrera garbien banaketa erruz aldatzen da, 
biztanleen aldagai soziodemografiko nagusiak kontuan 
hartuz gero. Sexuak, adinak, nazionalitateak edo buru-
turiko ikasketa maila gorenak desberdintasun handiak 
ekartzen dituzte soldatetan. Halatan, adibidez, 28. tau-
lan ikus daitekeen moduan, 1.000 eurotik beherako diru 
sarreren tasa gorenak ematen dira atzerriko nazionalita-
tekoen artean (% 38,3, orokorrean % 22,8koa delarik), 
gehienez lehen mailako ikasketak egin dituztenen artean 
(% 36,2), 35 urtez pekoen artean (% 34,6) eta emazteen 
artean (% 33,9, gizonen artean % 12,2 delarik).  
 
Diruzko pobreziaren eta lanetik datozen diru sarreren 
artean ere lotura estua da, noski; hartara, lanagatik, 
hilean 1.000 euro baino gutxiago irabazten dutenen % 
80 baino gehiago pobrezia erlatiboko egoeran dira. 
 
 
 

Alde adierazgarriak agertzen dira ere, lanean diren per-
tsonen soldata maila pertsona horiek gizarte bazterketa 
adierazlean kokaturik diren arabera aztertzean, baina, 
dena den, lotura hori ez da pobreziarekin dena bezain 
nabarmena, noski. Gizarte bazterketa egoeran direnen 
heren baten inguruk ditu lanean direnen batezbesteko 
diru sarreren pareko edo handiagoko diru sarrerak, eta  
pobrezia erlatiboaren kasuan, aldiz, ehuneko hori % 
3,7koa besterik ez da.. 
 
Lortu ditugun emaitzek, batez ere diru sarrera apalei 
loturik diren enplegu dimentsio zenbait zehazteko auke-
ra ematen digute ere. Aldi baterako kontratazioak eta, 
batez ere, lanaldi murriztua egiteak nabarmen areagot-
zen dute diru sarrera apalak izateko arriskua. Zerbitzuen 
sektorean lan egiteak ere, industrian aritu ordez, baldin-
tzatzen du soldata maila. Industrian lan egiten dutenen 
% 34ak baizik ez ditu 1.500 eurotik beherako soldatak 
hartzen, baina hirugarren sektorean, berriz, % 59 dira. 
 
 

29. taula: Soldatapekoen banaketa, hileko soldata garbiari dagokionean, enpleguari loturiko zenbait aldagairen 

arabera. Gipuzkoa 2014 
 

  

Zeharkako banaketa (%) Banaketa zuta (%) 

<1.000 
1.000-

1.499 

1.500-

1.999 

2.000 edo 

gehiago 
<1.000 

1.000-

1.499 

1.500-

1.999 

2.000 edo 

gehiago 
Guztira 

Kontratu 
mota* 

Mugagabea 15,3 27,1 24,5 33,0 51,7 68,4 86,1 92,4 74,9 

Aldi baterakoa eta beste 42,8 37,3 11,9 8,1 48,3 31,6 13,9 7,6 25,1 

Lanaldi 

mota 

murriztua (<astean 

25/or.) 

83,5 12,0 2,7 1,8 53,8 5,9 1,8 1,0 14,7 

Osoa 12,3 33,0 25,2 29,4 46,2 94,1 98,2 99,0 85,3 

Ekonomia 
sektorea* 

Industria 10,2 23,8 38,6 27,4 10,6 18,8 41,5 25,4 23,6 

zerbitzuak 27,7 31,3 16,5 24,6 84,8 72,8 52,3 67,5 69,7 

Gainerakoa 15,8 37,4 20,2 26,6 4,7 8,4 6,2 7,1 6,8 

Guztira  22,8 29,9 21,9 25,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren arabera, p<0.05entzat 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 
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3.3.3. Beste lan baldintzak 
 
GPGBIren 2014ko datuek erakusten dute, inkesta egin 
zaien pertsonek emaniko informazioan oinarrituz, 
2014an, lanean diren gehien-gehienek Gizarte Seguran-
tzan kotizatzen dutela eta % 1,9 ez dela kotizatzen ari. 
Aldi berean, emaitzek erakusten dute ia soldatapekoen 
laurdenak duela aldi baterako kontratua eta % 1,1 kon-
tratu gabe ari dela lanean. Bestalde, bilduriko informa-
ziotik ateratzen da, orain lanean diren pertsonen % 
12,3, gehienez zortzi hilabetez aritu zela lanean, inkesta-
ren aurreko urtean, eta beste % 5,5 aritu zela lau hilabe-
te baino gutxiago. 
 
 

 

 
 
2012arekin erkatuz, oraingo GPGBIren emaitzen era-
kusten digute erruz gutxitu dela kotizatzen ez duten 
langileen kopurua (% 4tik % 1,9ra), bai eta zer edo zer 
apladu direla kontratu gabekoen langileen kopurua (% 
1,4etik % 1,1era) eta azken urtean la u hilabete baino 
gutxiago lan egin duten langileen kopurua (% 6,1etik, 
2012an, % 5,5era orain). 
 
Oro har, lan prekarietateari loturiko egoera hauek 
gehien jasaten dituztenak emakumeak dira, adin txikia-
go pertsonak eta, batez ere, atzerriko naziolitatekoak.  
 

30. taula: Lanean den biztanleria zenbait aldagairen arabera banatzea. Gipuzkoa 2014 

Zeharkako banaketa (%) 
 

  

Gizarte segurantzan 

kotizatzea 

Kontratu mota 

(soldatapekoak soilik) 

Lanaren iraunkortasuna, azken urtean 

(hilabeteak) 

Kotizatzen 

du 

Ez du 

kotizatzen 
Mugagabea 

Aldi baterako 

edo beste 

Kontraturik 

gabe 

3 edo 

gutxiago  
4-8 9 edo gehiago 

Sexua 
Gizona 98,5 1,5 77,8 21,6 0,6 5,2 6,5 88,3 

Emaztea 97,7 2,3 72,0 26,4 1,6 5,9 7,2 86,9 

Adina 

<35 97,0 3,0 51,8 47,0 1,1 12,4 13,4 74,2 

35-49 98,8 1,2 79,9 18,9 1,1 3,6 5,5 91,0 

50 edo hortik 

gora 
97,9 2,1 86,3 12,7 1,0 3,2 3,9 93,0 

Nazionalita-
tea 

Espainiakoa 98,2 1,8 76,1 22,8 1,1 5,5 6,4 88,1 

Atzerrikoa 96,8 3,2 60,2 38,8 0,9 5,3 12,8 81,9 

Gehienezko 

ikasketa 
maila 

1. mailakoak 97,4 2,6 75,3 23,0 1,8 6,8 6,3 86,9 

2. mailakoak 98,4 1,6 75,7 23,0 1,2 2,8 7,1 90,1 

Goi mailakoak 98,5 1,5 77,5 22,1 0,4 5,0 5,3 89,7 

Pobrezia 

erlatiboa 

Bada 94,6 5,4 63,9 32,4 3,7 12,4 15,5 72,1 

Ez da 98,4 1,6 75,6 23,4 0,9 4,9 6,0 89,1 

Guztira  98,1 1,9 74,9 24,0 1,1 5,5 6,8 87,6 

* kasuak oso urriak izanik, taula honen emaitzak kontu handiz hartu behar dira, batez ere, biztanle talde zenbaitetan, gizarte segurantzan kotizatzen 
ez duten pertsonak eta kontratu gabeko soldatapeakoak izateari dagokionean. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 
 
 
 

3.3.4. Langabezia 
 

Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte bazterketa Inkestaren 
arabera,  2014an, 16 urteko edo hortik gorako 53.500 
pertsona ziren, guztira, langabezian zirela ziotenak. 
Kopuru hori lanerako diren pertsona guztien % 15 eta 
gipuzkoar ororen % 7 da. Baldin eta langabetzat, egoe-
ra horretan direla esan duten guztiak hartu beharrean, 
soilik lan bila ari direnak kontuan hartuz gero, hastape-
neko kopuru hori 43.400 pertsonetara jaitsiko litzateke, 
hau da, lanerako gai den biztanleriaren % 12. Azken bi 
urteotan, adierazle horrek hobera egin du, zeren 
2012an, GPGBIren arabera, langabe eta lan bila zirela 
zioten pertsonak lanerako gai zen biztanleriaren % 14 
baitziren. 
 
Langabe direnak ongi zehazturik badira ere, beste in-
kesta edo erregistro berezi zenbaitek ematen dituzten 
datuen bidez –hala nola, Biztanleria Jardueraren arabe-
ra Sailkatzeko Inkestak edo Lanbideren erroldaturiko 
langabezia datuak–, hemen zenbait emaitza emanen 
ditugu, Gipuzkoan lan gabe direnen egoeraren gainean, 
hala langabeziaren iraupenari dagokionean, lan baten 
bila aritzeari dagokionean eta formakuntza edo lagun-
tzak jasotzeari dagokionean, nola kolektibo horren   

 
 
pobrezia eta gizarte bazterketa egoeretan langabeziak 
duen eraginari dagokionean ere. 
 
12. grafikoak erakusten du, langabezian direnak egoera 
horretan daraman denboraren arabera banatuz, lan 
gabe direnen % 37k 12 hilabete baino gutxiago dara-
matzala egoera horretan, % 23k 13 eta 24 hilabte ar-
tean daramatza, eta ia % 40ak dio bi urte baino luzeago 
dela langabean. Iraupen oso luzeko langabeziari da-
gokionean, hau da, lan gabe bi urte baino luzeago dire-
nei dagokienean, GPGBIk Gipuzkoarako ematen dituen 
datuak Lanerako gai den Biztanleriaren Inkestak 2014ko 
azken hiruhilekorako ematen dituenak baino zertxobait 
apalagoak dira, hala EAErako ematen dituenak baino 
apalagoak (% 42), nola Estatu osorako ematen dituenak 
baino apalagoak (% 43). 
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12. grafikoa: Lan gabe direnen banaketa, lan bila dara-

maten denboraren arabera. Gipuzkoa 2014  

 

13. grafikoa: Lan gabe direnen banaketa, azken urtean 

formakuntzan aritzeari loturik. Gipuzkoa 2014  

 

 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014.  Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 
 
 
 

 
Halere, oso iraupen luzeko langabezia, azken bi urteo-
tan bilakaera okerren izan duten adierazleen artean da. 
Izan ere, 2012ko datuak kontuan hartuz gero, han, lan-
gabezian bi urte baino gehiago zeramatzatenen tasa% 
26koa zen; emendatzea ia 14 puntukoa da.  
 

Datu hauek benetan kezkagarriak dira eta langabezia 
egoeren nolabaiteko kronifikatze bidean garela uzten 
digute pentsatzera. Talde horren ezaugarriei dagokie-
nean, % 62,5 gizonak dira eta % 60k, gehienez lehen 
mailako ikasketak burutu ditu. Gainera, % 32 berrogeita 
hamar edo hortik gorako pertsonak dira eta % 24 atze-
rritarrak dira. Talde horretan, pobrezia erlatiboaren tasa 
ia % 69koa da, langabezian 12 hilabete edo gutxiago 
daramatzaten pertsonen tasa % 38 delarik. 
 
 
 

 

Formakuntzari dagokionean, GPGBIren datuek erakus-
ten digute, lan gabe direnen % 34,3k, azken urtean, 
formakuntza ikastaroren bat egin duela, edo Lanbideren 
bidez (% 20,5) edo beste bide batez, hala nola hizkun-
tzak edo informatika ikastekoak, esate baterako (% 
14,3), beren lan gaitasuna hobetzeko asmoz. Azken 
urtean ikastarorik egin ez duten langabeen artean, adin 
goragoko pertsonak (% 87,6) eta lehen mailako ikas-
ketak besterik ez dutenak (% 78,6) nabarmentzen dira. 
Ikusten da ere formakuntza gehiago egiten dutela 
emazteek (% 38,4) eta, batez ere, atzerritarrek (% 46,6), 
baina ez da erlazio adierazgarririk ikusten lan gabeko 
aldian egiten den formakuntzaren eta ikerketa honetan 
aztergai ditugun pobrezia eta gizarte bazterketa alda-
gaien artean. 
 

31. taula: Lan gabe direnen banaketa, zenbait aldagairen arabera. Gipuzkoa 2014 

Zeharkako banaketa (%) 
 

  

Langabeziaren iraupena Azken urteko formakuntza 

<=12 hilabete +24 hilabete Ikastaroak egin ditu Ez du ikastarorik egin 

% 
zeharka 

% 
zuta 

% 
zeharka 

% 
zuta 

% 
zeharka 

% 
zuta 

% 
zeharka 

% 
zuta 

Sexua 
Gizona 37,2 55,3 44,9 62,5 30,9 49,8 69,1 58,0 

Emaztea 37,1 44,7 33,2 37,5 38,4 50,2 61,6 42,0 

Adina 

<35 42,2 39,4 32,8 28,7 38,2 38,7 61,8 32,6 

35-49 38,3 41,6 38,2 38,9 44,4 52,3 55,6 34,2 

50 edo hortik 
gora 

28,4 19,1 51,5 32,4 12,4 9,0 87,6 33,3 

Nazionalitatea 
Espainiakoa 39,3 86,8 36,8 76,3 31,6 75,6 68,4 85,4 

Atzerrikoa 27,3 13,2 52,5 23,7 46,6 24,4 53,4 14,6 

Gehienezko 
ikasketa maila 

1. mailakoak 25,8 31,2 55,3 59,1 21,4 28,2 78,6 52,0 

2. mailakoak 41,4 45,8 34,4 33,5 42,4 50,8 57,6 34,7 

Goi mailakoak 52,5 23,0 19,3 7,4 44,2 21,0 55,8 13,3 

Pobrezia  

erlatiboa 

Bada 26,6 37,9 51,3 68,6 32,0 49,5 68,0 54,9 

Ez da 49,2 62,1 26,5 31,4 36,9 50,5 63,1 45,1 

Gizarte bazter-

keta 

Bada 28,2 31,0 47,2 48,7 32,8 39,1 67,2 41,8 

Ez da 43,4 69,0 34,4 51,3 35,3 60,9 64,7 58,2 

Guztira  37,2 100,0 39,6 100,0 34,3 100,0 65,7 100,0 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 
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Lan gabe direla –lan bila izan ala ez- diotenen gaineko 
datuek (53.500) erakusten digute ere pertsona haietarik 
ia % 66k diotela ez dutela hartzen, ez kontribuzio maila-
ko prestazioa ez eta langabezia laguntza ere; % 41,3, 
berriz, hau da, 22.000 pertsona inguru, senitartearen 
pertsona nagusia direla, hau da, senitartera diru sarrera 
handienak ekarri ohi duena. Beste ikuspuntu batetik ere 
esan daiteke Gipuzkoako senitarteen % 7,7k dutela 
pertsona nagusitzat lan gabe den norbait eta hamar 
kasutatik lauretan, lan gabe bi urtetik gora daramatza-
ten pertsonak direla. Bestalde, esan daiteke ere senitar-
teen % 16,4k dutela beren barnean, lan gabe den per-
tsona bat edo gehiago. 
 
Erreferente den pertsona lan gabe duten senitarteen 
egoerari dagokionean, GPGBIren emaitzek erakusten 
digute zenbateraino hedatu diren pobrezia eta prekarie-
tate egoerak. Izan ere, 32. taulak erakusten duenez, 
senitarte horien artean den pobrezia erlatiboaren edo 
diru sarrera apalen tasa, Gipuzkoako senitarteetan, oro 
har, ematen dena baino ia lau aldiz handiagoa da. Ho-
rren arrazoia da senitarte horien erdiko errenta balio-
kidea (760 euro) senitarteetan, oro har, denaren erditsua 
dela.  
 
Aldi berean, kontuan hartzen baditugu eskasia material 
larriko egoerak eta gizarte bazterketa larriko egoerak, 
emaitzek erakusten digute egoera horiek halako senitar-
teen ia % 30ean ematen direla. 
 
 
 

32. taula: Pobrezia, prekarietate eta bazterketa egoe-

ren gertatze maila, pertsona nagusia lan gabe duten 

senitarteetan. Gipuzkoa 2014 

 
 

Pertsona 

nagusia lan 

gabe dutenen 

senitarteak 

Senitarte 

guztiak 

Pobrezia erlatiboa 62,1 15,6 

Pobrezia larria 29,4 4,4 

Eskasia material larria 28,1 5,2 

Gizarte bazterketa larria 26,6 5,4 

Erdiko errenta baliokidea 760 1.410 

% senitarte ororen artean 7,7 100 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2014. 
 
 

Nolakoak dira senitarte horiek? Emaitzek erakusten 
digute % 37ren kasuan, pertsona bakarreko senitarteak 
direla eta % 22an, Estatutik at jaio den norbait buruan 
duten senitarteak direla. Presentzia handia lukete ere, 
senitarte horietan, guraso bakarreko senitarteek (% 15, 
oro har % 10,5 direlarik), bai eta 45 urtez peko pertso-
nak buruan dituzten senitarteek ere (% 49).

 

3.4. Gastua eta zorpetzea 

 
3.4.1. Senitarteen gastua eta hila bururatzeko 

zailtasunak 
 
2014ko Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari 
buruzko Inkestaren datuen arabera, Gipuzkoako seni-
tarteen hileko batezbesteko gastu arrunta 1.580 euro-
koa da. Kopuru hori senitarteen hileko batezbesteko 
diru sarrera arruntekin erkatuz gero, ateratzen den hi-
leko gastu maila, diru sarrera ororen % 77koa da.  
 
14. grafikoak erakusten duenez, hamar senitartetik 
batek besterik ez du irabazten duenaren % 50etik behe-
rako gastu maila; laurden batek gastatuko luke, hilean, 
diru sarreren %50etik % 75 artean. Aldi berean, senitar-
te gehienek (% 57) % 76 eta % 100 arteko gastua luke-
te eta % 8 inguruk gastatuko luke irabazten dutena 
baino gehiago. Oro har, senitarteen % 65 inguruk luke –
ezohiko gastu edo diru sarrerak alde batera utzirik- zer 
edo zer aurrezteko aukera. 
 
 

14. grafikoa: Senitarteen banaketa, hileko gastu mai-
laren arabera. Gipuzkoa 2014 

(Diru sarreren gaineko gastuaren %) 

 

 
Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2014. 

 
 
Zenbateraino dute Gipuzkoako senitarteek hila buru-
tzeko zailtasunak? GPGBIren arabera, hogei senitartetik 
hiruk adierazten du hila bururatzeko zailtasun handiak 
dituztela. Zehazki, 2014an, Gipuzkoako senitarteen % 
14,6k dio senitarteak gaur egun dituen diru sarrerekin, 
hala-hala (% 9,5) edo zailtasun handiz (% 5,1) buru-
ratzen dutela hila. Kopuru hori ez da bi urteotan aldatu; 
2012an, hila bururatzeko zailtasun handiak zituztela 
zioten senitarteak % 14,8 ziren. Aldi berean, Estatu 
osorako, “Encuesta de Condiciones de vida” izeneko 
inkestak ematen duen tasa baino apalagoa da. Haien 
kasuan, zailtasun zerbait edo zailtasun handia adieraz-
ten duten pertsonak % 39,1 dira, eta Gipuzkoan -
senitarteak hartu beharrean kontuan, pertsonak hartzen 
baditugu- ukituriko pertsonak % 14 besterik ez dira. 
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% 10,2 
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% 25,2 

% 76 eta % 

100 artean 

% 56,7 

% 100 
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33. taula: Senitarteen banaketa, hila bururatzeko adierazi duten zailtasunari dagokionean ** , erreferente den 

pertsonaren eta senitartearen zenbait ezaugarriren arabera. Gipuzkoa 2014 
 

  

Zeharkako banaketa (%) Banaketa zuta (%) 

Zailtasun 

handiz 

[1]+[2] 

Zail samar 
[3] 

Erraz 
samar [4] 

Oso erraz 
[5]+[6] 

Zailtasun 

handiz 

[1]+[2] 

Zail samar 
[3] 

Erraz 
samar [4] 

Oso erraz 
[5]+[6] 

Guztira 

Sexua* 
Gizona 11,6 22,9 38,7 26,7 55,8 64,8 74,8 77,0 70,1 

Emaztea 21,6 29,2 30,5 18,7 44,2 35,2 25,2 23,0 29,9 

Adina* 

<45 15,3 24,9 33,9 25,9 30,7 29,4 27,4 31,2 29,3 

45-64 15,9 22,5 34,9 26,7 40,1 33,3 35,4 40,3 36,8 

65 edo hortik gora 12,6 27,2 39,7 20,4 29,2 37,3 37,2 28,5 33,9 

Nazionalita-
tea* 

Espainiakoa 13,4 24,2 37,2 25,2 86,4 92,0 96,5 97,5 94,1 

Atzerrikoa 34,0 34,0 21,5 10,5 13,6 8,0 3,5 2,5 5,9 

Senitartea* 

Pertsona bakarrekoa 20,1 25,0 33,5 21,4 33,8 24,8 22,7 21,6 24,6 

Seme-alabarik 

gabeko bikotea 
9,4 20,5 42,0 28,1 15,4 19,8 27,7 27,7 24,0 

Bikotea, seme-

alabekin 
11,5 24,9 36,7 26,8 29,9 38,3 38,6 41,9 38,1 

Guraso bakarrekoa 22,7 35,3 29,6 12,4 16,3 14,9 8,5 5,3 10,5 

Beste 22,9 18,8 29,4 28,9 4,6 2,2 2,4 3,5 2,9 

Pobrezia 

erlatiboa* 

Bada 46,6 39,1 11,7 2,6 49,7 24,6 5,0 1,6 15,6 

Ez da 8,7 22,2 40,8 28,4 50,3 75,4 95,0 98,4 84,4 

Eskasia 

material 
larria* 

Bada 87,5 11,0 1,5 0,0 31,0 2,3 ,2 0,0 5,2 

Ez da 10,6 25,6 38,1 25,7 69,0 97,7 99,8 100,0 94,8 

Gizarte 

bazterketa* 

Bada 46,1 22,0 22,8 9,1 42,6 12,0 8,5 5,0 13,5 

Ez da 9,7 25,2 38,3 26,7 57,4 88,0 91,5 95,0 86,5 

Guztira  14,6 24,8 36,2 24,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren arabera, p<0.05entzat 

** [1] Zailtasun handiz; [2] zailtasunez; [3] zail samar; [4] erraz samar; [5] oso erraz. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 
 
 

 
 

34. taula: Biztanleen banaketa, hila bururatzeko  

adierazten duten zailtasun mailaren arabera 
 

 
Gipuzkoa 

2014 

Espainia 

2014 

EB-28 

2013 

Zailtasun handiz 4,8 17,5 12,2 

Zailtasunez 9,2 21,6 16,7 

Zail samar 24,9 28,8 28,7 

Erraz samar 36,6 23,2 24,9 

Erraz 22,2 8,4 13,1 

Oso erraz 2,3 0,6 4,5 

Guztira 100,0 100,0 100,0 

Pobrezia erlatiboaren tasa 15,6 22,2 16,6 

Pobrezia erlatiboko 
egoeran diren senitar-

teetan bizi diren eta 

zailtasun handia adieraz-

ten duten pertsonen %  

56,8 41,8 30,2 

Iturriak: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2014; INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2014; Eurostat, EU-SILC. 

 
 

Senitarte guztiek ez dute, noski, hila bururatzeko zailta-
sun maila bera. 33. taulan ikus daiteke, erreferentetzat 
emazte bat duten senitarteek eta, batez ere, atzerriko 
nazionalitateko norbait buru duten senitarteek gainera-
koek baino askoz gehiagotan adierazten dituztela hila 
bururatzeko zailtasun handiak. Guraso bakarreko fami-
lietan eta pertsona bakarrekoetan ere hedatuago da 
egoera hori. Argi da, bestalde, hila bururatzeko senti-
tzen den zailtasuna loturik dela pobrezia erlatiboko, 
gizarte bazterketako eta, batez ere, eskasia materialeko 
egoerekin.  
 
 
 
 
 

 
3.4.2. Etxebizitza gastuak 
 
Senitarteen gastu egituraren barnean, etxebizitza nagu-
sia mantetzeko gastua (alokairua edo hipoteka or-
daintzekoak, halakorik balitz, eta energia kontsumoare-
nak besterik ez) senitarteen batezbesteko gastu osoa-
ren % 21ekoa da. Kopuru hori % 29raino igotzen da, 
hilero hipoteka edo alokairua ordaindu behar duten 
senitarteak besterik ez baditugu kontuan hartzen. 
 
Energiari loturiko gastua alde batera utziz gero21, 
2014ko datuek erakusten digute, Gipuzkoan, senitar-
teen % 44,3k dutela hilero hipoteka (% 29,9) edo 
alokairua (% 14,4) ordaindu beharra. Hartara, Gipuzko-
ako senitarteen % 55,7 lirateke –etxebizitza nagusiari 
dagokionean, bederen– halako gastuetatik libre. 2012tik 
2014ra, banaketa hori ia ez da aldatu, nahiz eta hipote-
ka eta alokairutan, batezbestean, ordaintzen dena 
zertxobait apaldu den: 2014an, hilean 537 eta 491 eu-
rokoak dira.  

                                                      
21 Gai hori eta energía pobreziari loturiko beste batzuk, argitaratze 
bidean den honako ikerketa honetan aztertuko dira sakonki: Energia 
pobreziak Gipuzkoan, 2014an duen eraginaren azterketa kuantitatiboa, 
SIIS- Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak, GPGBIren datutatik abiatuz 
eginikoan.  
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Bestalde, kontuan hartzen badugu hipoteka edo alokai-
rua ordaintzearen eta senitarteen diru sartze arrunten 
arteko harremana, ikusten da hipoteka edo alokairua 
ordaintzen duten Gipuzkoako senitarteen % 33,1k be-
ren diru sarreren % 20 baino gutxiago xahutzen dutela 
ordainketa horietan, % 47,4k % 20aren eta % 40aren 
artean xahutu behar dutela, eta gainerako % 19,5ek, 
senitartearen diru sarreren % 40 baino gehiago ematen 
duela. 
 
 

15. grafikoa: Hipoteka edo alokairua ordaindu behar 

duten senitarteen banaketa. Gipuzkoa 2014 

(Hipoteka edo alokairuan gastatzen den diru sarreren 

%) 

 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2014. 

 
 
Hasieran aipatu dugun bezala, Gipuzkoan, senitarteen 
% 44,3k ordaindu behar du, hilero, hipoteka edo alokai-
ruren bat. Baina, zenbateraino pentsa daiteke diruzko 
betebehar horiek halako edo holako lotura dutela azter-
tzen ari garen pobrezia, prekarietate eso bazterketa 
egoerekin? 
 
Hasiera batean, 35. taulan ikus daitekeenez, pobrezia, 
eskasia eta gizarte bazterketa egoeretan erortzeko 
arrisku gehien duten seniertateak alokairuan bizi direnak 
dira. Senitarte horietan, etxebizitza ordaindua dutene-
netan baino askoz gorago dira pobrezia eta bazterketa 
egoeren tasa. Etxebizitzarako alokairua ordaindu behar 
duten senitarteen pobrezia erlatiboko tasa, etxebizitza 
ordaindua dutenena baino 1,8 aldiz goragoa da eta 
eskasia material larriko egoerak senitarte horien % 
19tan ematen dira; hipotekarik edo alokairurik or-
daintzen ez duten senitarteetan, aldiz, % 3,2tan baizik 
ez da gertatzen. Aldi berean, bereziki nabarmen da 
pobrezia erlatiboa askoz txikiagoa dela, hipoteka or-
daintzen dutenen artean, etxebizitza ordaindua dutenen 
artean baino. Diru sarreretan bakarrik dute egoera ho-
bea senitarte horiek. 

 

35. taula: Senitarteen banaketa, pobrezia eta bazter-

keta egoeren arabera, etxebizitzarako ordainketa egin 

behar den ala ez kontuan hartuz. Gipuzkoa 2014 

(zeharkako %) 
 

  
Hipoteka Alokairua Batere ez 

Pobrezia 

erlatiboa* 

Bada 7,8 29,7 16,2 

Ez da 92,2 70,3 83,8 

Eskasia 

material 

larria* 

Bada 2,4 18,7 3,2 

Ez da 97,6 81,3 96,8 

Gizarte 

bazterketa* 

Bada 8,8 31,6 11,4 

Ez da 91,2 68,4 88,6 

Guztira  100,0 100,0 100,0 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren 

arabera, p<0.05entzat 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 
2014. 

 
 

Halere, senitarte askorentzat, ostatatzea den oinarrizko 
beharra asetzeak, dituzten hileko diru sarrerak erruz 
murrizten dizkienez, pobrezia, soilik senitartearen diru 
sarreren maila kontuan hartuz neurtzeak benetako po-
brezia egoera zenbait ezkuta dezake, etxebizitzarako 
gastuak senitartearen diru sarreren zati handia hartzen 
duenean. Horretarako bada adierazle bat, pobrezia 
erlatiboarena edo diru sarrera apalena bezalakoa; po-
brezia atalasea, etxebizitza gastuak diru sarreretatik 
kendu ostean birkalkulatzen baititu22.  
 
 

36. taula: Pobrezia erlatiboaren eta pobrezia larriaren 

tasak, etxebizitza gastuak kendu baino lehen eta 
kendu ostean. Gipuzkoa 2014 

 

  Senitarteak 

Tasa (%) Kopurua 

Pobrezia 

erlatiboaren 

tasa 

Guztira 15,6 44.470 

Etxebizitza gastuak 
kendu ostean 

20,2 57.760 

Aldea +4,6 +13.290 

Pobrezia 

larriaren 

tasa 

Guztira 4,4 12.424 

Etxebizitza gastuak 

kendu ostean 
8,3 23.737 

Aldea +3,9 +11.313 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2014. 
 
 

Adierazle horren arabera (ikus 36. taula), 2014an, 
13.300 senitarte inguru –26.400 pertsona– pasako lira-
teke pobrezia erlatiboan izatera, etxebizitza gastuenga-
tik. Bestela esanda, esan daiteke ere senitarteen pobre-
zia erlatiboaren tasa % 15,6tik % 20,2ra igoko litzate-
keela, baldin eta halako gastuei aurre egiteak diru sarre-
retan dakarren murrizketa kontuan hartuko balitz. Adie-
razle horrek bide emango liguke, hastapen batean, 
pobreziaren atalasearen gainean diren diru sarrerak 
dituen, baina benetan –etxebizitzarako gastuak ordain-
du ostean– atalase berri horren azpian diren diru sarre-
rak dituen kolektiboa atzemateko eta argira ekartzeko. 
Datu horiek, orain dela bi urte lortu zirenekin erkatuz 
gero (ikus 16. grafikoa) ikus daiteke, bi urteotan,  pobre-
zia erlatiboaren tasa nabarmen apaldu bada ere (% 

                                                      
22 Jarraian azaltzen dugun adierazlea prestatzeko, honako gastu hauek 
hartu dira etxebizitza gastutzat: Hipoteka bat edo bestelako maileguren 
bat duten jabegoen kasuan, interesen eta amortizazioaren ordainketa, 
eta, alokairuan diren etxebizitzen kasuan, alokairuaren ordainketa. 
Horrez gain, argindar, gas edo bestelako erregairen baten kontsumoak 
dakartzan gastuak ere hartu dira kontuan. 

% 20 

baino 

gutxiago 

% 33,1 

% 20 eta 

% 40aren 

artean  

% 47,4 

% 40 

baino 

gehiago % 

19,5 
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17,6koa zen, 2012an eta % 15,6koa 2014an), etxebizi-
tza gastuak kendu ostean agertzen den pobrezia tasa 
ez dela horrenbeste apaldu; horrek uzten digu 
pentsatzera ezkutuko pobreziaren fenomeno hori man-
tentzen dela nolabait.  
 
 

16. grafikoa: Senitarteen pobrezia erlatiboaren tasa, 

etxebizitza gastuak kendu aurretik eta kendu ostean. 

Gipuzkoa 2012-2014 

 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2012-2014. 

 
 

Etxebizitza mantentzeko zenbait gasturekin loturiko 
ordaineketetan, diru arazoengatik atzeratzea –batez ere, 
horrek ekar ditzakeen ondorioak kontuan hartzen ba-
dira– senitarte baten diruzko prekarietarearen adierazle 
argia da. Baldin eta, Gipuzkoaren kasuan, senitarte 
guztiak hartzen baditugu kontuan, 2014an hipoteka edo 
alokairua ordaintzen atzeratu direnen ehunekoa apal 
samarra izan da. 5.200 senitarte lirateke guztira, hau da, 
Gipuzkoako senitarte ororen  % 1,8. Aldi berean, 
2014ko emaitzek erakusten digute senitarteen % 3 
atzeratu zela energia horniketari loturiko ordainketetan 
(ura, gasa, argindarra, etab.) edota jabego kuotak or-
daintzen. Guztira, Gipuzkoako senitarteen % 4,1k –
11.700 familia inguruk– dio ordainketa horietan guztie-
tan atzerapenen bat izan dutela, hala hipotekan, nola 
alokairuan, energia hornikuntzan edota jabegoan. 
 
2012arekin erkatuz gero, egoera horiek zertxobait mu-
rriztu dira, hala etxebizitza eskuratzeko ordainketetan 
(hau da, hipoteka edo alokairu ordainketak), zeinetan 
atzerapenak dituzten senitarteen ehunekoa % 4,3tik % 
1,8ra jaisten baita, nola energia hornikuntzetarako edota 
jabego gastuen ordainketetan, zeinetan, egoera horre-
tan diren senitarteak % 4,1 baitziren 2012an eta % 3 
besterik ez 2014an. 

 

37. taula: Hipoteka, alokairua, hornikuntzak edota 

jabego gastuak ordaintzen atzeratu diren senitarteen 

ehunekoen bilakaera. 

Gipuzkoa 2012-2014 
 

 

2012 2014 

Tasa 

(%) 

Kopu-

rua 

Tasa 

(%) 
Kopurua 

Hipoteka 1,0 2.608 0,8 2.291 

Alokairua 3,3 8.838 1,0 2.911 

Hornikuntzen edota 

jabegoaren ordainketak 
4,1 10.899 3,0 8.572 

Hiruretakoren bat 6,0 16.008 4,1 11.731 

Pobrezia erlatiboko 

egoeran izan eta atzera-
penen bat aitortzen 

duten senitarteen % 

16,2 -- 12,0 -- 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2014. 

 
 
Halako ordainketetan atzeratzearen eta senitarteen 
diruzko egoeraren artean den harremana oso nabarme-
na da. Izan ere, 37. taulan ikus daitekeenez, pobrezia 
erlatiboko egoeran diren senitarteen %12k dio atzeratu 
dela, noiz edo noiz, hipoteka, alokairu edo energia hor-
nikuntzen ordainketetan. 
 
 
 
3.4.3. Aurrezte ahala eta kredituetara jotzea 
 
Gipuzkoako senitarte guztien % 68,7k dio, 2014an, 
baduela zer edo zer aurrezturik. Hamar senitartetatik 
hiruk baino gehiagok dio, aldiz, ez duela halakorik, ho-
rretaz galdetzen zaionean. Azken bi urteotan, egoera 
hori ez da ia aldatu, baina zer edo zer gutxitu da 
aurrezkirik gabeko senitarteen ehunekoa, % 34,2tik, 
2012an, % 31,3ra, 2014an. 
 
Bildu ditugun erantzunei begira, Gipuzkoako senitarte 
ororen ia % 41ek du, beste diru sarrerarik gabe gertatu-
ko balitz, egungo gastu maila hilabete batetik hamabi 
hilabete artean mantentzeko aukera emango liokeen 
aurrezkia (ikus 38. taula). Aldi berean, % 14,6k, 
aurrezkiak baliatuz, urtebete eta bi urte bitarte iraun 
lezake; senitarteen % 13k aurrezki handi samarrak 
lituzke, diru sarrerarik gabe bi urtez baino luzeago man-
tentzeko adinakoak. 
 
Pentsa zitekeen bezala, aurrezkiak eskura izatea estuki 
loturik da aztertu ditugun aldagai soziodemografiko 
guztiekin. Pobrezia erlatiboko, gizarte bazterketako eta, 
batez ere, eskasia material larriko egoera guztiekin ere 
oso lotua da, bestalde.  
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38. taula: Senitarteen ehunekoa, duten aurrezki mailari dagokionean, egungo gastua, beste diru sarrerarik izan 

ezean, zenbat hilabetez manten lezaketen kontuan hartuz, erreferente den pertsonaren eta senitartearen zenbait 

ezaugarriren arabera. Gipuzkoa 2014 
 

  0 hilabetez 
 1-6 hilabe-
te artean 

7-12 hilabe-
te artean 

13-24 

hilabete 

artean 

25 edo 
gehiago 

Dturik gabe Guztira 

Sexua* 
Gizona 28,4 21,4 21,6 15,5 12,8 0,3 100,0 

Emaztea 37,9 20,0 15,9 12,5 13,4 0,3 100,0 

Adina* 

<45 39,1 24,2 17,1 14,8 4,9 0,0 100,0 

45-64 30,6 20,8 20,0 14,4 13,9 0,4 100,0 

65 edo hortik gora 25,3 18,4 22,3 14,6 19,0 0,4 100,0 

Nazionalita-
tea* 

Espainiakoa 28,3 21,8 20,8 15,1 13,6 0,3 100,0 

Atzerrikoa 78,9 7,4 5,3 6,1 2,3 0,0 100,0 

Familia mota* 

Pertsona bakarrekoa 32,4 22,4 16,8 16,2 12,0 0,2 100,0 

Seme-alabarik 
gabeko bikotea 

21,0 18,9 23,1 18,5 17,8 0,6 100,0 

Bikotea, seme-

alabekin 
31,6 22,4 22,1 13,3 10,5 0,1 100,0 

Guraso bakarrekoa 47,6 19,1 14,6 6,4 11,9 0,3 100,0 

Beste 42,4 13,4 11,2 15,8 17,2 0,0 100,0 

Pobrezia 
erlatiboa* 

Bada 65,0 14,1 8,8 5,8 6,0 0,3 100,0 

Ez da 25,1 22,2 22,0 16,2 14,2 0,3 100,0 

Eskasia 

material 
larria* 

Bada 94,5 2,4 0,5 2,6 0,0 0,0 100,0 

Ez da 27,8 22,0 21,0 15,3 13,7 0,3 100,0 

Gizarte 

bazterketa* 

Bada 58,3 13,9 10,3 6,5 10,5 0,4 100,0 

Ez da 27,1 22,1 21,4 15,9 13,4 0,3 100,0 

Guztira  31,3 21,0 19,9 14,6 13,0 0,3 100,0 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren arabera, p<0.05entzat 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 

 
 

 
Ezustekoei aurre egiteko aurrezkirik ez dutelako ahulago 
diren senitarteei so eginez gero, ikus daiteke diruzko 
erreserba gutxien duten senitarteak guraso bakarrekoak 
(% 47,6k ez du aurrezkirik) eta pertsona nagusitzat 
atzerriko nazionalitateko norbait dutenak (% 78,9) dire-
la. Aldi berean, tasa hori handiagoa da ere emazte bat 
buru duten senitarteetan (% 37,9, gizonezko bat dute-
nen %28,4aren aldean) eta gazte bat buru duten seni-
tarteetan. Izan ere, pentsa litekeen bezala, adina zuzen-
ki lotua da aurrezkiekin: 65 uteko edo hortik gorako 
pertsona bat buruan duten senitarteen % 25,3k 
aurrezkirik ez duela esaten dutelarik, 45 urtez peko bat 
buru dutenen% 39,1 dira egoera horretan. 
 
Aurrezkiak izatea lotzen badugu senitarteak pobrezia 
erlatiboaren atalasetik gora edo hortik behera izateare-
kin, taularen datuetatik, bi ideia nagusi atera ditzakegu, 
bederen. Alde batetik, erruz nabarmentzen dira 
aurrezkirik gabeko senitarteak, pobrezia erlatiboan diren 
senitarteen artean. Emaitzek erakusten digute aurrezki-
rik ez dutela pobreziaren atalasearen azpian diren seni-
tarteen % 65k eta diru sarreren arabera pobre ez dire-
nen % 25,1ek. Halere, azken datu hau ere aipagarria da, 
zeren, dituzten diru sarreren arabera, senitarte horiek 
pobrezia egoeratik at badira ere, gaur egun pobre ez 
direla diogun senitarte horietan, ia lautatik bat inolako 
aurrezkirik gabe baita; hartara, haien diruzko egoera 
erruz ahuldu liteke, baldin eta diru sarrerak murriztuko 
balitzaizkie. 
 
 
 
 
 
 

Argazki honen osagarri, eskasia material larriaren tasa 
EB-SILC metodologiaz kalkulatzeko balio duten adie-
razleetako bat dugu.  (% 24,7; 2012an % 23,9 zelarik), 
gaur egun dituen baliabideekin, 800 euroko ustegabeko 
gastu bati aurre egin ezinik litzateke. 
 
 

17. grafikoa: Beren baliabideez, 800 euroko ustegabe-

ko gastu bati aurre egiteko ahala ez duten senitarteen 

ehunekoaren bilakaera. Gipuzkoa 2012-2014 

 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2012-2014. 
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2012an gertatzen zen bezala, ez dirudi, bestalde, pobre 
diren senitarteen aurrezki eta diru sarreren eskasiak 
konpontzen ari direnik, etxea erosteko ez beste helbu-
ruetarako harturiko mailegu pertsonalen bidez. 2014an 
ikusten denari jarraiki, halako maileguak askoz ohikoa-
goak dira diru sartze baliokide goragoak dituzten seni-
tarteen artean. Senitarte pobreen artean gehiago era-
biltzen da txartelaren kreditua, hila bururatzeko. 39. 
taulan ikus daitekeenez, azken urtean, bi aldiz baino 
gehiagotan baliatu behar izan dute diruztatze bide hori, 
diruzko pobrezian diren senitarteen % 7,6k, eta senitar-
te ororen artean, tasa hori % 4,2koa besterik ez da. 
 
Senitarte pobreen eta pobre ez direnen arteko aldeak 
are eta nabarmenagoak dira, diruzko prekarietateari 
loturiko beste egoerak kontuan hartuz gero, hala nola, 
kontu korrontean zenbaki gorriak izatea edo hila buru-
ratzeko, aurrezkietara nabarmen jo behar izatea. Gipuz-
koako senitarte ororen kasuan, egoera horietan % 6,2 
eta % 15,5 senitarte diren bitartean, pobrezia egoeran 
diren senitarteen artean, bi arazo horiek bi aldiz gehiago 
ematen dira ia (% 12,4 eta % 32,2). 
 
Ez da 2012rekiko aldaketa nabarmenik ikusten, Gipuz-
koako senitarteek diruztatze bide horiek gehiago ba-
liatzearen zentzuan, baina badirudi nabarmen dela 
beherakada, kontuan zorpeko izateari dagokionean. 

 

18. grafikoa: Kreditu pertsonalak dituzten eta azken 

urtean, diruzko arazoengatik, diruztatze bide bereziak 

bilatu behar izan dituzten senitarteen kopuruaren 

bilakaera. Gipuzkoa 2012-2014 

 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-

ta2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39. taula: Kreditu pertsonalak dituzten eta azken urtean, diruzko arazoengatik, diruztatze bide bereziak bilatu 

behar izan dituzten senitarteen kopurua, erreferente den pertsonaren eta senitartearen beraren zenbait ezaugarri-

ren arabera. Gipuzkoa 2014 
 

  

Kreditu pertsonalen bat 

du 
[1] 

Kontu korrontea 

zorpeko 
[2] 

Txartelaren kreditua bi 

aldiz baino gehiagotan 

erabiltzea 

[3] 

Aurrezkiak nabarmen 

baliatzea 
[4] 

Sexua 
Gizona 14,9 6,6 4,4 14,0 

Emaztea 6,9 5,4 3,8 19,1 

Adina 

<45 20,0 11,0 7,9 15,8 

45-64 13,7 5,9 3,9 14,7 

65 edo hortik gora 4,8 2,4 1,3 16,2 

Nazionalitatea 
Espainiakoa 12,6 5,5 3,8 15,7 

Atzerrikoa 11,5 17,1 10,5 12,6 

Senitartea 

Pertsona bakarrekoa 8,1 3,2 2,4 17,4 

Seme-alabarik 
gabeko bikotea 

12,1 5,7 3,9 11,6 

Bikotea seme-

alabekin 
17,5 7,7 4,6 16,1 

Guraso bakarrekoa 8,7 8,5 6,4 17,0 

Beste 1,3 8,4 8,4 19,7 

Senitartearen 

diru sarrera 

baliokideak, 
kintilka 

1. kintila 7,3 14,8 9,4 30,1 

2. kintila 11,8 7,0 3,1 21,2 

3. kintila 12,4 4,9 3,1 13,8 

4. kintila 13,2 1,4 1,6 8,1 

5. kintila 17,8 2,8 3,6 4,0 

Pobrezia 

erlatiboa 

Bada 8,1 12,4 7,6 32,2 

Ez da 13,3 5,1 3,6 12,5 

Gizarte 

bazterketa 

Bada 11,1 11,5 7,7 23,1 

Ez da 12,7 5,4 3,6 14,4 

Guztira  12,5 6,2 4,2 15,5 

[1] Etxebizitza nagusirako ez beste zerbaitetarako kreditu pertsonalen bat duten senitarteak (autoa, bidaiak, lanak, etab.; [2] Azken 12 hilabeteotan, 
senitartearen gastu nagusiak ordaintzeko baliatzen duten kontu korrontea behin baino gehiagotan zorpeko izan duten senitarteak; [3] Azken 12 

hilabeteotan, hila bururatzeko, txartelaren kreditua bi aldiz baino gehiagotan baliatu behar izan duten senitarteak; [4] Diru arazoengatik, azken 

urtean, aurrezturiko dirua nabarmen baliatu behar izan duten senitarteak. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 
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3.5. Diru eskasiak bizi baldintzetan eta 
pobrezia hautemateko moduan duen 
eragina 

 
3.5.1. Diru eskasiak senitarteen bizi baldintzetan 

duen eragina 
 
Zenbait familien diru arazoak areagotu diren testuinguru 
honetan, edo, hala izan gabe ere, ekonomiaren egoera 
zalantzagarriak, familia horietako askoren etorkizunera-
ko asmoak aldatzea ekarri duen testuinguru honetan, 
zein estrategia baliatu dituzte Gipuzkoako senitarteek?  
 

40. taulan ikus daitekeenez, gehien hedatu diren estra-
tegien artean, gastu zenbait mugatu eta murriztea dugu. 
Gipuzkoako senitarteen % 38,1ek dio, azken urtean, 
diruzko arazoengatik, aisialdiko gastuak murriztu behar 
izan dituztela. Aldi berean, %  23,2k dio etxeko energia 
gastuak murriztu behar izan dituztela (argindarra, ura, 
gasa, berotzea, etab.) eta %18,8k gauza bera egin 
duela oinarrizko erropa eta oinetako gastuekin ere. 
Azkenik, Gipuzkoako senitarteen % 6,9k –ia 46.900 
pertsonak- dio, azken urtean, oinarrizko elikadura gas-
tuak murriztu behar izan dituela. Oinarrizko gauzen 
kentze hori, larri oso diren elikadurari loturiko beste 
egoerekin ere litzateke loturik. GPGBIren datuek era-
kuste digute Gipuzkoako senitarteen % 3,1ek ezin due-
la elikadura egokia egin, diru arazoengatik, eta % 2k 
ezin duela haragi, oilasko edo arrain janaldi bat egin, bi 
egunez behin bederen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia horrekin batera, badira beharrei aurre egiteko 
kanpoko laguntza bilatzen dutenak. 2014ko datuek 
erakusten digute, halakoak, Gipuzkoako hamar senitar-
tetatik ia batek egiten dituztela. Emaitzen arabera, 
Gipuzkoako senitarteen % 9,6k dio senideei edo adis-
kideei eskatu behar izan dietela laguntza, eta % 8,2k 
gizarte erakundeei –publiko nola pribatuei- eskatu behar 
izan dietela laguntza. 
 

Senitarteek erabili dituzten estrategia horiez gain, hu-
rrengo taulak erakusten dituen datuek azaltzen dituzten 
egoera batzuk, oso gutxitan ematen direnak izanik ere, 
egoera oso larriak dira. Halatan, bada, senitarteen % 
1,9k dio horniduraren bat moztuko ziotenaren abisua 
jaso dutela, % 1,1ek dio botikaren bat erosteari edota 
artamendu medikuren bat segitzeari utzi behar izan 
diotela, eta % 0,5ek, etxebizitzatik kanporatuko zutena-
ren mehatxuren bat jaso dutela. Bestalde, aipatzekoa 
da ere, Gipuzkoako senitarteetan ez direla asko, hilabe-
te hotzetan, etxebizitza hotzbero egokian manten ez 
dezaketenak (% 8,5), edo, senitartearen diruzko egoera 
okertzearen ondorioz, ohiko gizarte harremanak galdu 
dituztenak (% 9,6). 
 
 
 

 

 

40. taula: Diru eskasiarengatik arazoak izan dituzten senitarteen kopurua, pobreziarekiko duten egoeraren arabe-

ra. Gipuzkoa 2014 
 

 

Arazoak izan dituzten senitarteen % 
Ukituak 

direnen 

kopurua Pobrezia 
larria 

Pobrezia 

erlatiboa baina 

ez larria 

Ez da  
pobrezian 

Guztira 

Aisialdi gastuak murriztu behar izan dituzte 88,6 66,9 31,7 38,1 280.166 

Ezin dute, etxetik kanpo, oporretan joan, urtean astebete, bederen 82,1 65,3 23,4 30,6 213.004 

Etxeko energia gastuak murriztu behar izan dituzte 72,5 50,0 17,1 23,2 171.410 

Oinarrizko jantzi eta oinetako gastuak murriztu behar izan dituzte 62,2 39,6 13,8 18,8 135.651 

Adiskideei, auzoei edota senideei diruzko laguntza eskatu behar izan 

diete 
42,5 26,3 5,7 9,6 69.135 

Ohiko gizarte harremanak galdu dituzte 35,9 20,5 6,8 9,6 68.310 

Ezin dute, hilabete hotzetan, etxebizitzan hotzbero egokia mantendu 63,0 20,8 4,1 8,5 59.894 

Diruzko laguntza eskatu behar izan diete, gizarte erakunde publiko 

edo pribatuei 
35,1 32,9 3,6 8,2 52.998 

Oinarrizko elikadura gastuak murriztu behar izan dituzte 37,0 21,9 3,4 6,9 46.874 

Ezin dute eikadura egokia izan 24,0 8,7 1,2 3,1 20.855 

Argindarra, ura, gasa edo telefonoa moztuko zieten abisuak jaso 

dituzte 
17,8 4,2 0,8 1,9 17.866 

Ezin dute haragia, oilaskoa edo arraina bi egunez behin bederen jan 18,3 5,7 0,6 2,0 14.182 

Botikaren bat erosteari edo artamendu medikuren bat segitzeari utzi 

behar izan diote 
6,4 2,1 0,7 1,1 7.524 

Etxebizitzatik kanporatuak izateko mehatxuren bat jaso dute 2,3 1,1 0,3 0,5 3.386 

Senitarte ororen arteko % 4,4 11,2 84,4 100,0 -- 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 
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Kasu guztietan, egoera horietako bakoitza gehiago 
ematen da, senitartearen diruzko egoera okerragoa den 
neurrian. 40. taulak erakusten duen moduan, pobrezia 
larrian diren senitarteen % 60 baino gehiagok –
Gipuzkoako senitarte ororen % 4,4 direlarik– murriztu 
behar izan dituzte aisialdiko gastuak (% 88,6), argindar, 
ur edo berotzekoak (% 72,5) eta jantziak eta oinetakoak 
erostekoak (% 62,2), eta hamarretatik ia lauk (% 37) 
gauza bera egin dute oinarrizko elikadura gastuekin. Era 
berean, kanpoko laguntzarako estrategiei dagokienean, 
% 42,5ek eskatu behar izan diete laguntza adiskide edo 
senideei eta %% 35,1ek gizarte erakundeei. 
 
Baldin eta erkatze ikuspegi batetik, datu horiek, 2013ko 
FOESSA Inkestan lortu zirenekin erkatzen baditugu, 
ikus daiteke aipatu ditugun egoerak askoz gutxiago 
ematen direla gure lurraldean. Adibidez, Estatu osorako,  
VII. FOESSA txostenak ematen dituen datuek erakusten 
digute senitarteen % 61,4k murriztu duela jantzi eta 
oinetakoetako gastua (Gipuzkoan, % 18,8k) eta % 
59,4k eta % 51,1ek murriztu duela asialdiko gastua eta 
argindar, ur edo berotze gastua (Gipuzkoan, % 38,1ek 
eta % 23,2k). Oinarrizko elikadura gastuetan, berriz, 
Gipuzkoan, senitarte ororen % 6,9 dira ukituak, eta 
Estatu osoan, aldiz, % 42,3; datu hori oso kezkagarria 
da, senitarte horien ongizate eta osasunari dagokie-
nean.  

Erkaketarekin jarraituz, Gipuzkoaren egoera, alor horie-
tan, Europako herrialde gehienena baino hobea da: 
haragia edo arraina bi egunez behin ezin jateari da-
gokionean, adibidez, Eurozonan, % 8,4 biztanle dira 
halako egoeran, eta Gipuzkoan, berriz, % 2. Etxebizitza 
hotzbero egokian mantendu ezina bizi du Eurozonako 
biztanleen % 10ak eta gipuzkoarren % 8,5ek.  

 
Zein bilakaera izan du, azken bi urteotan, egoera horie-
tako bakoitzak? 19. grafikoak azaltzen duenez, ezin da 
esan arazo horien tasa nabarmen aldatu denik. Izan ere, 
egoera guztietan hobetze txiki bat eman da. Orain dela 
bi urte baino handixeagoa da, ordea, beren inguruko 
elkar laguntze sarearen barnean laguntza eskatu behar 
izan dutenen kopurua (% 7tik, % 9,6ra), bai eta aisialdi 
gastuak murriztu behar izan dituztenak ere (% 36,4, 
2012an eta % 38,1, 2014an) edo etxebizitzan, hilabete 
hotzetan, hotzbero egokia mantendu ezin dutenen 
kopurua ere, Gipuzkoako senitarte ororen % 7,4 izatetik 
% 8,5 izatera pasatu baitira. 

 
 

19. grafikoa: Diru eskasiarengatik arazoak izan dituzten senitarteen ehunekoaren bilakaera. Gipuzkoa 2012-2014 
 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2012-2014. 
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Ohiko gizarte harremanak galdu dituzte

Adiskideei, auzoei edo senideei diruzko laguntza eskatzea

Oinarrizko jantzi edo oinetako gastuak murriztu behar izan dituzte

 Etxeko energia gastuak murriztu behar izan dituzte

Etxetik kanpo, oporretan, urtean astebete behintzat joatea

1. Aisialdi gastuak murriztu beharra

2012 2014
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3.5.2. Pobrezia hautemateko nork bakoitzak duen 
modua 

 
Hurrengo taulak adierazten digu, 2012 eta 2014 ur-
teetako senitarteen banaketa, nork bakoitzak bere seni-
tartearen egoera, ikuspuntu sozioekonomikotik, ikusten 
duen moduaren arabera. 2014rako lortu diren maizta-
sunetatik abiatuz ikus daitekeen bezala, hamar senitar-
tetatik, zortzi baino gehiago kokatzen dira erdiko bi 
taldeetan: egoera erosoan, batezbestekoaren gainean, 
direla uste dutenak (senitarteen % 45,9, 2014an) 
batzuk, eta moldatzen ari direla, baina batezbestekoa-
ren azpitik dabiltzala uste dutenak (% 36,9) besteak. 
Muturretan, kopuru beretsuetan, oso pobre, pobre edo 
pobre samar direla uste dutenak (% 8,4), eta diruz ongi 
dabiltzala edo aberats edo oso aberats direla uste 
dutenak (% 8,8).  
 
 

41. taula: Senitarteen pobreziaren pertzepzio subjek-

tiboaren araberako banaketaren bilakaera.  

Gipuzkoa 2012-2014 
 

 

2012 2014 

 

2014-12 
 aldea 

[1] Oso pobre 1,2 0,7 -0,6 

[2] Pobre 2,2 2,6 +0,3 

[3] Pobre samar 4,3 5,2 +0,9 

[4] Moldatzen, batezbeste-

koaren azpitik 
46,1 36,9 -9,1 

[5] Batezbestekoaren 

gainean, eroso 
41,3 45,9 +4,6 

[6] Estutasunik gabe, 
dirudun 

4,9 8,6 +3,7 

[7] Aberats 0,0 0,08 +0,08 

[8] Oso aberats 0,0 0,04 +0,04 

Guztira 100,0 100,0 -- 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2012-2014. 
 
 

Erkaketa eginez, emaitzek erakusten dute senitarteek 
egoera hobetarako bide zerbait ibili dutela. Halatan, bi 
urteotan, 9,1 puntutan gutxitu da moldatzen baina ba-
tezbestekoaren azpian direla uste duten senitarteen 

ehunekoa –senitarte ororen % 46,1 izatetik % 36,9 
izatera pasa dira–, eta, aldi berean, batezbestekoaren 
gainetik kokatzen diren senitarteen ehunekoa emendatu 
da (% 41,3 izatetik % 45,9 izatera), bai eta dirudun edo 
aberats direla diotenak (% 4,9 ziren 2012an eta % 8,8, 
berriz, 2014an). Guztiarekin ere –oro har egonkor samar 
den egoera batean–, ikusten da ere zer edo zer emen-
datu dela pobre –gradu desberdinetan- direla dioten 
senitarteen kopurua, 2012an % 7,8 baitziren eta 
2014an, berriz, % 8,4. 
 

Zer nolako harremana du pobreziaren pertzepzio subje-
ktiboak, txosten honetan, diruzko pobrezia eta gizarte 
bazterketa egoerak neurtzeko, erabili ditugun adieraz-
leekin? 42. taulan ikus daiteke diru sarreren arabera 
pobretzat hartu ditugun senitarte guztiek ez dutela be-
ren egoera hala ikusten. Pobrezia erlatiboko egoeran 
diren senitarte gehienek, bai eta pobrezia larrian direnek 
ere, moldatzen direla uste dute eta, halatan, batezbes-
tekoaren azpian direla. Senitarte horiek pobrezia erlati-
boko egoeran direnen % 59 dira eta pobrezia larrian 
direnen % 53,6. AROPE adierazleak azaltzen dituen 
senitarteen banaketa, pobrezia erlatiboaren oso an-
tzekoa litzateke. 
 

Eskasia materialari loturiko egoerak, hau da, diru ara-
zoengatik, oinarrizkotzat hartzen diren ondasunekin 
loturik diren 9 gauzetako zerrenda batetik 4 behintzat 
eskura ez ditzaketela dioten senitarteen egoerak, ordea, 
oso gertu dira pobreziaren pertzepzio subjektibotik. 
Halatan, bada, eskasia material larrian diren hamar 
senitartetik seik uste dute oso pobre, pobre edo pobre 
samar direla. 
 

Azkenik, bazterketaren adierazleei dagokienean, eta 
bereziki, FOESSAren metodologiatik sorturikoari da-
gokionean, ikusten da, aurreko adierazleetan ez bezala, 
oraingoan, egoera gehiago sartzen direla, subjektiboki,  
ongizate sozioekonomikozkotzat har daitezkeenak. 
Adibidez, bazterketa egoeran (hala konpentsatuan nola 
larrian) diren hamar senitartetik ia hiru, batezbestekoa-
ren gainean kokatzen dira.  
 

 

 

 

 

42. taula: Pobrezia, eskasia eta gizarte bazterketa jasaten duten senitarteen banaketa, pobreziaren pertzepzio 

subjektiboaren arabera. Gipuzkoa 2014 
 

 

Pobre 

[1]  + [2] + [3] 

Batezbestekoaren 

azpian 
[4] 

Batezbestekoaren 

gainean 
[5] 

Aberats 

[6] + [7] + [8] 
Guztira 

Pobrezia erlatiboa 32,4 59,0 7,9 0,7 100,0 

Pobrezia larria 44,2 53,6 2,2 -- 100,0 

Eskasia material larria 60,6 39,4 -- -- 100,0 

AROPE 32,0 56,2 11,0 0,8 100,0 

Bazterketa 28,1 42,1 28,0 1,8 100,0 

 - Bazterketa konpentsatua 19,7 40,0 39,8 0,5 100,0 

 - Bazterketa larria 40,8 45,4 10,2 3,6 100,0 

Senitarteak guztira 8,4 36,9 45,9 8,8 100,0 

[1] Oso pobre. [2] Pobre. [3] Pobre samar. [4] Moldatzen, batezbestekoaren azpian. [5] Batezbestekoaren gainean, eroso. [6] Dirudun, estutasunik 

gabe. [7] Aberats. [8] Oso aberats 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 



SIIS DOKUMENTAZIO ETA IKERKETA ZENTROA 
 
 
 
 

 

52  
 

3.6. Etxebizitza eskuratzea, hornikuntza 
maila eta bizigarritasun baldintzak 

 
3.6.1. Etxebizitza eskuratzea 
 
Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketa Inkestak 
erakusten digu, 2014an, Gipuzkoako senitarteen % 83 
bizi den etxebizitzaren jabe dela, osorik ordaindurik (% 
53,2), nola oraindik ordainbidean dutelarik (senitarte 
ororen % 29,9), eta % 14 inguru, alokairuan dela, hala 
partikularren artekoa izan nola gizarte laguntzakoa izan 
alokairua. Aldi berean, % 3 inguruk doan edo doan 
antzean, enpresak, senideek edo beste norbaitek utzirik 
dute etxebizitza. 
 
 

43. taula: Senitarteek etxebizitza eskuratu duten 

moduaren araberako banaketaren bilakaera.  

Gipuzkoa 2012-2014 
 

 
2012 2014 

Jabe dira, dena ordaindurik 49,6 49,2 

Jabe dira, ordainbidean 31,5 29,9 

Jabe dira, oinordetzaz edo emaitzaz 

eskuraturik 
3,9 4,0 

Doan dute, enpresak utzirik 0,5 0,6 

Doan dute, senideek utzirik 1,4 1,9 

Doan dute, beste norbaitek utzirik 0,1 0,2 

Partikularren arteko alokairuan 11,5 12,0 

Gizarte laguntzako alokai-

ruan/BOE/Bizigune 
1,6 1,9 

Beste egoerak 0,0 0,4 

Guztira 100,0 100,0 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2012-2014. 

 
 

Pentsa litekeen moduan, emaitza hauek ia ez dira, bi 
urteotan, aldatu eta erakusten digute, gure lurraldean 
jabetzak duen garrantzia, etxebizitza eskuratzeko bide 
nagusia baita. 
 

 
 
 
 
 
 
Etxebizitza eskuratzeko modua estuki lotua da atal 
honetan lantzen ari garen aldagaiekin. Adibidez, ikus 
daiteke (ikus 44. taula) alokairua askoz gehiago era-
biltzen dutela atzerriko norbait buru duten senitarteek 
(talde horrek, ia sei aldiz gehiagotan du etxebizitza 
alokairuan, Gipuzkoako senitarteak oro har hartuz ger-
tatzen dena baino) bai eta emazte bat buru duten seni-
tarteek ere (% 19,5 emazteen kasuan eta % 11,8, seni-
tarteburu gizona dutenen artean).  
 
Aldi berean, harreman nabarmena da ere senitartearen 
erreferentzia den pertsonaren adinaren eta etxea es-
kuratzeko moduaren artean. Senitartearen buru 65 
urteko edo hortik gorako norbait duten senitarteen 
gehien-gehienak (% 93,9) bizi diren etxebizitzaren jabe 
dira. Kopuru hori % 85,8ra jaisten da 45-64 urte arteko 
norbait buru duten senitarteen kasuan, eta, azkenik, % 
67koa da erreferente den pertsona 45 urtez pekoa ba-
da. 
 
Esan daiteke ere, etxea alokairuan izatea diruzko po-
brezia eta gizarte bazterketa egoerekin oso lotua dela. 
Alokairuan bizi dira, adibidez, pobrezia erlatiboan diren 
senitarteen % 27,3, eta egoera hori jasaten ez dutenen 
artean, aldiz, % 11,7 besterik ez dira alokairuan. Beste 
ikuspuntu batetik, esan daiteke, bizi diren etxebizitzaren 
jabe direnen artean, pobrezia tasa % 12,9koa dela –
senitarte oro harturik den % 15,6 baino apalagoa–, eta 
egoera hori, berriz, etxebizitza alokairuan duten senitar-
teen % 30,2etan besterik ez dela ematen. 
 
Ia berdin gertatzen da gizarte bazterketaren adierazlea-
rekin: adierazle honetan, gizarte bazterketa egoeran 
diren senitarteen artean, alokairua, bazterketa egoeran 
ez direnen artean baino ia hiru aldiz gehiago erabiltzen 
da.  
 
 

44. taula: Senitarteen banaketa, etxebizitza eskuratzeko duten moduari dagokionean, erreferentziako pertsonaren 

eta senitartearen zenbait ezagurrariren arabera. Gipuzkoa 2014 
 

  

Jabetzan Alokairuan Utzirik edo beste 
Guztira 

Ordaindurik Ordainbidean Guztira Guztira Guztira 

Sexua* 
Gizona 52,2 33,7 85,9 11,8 2,2 100,0 

Emaztea 55,3 20,9 76,2 19,5 4,3 100,0 

Adina* 

<45 10,4 56,6 67,0 28,8 4,2 100,0 

45-64 54,1 31,7 85,8 11,1 3,0 100,0 

65 edo hortik 

gora 
88,9 4,9 93,9 4,7 1,5 100,0 

Nazionalita-
tea* 

Espainiakoa 56,1 31,2 87,2 10,2 2,6 100,0 

Atzerrikoa 6,1 9,5 15,6 77,7 6,7 100,0 

Pobrezia 

erlatiboa* 

Bada 53,6 14,9 68,5 27,3 4,2 100,0 

Ez da 53,1 32,7 85,7 11,7 2,6 100,0 

Gizarte 
bazterketa* 

Bada 40,9 19,5 60,3 33,1 6,6 100,0 

Ez da 55,1 31,5 86,6 11,2 2,3 100,0 

Guztira  53,1 29,9 83,0 14,1 2,8 100,0 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren arabera, p<0.05entzat 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 
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3.6.2. Etxebizitzaren eta ingurunearen baldintzak 
 
Bestalde, etxebizitzaren egoerari loturiko arazoei da-
gokienean (ikus 45. taula), GPGBIren emaitzek erakus-
ten digute Gipuzkoako senitarte ororen artean, % 13 
inguruk dituztela itote, hezegune edo ustelgune arazoak 
etxebizitzako zenbait tokitan, bai eta auzoek edo kan-
poko beste iturriek (ondoko fabrikak, negozioak, trafi-
koa, etab.) eginiko zarata arazoak. % 5 inguruk dio 
eguneko argia falta dutela edo arkitektura oztopoak 
dituztela etxean. Azkenik, % 2,7k dio eraikinak eskasia 
larriak dituela.  
 

Etxea kokatua den auzo edo aldearen ezaugarriei da-
gokienean, ikusten da senitarte ororen % 12 eta % 15 
inguru kexu direla kaleak zikin direlako (% 15), kutsadu-
rarengatik (% 13,4), berdegune gutxi delako (% 12,9) 
eta delinkuentzia eta bandalismoarengatik (% 11,7). Aldi 
berean, % 5,7 etxebizitza kokatua den aldeak dituen 
komunikabide eskasetaz kexu da 
 

45. taula: Etxebizitzarekin eta kokatua den auzo edo 

ingurunearekin loturiko arazoen bilakaera. Gipuzkoa 

2012-2014 
 

 
2012 2014 

Etxebizitzaren ezaugarriak   

Eraikitze eskasia larriak edo hondamen 

egoera 
3,0 2,7 

Itoteak, hezeguneak edo ustelguneak 9,2 12,9 

Eguneko argi eskasa 5,6 5,1 

Auzoek eginiko edo kanpotik datozen zaratak 16,2 12,9 

Arkitektura oztopoak eta mugikortasun 

arazoak dituzten pertsonak izatea etxean 
9,2 5,6 

Auzoaren edo ingurunearen ezaugarriak   

Kutsadura, zikinkeria edo ingurumen arazoak 12,4 13,4 

Delinkuentzia edo bandalismoa 9,2 11,7 

Kaleko garbitasun eskasa 11,0 15,0 

Komunikabide eskasak 6,1 5,7 

Berdegune gutxi 12,8 12,9 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2012-2014. 

 
 
2012 eta 2014 artean, oso-oso aldaketa gutxi gertatu 
da inguruneari loturiko arazoei dagokienean. 
 
Oro har, arazo horietakoren bat izatea –hala etxearenak 
nola inguruarenak– hedatu samar da Gipuzkoako seni-
tarteen artean. 46. taulan ikus daitekeenez, senitarte 
guztien ia % 46k aipatzen du GPGBIren galdetegiak 
dakartzan hamar arazoetako baten bat behintzat. 
Guztiarekin ere, hiru edo gehiago arazo aipatzen dituz-
ten senitarteak askoz gutxiago dira (% 14,2). 
 

 

46. taula: Etxebizitzarekin eta kokatua den auzo edo 

ingurunearekin loturiko arazoen kopuruaren arabera 

banaturiko senitarteen bilakaera.  

Gipuzkoa 2014 
 

 
2012 2014 

Etxebizitzaren ezaugarriak   

Arazorik ez 70,8 72,6 

Arazoren bat 29,2 27,4 

Bi edo gehiago arazo 9,5 9,1 

Auzoaren edo ingurunearen ezaugarriak   

Arazorik ez 70,7 64,6 

Arazoren bat 29,3 35,4 

Bi edo gehiago arazo 14,3 15,1 

Guztira   

Arazorik ez 56,7 54,1 

Arazoren bat 43,3 45,9 

Bi edo gehiago arazo 14,5 14,2 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2012-2014. 

 
 

Azkenik, aipaturiko arazoen eta pobrezia eta gizarte 
bazterketa egoeren arteko harremanari dagokionean, 
ditugun datuek erakusten digute (ikus 20, grafikoa) 
pobrezia erlatiboko edo eskasia material larriko egoera 
jasaten duten senitarteek, Gipuzkoako senitarte guztien 
kasuan aipatzen diren baino arazo gehiago aipatzen 
dituztela. Guztiarekin ere, estatistikoki adierazgarriak 
izanik ere, aldeak txiki samarrak dira. 
 
 

20. grafikoa: Etxebizitzarekin eta auzoarekin edo 
kokatze ingurunearekin loturik aipatuak diren arazoen 

kopurua, senitarte mota desberdinetan banaturik.  

Gipuzkoa 2014 

 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 
2014. 

 
 

Azkenik, gizarte bazterketa egoeran diren senitarteei 
dagokienean, arazo gehiago agertzen da, neurri handi 
batean, adierazle hori eraikitzeko, egoera horietako 
batzuk hartu direlako. 
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3.6.3. Etxearen hornikuntza maila 
 
47. taulak dakartzan datuek erakusten dutenez, Gipuz-
koako senitarte gehien-gehienek, etxebizitza batetan 
oinarrizko diren instalazio eta hornidurak dituzte etxean.  
 
Egoera aldatzen da, ordea, bestelako ondasun eta ins-
talazio osagarrien kasuan. Hartara, ikus daiteke senitar-
teen % 15,6k ezin duela ordenagailua ukan eta % 
16,2k, interneteko konexioa ukan. Emaitzek erakusten 
digute ere, hamar senitartetik ia bik (% 18,3) ez dutela 
autoa, diru faltaz, eta horregatik ere, ez dutela gas natu-
raleko instalazioa edo berogailu galdara etxean, senitar-
teen ia % 12k.. 
 
Oro har, 47. taulan agertzen diren 15 itemetatik, non 
hainbat instalazio eta ondasun sartzen baitira, denak 
dituzten gipuzkoarren kopurua gora samarra da (% 
70,6). Gainerako senitarteak dira, alde batetik, bat, bi 
edo hiru elementu ez dituztenak (% 22,8) eta, beste 
aldetik, 4 baino gehiago ez dituztenak (% 6,6). 2012an, 
azken kopuru hori % 6,2koa izan zen, hau da, 
2014koaren oso-oso antzekoa, baino zer edo zertxo 
txikiagoa, halere. 
 
Pentsa litekeen bezala, halako hornidurak ez izatea 
gehiago gertatzen da senitarte pobreen artean. Adibi-
dez, pobrezia larriko egoeran diren senitarteen artean, 
% 28,3k bestetik ez ditu aipaturiko instalazio eta horni-
dura guztiak, oinarrizkoak edo bestelakoak; Gipuzkoako 
senitarteak oro har harturik, berriz, % 70,6 dira. Aldi 
berean, ikus daiteke ere, senitarte horietan, % 31,4 
direla lau elementu baino gehiago falta dituztenak.  
 
 
 
 
 
 
 
 

21. grafikoa: Senitartearen diru eskasiagatik, etxeak 

ez  dituen oinarrizko eta bestelako horniduren kopu-

ruak senitarte mota desberdinetan banatzea.  

Gipuzkoa 2014 

 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-

ta2014. 

 
 
Lau elementu edo gehiago falta dituzten senitarteen 
ezaugarri soziodemografikoei dagokienean, esan behar 
da gehienak pertsona bakarrekoak edo 65 urteko edo 
hortik gorako pertsona bat buru dutenak direla. Haien 
artean, gainera, presentzia nabarmena dute atzerriko 
nazionalitateko norbait edo emakume bat buru duten 
senitarteek, bai eta lanerako gai diren guztiak lan gabe 
dituzten senitarteek ere. 
 
 
 

47. taula: Etxean zenbait hornidura izateari loturik eginiko senitarteen banaketaren bilakaera. Gipuzkoa 2012-2014 

(% zeharka) 
 

 

2012 2014 

Badu 
Ez du, baina 

ukan lezake 

Ez du eta 

ezinen luke 
Badu 

Ez du, baina 

ukan lezake 

Ez du eta 

ezinen luke 

+Oinarrizko hornidurak       

Ur korrontea 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Ur beroa 99,9 0,0 0,1 100,0 0,0 0,0 

Argindarra 99,9 0,0 0,1 100,0 0,0 0,0 

Ur zikinen hustubidea 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Bainugela osoa 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Sukaldea 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Hozkailua 99,9 0,0 0,1 99,8 0,2 0,0 

Ikuzgailua 99,9 0,0 0,1 99,9 0,0 0,1 

+Bestelako hornidurak       

Telefonoa (finko edo sakelakoa) 99,5 0,0 0,5 99,8 0,1 0,1 

Kolorezko telebista 98,8 0,3 0,9 98,6 1,0 0,4 

Ordenagailua 71,9 14,2 13,9 72,3 12,1 15,6 

Internet konexioa 68,5 15,5 16,1 71,5 12,3 16,2 

Autoa 73,6 8,8 17,6 73,8 7,9 18,3 

Gas naturala 70,3 14,3 15,4 70,0 17,8 12,2 

Berogailu galdara 82,0 7,7 10,3 75,1 12,8 12,2 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2012-2014. 
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3.6.4. Metatzea 
 
Metatzea diogunean, ari gara kontuan hartzen, pertsona 
bakoitzeko, etxean, baliagarri diren 15m2 baino gutxia-
go diren kasuak; Gipuzkoan, senitarteen % 3 dira egoe-
ra horretan, hau da, ia 34.900 pertsona, gipuzkoarren % 
4,9. 2012ko emaitzekin alderatuz gero, aldaketa oso 
txikia izan da eta ezin da, hortik, joera argirik atera (ikus 
22. grafikoa). 
 
 

22. grafikoa: Etxebizitzetako metaketaren 

(<15m2/pertsona) gertatze mailaren bilakaera.  

Gipuzkoa 2012-2014 

 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 
2012-2014. 

 
 
Oro har, metatze egoerak gehiago ematen dira errefe-
rentziako pertsona gizona duten senitarteetan eta, be-
reziki, gazte bat buru duten senitarteetan. Izan ere, 
metatze arazoak dituzten senitarteen ia erdiak (% 46,2), 
44 urteko edo gutxiagoko erreferente du. Oso bestela, 
erreferente den pertsona 65 urteko edo hortik gorako 
norbait duten senitarteek ia ez dute halako arazoa bizi 
 
Aldi berean, ikusten da ere –nahiz eta bildu ditugun 
kasuen kopuru txikiak ez duen fidagarritasun handirik 
eskaintzen– metatze kasuak askoz gehiagotan gerta-
tzen direla atzerriko nazionalitateko pertsona bat buru 
duten senitarteetan.  
 
Etxebizitza eskuratzeko moduari dagokionean, berriz, 
metatze arazoa nabarmen gehiago ematen da alokai-
ruan diren senitarteetan (% 5,6), etxejabe direnen artean 
baino (% 2,6). Halere, metatze arazoa duten senitarteen 
ia % 74 jabetzan diren etxebizitzetan dira kokatuak.  

 
 

48. taula: Etxeetan ematen den metaketa, erreferente 

den pertsonaren eta senitartearen zenbait ezaugarri-

ren arabera. Gipuzkoa 2014 
(% zeharka) 

 

  
Gertatzen da 

(%) 

Banaketa 

zuta 
(%) 

Sexua* 
Gizona 3,8 89,5 

Emaztea 1,1 10,5 

Adina* 

<45 4,7 46,2 

45-64 3,5 43,2 

65 edo hortik gora 0,9 10,6 

Nazionalitatea 
Espainiakoa 2,8 88,2 

Atzerrikoa** 6,0 11,8 

Eskuratze 

modua* 

Jabetza 2,7 73,9 

Alokairua 5,6 26,1 

Utzia edo beste 0,0 0,0 

Pobrezia 

erlatiboa* 

Bada 8,7 45,3 

Ez da 2,0 54,7 

Gizarte 

bazterketa* 

Bada 8,6 38,9 

Ez da 2,1 61,1 

Guztira  3,0 100,0 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren 
arabera, p<0.05entzat. 
**Emaitza hauek kontu handiz irakurri behar dira, kasu gutxi baitira 
bildu. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkes-

ta,2014. 

 
 

Azterturiko pobrezia eta gizarte bazterketa egoerei 
dagokienean, emaitzek erakusten dute diruzko pobrezia 
edo gizarte bazterketa egoerak bizi dituzten senitarteek 
lau aldiz aukera gehiago dutela etxebizitzan arazo hori 
izateko.  

 
 
 
3.7. Gizarte harremanak eta herri bizitzan 

eta politikan parte hartzea 
 
3.7.1. Gizarte harremanak 
 
Gipuzkoako senitarte gehienek diote harreman onak 
dituztela inguruko pertsonekin, hala etxekoekin nola 
beste senideekin eta auzoekin. 
 
Pertsona hurbilenei, etxekoei, dagokienean, senitarteen 
% 1,2k besterik ez du etxean nolabaiteko harreman edo 
giro txarra adierazten, esanez harremanik ez dela edo 
txar samarrak, txarrak edo oso txarrak direla. Gainerako 
senitarteak, on samarrak edo oso onak direla diotenen 
% 76,6aren eta, bakarrik bizi direlarik, harremanik ez 
dutela dioten beste % 22,2aren artean banatzen dira. 
Oso txikia da ere, beste senideekin (% 1,5) edo auzoe-
kin (% 3,4) harremanik ez duten edo harreman txarrak 
dituzten senitarteen kopurua; gehienek, haiekin dituzten 
harremanak onak edo oso onak direla diote. 
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49. taula: Senitarteek ingurukoekin dituzten harremanen araberako banaketaren bilakaera. Gipuzkoa 2012-2014 
 

 

              Etxekoekin Beste senideekin Auzoekin 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 

[1] Oso txarrak edo txarrak 0,1 0,9 0,2 0,1 0,3 0,4 

[2] Txar samarrak 0,6 0,2 1,0 0,8 0,6 1,3 

[3] On samarrak 4,2 9,7 8,7 15,7 14,7 22,1 

[4] Onak edo oso onak 75,3 66,8 90,0 82,3 80,9 73,6 

[5] Harremanik gabe 0,0 0,1 0,1 0,6 3,2 1,7 

[6] Ez dagokio* 19,9 22,2 0,1 0,5 0,2 0,8 

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

+ txar samarrak, txarrak, oso txarrak edo 
harremanik gabe 

0,7 1,2 1,3 1,5 4,1 3,4 

+ On samarrak, onak edo oso onak 79,5 76,5 98,6 98,0 95,6 95,8 

*Bakarrik bizi diren, seniderik ez duten edo auzokorik ez duten pertsonak. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2012-2014. 

 

 

50. taula: Senitarteen banaketa, ingurukoekin dituzten harremanei dagokienean, erreferente den pertsonaren eta 
senitartearen zenbait ezaugarriren arabera. Gipuzkoa 2014 

(% zeharka) 
 

  

Etxekoekin Beste senideekin Auzoekin 

Txarrak, 

erdipur-

dikoak, 
harrema-

nik gabe 

Onak edo 

oso onak 

Ez 

dagokio 

Txarrak, 

erdipur-

dikoak, 
harrema-

nik gabe 

Onak edo 

oso onak 

Ez 

dagokio 

Txarrak, 

erdipur-

dikoak, 
harrema-

nik gabe 

Onak edo 

oso onak 

Ez 

dagokio 

Sexua 
Gizona 11,8 75,5 12,6 17,3 82,2 0,5 25,6 74,0 0,4 

Emaztea 8,9 46,4 44,7 17,1 82,4 0,5 25,4 72,8 1,8 

Adina 

<45 12,1 66,8 21,1 18,4 80,5 1,1 33,0 66,6 0,4 

45-64 11,1 73,2 15,7 17,9 82,0 0,2 24,1 75,1 0,8 

65 edo hortik 

gora 
9,8 59,9 30,3 15,5 84,1 0,4 20,7 78,1 1,2 

Nazionalita-
tea 

Espainiakoa 9,9 67,1 23,0 16,6 82,9 0,5 24,6 74,5 0,9 

Atzerrikoa 27,3 62,2 10,5 27,1 71,9 1,1 40,6 59,4 0,0 

Jaiolekua 

EAE 8,7 68,5 22,7 15,1 84,4 0,5 24,1 75,0 0,9 

Estatuan 14,5 62,0 23,5 22,4 77,2 0,4 26,7 73,1 0,2 

Estatutik at 24,4 62,6 13,0 25,0 74,1 0,9 37,8 60,5 1,8 

Pobrezia 

erlatiboa 

Bada 13,3 58,9 27,9 25,7 72,9 1,4 33,6 65,4 1,0 

Ez da 10,5 68,3 21,2 15,7 84,0 0,3 24,1 75,1 0,8 

Gizarte 

bazterketa 

Bada 22,5 48,9 28,6 27,4 70,5 2,2 38,5 60,3 1,2 

Ez da 9,1 69,6 21,2 15,6 84,1 0,2 23,5 75,7 0,8 

Guztira  11,8 75,5 12,6 17,3 82,2 0,5 25,6 74,0 0,4 

Oharra: Harreman txar edo erdipurdikoetan, edo harremanik gabekoetan sartu dira honako erantzun hauek: “oso txarrak edo txarrak”, “txar sama-
rrak”, “on samarrak” eta “harremanik gabe”. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta2014. 

 
 
Pertsona horiekin dituzten harremanak “onak edo oso 
onak” direla esatera heltzen ez diren senitarteen eran-
tzunak bilduz gero, emaitzek erakusten digute (ikus 49. 
taula), oro har –pertsona bakarreko etxeak alde batera 
utziz–, pertsona nagusitzat emazte bat duten senitar-
teek eta 65 urteko edo hortik gorako pertsona buru 
dutenek dituztela, besteek baino gehiago, etxebarneko 
harreman onak edo oso onak. Adineko pertsonen 
kasuan, gainera, joera hori mantentzen da, hala beste 
senideekiko harremanei dagokienean nola auzoko ha-
rremanei dagokienean ere. 
 

Guztiarekin ere, alde nabarmenenak gertatzen dira 
senitartearen erreferentzia den pertsonaren jatorriari 
begiratzen zaionean. Atzerriko nazionalitateko norbait 
buru duten senitarteetan gerta daiteke, besteetan baino 
gehiago, harreman “txarragoak” izatea, hala etxekoen 
artean nola beste senideekin eta, batez ere, auzokoekin. 
Hartara, honako datu hau seinalatu behar da: EAEn 

jaiotako norbait buru duten senitarteen % 75ek diote 
harreman onak edo oso onak dituztela auzoekin, baina 
ehuneko hori % 60,5ra apaltzen da Estatutik kanpo jaio 
den norbait buru duten senitarteen kasuan. 
 
Pobrezia erlatiboko egoeran diren senitarteen kasuan 
ere, beste senideekiko eta auzoekiko harremanak “txa-
rragoak” dira, baina ez etxekoen arteko harremanak. 
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Zehazki, sostengu edo laguntza sareak izateari da-
gokionean, 2014n, Gipuzkoako senitarte ia guztiek (% 
92,3) diote badutela, arazoak izanez gero, lagun die-
zaiekeen pertsonaren bat23. Senitarteen % 7,7 inguruk, 
aldiz, (% 8, 2012an) halakorik ez dutela diote. 
 
 

23. grafikoa: Lagun diezaiekeen inor ez duten senitar-

teen kopuruaren bilakaera  

Gipuzkoa 2012-2014 

 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 
2012-2014. 

 
 
51. taulan ikus daitekeen moduan, ez da estatistikoki 
adierazgarri den alderik, sostengu sarea ez izatearen 
eta senitartearen erreferente den pertsonaren sexuaren 
edo adinaren artean. Guztiarekin, ikusten da egoera hori 
zer edo zer gehiago ematen dela emazte bat buru duten 
senitarteetan (haien guztien % 9,3) edo 65 urteko edo 
hortik gorako pertsona bat buru dutenen kasuan (%8,4). 
 
Alde nabarmenenak gertatzen dira senitartearen errefe-
rente den pertsonaren jatorriari begiratuz gero. Emai-
tzek erakusten digute erreferentetzat atzerriko nazio-
nalaitateko norbait duten senitarteen % 22,8k eta erre-
ferente den pertsona Espainiako Estatutik at jaio den 
norbait dutenen % 20,3k –hau da, hamar senitartetik ia 
bik- ez dutela sostengu sarerik, laguntzaren bat behar 
izanez gero. 
 
Kontuan hartuz gero, behar egoeretan inolako laguntza 
ez duten senitarteak, pobrezia egoeraren arabera, emai-
tzek bi gauza erakusten dizkigute, nagusiki. Pobrezia 
erlatiboan ez diren senitarteek ez dute hala direnek 
bezainbeste pairatzen sostengu sareen falta. Halere, 
zenbat eta diruzko pobrezia maila larriagoa izan, gehia-
go ematen dira sostengu faltako egoerak. 

                                                      
23 Galdetegian esan bezala, laguntza litzateke dirua uztea, duten men-
deko pertsonaren bat zaintzea, animo ematea edo zenbait kudeaketa 
egitea.  

Egoera horretan lirateke, beraz, pobrezia larriko egoeran 
diren senitarteen % 16,2 eta pobrezia erlatiboko edo 
diru sarrera eskaseko egoeran diren senitarteen % 12,2. 
 
 

51. taula: Lagun diezaiekeen inor ez duten senitarteen 

kopurua, erreferente den pertsonaren eta senitartea-

ren zenbait ezaugarriren arabera. Gipuzkoa 2014 
(% zeharka) 

 

  
Gertatzen da 

(%) 

Banaketa zuta 

(%) 

Sexua 
Gizona 7,1 64,1 

Emaztea 9,3 35,9 

Adina 

<45 7,0 26,4 

45-64 7,7 36,8 

65 edo hortik 

gora 
8,4 36,7 

Nazionalita-
tea* 

Espainiakoa 6,8 82,7 

Atzerrikoa 22,8 17,3 

Jaiolekua* 

EAE 6,6 62,5 

Estatuko beste 
nonbaitekoa 

7,6 20,2 

Estatutik kanpo-

koa 
20,3 17,3 

Pobrezia 

larria* 

Bada 16,2 9,1 

Ez da 7,3 90,9 

Pobrezia 

erlatiboa* 

Bada 12,2 24,6 

Ez da 6,9 75,4 

Gizarte 

bazterketa* 

Bada 21,7 38,0 

Ez da 5,5 62,0 

Guztira  7,7 100,0 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren 
arabera, p<0.05entzat. 
Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2014. 
 
 

Senitarteen gizarte harremanak eta sostengu sareen 
eskuratze ahala aztertu ostean, epigrafe honetan, azke-
nik, jendeen ohitura edota jokamolde zenbaiti, nola edo 
hala, loturik diren gizarte arazoak senitartean izatea 
(ikus 52. taula)  
 
 

52. taula: Senitarteko norbaitek izandako gizarte 

arazoen kopuruen 10 urteotako bilakaera. Gipuzkoa 
2012-2014 

 

 
2012 2014 

Arazoak alkoholarekin 0,5 1,4 

Arazoak beste drogekin 1,4 0,5 

Arazoak jokoarekin 0,3 0,2 

Aurrekari penalak 0,9 0,4 

Tratu txar fisikoak 0,8 0,6 

Tratu txar psikologikoak 0,9 0,7 

Ama nerabe, kiderik gabe, etxean 0,0 0,2 

Indarkeria matxistaren biktimak -- 0,3 

+ arazoren bat 3,1 2,2 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2012-2014. 
 
 

Bildu ditugun galderen bateriak –zortzi guztira, hau da, 
2012an baino bat gehiago– zenbait egoera hartzen du 
kontuan, hala nola alkoholarekiko edo legez kanpoko 
drogekiko arazoak, jokoaren mendekotasuna, aurrekari 
penalak. Tratu txar fisiko eta psikologikoak, indarkeria 
matxista eta haurdun gertatzen diren nerabeak. 
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Galdera bateria honen asmoa ez da, noski, egoera 
horietako bakoitza zehatz-mehatz zenbatzea, ezpada, 
horietakoren bat bizi duten senitarteak identifikatzea24. 
Izan ere, aipaturiko zortzi arazoetatik, eragin handi sa-
marra duen bakarra (Gipuzkoako senitarte ororen % 
1,4) alkohol sobera edateak dakartzan arazoena da; 
gero tratu txar psikologikoak (% 0,7) edo fisikoak (% 
0,6) datoz eta legez kanpoko drogekin loturiko arazoak 
edo botika sobera hartzearenak (% 0,5) 
 
 

24. grafikoa: Senitarteko norbaitek bizitako zenbait 

gizarte arazoren kopuruaren banaketa, senitarte mota 

desberdinetan. 
Gipuzkoa 2014 

 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2014. 

 
 
Hartara, zentzuzkoa da ezen, kontuan harturik gizarte 
bazterketako adierazlea, galdera honi emaniko erantzu-
netatik osatzen dela, aipaturiko egoera horietako bat, 
bederen, gehiago agertzea halako senitarteetan. Harta-
ra, gizarte bazterketa –hala moderatu nola larria- bizi 
duten senitarteak Gipuzkoako senitarte ororen % 13,6 
izanik, senitarte horien guztien % 12,1tan ematen da 
aipaturiko zortzi arazoetako bat, bederen.  
 
Horrez gain, ikus daiteke ere (ikus 24. grafikoa) diruzko 
zailtasunak dituzten senitarteetan ere gehiago ematen 
dela arazo horietakoren bat, bederen. Pobrezia larrian 
diren senitarteen % 4,3k eta pobrezia erlatiboan direnen 
% 3,2k dio bere kidetakoren bat izan dela halako egoe-
raren batean. 

                                                      
24 Galdera horien erantzunak FOESSA Fundazioaren adierazle 

sistemaren parte dira. Erabiltzen dira gizarte ardatzari loturik 

diren bazterketa prozesuak aztertzen dituzten 28, 30, 31 eta 

32 adierazleak prestatzeko. 

 

3.7.2. Herri bizitzan eta politikan parte hartzea 
 

Herri bizitzan eta politikan parte hartzea baztertze eta 
gizarteratze prozesuen funtsezko osagarria da eta, 
horregatik, ikerketa honetan kontuan hartu dugu, baz-
terketa adierazleak osatzerakoan. 2014ko GPGBIk 
ematen duen informaziotik ateratzen da Gipuzkoako 
senitarte ororen % 28,5etan, senitartearen erreferente 
den pertsona –hau da, diru sarreren aldetik, etxera diru 
gehien ekartzen duena– elkarteren bateko edo gizarte 
erakunderen bateko kide dela. 2012an, galdera honen 
erantzunetan % 36,9koa zen kopuru hori, baina orduan 
egin zen galdera, 2014koa den bezala, sinple izan beha-
rrean, zehatz-mehatz aipatzen zituen gure gizartean 
diren elkarte eta erakunde motak25. Horregatik, kontuz 
irakurri behar dira emaitza horiek, zeren, seguruenik, 
hori ez da behar beste kontuan hartu. 
 
 

25. grafikoa: Senitarteen banaketa, erreferente den 
pertsona elkarte edo gizarte erakunderen bateko kide 

izateari dagokionean  

Gipuzkoa 2012 

 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2014. 

 
 
Bestalde, hauteskundeetan parte hartzeari dagokionean 
–hemen ere, senitartearen erreferente denari buruzko 
informazioarekin– emaitzek erakusten digute senitarteen 
% 12,4 inguruk diotela, honengatik edo hargatik, ez 
dutela inoiz hauteskudeetan parte hartzen. 
  

                                                      
25 GPGBIren galdetegia txikiago egin beharra genuenez, galde-

ra berriak sartu ahal izateko, 104 galderaren formulazioa alda-

tzea erabaki genuen. 2014an, galdera honela egin zen: “Elkarte 

edo gizarte erakunderen bateko kide zara? Gogoan ditugu auzo 

elkarteak, kultura elkarteak, sindikatuak, alderdi politikoak, 

emakume elkarteak, adinekoen elkarteak, kirol elkarteak, 
etab.”. 2012an, berriz, honela galdetu genuen: “Orain elkarte 

eta erakunde zenbaiten zerrenda irakurriko dizut. Horietako 

bakoitzarentzat, esan diezadakezu ea orain kide zaren ala ez?”. 

Galderak 13 elkarte desberdin zekartzan. 
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Haien artean, senitarteen % 4,5, nazionalitateagatik, 
bozkatzeko eskubiderik gabe dira, % 4k interesik ez 
duela dio, eta gainerako % 3,9k politikak eraginik ez 
duela uste du. Aldi berean, senitarteen ia % 88k hau-
teskundeetan maiztasun desberdinekin parte hartzen 
duela dio. Haien % 14,1ek batzuetan baizik ez duela 
parte hartzen dio, eta gainerako % 73,5ek ia beti 
(%18,8) edo beti (%54,7). Emaitza horiek 2012koekin 
duten aldea oso-oso txikia da, honako taula honek 
erakusten duen bezala. 
 
 

53. taula: Erreferentziako pertsonak hauteskundeetan 

parte hartzearen araberako senitarteen banaketaren 

bilakaera. Gipuzkoa 2012-2014 
 

  2012 2014 

Ez du 

parte 

hartzen 

Bozkatzeko eskubiderik gabe 4,3 4,5 

Ez zaio interesatzen 3,4 4,0 

Ez du ezertarako balio 3,4 3,9 

+Guztira 11,1 12,4 

Parte 

hartzen 

du 

Batzuetan 8,7 14,1 

Ia beti 22,7 18,8 

Beti 57,6 54,7 

+ Guztira 89,0 87,6 

Guztira  100,0 100,0 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2012-2014. 
 
 

Gipuzkoako senitarteek gizarte bizitzan eta politikan 
zenbateraino parte hartzen duten zehatz-mehatz neur-
tzerik haratago, GPGBIk eskaintzen dizkigun emaitzak 
interesgarriak dira datu horiek beste gaiekin lotzen 
dituztelako, hala nola pobrezia prozesuekin loturiko 
gaiekin  
 

54. taulak, gizartean eta politikan duten parte hartzea-
ren arabera banatzen ditu senitarteak, epigrafe honetan, 
lehen aztertu ditugun bi galderetatik abiatuz. Oso modu 
sinplean bereizten ditu, alde batetik inolako elkartetan 
parte hartzen ez duten eta hauteskundeetan ere parte 
hartzen ez duten senitarteak eta, beste aldetik, parte 
hartze herritarraren bi dimentsio horietako batetan be-
deren parte hartzen dutenak edo bietan ari direnak.  
 

Emaitzen artean, bereziki nabarmentzen da herritar 
parte hartzearen (bi dimentsiotan harturik, hala gizar-
tean parte hartzea nola parte hartze politikoa) eta diru 
sarreren mailaren artean den harreman estua. Emaitzek 
argiki uzten dute ikustera, elkarte batetan parte hartzeaz 
gain, hauteskundeetan ere parte hartu ohi dutenen 
kopurua handitzen doala senitartearen diru sarreren 
kintila gora doan neurrian. Diru sarreren lehen kintileko 
senitarteen artean, % 11,5ek besterik ez dio bi pro-
zesuetan parte hartzen duela; bosgarren kintileko seni-
tarteetan, berriz, -hau da, diru sarrera baliokide gorenak 
dituzten senitarteen % 20- bi dimentsioetan parte har-
tzen dutenen kopurua % 38,3koa da. 
 

Aldi berean, aipatzekoa da ere, parte hartzen ez dutela 
gehiago diotela emazteak buru dituzten senitarteek, 45 
urtez peko norbait buru dutenek edo atzerriko nazionali-
tatekoek, azken horiek baitira elkarteetako eta politikako 
parte hartzeari loturiko bazterketa prozesuetatik gertuen 
direnak. Senitarte ororen % 24,4k parte hartzen duelarik 
edo elkarteren batean edo hauteskundeetan, atzerriko 
norbait buru duten senitarteen % 3,9k besterik ez dio 
hala egiten duela. 
 
 

54. taula: Senitarteen ehunekoa, erreferente duten pertsonaren gizarte bizitzan eta politikan** parte hartzeari 

loturik, erreferente den pertsonaren eta senitartearen zenbait ezaugarriren arabera. Gipuzkoa 2014 
 

  

Zeharkako banaketa (%) Banaketa zuta (%) 

Parte 
hartzerik ez 

Parte 

hartzea 

gizartean 

edo poli-

tikan 

Parte 

hartzea 
gizartean 

eta politikan 

Parte 
hartzerik ez 

Parte 

hartzea 

gizartean 

edo poli-

tikan 

Parte 

hartzea 
gizartean 

eta politikan 

Guztira 

Sexua* 
Gizona 20,4 52,5 27,1 63,8 69,1 78,0 70,1 

Emaztea 27,1 54,9 18,0 36,2 30,9 22,0 29,9 

Adina* 

<45 33,6 41,3 25,2 43,8 22,7 30,2 29,3 

45-64 18,9 54,2 26,9 31,0 37,4 40,6 36,8 

65 edo hortik gora 16,6 62,4 21,0 25,1 39,8 29,2 33,9 

Nazionalita-

tea* 

Espainiakoa 18,8 55,5 25,7 78,9 98,3 99,1 94,1 

Atzerrikoa 80,5 15,7 3,9 21,1 1,7 0,9 5,9 

Jaiolekua* 

EAE 19,1 53,4 27,5 62,2 73,2 82,1 72,9 

Estatua 18,1 63,0 18,9 16,6 24,4 15,9 20,6 

FEBra Estado 72,6 20,1 7,3 21,3 2,5 2,0 6,6 

Senitartearen 

diru sarrera 

baliokideak, 

kintilka* 

1. kintila 37,8 50,7 11,5 34,0 19,2 9,5 20,2 

2. kintila 27,9 51,4 20,7 26,1 20,2 17,8 20,9 

3. kintila 21,2 55,8 23,1 18,0 19,9 18,0 19,0 

4. kintila 14,7 57,1 28,3 12,6 20,6 22,3 19,2 

5. kintila 10,2 51,5 38,3 9,4 20,0 32,4 20,7 

Pobrezia 

erlatiboa* 

Bada 37,6 49,4 12,9 26,2 14,5 8,3 15,6 

Ez da 19,6 53,9 26,5 73,8 85,5 91,7 84,4 

Gizarte 

bazterketa* 

Bada 41,3 46,3 12,4 25,0 11,8 6,9 13,6 

Ez da 19,5 54,3 26,3 75,0 88,2 93,1 86,4 

Guztira  22,4 53,2 24,4 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren arabera, p<0.05entzat 

** Gizarte bizitzan parte hartzea litzateke gizarte erakunde edota elkarteren baten kide izatea. Politikan parte hartzean sartzen ditugu hauteskun-
deetan beti edo ia beti parte hartzen dutela diotenak. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 
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3.8. Pobreziaren aurka borrokatzeko po-
litiken erabilera, eskaera eta eragin-
kortasuna 

 
3.8.1. Oinarrizko gizarte zerbitzuen eta Lanbideren 

erabilera 
 

Azken urtean zehar, oinarrizko gizarte zerbitzuetara 
noizbait joan direla diote Gipuzkoako senitarteen % 
11,8k hau da, ia 33.700 senitarte. Aldi berean, azken 12 
hilabeteotan, senitarteen % 23,8k dio (ia 67.800 senitar-
te) Lanbideren bulegoetako batera joan direla. Bestalde, 
Gipuzkoako senitarte guztien % 11,9k dio, orain dela 
urtebete baino lehenago, joan zela oinarrizko gizarte 
zerbitzuetara eta % 14,1ek Lanbidera. Hartara, esan 
daiteke Gipuzkoako lau senitartetatik bat inguru joan 
dela noizbait oinarrizko gizarte zerbitzuetara. Lanbide-
ren kasuan, kopurua handixeagoa da, zeren, erantzun 
dutenaren arabera, hara joan baitira, hamar senitarteta-
tik ia lau.  
 

Bilakaerari so eginez gero, GPGBIk erakusten digu 
2012tik 2014ra ia ez dela aldaketarik izan, nahiz eta bi 
zerbitzuen kasuan, joan direla diotenen kopurua zer edo 
zer txikiagoa den azken 12 hilabeteotan (ikus 55. taula). 
Aldi berean, gutxitzen da ere, azken urtean, hala Lan-
bidera nola oinarrizko gizarte zerbitzuetara jo dutela 
diotenen senitarteen zama erlatiboa, 2012ko % 8,8tik, 
% 7,2ra, 2014an. 

 

55. taula: Oinarrizko gizarte zerbitzuak eta Lanbideren 

zerbitzuak erabiltzearen araberako senitarteen ba-

naketaren bilakaera. Gipuzkoa 2012-2014 
 

 

Oinarrizko gizarte 

zerbitzuak 
Lanbide 

2012 2014 2012 2014 

Noizbait 24,9 23,7 40,0 37,8 

- Azken urtean 13,0 11,8 26,9 23,8 

- Urtebete baino 
lehenago 

11,8 11,9 13,1 14,1 

Inoiz ez 75,1 76,3 60,0 62,2 

Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 
2012-2014. 

 
 

Zerbitzu publiko horien azken urteko erabilera senitar-
teen erreferente den pertsonaren ezaugarrien arabera 
aztertuz gero, ikusten da gehiago jotzen dutela haietako 
bietara, emazte bat buru duten senitarteek, bai eta 
atzerriko nazionalitateko norbait buru duten senitarteek 
edo lan intentsitate oso apala edo apala dutenek. Per-
tsona nagusiaren adina, aldiz, Lanbidera jotzeari soilik 
da lotua (baina ez oinarrizko gizarte zerbitzuak era-
biltzeari, horretan bariazio gehiago ageri dutelarik), 
zerbitzu horretara gehiago jo baitute 45 urtez peko 
norbait buru duten senitarteek.  
 
Azkenik, bereziki pobre edo baztertuak direnentzako 
zerbitzuak ez izanik ere, azken urtean, oinarrizko gizarte 
zerbitzuak eta enpleguaren euskal zerbitzua askoz 
gehiago erabili dituzte diruzko pobrezia edota gizarte 
bazterketa egoeran diren senitarteek.  
 

 
 

56. taula: Senitarteak, oinarrizko gizarte zerbitzuak edota Lanbide erabiltzeari dagokionean, erreferente den per-

tsonaren eta senitartearen zenbait ezaugarriren arabera. Gipuzkoa 2014 
 

  

Oinarrizko gizarte zerbitzuak* Lanbide
+
 

Noizbait Azken urtean* Noizbait Azken urtean* 

% 
zeharkal 

% 
zuta 

% 
zeharkal 

% 
zuta 

% 
zeharkal 

% 
zuta 

% 
zeharkal 

% 
zuta 

Sexua*+ 
Gizona 20,4 60,2 10,3 61,0 38,0 70,3 22,7 67,0 

Emaztea 31,6 39,8 15,4 39,0 37,5 29,7 26,3 33,0 

Adina+ 

<45 21,5 26,5 11,0 27,3 52,1 40,3 32,4 39,9 

45-64 21,9 33,9 12,2 38,0 43,1 41,8 28,3 43,8 

65 edo hortik gora 27,6 39,5 12,0 34,6 19,9 17,8 11,4 16,3 

Nazionalita-

tea*+ 

Espainiakoa 22,4 88,9 11,0 87,5 36,0 89,6 21,9 86,9 

Atzerrikoa 45,0 11,1 25,2 12,5 67,4 10,4 53,1 13,1 

Lan in-

tentsita-

teal1*+ 

Apal sama redo apala 58,9 53,4 33,5 57,5 84,9 34,1 74,7 47,0 

Gora samarra edo 

gora 
12,1 46,6 5,8 42,5 38,7 65,9 19,9 53,0 

Pobrezia 

maila*+ 

Larria 58,7 10,8 30,6 11,3 77,2 8,9 71,4 13,1 

Erlatiboa, ez larria 52,8 25,0 32,8 31,2 61,9 18,4 47,2 22,3 

Ez da 18,1 64,2 8,0 57,5 32,6 72,8 18,2 64,6 

Gizarte 

bazterke-

ta*+ 

Erabat gizarteratua 13,4 32,5 6,3 30,7 26,6 40,4 13,3 32,2 

Halamoduz gizartera-

tua 
31,5 38,4 13,7 33,7 48,4 37,0 34,0 41,4 

Bazterketa modera-
tua 

34,4 12,0 22,4 15,7 59,1 13,0 41,1 14,3 

Bazterketa larria 77,2 17,1 44,6 19,9 69,5 9,7 54,8 12,1 

Guztira  23,7 100,0 11,8 100,0 37,8 100,0 23,8 100,0 

1Adierazle horrek senitarte baten lan maila neurtzen du, lanerako litezkeen pertsonen kopurutik abiatuz, azken urtean, bakoitzak lan egin duen 
hilabete kopurua eta egin duen lanaldi mota kalkulatuz. Kalkulu horretarako, soilik hartzen dira kontuan 60 urtez peko norbait duten senitarteak. Lan 

intentsitate apal samar edo apaleko senitartetzat hartzen dira, 18tik 59 urte bitartekoek, egin lezaketen lanaren % 50 baino gutxiago lan egin duten 

senitarteak. 

* + Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren arabera, p<0.05entzat azken urtean oinarrizko gizarte zerbitzuak  (*) edo  

Lanbide (+) erabiltzean, sinbolo bakoitzarekin seinalaturiko aldagaietan. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 
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3.8.2. Laguntza eta prestazio ekonomikoen  
eskaera 

 
2014ko Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari 
buruzko Inkestak biltzen du, bestalde, beharretan dire-
nen babeserako eta gizarteratzeko prestazio eta diruzko 
laguntzen pakete baten eskari berezia (ikus 57. taula). 
Horretan, inkestaren datuek erakusten digute, azken 
hamabi hilabeteotan, 31.300 senitarte inguruk, hau da, 
hamar senitartetik batek baino zertxobait gehiagok (% 
11, 2012an % 9,8 zirelarik) eskatu dizkietela gizarte 
zerbitzuetako edo lan zerbitzuetako erakunde publikoei 
diruzko prestazio edo laguntzak, hala diru sarrerak 
bermatzeko laguntzak (DBE, EPO edo DBL), lguntza 
edo prestazio orokorrak edo diru sarrerak bermatzeko 
laguntza osagarriak (PAGAMIren hondarrak edo kotizatu 
gabekoen pentsioak) nola langabeziakoak eta sorospe-
nekoak, langabezia saria bezala. 
 
Diru sarrerak Bermatzeko Errentari dagokionez, guztie-
tan eskatuena baita, azken hamabi hilabeteotan, Gipuz-
koako senitarteen % 7,5ek eskatu dute, orain dela bi 
urte, % 6,2k eskatu zutelarik. Diru sarrerak Bermatzeko 
Errentaren ondoren, langabezi saria dator, Gipuzkoako 
senitarteen % 3,9k eskatu baitute, hau da, 2012an (% 
4,2k) baino zertxobait gutxiagok. Aldi berean, senitar-
teen %1etik beherako eskarietan lirateke, gero, DBLa 
(% 0,9), kotizatu gabekoen pentsioak (% 0,8) eta Gizar-
te larrialdiko laguntzak (% 0,5). Oro har, denetan emen-
datu da zertxobait eskatze maila, salbu langabezia 
sariaren kasuan. 

 

57. taula: Azken urtean zehar diruzko laguntzak eta 

prestazioak eskatu dituzten senitarteen bilakaera. 

Gipuzkoa 2012-2014 
 

 

2012 2014 

Diru sarrerak Bermatzeko Errenta 6,2 7,5 

Diru sarrerak Bermatzeko Laguntza 0,2 0,9 

Gizarte Larrialdiko Laguntzak 0,4 0,5 

Kotizatu gabekoen pentsioak 0,4 0,8 

Langabezia saria 4,2 3,9 

+Baten bat 9,8 11,0 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2012-2014. 

 
 
Azken garaiko diruzko laguntza eta prestazioen eskariari 
osotasunean so eginez gero, emaitzek erakusten digute 
ezen atzerriko norbait buru duten hamar senitartetatik ia 
lauk eta lan intentsitate apal edo oso apala dutenen ia 
erdiak eskatu dutela aipaturiko prestazioetakoren bat. 
Emazte bat buru duten senitarteek eta 45 urtez peko 
norbait buru dutenek ere eskatu dute gehiago prestazio 
edo laguntzaren bat. 
 
Emaitzek erakusten digute ere zuzenki loturik direla 
diruzko prestazioak eskatzea eta egoeren larritasun 
maila, hala diruzko pobreziari dagokionean nola gizarte 
bazterketari dagokionean ere. Diruzko pobreziaren 
kasuan, adibidez, azken urtean, laguntza horietakoren 
bat eskatu dute pobrezia larrian diren senitarteen % 
55,3k eta pobrezia erlatiboan (baina ez larrian) direnen 
% 35ek, eta, pobrezia diruaren ikuspuntutik ikusiz, 
pobre ez liratekeen senitarteen % 5,5ek. 
 

 
 

58. taula: Senitarteak, azken urtean diruzko laguntzak eta prestazioak eskatzeari dagokionean, erreferente den 

pertsonaren eta senitartearen zenbait ezaugarriren arabera. Gipuzkoa 2014 
 

  

Zeharkako banaketa (%) Banaketa zuta (%) 

Baten bat 

eskatu du 

Ez du batere 

eskatu 
Guztira 

Baten bat 

eskatu du 

Ez du batere 

eskatu 
Guztira 

Sexua* 
Gizona 9,1 90,9 100,0 57,9 71,6 70,1 

Emaztea 15,5 84,5 100,0 42,1 28,4 29,9 

Adina
*
 

<45 15,0 85,0 100,0 39,9 28,0 29,3 

45-64 12,2 87,8 100,0 40,8 36,3 36,8 

65 edo hortik gora 6,2 93,8 100,0 19,3 35,8 33,9 

Nazionalita-

tea* 

Espainiakoa 9,2 90,8 100,0 78,9 96,0 94,1 

Atzerrikoa 39,5 60,5 100,0 21,1 4,0 5,9 

Lan in-

tentsitatea* 

Apal samar edo apala 47,1 52,9 100,0 70,2 11,6 19,1 

Gora samarra edo 

gora 
4,7 95,3 100,0 29,8 88,4 80,9 

Pobrezia 

maila* 

Larria 55,3 44,7 100,0 21,9 2,2 4,4 

Erlatiboa, ez larria 35,0 65,0 100,0 35,8 8,2 11,2 

Ez da 5,5 94,5 100,0 42,3 89,6 84,4 

Gizarte 

bazterketa* 

Erabat gizarteratua 3,7 96,3 100,0 19,2 62,2 57,5 

Halamoduz gizartera-

tua 
12,2 87,8 100,0 32,2 28,5 28,9 

Bazterketa modera-
tua 

32,9 67,1 100,0 24,8 6,2 8,3 

Bazterketa larria 49,5 50,5 100,0 23,7 3,0 5,3 

Guztira  11,0 89,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1Adierazle horrek senitarte baten lan maila neurtzen du, lanerako litezkeen pertsonen kopurutik abiatuz, azken urtean, bakoitzak lan egin duen 
hilabete kopurua eta egin duen lanaldi mota kalkulatuz. Kalkulu horretarako, soilik hartzen dira kontuan 60 urtez peko norbait duten senitarteak. Lan 

intentsitate apal samar edo apaleko senitartetzat hartzen dira, 18tik 59 urte bitartekoek, egin lezaketen lanaren % 50 baino gutxiago lan egin duten 

senitarteak. 

* Aldeak badira, estatistikoki adierazgarriak, CHI-cuadrado probaren arabera, p<0.05entzat 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 



SIIS DOKUMENTAZIO ETA IKERKETA ZENTROA 
 
 
 
 

 

62  
 

3.8.3. DBEa senitartearen funtsezko beharretara 
egokitzen den maila 

 
2014ko GPGBItik ateratzen da, azken urtean, Gipuzko-
ako senitarte ororen % 7,8k eskatu zuela edo Diru sa-
rrerak Bermatzeko Errenta edo Diru sarrerak Ber-
matzeko Laguntza. Orain dela bi urte bildutako informa-
zioarekin erkatuz gero, datu horiek 1,5 puntuko emen-
datze bat adierazten dute26. Datu horiekin jarraituz, 
GPGBIk erakusten digu ezen, noizbait DBEa edo EPOa 
eskatu dutela dioten senitarte ororen % 70ek –hau da, 
Gipuzkoako senitarte ororen % 6,3– gaur egun, diru 
sarrerak bermatzeko diruzko bi trasnferentzietako bat 
jasotzen ari direla. 
 
 

26. grafikoa: Noizbait DBEa edo EPOa eskatu duten 

senitarteen ehunekoaren bilakaera  

Gipuzkoa 2012-2014 

 

 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2012-2014. 

 
 
Zenbateraino pentsa daiteke senitarteen oinarrizko 
beharretara egokitzen direla hartzen dituzten DBE beza-
lako diruzko kopuruak? Izan ere, gaur egun DBEa har-
tzen ari diren senitarteei dagokienean, haien % 13,9k 
bakarrik uste du hartzen duen diru horrek betetzen 
dizkiola oinarrizko beharrak. Heren luze batek, ordea, 
uste du zati batean besterik ez dituela bere beharrak 
asetzen. Guztiarekin ere, senitarteen erdia inguruk uste 
du hartzen duen kopurua eskasa (% 24,5) edo oso 
eskasa (% 24,7) dela.  
 
Bilakaerari dagokionean, 2014ko emaitzek erakusten 
dute, azken bi urteotan, DBEa jasotzen duten senitar-
teen artean, handiagoa dela hartzen duten kopurua 
eskasa dela uste dutenen zama erlatiboa. 

                                                      
26 Eskariaren emendatze hori koherentea da aldi horretan bi laguntzen 
onuradunen kopuruetan ere izan den emendatzearekin. Gipuzkoako 
Gizarte Behatokiaren web orriak  <Behagi.eus> eskaintzen dituen 
datuen arabera, 2012ko eta 2014ko bi abenduen artean, DBEaren 
onuradunen kopurua emendatu da, 12.402tik 15.314ra. EPOren kasuan, 
2012ko uztailaren lehenean abiatu zen diruzko laguntza izanik, onura-
dunen kopurua, bi urteotan, 337tik 1.387ra emendatu da.  

 

59. taula: DBEa jasotzen duten senitarteen banaketa-

ren bilakaera, hartzen duten diru kopurua senitartea-

ren oinarrizko beharrak asetzeko duen ahalaz duten 

iritziaren arabera. Gipuzkoa 2012-2014 
 

 

2012 2014 

Bai, erabat 19,3 13,9 

Bai, baina ez erabat 35,0 36,9 

Eskasa da 25,6 24,5 

Oso eskasa da 13,0 24,7 

Guztira 100,0 100,0 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2012-2014. 

 
 
 
3.8.4. Gizarte transferentzien sistemaren eta gu-

txieneko errenten sistemaren eragina 
 
Epigrafe honetan, azkenik, gizarte transferentzien egun-
go sistemak pobrezia tasak gutxitzen duen eraginaren 
azterketa egin nahi dugu, bai eta gutxieneko errenten 
egungo sistemak pobreziari aurrea hartzeko duen era-
gina ere. 
 
 
3.8.4.1. Pobrezia larria apaltzeko gizarte transfe-

rentziek duten eraginkortasuna 
 

Pobrezia tasak, gizarte trasnferentziak gertatu baino 
lehen eta ondoren erkatzea dugu, Europako esparruan, 
erreferente diren adierazleetako bat, gizarte babeseko 
sistemaren birbanatze eraginkortasuna neurtzeko eta, 
hartara, pobrezia gutxitzeko duen eragina neurtzeko. 
Ikuspuntu honetatik, atal honetan, gizarte transfe-
rentziek pobrezia larriko egoerak gutxitzeko duten era-
gintasuna aztertzen dugu, Gipuzkoako lurralderako.  
 
 

60. taula: Pobrezia larria, gizarte transferentzien 

aurretik eta ondoren. Tasak eta ukituak diren pertso-

na eta senitarteen kopurua. Gipuzkoa 2014 
 

 

Pertsonak Senitarteak 

Tasa Kopurua Tasa Kopurua 

Pobrezia larria, gizarte 

transferentzien aurretik 
11,9 85.297 12,8 36.580 

Pobrezia larria, gizarte 
trasnferentzien ondoren 

5,4 38.743 4,4 12.424 

Aldea 

(ehuneko puntutan) 
6,5 46.554 8,4 24.156 

Apaltze maila (%) - % 54,6 -- -65,6 -- 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2014. 
 
 

2014rako lortu ditugun emaitzek erakusten digute, 60. 
taulan ikus daitekeen moduan, gizarte transferentziarik 
gabe27, pobrezia larriaren tasak, Gipuzkoan, gipuzkoar 
ororen % 11,9 joko lukeela eta senitarteen % 12,8. 

                                                      
27 Esan behar da, gizarte transferentziatzat hartzen ditugula sistema 
publikoaren transferentziak, hala gizarteratzerakoak (DBE, EPO, DBL, 
etab.) nola gizarte segurantzakoak eta langabeziakoak (langabeziagatiko 
prestazioa, familia babesa, haurrengatiko prestazioak, eritasunekoak, 
ezintasun prestazioak, 65 urtez pekoen kasuan, eta enpresa berregitu-
ratzeetatik eta birmoldatzeetatik datozen aurreerretiroak). Erretiro 
pentsioak, aldiz, ez ditugu sartu. 
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Gizarte transferentziak  (langabeziagatiko prestazioak, 
gutxieneko errentak, etab.) kontuan hartuz gero, ordea, 
tasa horiek % 5,4raino apalduko lirateke, pertsonen 
kasuan, eta % 4,4raino, berriz, senitarteen kasuan. 
Guztira, esan daiteke gizarte transferentziek biztanleen 
pobrezia larriaren tasak % 54,6an apaltzen dituztela eta, 
horrela, 46.600 pertsona inguru pobreziatik ateratzen 
dituztela. 
 
Bilakaerari so eginez, erkatzen baditugu 2012ko eta 
2014ko egoerak, 2014an ikusi dugun pobrezia larria 
apaltzeko ahal hori 2012koaren oso antzekoa, baina zer 
edo zer txikiagoa, da (ikus 61. taula); espainiar Estatu-
koarekin erkatuz gero, handiagoa da –espainiar Esta-
tuaren gutxieneko errenta sistema euskal sistema baino 
askoz ahulagoa baita– eta, EB-15eko herrialde esparru-
koa baino apalxeagoa, han, gizarte transferentziek po-
brezia larria apaltzen lortzen duten maila ia % 63koa28 
baitzen, 2013an. 
 
 

61. taula: Pobrezia larria, gizarte trasnferentzien 

aurretik eta ondoren. Tasak eta ukituriko pertsona eta 

senitarte kopuruak. Gipuzkoa 2014 
 

 

Pobrezia larriaren tasak 

Apaltze maila 
(%) 

Gizarte trasnfe-

rentzien 

aurretik 

Gizarte trasnfe-

rentzien 

ondoren 

+Gipuzkoa    

  2012 10,0 4,3 - % 56,6 

  2014 11,9 5,4 - % 54,6 

+Espainia    

  2012 16,9 9,6 - % 43,2 

  2014 19,1 10,6 - % 44,5 

+EB-15    

  2011 14,6 5,3 - % 63,7 

  2013 14,8 5,5 - % 62,8 

iturriak: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2014; INE. Encuesta de Condiciones de Vida; Eurostat. EU-SILC (Euro-

pean Union Statistics on Income and Living Conditions)- 
 
 

Gizarte transferentzien aurretik eta ondorengo pobrezia 
larriaren tasak zenbait aldagai sozioekonomikoren ara-
bera aztertzen baditugu, emaitzek erakusten digute, 
noski, pobreziaren apaltzea ez dela modu homoge-
neoan ematen gizarte talde orotan.  
 
Kopuru absolutuetan, 62. taulak dakartzan emaitzek 
erakusten digute ezen, transferentzien aurretik eta on-
dotik tasetan gertatu den aldaketa handiena izan duten 
taldeak direla gizarte transferentziak egin aurretik po-
brezia larriko tasa gorenak zituzten taldeak. Izan ere, 
atzerriko nazionalitateko pertsonak dira –bi tasen artean 
den aldea -14,1 puntukoa da–, edo bakarrik bizi direnak 
(-16,8 puntu), edo guraso bakarreko senitarteetakoak (-
13,8 puntu) edo lan intentsitate oso apala dutenak (-
37,5 puntu, lanerako litezkeen pertsona oro lan gabe 
dituzten senitarteen kasuan). 

                                                      
28 Eurostat-ek,2013an, EB-15arentzat ematen dituen datuen arabera, 
gizarte prestazioek duten eragina, kopuru erlatiboetan, apal samarra da 
Europako hegoaldeko herrialdeetan, hala nola diren Grezia (- % 26), 
Italia (- % 28), Portugal (- % 40) eta Espainia (- % 48). Bereziki gora da, 
aldiz, Irlanda (- % 86), Finlandia (- % 84), Luxenburgo eta Holanda (-% 
79) edo Erresuma Batua (- % 77) bezalako herrialdeetan. 

 

62. taula:  Biztanleen pobrezia larriaren tasak, gizarte 

transferentzien aurretik eta ondoren, biztanleen eta 

senitarteen zenbait ezaugarriren arabera. Gipuzkoa 

2014 
 

  

Aurretik Ondoren Aldea 

Sexua 
Gizona 11,6 5,1 -6,4 

Emaztea 12,3 5,7 -6,6 

Adina 

<18 15,9 8,8 -7,1 

18-44 13,3 6,8 -6,5 

45-64 13,3 4,2 -9,1 

65 edo hortik gora 4,7 2,1 -2,6 

Nazionali-

tatea 

Espainiakoa 9,5 3,5 -6,0 

Atzerrikoa 47,5 33,4 -14,1 

Senitartea 

Pertsona bakarrekoa 21,1 4,3 -16,8 

Seme-alabarik gabeko 

bikotea 
6,7 3,0 -3,7 

Bikotea, seme-alabekin 10,1 5,8 -4,2 

Guraso bakarrekoak 21,7 7,9 -13,8 

Bestelakoak 15,9 8,0 -7,9 

Lanareki-

ko harre-

mana 

Lanerako guztiak edo 
erdia baino gehiago 

lanean 

2,7 1,0 -1,7 

Lanerakoen erdia edo 

gehiago lan gabe 
32,1 12,6 -19,4 

Lanerako inor ez lanean 77,7 40,2 -37,5 

Lanerakorik ez 10,7 5,0 -5,8 

Guztira  11,9 5,4 -6,5 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 
2014. 

 
 

Oinarrizko aldagai soziodemografikoei dagokienean, 
ikus daiteke ere, gehiago apaltzen dela emakumeen 
kasuan eta 45 eta 64 urte artekoen artean. Oso deiga-
rria da gizarte transferentziek horren eragin eskasa 
izatea –beste adin taldeetako emaitzak ikusirik– 18 urtez 
pekoen artean. Izan ere, 62. taulan ikus daitekeenez, 
gizarte transferentzien aurretik, beste taldeek baino 
egoera okerragoa dute eta, kopuru erlatiboetan, % 
45ean besterik ez dute gutxitzen pobrezia larria –seme-
alabak dituzten bikoteen oso antzekoa, azken hauek % 
42an gutxitzen baitute–, nahiz eta gipuzkoarrak oro har 
harturik, apaltze hori % 55ekoa den. 
 
 
3.8.4.2. DBE-EPO/DBL/GLL sistemaren  

 eraginkortasuna pobrezia larria murrizteko 
 
Gizarte transferentziek oro har duten eraginaz gain, 
zenbateraino lortzen dute gure lurraldeak duen diru 
sarreren bermatzeko sistemaren prestazioek (DBE/EPO, 
DBL eta GLL) pobrezia larria murriztea? 
 
Emaitzek, 63. taulan ikus daitekeenez, erakusten digute 
Gipuzkoako pobrezia larriaren tasa, zeinak, lehen esan 
dugun bezala, biztanleen % 5,4 jotzen baitu, % 8,3koa 
izatera hel zitekeela, prestazio horiek hartzen dituztenek 
ez balituzte diru sarrera horiek. Hortik ondoriozta daite-
ke gutxieneko errenten euskal sistemak pobrezia larria-
ren tasa % 34,4 murrizten duela, haren eragina % 8,3tik 
% 5,4ra apaltzen baitu eta, hartara, 20.300 pertsona 
inguru ateratzen baititu pobrezia larritik.   
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63. taula: Pobrezia larria DBE-EPO/DBL/GLL aurretik 

eta ondoren. Tasak eta ukituriko pertsona eta senitar-

te kopuruak. Gipuzkoa 2014 
 

 

Pertsonak Senitarteak 

Tasa Kopurua Tasa Kopurua 

Pobrezia larria DBE-

EPO/DBL/GLL aurretik 
8,3 59.053 8,5 24.176 

Pobrezia larria DBE-

EPO/DBL/GLL ondoren 
5,4 38.743 4,4 12.424 

Aldea 

(ehuneko puntutan) 
2,8 20.309 4,1 11.753 

Murrizketa (%) - % 34,4  - % 48,6  

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2014. 

 
 
Baldin eta biztanleria oro har hartu beharrean, senitar-
teak hartzen baditugu, DBE/DBL/GLL sistemak, kopuru 
erlatiboetan, duen eragina are eta handiagoa da, lagun-
tza horiek gabe pobrezia larrian liratekeen Gipuzkoako 
senitarteen ia erdia ateratzen baititu pobrezia larritik. 
Dena den, esan behar da ere, alde horiek, neurri handi 
batetan, DBEren onuradun direnen artean pertsona 
bakarreko senitarte asko direlako gertatzen direla. Izan 
ere, Lanbideren 2014ko datuen arabera, Gipuzkoan 
DBEa hartzen duten bizikidetza unitate ororen artean, % 
41,2 pertsona bakarrekoak ziren, nahiz eta 2011ko 
Biztanleen eta Etxebizitzen Erroldaren datuen arabera, 
Gipuzkoako senitarte oro harturik, %25 besterik ez 
diren. 
 
Bestalde, 2012 eta 2014 artean eman den bilakaerari so 
eginez gero, 64. taulak erakusten digu, bi urteotan, 
DBE/DBL/GLL sistema zertxobait indartu dela, pobrezia 
larria murrizte ahalari dagokionean, zeren, ehuneko 
puntutan, transferentzien aurretik eta ondotik diren 
pobrezia larriaren tasen arteko aldea 2 puntukoa izatetik 
2,8 puntukoa izatera pasa baita. Aldi berean, prestazio 
horiei esker pobrezia larritik atera direnen kopurua 
14.000koa izatetik, 2012an, ia 20.300 pertsona izatera 
pasatu da, 2014an.  
 
 

 

64. taula:  Pobrezia larriaren bilakaera, DBE-

EPO/DBL/GLL aurretik eta ondoren. Tasak eta ukituri-

ko pertsona eta senitarte kopuruak. Gipuzkoa 2012-

2014 
 

 

2012 2014 

Tasa Kopurua Tasa Kopurua 

Pobrezia larria DBE-
EPO/DBL/GLL aurretik 

6,3 44.631 8,3 59.053 

Pobrezia larria DBE-

EPO/DBL/GLL ondoren 
4,3 30.589 5,4 38.743 

Aldea 

(ehuneko puntutan) 
2,0 14.042 2,8 20.309 

Murrizketa (%) - % 31,5  - % 34,4  

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 

2014. 

 
 
Denbora tarte honetan, pobrezia larrian ziren biztanleen 
kopurua handitu bada ere –% 4,3tik % 5,4ra emendatu 
da–, esan behar da, halere, 2012 eta 2014 artean, pres-
tazioen ondorengo pobrezia larriaren tasa ez dela, oro 
har emendatu den  bezainbeste emendatu. Datu horiek 
erakusten digute DBEn oinarrituriko sistemak duen 
eragin garrantzitsua, Gipuzkoan, diruzko pobreziako 
egoerak heda ez daitezen. 
 

Baldin eta gure lurraldean, DBE/DBL/GLL bitarteko 
gizarte transferentzien sistemak lortzen duen murrizketa 
orokorra kontuan hartu beharrean, haien onuradunei so 
egiten badiegu, emaitzek erakusten digute diru sarrerak 
bermatzeko euskal sistemaren laguntzak hartzen dituz-
tenen % 47 inguru ateratzen direla pobrezia larritik 
transferentzia horiei esker. Bildu ditugun datuek erakus-
ten digute ere (ikus 65. taula), % 30 baino zertxobait 
gutxiago ez direla ateratzen, baina, dena den, 
pentsatzekoa da haiek hartzeak askoz txikiago egiten 
duela hautaturiko pobrezia atalasearen eta familia ho-
riek dituzten baliabideen arteko arrakala. 2012 eta 2014 
urteen artean diren aldeak txikiak dira eta ezin da, horie-
tatik, joera argirik ondorioztatu. Dena den, aipatzekoa 
da pobreziatik ateratzea lortu dutenen kopuruaren 
emendatzea, bai eta nolabait mantentzen dela ateratzen 
ez direnen zama erlatiboa. 
 
 

65. taula: DBE-EPO/DBL/GLL sistemaren eraginkortasunari buruzko zenbait adierazleren bilakaera. 

Gipuzkoa 2012-2014 
 

 

2012 2014 

Ukituriko 

biztanleria 

Errefe-

rentziako 

biztanleria-

rekiko %  

Biztanleria 
osoarekiko 

%  

Ukituriko 

biztanleria 

Errefe-

rentziako 

biztanleria-

rekiko %  

Biztanleria 
osoarekiko 

%  

DBE-EPO/DBL/GLL onuradun pertsonak 28.070 100,0 4,0 37.068 100,00 5,2 

 - Pobrezia larritik atera dira 14.042 50,0 2,0 17.575 47,4 2,5 

 - Ez dira pobrezia larritik atera 8.848 31,5 1,3 10.978 29,6 1,5 

 - Ez ziren pobrezia larrian* 5.180 18,5 0,7 8.514 23,0 1,2 

Pobrezia larrian izanik ere, DBE-EPO/DBL/GLL 

onuradun ez diren pertsonak 
21.741 100,0 3,1 27.765 100,0 3,9 

 - DBE/DBL/GLL azken urtean eskatu dute 4.051 18,6 0,6 6.499 23,4 0,9 

 - Ez dute DBE/DBL/GLL eskatu azken urtean 17.689 81,4 2,5 21.266 76,6 3,0 

* Azken urtean, aipatu ditugun laguntza eta prestazioetakoren bat hartu duten senitarteetako pertsonak dira, dituzten diru sarrera garbi baliokideen 

arabera, pobrezia larrian ez direnak. Horrek ez du esan nahi beharretan ez zirenik edota prestazioak hartzeko baldintzak betetzen ez zituztenik. 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2012-2014. 
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66. taula: Biztanleen hileko diru sarreren banaketa, motaka, pobrezia mailaren arabera. Gipuzkoa 2014 
 

 Pobrezia larria 
Pobrezia erlatiboa, 

ez larria 
Ez da pobrezian Guztira 

[1] Lanekoa 24,8 40,2 68,4 66,4 

[2] Higigarri edo higiezinetiko diru sarrerak 3,1 2,9 4,7 4,6 

NORK BERAK EKARRIAK 27,8 43,1 73,0 70,9 

[3] Pentsioak 23,1 33,3 23,4 23,9 

[4] langabeziagatiko prestazioak 16,3 6,3 1,3 1,7 

GIZARTE SEGURANTZAK EMANAK 39,4 39,6 24,7 25,7 

[5] DBE/DBL/GLL sistema 22,6 11,3 0,4 1,3 

[6] Bestelako gizarte laguntzak 3,7 1,9 1,0 1,1 

GIZARTE LAGUNTZEN BIDEZKOAK 26,3 13,2 1,4 2,4 

[7] Senide edo kidego laguntzak 6,2 4,0 0,8 1,1 

[8] Erakunde pribatuen laguntzak 0,3 0,1 0,0 0,0 

GIZARTEAREN BARNEKO TRANSFERENTZIAK 6,5 4,1 0,8 1,1 

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 100,0 

Biztanle ororen %  5,4 10,2 84,4 100,0 

* Zenbakitan diren kategoriak, diru sarrera hauen arabera osatu ditugu: [1] Soldatak eta lansariak; ordainsari bereziak; laneko kalteordainak; autoenple-

gutik edo nork bere enpresa ustiatzetik ateratako diru sarrerak; ikastaroak, hitzaldiak edo antzekoak eginez bilduriko diru sarrerak. [2] Jabetzak emaniko 

errentak; kapital higiezinen edo pentsio funtsen edo antzekoen emaitzak; Ogasun Sailak itzuliak; loteria edo bestelako sarien emaitzak. [3] Erretiro 

pentsioak eta eritasun, alarguntza edo ezintasun prestazioak. [4] Langabeziatik datozen diru sarrerak. [5] DBE, EPO, AGI edo GLLtik datozen diru sarrerak. 
[6] Familia babesteko prestazio edo laguntzak, haurrengatiko edo lana eta familia batera eramateko laguntzak; mendeko egoeran diren pertsonak zaintzeko 

laguntzak edo ordainsariak; ikasketa laguntzak, adin txikikoentzat (besteak beste, jantoki eta haurtzaindegi laguntzak); eta udaletxeen edo aldundiaren 

bestelako gizarte laguntza publikoak. [7] senideek edo adiskideek emaniko diruzko laguntzak eta ezkontide edo gurasoak emaniko pentsioa. [8] erakunde 

pribatuek emaniko diruzko laguntzak (Caritas, Gurutze Gorria, etab.). 

Iturria: Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkesta, 2014. 

 
 
 
Beste alde batetik kontuan hartuz gero, pobrezia larrian 
izanik ere, DBE/DBL/GLL sistemaren onuradun ez dire-
nak, ikusten da, 2014an, % 23,4k prestazio horieta-
koren bat eskatu zuela. Datu hauek argigarri besterik ez 
dira –hala DBE nola DBL eta GLL laguntzak eskuratzeko 
diren baldintzak desberdinak direnez eta baliokide ez 
direnez atalase berezi baten azpiko diru sarrera eska-
siako egoera batekin–, datu hauek 2012koekin er-
katzean agertzen zaigu prestazio hauen eskatze maila 
zer edo zer emendatu dela (2012an, % 18,6 besterik ez 
ziren), baita diru sarrera eskasagoko egoera dutenen 
artean ere. 

Epigrafe honekin bukatzeko, taula bat ematen dugu, 
non –PGDIren emaitzen azken txostenetan egin den 
bezala– biztanleen diru sarrera garbiak iturrika banaturik 
eta pobreziaren eskalan kokatuak diren bezala ematen 
diren. 66. taulan ikus daitekeenez, emaitzek erakusten 
dute DBE/DBL/GLL sistemak pobrezia egoeran direnen 
artean duen zama erlatiboaren garrantzia. Pobrezia 
larrian direnen kasuan, adibidez, transferentzia horiek 
haien diru sarrera guztien ia % 23 dira. 
 



SIIS DOKUMENTAZIO ETA IKERKETA ZENTROA 
 
 
 
 

 

66  
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

I. ERANSKINA  
Pobrezia, bazterketa eta gizarte desberdintasunen 
adierazle nagusiak Gipuzkoan
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I. eranskina 
Pobrezia, bazterketa eta gizarte desberdintasunen 
adierazle nagusiak Gipuzkoan 
 
 
Hurrengo orrialdeotan, zehatz-mehatz ematen dira 
2014ko Gipuzkoako Pobrezia eta  Gizarte Bazterketari 
buruzko Inkestak (GPGBI) gure lurraldeko pobrezia, 
gizarte bazterketa eta desberdintasun egoerak neur-
tzeko erabili ditugun adierazle nagusietarako eskaintzen 
dizkigun emaitzak. Epigrafe hau lau ataletan banaturik 
da, zeinetan biltzen baitira, guztira, 17 adierazle. Atal 
bakoitzean, ikuspuntu edo metodologia jakin batetan bil 
daitezkeen adierazleak biltzen dira –lehen bien kasua 
da– edo gai jakin batzuk lantzen dituztenak.  
 
Hona hemen eranskin honetan bilduriko atalen zerren-
da: 
 
1. EU-SILC ikuspegia. Errentari eta Bizi Baldintzei 

buruzko Europar Batasunaren Estatistikak –
ingelesez: Statistics on Income and Living Condi-
tions (EU-SILC)– 2004an jarri ziren abian (POGHE 
edo Europar Batasunaren Senitarteen Panelaren or-
dez) eta, gaur egun, Europar Batasunaren kide 
guztiak, gehi Islandia eta Norvegia biltzen dituzte. 
Eragiketa estatistiko horren helburu nagusia EBren 
estatu kideak pobreziaren eta gizarte bazterketaren 
aurkako borrokan egiten ari diren aurrerapenak 
ikuskatzea da. Metodologiaren ikuspegitik, estatisti-
ka hauek ematen dituzten datuak, batez ere pobre-
ziaren diru alderdiei eta alderdi materialei dira lo-
turik. Ikuspuntu horretatik garatu da, adibidez, Po-
brezia eta Gizarte Bazterketa jasateko arriskuaren 
europar adierazle deiturikoa (AROPE), pobrezia soilik 
diruzko arazoei begira kontuan hartzeko joerak 
gainditu eta ikuspegi osoagoa eskaini nahi duena. 
 

2. Pobreziaren adierazleak, mantentzearen di-
mentsioan, PGDIren metodoaren arabera. Pobrezia 
eta Gizarte Desberdintasunen Inkesta lau urtez 
behin egiten du Eusko Jaurlaritzak, 1986tik hona, 
eta alor honetan diren tresna finkatuenetako bat da, 
ez bakarrik Euskadin, Estatu osoan ere bai. Estatis-
tika operazio horrek ematen dituen datuak pobrezia-
ren diru osagaiari eta alde materialari loturik dira, ba-
tez ere, eta dituen ezaugarrietako nagusi bat bere 
adierazle zenbait (pobrezia eta ongizate eza) pobre-
ziaren ikuspegi subjektibotik ematea da. Ikuspuntu 
horretatik aztertzen diren pobreziaren bi dimentsioe-
tatik –mantentzea eta pilatzea–, horietako lehenari lo-
turiko adierazleei buruzko datuak ematen dira hemen. 

Mantentze pobrezia, metodologia horren arabera, 
oinarrizko beharrei (elikadura, etxebizitza, jantzia, 
oinetakoak) epe laburrean aurre egin ahal izateko 
diruzko baliabide eskasia gertatzen den egoerei lot-
zen zaie. 

 
3. FOESSA ikuspegia. Azken urteotan, FOESSA Fun-

dazioa gizarte bazterketa egoerak neurtzeko sistema 
berezi bat garatzen ari da; hiru inkesta egin ditu 
(2007, 2009 eta 2013an) eta horietatik, fenomeno 
horren hedapena eta intentsitatea neurtu dute. Hur-
bilpen modu horren onura nagusia da, hartzen di-
tuen bazterketa adierazleek kontuan hartzen dituzte-
la, diruzko arazoez eta alde materialez gain, bazter-
ketan eragiten duten gainerako dimentsioak ere 
(osasuna, etxebizitza, parte hartzea), fenomeno hori 
dimentsioanitzeko eta prozesu gisa ikusiz –inkesta 
panel moduan baita–.  
 

4. Gizarte desberdintasunen adierazleak. Pobrezia eta 
bazterketaren adierazleak fenomeno horien eragina 
eta intentsitatea neurtzera zuzendurik dira; adierazle 
horiez gain, badira beste adierazleak ere –maiz 
korapilatsuagoak eta interpretatzen gaitzagoak– 
ikuspegi horren osatzeko, hala nola diren, adibidez, 
desberdintasunen adierazleak. Atal honetan, gehien 
baliatuak diren gizarte desberditasunen adieraz-
leetako bi ematen ditugu: Gini koefizientea eta 
S80/S20 indize edo erlazioa. Horrez gain, gizarte 
transferentzien eraginkortasunaren adierazlea ere 
baliatzen dugu, pobrezia larria murrizteari dagokio-
nean 

 
Hautaturiko adierazleei dagozkien datuak fitxetan ema-
ten ditugu eta haietako bakoitzean, honako elementu 
hauek zehazten dira. 
 
 Adierazlearen definizioa: atal honetan, modu sinple 

batez jasotzen da hautaturiko adierazleen deskrip-
zioa, kasu bakoitzerako adieraziz, zer den ba-
koitza, zehatz-mehatz. 

 Gipuzkoa 2014ko datuak: hala datu erlatibotan 
nola absolututan ematen dira, Gipuzkoarako emai-
tza osoak, adierazle bakoitzerako. 

 Oinarrizko gurutzaketak: batzuetan, senitarteei 
begira eta besteetan, senitarte horiek osatzen 
dituzten pertsonei begira aurkezten ditugu, adie-
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razle bakoitzerako, zenbait ezaugarri soziodemo-
grafikoren arabera sortzen diren emaitzak.  

 Erkaketa: argigarri gisa ematen ditugu, beste he-
rrialde edo lurraldetako datuak, Gipuzkoan lortu 
diren emaitzekin erkatzeko aukera eman nahiz. 

 2012-2014 bilakaera: hautaturiko adierazleen az-
ken bilakaeretako datuak eskaintzen ditugu, hala 
Gipuzkoaren kasuan nola beste herrialdeen 
kasuan ere. 
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1. POBREZIAREN ETA GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA EU-SILC METODOLOGIAREN ARABERA 

1.1. Sarrera apalen tasa 

  

Definizioa Sarrera apalen tasa, pobrezia arrisku gisa ere ezagun da eta adierazten digu zenbat pertsona bizi den, pertsonen 
kontsumo unitate bakoitzaren erdiko balioko errenta baliokidearen % 60 baino apalago den errenta garbi baliokidea 
duten senitarteetan.  
Erdiko balioak, norbanako guztiak, sarrera apalenetik goraka zerrendatuz, norbanakoen erdia balio horretatik behe-
ra eta beste erdia gora banatzen ditu.  
Senitartearen errenta pertsonen errenta bihurtzeko, ELGAren baliokidetza eskala zuzendua erabiltzen da: senitarte-
ko lehen pertsona helduari 1 ematen zaio balio eta gainerako pertsona helduei, 0,5 ; 14 urtez pekoei, berriz, 0,3. 

  

  

Gipuzkoa 2014ko 
datuak  

Pertsonak Senitarteak 

Tasa (%) 
Ukituen kopu-

rua 
Tasa (%) 

Ukituen kopu-
rua 

Sarrera apalak 15,6 111.655 15,6 44.470 
 

  

  

Oinarrizko guru-
tzaketak 
 

Sarrera apalen tasa eta ukituriko pertsonen kopurua, zenbait ezaugarri soziodemografikoren 
arabera 2014 

  Tasa (%) Ukituriko pertsonak 

Sexua Gizonak 14,0 48.885 
Emakumeak 17,2 62.770 

Senitarteko pertsona 
nagusiaren sexua 

Gizonak 13,4 73.724 
Emakumeak 22,9 37.931 

Adina <18 urte 19,2 23.795 
18-44 urte 15,5 37.801 

45-64 urte 13,8 27.272 
65 edo hortik gora urte 15,2 22.787 

Nazionalitatea Espainiakoa 13,1 87.648 

Atzerrikoa 52,1 24.008 
Jaiolekua EAE 12,6 70.950 

Estatua 17,7 17.518 
Atzerrian 46,6 23.187 

Guztira Guztira 15,6 111.655 
 

  

  

Erkaketa Biztanleria osoaren sarrera apalen tasa eta pobrezia atalasea 

 Tasa (%) Atalasea* 

EB-28 20131 16,6 -- 
EB-15 20131 16,4 -- 

   - Grezia (gehien) 23,1 418,6 
   - Holanda (gutxien)  10,4 1.042,0- 

Espainia 20142 22,2 663,4 
EAE 20143 18,5 811,9 

Gipuzkoa 2014 15,6 852,4 

Iturriak: (1) Eurostat. EU-SILC. European Union Statistics on Income and Living Conditions. (2) INE. 
Encuesta de Condiciones de Vida. (3) O.E.E. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Encuesta 
de Necesidades Sociales 2014.PGDI modulua-Pobrezia. 
*Atalasea: zifra horrek adierazten du pertsonen kontsumo unitate bakoitzaren hileko sarreren 
erdiko balioaren %60. taulan ageri den zifrak erakusten digu pertsona bakarreko senitarte baten 
sarrera apalen edo pobrezia arriskuaren atalasea. Zifrak herrialde bakoitzeko eurotan emanak dira. 

 

  

  

Bilakaera 
2012-2014 

Biztanleria osoaren sarrera apalen tasa 
 2011/12 2013/14 Bilakaera 

Gipuzkoa (2012-14) 16,8 15,6 ▼ 
EAE (2012-14) 15,4 18,5 ▲ 
Espainia (2012-14) 20,8 22,2 ▲ 
EB-15 (2011-13) 16,6 16,4 = 

 

  

 Sarrera apalen atalasea (pertsona heldu bakarreko etxea) 

 2012 2014 Bilakaera 
Gipuzkoa  842,5 852,4 % 1,2 

EAE  828,7 811,9 - % 2,0 
Espainia  693,4 663,4 - % 4,3 
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1. POBREZIAREN ETA GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA EU-SILC METODOLOGIAREN ARABERA 

1.2. Pobrezia larriaren tasa 

  
Definizioa Pobrezia larriaren tasak azaltzen digu zenbat pertsona bizi diren pertsonen kontsumo unitate bakoitzeko erdiko 

balioko errenta baiokidearen % 40tik beherako errenta garbia duten senitarteetan.  
Erdiko balioak, norbanako guztiak, sarrera apalenetik goraka zerrendatuz, norbanakoen erdia balio horretatik behe-
ra eta beste erdia gora banatzen ditu  
Senitartearen errenta pertsonen errenta bihurtzeko, ELGAren baliokidetza eskala zuzendua erabiltzen da: senitarte-
ko lehen pertsona helduari 1 ematen zaio balio eta gainerako pertsona heldEBi, 0,5 ; 14 urtez pekoei, berriz, 0,3. 

  
  
Gipuzkoa 2014ko 
datuak  

Pertsonak Senitarteak 

Tasa (%) 
Ukituen kopu-

rua 
Tasa (%) 

Ukituen kopu-
rua 

Pobrezia larria 5,4 38.743 4,4 12.424 
 

  
  

Oinarrizko guru-
tzaketak 
 

Pobrezia larriaren tasa eta ukituriko pertsonen kopurua, zenbait ezaugarri soziodemografi-
koren arabera 

 
 

Tasa 
( %) 

Ukituriko pertsonak 

Sexua Gizonak 5,1 17.835 
Emakumeak 5,7 20.908 

Senitarteko pertsona 
nagusiaren sexua 

Gizonak 5,0 27.673 
Emakumeak 6,7 11.070 

Adina <18 urte 8,8 10.870 
18-44 urte 6,8 16.423 

45-64 urte 4,2 8.245 
65 edo hortik gora urte 2,1 3.206 

Nazionalitatea Espainiakoa 3,5 23.332 
Atzerrikoa 33,4 15.411 

Jaiolekua EAE 3,7 21.043 
Estatua 3,3 3.238 
Atzerrian 29,1 14.462 

Guztira Guztira 5,4 38.743 
 

  
  

Erkaketa Biztanleria osoaren pobrezia larriaren tasa eta pobrezia larriaren atalasea 

 Tasa (%) Atalasea* 
EB-28 20131 5,7 -- 

EB-15 20131 5,5 -- 
   - Grezia (gehien) 11,1 279,0 

   - Finlandia (gutxien)  2,2 775,8 
Espainia 20142 10,6 442,3 
EAE 20143 4,9 541,3 

Gipuzkoa 2014 5,4 568,3 

Iturriak: (1) Eurostat. EU-SILC. European Union Statistics on Income and Living Conditions. (2) INE. 
Encuesta de Condiciones de Vida. (3) EOE. Enplegu eta Gizarte Politiken Saila. Encuesta de Necesi-
dades Sociales 2014. PGDI-Pobrezia modulua. 
*Atalasea: zifra horrek adierazten du pertsonen kontsumo unitate bakoitzaren hileko sarreren 
erdiko balioaren % 60. Taulan ageri den zifrak erakusten digu pertsona bakarreko senitarte baten 
sarrera apalen edo pobrezia arriskuaren atalasea. Zifrak herrialde bakoitzeko eurotan emanak dira. 

 

  

  
Bilakaera 
2012-2014 

Biztanleria osoaren pobrezia larriaren tasa 

 2011/12 2013/14 Bilakaera 
Gipuzkoa (2012-14) 4,3 5,4 ▲ 

EAE (2012-14) 3,5 4,9 ▲ 

Espainia (2012-14) 9,6 10,6 ▲ 

EB-15 (2011-13) 5,3 5,5 = 
 

  

 Pobrezia larriaren atalaseak (pertsona heldu bakarreko etxea) 
 2012 2014 Bilakaera 

Gipuzkoa  561,7 568,3 % 1,2 
EAE  552,4 541,3 - % 2,0 

Espainia  462,3 442,3 - % 4,3 
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1. POBREZIAREN ETA GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA EU-SILC METODOLOGIAREN ARABERA 

1.3. Eskasia material larriaren tasa 

  
Definizioa Adierazle honek biltzen ditu, diru arazoengatik, honako 9 itemetatik gutxienez lau eskura ez ditzaketela dioten 

senitarteetan bizi diren pertsonak:  

(1) diru arazoengatik, atzerapenak etxebizitzaren alokairua edo hipoteka ordaintzen edota etxebizitza nagu-
sia mantentzeko gastuak ordaintzen (argia, gasa, etxe zerga, etab.);   

(2) etxea behar bezain bero mantentzea;   
(3) 800 euroko ustegabeko gastuari aurre egitea;   
(4) haragi, oilasko edo arrain janaldi bat (edo horien baliokide begetarianoak), gutxienez astean 3 aldiz;  
(5) urtean astebeteko opor bidaia ordaintzea;  
(6) autoa; 
(7) ikuzgailua;  
(8) koloreko telebista;  
(9)  telefonoa (finko nahiz sakelakoa). 

  

  
Gipuzkoa 2014ko 
datuak  

Pertsonak Senitarteak 

Tasa (%) 
Ukituen 
kopurua 

Tasa (%) 
Ukituen 
kopurua 

[1] Atzerapenak fakturetan 4,5 31.832 4,1 11.731 
[2] Hotzbero egokia 8,4 59.894 8,5 24.273 

[3] Ustegabeko gastuak 24,2 172.454 24,7 70.536 
[4] Dieta egokia 2,0 14.182 2,0 5.577 
[5] Urteko oporraldia 29,8 213.004 30,6 87.414 

[6] Autoa 12,9 92.104 18,3 52.206 
[7] Ikuzgailua 0,0 353 0,1 176 

[8] Koloreko telebista 0,3 2.313 0,4 1.176 
[9]Telefonoa (finko edo sakelakoa) 0,0 332 0,1 332 

Eskasia material larria 5,2 36.834 5,2 14.778 
 

  

  
Oinarrizko guru-
tzaketak 
 

Biztanleen eskasia material larriaren tasa, zenbait ezaugarri soziodemografikoren arabera 

  Tasa (%) Ukituriko pertsonak 
Sexua Gizonak 5,2 17.976 

Emakumeak 5,2 18.859 
Senitarteko pertsona 
nagusiaren sexua 

Gizonak 4,2 22.964 

Emakumeak 8,4 13.870 
Adina <18 urte 6,8 8.456 

18-44 urte 6,3 15.277 
45-64 urte 4,4 8.703 

65 edo hortik gora urte 2,9 4.399 
Nazionalitatea Espainiakoa 3,7 24.646 

Atzerrikoa 26,4 12.188 
Jaiolekua EAE 3,6 20.252 

Estatua 4,7 4.625 

Atzerrian 24,0 11.957 
Guztira Guztira 5,2 36.834 

 

  
 [Jarraitzen du] 
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 [Jarraipena] 
 

1. POBREZIAREN ETA GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA EU-SILC METODOLOGIAREN ARABERA 

1.3. Eskasia material larriaren tasa 

  
Erkaketa Biztanleen eskasia material larriaren tasa 

 Tasa (%) 
EB-28 20131 9,6 

EB-15 20131 7,3 
   - Grezia (gehien) 20,3 

   - Suedia (gutxien)  1,4 
Espainia 20142 7,1 

EAE 20143 5,2 
Gipuzkoa 2014 5,2 

Iturriak: (1) Eurostat. EU-SILC. European Union Statistics on Income and Living Conditions. (2) INE. 
Encuesta de Condiciones de Vida. (3) EOE. Enplegu eta Gizarte Politiken Saila. Encuesta de Necesi-
dades Sociales 2014. PGDI-Pobrezia modulua. 

 
 

  
  
Bilakaera 
2012-2014 

Biztanleen eskasia material larriaren tasa 
 2012 2014 Bilakaera 

[1] Atzerapenak fakturetan 5,9 4,5 ▼ 
[2] Hotzbero egokia 6,1 8,4 ▲ 

[3] Ustegabeko gastuak 21,7 24,2 ▲ 

[4] Dieta egokia 1,9 2,0 = 
[5] Urteko oporraldia 34,4 29,8 ▼ 
[6] Autoa 12,7 12,9 = 
[7] Ikuzgailua 0,2 0,0 = 

[8] Koloreko telebista 0,4 0,3 = 
[9]Telefonoa (finko edo sakela-
koa) 

0,2 
0,0 = 

Eskasia material larria 5,2 5,2 = 
 

  
 Biztanleen eskasia material larriaren tasa 

 2011/12 2013/14 Bilakaera 
Gipuzkoa (2012-14) 5,2 5,2 = 

EAE (2012-14) 5,8 5,2 ▼ 
Espainia (2012-14) 5,8 7,1 ▲ 

EB-15 (2011-13) 6,2 7,3 ▲ 
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1. POBREZIAREN ETA GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA EU-SILC METODOLOGIAREN ARABERA 

1.4. Lan intentsitate apalaren tasa 

  

Definizioa Adierazle horrek adierazten du, biztanleria osoaren portzentaietan, lan intentsitate apaleko senitarteetan bizi diren 
0 eta 59 urte arteko pertsonen kopurua. Lan intentsitate apaleko senitartetzat hartzen dira bertako kide diren 18 eta 
59 urte arteko pertsonek, egin lezaketen lan guztiaren % 20 baino gutxiago lan egin duten senitarteak (ez dira kon-
tuan hartzen ikasle diren 18 -24 urte artekoak). Proportzio hori kalkulatzeko, kontuan hartu behar dira, hala azken 
urtean lan eginiko hilabeteen kopurua nola eginiko lanaldi mota. Halatan, bada, urte osoan, lanaldi osoz lan egin 
duten bi pertsona helduko senitarte batetan, lan intentsitatea % 100 litzateke, eta urte osoan lan eginik ere, haieta-
ko bat lanaldi erdiz aritu bada, ordea, lan intentsitatea % 75ekoa litzateke.  

  

  
Gipuzkoa 2014ko 
datuak  

Pertsonak Senitarteak 

Tasa (%) 
Ukituen 
kopurua 

Tasa (%) 
Ukituen 
kopurua 

Lan intentsitate apala 8,4 60.099 10,9 31.170 

*adierazten du zenbat senitarte diren %20 baino gutxiagoko lan intentsitatea duen 18-59 urte 
arteko pertsona bat bederen dutenak. 

 

  

  
Oinarrizko guru-
tzaketak 
 

Lan intentsitate apaleko senitarteetan bizi diren 0-59 urte arteko pertsonen tasa, zenbait ezau-
garri soziodemografikoren arabera 

  Tasa (%) Ukituriko pertsonak 

Sexua Gizonak 7,9 27.492 
Emakumeak 8,9 32.608 

Senitarteko pertsona 
nagusiaren sexua 

Gizonak 6,7 36.990 

Emakumeak 14,0 23.110 
Adina <18 urte 10,9 13.468 

18-44 urte 10,9 26.423 
45-59 urte 10,3 20.208 

Nazionalitatea Espainiakoa 7,2 48.062 
Atzerrikoa 26,1 12.038 

Jaiolekua EAE 7,7 43.520 
Estatua 5,7 5.691 

Atzerrian 21,9 10.888 
Guztira Guztira 8,4 60.099 

 

  

  

Erkaketa Lan intentsitate apaleko senitarteetan bizi diren 0-59 urte arteko pertsonen tasa 

 Tasa (%) 
EB-28 20131 10,8 

EB-15 20131 11,5 
   - Irlanda (gehien) 23,9 
   - Luxenburgo (gutxien)  6,6 

Espainia 20132 17,1 
EAE 20143 12,0 

Gipuzkoa 2014 8,4 

Iturriak: (1) Eurostat. EU-SILC. European Union Statistics on Income and Living Conditions. (2) INE. 
Encuesta de Condiciones de Vida. (3) EOE. Enplegu eta Gizarte Politiken Saila. Encuesta de Necesi-
dades Sociales 2014. PGDI-Pobrezia modulua. 

 
 

  

  

Bilakaera 
2012-2014 

Lan intentsitate apaleko senitarteetan bizi diren 0-59 urte arteko pertsonen tasa 
 2011/12 2013/14 Bilakaera 

Gipuzkoa (2012-14) 9,3 8,4 ▼ 
EAE (2012-14) 9,9 12,0 ▲ 

Espainia (2012-14) 14,3 17,1 ▲ 

EB-15 (2011-13) 11,0 11,5 ▲ 
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1. POBREZIAREN ETA GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA EU-SILC METODOLOGIAREN ARABERA 

1.5. Pobrezia eta bazterketa arrisku tasa (AROPE) 

  

Definizioa Pobrezia eta gizarte bazterketa arrisku tasak, ingelesezko siglen araberako AROPE tasa izenez ere ezagun (at risk of 
poverty and exclusión), honako egoeraren batek jotako pertsonen kopurua adierazten du:   

 Diru sarrera apalak edo pobrezia arriskua (kontsumo unitate bakoitzeko sarreren erdiko balioaren % 60). 

 Eskasia material larria (9 kontzeptuetako zerrenda batetik, lauetan, bederen, eskasia izanik). 

 Lan intentsitate apala (% 20 baino gutxiagoko lan intentsitateko senitarteetan diren  0-59 urte arteko pertso-
nak)  

  

  

Gipuzkoa 2014ko 
datuak  

Pertsonak Senitarteak 

Tasa (%) 
Ukituen 
kopurua 

Tasa (%) 
Ukituen 
kopurua 

Pobrezia arriskua edo sarrera apalak 15,6 111.655 15,6 44.470 

Eskasia material larria 5,2 36.834 5,2 14.778 
Lan intentsitate apala 8,4 60.099 10,9 31.170 

AROPE tasa 19,5 139.539 22,0 62.669 
 

  
  

Oinarrizko guru-
tzaketak 
 

Pobrezia eta bazterketa arriskua eta ukituriko pertsonen kopurua, zenbait ezaugarri soziode-
mografikoren arabera 

  Tasa (%) Ukituriko pertsonak 

Sexua Gizonak 17,5 61.128 
Emakumeak 21,5 78.411 

Senitarteko pertsona 
nagusiaren sexua 

Gizonak 16,6 91.012 
Emakumeak 29,4 48.527 

Adina <18 urte 20,9 25.920 
18-44 urte 20,7 50.375 

45-64 urte 19,9 39.104 
65 edo hortik gora urte 16,1 24.140 

Nazionalitatea Espainiakoa 17,2 114.632 

Atzerrikoa 54,1 24.907 
Jaiolekua EAE 16,5 93.185 

Estatua 22,3 22.096 
 Atzerrian 48,8 24.258 

Guztira Guztira 19,5 139.539 
 

  

  

Erkaketa Biztanleria osoaren pobrezia eta bazterketa arrisku tasa 
 Tasa (%) 

EB-28 20131 24,5 
EB-15 20131 23,1 

   - Grezia (gehien) 35,7 
   - Holanda (gutxien)  15,9 

Espainia 20142 29,2 
EAE 20143 22,7 
Gipuzkoa 2014 19,5 

Iturriak: (1) Eurostat. EU-SILC. European Union Statistics on Income and Living Conditions. (2) INE. 
Encuesta de Condiciones de Vida. (3) EOE. Enplegu eta Gizarte Politiken Saila. Encuesta de Necesi-
dades Sociales 2014. PGDI-Pobrezia modulua. 

 
 

  

  

Bilakaera 
2012-2014 

Biztanleria osoaren pobrezia eta bazterketa arrisku tasa 

 2011/12 2013/14 Bilakaera 
Gipuzkoa (2012-14) 22,7 19,5 ▼ 
EAE (2012-14) 19,9 22,7 ▲ 

Espainia (2012-14) 27,2 29,2 ▲ 

EB-15 (2011-13) 22,6 23,1 ▲ 
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1. POBREZIAREN ETA GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA EU-SILC METODOLOGIAREN ARABERA 

1.6. Lanean diren biztanleen diru sarrera apalen tasa 

  
Definizioa Lanean diren biztanleen diru sarrera apalen tasa edo pobrezia arrisku tasa (In work at-risk-of-poverty rate), lanean 

diren eta pobrezia atalasearen azpiko (pertsonen kontsumo unitateko sarreren erdiko balioaren % 60an ezarria) diru 
sarrera garbi baliokideak dituzten 18 urte edo hortik gorako pertsonen kopurua da. 

  

  
Gipuzkoa 2014ko 
datuak 

 
Tasa  
(%) 

Ukituriko pertsonak 

Diru sarrera apalak 6,2 17.564 
 

  

  
Oinarrizko guru-
tzaketak 
 

Lanean den 18 edo hortik gora urtekoen diru sarrera apalen tasa eta ukiturikoen kopurua, 
zenbait ezaugarri soziodemografikoren arabera 

 Tasa (%) Ukituriko pertsonak 
Sexua Gizonak 4,6 6.821 

Emakumeak 8,0 10.743 
Senitarteko pertsona 
nagusiaren sexua 

Gizonak 5,5 12.295 

Emakumeak 8,8 5.269 
Adina <18 urte  --  -- 

18-44 urte 5,3 7.844 
45 edo hortik gora urte 7,4 9.720 

Nazionalitatea Espainiakoa 5,6 14.846 
Atzerrikoa 14,8 2.718 

Jaiolekua EAE 5,3 12.553 
Estatua 9,4 2.157 

 Atzerrian 13,8 2.853 

Guztira Guztira 6,2 17.564 
 

  

  
Erkaketa Lanean den 18 edo hortik gora urtekoen diru sarrera apalen tasa 

 Tasa (%) 

EB-28 20131 8,9 
EB-15 20131 8,6 
   - Grezia (gehien) 13,1 

   - Finlandia (gutxien)  3,7 
Espainia 20142 12,6 

Gipuzkoa 2014 6,2 

Iturriak: (1) Eurostat. EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions). (2) INE. 
Encuesta de Condiciones de Vida. 

 

  
  
Bilakaera 
2012-2014 

Lanean den 18 edo hortik gora urtekoen diru sarrera apalen tasa 
 2011/12 2013/14 Bilakaera 

Gipuzkoa (2012-14) 7,0 6,2 ▼ 
Espainia (2012-14) 10,8 12,6 ▲ 
EB-15 (2011-13) 8,3 8,6 = 
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1. POBREZIAREN ETA GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA EU-SILC METODOLOGIAREN ARABERA 

1.7. Pobreziaren arrakala 

  
Definizioa Pobreziaren arrakalaren adierazlea (PA), pobreziaren intentsitatea ere deitua (ingelesez, relative median at risk of 

poverty gap), Eurostat-en adierazle bat da, pobrezia atalasearen (gizarte transferentzien ondoren diren erdiko 
sarrera baliokideen % 60tik kalkulatua) eta atalase horren azpian direnen kontsumo unitateko diru sarreren erdiko 
balioaren artean den aldea adierazten du eta pobrezia atalasearen ehunekotan emana da. 

  

  
Gipuzkoa 2014ko 
datuak 

 Erdiko diru sarrera baliokideen % 60aren gaineko %  

Pobreziaren arrakala 19,8 
 

  

  
Erkaketa  Pobreziaren arrakala 

EB-28 20131 23,8 

EB-15 20131 23,2 
   - Grezia (gehien) 32,7 
   - Finlandia (gutxien)  15,0 

Espainia 20132 31,6 
Gipuzkoa 2014 19,8 

Iturriak: (1) Eurostat. EU-SILC. European Union Statistics on Income and Living Conditions. (2) INE. 
Encuesta de Condiciones de Vida.  

 
 

  

  
Bilakaera 
2012-2014 

 
Pobreziaren arrakala 

2011/12 2013/14 Bilakaera 

Gipuzkoa (2012-14) 20,5 19,8 ▼ 
Espainia (2012-14) 30,6 31,6 ▲ 

EB-15 (2011-13) 22,3 23,2 ▲ 
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1. POBREZIAREN ETA GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA EU-SILC METODOLOGIAREN ARABERA 

1.8. Hila bururatzeko sentitzen den zailtasuna 

  

Definizioa Aldagai subjektibo bat da, senitarteak eta haietako kide diren pertsonak sailkatzeko, haien hitzetan, senitarteak 
dituen diru sarrerekin hila bururatzeko dituzten zailtasunei dagokienean.   

  

  
Gipuzkoa 2014ko 
datuak  

Pertsonak Senitarteak 

Tasa (%) 
Ukituen 
kopurua 

Tasa (%) 
Ukituen 
kopurua 

[1] Oso zaila 4,8 34.526 5,1 14.510 
[2] Zaila 9,2 65.376 9,5 27.190 

[3] Zail samarra 24,9 177.841 24,8 70.751 
[4] Erraz samar 36,6 261.301 36,2 103.394 

[5] Erraz 22,2 158.204 21,7 61.893 
[6] Oso erraz 2,3 16.745 2,6 7.546 
Guztira 100,0 713.993 100,0 285.285 

 

  

  

Oinarrizko guru-
tzaketak 
 

Biztanleria osoaren banaketa, senitarteak hila bururatzeko dituen zailtasunei dagokienean, 
zenbait ezaugarri soziodemografikoren arabera 

 
 

Oso zaila Zail samar 
Erraz 

samar 
Oso erraz 

[1]+[2] [3] [4] [5]+[6] 

Sexua Gizonak 12,8 23,9 37,6 25,7 
Emakumeak 15,1 25,9 35,6 23,4 

Senitarteko pertso-
na nagusiaren sexua 

Gizonak 12,0 23,8 38,5 25,7 

Emakumeak 20,7 28,6 30,2 20,4 
Adina <18 urte 14,5 24,2 34,2 27,2 

18-44 urte 15,7 26,2 35,0 23,1 
45-64 urte 14,1 23,4 35,5 27,1 

65 edo hortik 
gora urte 

10,7 25,4 42,7 21,2 

Nazionalitatea Espainiakoa 12,3 24,3 37,9 25,4 
Atzerrikoa 38,4 33,0 17,3 11,3 

Jaiolekua EAE 11,9 24,0 37,9 26,1 
Estatua 15,6 26,7 36,7 21,1 
Atzerrian 34,4 31,1 21,1 13,4 

Guztira Guztira 14,0 24,9 36,6 24,5 
 

  

  

Erkaketa Hila bururatzea oso zaila zaiela dioten senitarteetako biztanleria osoa 

 
Tasa 

(Pertsona guztien %) 

Tasa (Sarrera apalen tasaren 
atalasearen azpiko pertsona 

guztien %)* 

EB-28 20131 12,2 30,2 
   - Grezia (gehien) 39,6 63,4 

   - Finlandia (gutxien)  2,2 6,1 
Espainia 20142 17,5 41,8 
Gipuzkoa 2014 4,8 19,2 

Iturriak: (1) Eurostat. EU-SILC. European Union Statistics on Income and Living Conditions. (2) INE. 
Encuesta de Condiciones de Vida.  

*Adierazten du sarrera apalen atalasearen azpian diren eta hila bururatzea oso zaila zaiela dioten 
senitarteen kopurua 

 

  

  

Bilakaera 
2012-2014 

Hila bururatzea oso zaila zaiela dioten senitarteetako biztanleen tasa 
 2011/12 2013/14 Bilakaera 

Gipuzkoa (2012-14) 6,2 4,8 ▼ 
Espainia (2012-14) 14,7 17,5 ▲ 

EB-15 (2011-13) 8,5 10,6 ▲ 
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1. POBREZIAREN ETA GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA EU-SILC METODOLOGIAREN ARABERA 

1.9. Diru sarrera apalen tasa, etxebizitza gastuak kendu ostean 

  
Definizioa Diru sarrera apalen tasa edo pobrezia arriskuaren tasa, etxebizitza gastuak kendu ostean: etxebizitza gastuak kendu 

ostean, pertsonen kontsumo unitateko erdiko errenta baliokidearen % 60 baino txikiagoa den errenta garbi balio-
kidea duten senitarteetan bizi diren pertsonen kopurua da.  
DIru sarrera apalen edo pobrezia arriskuaren tasaren antzeko adierazlea da (ikus 3.1.1. fitxa). Bien arteko aldea da 
adierazle hori prestatzeko, senitartearen diru sarrera garbiei etxebizitzaren gastu guztiak kentzen zaizkiola. EU-SILC 
metodologian, honako hauek dira kontuan hartzen diren etxebizitza gastuak: 

 Jabetzaren kasuan, ohiko etxebizitza eskuratzeko eskaturiko hipoteka  edo bestelako maileguen interesen or-
dainketak; etxea alokairuan bada, alokairuaren ordainketak. 

 Bestelako gastuak, hala nola etxebizitzaren segurantza –etxea bera soilik; ez barnean duena–, etxe jabegokide 
gastuak, higiezinen gaineko zergak, zabor bilketa zerga eta beste udal zergak, ohiko konponketa eta manteni-
mendua (baldin eta etxebizitza alokairuan bada edo doan utzia, gastu hauek, soilik alokatzaileak berak edo ber-
tan bizi denak ordaintzen baditu sartuko dira). 

 Etxebizitza erabiliz sortzen diren gastuak, hala nola ura, argindarra, gasa, erregaiak, etab. (baldin eta etxebizitza 
alokairuan bada edo doan utzia, gastu hauek, soilik alokatzaileak berak edo bertan bizi denak ordaintzen baditu 
sartuko dira). 

2014ko Gipuzkoako Pobrezia eta Gizarte Bazterketari buruzko Inkestaren datuetatik ezin da prestatu EU-SILC 
ikuspegiak eskaintzen duen adierazlea, askoz informazio gutxiago eskaintzen baitigu, senitartearen gastuen gai-
nean. Guztiarekin ere, ditugun datuetatik abiatuz, antzeko adierazlea prestatzea erabaki dugu. Esan dezagun, 
halere: adierazle berri hau ez da EU-SILC adierazlearen parekoa. Izan ere, hemen aurkeztera goazen adierazlea 
prestatzeko, etxebizitza gastutzat, honako hauek besterik ez ditugu hartu: 

 Jabetzaren kasuan, ohiko etxebizitza eskuratzeko eskaturiko hipoteka  edo bestelako maileguen interesen eta 
amortizazioaren ordainketak; etxea alokairuan bada, alokairuaren ordainketak. 

 Etxeko argindar, gas edo beste edozein erregai gastuak. 

Adierazle berri honetan, gastu gutxiago hartzen dugunez kontuan, emaitzak, EU-SILC-k Europar Batasunarentzat 
eskaintzen dituztenek baino aldaketa txikiagoa erakutsiko dute guztizko pobrezia tasen eta etxebizitza gastuak 
kendu ostean geratzen diren pobrezia tasen artean. 

  
  
Gipuzkoa 2014ko 
datuak 

 
Pertsonak Senitarteak 

Tasa (%) Kopurua  Tasa (%) Kopurua  

Diru sarre-
ra apalen 
tasa 

Guztira* 15,6 111.655 15,6 44.470 
Etxebizitza gastuak kendu 
ostean 

19,3 138.071 20,2 57.760 

Aldea** +3,7 26.416 +4,6 13.290 

Pobrezia 
larriaren 
tasa*** 

Guztira* 5,4 38.743 4,4 12.424 

Etxebizitza gastuak kendu 
ostean 

8,7 62.458 8,3 23.737 

Aldea ** +3,3 23.715 +3,9 11.313 
*Epigrafe honen bitartez azaltzen dira 3.1.1 eta 3.1.2 fitxetako adierazleak, hau da, ohiko diru sarre-
ra apalen edo pobrezia arriskuaren tasa eta pobrezia larriko arriskuaren tasa, zeinetan diru sarrera 
garbi baliokideak besterik ez baitira kontuan hartzen. 
**Azaltzen du pobrezia tasetan gertatzen den ehuneko puntutako aldea, etxebizitza gastuak kon-
tuan hartu badira edo guztizko tasak kontuan hartu badira (hau da, senitartearen diru sarrera gar-
biak besterik kontuan hartzen ez dituztenak). 
***taulak pobrezia larriaren ohiko tasa erakusten du ere (hori kalkulatzeko, pobrezia atalasetzat 
hartu da, erdiko errenta baliokidearen % 40, % 60 hartu beharrean), bai eta pobrezia larriaren tasa, 
etxebizitza gastuak kendu ostean. 

 

  
 [Jarraitzen du] 
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 [Jarraipena] 
 

1. POBREZIAREN ETA GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA EU-SILC METODOLOGIAREN ARABERA 

1.9. Diru sarrera apalen tasa, etxebizitzako gastuak kendu ostean 

  
Oinarrizko guru-
tzaketak 
 

DIru sarrera apalen tasa orokorra eta etxebizitza gastuak kendu osteko tasa, zenbait ezaugarri 
soziodemografikoren arabera 

  Diru sarrera apalen tasa 

Tasa orokorra 
Etxebizitza 

gastuak kendu 
osteko tasa 

Aldea 

Sexua Gizonak 14,0 18,0 +4,0 

Emakumeak 17,2 20,6 +3,4 
Senitarteko pertso-
na nagusiaren sexua 

Gizonak 13,4 16,6 +3,2 

Emakumeak 22,9 28,3 +5,4 
Adina <18 urte 19,2 25,6 +6,4 

18-44 urte 15,5 22,8 +7,2 

45-64 urte 13,8 15,9 +2,1 
65 edo hortik 
gora urte 

15,2 13,1 -2,1 

Nazionalitatea Espainiakoa 13,1 16,3 +3,1 

Atzerrikoa 52,1 64,0 +11,9 
Jaiolekua EAE 12,6 16,2 +3,6 

Estatua 17,7 18,3 +0,6 
Atzerrian 46,6 57,1 +10,5 

Guztira Guztira 15,6 19,3 +3,7 

* Azaltzen du pobrezia tasetan gertatzen den ehuneko puntutako aldea, etxebizitza gastuak kon-
tuan hartu badira edo guztizko tasak kontuan hartu badira (hau da, senitartearen diru sarrera gar-
biak besterik kontuan hartzen ez dituztenak). 

 

  

  
Erkaketa Adi: Gipuzkoarako ematen diren datuak ezin dira Europar Batasunekoekin erkatu, adierazle 

honetan ez baititugu kontuan hartu europar estatistiketan kontuan hartu diren gastu guztiak. 
 

Diru sarrera apalen tasa biztanleria osoaren artean, etxebizitza gastuak kendu ostean  

 
Tasa, etxebizitza 
gastuak gabe  

Tasa, etxebizitza 
gastuekin 

Emendatzea 

Aldea % 
EB-28 20131 16,6 32,2 +15,6 % 94,0 
EB-15 20131 16,4 32,0 +15,6 % 95,1 

   - Grezia (gehien)* 23,1 46,4 +23,3 % 100,9 
   - Finlandia (gutxien)*  11,8 25,9 +14,1 % 119,5 

Espainia 20142 22,2 32,5 +10,3 % 46,4 
Gipuzkoa 2014 15,6 19,3 +3,7 % 23,7 

Iturriak: (1) Eurostat. EU-SILC. European Union Statistics on Income and Living Conditions. (2) INE. 
Encuesta de Condiciones de Vida.  

*EB-15aren etxebizitza gastuak kendu ostean agertzen den pobrezia arriskuaren tasa edo diru 
sarrera apalen tasaren gehienezko eta gutxieneko balioak dira. Austriak eta Luxenburgok tasa 
berdina dute (26,3) 

 

  

  
Bilakaera 
2012-2014 

 Diru sarrera apalen tasa, etxebizitza gastuekin 

2011/12 2013/14 Bilakaera 
Gipuzkoa (2012-14) 21,1 19,3 ▼ 
Espainia (2012-14) 32,0 32,5 ▲ 
EB-15 (2011-13) 32,4 32,0 ▼ 
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1. POBREZIAREN ETA GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA EU-SILC METODOLOGIAREN ARABERA 

1.10. Diru sarrera apalen tasa, etxebizitzari dagokion egoeraren arabera banakatua 

  

Definizioa Diru sarrera apalen tasa edo pobrezia arriskuaren tasa, etxebizitza gastuak kendu ostean: etxebizitza gastuak kendu 
ostean, pertsonen kontsumo unitateko erdiko errenta baliokidearen % 60 baino txikiagoa den errenta garbi balio-
kidea duten senitarteetan bizi diren pertsonen kopurua da. Funtsean, 3.1.1. fitxaren adierazle bera da, baina bestela-
ko desagregaziorekin, hau da, alde batetik, bizi diren etxearen jabe diren edo doan utzia zaien pertsonak biltzen 
ditu, eta, beste aldetik, alokaturiko etxebizitzan bizi direnak. 

  

  

Gipuzkoa 2014ko 
datuak 

 
Pertsonak Senitarteak 

Tasa (%) Kopurua  Tasa (%) Kopurua  

DIru sarrera 
apalen tasa 

Jabetzan 11,9 73.909 13,0 31.885 
Alokairuan 41,2 37.746 30,8 12.585 

Alokairu/jabetza ratioa** 3,5  -- 2,4 --  

** Etxebizitza alokairuan dutenen pobrezia tasa etxebizitza jabetzan dutenen pobrezia tasaren 
artean zatitzearen emaitza da. 

 

  

  

Oinarrizko guru-
tzaketak 
 

Diru sarrera apalen tasa, etxebizitzaren egoeraren arabera banakatua, zenbait ezaugarri sozio-
demografikoren arabera 

 Pobrezia arrisku tasa (biztanleen % ) 
Jabetzan Alokairuan Guztira 

Sexua Gizonak 10,2 41,1 14,0 
Emakumeak 13,5 41,2 17,2 

Senitarteko pertso-
na nagusiaren sexua 

Gizonak 10,3 40,1 13,4 
Emakumeak 17,8 43,1 22,9 

Adina <18 urte 11,7 64,6 19,2 
18-44 urte 10,1 36,0 15,5 

45-64 urte 11,7 35,5 13,8 
65 edo hortik 
gora urte 

14,6 32,2 15,2 

Nazionalitatea Espainiakoa 11,5 30,9 13,1 
Atzerrikoa 34,1 57,6 52,1 

Jaiolekua EAE 10,5 33,9 12,6 
Estatua 16,9 25,4 17,7 

Atzerrian 27,1 55,6 46,6 
Guztira Guztira 11,9 41,2 15,6 

 

  

  

Erkaketa  Jabetzan Alokairuan 

EB-28 20131 13,3 26,7 
EB-15 20131 11,9 26,9 

   - Grezia (max. propiAdina) 21,4 30,3 
   - Espainia (max. alquiler) 16,6 40,4 

   - Holanda (min. ambos)  5,2 21,3 
Espainia 20142 18,3 44,7 
Gipuzkoa 2014 11,9 41,2 

Iturriak: (1) Eurostat. EU-SILC. European Union Statistics on Income and Living Conditions. (2) INE. 
Encuesta de Condiciones de Vida.  

 
 

  

  

Bilakaera 
2012-2014 

 
 

Diru sarrera apalen tasa 
2011/12 2013/14 Bilakaera 

Jabetzan 
Gipuzkoa (2012-14) 13,1 11,9 ▼ 
Espainia (2012-14) 17,1 18,3 ▲ 
EB-15 (2011-13) 12,3 11,9 ▼ 

Alokairuan 

Gipuzkoa (2012-14) 43,2 41,2 ▼ 
Espainia (2012-14) 41,8 44,7 ▲ 
EB-15 (2011-13) 27,0 26,9 = 
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2. POBREZIAREN ADIERAZLEAK, MANTENTZEAREN DIMENTSIOAN, PGDIREN METODOAREN ARABERA 

2.1. Pobrezia eta ongizate ezaren tasak 

  
Definizioa Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkestak (PGDI) hiru egoera desberdin definitzen ditu, mantentze 

pobreziari dagokionean senitarteek eta pertsonek duten egoera aztertzerakoan. Mantentze pobreziako egoeran 
denak ez du behar beste baliabide ekonomiko, epe laburrean, oinarrizko beharrak asetzeko, batez ere elikadura, 
etxebizitza, jantzi eta oinetako gastuak egiteko. Adierazle horrek honako egoera hauek definitzen ditu: 

 Pobrezia arriskua: pobrezia larriaren arriskuan dira, erreferentzia epe jakin batean, oinarrizko behar horiei aurre 
egin ahal izateko seinalaturik diren atalaseen azpiko diru sarrerak dituzten senitarte eta pertsonak. Halako po-
brezia neurtzeko, kalkulatzen da zenbateko errenta behar den, gutxienez, oinarrizko elikadura, jantzi, etxebizi-
tza eta oinetako gastuetarako, eta horra iristen ez direnak, pobrezia arriskuan dira. 

 Ongizate ezaren arriskua: ongizate ezaren arriskuan dira, erreferentziako epe jakin batean, gizarte jakin batean 
espero litezkeen gutxieneko ongizate mailetara heltzeko behar diren diru sarreren atalasearen azpiko diru sarre-
rak dituzten senitarte eta pertsonak. Kasu honetan, kalkulatzen da zenbateko errenta behar den, gutxienez, gi-
zarte horren bizimodu, ohitura eta jardun arruntetan –gutxieneko maila batean bederen- parte hartzeko. Erren-
ta hori ez dutenak, ongizate ezaren arriskuan daude. 

 Ongizatea: egoera horretan dira, mantentze dimentsioko pobrezia edo ongizate eza arazorik ez dutenak. Epe 
laburrean, ez dute oinarrizko beharrak asetzeko edo ongizate egoeretan izateko egin behar diren gutxieneko 
gastuak egiteko baliabide faltarik. 

PGDIk Leydengo eskolak erabilitako erregresio eredua erabiltzen du, bi atalase osagarri kalkulatzeko: pobrezia atala-
searena, zentzu estuan, eta ongizate ezarena. Honako ekuazio honen bidez zehazten dira atalaseak: 

Y *min = â0 + â1fs + â2g 

Hona hemen ekuazioaren elementuen esanahia: 
Y *min = Pobrezia edo ongizate ezaren atalasea, kasuan kasu 
fs= Familiaren neurria 
g= Familien ohiko gastu arrunta 
 
Hurbiltze horretan, y*min aldagaia ateratzeko, ondoren datozen galderetan lortutako emaitzak hartzen dira kontuan: 
Egun, etxean bizi duzuen egoeran, zenbateko diru sarrera behar duzue, gutxienez, hila bururatzeko? (ongizate ezaren 
atalasea kalkulatzeko) eta […], zenbateko diru sarrera behar duzue, gutxienez, oinarrizko beharrak asetzeko? (pobrezia 
atalasea kalkulatzeko). Bestalde, gastuari buruzko g aldagaia ateratzeko, senitarteek honako galderari emaniko 
erantzunak hartzen dira kontuan: Zenbatekoa da familiak hilean duen batezbesteko gastua? 
 
PGDI metodoak, kontuan harturik bizitzaren zikloari loturiko behar desberdinak direla, pobrezia eta ongizatearen 
atalaseak, hiru adin talde bereiziz kalkulatzen ditu. Horrela, behar eta pobrezia atalaseak senitarteko pertsona nagu-
siaren adinaren arabera kalkulatzen dira, hiru talde nagusi bereiziz: 45 urtez pekoak, 45-64 urte artekoak eta 65 
urtetik gorakoak. 

  

  
Gipuzkoa 2014ko 
datuak 

 
Tasa  

(biztanleen %) 
Ukituriko pertsonak 

Pobre 5,8 41.625 
Ongizate eza 12,5 89.348 

Ongizatea 81,7 583.020 
Guztira 100,0 713.993 

 

  
 [Jarraitzen du] 
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 [Jarraipena] 
 

2. POBREZIAREN ADIERAZLEAK, MANTENTZEAREN DIMENTSIOAN, PGDIREN METODOAREN ARABERA 

2.1. Pobrezia eta ongizate ezaren tasak 
  

Oinarrizko guru-
tzaketak 
 

Pobrezia eta ongizate ezaren tasa, mantentze dimentsioan, eta ukituriko pertsonak, zenbait 
aldagai soziodemografikoren arabera 

 
Pobrezia arriskua 

Ongizate ezaren 
arriskua 

Tasa Pertsonak Tasa Pertsonak 
Sexua Gizonak 5,5 19.003 10,8 37.510 

Emakumeak 6,2 22.622 14,2 51.838 

Senitarteko per-
tsona nagusiaren 
sexua  

Gizonak 5,0 27.181 10,1 55.443 
Emakumeak 

8,7 14.444 20,5 33.905 

Adina <18 urte 9,9 12.306 12,6 15.550 

18-44 urte 6,4 15.655 13,7 33.400 
45-64 urte 4,9 9.646 11,6 22.938 

65 edo hortik 
gora urte 

2,7 4.018 11,6 17.459 

Nazionalitatea Espainiakoa 4,3 28.404 10,9 72.896 

Atzerrikoa 28,7 13.222 35,7 16.452 
Jaiolekua EAE 4,5 25.373 10,1 56.806 

Estatua 4,0 3.979 16,2 16.116 
Atzerrian 24,7 12.273 33,0 16.426 

Guztira Guztira 5,8 41.625 12,5 89.348 
 

  

  

Erkaketa Pobrezia eta ongizate ezaren tasa, mantentze dimentsioan, biztanleria osoan 

 
Pobre 

(biztanleen %) 
Ongizate eza 

(biztanleen %) 
EAE 20141 8,2 21,9 

Gipuzkoa 2014 5,8 12,5 

Iturria: (1) EOE. Enplegu eta Gizarte Politiken Saila. Encuesta de Necesidades Sociales 2014. PGDI-
Pobrezia modulua. 

 

  

  

Bilakaera Pobrezia eta ongizate ezaren tasa, mantentze dimentsioan, biztanleria osoan 

 2012 2014 

EAE1 
Pobre 7,3 8,2 
Ongizate eza 19,9 21,9 

Gipuzkoa 
Pobre 7,8 5,8 

Ongizate eza 11,4 12,5 

Iturriak: (1) EOE. Enplegu eta Gizarte Politiken Saila. Pobrezia eta Gizarte Desberdintasunei buruzko 
Inkesta 2012. 

 

  

  

Atalaseak Oharra: metodología arrazoiengatik, pobrezia eta ongizate ezaren adierazleak ezartzerakoan, PGDIren atalaseak 
EAE osorako baliatu dira 

 
Mantentze pobreziaren eta ongizate ezaren atalaseak, PGDI metodoaren arabera. 2014 (euro-

ak/hilean) 

Kide 
kopurua 

<45 urte 45-64 urte 65 edo hortik gora 

Pobre 
Ongizate 

eza 
Pobre 

Ongizate 
eza 

Pobre 
Ongizate 

eza 
1 846 1.168 781 1.100 661 917 
2 1.078 1.480 1.003 1.485 861 1.237 

3 1.242 1.700 1.161 1.771 1.005 1.475 
4 1.373 1.876 1.289 2.006 1.121 1.671 

5 1.484 2.025 1.397 2.210 1.221 1.840 
6 1.582 2.155 1.492 2.392 1.308 1.992 
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3. GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA, FOESSA FUNDAZIOAREN ADIERAZLEEN SISTEMAREN ARABERA 

3.1. Gizarte bazterketaren adierazleen sistema 

  
Definizioa FOESSA Fundazioak prestatua da eta 35 adierazle hartzen ditu, guztira. Adierazle horiek gizarte bazterketako arazo edo egoera nabarmenak  neurtzen ditu, bazterketa 

ikuspuntu dimentsionatzetik ikusirik eta hiru ardatzetan eta haien dimentsioetan oinarriturik: ardatz ekonomikoa (ekoizpena eta banaketa), ardatz politikoa (herritartasun 
politikoa eta gizarte herritartasuna) eta harremanen ardatza (gizarte loturak eta gizarte harreman makurrak). Proposaturiko adierazleek batera duten ezaugarri nagusia da 
bazterketa arazo edo egoerak azaltzen saiatzen direla, hainbat alorretan, bakoitzak maila larriko bazterketa bat dakarrelarik eta, halatan, senitarte gutxi hartzen duelarik. 
 

Gizarte bazterketa adierazleak, dimentsio eta ardatzetan bildurik 

Ardatzak Dimentsioak Alderdiak Adierazleak 

Ekonomikoa 

Ekoizpenean parte hartzea Soldata harreman normalizatutik bazterturik I1 a I6 

Kontsumoan parte hartzea 
Diruzko pobrezia I7 

Eskasia I8 

Politikoa 

Herritartasun politikoa 
Eskubide politikoetarako benetako aukera I9 

Abstentzionismoa eta politikako pasibotasuna I10 

Gizarte herritartasuna 

Heziketarako aukera mugatua I11 a I13 

Etxebizitzarako aukera mugatua I14 a I21 
Osasunerako aukera mugatua I22 a I27 

Soziala 
(harremanak) 

Gizarte gatazka, anomia 

Familia gatazkak I28 a I29 

Jokabide asozialak I30 a I31 

Jokabide kriminalak I32 

Gizarte isolamendua 

Familia sostengurik gabe I33 

Auzo gatazka I34 

Erakundetzea I35 

Iturria: RENES AYALA, Víctor (koord.) (2008). VI Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 2008. Madrid: Fundación FOESSA. 215. or. 
 

Neurtze sistema berritzaile bat da, FOESSA Fundazioak, 2008. urteaz geroztik hiru aldietan jarraian erabili duena, Gizarteratze eta Gizarte Beharrei buruzko Inkestaren 2007, 
2009 eta 2013ko aldietan. Azterketa horren onura nagusia da oinarrian dituen bazterketa adierazleek ez dutela kontuan hartzen, soilik diruzko aldeak eta alde materialak, 
baizik eta baita bazterketan eragiten duten gainerako dimentsioak ere (osasuna, etxebizitza, gizartean edo politikan parte hartzea), eta fenomenoa dimentsioanitz eta 
prozesu gisa ulertzen duela. 

  
 [Jarraitzen du] 
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[Jarraipena] 

3. GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA, FOESSA FUNDAZIOAREN ADIERAZLEEN SISTEMAREN ARABERA 

3.1. Gizarte bazterketaren adierazleen sistema 
  

Gipuzkoa 2014ko datuak Gizarte bazterketaren FOESSA adierazleak. Datu erlatibo eta absolutuak, pertsonentzat eta senitarteentzat 

 
Pertsonak Senitarteak 

Tasa Kopurua Tasa Kopurua 
1. Pertsona nagusia urtebete edo luzeago lan gabe duten senitarteak. Ikuspuntu ekonomikotik edo etxebizitzaren 
titularitateari dagokionean, senitartekoek nagusitzat duten pertsona da. 

3,4 24.628 3,8 10.971 

2. Pertsona nagusia bazter lanean (lan kontraturik gabe) ari zaien senitarteak. Jatorrizko adierazle sisteman, aldagai 
honek, bazter lantzat har daitezkeen lanetan (kalez kaleko salmenta, kartoi bilketa, etab.) ari diren pertsonak identi-
fikatu nahi zituen arren, Gipuzkoan eginiko inkestan, halako egoerarik aurkitu ez dugunez, adierazlea aldatzea 
erabaki dugu eta bazter lana kontratu gabeko lantzat hartu dugu.  

0,3 2.227 0,3 971 

3. Pertsona nagusia bazter lanean ari zaien senitarteak (Gizarte Segurantzaren estaldura gabe) 0,7 5.000 0,9 2.641 
4. Lanean ari den inor, pentsioa duenik eta langabeziagatiko kontribuzio mailako prestazioa duen inor ez duten 
senitarteak 

3,8 27.327 4,8 13.766 

5. Lan gabe eta lan bila diren eta lan formakuntzarik jaso ez duten pertsonak dituzten senitarteak 9,7 69.168 8,7 24.774 

6. Lanerako litezkeen pertsona guztiak lan gabe dituzten senitarteak. 16-64 urte arteko inor lanean ez duten senitar-
teak. 

1,6 11.640 3,4 9.795 

7. Muturreko pobrezia: diru sarrerak, familia errenta baliokidearen % 30 azpitik. Adierazle hori prestatzeko, Eurostat-
ek, erdiko diru sarrera baliokideak kalkulatzeko erabiltzen duen EU-SILC metodologia erabili da. Gipuzkoaren 
kasuan, pertsona bakarreko etxeetan, atalase hori, hilean 426,19  eurokoa litzateke, hau da, 5.114,27 euro/urtean. 

2,4 16.957 1,8 5.070 

8. Gizartearen % 95 baino gehiagok oinarrizkotzat duen ondasunen bat, ezin ordainduz, ez duten senitarteak. Hona-
ko hornidura hauek sartzen dira hor: ur korrontea, ur beroa, argindarra, ur zikinen hustubidea, bainugela osoa, sukal-
dea, ikuzgailua, hozkailua. 

0,0 353 0,1 176 

9. Europar Batasunetik kanpoko nazionalitateko (elkarrekikotasun hitzarmenik gabe) 18 urtez goitiko pertsonaren 
bat duten senitarteak. 

4,1 29.138 3,5 9.971 

10. Hauteskundeetan parte hartzen ez duten senitarteak – interes faltaz edo ezertarako balio ez duela uste dutelako– 
eta inongo herri elkarteko kide ez direnak 

6,6 46.903 6,3 18.002 

11. Eskolara ez doazen  3-15 urte bitarteko pertsonak dituzten senitarteak. 0,3 1.821 0,2 655 
12. 16-65 urte arteko kideen artean ikasketak dituen inor ez duten senitarteak. 16-44 urtekoak, OHO, DBH edo 
Eskola Graduatua bururatu gabeak; 45-64 urtekoak, eskolan 5 urte baino gutxiago arituak. 

0,9 6.337 0,8 2.320 

13. Irakurtzen edo idazten ez dakien 65 urtetik gorako norbait duten senitarteak. 0,5 3.452 0,6 1.785 
14. Azpietxeetan bizi diren senitarteak: txabola, etxabea, barrakoia, aurrefabrikatua edo antzekoa*. Inkestaren 
laginketa diseinuagatik, ezin dira, Gipuzkoaren kasuan, halako egoerak atzeman. 

-- -- -- -- 

15. Eraikuntza akats larriak dituzten edo erortzear diren etxebizitzetan bizi diren senitarteak. 2,8 19.834 2,7 7.577 

     
 

 [Jarraitzen du] 
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[Jarraipena] 

3.  GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA, FOESSA FUNDAZIOAREN ADIERAZLEEN SISTEMAREN ARABERA 

3.1. Gizarte bazterketaren adierazleen sistema 

  
Gipuzkoa 2014ko datuak Gizarte bazterketaren FOESSA adierazleak. Datu erlatibo eta absolutuak, pertsonentzat eta senitarteentzat 

 
Pertsonak Senitarteak 

Tasa Nº Tasa Nº 

16. Hezeguneak, zikinkeria eta kiratsak dituzten etxebizitzetan bizi diren senitarteak. Gipuzkoaren kasuan, adierazle 
honek bilduko lituzke itoteak; hormetan, zoruan, sabaian edo zimenduetan hezeguneak; edo zoruan edo leiho edota 
ateen laukian ustelguneak dituzten etxebizitzetan bizi diren senitarteak. 

13,2 94.522 12,9 36.715 

17. Metaketa larria jasaten duten senitarteak (<15m2 erabilgarri, pertsonako) 4,9 34.855 3,0 8.583 
18. Etxea gordetzea seguru ez duten senitarteak (doan utzia, berralokatua, okupatua) 0,2 1.592 0,4 1.161 

19. Ingurune oso hondatuan diren etxebizitzetan bizi diren senitarteak. Gipuzkoaren kasuan, adierazlea eraikitzeko, 
honako lau egoera hauetako bat bederen izatea hartu dugu kontuan: delinkuentzia edo bandalismoa, kale zikinak, 
berdegune gutxi, komunikabide eskasak eta kutsadura, zikinkeria edo ingumenari loturiko beste arazoak, inguruan, 
trafikoak edota industriak eraginik 

1,7 12.439 1,5 4.145 

20. Arkitektura oztopoak dituzten etxeak eta ezintasun fisikoren bat duen norbait izatea senitartean 5,0 35.682 5,6 15.884 

21. Etxebizitza gastu gehiegi dituzten senitarteak (diru sarrerak – etxebizitza gastuak < muturreko pobreziaren 
atalasea). Etxebizitza gastutzat hartu dira, soilik, hipoteka edo alokairuaren ordainketak. 

5,7 40.753 5,4 15.332 

22. Osasun estaldurarik gabeko norbait duten senitarteak 0,1 988 0,1 409 
23. Gosea bizi duten edo, azken 10 urteotan, egoera hori maiz bizitu duten senitarteak 1,1 7.709 0,9 2.497 

24. Pertsona heldu guztiak, ezindurik, edo eri kroniko edo osasun oso-oso eskasekoak -eguneroko jarduera arrunte-
tarako mugak izateraino- dituzten senitarteak. 

1,2 8.768 2,3 6.602 

25. Mendeko pertsonak dituzten senitarteak, pertsona horiek, egunerokoak egiteko, besteen laguntza edo zaintza 
behar eta jasotzen ez dutelarik. 

0,2 1.657 0,3 970 

26. Eri diren eta azken urtean osasun zerbitzuak baliatu ez dituzten pertsonak dituzten senitarteak. Eritzat hartu 
ditugu osasun txarra edo oso txarra dutenak. 

0,4 3.202 0,4 1.153 

27. Azken urtean, diru arazoen kausaz, botikaren bat erosteari utzi dioten edo artamendu medikuren bat ezin segitu 
izan duten edo kideren baten dieta bete ahal izan ez duten senitarteak 

3,6 25.852 3,8 10.727 

28. Tratu txar fisiko nahiz psikologikoak jasaten dituen edo 10 urteotan jasan dituen norbait duten senitarteak 0,7 4.721 0,7 2.020 

29. Kideen artean oso harreman txarrak edo txarrak edo txar samarrak dituzten senitarteak 1,5 10.370 1,1 3.139 
30. Alkoholarekin, beste drogekin edota jokoarekin arazoak dituzten edo azken 10 urteotan izan dituzten pertsonak 
dituzten senitarteak 

1,9 13.797 1,7 4.786 

31. Ama nerabe eta kiderik gabe izan den edo izateko bidean den norbait duten senitarteak. 0,3 1.841 0,2 496 
32. Justiziarekin arazoak dituzten edo azken 10 urteotan izan dituzten pertsonak dituzten senitarteak (aurrekari 
penalak)  

0,4 3.172 0,4 1.207 

     
 

 [Jarraitzen du] 
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[Jarraipena] 

3. GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA, FOESSA FUNDAZIOAREN ADIERAZLEEN SISTEMAREN ARABERA 

3.1. Gizarte bazterketaren adierazleen sistema 

  
Gipuzkoa 2014ko datuak Gizarte bazterketaren FOESSA adierazleak. Datu erlatibo eta absolutuak, pertsonentzat eta senitarteentzat 

 
Pertsonak Senitarteak 

Tasa Nº Tasa Nº 
33. Eritasun edota zailtasun egoeretarako inolako sostengurik ez duten pertsonak dituzten senitarteak.  0,5 3.582 1,3 3.582 

34. Auzoekin harreman txarrak edo oso txarrak dituzten senitarteak 0,4 2.536 0,4 1.239 
35. Instituzioetan bizi diren pertsonak dituzten senitarteak* -- -- -- -- 

*Gipuzkoako Lurraldeko Pobrezia eta Gizarte bazterketari buruzko 2014ko Inkestan ez dira 14. eta 35. adierazleak kontuan hartu. 
 

  
  
Erkaketa Gizarte bazterketaren FOESSA adierazleak. Tasa (senitarteen %) 

 
Espainia 

20131 
EAE 

20132 
Gipuzkoa 

2014 
 

Espainia 
20131 

EAE 
20132 

Gipuzkoa 
2014 

1. Pertsona nagusia lan gabe urtebete edo +. 7,5 5,3 3,8 
19. Ingurune andeatuan den etxebizitzan bizi 
diren senitarteak 

2,4 1,4 
1,5 

2. Pertsona nagusia kontratu gabeko lanean 3,2 1,6 0,3 20. Arkitektura oztopoak dituen etxebitzitza  5,7 14,3 5,6 
3. Pertsona nagusia GS gabeko lanean 2,9 1,4 0,9 21. Gastu sobera dituzten senitarteak 11,1 5,4 5,4 

4. Lanean den inor ez eta kontribuzioko pentsiodu-
nik ez duten senitarteak 

7,8 6,0 4,8 
22. Osasun estaldurarik gabeko norbait duten 
senitarteak 

0,5 0,1 
0,1 

5. Lanerako formakuntzarik gabeko lan gabeak 
dituzten senitarteak 

27,6 17,4 8,7 23. Gosea bizi duten edo bizitu duten senitarteak 3,9 6,1 
0,9 

6. Lanerako liratekeen guztiak lan gabe dituzten 
senitarteak 

10,9 6,4 3,4 24. Denak ezindurik, eri edo mendeko  2,6 6,3 
2,3 

7. Muturreko pobrezian (% 30) diren senitarteak 5,3 1,3 1,8 
25. Laguntzarik gabeko mendekoak dituzten 
senitarteak 

1,2 2,4 
0,3 

8. Oinarrizko ondasunen bat falta duten senitarteak 1,7 1,2 0,1 
26. Medikutara ez doazen eriak dituzten senitar-
teak 

0,9 0,7 
0,4 

9. 18 urtez goitiko EUtik kanpoko atzerritarrak 
dituzten senitarteak 

5,0 2,1 3,5 
27. Botiken edo elikadura gastuak murrizten 
dituzten senitarteak 

13,3 9,1 
3,8 

10. Hauteskunde/elkarteetan parte hartzen ez 8,4 6,9 6,3 28. Norbaitek tratu txarrak jasotzen edo jaso ditu 2,5 2,8 0,7 
11. Eskolara gabeko 3-15 urtekoak dituzten senitar-
teak 

0,9 0,2 0,2 29. Kideen arteko harreman gaiztoak 0,7 1,2 
1,1 

12. Ikasketak ez dituzten  16-64 urteko pertsonak 
dituzten senitarteak 

2,9 1,6 0,8 30. Zerbaiten mendekotasun arazoak 2,4 3,0 
1,7 

13. 65+ urte analfabeto den norbait duten senitar-
teak 

4,7 2,1 0,6 31. Norbait, ama nerabe, kiderik gabe 0,6 0,1 
0,2 

14. Azpietxeetan bizi diren senitarteak 0,7 0,1 -- 32. Justiziarekin arazoak 0,8 1,4 0,4 
15. Akats larriak dituzten etxeetan bizi diren senitar-
teak 

1,6 2,6 2,7 33. Sostengurik gabeko pertsonak 5,4 6,4 
1,3 
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[Jarraipena] 

3. GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA, FOESSA FUNDAZIOAREN ADIERAZLEEN SISTEMAREN ARABERA 

3.1. Gizarte bazterketaren adierazleen sistema 

  
16. Hezeguneak dituzten etxeetan bizi diren senitar-
teak 

9,6 5,9 12,9 34. Auzoekin harreman oso gaiztoak 0,6 0,9 
0,4 

17. Metatze larria (<15 m2 erabilgarri pertsonako) 3,3 4,0 3,0 35. Instituzioetan bizi direnak dituzten senitarteak 0,2 0,2 -- 
18. Etxea gordetzea seguru ez duten senitarteak 1,5 1,2 0,4 Senitarteak guztira 100 100 100 

Iturriak: (1) LAPARRA, M. (koord.) (2013). La fractura social se ensancha: intensificación de los procesos de exclusión en España durante 7 años. Madrid: Fundación FOESSA, Cáritas 
Española Editores. (2) FLORES MARTOS, R. eta URBICH, T. (koord.)(2014) Informe sobre exclusión y desarrollo social en el País Vasco. Fundación FOESSA. 
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3. GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA, FOESSA FUNDAZIOAREN ADIERAZLEEN SISTEMAREN ARABERA 

3.2. Gizarte bazterketako zenbait prozesuren eragina 

  
Definizioa FOESSA Fundazioak, hiru ardatzetan eta sei dimentsiotan antolatuz, prestatu zuen gizarte bazterketaren adieraz-

leen bitartez, gizarte bazterketako hainbat prozesu identifika daiteke, dimentsio bakoitza osatzen duten adierazleek 
azaltzen dituzten egoeretako bat bederen agertzean oin hartuta.  

  

  
Gipuzkoa 2014ko 
datuak 

 
Pertsonak Senitarteak 

Tasa (%) Kopurua  Tasa (%) Kopurua  
1. Lanetik bazterturik [I1-I6] 13,2 94.369 13,1 37.507 

2. Kontsumotik bazterturik [I7-I8] 2,4 17.310 1,8 5.247 
3. Politikatik bazterturik [I9-I10] 10,3 73.251 9,4 26.931 

4. Heziketatik bazterturik [I11-I13] 1,6 11.322 1,6 4.616 
5. Etxebizitzatik bazterturik [I14-21] 26,5 189.240 25,1 71.692 

6. Osasunetik bazterturik [I22-27] 5,7 40.755 6,8 19.263 
7. Gizarte gatazka [I28-32] 3,9 27.798 3,4 9.678 

8. Gizarte isolamendua [I33-34] 0,8 5.860 1,6 4.563 
 

  

  
Oinarrizko guru-
tzaketak 
 

 
Gizarte bazterketako zenbait dimentsiok ukituriko senitarteetan bizi diren pertsonen tasa, 

zenbait ezaugarri soziodemografikoren arabera  

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Sexua Gizonak 13,6 2,6 10,5 1,8 27,0 5,2 3,9 0,6 
Emakumeak 12,9 2,3 10,0 1,4 26,1 6,2 3,9 1,0 

Pertsona 
nagusiaren 
sexua 

Gizonak 11,8 2,1 10,0 1,4 27,9 5,0 4,2 0,5 

Emakumeak 17,9 3,5 11,1 2,2 21,9 8,1 2,7 1,9 

Adina <18 urte 14,0 4,7 12,7 1,9 32,7 3,7 2,8 0,3 
18-44 urte 15,4 2,9 15,7 1,9 28,5 5,3 5,1 0,7 

45-64 urte 15,2 1,8 6,6 0,5 25,3 5,5 4,3 1,0 
65 edo hortik 
gora urte 

6,4 0,5 4,3 2,3 19,8 8,3 2,2 1,3 

Nazionalitatea Espainiakoa 12,0 1,6 7,1 1,3 24,7 4,8 3,8 0,8 
Atzerrikoa 30,5 14,2 56,6 5,1 52,7 18,2 5,2 1,0 

Jaiolekua EAE 12,1 1,7 8,0 1,2 25,5 4,3 4,1 0,6 
Estatua 12,8 1,1 4,1 2,9 21,0 8,3 2,2 1,7 

Atzerrian 27,1 12,9 48,6 3,6 48,6 17,0 5,1 1,2 
Guztira Guztira 13,2 2,4 10,3 1,6 26,5 5,7 3,9 0,8 

 

  
  
Erkaketa Gizarte bazterketako zenbait dimentsiok ukituriko senitarteetan bizi diren pertsonen tasa 

 Espainia 20131 EAE 20132 Gipuzkoa 2014 
Lanetik bazterturik  41,5 27,7 13,2 

 Kontsumotik bazterturik  7,3 1,6 2,4 
Politikatik bazterturik  13,9 8,9 10,3 

Heziketatik bazterturik  8,6 3,8 1,6 
Etxebizitzatik bazterturik  29,2 28,1 26,5 

 Osasunetik bazterturik  19,8 18,4 5,7 
 Gizarte gatazka  6,2 8,1 3,9 

 Gizarte isolamendua  2,7 4,1 0,8 

Iturriak: (1) LAPARRA, M. (koord.) (2013). La fractura social se ensancha: intensificación de los 
procesos de exclusión en España durante 7 años. Madrid: Fundación FOESSA, Cáritas Española 
Editores. 158. or. (2) FLORES MARTOS, R. eta URBICH, T. (koord.) (2014) Informe sobre exclusión y 
desarrollo social en el País Vasco. Fundación FOESSA. 34. or. 

 

  
  

[Jarraitzen du] 
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[Jarraipena] 

3. GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA, FOESSA FUNDAZIOAREN ADIERAZLEEN SISTEMAREN ARABERA 

3.2. Gizarte bazterketako zenbait prozesuren eragina 

  
Bilakaera  
2012-2014 

Gizarte bazterketako zenbait dimentsiok ukituriko senitarteetan bizi diren pertsonen tasa 

 
Gipuzkoa Espainia 

2012 2014 Bilakaera 2009 2013 Bilakaera 

Lanetik bazterturik  19,2 13,2 ▼ 29,7 41,5 ▲ 
 Kontsumotik bazterturik  1,8 2,4 ▲ s.d. 7,3 -- 

Politikatik bazterturik  7,5 10,3 ▲ 21,1 13,9 ▼ 
Heziketatik bazterturik  2,6 1,6 ▼ 11,0 8,6 ▼ 
Etxebizitzatik bazterturik  24,2 26,5 ▲ 22,6 29,2 ▲ 
 Osasunetik bazterturik  6,2 5,7 ▼ 10,5 19,8 ▲ 

 Gizarte gatazka  3,9 3,9 = 6,1 6,2 = 
 Gizarte isolamendua  0,8 0,8 = 2,5 2,7 = 
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3. GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA, FOESSA FUNDAZIOAREN ADIERAZLEEN SISTEMAREN ARABERA 

3.3. Gizarte bazterketa indizea 

  
Definizioa Adierazle sintetiko bat da; eskasiako egoerak neurtzen dituzten 35 adierazle batuz, senitarteak eta pertsonak, gizar-

te bazterketari dagokionean nola banaturik diren adierazten digu. 
FOESSA Fundazioak erabilitako baturaren metodo horren abiapuntua da adierazleek erakusten dituzten eskasiak 
larriagoak direla, ukitzen dituzten senitarteen kopurua txikiagoa den neurrian; hartara, kasu bakoitzari ematen dion 
pizua, adierazle bakoitzak ukitzen dituen senitarteen kopuruaren alderantzizko proportzioaren berdina da. Behin 
pizu hori finkatu duenean, adierazleen ezaugarri behinena da batezbestekoa 1 dela (edo hor nonbait), eta ez du 
muga teorikorik, hala gutxieneko mailan nola gehienekoan ere (banaketaren araberakoa da).  
 
Hortaz, abiapuntu harturik biztanleria osoarentzako bazterketa indizearen batezbestekoa 1 dela (laginaren pondera-
zioaren araberakoa da), nolabaiteko gizarte bazterketa egoeran dira, batezbestekoaren bazterketa indizearen (i) 
bikoitza den indizea (i>2) duten senitarteak. “Bazterturiko senitarteen” talde horren barnean, aurreko atalasearen 
bikoitza dutenak (i>4), bazterketa larrian dira. Atalase horren azpian direnak (2<i<4), berriz, bazterketa modera-
tuan dira. Aldi berean, bazterketa adierazleetako batek ukiturik bai, baina batezbestekoaren bikoitzera heldu gabe 
diren senitarteak (0<i<2)  halamoduz gizarteratutzat hartzen dira; azkenik, bazterketa indizea zero (i=0) zaien 
senitarteak ditugu (hau da, ez dute hautaturiko 35 adierazleek deskribatzen dituzten egoeretatik bakar bat ere bizi); 
haietaz, gizarteraturik direla esan daiteke. 

  

  
Gipuzkoa 2014ko 
datuak 

 
Pertsonak Senitarteak 

Tasa (%) Kopurua  Tasa (%) Kopurua  
Gizarteraturik  56,8 405.856 57,5 164.085 

Halamoduz gizarteraturik 29,7 212.389 28,9 82.535 
Bazterketa moderatua 8,3 59.421 8,3 23.641 

Bazterketa larria 5,1 36.326 5,3 15.024 
Guztira 100,0 713.993 100,0 285.285 

 

  
  
Oinarrizko guru-
tzaketak 
 

Biztanleen banaketa, gizarte bazterketaren eraginari dagokionean, zenbait ezaugarri soziode-
mografikoren arabera (Zeharkako ehunekoak) 

  
Gizarteratua 

Halamoduz 
gizarteratua 

Bazterketa 
moderatua 

Bazterketa 
larria 

Sexua Gizonak 56,6 30,1 8,6 4,6 

Emakumeak 57,0 29,4 8,1 5,5 
Pertsona 
nagusiaren 
sexua 

Gizonak 56,8 30,3 8,6 4,4 

Emakumeak 57,0 28,1 7,5 7,4 

Adina <18 urte 54,5 32,1 7,6 5,9 

18-44 urte 51,6 32,1 10,2 6,0 
45-64 urte 58,1 28,4 8,7 4,8 

65 edo hortik 
gora urte 

65,5 25,8 5,4 3,3 

Nazionalita-
tea 

Espainiakoa 59,2 29,6 7,2 4,0 

Atzerrikoa 22,1 31,5 25,2 21,2 
Jaiolekua EAE 58,9 29,9 7,3 3,9 

Estatua 60,1 28,3 7,2 4,4 
Atzerrian 27,2 31,0 21,8 20,0 

Guztira Guztira 56,8 29,7 8,3 5,1 
 

  
 [Jarraitzen du] 
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 [Jarraipena] 
 

3.3. GIZARTE BAZTERKETAREN ERAGINA, FOESSA FUNDAZIOAREN ADIERAZLEEN SISTEMAREN ARABE-
RA 

3.3. Gizarte bazterketa indizea 

  
Erkaketa Biztanleen banaketa, gizarte bazterketaren eraginari dagokionean 

 Espainia 20131 EAE 20131 Gipuzkoa 2014 
Gizarteraturik  34,3 38,1 56,8 
Halamoduz gizarteraturik 40,6 45,3 29,7 

Bazterketa moderatua 14,2 11,4 8,3 
Bazterketa larria 10,9 5,2 5,1 

Guztira 100,0 100,0 100,0 

Iturriak: (1) LAPARRA, M. (coord.) (2013). La fractura social se ensancha: intensificación de los 
procesos de exclusión en Espainia durante 7 urte. Madrid: Fundación FOESSA, Cáritas Española 
Editores. 192. or. 

 

  
  
Bilakaera 
2012-2014 

Biztanleen banaketaren bilakaera, gizarte bazterketaren eraginari dagokionean 

 
Gipuzkoa Espainia 

2012 2014 Ev. 20091 20132 Ev. 

Gizarteraturik  58,4 56,8 ▼ 37,2 34,3 ▼ 
Halamoduz gizarteraturik 29,7 29,7 = 44,5 40,6 ▼ 
Bazterketa moderatua 7,0 8,3 ▲ 12,5 14,2 ▲ 
Bazterketa larria 4,8 5,1 ▲ 5,8 10,9 ▲ 

Guztira 100,0 100,0 -- 100,0 100,0 -- 

Iturriak: (1) LAPARRA, M. eta PÉREZ ERANSUS, B. (koord.) (2010). El primer impacto de la crisis en 
la cohesión social en España. Colección de Estudios, nº 32, Madrid: Fundación FOESSA, Cáritas 
Española Editores. (2) LAPARRA, M. (koord.) (2013). La fractura social se ensancha: intensificación 
de los procesos de exclusión en España durante 7 años. Madrid: Fundación FOESSA, Cáritas Españo-
la Editores. 158. or.  
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4. GIZARTE DESBERDINTASUNAREN ADIERAZLEAK 

4.1. Gini koefizientea 

  
Definizioa Gizarte desberdintasunak diru sarreren arabera neurtzeko neurri bat da. Zehazki, errentaren arabera banatutako 

biztanleriaren pizu metatuaren eta eskura duen errentaren pizu metatuaren arteko erlazioa da, formula honen 
arabera: 
 

G = |1 − ∑ (Xk + 1 − Xk)(Yk+1 − Yk)

k=n−1

k=0

| 

Elementuen esanahia: 
X= ukituriko biztanleriaren ehuneko metatua. 
Y= errenta edo diru sarreren ehuneko metatua, 
 
Gini koefizientearen balioa 0 eta 1 bitarteko zenbaki bat da, non 0 erabateko berdintasuna da (pertsona guztiek diru 
sarrera berdinak dituzte) eta 1 erabateko desberdintasuna (pertsona batek ditu diru sarrera guztiak). Ikerketa hone-
tan, datuak ehunekoetan aurkeztuak dira; hartara, gutxieneko balioa o da eta gehienekoa 100. 

  
  
Gipuzkoa 2014ko 
datuak 

 Gipuzkoa 2014 

Gini koefizientea 26,3 
 

  

  
Erkaketa  Gini koefizientea 

EB-28 20131 30,5 
EB-15 20131 30,4 

   - Grezia (gehien) 34,4 
   - Suedia (gutxien)  24,9 

Espainia 20142 34,7 
EAE 20143 27,1 

Gipuzkoa 2014 26,3 

Iturriak: (1) Eurostat. EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions). (2) INE. 
Encuesta de Condiciones de Vida. (3) EOE. Enplegu eta Gizarte Politiken Saila. Encuesta de Necesi-
dades Sociales 2014. PGDI-Pobrezia modulua. 

 

  
  
Bilakaera 
2012-2014 

 
Gini koefizientea 

2011/12 2013/14 Bilakaera 
Gipuzkoa (2012-14) 27,2 26,3 ▼ 
EAE (2012-14) 25,3 27,1 ▲ 
Espainia (2012-14) 34,2 34,7 ▲ 
EB-15 (2011-13) 30,8 30,4 ▼ 
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4. GIZARTE DESBERDINTASUNAREN ADIERAZLEAK 

4.2. S80/S20 erlazioa 

  
Definizioa Adierazle honek (ingelesez, Income quintile share ratio –S80/S20–) diru sarrera baliokide gorenak dituzten % 20 

pertsonek guztira dituzten diru sarreren eta diru sarrera baliokide apalenak dituzten %20 pertsonen diru sarreren 
arteko zatidura adierazten du. 

  

  
Gipuzkoa 2014ko 
datuak 

 Gipuzkoa 2014 

S80/S20 erlazioa 4,0 
 

  
 Adierazle horren osagarri dira biztanleen diru sarrera guztien kintilkako banaketaren gaineko da-

tuak. Lehen kintilari dagokionean, adibidez, honela ulertu behar da: diru sarrera apalenak dituzten 
%20 biztanleek Gipuzkoako diru sarrera guztien % 8,8 ditu. Bosgarren eta lehen kintilen arteko 
zatiketak adierazten du S80/S20 erlazioa. 

 

  

  1. kintila 2. kintila 3. kintila 4. kintila 5. kintila 
Gipuzkoa 2014 8,8 14,7 18,5 23,3 34,8 

 

  

  
Erkaketa  S80/S20 erlazioa 

EB-28 20131 5,0 
EB-15 20131 4,9 

   - Grezia (gehien) 6,6 
   - Holanda, Finlandia (gutxien)  3,6 
Espainia 20142 6,8 

EAE 20143 4,2 
Gipuzkoa 2014 4,0 

Iturriak: (1) Eurostat. EU-SILC. European Union Statistics on Income and Living Conditions. (2) INE. 
Encuesta de Condiciones de Vida. (3) EOE. Enplegu eta Gizarte Politiken Saila. Encuesta de Necesi-
dades Sociales 2014. PGDI-Pobrezia modulua. 

 

  
 EB-15eko herrialdeetako biztanleen diru sarrera guztien kintilkako banaketa (S80/S20 erlazioa-

ren arabera, gutxienetik gehienerantz ordenaturik) 

 
1. kintila 2. kintila 3. kintila 4. kintila 5. kintila  S80/S20 

erlazioa 
Holanda 9,8 14,6 18,1 22,4 35,1 3,6 

Finlandia 9,8 14,4 18,0 22,6 35,2 3,6 
Suedia 9,1 14,9 18,8 23,1 34,1 3,7 

Belgika 9,1 14,2 18,5 23,3 34,9 3,8 
Gipuzkoa 8,8 14,7 18,5 23,3 34,8 4,0 

Austria 8,7 14,4 18,2 22,8 35,9 4,1 
Danimarka 8,5 14,6 18,3 22,7 36,0 4,2 
Frantzia 8,8 13,4 17,0 21,5 39,3 4,5 

Irlanda 8,5 13,1 17,1 22,7 38,6 4,5 
Alemania 8,3 13,5 17,5 22,6 38,2 4,6 

Luxenburgo 8,4 13,0 17,3 22,5 38,8 4,6 
Erresuma Batua 8,3 13,0 17,3 23,0 38,4 4,6 

EB-15 8,0 13,3 17,5 22,7 38,5 4,9 
Italia 6,9 12,9 17,6 23,1 39,5 5,7 

Portugal 6,9 12,5 16,6 22,4 41,6 6,0 
Espainia 6,4 12,5 17,4 23,6 40,1 6,3 

Grezia 6,1 12,4 17,7 23,3 40,5 6,6 

Iturria: Eurostat. EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions). 2013 
 

  

  
Bilakaera 
2012-2014 

 
S80/S20 erlazioa 

2011/12 2013/14 Bilakaera 
Gipuzkoa (2012-14) 3,8 4,0 = 

EAE (2012-14) 3,8 4,2 ▲ 
Espainia (2012-14) 6,5 6,8 ▲ 
EB-15 (2011-13) 5,0 4,9 = 
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4. GIZARTE TRANSFERENTZIEN ETA DBE/EPO/DBL/GLL SISTEMAREN ERAGINAREN ADIERAZLEAK 

4.4. Pobrezia larria murrizten gizarte transferentziek duten eraginkortasuna 

  
Definizioa Gizarte transferentziek pobrezia larria murrizten duten eraginkortasuna da pobrezia larriak, gizarte transfe-

rentzien aurretik eta gizarte transferentzia guztiak kontuan hartu ondoren dituen tasen arteko aldea. Azken hori 
da pobrezia larriaren benetako tasa (ikus 3.1.2 fitxa).  

Lehen eta bigarren adierazleen arteko aldea gertatzen da lehenak ez dituelako kontuan hartzen, ez sistema 
publikoaren transferentziak -hala gizarte laguntzakoak (DBE, EPO, GLL, etab.) nola gizarte segurantza eta langa-
beziakoak (langabeziagatiko presatzioak, familia babestekoak, seme-alabak zaintzeko prestaziaoak, erita-
sunekoak, ezintasunagatiko prestazioak, 65 urtez pekoen kasuan, eta enpresa birmoldaketa edo berregiturake-
tengatiko aurreerretiroak)-, ez eta partikularren transferentziak ere. 

  
  
Gipuzkoa 2014ko 
datuak  

Pertsonak Senitarteak 

Tasa (%) 
Ukituen 
kopurua 

Tasa (%) 
Ukituen 
kopurua 

Pobrezia larria g.t.a. 11,9 85.297 12,8 36.580 

Pobrezia larria g.t.o. 5,4 38.743 4,4 12.424 
Aldeak 6,5 46.554 8,4 24.156 

Murrizketa (%) - % 54,6 -- - % 65,6 -- 
 

  

  
Oinarrizko guru-
tzaketak 
 

Pobrezia larriaren tasa, gizarte transferentzien aurretik eta ondoren, zenbait aldagai soziode-
mografikoren arabera 

  Aurretik Ondoren Aldea 

Sexua Gizonak 11,6 5,1 -6,4 
Emakumeak 12,3 5,7 -6,6 

Pertsona nagusia-
ren sexua 

Gizonak 10,1 5,0 -5,1 
Emakumeak 18,0 6,7 -11,3 

Adina <18 urte 15,9 8,8 -7,1 
18-44 urte 13,3 6,8 -6,5 
45-64 urte 13,3 4,2 -9,1 

65 edo hortik gora urte 4,7 2,1 -2,6 
Nazionalitatea Espainiakoa 9,5 3,5 -6,0 

Atzerrikoa 47,5 33,4 -14,1 
Jaiolekua EAE 9,6 3,7 -5,8 

Estatua 10,4 3,3 -7,1 
Atzerrian 42,3 29,1 -13,2 

Guztira Guztira 11,9 5,4 -6,5 
 

  

  
Erkaketa Pobrezia larriaren tasa, biztanlerian, gizarte transferentzien aurretik eta ondoren  

 Aurretik Ondoren Aldea Murrizpena (%) 
EB-28 20131 14,3 5,7 -8,6 -60% 

EB-15 20131 14,8 5,5 -9,3 -63% 
   - Erresuma Batua* 
(gehien) 28,4 3,9 -24,5 -86% 
   - Italia* (gutxien) 11,5 8,3 -3,2 -28% 

Espainia 20141 19,1 10,6 -8,5 -45% 
Gipuzkoa 2014 11,9 5,4 -6,5 -55% 

Iturria: (1) Eurostat. EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions). (2) INE. 
Encuesta de Condiciones de Vida. 

*EB-15ean, gizarte transferentziak egin aurretik diren pobrezia larriaren tasaren balio gorena eta 
apalena dituztenak dira.  

 

  
 [Jarraitzen du] 
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 [Jarraipena] 
 

4. GIZARTE TRANSFERENTZIEN ETA DBE/EPO/DBL/GLL SISTEMAREN ERAGINAREN ADIERAZLEAK 

4.1. Pobrezia larria murrizten gizarte transferentziek duten eraginkortasuna 

  
Bilakaera 
2012-2014 

Pobrezia larriaren tasa, biztanlerian, gizarte transferentzien aurretik eta ondoren 

  Aurretik Ondoren Murrizpena (%) 

Gipuzkoa  2012 10,0 4,3 -56,6 
2014 11,9 5,4 - % 54,6 
Bilakaera ▲ ▲ ▼ 

Espainia2 2012 16,9 9,6 - % 43,2 
2014 19,1 10,6 - % 44,5 

Bilakaera ▲ ▲ ▲ 
U5-151 2011 14,6 5,3 - % 63,7 

2013 14,8 5,5 - % 62,8 
Bilakaera = = ▼ 

Iturria: (1) Eurostat. EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions). (2) INE. 
Encuesta de Condiciones de Vida. 
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ANEXO II  
2014ko Gipuzkoako pobrezia eta gizarte bazterketari  
buruzko inkestako galdetegia



 

 

           

 GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOAREN POBREZIA ETA GIZARTE-BAZTERKETARI  

BURUZKO 2014 INKESTA 
 

           

 

 

 

           
           

             

 
Etxebizitza berria 0 

Panela:  
Etxebizitza osoa 

1 
Panela:  

Aldatu den etxebizitza 
2 

Panela: desagertu-
tako etxebizitza 

3 
Panela: ordezko 

etxebizitza 
4 

 
 

             
 

           
           

 IDEV           ETXEBIZITZA MOTA   
           

 KODEA       Banakako etxebizitza independentea (txaleta, landetxea) 

Banakako etxebizitza independentea (baserria) 

Banakako etxebizitza atxikia edo bikoitza  

Etxebizitza edo apartamentua <10 etxebizitzetako eraikinean  

Etxebizitza edo apartamentua 10 edo etxebizitza gehiagoko 
eraikinean 

Bestelako erabilera batzuetarako eraikin bateko etxebizitza 
(eskola, bulegoa, lantegia, etab.) 

Etxebizitza izateko egokitutako behealdea edo merkataritza-
lokala  

Infraetxea (txabola, etxabe, aurrefabrikatu edo antzekoa) 

Oharrak: 

1 

2 

3 

4 

5 
 

6 

 

7 

 

8 

 
         

 UNITATE INDEPENDENTEA        
         

 GALDESORTA-ZK.        
         

 ESKUALDEA        
         

 UDALERRIA        
         

 BARRUTIA        
         

 SEKZIOA        
           

           

 H1 H2 H3  

 

ETXEBIZITZA MOTA 

ETXEBIZITZAN BIZI DIREN PERTSONEN 
KOPURUA 

(denboraldi batean bertan bizi ez direnak 
barne) 

INKESTA EGITEKO ERABILITAKO ERREFE-
RENTZIA NUKLEOAREN TAMAINA 

(Erreferentziazko pertsona eta egun bere 
taldetzat edo bizikidetza-unitatetzat hartzen 

duen horretako kideak hartzen dira bar-
nean, haiekin duen familia-harremana 

kontuan izan gabe) 

 

 
       

  Pertsona bakarrekoa………………..……… 1     
 

 
Pertsona anitzekoa, familiaz beste-
koa…………………………………………………. 

2     

  Familia, nukleorik gabe…………………… 3  │ ͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟ ͟͟͟  ͟ ͟͟͟ │ ͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟ ͟͟ ͟͟͟͟  ͟ ͟͟͟ │ │ ͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟ ͟͟͟  ͟ ͟͟͟ │ ͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟ ͟͟ ͟͟͟͟  ͟ ͟͟͟ │  

  Nukleo bakarreko familia………………… 4     
  Familiarra (nukleo anitza)………………… 5     
        

        
           

 

 2012KO ETXEBIZITZAKO PERTSONAK INZIDENTZIAK 2014KO ETXEBIZITZAKO PERTSONAK  
          

 Hurren
rren-
kera-

zk. 

Sexua  
(G – E) 

Adina 
Erreferentziazko 

pertsonarekin  
harremana 

1. Alta; 2. Baja;  
3. Berean dirau 

Hurren
rren-
kera-

zk. 

Sexua  
(G – E) 

Adina 
Erreferentziazko 

pertsonarekin  
harremana 

 

 1   Erreferentziazko pertsona  □     

 2     □     

 3     □     

 4     □     

 5     □     

 6     □     

 Oharrak:  

           

           
           

 KONTROL-DATUAK  
   

 ELKARRIZKETATZAILEAREN KODEA  ELKARRIZKETAREN DATA ETA IRAUPENA  
 

│ ͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟ ͟͟͟  ͟ ͟͟͟ │ ͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟ ͟͟ ͟͟͟͟  ͟ ͟͟͟ │ 

   

  EGUNA         │ ͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟ ͟͟͟  ͟ ͟͟͟ │ ͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟ ͟͟͟  ͟ ͟͟͟ │              URTEA                       2014  
     

  HILABETEA  │ ͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟ ͟͟͟  ͟ ͟͟͟ │ ͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟ ͟͟͟  ͟ ͟͟͟ │              IRAUPENA   │ ͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟ ͟͟͟  ͟ ͟͟͟ │ ͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟ ͟͟͟  ͟ ͟͟͟ │  
     

     
  



 

 

A. ETXEBIZITZA ETA BERTAN BIZI DIREN PERTSONEN EZAUGARRI DEMOGRAFIKOAK 

Ondoren datu batzuk eskatzen zaizkizu etxeaz eta bertan zurekin bizi den pertsona bakoitzaz 

Pertsonaren nortasuna: ERREFERENTZIAZKO 
PERTSONA 

    

Familiaren hurrenkera-zk. □ □ □ □ □ 
P1. Familia-talde mota       

1. Ez da familia-taldea. Pasa P4 galderara 1 1 1 1 1 

2. Seme-alabarik gabeko senar-emazteak/bikotea 2 2 2 2 2 

3. Seme-alabadun senar-emazteak/bikotea 3 3 3 3 3 

4. Seme-alabadun aita/ama 4 4 4 4 4 

5. Bestelako familia-talde bat 5 5 5 5 5 

P2. Partaide den familia-taldea (hurrenkera-zk.) I__I I__I I__I I__I I__I 

P3. Erreferentziazko pertsona (bat baino gehiago, familia-talde 
bat baino gehiago direnean soilik) 

     

1. Bai 1 1 1 1 1 

2. Ez 2 2 2 2 2 

P4. Erreferentziazko pertsona (Bakar bat izan daiteke soilik)       

1. Bai 1 1 1 1 1 

2. Ez 2 2 2 2 2 

P5. Pertsona informatzailea (Erreferentziazko pertsona eta/edo 
bere bikotea) 

     

1. Bai 1 1 1 1 1 

2. Ez 2 2 2 2 2 

P6. Erreferentziazko pertsonarekin harremana      

1. Erreferentziazko pertsona 1 1 1 1 1 

2. Senar-emazte edo bikotea 2 2 2 2 2 

3. Seme-alaba, seme-alabaordeak 3 3 3 3 3 

4. Suhi, erraina. 4 4 4 4 4 

5. Aita, ama, aita-amaginarrebak 5 5 5 5 5 

6. Anai-arreba, koinata 6 6 6 6 6 

7. Biloba 7 7 7 7 7 

8. Beste ahaide bat 8 8 8 8 8 

9. Zerbitzaria 9 9 9 9 9 

10. Ahaidea ez den pertsona 10 10 10 10 10 

P7. Sexua      

1. Gizona 1 1 1 1 1 

2. Emakumea 2 2 2 2 2 

P8. Legezko egoera zibila       

1. Ezkongabea 1 1 1 1 1 

2. Ezkondua 2 2 2 2 2 

3. Alarguna 3 3 3 3 3 

4. Dibortziatua, banandua 4 4 4 4 4 

P9. Inkesta hau betetzeko garaiko adina  I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I 

P10. Jaiotza hilabetea (Kodetu 1 eta 12 tartean) I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I 

P11. Jaiotza urtea (Urte osoa 4 digitukoa) I__II__II__II__I I__II__II__II__I I__II__II__II__I I__II__II__II__I I__II__II__II__I 

P12. Jaiolekua (Estatuan jaiotakoa bada, galdetu zein probintzian; 
atzerrian jaiotakoa bada, galdetu herrialdeaz) 

     

1. Estatuan bada, zein Probintzia edo Lurralde Historikoan? ___________↘ __________↘ __________↘ __________↘ __________↘ 

         - Kodea  (A kodeak)    I__II__I I__II__II__I I__II__II__I I__II__II__I I__II__II__I 

2. Estatutik kanpo bada, zein herrialdetan?  ___________↘ __________↘ __________↘ __________↘ __________↘ 

           - Kodea (B kodeak) I__II__II__I I__II__II__I I__II__II__I I__II__II__I I__II__II__I 

(Soilik galdetu P12 = “2”bada; galdera honetan “1” jarri P12ari 1 
erantzunez gero)  
P13. Herritartasuna (Aukera bakar bat markatu) 

     

1. Espainiarra 1 1 1 1 1 

2. Espainiarra eta beste bat   2↘   2↘   2↘   2↘   2↘ 

            - Beste herrialde bat (Espainiaz gain). Kodea  (B kodeak) I__II__II__I I__II__II__I I__II__II__I I__II__II__I I__II__II__I 

3. Atzerritarra   3↘   3↘   3↘   3↘   3↘ 

            - Herrialde. Kodea  (B kodeak) I__II__II__I I__II__II__I I__II__II__I I__II__II__I I__II__II__I 

4. Bestelako egoera batzuek (babes-eskatzaileak, errefuxia-
tuak, etab.)         P14. 

4 4 4 4 4 

P15. Erroldatzearen egoera (irakurri aukerak)      

1. Erroldatua Gipuzkoan 1 1 1 1 1 

2. Erroldatua Araba edo Bizkaian 2 2 2 2 2 

3. Erroldatua Espainiako beste lekuren batean           3→P17           3→P17           3→P17           3→P17           3→P17 

4. Erroldatu gabea           4→P17           4→P17           4→P17           4→P17           4→P17 
 
      

(Soilik P15 = 1 edo 2 erantzunez gero)  
P16. EAEn erroldatuta bizi izandako aroa (Soilik 12 edo hilabete 

     



 

 

gutxiago badira, jarri hilabeteen zenbatekoa)  

1. Betidanik (jaiotzaz) 1 1 1 1 1 

2. Ez beti   2↘   2↘   2↘   2↘   2↘ 
          ↘  Zenbat urte dira? I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I 
          ↘  Urtebete baino gutxiago bada, jarri zenbat hilabete I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I 

 

     

B. HEZKUNTZA-MAILA, IKASKETAK, AMA-HIZKUNTZA ETA HIZKUNTZA-IKASKETAK  
Ondoren datu batzuk eskatzen zaizkizu etxekoen hezkuntza eta ikasketa-mailaz  

Pertsonaren nortasuna: ERREFERENTZIAZKO 
PERTSONA     

Familiaren hurrenkera-zk. □ □ □ □ □ 
Lehenik, galdetuko zaizu etxebizitzan bizi diren 16 edo urte 
gehiago edota aurten 16 urte betetzen dituzten pertsonen 
inguruan. 

     

P17. Zein da lortutako ikasketa-mailarik altuena?  

0. Ez da egokia, 16 urte baino gutxiago ditu, eta ez du adin hori 
beteko aurtengoan 

0 0 0 0 0 

1. Ez daki irakurtzen ez idazten 1 1 1 1 1 

2. Badaki irakurtzen eta idazten, baina 5 baino urte gutxiagoan 
joan zen eskolara  

2 2 2 2 2 

3. Eskolara joan zen 5 edo urte gehiagoan, baina ez zuen OHO, 
DBH, Lehen-mailako ikasketa-titulua edo lehen-mailako ikas-
keten agiria lortu 

3 3 3 3 3 

4. Lehenengo zikloko Bigarren hezkuntza: 11 edo 12 eta 14 
urteen tartean jasotako prestakuntza, aurreko sisteman, eta 
16 urte arte egungo sisteman. DBH, OHO, Lehen-mailako ikas-
keta titulua edo lehen-mailako ikasketen agiria 

4 4 4 4 4 

5. Batxilergo ikasketak: Batxilergoa (LOE/LOGSE), BBB (UBI izan 
edo ez), Goi Batxilergoa (unibertsitate aurreko ikasturtea izan 
edo ez) 

5 5 5 5 5 

6. Erdi-mailako Langintza Ikasketa edo haren baliokidea  6 6 6 6 6 

7. Goi-mailako Langintza Ikasketa edo haren baliokidea  7 7 7 7 7 

8. 1. zikloko unibertsitate-ikasketak 8 8 8 8 8 

9. 2. zikloko unibertsitate-ikasketak edo haien baliokidea 9 9 9 9 9 

10. Doktoregoa edo haren baliokidea 10 10 10 10 10 

Ondoren datu batzuek eskatzen zaizkizu etxekoen adina kontuan 
hartu gabe 

     
P18. Ikasketa moduren bat betetzen ari al zarete zu edo etxeko 
pertsonaren bat 2014/2015 ikasturtean? (Edonolako prestakun-
tza eta ikasketak hartzen dira kontuan (haurtzaindegia, irakaskun-
tza arautua edo arautu gabea, helduen hezkuntza, etab.) 

1. Bai  1 1 1 1 1 

2. Ez            2→P21           2→P21           2→P21           2→P21           2→P21 

P19. Zein ikasketa edo prestakuntza egiten ari zara 2014/2015 
ikasturtean? (Erantzun anizkuna)  

     

1. Haurtzaindegia (2 urte arte) 1 1 1 1 1 

2. Haur Hezkuntza (2 eta 5 urte tartean) 2 2 2 2 2 

3. Lehen Hezkuntza 3 3 3 3 3 

4. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) 4 4 4 4 4 

5. Lanbide Hastapeneko Kualifikazio Programa  5 5 5 5 5 

6. Batxilergoa 6 6 6 6 6 

7. Erdi-mailako LH  7 7 7 7 7 

8. Goi-mailako LH 8 8 8 8 8 

9. Unibertsitate Graduko ikasketak, Arkitektura, Ingeniaritza 
edo baliokidea 

9 9 9 9 9 

10. Doktoregoa edi unibertsitateko Master ofiziala, medikuntza 
espezialitateak edo baliokideak 

10 10 10 10 10 

11. Hizkuntza Eskola Ofizialeko eta Musika eta Dantza Eskoletako 
ikasketak  

11 11 11 11 11 

12. Pertsona Helduen Hezkuntza Ikasketak (HHI) 12 12 12 12 12 

13. Hezkuntza berezia edo baliokidea  13 13 13 13 13 

14. Beste batzuk P20 14 14 14 14 14 

Ondoren eskatzen zaizu ama-hizkuntza eta hizkuntzen ikasketaz 
galdera batzuei erantzutea. Mesedez, erantzun etxebizitzan 
dauden 3 edo urte gehiagoko pertsonez.      

P21. Zein da zure ama-hizkuntza? Eta zure etxebizitzan bizi 
direnena?  

1. Euskara 1 1 1 1 1 

2. Gaztelera 2 2 2 2 2 

3. Biak: euskara eta gaztelera 3 3 3 3 3 

4. Beste bat edo beste batzuek 4 4 4 4 4 
  



 

 

P22. Ama-hizkuntzaz gain, zein bestelako hizkuntzetan jarduterik 
duzu? Eta etxebizitzan bizi diren beste pertsonek?  

     

1. Euskara  1  1  1  1  1 

2. Gaztelera  2  2  2  2  2 

3. Ingelesa  3  3  3  3  3 

4. Frantsesa  4  4  4  4  4 

5. Alemana  5  5  5  5  5 

6. Beste hizkuntza batzuek  6  6  6  6  6 

0. Beste hizkuntza batzuek  0  0  0  0  0 

 
     

C. OSASUNA ETA AUTONOMIA 

Ondoren eskatzen zaizu etxebizitzako pertsona bakoitzaren inguruan osasun eta arreta sanitarioari buruzko galdera batzuei erantzutea. 

Pertsonaren nortasuna: ERREFERENTZIAZKO 
PERTSONA 

    

Familiaren hurrenkera-zk. □ □ □ □ □ 
P23. Nolakotzat joko zenuke etxebizitzako pertsona bakoitzaren 
osasuna?  

     

1. Oso ona 1 1 1 1 1 

2. Ona 2 2 2 2 2 

3. Hala-holakoa 3 3 3 3 3 

4. Eskasa 4 4 4 4 4 

5. Oso eskasa 5 5 5 5 5 

P24. Zein da duzun osasun-estaldura? (Irakurri aukerak. Badago 
aukera bat baino gehiago markatzerik) 

     

1. Gizarte Segurantza (Osakidetza) 1 1 1 1 1 

2. Kolektiboki afiliatzeko mutualitatea (derrigorrezkoa) 2 2 2 2 2 

3. Aseguru pribatuak (borondatezkoa) 3 3 3 3 3 

4. Beste batzuek 4 4 4 4 4 

5. Batere ez 5 5 5 5 5 

P25. Tabakoa erretzeko ohitura al duzu? (Eguneko bost zigarreta 
edo gehiago erretzen baditu) 

     

1. Bai 1 1 1 1 1 

2. Ez  2 2 2 2 2 

P26. Joan al zara osasun-egoitzaren batera joandako urtean? 
Galdera honetan kontuan hartzen dira anbulatorio, ospitale eta 
kontsulta pribatuak.   

     

1. Bai 1 1 1 1 1 

2. Ez  2 2 2 2 2 

P27. Ezgaitasun, osasun-arazo edo gaixotasunen baten ondorioz, 
ba al duzu %33 edo gradu gehiagoko ezgaitasun-agiririk?  

     

1. Bai 1 1 1 1 1 

2. Ez  2 2 2 2 2 

P28. Ba al du etxekoren batek ezgaitasun, gaixotasun kroniko 
edo osasun-arazo larririk bere adineko edonoren antzera bizi-
moduko  oinarrizko eginkizunak betetzeko –jan, jantzi, mugitu, 
komunikatu edota komunera joateko? 

     

1. Bai 1 1 1 1 1 

2. Ez               2→P34              2→P34              2→P34              2→P34              2→P34 

P29. Egin al duzue, zuk edota etxekoren batek, mendekotasuna-
ren ebaluazioa egiteko eskaria?  

     

1. Bai 1 1 1 1 1 

2. Ez               2→P31              2→P31              2→P31              2→P31              2→P31 

P30. Zein ezgaitasun-maila aitortu zaio?      

1. I. Gradua edo mendekotasun moderatua  1 1 1 1 1 

2. II. Gradua edo mendekotasun larria 2 2 2 2 2 

3. III. Gradua edo mendekotasun oso larria 3 3 3 3 3 

4. Ez du mendekotasun-gradua ezagutzen 4 4 4 4 4 

5. Ez zaio onartu inongo mendekotasun-gradurik 5 5 5 5 5 

6. Erabaki gabe dago mendekotasun-gradua 6 6 6 6 6 

P31. Eguneko bizimoduko betekizunetarako laguntza moduren 
bat edota beste pertsona baten laguntza behar al du? 

     

1. Bai 1 1 1 1 1 

2. Ez               2→P34              2→P34              2→P34              2→P34              2→P34 

P32. Laguntza beharrezkoa gertatuz gero, ari al da laguntza hori 
jasotzen?  

     

1. Bai  1 1 1 1 1 

2. Ez               2→P34              2→P34              2→P34              2→P34              2→P34 

 
 
 
 

     

P32A. Pertsona horrek jasotzen al du Mendekotasun Legeari      



 

 

loturiko Foru Aldundiaren prestazio ekonomikorik? (Irakurri 
aukera guztiak eta bakar bat markatu) 

1. Ez 1 1 1 1 1 

2. Bai, familia-inguruan zaintzak jasotzeko prestazio ekonomikoa  2 2 2 2 2 

3. Bai laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa 3 3 3 3 3 

P33. Mesedez, esan zein pertsonen laguntza edo zerbitzuak 
jasotzen dituzten etxebizitzan beharra duten pertsonek (Irakurri 
aukera guztiak. Erantzun anizkuna. Gehienez ere hiru jarri) 

     

1. Etxebizitzan bizi den emakumezkoa 1→P34 1→P34 1→P34 1→P34 1→P34 

2. Etxebizitzan bizi den gizonezkoa 2→P34 2→P34 2→P34 2→P34 2→P34 

3. Etxean bizi ez den emakumezko ahaidea 3→P34 3→P34 3→P34 3→P34 3→P34 

4. Etxean bizi ez den gizonezko ahaidea 4→P34 4→P34 4→P34 4→P34 4→P34 

5.Etxez etxeko laguntza-zerbitzu publikoa (administrazioak kontra-
tatutakoa) 

5→P34 5→P34 5→P34 5→P34 5→P34 

6.Etxean lanean ari den pertsona    6→P33A    6→P33A    6→P33A    6→P33A    6→P33A 

7.Telelaguntza-zerbitzua 7→P34 7→P34 7→P34 7→P34 7→P34 

8.Beste batzuk. Zehaztu: ______________________________ 8→P34 8→P34 8→P34 8→P34 8→P34 

(Soilik galdetu P33= “6” bada) 
P33A. Esango al didazu zein den pertsona horren jaioterrria? __________↘ __________↘ __________↘ __________↘ __________↘ 

- Herrialdea. Kodea  (B Kodeak) 
I__II__II__I I__II__II__I I__II__II__I I__II__II__I I__II__II__I 

P33B. Zein lanegoeran dago persona hori? (Irakurri aukera guz-
tiak eta bakar bat markatu) 

     

1. Enpresa batek kontratatzen du 1 1 1 1 1 

2. Etxebizitza edo familia propioak kontratatzen du 2 2 2 2 2 

3. Pertsona autonomoen erregimenan altan emana dago 3 3 3 3 3 

4. Beste egoera batzuek 4 4 4 4 4 

P34. Joaten al da zure etxekoren bat ondoren aipatuko diren 
eguneko arreta-zerbitzuren batera?  

     

1. Pertsona adinduentzako eguneko zentroa 1 1 1 1 1 

2. Okupazio-zentroa 2 2 2 2 2 

3. Enplegu-zentro berezia 3 3 3 3 3 

4. Buru-osasun arazoak dituzten pertsonentzako eguneko zentroa 4 4 4 4 4 

5. Drogamenpekotasun arazoak dituzten pertsonentzako eguneko 
zentroa edo programa anbulatorioa 

5 5 5 5 5 

6. Gizarte-bazterketa egoeran edo horren arriskuan diren pertso-
nentzako eguneko zentroa  

6 6 6 6 6 

7. Bestelako zentro eta zerbitzu batzuek 7 7 7 7 7 

8. Ez da joaten inolako eguneko zentro edo zerbitzura  8 8 8 8 8 
 
 
 

     

D. JARDUERA, ENPLEGUA ETA FORMAKUNTZA 

Ondoren galdetuko zaizu etxebizitzan bizi diren 16 edo urte gehiago dituzten (edo aurten 16 urte beteko dituztenak) enplegu eta okupazioaren inguruko datu 
batzuek  

Pertsonaren nortasuna: ERREFERENTZIAZKO 
PERTSONA 

    

Familiaren hurrenkera-zk. □ □ □ □ □ 
P35. Lanik egin al duzu inoiz?       

1. Bai 1 1 1 1 1 

2. Ez  2 2 2 2 2 

P36. Joandako hilabetean, ondoren aipatuko direnetatik zein 
izan da egoera nagusia? (Irakurri aukera guztiak eta bakar bat 
markatu)  

     

1. Lanpetua (bertan kontuan hartzen dira soldatako langileak, 
beregaineko langile, familia-laguntza negozioan eta epe bate-
rako bajan edo amatasun-baimena duten langileak) 

          1→P38           1→P38           1→P38           1→P38           1→P38 

2. Langabetua            2→P43           2→P43           2→P43           2→P43           2→P43 

3. Ikasle, eskola-ikasle edo prestakuntzan           3→P43           3→P43           3→P43           3→P43           3→P43 

4. Erretiratua, erretiro aurreratua            4→P48           4→P48           4→P48           4→P48           4→P48 

5. Lanerako ezintasun iraunkorra           5→P48           5→P48           5→P48           5→P48           5→P48 

6. Errentaduna            6→P43           6→P43           6→P43           6→P43           6→P43 

7. Etxeko lanak eta/edo adingabe edo beste pertsona batzuen 
zaintza  

          7→P43           7→P43           7→P43           7→P43           7→P43 

8. Jardunik gabeko beste pertsona batzuek     8↘    8↘    8↘    8↘    8↘ 
                     ↘ Zehaztu: P37 

________→P48 ________→P48 ________→P48 ________→P48 ________→P48 
  



 

 

Pertsonaren nortasuna: ERREFERENTZIAZKO 
PERTSONA     

Familiaren hurrenkera-zk. □ □ □ □ □ 
P38. Ondoren galdetuko zaizu etxeko pertsona lanpetuek egiten 
dituzten zeregin nagusiez. Esango al zenituzke zein lan, profesio 
edo lanbide duten etxekoek? (Ahal bezain beste zehaztu, adibi-
dez: komertzioko dendaria, ospitale batean klinika-auxiliarra, 
eskola-irakaslea, etab.)  

     

 
(Literalki emandako erantzuna idatzi, ahal bezain zehatzen, eta 
ondoren C kodeetako taularen arabera kodetu)  

____________

____________

____________

____________

___________↘ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_______↘ 

____________

____________

____________

____________

___________↘ 

____________

____________

____________

____________

___________↘ 

____________

____________

____________

____________

___________↘ 

Kodea: I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I 

P39. Esango al zenuke zein ekonomia-sektorekoa den lan egin 
edo zuzentzen duzun saltegiak?  

     

1. Lehen-sektorea (nekazaritza, abeltzaintza, basogintza, arrantza) 1 1 1 1 1 

2. Industria 2 2 2 2 2 

3. Eraikuntza 3 3 3 3 3 

4. Zerbitzuak 4 4 4 4 4 

P40. Zein da zure laneko egoera profesionala? (Irakurri aukerak)      

1. Enplegatzaile edo soldatako langileak dituen enpresaria               1→P42              1→P42              1→P42              1→P42              1→P42 

2. Langile gabeko enpresaria, langile independente edo autono-
moa  

         2→P42          2→P42          2→P42          2→P42          2→P42 

3. Familia-laguntza (familiako baten negozioan egindako laguntza-
lana)  

         3→P42          3→P42          3→P42          3→P42          3→P42 

4. Kooperatiba-bazkidea          4→P42          4→P42          4→P42          4→P42          4→P42 

5. Administrazio publikoko soldatako langilea              5              5              5              5              5 

6. Enpresa publikoko soldatako langilea              6              6              6              6              6 

7. Sektore pribatuko soldatako langilea              7              7              7              7              7 

8. Beste batzuek.              8↘              8↘              8↘              8↘              8↘ 

 ↘Zehaztu: ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
P41. Nolakoa da zure kontratu edo enpresarekiko lan-
harremana? 

     

1. Zehaztugabeko epea 1 1 1 1 1 

2. Aldi baterakoa 2 2 2 2 2 

3. Lan edo zerbitzukoa 3 3 3 3 3 

4. Bestelako bat 4 4 4 4 4 

5. Kontraturik gabea 5 5 5 5 5 

P42. Ordaintzen al duzu edo ordaintzen al dute zure gizarte-
segurantzako kuota?  

     

1. Bai 1 1 1 1 1 

2. Ez 2 2 2 2 2 

P42A. Zenbat ordu eskaintzen dizkiozu astero lan ordainduari? 
(Kontuan hartzen dira ohikoan egiten diren ordu osagarriak. Lan 
hori irregularra bada, azalduko da joandako lau asteetan bataz 
bestean lan egindako ordu-kopurua) 

     

Lan egindako asteko bataz besteko ordu-kopurua I__II__I,I__I I__II__I,I__I I__II__I,I__I I__II__I,I__I I__II__I,I__I 
 (P42A< 30 ordu bada) 
P42B. Ondorengo hauetatik zein da astean 30 ordu baino gutxia-
goan lan egiteko arrazoi nagusia? (Arrazoi bakar bat azaldu) 

P42A≥30h.→P44 

P42A˂30h.→P42B 

P42A≥30h.→P44 

P42A˂30h.→P42B 

P42A≥30h.→P44 

P42A˂30h.→P42B 

P42A≥30h.→P44 

P42A˂30h.→P42B 

P42A≥30h.→P44 

P42A˂30h.→P42B 

1. Ikaskuntza eta prestakuntzarako ikastaroak burutzea  1→P44 1→P44 1→P44 1→P44 1→P44 

2. Eritasun edo ezgaitasun propioa 2→P44 2→P44 2→P44 2→P44 2→P44 

3. Ume, heldu gaixo, ezgaitu edo adinduen zainketa  3→P44 3→P44 3→P44 3→P44 3→P44 

4. Bestelako familia edo betekizun pertsonalak 4→P44 4→P44 4→P44 4→P44 4→P44 

5. Jardunaldi osoko lan bat aurkitzeko ezintasuna  5→P44 5→P44 5→P44 5→P44 5→P44 

6. Jardunaldi osoko lanik nahi ez izatea  6→P44 6→P44 6→P44 6→P44 6→P44 

7. Beste arrazoi batzuek 7→P44 7→P44 7→P44 7→P44 7→P44 

P43. Joandako 12 hilabeteetan bete al duzu ordainduriko langin-
tzarik?  

     

1. Bai 1 1 1 1 1 

2. Ez         2→P45         2→P45         2→P45         2→P45         2→P45 

P44. Guztira, zenbat denboran egin duzu ordainduriko lana 12 
hilabeteetan? Eta epe horretan, bataz bestean, zenbat lanordu 
egin dituzu astean? 

     

Lan egindako hilabete-kopurua: I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I 

Astero lan egindako bataz besteko ordu-kopurua:  I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I 

P45. Enplegu bila al zabiltza?       

1. Bai 1 1 1 1 1 

2. Ez         2→P48         2→P48         2→P48         2→P48         2→P48   



 

 

P46. Noiztik zabiltza enplegu bila? (Idatzi erantzuna hilabeteen 
arabera; urteka erantzunez gero, erantzun literala jarri eta hila-
bete-kopurua kalkulatu hartatik)  P47 

     

Erantzun literala: __________ __________ __________ __________ __________ 

72 hilabete arteko kopurua (72 = 6 urte): 
(0 = hilabete 1 baino gutxiago; 73 = 6 urte baino gehiago) I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I I__II__I 

 (P36=1 edo 2) 
P48. Etxebizitzan bizi diren 16 edo urte gehiago dituzten pertso-
nak kontuan hartuz, dela lanean edo langabezian, egin al dute 
hurrenez hurren aipatuko zaizkizun prestakuntza-ekintza haue-
takoren bat joandako urtean? (Irakurri aukerak. Erantzun aniz-
kuna) 

     

1. LANBIDEko ikastaroak, Langintza Eskola edo langabetuentzako 
bestelako ikastaroren bat  

1 1 1 1 1 

2. Enpresak sustatutako prestakuntza-ikastaroak 2 2 2 2 2 

3. Kualifikazio profesionala hobetzearren egindako beste ikastaro 
batzuek (oposaketen prestakuntza, hizkuntzak akademietan, 
informatika)  

3 3 3 3 3 

4. Batere ez 4 4 4 4 4 

      

E. ETXEBIZITZAKO EKONOMIA-SARBIDEAK  

Ondoren galdetzen zaizu, adinari konturik hartu gabe, zer-nolako diru-sarbideak izaten diren etxean? 

Pertsonaren nortasuna: ERREFERENTZIAZKO 
PERTSONA 

    

Familiaren hurrenkera-zk. □ □ □ □ □ 
P49. Joandako hilabetean, jaso al duzu diru-sarbiderik? (Edono-
lako modukoa) 

     

1. Bai 1 1 1 1 1 

2. Ez. Pasa P59 galderara           2→P59           2→P59           2→P59           2→P59           2→P59 

P50. Joandako hilabetean soldatako langintzan jarduteagatik 
jaso al duzu diru-sarbiderik? (Kontuan hartzen dira ikastaldi- eta 
praktika-kontratuak) Mesedez, jarri hileko soldataren zenbate-
koa, kontuan hartuz diru-sari osagarriak, ordu osagarriak, komi-
sio, eskupeko, etekinen partaidetza eta bestelako soldatako diru-
sarbideak. Baita ere, enpresak doan edota kostu gutxiagoan 
eskainitako erraztasunak.  

     

1. Bai.    1↘   1↘   1↘   1↘   1↘ 
↘ Jarri hilabeteko zenbatekoa __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € 

2. Ez 2 2 2 2 2 

P51. Joandako hilabetean, jaso al duzu 65 urte baino gehiagoko 
familiako baten erretiro, aurre-erretiro, alarguntasun, ume-
zurtz- edo balioezintasun-pentsiorik?  

1 Zahartzaro edo erretiroa 
2. Aurre-erretiroak, enpresetako birmoldatze-prozesuren 

batean daudenak ezik 

3. Biziraupen-erretiroa (alarguntasun, umezurtz edo fami-
liaren aldekoa)  

4. 65 urte baino gehiago duten pertsona adinduen baliae-
zintasuna  

 

     

1. Bai. Jarri nolakoa 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 
 ↘Jarri hilabeteko zenbatekoa __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € 

2. Ez 2 2 2 2 2 

P52. Joandako hilabetean, jaso al duzu langabeentzako dirurik? 
Zein modutakoa?  

1. Langabeentzako Kontribuzio Prestazioa  
2. Langabezia-saria 

3. Lanbide-heziketako prestakuntza-ikastaroetarako lagun-
tzak  

 

     

3. Bai. Jarri nolakoa 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 
 ↘Jarri hilabeteko zenbatekoa __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € 

4. Ez 2 2 2 2 2 

P53. Joandako hilabetean, jaso al duzu gaixotasun, 65 urte 
azpikoen baliaezintasun edo enpresa-birmoldaketa baten 
ondorioz aurre-erretiroko diru-saririk?  

1. Gaixotasuna 
2. Baliaezintasuna ( >65 urte salbu) (LISMI) 

3. Aurre-erretiroa enpresa-birmoldaketa eta berregiturake-
taren ondorioz  

 

     

1. Bai. Jarri nolakoa 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 
↘Jarri hilabeteko zenbatekoa __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € 

2. Ez 2 2 2 2 2 
  



 

 

Pertsonaren nortasuna: ERREFERENTZIAZKO 
PERTSONA     

Familiaren hurrenkera-zk. □ □ □ □ □ 
P54. Joandako hilabetean, jaso al duzu aldian behingo familia-
babesa, seme-alaben kontu edo lana eta familia bateratzeko 
diru-sarbiderik? 

1. Familiari babesa (jaiotza, amatasuna, mendeko-
egoerekin bat ez datozen adingabeen zaintza, kontzilia-
zioa) 

2. Seme-alaben kontuko prestazioak  
 

     

1. Bai. Jarri nolakoa 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 
 ↘Jarri hilabeteko zenbatekoa __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € 

2. Ez 2 2 2 2 2 

P55. Joandako hilabetean, jaso al duzu laguntza edo diru-
sarbiderik mendeko-egoeran dauden pertsonak zaintzeko?  

     

1. Bai   1↘   1↘   1↘   1↘   1↘ 
 ↘ Jarri hilabeteko zenbatekoa __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € 

2. Ez 2 2 2 2 2 

P56. Joandako hilabetean, jaso al duzu ezkonlagun edo gura-
soen mantenu-pentsiorik? 

     

1. Bai   1↘   1↘   1↘   1↘   1↘ 
↘ Jarri hilabeteko zenbatekoa __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € 

2. Ez 2 2 2 2 2 

P57. Joandako hilabetean, jaso al duzu Diru-sarbideak Berma-
tzeko Errenta (lehenagoko Oinarriko Errenta), Etxebizitzaren 
Prestazio Osagarria edo Diru-sarbideak Bermatzeko Laguntza-
rik?  

1. Diru-sarbideak Bermatzeko Errenta (DBE), Etxebizitzaren 
Prestazio Osagarririk gabe (EPO)  

2. Diru-sarbideak Bermatzeko Errenta (DBE) eta Etxebizitza-
ren Prestazio Osagarrira (EPO) 

3. Diru-sarbideak Bermatzeko Laguntza 
 

     

1. Bai. Jarri nolakoa 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 1 → I__I ↘ 
↘Jarri hilabeteko zenbatekoa __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € 

2. Ez P58. 2 2 2 2 2 

P59. Joandako 12 hilabeteetan, jaso al duzu aparteko ordainsa-
ririk soldata, langabezia- edo pentsio-prestazioengatik? 

     

1. Bai   1↘   1↘   1↘   1↘   1↘ 
 ↘  Jarri urteko zenbatekoa __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € 

2. Ez 2 2 2 2 2 

P60. Joandako 12 hilabeteetan, jaso al duzu edozein moduko 
enpresa propio baten ustiapenaren diru-sarbiderik, autoen-
plegu edo bestelako bategatik?  

     

1. Bai   1↘   1↘   1↘   1↘   1↘ 
 ↘  Jarri urteko zenbatekoa __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € 

2. Ez 2 2 2 2 2 

P61. Joandako 12 hilabeteetan, jaso al duzu ikastaro, konferen-
tzia edota antzeko jardueraren baten diru-sarbiderik?  

     

1. Bai   1↘   1↘   1↘   1↘   1↘ 
 ↘ Jarri urteko zenbatekoa __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € __ __ __ __ € 

2. Ez 2 2 2 2 2 

P62. Joandako 12 hilabeteetan, jaso al duzue etxebizitzan hurrenez hurren aipatzen diren 
kontzeptuen araberako diru-sarbide garbirik?: 

Bai  Ez 

 *Galerak 
Urteko  

zenbatekoa 
 

1. Jabetza-errentak, adibidez, hirietako etxe, garaje edo baserri-turismo baten alokairua (Man-
tenu-gastu, tasa eta beste zergak kenduz) 

1 → I__II__II__II__I € 2 

2. Kapital higigarrien errentak (interesak edo mozkinak) edo pentsio-fondo eta antzekoen 
ondorioz jasotakoak [*Diru-sarbidearen emaitza negatiboa izanez gero, jarri  “X” koadro-
txoan] 

     1 →  
 

I__II__II__II__I € 
2 

3. Ogasunaren itzulpenak (PFEZ) [*Diru-sarbidearen emaitza negatiboa izanez gero, jarri  “X”]      1 →  
 

I__II__II__II__I € 2 

4. Loteria edo bestelako sariak  1 → I__II__II__II__I € 2 

5. Gizarte Larrialdietarako laguntzak (Ez hartu kontuan Etxebizitzaren Diru-laguntza Osagarria) 1 → I__II__II__II__I € 2 

6. Ikasketa-bekak edo adingabekoentzako laguntzak, kontuan hartuz jangela- eta haurtzain-
degi-bekak  

1 → I__II__II__II__I € 2 

7. Udalerri eta Diputazioko bestelako gizarte-laguntza publikoak  1 → I__II__II__II__I € 2 

8. Lan-arloko kalte-ordainak   1 → I__II__II__II__I € 2 

9. Jaiotza edo adopziorako aldi bakarreko prestazioak  1 → I__II__II__II__I € 2 

10. Lana eta familia bateratzeko noizbehinka jasotako laguntza  1 → I__II__II__II__I € 2 

11. Familia, adiskide edo bizilagunek emandako laguntza ekonomikoa  1 → I__II__II__II__I € 2 

12. Erakunde pribatuek emandako laguntza ekonomikoa (Caritas, Gurutze Gorria, etab.)  1 → I__II__II__II__I € 2 

 



 

 

F. GASTUAK ETA ETXEBIZITZAKO EGOERA EKONOMIKOA  

Ondoren galdetuko zaizu zure etxebizitzako gastu eta egoera ekonomikoa-
ren inguruan.  

P63. Etxebizitza honetan egiten al da hurrenez hurren aipatuko den or-
dainketaren bat?  

Hipoteka edo bestelako maileguren bat etxebizitza eskuratzeko  1 

Alokairuaren ordainketa 2 

Bietako batere ez. Pasa P65 galderara. 3 

P64. Esango al zenuke zein izan den azken hileko diruaren zenbatekoa? 
Mailegua bada, mesedez, jarri zenbatekoa izan den jasotako azken errezi-
boa, amortizazioa eta interesak berezituz.  
  

Hileko zenbatekoa _______________ I__II__II__II__I € 
  

P65. Ba al duzu esaterik zenbateko elektrizitate-gastua egin den joandako 
hamabi hilabeteetan? Zehazki jakin ezean, saiatu diru-kalkulu bat egiten. 
Esan dezakezu urte osoan edo bataz bestean egindako gastua, urtean egin-
dako ordainketak zehaztuz.  
  

a. Zenbatekoa _______________ I__II__II__II__I € 
 

b. Zenbatekoaren epea (hilabeteka) I__II__I 
  

P66. Ba al duzu esaterik etxebizitzan egindako gasaren gastua joandako 
hamabi hilabeteetan (edo bestelako erregairen batena)? Zehazki jakin 
ezean, saiatu diru-kalkulu bat egiten. Esan dezakezu urte osoan edo bataz 
bestean egindako gastua, urtean egindako ordainketak zehaztuz. 
  

a. Zenbatekoa _______________ I__II__II__II__I € 
 

b. Zenbatekoaren epea (hilabeteka) I__II__I 
  

P67.  Joandako 12 hilabeteetan, eta zailtasun-ekonomikoak medio, izan al 
duzu atzerapenik etxeko hipoteka, alokairu edo mantenimenduari loturiko 
erreziboak ordaintzeko (ura, gasa, elektrizitatea, komunitatea, etab.)? 
Baiezkoa bada aurreko erantzuna, ba al duzu esaterik zein errezibotan? 
(Irakurri erantzueko aukerak. Badago bat baino gehiago markatzerik) 

Bai, etxebizitza hau ordaintzeko eskatutako hipoteka-mailegua  1 

Bai, etxebizitza honetako alokairua ordaintzeko erreziboa  2 

Bai, ura, gasa, kalefakzioa, elektrizitatea eta beste batzuen 
erreziboak ordaintzeko 

3 

Ez dut atzerapenik izan erreziboak ordaintzean 4 

P68. Aurrezkirik ba al du familia honek?  

Bai 1 

Ez. Pasa P70 galderara 2 

P69. Bestelako diru-sarbiderik izan ezean, zenbat hilabetean erabili deza-
kezue aurreztutako dirua egungo gastua mantentzeko?  
  

Hilabete-kopurua _______________ I__II__II__I 
  

P70. Esan zertarako ahalmena duzuen etxebizitzan:  

 Bai Ez 

1. Gutxienez aste batean etxetik kanpora oporretara 
joateko 

1 2 

2. Gutxienez bi egunetik behin haragia, oilaskoa edo 
arraia jateko (edo horren baliokidea begetarianoen 
artean)  

1 2 

3. Etxebizitza tenperatura egoki batean mantentzeko 
hilabeterik hotzenetan  

1 2 

P71. Baliabide propioak erabiliz, ba al da ustekabeko 800 €ko gastu bati 
aurre egiterik?  

Bai 1 

Ez 2 

P72. Gaur egun, ba al duzu etxebizitzaz beste ordaindu beharreko kreditu 
pertsonalik (autoa, bidaiak, eraikuntza-lanak, etab.)?  

Bai. 1 

Ez. Pasa P74 galderara 2 

P73. Zenbatekoa izan da kreditu horren azkeneko hilabeteko ordainketa?  
  

Hilabeteko zenbatekoa _______________ I__II__II__II__I € 
  

P74. Joandako 12 hilabeteetan, kreditu-txartela erabili beharrik izan al 
duzu bitan baino gehiagoan hilabetea osatu ahal izateko?  

Bai 1 

Ez 2 

P75. Joandako 12 hilabeteetan, behin baino gehiagotan gertatu al zaizu 
diru-kontuak agerian izatea, hau da, kontua gorrian izana etxebizitzako 
ordainketak egiteko kontu-korrontean?  

Bai 1 

Ez 2 

P76. Joandako urtean, arazo ekonomikoen ondorioz, marka ezazu hurrenez 
hurren aurkeztutako arazo hauetakorik izan ote duzun. 

 Bai Ez 

1. Astialdirako gastuak gutxitu beharra  1 2 

2. Ohiko harreman sozialen galera 1 2 

3.  Etxebizitzako energia-gastuak gutxitu beharra      
(elektrizitatea, ura, gasa, kalefakzioa ordaintzeko erre-
ziboak… 

1 2 

4. Argia, ura, gasa edo telefonoa mozteko abisuak  1 2 

5. Jantzi eta oinetakoen oinarriko gastuak gutxitu beharra  1 2 

6. Elikatzeko oinarriko gastuak gutxitu beharra 1 2 

7. Elikadura-dieta egoki bat ezin eramana  1 2 

8. Botikaren bat erosteari utzi edo medikuak agindutako 
tratamendu bat eten beharra 

1 2 

9. Bat-batean edo bestelako epe batean, etxebizitzatik 
bidalia izateko mehatxua 

1 2 

10.  Lagun, bizilagun edo familiakoei laguntza ekonomikoa 
eskatu beharra  

  

11. Erakunde sozial publiko edo pribatuei laguntza eko-
nomikoa eskatu beharra  

1 2 

12. Modu nabarmenean aurrezkiak berreskuratu beharra  1 2 

P77. Une honetan, zure familia nola definituko zenuke?: (Irakurri aukera 
horiek guztiak eta bakarra hautatu) 

Oso pobrea 1 

Pobrea 2 

Pobre-antzean 3 

Ahal-moduan, bataz bestekotik behera 4 

Bataz bestekotik gora, erosoa 5 

Arrakastatsua, estuasunik gabekoa 6 

Aberatsa, aski diruduna 7 

Oso aberatsa P78 8 

P79. Oro har hartuta, esango al zenuke zenbatekoa den, bataz bestean, 
familiak dituen hileko diru-sarbideak?  
  

Hileko diru-sarbideak_______________ I__II__II__II__I € 
  

P80. Berez, etxebizitzako diru-sarbideak kontuan hartuz, nola moldatzen 
zarete hilabete bukaeran?  

Ia ezinean 1 

Nekez 2 

Zailtasunez 3 

Erraz-antzean 4 

Erraz 5 

Oso erraz 6 

P81. Esango al zenuke zenbatekoa den, bataz bestean, familiak dituen 
hileko gastuak? 
  

Hileko gastuak _______________ I__II__II__II__I € 
  

P82. Egun etxebizitzan bizi duzuen egoeran, zenbatekoa da hilabete bukae-
ran derrigorrez behar den gutxiengo diru-sarbidea? 
  

I__II__II__II__I € 
  

P83. Egun etxebizitzan bizi duzuen egoeran, zenbatekoa da oinarriko 
premiei aurre egiteko gutxiengo diru-sarbidea? (elikadura, jantziak, oine-
tako eta oinarrizko premiatzat jotzen direnak)  
  

              I__II__II__II__I € P84 P85 
  

P86. Gosea igaro al duzue aldiren batean oraingo etxebizitzan joandako 
hamarkadan? (Irakurri erantzuteko aukerak eta markartu bakar bat) 

Bai aldiren batean, baina ez orain 1 

Sarritan, baina ez orain 2 

Bai, oraintxe 3 

Inoiz ez  4 
 

 

 

 

 
 

  



 

 

P87. Zein edo zeintzuk dira jaki, arropa, eskola eta antzeko gastuen per-
tsona arduradunak? Eta zeinek kudeatzen ditu gastu handiagoak eta 
koiunturalak (erosketa garrantzitsuak, etxebizitzako obrak, etab) eta 
inbertsioak? (Markatu X batez, inkestan etxebizitzako pertsona bakoitzari 
emandako kodeaz. Kasuaren arabera, bat baino gehiago markatu daitezke) 

Hurrenkera zk. 
Ohiko  

gastuak 
Gastu  

koiunturalak 

01 1 1 

02 2 2 

03 3 3 

04 4 4 

05 5 5 

Etxebizitzatik kanpoko beste pertsona 
bate edo pertsona gehiago 

8 8 

P88 

G. ETXEBIZITZA NAGUSIAREN EZAUGARRIAK 

Ondoren galdetuko zaizu etxebizitzaren inguruan  

P89. Zein da etxebizitzaren azalera erabilgarria (Bertan bizi ahal izateko 
azalera da hori, etxebizitzako hormen baitakoa, eta etxeko eremu komunak 
ez direlarik kontuan hartzen) 

Azalera erabilgarria metro koadrotan………..…………… I___II___I m2 

P90. Zenbat gela ditu etxebizitzak?  
Kontuan hartu behar dira: logelak, jangelak, saloiak, egoteko gelak, eta  4 
m2 edo gehiago dituzten sukaldeak. Kontuan hartu beharrekoak dira, betiere 
etxebizitza propiotik iritsi eta bizitegi-gune gisara erabili daitezkeen traste-
leku, soto edo ganbarak.  
Ez dira kontuan hartu behar: bainugelak, terrazak, korridore, atari, jantzi-
gela, erabilera profesionalerako gelak eta 4 m2 baino gutxiago dituzten 
sukaldeak. 

Gela-kopurua:…………………………………………………………        I___II___I 

P91. Noiz bukatu zuten etxearen eraikuntza? (Etxean birgaitze-lanak egin 
badituzte, idatzi behar da aipatutako aldaketen data zein den) 

1979. urtea baino lehenago 1 

1979 eta 2005 urteen tartean 2 

2005aren ondoren 3 

P92. Zein da etxebizitza edukitzeko erregimena? (Irakurri aukera guztiak. 
Soilik aukera bakar bat markatu behar da) 

Jabetza 

Erosketa bidez, erabat ordaindua  1 

Erosketa bidez, ordainsariak ordaindu beha-
rrean (hipoteka) 

2 

Ondarea edo emandakoa 3 

Doan edo ia 
doan eskura-
tua 

Lan-arrazoiengatik nagusiak/enpresak emandakoa  4 

Familiakoek emandakoa 5 

Beste pertsona, erakunde edo instituzioek 
emandakoa 

6 

Errenta 

Partikularra 7 

Gizarte-alokairua BOE/Bizigune 8 

Berriz alokatua 9 

Bestelako 
egoera batzuek 

Legez kanpo okupatua 10 

Bestelako egoera batzuek P93 11 

P94. Bizi zaren etxebizitza horretaz gain, ba al duzu beste etxebizitzaren 
bat edo gehiagoren jabetzarik?  

Bai 1 

Ez                                                                                                 P95 2 

P96. Hurrenez hurren azaldutako arazoren bat al du zure etxebizitzak?  

 Bai Ez 

1. Eraikuntza eskasaren ondorioz kalte edo erorkinak 1 2 

2. Itukinak, hormetako hezetasuna, zolua, sabaia eta 
zimenduak, edo usteltzekoan dagoen zolua, leiho- eta 
ate-markoak.  

1 2 

3. Egun-argi eskasa 1 2 

4. Bizilagunen edo kanpotik datorren zarata (trafikoa, 
negozioak, inguruko lantegiak, etab.) 

1 2 

5. Arkitektura-oztopoak daude, eta ezintasun fisikoak 
dituzten pertsonak bizi dira etxebizitzan  

1 2 

 
 
 
 
 
 

  

P97. Hurrenez hurren aipatutako arazoren bat gertatzen al da etxebizitza 
dagoen auzoan?  

 Bai Ez 

1. Kutsadura, zikinkeria edo industria eta trafikoak 
sorturiko bestelako ingurugiro-arazoak  

1 2 

2. Gaizkiletasun edo bandalismoa 1 2 

3. Kaleen garbiketa eskasa  1 2 

4. Komunikabide eskasak  1 2 

5. Gune berde gutxi (parkeak, lorategiak…)  1 2 

P98. Ondorengo instalazio eta oinarriko ekipamenduen zerrenda honetatik 
zein duzu etxebizitzan. Horietatik guztietatik bateren bat izan ezean, esan 
zein den horretarako arrazoi nagusia, mesedez.  

 
Bai, 

badago 
Ez eta ezin 

du izan 

Ez izan 
arren, izan 

dezake 

1. Iturriko ura 1 2 3 

2. Ur beroa 1 2 3 

3. Argindarra 1 2 3 

4. Ur zikina kanporatzekoa 1 2 3 

5. Bainugela osoa (komuna, 
konketa, dutxa/bainuontzi)  

1 2 3 

6. Sukaldea 1 2 3 

7. Hozkailua 1 2 3 

8. Garbigailua 1 2 3 

P99. Hurrenez hurren aipatuko zaizkizu ondare eta instalazio batzuek. 
Mesedez, esan halakorik ba al duzuen; eta horietakoren bat izan ezean, 
aipatu zein den horretarako zergatia?  

 
Bai, 

badago 
Ez eta ezin 

du izan 

Ez izan 
arren, izan 

dezake 

1. Telefonoa (finko edo sakela-
koa) 

1 2 3 

2. Koloretako telebista 1 2 3 

3. Ordenagailu pertsonala 1 2 3 

4. Internet konexioa (sakelakoa 
edo wifi) 

1 2 3 

5. Automobila (erabilera priba-
turako enpresa-autoa barne) 

1 2 3 

6. Gas naturala 1 2 3 

7. Eraikuntzako berokuntza 
zentrala 

1 2 3 

8. Banako berokuntza (gasa, 
elektrizitatea, etab.) 

1 2 3 

 

H. HARREMAN SOZIALAK ETA GIZARTE- ETA POLITIKA-
PARTAIDETZA 

Gaia aldatuz, orain galdetuko zaizu zure gizarte-harremanen sareaz eta 
gizarte- eta politika-partaidetzaz.  

P100. Esango al zenidake ondorengo taldeekiko zure harremanen nolako-
tasunaz? (Irakurri erantzuteko aukerak) 

 A B D 
Etxebizi-

tzako 
pertso-

nak 

Beste-
lako 

ahaideak 

Bizilagu-
nak 

Oso eskasa edo eskasa 1 1 1 

Bataz beste eskasak 2 2 2 

Bataz beste egokia 3 3 3 

Ona edo oso ona 4 4 4 

Harremanik gabea (baditu, baina ez du 
harremanik) 

5 5 5 

Ez da egokia (bakarrik bizi da, ez du 
lagun, bizilagunik… (Ez irakurri)  

6 6 6 

P101. Ba al duzu arazoak gertatzean lagunduko dizun pertsonarik? Adibi-
dez, dirua mailegatu, zu zeu edo zure arduran mendeko egoeran dagoen 
pertsona zaindu, sostengu emozionala, kudeaketak edo paperetan aritzeko…  

Bai 1 

Ez 2 

 

 



 

 

P102. Joandako 10 urteetan, zure etxekoren batek… 

 Bai Ez 

1. Izan al du alkoholari loturiko arazorik? 1 2 

2. Izan al du bestelako drogekin loturiko arazorik?: 
legez kanpoko drogak, botikak 

1 2 

3. Izan al du joko-arazorik?  1 2 

4. Izan al du edo ba al du kondenen agiritegirik? 1 2 

5. Jaso al ditu edo jasotzen al ditu tratu txarrak? 1 2 

6. Jaso al ditu edo jasotzen al ditu tratu txar psikologi-
koak? 

1 2 

7. Etxebizitzan bizi den nerabea bikoterik gabe nera-
bezaroan amaturikoa edo ama izatekotan al da?  

1 2 

8. Indarkeria matxistaren biktima izan da 1 2 

P103. Orokorrean, zein maiztasunean parte hartu duzu hauteskundeetan? 
(Irakurri erantzuteko aukerak. Galdera hau indibiduala da, eta galdetzen zaio 
ekonomia edo etxebizitzaren jabetzaren araberako erreferentziazko pertso-
nari)  

Inoiz ez, oraindik ez ditu 18 urte bete  1 

Inoiz ez, ez du botua emateko eskubiderik (=>18 urte, atzerritartasuna) 2 

Inoiz ez, ez zait interesatzen 3 

Inoiz ez, ez baitu ezertarako balio 4 

Aldi batzuetan 5 

Ia beti 6 

Beti 7 

P104. Elkarte edo erakunde sozial batean partaide al zara elkartu edo 
afiliatuta? Kontuan hartzen ditugu, adibidez, auzo- eta kultura-elkarte, 
sindikatuak, partido politikoak, emakume, persona adindu edo kirola 
egiteko elkarteak, etab.) Galdera indibiduala da, eta zuzentzen zaio etxebizi-
tzako erreferentziako pertsonari)  

Bai 1 

Ez                                                                                                  P105. 2 

 

I. POBREZIAREN KONTRA EGITEKO POLITIKAK P106. P107 

Ondoren galdetuko zaizu pobreziaren kontra egiteko politiken inguruan.                                                                  

P108. Joan al zara zeu edo etxebizitzako pertsonaren bat oinarrizko gi-
zarte-zerbitzuren batera? Baiezkoa bada, bertaratu al zara joandako 12 
hilabete edo epe luzeagoan?  

Inoiz ez gara joan 1 

Bai, joandako 12 hilabeteetan zehar 2 

Bai, orain urtebete baino lehenago 3 

P109. Etxekoren bat joan al da Lanbidek dituen bulego horietako batera? 
Baiezkoa bada, joandako 12 hilabete edo gehiagoan joan al da etxebizi-
tzako pertsonaren bat bulegoren batera? 

Inoiz ez gara joan 1 

Bai, joandako 12 hilabeteetan zehar 2 

Bai, orain urtebete baino lehenago                                       P110. 3 

P111. Ondoren aipatzen diren erakunde publikoen laguntza ekonomikoak 
eskatu al ditu etxebizitzakoren batek? Baiezkoa bada, eskatu al da laguntza 
ekonomikorik joandako 12 hilabete edo gehiagoan?  (Irakurri banan bana 
eta markatu erantzuna “X” baten bidez) 
 

 
Inoiz ez 

Bai,  
joandako 

12 
hilabete-

etan 

Bai,  
orain 

urtebete 
baino 

gehiago 
1. Diru-sarbideak Bermatzeko Errenta 

(aurreko Oinarrizko Errenta, GGD) 
1→P114 2→P112 3→P112 

2. Diru-sarbideak Bermatzeko Laguntza 1→P114 2→P112 3→P112 
3. Gizarte Larrialdietarako laguntzak 1→P114 2→P114 3→P114 

4. PAGAMI/Kontribuzio gabeko 
prestazioak 

1→P114 2→P114 3→P114 

5. Langabezia saria 1→P114 2→P114 3→P114 

6. Beste batzuek 1→P114 2→P114 3→P114 

      ↘ Zehaztu:_________________________________________________ 

P112. Bestelako prestazioren batekiko, zein da egungo zure egoera? (Iraku-
rri erantzuteko aukerak)  

Egungo onuraduna. Pasa P113 galderara 1 

Onuradun izandakoa, baina ez gaur egun. Pasa P114 galderara 2 

Eskatu du edo eskatutakoa da, baina ezezkoa jaso du La ha 
solicitado o la solicitó pero le fue denegada. Pasa P114 galderara 

3 

Erabaki gabe dago. Pasa P114 galderara 4 

Beste egoera batzuek. Pasa P114 galderara  
↘ Zehaztu:____________________________________________ 

5 

 

P113. Oinarriko premiak betetzen al ditu hilero etxebizitzan jasotzen den 
zenbatekoak?  

Bai, erabat 1 

Bai, baina ez guztiz 2 

Ez da nahikoa 3 

Oso murritza da 4 

P114. Zure ustez, datorren 12 hilabeteko epean beharrik izango al da 
aurretik aipatutako laguntza edo prestazio ekonomikoren bat jasotzea zure 
etxebizitzan?  (P111. galderako laguntzak dira horiek)  

Bai 1 

Ez                                                                                  P115  P116  2 

J. ETXEBIZITZAKO ENERGIAREN ERABILERA 

Ondoren, etxebizitzako energia-erabileraren inguruko galdera batzuek 
egingo zaizkizu.  

OSO GARRANTZITSUA. Elkarrizketatzaileari: P99 galderan berokuntza zen-
trala edo banakako galdara ez duela erantzun badu, zuzenean P119 galdera 
erantzun. 

P117. Esan didazunez, baduzu berokuntza-sistema bat etxean. Esango al 
zenidake instalazioa non dagoen?:  

Gela guztietan edo gehienetan  1 

Gela batzuetan soilik 2 

P118. Ondoren galdera batzuek egingo zaizkizu berokuntza-sistemaren 
erabileraz:  

1. Urtean zehar, zenbatean egoten da piztuta?  

Urteko hilabete 1 baino gutxiago 1 

Urteko hilabete 1 eta 3 tartekoa  2 

Urteko 6 hilabetekoa baino gutxiago  3 

Urteko 6 hilabete edo gehiago 4 

2. Itzali egiten al duzue gauean? 

Bai 1 

Ez 2 

3. Egunez, noiz izaten duzue piztuta, eta zein tenperaturan mantentzen 
duzue etxebizitzan zaudetenean? 

  

Tenperatura:                                     I__II__I ºC 
  

P119. Ba al duzue energia berritzaileko instalazioren bat etxebizitzan?  

Bai 1 

Ez. Pasa P121 galderara 2 

P120. Zer-nolakoak dira instalazio horiek? (Irakurri aukerak. Erantzun 
anizkuna)    

Eguzki-energia termikoa (ur beroa sortarazten du) 1 

Eguzki-energia fotoboltaikoa (argindarra sortarazten du) 2 

Biomasa-galdara 3 

Geotermikoa 4 

Besteren bat. Zehaztu:___________________________________ 5 

P121. Etxebizitzan energia aurrezteko eskuragarri diren laguntza ekono-
miko eta dirulaguntzak jasotzeko zein ezaguera-maila duzu (etxetresna 
elektrikoak, leihoak aldatzeko, isolatzeko…)? (Irakurri erantzuteko aukerak) 

Oso ona 1 

Ona 2 

Hala-holakoa 3 

Eskasa 4 

Oso eskasa 5 

Ez dut inoiz laguntza horien berririk izan (Ez irakurri) 6 

P122. Etxebizitzako energía-erabileraren inguruan, erantzun baiezkoa edo 
ezezkoa, arren, ondorengo galdera hauei: 

 Bai Ez 

1. Etxebizitzan erabiltzen dira kontsumo apaleko 
bonbilla edo lanparak. 

1 2 

2. Etxebizitzan jarrita dago gailuren bat energía 
aurrezteko, adibidez, argiaren intentsitate-
mailarako kontrolak, presentziarako detektagai-
luak, etab.  

1 2 

3. Kontuan hartu dute etxebizitzarako etxetresna 
elektrikoa hartzean duen etiketa energetikoa. 

1 2 

4. Energia aurrezteko asmoz, aldatu egin dituzte 
etxebizitzako leihoak.  

1 2 

5. Etxebizitzako iturri, dutxa edo komunean jarri dute 
ura aurrezteko gailuren bat  

1 2 

 



 

 

K. ASTIAREN ERABILERA  
Bukatzeko, galdera batzuek egingo dizkizut etxean bizi diren 16 eta urte gehiagoko pertsonek, edota 2014an 16 urte betetzen dituzten pertsonek, egunean 
zehar ohiko ekimenei eskainitako astiaren inguruan. 
Hori dela-eta, sailkapen bat osatu da eta bertan biltzen egunean zehar egin daitezkeen zazpi jarduera, eta desberdintasuna egiten da lanegun eta asteburue-
tako egunen artean. Ondorengo hauek dira informazioa galdetutako jarduera-moduak: 

1. Premia fisiologikoak: kontuan hartzen dira pertsonaren zainketa propioa (jatea, lo egitea) eta zainketa pertsonala (garbitasuna, jantziak). 
2. Lan ordaindua: kontuan hartzen dira lanaldi normaleko lanorduak. Ez dira kontuan hartzen janaldirako edota etxetik lanerako ibilbideetan igarotako tarteak. 
3. Prestakuntza: kontuan hartzen dira jardunean diren ikasketa, bai erregelatuak bai erregelatu gabeak. Halaber, kontuan hartzen dira ikasketa eta etxeko 

lanen jarduerak. Aurreko epigrafean biltzen da lanorduetan jasotako prestakuntza. 
4. Ordaindu gabeko etxeko lanak: kontuan hartzen dira ondorengo ohiko jarduera hauek: bazkaria prestatu, arropak garbitu, erosketak egin, garbitu, gauzen 

konponketa, eta ondorengo jarduera hauek ere: landare eta animalien zaintza edota kudeaketa administratiboa, adibidez, enpleguaren bilaketa. 
5. Etxebizitza edo familiako kideei (ordaindu gabeko) zainketa: kontuan hartzen dira ordaindu gabeko ondorengo jarduera hauek: adingabeko, pertsona heldu 

edo adinduen zainketa, eta zainketa horietan kontuan hartzen da lagun egitea, sostengu pertsonala, entretenimendua, zaingoa eta jolasak.  
6. Bizitza soziala eta aisialdia: kontuan hartzen dira pertsona bakoitzaren “astialdiko” jarduera horien guztien jarduerak. Kontuan hartzen dira beste pertsone-

kiko harremanen inguruko jarduerak (familia, lagunak, etab.), berriketaldi, bazkaltzera joateko irteerak, poteak hartu, boluntario-laneko jarduerak edo elkar-
teetako partaidetza. Halaber, aisialdiaren baitan hartzen dira kirola egin eta paseatzea, irakurtzea, museo eta ikuskizunetara bisitak. 

7. Ibilbideak: azkenik, kontuan hartzen dira xede anitzeko desplazamenduak (lana, ikasketak edo aisialdia) eta modu desberdineko desplazamenduak (oinez, 
autoz, garraio publikoa, etab.), kontuan hartzen direlarik ibilbideetako itxaronaldiak. 

Pertsonaren nortasuna: ERREFERENTZIAZKO 
PERTSONA 

    

Familiaren hurrenkera-zk. □ □ □ □ □ 
P123. Ondorengo ekimen hauei, bataz besteko LANEGUN 
BATEAN, zenbat asti eskaintzen diezu ordu eta minutuetan 
neurtuta? 

     

1. Premia fisiologikoak I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

2. Lan ordaindua I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

3. Prestakuntza I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

4. Ordaindu gabeko etxeko lanak I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

5. Etxebizitza edo familiako kideei (ordaindu gabeko) zainketa I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

6. Bizitza soziala eta aisialdia I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

7. Ibilbideak I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

(Ekimen bakoitzari eskainitako minutu eta orduak zehaztu 
ostean, guztirako baturak 24 ordukoa izan behar du.)      

1. GUZTIRA I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 
P124. Ondorengo ekimen hauei, ASTEBURU bateko bataz 
besteko EGUN BATEAN, zenbat asti eskaintzen diezu ordu eta 
minutuetan neurtuta?  I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

1. Premia fisiologikoak I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

2. Lan ordaindua I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

3. Prestakuntza I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

4. Ordaindu gabeko etxeko lanak I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

5. Etxebizitza edo familiako kideei (ordaindu gabeko) zainketa I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

6. Bizitza soziala eta aisialdia I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

7. Ibilbideak I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

(Ekimen bakoitzari eskainitako minutu eta orduak zehaztu 
ostean, guztirako baturak 24 ordukoa izan behar du.)      

1. GUZTIRA I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I I__II__I:I__II__I 

P125. Etxebizitza osatzen dutenez gain, ba al dago ohiko modu 
batean eta ordainduta etxebizitza honetan etxeko lanak, 
adingabeko, gaixo, ezgaitu- edo mendetasun-egoeran dauden 
pertsonak zaintzen lan egiten duen pertsonarik? 
 

a.Sexua 
1.Emakumea 

2.Gizona 

b.Herritartasuna 
1.Espainiarra 
2.Atzerrikoa 

c.Lan-harremana 
1.Enpresa-
kontratoa 

2.Etxebizitzako 
kontratoa 

3.Autonomoen 
Erreg. 

4.Beste egoerak 

d.Jarduera 
Zainketa pertsona-

lerako ordu eta 
minutuak 

e.Asteko orduak 
1.Etxeko lanetarako 
ordu eta minutuak 
2.Zainketa pertso-
nalerako ordu eta 

minutuak 

Bai 1   
 

 
 

 
 

 
 

1. I__II__I:I__II__I 

Ez 2 P126ra pasa 2. I__II__I:I__II__I 

P126. Aurrekoaz gain, etxebizitza honetan ba al duzue, adibi-
dez, familiakoa edo bertan bizi ez den ordaindu gabe ohiko 
modu batean lan horietan jarduten duen pertsona baten 
laguntzarik? 
 

a.Sexua 
1.Emakumea 

2.Gizona 

b.Ahaidetasuna (etxebizitzako errefe-
rentziazko pertsonaren harremana) 1.Aita, 

ama, aita-amaginarrebak. 
2.Anaia, koinatua. 

3.Seme-alaba, erraina, suhia.  
4. Bestelako ahaidetasun egoerak. 

d. Jarduera 
Zainketa pertsona-

lerako ordu eta 
minutuak 

e. Asteko orduak 
1. Etxeko lanetara-

ko ordu eta 
minutuak 

2. Zainketa 
pertsonalerako 

ordu eta minutuak 

Bai 1 

¿Zenbat? 1  
 

 
 

(Guztira) (Guztira) 

I____I 
    (Jaso laguntzen 
duten pertsonen 

zenbatekoa) 

2  
 

 
 

 
 

1. I__II__I:I__II__I 

3  
 

 
 

2. I__II__I:I__II__I 

4  
 

 
 

 

Ez 2      
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