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Adierazle taldea 

EUROPA 2020 

Definizioa 

Adierazleak biztanleen ehunekotan adierazten dira. 

Ingelesezko akronimoari esker ezaguna, AROPE adierazlea (At Risk of Poverty and/or 

Exclusion), pobrezia- edo bazterketa-arriskuan dauden biztanleak honako hauek konbinatzen 

ditu: pobrezia-arriskuan dauden pertsonak, gabezia material larrian dauden pertsonak edo lan-

intentsitate oso apala duten etxeetan bizi diren pertsonak (0-59 urte), hau da, hiru adierazleen 

konbinazioa: 

• Pobrezia- edo bazterketa-arriskuan dauden biztanleak: Pobrezia-arriskuan 

dauden pertsonak, gabezia material larrian dauden pertsonak edo lan-intentsitate oso apala 

duten etxeetan bizi diren pertsonak (0-59 urte). 

• Lan-intentsitate oso apala duten etxeetan bizi diren biztanleak: % 20an 

finkatutako dagoen mailatik beherako lan-intentsitatea duten etxeetan bizi diren pertsonak. 

Etxeko lan-intentsitatea erlazio honi dagokio: batetik, lan egiteko adinean 

dauden etxeko kideak zenbat hilabetetan lan egiten duten diru-sarreren erreferentziazko urtean, 

eta, bestetik, etxe bereko kideek, teorian, lan egin zitzaketen hilabeteen kopuru osoa. Lan 

egiteko adinean dagoen pertsona bat 18 eta 59 urte arteko pertsona bat da (ez 18 eta 24 urte 

arteko ikaslea). Adierazlearen kalkuluaren kanpo daude haurrak, 25 urtetik beherako ikasleak 

edo/eta 60 urte eta gorakoak soilik bizi diren etxeak. 

• Gizarte-transferentziak egin ondoren pobrezia-arriskuan dauden biztanleak: 

Adierazle honetarako finkatu den pobrezia-atalasea eskuragarri dagoen errenta nazional 

baliokidearen erdiko balioaren % 60 da. 

• Gabezia material larrian dauden biztanleak. Honako egoera hauetako lauri, 

gutxienez, aurre egiteko baliabideak ez dituzten pertsonak dira: i) alokairua eta faktura arruntak 

ordaintzeko, ii) etxebizitza behar bezala berotzeko, iii) ustekabeko gastuei aurre egiteko, iv) 

haragia, arraina edo proteina baliokideak aldian behin jateko (txandakako egunak), v) astebeteko 

oporrak etxetik kanpo igarotzeko, vi) autoa izateko, vii) garbigailua izateko, viii) koloretako TB 

izateko, edo ix) telefonoa izateko. 

Unitateak 

Ehunekoa 

Datuen urte-tartea 

2004tik 2012ra 

Kalkulu-aldizkakotasuna 

Urtekoa 

Informazio-iturria 

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiken Saila 

Oharrak 

• Honela, aintzat hartzen dira pobreziaren ezaugarri guztiak. 

• Beharrezkoa da adieraztea, kalkulua egiteko orduan, horietako egoera bat baino 

gehiago jasaten duten pertsonak behin bakarrik hartu direla kontuan.  

 


