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2009. urtean, munduko ekonomiak Bigarren Mundu Gerraren 
osteko atzerapen handiena jasan du. Krisialdia 2007an hasi zen 
Estatu Batuetan, etxebizitzaren merkatuko segmentu batean, eta 
handik laster hedatu zen mundu osora, berdin jo baitzuen ekono-
mia garatuetan, indartzen ari diren merkatuetan eta diru-sarrera 
gutxiko herrialdeetan. Horrela, mundu mailako urteko batez bes-
teko hazkundea -% 0,6koa izan zen, ekonomia garatuetan BPGk 
behera egin izanaren (-% 3,1) eta indartzen ari diren merkatuek 
jasandako atzeraldi nabariaren ondorioz; azken hauetan, BPG 
% 2,3 jaitsi zen (portzentajezko 4 puntuko beherapena).

Edonola ere, urtean zehar pixkanaka-pixkanaka egoera bere 
onera itzuliz joan da, batik bat politika ekonomikoek egoera 
suspertzeko bideratutako ekintza azkar eta eraginkorrei esker. 
Horrela, munduko ekonomian barrena zabaldutako sektore 
errealaren eta finantzarioaren arteko ziklo negatiboaren proze-
suak harago ez egitea lortu zen. Nahiz eta neurriak alor guztie-
tan aldi berean ez ziren hartu, oro har, finantza-sistemari eus-
karria emateko, eragileen konfiantza sendotzeko eta eskaria 
pizteko proposatu ziren. Lehen hiruhilekoan 2008. urte amaie-
rako joera berari eutsi zioten adierazleek (nazioarteko merka-
tuen izugarrizko ahultasuna, produktuaren eta nazioarteko 
merkataritzaren beherapen historikoa). Bigarren hiruhilekoan, 
baina, joera zeharo aldatu zen eta hirugarren hiruhilekorako 
hazkundea zenbaki positiboetara itzuli zen urteko bigarren 
zatian. Alabaina, susperraldi hau ez da berdin hedatzen ari 
eremu geografiko guztietan. Izan ere, askoz sendoagoa bai-
ta indartzen ari diren merkatuetan (Asian, bereziki) garatutako 
ekonomietan baino.

Politika ekonomikoek egoera baretzeko egin zituzten ahaleginek 
ondorioak izan zituzten finantza-merkatuetan, oro har, normal-
tasunera itzuli baitziren esfortzu horiei eta gobernuek eta banku 
zentralek arrisku handiena aldentzera begira hartutako neurriei 
esker. Halatan, 2008ko urte bukaeran erregistratutako datuak 
ikusita, hegazkortasunak eta arriskutik aldentzeko joerak na-
barmen egin zutela behera esan daiteke, eta aktiboen prezioek 
ere gora egin zuten. Kapitalen merkatuen segmentu batzuk ere 
arian-arian berriro zabalduz joan ziren, krisialdiaren unerik gogo-
rrenetan guztiz hertsirik izan ondoren.

Bestalde, inflazio-tasak atzera egin zuen maila oso txikietara 
arte, eta zenbait herri garatuen kasuan zifra negatiboak lortu zi-
ren lehengaien merkatzearen eta egoera ekonomikoaren honda-
mendiaren ondorioz, inflazioaren gorakada handi ororen susmoa 
guztiz baztertu zuten heinean.

Testuinguru sozioekonomiko 
orokorra

Munduko ekonomia

2009an zehar ikusitako hazkunde-
ak egoera ekonomikoa bere onera 
ekartzen lagundu du pixkanaka-
pixkanaka, eta aurreikuspenei kasu 
egiten badiegu, gorakada finkatuz 
joango da 2010. eta 2011. urteetan, 
nahiz eta atzeraldiak luzaro iraungo 
duela argi egon.
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Testuinguru 
sozioekonomiko 
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Hala ere, normalizazio prozesu honek etenen bat ere izan du, 
ezegonkortasun aldiekin bat eginez. Gorabehera hauek ahulta-
sunak bere horretan darraien froga dira. Are gehiago, gorabe-
herok sortzen diren tokiko merkatuetan ez ezik mundu osoko 
finantza merkatuetan ere badute eragina.

Aurreikuspenei begira, badirudi sektore pribatuaren eskaria 
orain arte susperraldia zuzendu duten politika ekonomikoak 
ordezkatuz joango dela, nagusiki. Honela bada, hazkundeak 
gora eta gora jarraituko du 2010 eta 2011n zehar. Edonola 
ere, metatutako zorpetzeak sektore pribatuaren eskariari tra-
ba egingo dio, ziurrenik. Hala gertatuz gero, ahulaldia atzean 
uzteko luzaro itxaron beharko da eta jarduera maila, krisialdia-
ren eraginez, uste baino askoz txikiagoa izango da. Inflazio-
tasak, berriz, neurrizkoak izango dira —herrialde garatuetan, 
behintzat—, krisiak sortutako gehiegizko ahalmen kopuruei 
dagokien legez.

Halarik ere, aurreikuspen hauen inguruko ziurgabetasuna eta 
arriskuak handiak dira oraindik. Krisia sortu zuen asaldura 
ekonomikoak agerian utzi du finantza-etxeen, enpresen eta 
familien balantzeen urrakortasun eta ahulezia. Gorabeherak 
egonkor-tzeko prozesua, baina, aurreikuspenek diotena baino 
gehiago luza daiteke. Izan ere, hazkundea eta enplegua kal-
tetu dezaketen arazo finantzarioak berriz sortzeko arriskua ez 
da oraindik gainditu. Bestalde, agerian da susperraldi ekono-
mikoak ez duela garapen maila bera herrialde guztietan. Hala-
tan, garapen maila desorekatu honek eragina izan dezake bai 
lehengaien prezioetan, bai merkatu nagusietakoez bestelako 
kanbio-tasen edo interes-tasen hegazkortasunean.

Bidean dagoen susperraldiaren sendotasuna gobernuek eta 
banku zentralek hemendik aurrera egiten dutenaren arabe-
rakoa izango da. Honek zera esan nahi du, hartutako neurri 
salbuespenezkoak atzera kentzeko erritmoa ezartzeko, krisial-
di honetan ikasitakoa barneratzeko eta eskarmentu horren on-
dorengo aldaketa beharrezkoak egiteko gai diren heinean neur-
tu ahal izango dela. Martxan jarritako ezohiko neurrien irismen 
zabala eta neurriotan jarritako baliabideen kopuru handia inoiz 
ezagutu gabeko mugetara iritsi dira eta, horren ondorioz, kontu 
publikoak ia erabat agortu dira. Ekintza hauek baliatu badira, 
epe luzean finantza-erakundeen kaudimenaren ziurgabeta-
suna murrizteko eta eskaria sustatzeko izan da. Orain, ordea, 
finantza-erakunde horien jasangarritasuna epe ertainean ber-
matzeko beharrarekin aurrez aurre topo egiten dute. Hazkun-
deari eta enpleguari kalte ez egiteko, nahitaezkoa da gober-
nuek sektore publikoan egon daitezkeen arriskuak gutxitzen 
saiatzea, inflazioaren inguruko aurreikuspenak ez betetzearren 
eta epe luzerako interes-tasak ez igotzearren. Ekonomia garatu 
gehienen zerga politiken erronka nagusia aurrekontuak finka-
tzeko estrategiak diseinatzea eta martxan jartzea da, estrategia 
hauek, susperraldi hasiberria arriskuan jarri gabe finantza pu-
bliko osasuntsuak epe ertainean lortzeko aukera eman behar 
baitute. Ildo honetan, hazkundearen eta zerga orekaren arteko 
gatazka sortzen da, estatuetako politika ekonomikoen helburu 
nagusiak diren heinean.

Krisia sortu zuen asaldura ekono-
mikoak agerian utzi du finantza-
etxeen, enpresen eta familien ba-
lantzeen urrakortasun eta ahulezia.

KONTZEPTUA 2008 2009 2010 2011

BPG ERREALA

EEBB 0,4 -2,4 3,2 3,2

Japonia -1,2 -5,2 3,0 2,0

Eurogunea 0,5 -4,1 1,2 1,8

ELGA 0,5 -3,3 2,7 2,8

BARNE ESKARI ERREALA

EEBB -0,7 -3,4 3,5 3,4

Japonia -1,3 -4,0 1,7 2,0

Eurogunea 0,5 -3,3 0,3 1,1

ELGA 0,1 -3,7 2,7 2,7

BPGren DEFLAKTATZAILEA (1)

EEBB 2,1 1,2 0,8 1,2

Japonia -0,8 -1,0 -2,1 -0,5

Eurogunea 2,2 1,0 0,5 0,8

ELGA 2,5 1,2 1,1 1,4

LANGABEZIA-TASA (Biztanleria Aktiboaren gaineko %)

EEBB 5,8 9,3 9,7 8,9

Japonia 4,0 5,1 4,9 4,7

Eurogunea 7,5 9,4 10,1 10,1

ELGA 6,0 8,1 8,5 8,2

Iturriak: ELGA (2010erako aurreikuspenak).

(1) BPG osatzen duten ondasun eta zerbitzu guztien prezio 
maila neurtzen duen indizea.

1. taula: Nazioarteko aldagai makroekonomiko 
nagusien bilakaera eta horientzako aurreikus-
penak 2008-2011 urteetarako.
(Urtetik urterako aldakuntza tasa).
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Eurogunearen ekonomian aurreko joerak nabaritu ziren. Atze-
raldia bereziki gogorra izan zen 2008ko azken hiruhilekoan eta 
2009ko lehen hilabeteetan. Ordutik aurrera, ezarritako politika 
monetario eta fiskalen neurriek izan duten eragina, nazioarte-
ko finantza merkatuen egonkortzea eta munduko ekonomiaren 
suspertzea baliagarriak izan dira barne gastuaren narriadura 
neurrizkoago bihurtzeko eta esportazioei bultzada emateko. 
Horrela, bada, urte osoko BPG % 4 murriztu zen arren, bigarren 
seihilekoan hazkunde-tasa txikiak erregistratu ziren, zenbaki 
positiboak, azken finean.

Inflazioa nazioarteko merkatuetan lehengaiek izandako prezioen 
bilakaeraren menpe egon da, batez ere, eskaria gero eta ahula-
go agertuz eta ekoizpen ahalmen gehiegizkoa ere handituz joan 
diren heinean. Urte erdi inguruan zenbaki negatiboak erregis-
tratu ziren arren, azken txanpan gora egin zuten % 0,3ko batez 
besteko positiboa lortu arte.

Plazaratu diren aurreikuspenei jarraiki, susperraldia luzea 
eta geldoa izango da langabezia tasa altua dela eta. Ha-
laber, marjina txikiek, sektore pribatuko balantzeak garbitu 
beharrak eta ezarritako politiken bultzada gutxika arintzeak 
kontsumoa eta ekoizpen inbertsio pribatua mugatuko dute. 
Era berean, hazkunde erritmoa oso bestelakoa izango da 
euroaren eremuko herrialde batzuetan eta besteetan. Eta 
prezioek, testuinguru honetan, erritmo oso lasaian jarraituko 
dute goranzko bidean.

Europako ekonomia

1. grafikoa: 2009ko BPGren aldakuntza tasa 
arlo ekonomikoko.

Iturria: Eurostat.

Espainiako ekonomia

Espainiako ekonomiak atzeraldi nabarmena jasan zuen 
2009an. Urteko BPGk batez besteko % 3,6ko beherakada 
izan zuen, azken hamarkadetan ikusi den jardueraren murriz-
penik handiena. Bilakaera hau mundu osoko atzeraldiarekin 
batera gertatu da, baina aurreko zabalkuntza aldiko gorabe-
hera guztiek ere lagundu zuten. Jarduera murrizteko joera 
hein batean baretu ahal izan zen lehen hiruhilekotik aurrera, 
finantza merkatuak egonkortzeko eta zenbait ekonomia sus-
pertzeko prozesuari esker eta krisialdian erabilitako pizgarri 
fiskalen eraginari eta interes-tasen murrizketari esker. Horre-
la, urte amaieran, hiletik hilerako tasak erakutsi zuenez, BPG 
hamarren bat baino ez zen gutxitu (% 3,1 egin zuen behera, 
2008ko azken hiruhileko datuekin alderatuta). Egun, ahulaldia 
luzatzen ari da Espainian, gainerako industrializatutako he-
rrialdeen aldean ziklo ekonomikoa atzean geratzen ari baita.

lErresuma Batua

Polonia

Lituania

Frantzia

Espainia

Alemania

Eurogunea

EB-27

-15 -12 -9 -6 -3 30

-4,9

1,7

-14,8

-2,6

-3,6

-4,9

-4,1

-4,2

Espainiako ekonomiak atzeraldi 
handia jasan du, BPGk % 3,6 egin 
baitu behera.
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Argitara eman diren aurreikuspenen arabera, susperraldia na-
hiko pattala eta gutxikakoa izango da. Mundu mailako suspe-
rraldiaren inguruko zalantzez harago, Espainiako ekonomiari 
ere eragiten dioten heinean, krisialdia atzean uzteak zenbait 
berezitasun du Espainiaren kasuan. Izan ere, aurreko zabal-
kuntza aldian zehar metatutako gorabeherak direla-eta, haz-
kunde joerari eutsiaz batera haiek zuzendu beharra ere bada-
go. Gorabeherok zera ekarri zuten: baliabide anitz higiezinen 
sektorean batzea, sektore pribatuaren zorpetze maila handia 
lortzea eta lehiakortasuna arriskuan jartzen duten baldintzak 
sortzea. Hau guztia gertatu bazen, azken hamarkada honetan 
Euroguneko beste herrialdeetan baino kostu eta prezio goraka-
da handiagoak izan zirelako da, ekoizkortasunaren bizitasun 
ezarekin bat eginez. Ondorioz, kanpo defizitak igoera nabar-
mena izan zuen eta kanpo zorrak ere gora egiteari ekin zion. 
Gerora, krisia garatu ahala langabeziak okerrera egin zuen eta 
berehala defizita eta zorpetze publikoa handitu ziren. Hauek 
eta beste desoreka batzuk zuzendu beharra dago hazkunde 
egonkorraren bideari eusteko.

Eragile hauek direla medio, Espainiako atzeraldiak zenbait 
ezaugarri bereizgarri izan ditu. Beste batzuen artean, barne 
gastuaren beherakadak produktuaren uzkurtzean izan duen 
zerikusia aipatu beharra dago (eskari nazionala % 6,1 gutxitu 
zen 2009an). Familien kontsumoak behera egiteak (-% 4,9) eta 
kontsumitzaileek etxeen erosketan gero eta gutxiago inbertitu 
izanak (-% 24,5) eragina izan dute horretan, geroago enpresen 
ekoizpen inbertsioak bezala. 

Alderantziz, kanpo eskari garbiak ekarpen positiboa eduki du 
BPGeko portzentajezko 2,8 punturen gorakadarekin, eta barne 
gastuaren atzerakadak jardueran izango zukeen eragina arindu 
du. Merkataritza-fluxuak hain nahasiak izan ziren urte horren 
testuinguruan argi dago ekarpen positibo honen atzean inpor-
tazioen murrizketa egon zela, batik bat, azken eskariaren gutxi-
tzeak lagunduta. Dena dela, esportazioek nolabaiteko bizitasuna 
berreskuratu zuten ekitaldi amaierako hilabeteetan.

Barne eskariaren murrizketek inflazioa baldintzatu zuten, ekital-
dian zehar erakutsi zuen goranzko erritmo hori leunduz; energia-
produktuen prezioen beherakadak ere zerikusia izan zuen horre-
tan. 2009ko batez bestekoari begira, KPI % 0,3 murriztu zen. 

Espainiako ekonomiaren krisialdiak nabarmendutako ezaugarri 
kaltegarrienak lanpostuen etengabeko desagerpena (urteko ba-
tezbestekoaren -% 6,7) eta langabezia-tasaren areagotzea izan 
dira. Azken hau % 18ra heldu zen 2009. urte amaieran. Zifra 
hauek, jardueraren uzkurtzearen aurrean lan-merkatuak izan-
dako erantzunaren adierazgarri ezin hobea dira, Europako beste 
herrialde batzuetan baino gogorragoa izan delako eta aurreko 
atzeraldietan baino irteera-fluxu deigarriagoak ekarri dituelako. 

Atzeraldiak aurrera egin ahala gero eta garrantzia handia-
goa izan duen beste alderdi bat finantza publikoen narriadu-
ra izan da. Ahulaldi ekonomikoak zerga-bilketaren murrizta-
pena ekartzeaz gain, langabeziara eta beste sail batzuetara 
zuzendutako prestazioetan egindako gastua zeharo handitu 

Krisialdia atzean uzteak zenbait be-
rezitasun du Espainiaren kasuan, 
aurreko zabalkuntza aldian zehar 
metatutako gorabeherak direla-eta: 
baliabide anitz higiezinen sekto-
rean batzea, sektore pribatuaren 
zorpetze maila handia lortzea eta 
lehiakortasuna arriskuan jartzen 
duten baldintzak sortzea.

Espainiako ekonomiaren krisial-
diak nabarmendutako ezaugarri 
kaltegarrienak lanpostuen etenga-
beko desagerpena eta langabezia-
tasaren areagotzea (% 18) dira, 
Euroguneko herrialdeen batez bes-
tekoaren oso gainetik dagoena.
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Barne gastua berriz haztekoa dela 
dirudi; hori gertatzeko, baina, be-
harrezkoa da higiezinen sektorea-
ren gehiegikeriak bertan behera 
uztea, sektore pribatuaren onda-
rea goitik behera garbitzea eta kre-
ditu-erakundeen berregituraketa 
martxan jartzea, enpresa eta fami-
lien gastuak finantzatzeko fluxuei 
laguntzera begira.

du. Gainera, atzeraldiari aurre egiteko pizgarri modura Go-
bernuak hartutako salbuespenezko neurriek, mundu mai-
lan hartutakoen ildo beretik doazenak, beste herrialde ga-
ratuetan baino zerga-ahalegin handiagoa egitea ekarri du 
eta, nola ez, honek desoreka fiskala gehiagotu du. Gauzak 
horrela, BPGrekiko diru-sarrera publikoen ratioa portzenta-
jezko 6,4 puntu murritzagoa izan da 2007tik hona (% 34,7ra). 
Bestalde, gastuaren ratioa portzentajezko 6,7 puntu igo da 
(% 45,9ra). Hala, 2009. urtean inoiz izandako defizit publiko 
handiena erregistratu da, BPGren % 11,2. Zor publikoa, bes-
tetik, BPGren % 53,2koa izan da. Bi urte baino ez dira BP-
Gren historiako zifrarik murritzena lortu zela, % 36,2.

Kreditu-zikloaren zabalkunde handieneko unean familien-
tzako eta enpresentzako kredituen hazkunde-tasak % 20 eta 
% 30 izan ziren, hurrenez hurren. Gaur egun, ordea, ia eze-
rezean geratu da aurreneko kasuan eta guztiz negatiboa da 
(-% 5 ingurukoa) bigarrenean.

Krisialdia gainditzeko zailtasun handiena lanpostuen desa-
gerpen etengabekoa (2 milioi pertsonatik gora geratu da lanik 
gabe okupazio maila handiena lortu zeneko 2007ko hirugarren 
hiruhilekotik hona) eta langabezia-tasaren gorakada dira (2009. 
urte bukaeran 4,3 milioi langabe zegoen). Hainbat enpresatan 
gertatutako langileen kanporaketak errenta eskuragarrian kalte 
handia eragin duenez gero, barne gastuak ere behera egin du. 
Hori ez ezik, konfiantza galera nabarmena ekarri du eta gastua 
murrizteko joera zeharo nabarmendu da. Halako egoera gehie-
gi luzatuz gero, hots, enplegu-tasak epe laburrean hobera egin 
ezean eta lan-baldintza makurrek jarraituz gero, hazkundearen 
suspertzeari eusteko eta finantza publikoak doitzeko oztopoa 
benetan gaindigaitza izango da.

Horrela, bada, Espainiako ekonomiak erronka handiak ditu au-
rrean. Barne gastua berriz haztekoa dela dirudi; hori gertatzeko, 
baina, beharrezkoa da higiezinen sektorearen gehiegikeriak ber-
tan behera uztea eta sektore pribatuaren ondarea goitik behera 
garbitzea. Sektore pribatuaren finantzen garbiketa, gainera, kre-
ditu-erakundeen berregituraketarekin bat egin behar da, enpresa 
eta familien gastu planak finantzatzeko fluxuei laguntzeko mo-
duan, behintzat.

2009an defizit publikoa BPGren 
% 11,2koa izan da, inoiz izan den 
handiena.
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Euskal Herriko ekonomia

Hiru hiletik hiru hilera argitaratutako kontu ekonomikoei erre-
paratuz gero, euskal ekonomiak 2009ko hirugarren hiruhile-
koan behea jo zuela ikus daiteke. Laugarren hiruhilekoan, 
aldiz, -% 2,5eko urte arteko tasarekin goranzko joerari eutsi 
zion. Oro har, 2009an, Euskal Herriko BPG % 3,3 jaitsi zen.

Industria eta eraikuntzaren sektoreak izan ziren kaltetuen 
atzeraldiaren ondorioz, nahiz eta 2009ko azken hiruhilekoan 
beheranzko joera moteltzea lortu zuten. Zerbitzuen sektorean, 
ordea, ekitaldi osoan zehar nabaritu izan zen bilakaera negatibo 
hori, kontsumo pribatuan bezalaxe.

Industria izan da Euskal Herrian atzeraldia gehien sufritu duen 
sektorea egoera ekonomiko zailaren ondorioz. Batez beste, 
BPG industrialak % 9,5 egin zuen behera 2009an. Lehen hiru 
hiruhilekoetan -% 10etik gorako tasa negatiboak erregistratu 
ostean, sektorea urte arteko tasaren beherakada -% 5,9raino 
murrizteko gai izan zen laugarren hiruhilekoan. Aldi berean, 
2009ko azken hiruhilekoan hiletik hilerako tasak gora egin 
ahal izan du, nahiz eta igoera oso arina izan (% 0,5). Datu hau 
sektorearen susperraldi hasiberri eta xumearen adierazgarri 
da. Industria Ekoizpenaren Indizearen (IPI) beherapena zeharo 
moteldu zen 2009ko azken hilabeteetan. Haren aldakuntza 
metatuak, ordea, % 20,9 egin zuen atzera. 

Eraikuntza da krisialdiaren ondorioak gehien jasan dituen beste 
sektore bat. 2009an zehar erregistratutako urtetik urterako 
eta hiletik hilerako tasak negatiboak izan dira eraikuntzaren 
sektorean. Batez beste, % 5,7ko beherakada izan du, alegia. 
Laugarren hiruhileko urte arteko tasa -% 4,8koa izan da, aurreko 
hiruhilekoan baino puntu bat eta lau hamarren gehiagokoa. 
Hiletik hilerako jaitsiera ere bi hamarren gutxitu ahal izan du 
sektoreak, -% 0,9tik -% 0,7ra. Eskaintza publikoak 2009. urte 
amaiera arte gora egiten jarraitu zuenez gero, aurreko urteko 
guztirako lizitazioarekiko % 24,5eko igoera nabaritu zuen. Ikusten 
denez, obra zibilaren gorakada eraikuntzarena baino ageriagoa 
izan da. Babestutako etxebizitzen eraikuntzak behera egin du, 
% 43,4 2008ko datuarekiko. Antzekoa gertatu da etxebizitza 
askeekin, 2009an % 40,2 jaitsi baita hasitako eraikuntza-lanen 
portzentajea. EAEko etxebizitzen salerosketaren kasuan, iazko 
azken hilabeteetako erritmo negatiboa arinduz joan da, 2009. 
urte amaieran -% 19,3ko metatutako tasa lortu arte.

Zerbitzuen BPGren urte arteko tasak bilakaera negatiboa izan 
du 2009an zehar. Edonola ere, emaitza hoberenak lortu dituen 
sektorea izan da, nolabait Euskadin BPGren beherakada 
geldiaraztea lortu duena. Urte amaieran, urtetik urterako 
aldakuntza -% 0,6koa izan da; aurreko hiruhilekotik bi hamarren 
egin du txarrera, beraz, nahiz eta hiletik hilerako aldakuntza 
positiboa izan den. Merkataritza-jardueren sektoreari erreparatuz 
gero, 2009ko azken hiruhilekoan, Barne Merkataritzaren Indizea 
beherakadaren eragina arinduz joan zela ikus dezakegu. Horrela, 
urte bukaeran % 8,9ko jaitsiera erregistratu zuen. Handizkako 
merkataritzaren datuak, ordea, txikizkakoarenak (-% 3,9) baino 

Euskal Herriko ekonomiak behea jo 
zuen 2009ko hirugarren hiruhilekoan.

Industria izan da Euskal Herrian 
atzeraldia gehien sufritu duen sek-
torea, eraikuntzaren aurretik. 

Batez beste, BPG industrialak 
% 9,5 egin zuen behera 2009an; 
laugarren hiruhilekoan, ordea, 
sektorea urte arteko tasaren be-
herakada -% 5,9raino murrizteko 
gai izan zen.
Eraikuntzaren sektorearen batez bes-
teko beherakada % 5,7koa izan zen.
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askoz okerragoak izan dira, non -% 11,6ko tasa agregatua 
erregistratu baitute. Turismoaren sektoreak 2009an hoteletan 
ostatu hartu duten bidaiarien kopurua bere horretan mantentzea 
lortu du hein handi batean; metatutako tasa -% 1,5ekoa izan da. 
Ostatu-gauek bilakaera antzekoa izan dute, urteko metatutako 
tasak % 1,3 egin baitu behera. 

2009ko Euskal Herriko kanpo merkataritzaren bilakaerari buruzko 
datuak ikusita, argi dago ez dela urte ona izan kanpoan aritu 
diren euskal produktuentzako. Batik bat, inportazioen makalaldia 
nabarmendu behar da, nahiz eta esportazioek ere aipatzeko 
moduko jaitsiera izan duten. Euskadik 2009an izan dituen 
kanpo elkartrukeen guztirako emaitza 26.884 milioi eurokoa izan 
da; horietatik, 14.606 milioi euro esportazioetan lortu dira eta 
gainerako 12.278 milioiak inportazioetan. Hau da, 2008an -214 
milioi euroko merkataritzako defizita erregistratu bazen, 2009an 
2.328 milioi euroko superabita erdietsi da. Energiaren sektoreaz 
kanpoko produktuak soilik kontuan hartzen baditugu ere BPGri 
egindako ekarpena positiboa da, kasu horretan, superabita 5.289 
milioi eurokoa izan baita (5.100 milioi euro 2008an).

Guztirako kanpo salmentek -% 26,6 egin dute behera 2009an. 
Are gehiago jaitsi dira guztirako inportazioak, -% 38,9ko tasa 
argitaratu baita. Sektorekako azterketa eginez gero, energia-
produktuen kanpo merkataritzaren beherakada kontuan 
hartzekoa izan dela ikus dezakegu, bai inportazioetan (-% 40,9), 
bai esportazioetan (-% 30,8). Gainerako sektoreetan ere ikusi da 
atzerakadarik. Aipagarrienen artean, “metal komunen eta hauen 
manufakturen” kanpo salmentak -% 39,6 jaitsi dira; “makineria 
eta aparatuenak”, -% 22,9, eta “garraio materialenak”, -% 17,4. 
Hiru sektore hauek esportatutako guztirakoaren % 70 egiten dute. 
“Kimika, kautxua eta plastikoek” (-% 22,3) eta “papera eta arte 
grafikoek” (-% 17) ere okerrera egin dute. Energia-produktuez 
bestelakoen kanpo erosketetan nabarmentzekoak dira ondoko 
hauen murriztapenak: “metal komunak eta hauen manufakturak” 
(-% 53,7), “garraio materiala” (-% 49,4) eta “makineria eta 
aparatuak” (-% 22,2). Are larriagoa izan da Euskaditik EB-27ko 
herrialdeetara egindako esportazioen atzerakada: -% 33,2. 
Inportazioak ere -% 36,5 gutxitu dira. Europa mailan egoera 
berean dauden beste batzuk Italia (-% 38,7), Alemania (-% 34,3), 
Frantzia (-% 29,9) eta Erresuma Batua (-% 28,7) dira. Azken 
honek, dena den, hazkunde tasa positiboak agertu ditu 2009ko 
azken hiruhilekorako.

Ekonomia suspertze bidean dagoen bitartean, Euskadin 
sortutako enpresen kopurua askoz txikiagoa izan da 2009an 
aurreko urteko datuarekiko. Iaz 2.966 enpresa sortu ziren guztira 
Euskal Autonomia Erkidegoan, zera, 2008an baino -% 28,7 
gutxiago, edo termino absolutuetan emanda, 1.193 konpainia 
gutxiago. Horretan inbertitutako kapitala 403 milioi eurokoa izan 
zen, 2008an baino 126 milioi gutxiago.

Bestalde, 2009ko laugarren hiruhilekoan, 951.200 ziren 
Euskadin zeuden pertsona okupatuak, Eustaten Biztanleria 
Jardueraren Araberako Inkestari jarraiki. Hori horrela, 2008ko 
datuarekin alderatuz gero, lan gabe geratu zirenak 26.600 
pertsona izan ziren.

Zerbitzuen sektoreak bilakaera ne-
gatiboa izan du; hala ere, emaitza 
hoberenak lortu dituen sektorea 
izan da, nolabait Euskadiko BPGren 
jaitsiera geldiarazi baitu.

Argi dago 2009 ez dela urte ona 
izan kanpoan aritu diren euskal pro-
duktuentzako; bai inportazioek, bai 
esportazioek beherakada handia 
nabaritu dute.
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Bizkaiko jarduera ekonomikoak sortutako BPG % 3,9 murriztu 
zen aurreko urtearekiko. Portzentaje hau beste ekonomietan iku-
sitako datuen azpitik dago: Euskadi eta Espainian, -% 4; Eurogu-
nean, -% 4,1; eta Europar Batasunean, -% 4,2.

Industria da krisialdia gehien sufritzen ari den sektorea. Haren 
atzetik, eraikuntza eta zerbitzuen sektorea ere jarduera ekono-
miko orokorraren egoeraren eragina jasaten ari dira.

Bilboko Merkataritza Ganberaren eta Europako gainerako 
merkataritza ganberen elkarlanari esker egindako 2009-2010 
urteetarako Europako Azterketa Ekonomikoak zera iragarri du 
Bizkaiko egoeraren inguruan, krisialdi ekonomikoak 2009. ur-
tea bete-betean jo duela. Inkestan parte hartu duten Bizkaiko 
enpresen % 58k jakinarazi dutenez, 2009an lortutako nego-
zio-bolumena aurreko urtean baino txikiagoa izan da. Hortaz, 
hori adierazi dutenak 2008. urtean iritzi bera izan zutenak bai-
no portzentajezko 38 puntu gehiago dira. Gainera, negozio-
bolumen handiagoa izan dutenak portzentajezko 29 puntu gu-
txiago izan dira iaz, hots, % 29. Salmentak kanpo merkatuan 
(% 67k esportazioen atzeraldia jasan dute) barne merkatuan 
baino gehiago (% 57k nozitu dituzte beherakadaren ondorio-
ak) jaitsi dira.

Sektorekako azterketa egiten badugu, industriak bizi duen kri-
sia ia amaitutzat jo daitekeela esan genezake, nahiz eta 2009. 
urtean Bizkaiko industria-enpresen % 88k negozio-bolumen mu-
rritzagoa lortu duen. Izan ere, 2010ean adierazle honen egoerak 
hobera egin dezakeela dirudi; hala adierazi du behintzat enpre-
sen % 54k, eta % 27k ere bere horretan mantenduko dela jaki-
narazi omen du. Bestalde, “gainerako zerbitzuak” batzen dituen 
sektorearen egoera positiboena izan da 2009an, zeren enpresen 
% 44k negozio-bolumena handitzea lortu baitute. Alderantziz, 
eraikuntzak eta merkataritzak atzeraldi guztiz agerikoa izan dute 
(% 65). Lehenaren kasuan, 2010erako aurreikuspenak ilunak 
dira oso (% 54k atzeraldiak jarraituko duela dio). Merkataritza-
ren kasuan, ordea, baliteke datorrena horren txarra ez izatea, 
inkestatutakoen ustez: bere enpresen negozio-bolumena eskas-
tuko dela iragarri dutenak % 36 izan arren, gehienek (% 43k) 
egonkortasuna nagusituko dela adierazi dute.

Krisialdi egoera honetan, lan-merkatua da ondorio latzenak sufri-
tu duenetariko bat; zera, enpleguaren datuen makaltasuna begi-
bistakoa dela ezin ukatu. Langabezia-tasa % 8,6koa izan zen 
2009. urte amaieran, aurreko urtekoa baino portzentajezko 4,3 
puntu gora, beraz. Hauen artean, % 8,9 ziren gizonezko langa-
betuak; emakumezkoak, aldiz, % 8,2.

Bizkaiko lurralde 
historikoko ekonomia

Bizkaiko jarduera ekonomikoak sor-
tutako BPG % 3,9 murriztu zen aurre-
ko urtearekiko, Euskadin, Espainian, 
Eurogunean eta Europar Batasunean 
baino pixka bat gutxiago.

Industria da krisialdia gehien su-
fritzen ari den sektorea. Haren 
atzetik, eraikuntza eta zerbitzuen 
sektorea daude.

2009ko amaierako langabezia-tasa 
% 8,6koa izan zen.
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2010. urtea itxaropentsu izateko moduan hasi da, indize oroko-
rrak suspertuz doazela. Izan ere, susperraldi hau ziurgabeta-
suna murrizteko asmoarekin aurrera eramandako politikei sor 
zaie: finantza sistemaren porrota saihestera eta eskaria indarbe-
rritzera zuzendutako programa publikoak zabaltzearen eta gastu 
publikoa areagotzearen aldeko neurriak, hain zuzen.

Dagoeneko plazaratu diren adierazle batzuek hondamendiaren 
zikloaren amaiera iragartzen dutela dirudi, ekonomia eragileen 
eta indartzen ari diren merkatuen datu onak ikusita. Edonola 
ere, oraindik badago kezkatzeko hainbat arrazoi: hainbat he-
rrialdetan oraindik egonkortu ez diren finantza-sektoreak; ekoiz-
pen ahalmen txikia baliatzen dutenak; inbertsioari laguntzen ez 
dioten eskaera-kartera murritzak eta kontsumoa itzaltzen duen 
langabeziaren gorakada. Halatan, esan liteke susperraldirik ego-
tekotan, ez dela azkarra ezta homogeneoa ere izango, eremu 
geografiko bakoitzak baldintza berrietara doitzeko erritmo pro-
pioa duen heinean, eta atzeraldian sartuta egon artean sortutako 
arazoetarako bakoitzak hobe iritzi dion irtenbidea martxan jarri 
duen heinean. Gainera, behin ekonomia pizteko neurrien era-
gina amaitutzat jota, adi-adi egon beharko da egoerak duen bi-
lakaera kontrolpean izateko.

Nazioarteko erakunde gehienek 2010erako egin dituzten au-
rreikuspenen arabera, ekonomia aurreratuenetan susperraldi 
neurritsua izango da nagusi. Asian, gainera, erabateko go-
rakada erregistratuko da, Txina buru izanik. EEBBetarako % 
2,2 eta % 2,5 bitarteko hazkundea aurreikusi da; Europan, al-
diz, % 1ekoa izango omen da. Espainiaren kasuan, badirudi 
tasa hori negatiboa izango dela oraindik, % 0,7koa. Litekeena 

Iturria: Eustat. Urtaroen eraginetatik zuzendutako datuak.

2. grafikoa: BPGren eta pertsona okupatuen 
aldakuntza Bizkaian. 
(Hiletik hilerako aldakuntzak).
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Hurrengo hamarkadan, Europan 
80 milioi lan-aukera azalduko dela 
aurreikusi da; hauen artean, 7 mi-
lioi lanpostu berriak izango dira, 
antza denez.
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da 2011. urterako hazkunde tasetara itzultzea. Euskadirako 
aurreikuspenak hobeak dira, ordea, 2010erako % 0,8ko haz-
kundea izango duela baitirudi.

Hazkunde neurritsu hori lanpostuen sorreran eragin gutxi izate-
koa dela dirudi. Espainian, esaterako, 2010. urtea gogorra izango 
da eta ekonomiak ez du lanposturik sortuko 2011ra arte. Orduan 
ere gutxika-gutxika egingo duela dirudi, langabezia-tasa altua 
erruz gutxitzeko adina ez behintzat. Lan-merkatua biziberritzeko, 
BPGk % 2,5etik gorako hazkundea izan beharko du. Euskadin, 
ordea, aurreikuspenak baikorragoak dira, hein batean.

2020. urtera bitarteko aurreikusitako datuek erakusten dutenez, 
lan-aukera gutxi egongo da egoera zein den ikusita. Hala ere, 
datuak ez dira denak horren ilunak, argi izpirik ere bada: hurren-
go hamarkadan Europan 80 milioi lan-aukera azalduko dela au-
rreikusi da eta, hauen artean, 7 milioi lanpostu berriak izango 
dira. Lanpostu gehienetan prestakuntza maila altu edo ertaineko 
eskulana eskatuko da. Prestakuntza maila altua duten pertsonen 
lanpostuen proportzioa % 29koa izango da 2010ean. Hamar urte 
geroago, 2020an, % 35ekoa izango da, dirudienez. Prestakun-
tza maila txikia dutenen kasuan, aldiz, % 21etik % 15era jaitsiko 
da, hots, % 28 egingo du behera 10 urtetan. Aurreikuspen hauek 
dakartzaten erronka ez da nolanahikoa, batez ere, hezkuntza 
eta enplegu politiken arloan.

Kontu publikoetan ere aski zaila izango da oreka lortzea. Defizit 
publikoak beherako bideari eutsi beharko dio ekoizpenari lotu-
tako inbertsioa itzaltzea saihesteko, alde batetik, eta inbertitze-
ko arriskua murriztuko duten egonkortasun-baldintzak sortzeko, 
bestetik. Hala, kapitalak zentzuzko kostuetan sartzen lagunduko 
duten kredituen kalifikazioak berreskuratzea erraztu beharko da. 
Garatutako ekonomietako gobernuek bere gain hartu beharko 
dituzte aurrekontuen murrizketak, hein handi batean gizarte-
gastuan egin beharko direnak. Halaber, baliteke zergak igotzea, 
batez ere kontsumoari ezarritakoak.

Iturria: CEDEFOP.

3. grafikoa: Europako biztanleria okupatuaren 
banaketa prestakuntza mailaren arabera.
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Krisialdi honek ezerezean utzi ditu hainbeste urtean ekonomia eta 
gizarte kontuetan egindako aurrerapausoak. Horrekin batera, herri 
garatuen egiturazko gabeziak agerian utzi ditu, bereziki, Europako 
herrialdeenak. Mundua, baina, azkar aldatuz doa, eta epe luzerako 
erronkak (mundializazioa, baliabideak gehiegikeriaz ustiatzea, 
biztanleriaren zahartzea) gero eta handiagoak dira. Horrexegatik 
da beharrezkoa estrategia bat martxan jartzea krisi honetatik in-
dartuta irteteko eta aurreko enplegu maila altuez, ekoizkortasunaz 
eta gizarte-kohesioaz baliatzen jarraitu ahal izateko.

Krisialdiari erantzuteko, Europar Batasunak Europako Estrategia 
2020 izeneko plana sortu du. Hona hemen agiri honetan zehaz-
tutako hazkundearen hiru eragile nagusiak: 

• Hazkunde zentzuduna: ezaguera, berrikuntza, hezkuntza 
eta gizarte digitala bultzatzea.

• Hazkunde jasangarria: baliabideen erabilerarekiko ekoizkor-
tasun eraginkorragoa sustatzea, lehiakortasuna bizkortzeari 
uko egin gabe.

• Hazkunde bateratzailea: lan-merkatuan esku hartzea area-
gotzea, prestakuntza denen eskura jartzea eta pobreziaren 
aurka egitea.

Hazkundearen eta enpleguaren aldeko borroka honek ardura po-
litiko zorrotzenak norbere gain hartzea dakar, baita Europa osoko 
eragileen bat-egitea eta parte-hartzea bermatzea ere. Bost hel-
burutan bildu ditu Europar Batasunak 2020rako lortu beharrekoak:

• 20 eta 64 urte bitartekoen % 75ek lanpostu bat eduki be-
harko du.

• EBren BPGren % 3 I+G jardueretan inbertitu beharko da.

• Klima/energiaren arloan «20/20/20» ekimenaren helburuak 
erdietsiko dira.

• Eskola uzte goiztiarraren tasa % 10etik beherakoa izan be-
harko da, eta gutxienez gazteen % 40k edozein motako titu-
lazio edo diplomaren bat eduki beharko du.

• 20 milioi pertsona gutxiago egongo da pobrezia sufritzeko 
arriskuan.

Xede hauek lortzeko, Europar Batzordeak irismen handiko eki-
men batzuk proposatu ditu:

• Berrikuntzaren Batasuna. Norabide berria eman barne poli-
tikari, I+G eta berrikuntzaren ikuspegitik erronka nagusiei aurre 
egiteko; horretarako, zientziaren eta merkatuaren arteko aldea 
ezereztu beharko da asmakizunak produktu bihurtzeko. 

• Gazteak harat-honat. Goi Hezkuntzako Europako siste-
maren kalitatea handiagotzea eta nazioarte mailan duen 
oihartzuna areagotzea, ikasleen eta profesional gazteen 
mugikortasuna erraztuz. 

Ekonomia- eta gizarte-garapenaren 
estrategiak

EBk Europako Estrategia 2020 de-
ritzon plana burutu du krisi hone-
tatik indartuta irteteko, hazkunde 
zentzudun, jasangarri eta batera-
tzailean oinarrituta.
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• Agenda Digitala Europarentzat. Abiadura handiko Internet 
konexioan oinarritutako merkatu digital bakar batean sortu-
tako abantaila sozioekonomiko jasangarriak baliatzea. Euro-
pako biztanle orok eduki behar luke abiadura handiko Inter-
net konexiorako sarbidea 2013an.

• Europa eraginkorra baliabideen erabilerari begira. Eredu 
ekonomikoa aldatzen laguntzea, karbono maila txikia erabili, 
baliabideak modu eraginkorrean baliatu eta petrolio eta gas 
inportazioetan 60.000 milioiko murrizketa ziurtatuko duen 
sistema lortzera begira.

• Hazkunde berdea bideratzeko industria-politika. Krisialdiaren 
ostean EBren industria arloa lehiakorra izan dadin bidezko 
diren ekintzak gauzatzea, enpresak sortzeko herritarren 
ekintzaile-sena sustatuz eta gaitasun berriak garatuz.

• Prestakuntza-mota eta lanpostu berriak sortzeko agenda. 
Lan-merkatuak eraberritu ahal izateko baldintzak sortzea, 
enpleguaren datuak hobetzeko zein baby-boom deritzon be-
launaldia erretiratzen denerako gizarte ereduen jasangarrita-
suna bermatzeko.

• Pobreziaren aurkako plataforma europarra. Kohesio eko-
nomiko, sozial eta lurraldekoa ziurtatzea, txirotasun edo 
gizarte-bazterkeria egoeran dauden pertsonei gizarteratzen 
laguntzeko.

Estrategia-ildo hauek, funtsean, Espainiako eta Euskadiko es-
trategia ekonomiko eta sozialetan adierazitakoarekin bat datoz. 
Edonola ere, hiru gai hauek proposatutako estrategia eta plan 
guztietan aipatzen dira: hazkunde positibora itzultzekoak bagara 
berrikuntza eta ekoizkortasuna areagotzea nahitaezkoa dugula 
jakitea; epe ertainean eta luzean politika jasangarrien alde egin 
beharraz ohartzea; eta azkenik, aurrean ditugun erronkak hain 
handiak izanik, denon ahaleginarekin eta lurralde bateko eko-
nomian diharduten eragile guztien (langileak, enpresak, zerbi-
tzu publikoak eta gobernuak maila orotan…) parte-hartzearekin 
baino ez ditugula gaindituko aintzat hartzea, agenda bat bera 
aurrera eramateko elkarlanean arituz.

Badira Europar Batasunean, Es-
painian eta Euskadin sustatutako 
estrategia eta planetan ezinbestean 
aipatzen diren zenbait gai nagusi: be-
rrikuntza, ekoizkortasunaren areago-
tzea, politika jasangarriak eta ahale-
ginen bat-egitea zein lurralde bateko 
ekonomian parte hartzen duten era-
gile guztien lankidetza barneratzea.
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eta ingurumena

BILBO METROPOLITARRAREN                           
HIRI-BIRSORKUNTZA

Bilbo eta bere gune metropolitarra hirien eraldaketa eta 
birsortzearen eredutzat jotzen dira mundu osoan. Horrexegatik ez 
da harritzekoa beste lurraldeetako hainbat herritar eta erakunde 
gurera bisita egitera etortzea: aurrenekoen kasuan, turismo 
hutsagatik; bigarrenen kasuan, aldiz, gerora bere jatorriko 
hirietan ezar ditzaketen eredu eta erreferentzien bila datoz.

Helburu antzekoak dituzten hirientzako adibidea da Bilbo, 
urteen joanarekin hauek bezalako neurriak hartuz garatu 
duen errenazimendu zentzudunagatik: garraio-azpiegitura 
modernoak bultzatzeaz gain, udalerriaren erdiguneko toki jakin 
batzuk berreskuratu ditu, kultura-ekipamendu esanguratsuak 
eta ekonomia-jardueren sustatzaileak bertan eraikiz.

Izan ere, 2009. urtean, Bilbo biziberritzeko BM 30 erakundeak 
hogei bat herrialderi aurkeztu dio hiribilduan aurrera eramandako 
hiri-birsorkuntza eredua. Hartara, Bilbo metropolitarraren 
birsortzea hedatzeko asmoarekin, eta nazioarteko beste ekimen 
batzuen berri izateko xedearekin, atzerriko erakundeei harrera 
egin zaie Bilbon aurten. Hogei herrialdetatik etorrita bisita egin 
diguten ordezkariak Bizkaiko hiriburuan gauzatutako prozesua 
ezagutzera etor dira, eta zenbait kasutan, beste metropoli 
batzuetarako eredu gisa hartzera.

Besteak beste, herrialde hauetatik etorri dira: Mexiko, Holanda, 
Japonia, Txile, Venezuela, Peru, Grezia, Frantzia, Argentina edo 
Danimarka. Asko dira, izan ere, Bilboko hiriaren eta ingurunearen 
birmoldatzea hurbiletik ikusi nahi izan dutenak.

Bilbo berpizteko prozesua laurogeiko hamarkadan hasi zen 
eta oraindik abian dago. Bilboko hiria itsusia, desatsegina eta 
herritarrentzako ere gogorra zen, nahiz eta 2009an irudi hori 
oso urrun dagoela ematen duen. Ez da ahaztu behar alde 
ekonomiko eta sozialetik eta ingurumenaren aldetik hiria guztiz 
hondatuta eta utzita zegoela konturatu zirenean bakarrik hasi 
zirela agintariak plangintza orokorra, osokoa eta koordinatua 
egiten. Helburua ,Bilbo eta metropolia erdigune dinamiko eta 
modernoa bilakatzea zen. Horrelako planak osatuz eta hazkunde 
ekonomikoa hirugarren sektorean oinarrituz lortu dute, bada, “hiri 
berria” sortzea, garbia, bizia eta herritarrentzako atsegina dena.

Erakunde publikoak eta priba-
tuak elkarlanean aritu dira az-
piegitura eta zerbitzuak garatze 
aldera; horri esker, Bilbo jar-
duera ekonomikoak erakartzen 
dituen gune bihurtuz doa.

Lurraldea
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Argazkia: Bilbao Ría 2000.

Argazkia: Bilbao Ría 2000.

Argazkia: Bilbao Ría 2000.

Ezin garrantzitsuagoa izan da, kasu honetan, erakunde publiko 
eta pribatuen arteko elkarlana. Hartu-eman horrek zerbitzu eta 
azpiegituren garapen bizkorra ekarri du, eta, horri esker, Bilbo 
jarduera ekonomikoak erakartzen dituen gune bihurtu da.

Ingurumenaren eta hirigintzaren aldetik, Bilboren birsortze-
prozesuan erabakigarria izan da Itsasadarraren Saneamendu 
Plan Integrala, 1979koa. Egitasmo honek Europako estuario 
kutsatuenetarikoa bere onera ekartzea lortu du.

Era berean, Tokiko Agenda 21 programaren bidez, lurralde-
kudeaketa eta ingurumeneko, gizarteko eta ekonomiako edukiak 
integratzen dituen hiri-plangintza sustatu nahi da, etxebizitzaren 
beharrak asetzeko, auzoak birsortu eta auzo horiek hiri 
multzoan integratzeko, itsasadarraren egoera hobetu eta hirian 
integratzeko, eta horrez gain, gune publikoen dibertsitatea eta 
funtzionalitatea mantentzeko.

Hirigintzaren garapenak Hiribilduaren ingurunearen ezauga-
rriak goitik behera aldatzea ekarri du. Agenda 21 proiektuak, 
gainera, irizpide jasangarriak bultzatzeko asmoa du Bilbon; 
esaterako, lurzorua kontsumitzeko moduetan, mantentze-lane-
tan, naturguneen egituratzean, eta azkenik, animalia eta landa-
re espezieen babesean.

2009ko urte bukaeran, ia 30 urteko lanaren ondoren eta 900 
milioi euroko inbertsioa eginda, etxeko eta industriako uren 
isuriak, itsasadarrera heldu baino lehen, metropoli eremuaren 
barruan araztea ahalbidetu dute. Gaur egun, ezarritako 
plan horren ondorioz, bi hodik (bat ibaiertz bakoitzeko) 
udalerri guztien eta industriaren hondakin-urak bildu eta 
Galindoko estaziora eramaten dituzte, han araztu eta berriro 
itsasadarrera isurtzeko.

2009. urtean, gainera, Bilboko ikurretako bat den eraikin 
esanguratsu baten zaharberritze osokoari ekin zaio. Guztiz 
errotuta dago hirian –Alde Zaharrean, batik bat– Erriberako 
Merkatua, 1927an Pedro Ispizua arkitektoaren gidaritzapean 
altxatu zena. Hormigoiaren korrosio prozesuak eragindako 
kalteak aurkitu zituen azterketa batek eraikinaren egituran. 
Horregatik nahitaezkoa izan da zati handiena eraistea eta 
berriz eraikitzea.

Bestalde, aurten hainbat sari jaso ditu hiriak, esaterako, 
Agrupación Vasco-Navarra de Arquitectos Urbanistas (AVNAU) 
hirigintzako arkitektoek ematen duten Ciudad, Urbanismo y 
Ecología 2009 Saria. Kasu honetan, Bolueta auzoko Cilindros 
Bolueta enpresa ohia zegoen tokian egindako hiri-birsorkuntza 
eta ingurune naturalaren berreskuratzea aintzat hartu du 
erakunde horrek.

Aurrera jarraitzen dute, baita ere, Zorrotzaurreko, San Mamese-
ko, Boluetako, Zorrotzako puntako eta FEVEko errailak lur az-
pitik eramateko planek. Bestalde, Garellanon, Richard Rogers 
(2007ko Pritzker saria) arkitekto britainiarraren taldeak irabazi du 
Garellanoko Plan Nagusia egiteko lehiaketa.
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Lurraldearen banaketa erabileraren arabera
Bilboko udalerriak 40,65 km²-ko azalera hartzen du eta zor-
tzi barruti administratibotan banatzen da: Deustu, Uribarri, 
Otxarkoaga-Txurdinaga, Begoña, Ibaiondo, Abando, Errekal-
de eta Basurtu-Zorrotza. Barruti txikiena Begoña da, 1,77 km²-
rekin; lurralde zatirik handiena hartzen duena, aldiz, Ibaiondo 
(9,65 km²).

Bilbo metropolitarrak 504,01 km2-ko azalera eta 35 udalerri ditu. 
Hauek, Bizkaiko biztanleria osoaren % 79 hartzen dute; 2009an, 
910.298 biztanle.

Guztirako bizikideen zenbaki potoloenak dituzten hamar udale-
rriek (Bilbo, Barakaldo, Getxo, Portugalete, Santurtzi, Basauri, 
Leioa, Sestao, Galdakao eta Erandio) 784.373 biztanle dituzte, 
gune metropolitarraren guztirakoaren % 86,2. Bilbo da biztanle 
gehien duen udalerria: 355.731.

Bilbo Hiriguneko Area Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialak 
Bilboko hiriguneko zoruaren erabilera arautzen du (behin-
behineko araubidea), 2005eko apirilaren 19ko Foru Akordioaren 
arabera. Helburu hori betetzeko, planak EAEko lurralde 
antolamendurako jarraibideak eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Hirigintza Foru Sailak ezarritakoak jarraitzen ditu.

Planaren asmo nagusiak hauek dira: inguru fisikoarekin 
konpromiso handiagoa eta aktiboagoa lortzea, eta hirigunea 
eta jarduera ekonomiko berria eraldatzea. Horretarako, 16 ur-
teko epean egitekoak diren lurralde antolamenduko ekintzak 
koordinatu behar dira, area funtzionalaren garapen iraunkorra 
bermatu ahal izateko.

Bilboko udalerriko lurralde antolamendua Lurralde Antolamendu-
rako Plan Nagusiaren bidez egiten da. Plan horretan ezartzen 
dira, besteak beste: zoruaren araubide juridikoa; haren katego-
ria; haren egitura orokorra eta organikoa osatzen duten atalak; 
eta zoru-jabetzaren eskubidearen hiri-gaitasunak.

LURRALDEAREN 
ERABILERA

Bilbo
Bilbo 

metropolitarra

Kalifikazio osokoa

Egoitzakoa 1.332,01 Ha 5.356,98 Ha

Jard. ekonomikoak 94,35 Ha 3.332,16 Ha

Sistema orokorrak 1.074,03 Ha 5.733,24 Ha

Hiritarrezina 1.593,11 Ha 36.278,04 Ha

Hiri barneko egoitzakoa
Azal. gordina 1.240,66 Ha 3.914,26 Ha

Egungo etxebizitza kop
151.945 

etxeb
380.159 etxeb

Egikaritu gabeko etxeb. 
askeak 

8.905 etxeb 24.804 etxeb

Egikaritu gabeko BPE 7.260 etxeb 13.110 etxeb

Etxebizitza kop., guztira 
168.110 
etxeb

418.073 etxeb

Egoitzako hiritargarria
Azal. gordina 91,35 Ha 1.442,72 Ha

Egungo etxebizitza kop. 629 etxeb 12.427 etxeb

Egikaritu gabeko etxeb. 349 etxeb 8.570 etxeb

Egikaritu gabeko BPE 1.606 etxeb 8.969 etxeb

Etxebizitza kop., guztira 2.584 etxeb 29.966 etxeb

Egoitzako hiritarrezina
Azal. gordina 20,43 Ha 442,46 Ha

Egungo etxebizitza kop. 212 Viv 11.660 etxeb

Egikaritu gabeko etxeb. 11 etxeb 426 etxeb

Etxebizitza kop., guztira 223 etxeb 12.086 etxeb

Hiri barneko jard. ekonomikoak
Azalera gordina 74,66 Ha 2.668,95 Ha

Hartutako azalera 73,96 Ha 2.247,78 Ha

Hutsik utzitako azalera 0,7 Ha 421,14 Ha

Jard. ekonomikoetarako hiritargarria
Azalera gordina 19,69 Ha 663,21 Ha

Hartutako azalera 9,36 Ha 248,75 Ha

Hutsik utzitako azalera 10,33 Ha 414,46 Ha

Sistema orokorrak
Hornidurak 144,15 Ha 1.246,53 Ha

Eremu askeak 509,35 Ha 1.890,25 Ha

Bideak 231,09 Ha 1.471,53 Ha

Portuak 0 Ha 146,99Ha

Aireportuak 0 Ha 487,6Ha

Trenbidea 37,5 Ha 153,49 Ha

Oinarrizko azpiegiturak 151,94 Ha 336,85 Ha

Zoru hiritarrezina
Babeserako berezia 1.046,38 Ha 6.622,58 Ha

Ingurumena hobetzeko 0 Ha 1.755,79 Ha

Basoak 0 Ha 10.648,71 Ha

Nekazaritza eta abeltzaintza 
eta landazabalak 

511,22 Ha 10.129,82 Ha

Mendilarreak 0 Ha 0,9 Ha

Azal. uren babeserako 15,08 Ha 1.484,82 Ha

Xede gabekoak 0 Ha 4.998,17 Ha

Erauzteko jarduerak 0 Ha 211,61 Ha

Landaguneak 20,43 Ha 440,1 H

Iturria: Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila, Udalplan 2009. 
2008ko urtarrileko datuak.

1. taula: Bilboko eta Bilbo metropolitarreko lurral-
dearen banaketa 2009an, erabileraren arabera.

Argazkiak: Bilbao Turismo.
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2009. urtean, 89 udalerri eta es-
kualdek baino gehiagok parte har-
tu dute Jasangarritasunaren To-
kiko Planaren ebaluazioan (9.000 
ekintza ebaluatu dira) eta adieraz-
leen kalkuluan (4.000 adierazle).

INGURUMENA EAEN 2009. URTEAN

Ihobek “EAEko Ingurumenaren Egoera 2009” izenburua duen 
txostena kaleratu du, EAEko ingurumenaren gaineko ondorio 
zehatzak ematen dituena:

Ura: uren kalitateak hobera egin du, Uraren Esparru Zuzenta-
rauak ezarritako ildo beretik. Gainera, ur-kontsumoak joera posi-
tiboa agertu du, urtetik urtera gutxiagotzen doan heinean.

Airea eta zarata: airearen kalitatea hobetzen ari da, baina oso 
gutxika; energia-sorkuntza eta garraioa bezalako sektoreek gero 
eta kutsatzaile gehiago isurtzen dutenez, hobekuntza ez da ho-
rren nabaria izan. Zarata ere EAEko ingurumeneko agendan 
dago jadanik, lehentasunezko arazoa den heinean.

Klima-aldaketa: azken urteetan EAEn isuri den Berotegi-efektuko 
gas kopurua egonkortzen ari dela dirudi. Isuritakoa mugatzeko 
beharraz gain, egoeraren nondik norakoak ezagutzea eta horien 
arabera egokitzea ezinbestekoa da hurrengo urteetan erronka 
honi aurre egiteko.

Energia: gero eta energia gehiago kontsumitzen da EAEn, ba-
tez ere, garraioa bezalako sektoreen eraginagatik. Halere, eus-
kal ekonomia eraginkorrago bihurtzen ari da energia erabiltzeko 
modu berriei esker.

Materialak eta hondakinak: EAEko biztanleek kontsumitzen du-
ten baliabide materialen kopurua hazten doa urtetik urtera; sor-
tzen den hondakin kantitatea, berriz, bere horretan mantendu 
dela dirudi.

Lurzoruak: lurzoruaren kutsadura prebenitzea eta zuzentzea 
ahalegin publiko eta pribatu guztien ardura nagusia da; hala, le-
hen ez bezala, hainbat gune ikertu eta berreskuratzen dira gaur 
egun. Bestalde, urtetik urtera, gero eta lurzoru zati handiagoak 
bihurtzen dira zoru artifizial.

Biodibertsitatea eta paisaia: EAEko azalera guztiaren heren ba-
tean, gutxi gorabehera, batzen dira babestu beharra duten 68 
habitat mota ezberdin. Alde handia dago batzuen eta besteen 
artean, EAEn gorde beharreko eremu, fauna eta flora edota pai-
saia horien egungo egoera eta bilakaera kontuan hartuta.

Bestalde, EAEko 2009ko Tokiko Jasangarritasunaren Txoste-
naren arabera, aurten 89 udalerri eta eskualde baino gehiagok 
parte hartu du Tokiko Planaren ebaluazioan eta Adierazleen 
kalkuluan. Guztira, bada, 9.000 ekintza ebaluatu dira eta 4.000 
adierazle kalkulatu dira.

PAL edo Tokiko Ekintza-plan horietako ekimenak gaiaren arabe-
ra sailkatzen dira. Segmentu ezberdinetan banatuta daudenez 
eta kudeaketa-politika eta -tresnei zuzenean lotuta daudenez, 
ebaluazioa errazagoa da udal-ekintzen barne.

Ingurumena
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GARAPEN JASANGARRIA BILBON

Hona hemen hiri jasangarri baten definizioa, Garellanoko 
Plan Nagusia egiteko lehiaketa irabazi zuen Richard Rogers1 
arkitektoaren esanetan: zuzena, ederra, sormenez betea, 
harremanen aldekoa, trinkoa eta erdigune bat baino gehiago 
dituena, anitza eta, nola ez, ekologikoa.

1998an Bilboko Udalak Aalborg-eko Gutuna sinatu zuen, eta 
horrekin, Europako Hiri Jasangarrien kanpainari atxiki zitzaion. 
Horrela, bere gain hartu zuen udalaren kudeaketan jasangarritasun 
printzipioak eta irizpideak ezartzeko konpromisoa. Horiek 
garatze aldera, Udalak abian jarri zuen Bilboko Tokiko Agenda 
21 egitasmoa.

Hasteko, lehen diagnostiko bat egin zen, 1999-2000ko Udal 
kudeaketarako ingurumen-kalitatearen eredua martxan 
jartzearekin batera. Aldi berean proposatu zen oinarrizko gaien 
inguruko adierazleen kalkulua egitea.

EAEn, Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen-estrategiaren 
helburuak lortze aldera, Jasangarritasunerako udalerrien euskal 
sarea sortu zen, Udalsarea21 deritzona. 2003. urtean atxiki 
zitzaion Bilboko Udala ekimen horri, Tokiko Agenda 21 egitasmoa 
udal mailan biziberritzeko.

1. grafikoa: Tokiko Agenda 21 egitasmoko eta 
toki-ekintzako planen jardueren banaketa, 
gaiaren arabera.

Iturria: 2009ko EAEko Tokiko Jasangarritasunari buruzko Txoste-
na, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen, Lurralde Antolamendu ,Neka-
zaritza eta Arrantza Saila.

(1) Cities for a small planet, Richard Rogers, 2000.
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1.

Bilboko Agenda 21 ekimenak tokian tokiko jasangarritasuna 
lortu arteko bidea erraztea du helburu. Garapen jasangarriaren 
printzipioetan oinarritzen den tresna da, kontzeptu hauek bata 
bestearekin integratu nahi dituena: gizarte-justizia, ekonomia 
jasangarria, eta hirigune eta kapital natural iraunkorra. Horiek 
uztartuz gero, bizi-kalitatea hobetzen lagunduko duen oreka 
erdietsiko baita.

Konpromiso horiek aurrera eramateko, Bilboko Udalaren 2005-
2008ko Toki-ekintzako plana sortu da. Dokumentu horretan, 
udal-politikak bat egiteko helburuak eta estrategiak zehaztu 
dira, honako estrategia-ildoei jarraiki: ura eta airea bezalako 
baliabide naturalen tratamendua edota plangintza eta lurralde-
kudeaketa jasangarria.

2005-2008ko Toki-ekintzako plana
Bilboko Tokiko Agenda 21 egitasmoaren 2005-2008ko Toki-
ekintzako planak 8 estrategia-ildo eta 22 jarduera-programa 
ditu. Azken hauetan, estrategia-ildoek ezarritako konpromisoak 
jadesteko helburuak zehazten dira, 300 ekintza edo proiektu 
baino gehiagoren bitartez. Hauek guztiak sortu dira Bilboko hi-
rian oreka egon dadin ingurumenari zor zaion errespetuaren 
eta berdintasunaren, gizarte-justiziaren eta bizitasun ekono-
mikoaren artean.

Horra hor 8 estrategia-ildoak:

1: Bilbon uraren eta energiaren kontsumoa zentzuz murriztea.

2: Bilbon mugikortasunaren eta garraio jasangarriaren alde egitea.

4: Bilbon jasangarritasun irizpideak kontuan hartzea, bai plangin-
tzan, bai lurralde-kudeaketan.

5: Bilbon ekonomia orekatua eta jasangarria sustatzea, eta eza-
gutzaren gizartearen barne ekintzaileei laguntzea.

6: Bilbon kultura, turismoa eta negozioak bultzatzea.

7: Bilboko udalerrian bizi den pertsona orori laguntzea.

8: Bilbon parte-hartzearen kultura sustatzea eta udal-kudeaketa 
hobetzea.

2005. urtean, hau da, 2005-2008ko Toki-ekintzako I. plana 
onartu zenean, bazegoen jada martxan jarritako ekintzaren bat. 
Zehazki esateko, 2005ean, Toki-ekintzako I. planaren % 30,4 
ezarrita zegoen.

Gaur egun, 2005-2008ko Toki-ekintzako I. planean aurreikusitako 
ekintzak 2008an noraino gauzatu ziren ikusita, % 78,3 dagoeneko 
burutu dela ageri da.

Hurrengo grafikoak erakusten duenez, 2005-2008ko Toki-ekin-
tzako I. plana osatzen duten 308 ekintzetatik % 77,6 amaituak 
daude; % 1 azken fasean dago; % 5,4 nahiko aurreratuak daude; 
% 6,5 abian jarri dira, eta % 9,4 hastear daude. Iturria: 2005-2008ko Toki-ekintzako I. Planaren Ebaluazio Txoste-

na, Bilboko Agenda 21, Bilboko Udala.

2. grafikoa: Bilboko Agenda 21. 2008ko ekintzen 
egikaritze-maila.
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Medio Ambiente
Toki-ekintzako planaren barruan, udalaren egoera benetakoa 
ezagutzeko zein jasangarritasunaren alde egindako aurrerapau-
soak argiro neurtzeko, Jasangarritasunaren Adierazleen sistema 
bat ezarri zen: 34 adierazle ebaluatzen ditu horrek, gizarte, eko-
nomia eta ingurumen alderdien ingurukoak. 2008tik aurrera bildu 
dira sistema horren aurrerabidearen datuak, lau ardatzetan oi-
narrituta: bilakaera positiboa da; aurrerapausoak egin dira baina 
hobetu daiteke; bilakaera ez da positiboa; eta, azkenik, ez dago 
bilakaera baloratzeko informaziorik.

Grafiko honetan ingurumenari bereziki lotutako 12 adierazleen 
bilakaera dago erakusgai.

2009ko ebaluazioaren ondoren, Bilboko Udalak jasangarrita-
sunarekin hartutako konpromisoa berretsi nahi izan du. Horre-
gatik, Tokiko Agenda 21 egitasmoaren Toki-ekintzako II. plana 
egiten hasi da, 2009tik 2013ra bitartekoa izango dena.

INGURUMENAREN ALDEKO EKINTZAK BILBON

Mercabilbaok aurrera eraman duen ekimen batek Handizkako 
Merkatarien Munduko Batasunak (World Union of Wholesale 
Market, WUWM) ematen duen saria lortu du, ingurumenaren 
mesederako ekintza izan delako. Are gehiago, handizkako 
merkatu honen jarduteko modua jasangarria dela erakutsi dute, 
ingurumenaren zein ekonomiaren aldetik. Hiru kategoriako saria 
da (urrea, zilarra eta brontzea), eta WUWM erakundearen kide 
diren handizkako 200 merkatuek hartzen dute parte lehiaketan.

Mercabilbao 6.500 tona hondakin gutxiago sortzeko gai izan da 
2009an, ezarri duen prozesu bati esker: zenbait jaki garraiatzeko 
baliatzen diren ontziak higienizatzen dituen garbiketa-prozedura 
berritzailea. Horrela lortu du, bada, ontziok berriz erabiltzeko 
moduan uztea eta, ondorioz, kartoia edo egurrarekin paketatzeak 
sortzen dituen hondakin multzoak saihestea.

Beraz, brontzeko saria lortu du Mercabilbaok berrerabil dai-
tezkeen kutxen kudeaketa sistemak ekarri dizkion emaitza posi-
tiboengatik, bai ingurumenaren aldetik, bai ekonomiaren aldetik. 
Sistema horrek elkarlana eta konpromisoa hartzea eskatzen die 
eragile guztiei, Mercabilbaoko handizkariei ez ezik, xehekariei, 
enpresa kudeatzaileari eta zuzendaritza berari ere. Ontziak ku-
deatzeko eredu hori ezartzeko, kutxa bakoitza irrati-frekuentzia 
sistema batekin hornitu da. Horrela, une orotan jakin daiteke 
ontzi bat non dagoen edo zer eduki gordetzen duen. Hortaz, 
produktuaren trazabilitatea bermatzeko balio du eta elikagaien 
segurtasuna hobetzeko ere lagungarria da.

Aurten INGURUBIDE baliabide-zentroa sortu da, etxebizitza 
irizpide jasangarrien arabera zaharberritu edo hornitu nahi 
duten herritarrei aholku emateko. Energia-gastuan aurrezteari 
edo CO2 isurketak murrizteari buruzko argibideak ematen 
dizkiete bertan. Herritarrez gain, zaharberritze-prozesuan 
parte hartzen duten profesionalei laguntzen zaie. Esan 

3. grafikoa: Jasangarritasunaren adierazleen 
bilakaera Bilbon.

Iturria: Bilboko Agenda 21. 2008ko Jasangarritasunaren Adiera-
zleak Bilbon.
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Mercabilbaok Handizkako Merkata-
rien Munduko Batasunaren (World 
Union of  Wholesale Market) saria 
jaso du ontziak berrerabiltzeko sis-
tema berritzailearekin jarduera ja-
sangarrien alde egin duelako.

gabe doa fabrikatzaileentzako ere baliagarria dela zentro 
hau, zerbitzu jasangarriak ezagutarazteko, eta bide batez, 
ingurumenaren gainean gizartea ohartarazteko bideratutako 
ekimenetan esku hartzeko.

Tokian tokiko ekintzen eremuan, Bilboko Udalaren Hirigintza 
eta Ingurumen Sailak hainbat jarduera burutu ditu 2009. urtean 
hiriaren jasangarritasunari begira, ingurumena hobetzeko 
hartutako konpromisoen barruan:

• Bilbon klima-aldaketaren aurkako bulegoa ireki da. 2009an 
BIO sortu da, klima-aldaketaren aurkako Bilboko bulegoa. 
Estatu mailan ireki den lehena da. Klima-aldaketa eta 
horren ondorioak ikertzeko erreferentziazko gunea izango 
da hiribilduan, eta, horrez gain, herritarrei parte hartzen 
laguntzen saiatuko da, Klima-aldaketaren aurkako Toki-
ekintzako planaren barne. Are gehiago, bulego hau gai horren 
ingurukoak aztertzeko topagune bilakatzeko sortu da, baita 
berotegi-efektuko gasen isurketa murrizteko neurriak aurrera 
eramateko eta klima-aldaketaren ondorioetara egokitzeko 
bideak aurkitzeko ere.

Aurten garatu diren ekimenen artean “Etxe Berdeak” deritzona 
aipatzekoa da, CO² isurketak murrizteko xedearekin egindakoa. 
Egitasmo horrek zera erakutsi die parte-hartzaileei, eguneroko 
gure ekintzek eragina badutela klima-aldaketan. Horrela, bada, 
Bilboko 23 familiek ingurumen-inpaktua nola gutxitu daitekeen 
ikusi dute, etxean egindako isurketen inbentarioa egin eta BIOn 
ikasitakoak gauzatu ondoren.

• Gune berdeak: Udalerriko gune berdeak 1.225 hektarea dira 
gaur egun, hau da, 1999ko biztanleko 6 m²-tik egungo 24,5 
m²-ra hazi da hamar urtetan. Hiribildua inguratzen duten bost 
mendietan 8 atsedenleku dago.

• Bizikletak maileguan hartzeko zerbitzua: Bilboko Udalak bizikle-
tak maileguan doan hartzeko zerbitzua sustatzen du. 2009ko 
datuen arabera, aisialdirako eskaintza izatetik garraio-aukera 
bat izatera pasatu da. Zerbitzua hasi zenetik guztira izena 
eman duten 24.630 pertsonetatik, 6.597 izan dira 2009an es-
katu dutenak. Eskura dauden 225 bizikletak 29.956 bider utzi 
dira, hots, aurreko urtean baino % 35,6 gehiago.

Mailegu-zerbitzu horren sareko 11 zentroak polikiroldegietan, 
merkataritza-guneetan, barrutietako udal zentroetan edo turis-
mo-bulegoetan daude. Erabiltzaileen % 64,4 Bilbon bizi diren 
pertsonak izan dira, gehienak, 18 eta 44 urte bitartekoak.

• Eskolako Agenda 21: Eskolako Agenda 21 jasangarritasunaren 
gainean ematen den hezkuntza- eta prestakuntza-estrategia 
nagusia da. Horrezaz gain, udalerrietako ekintza-planen 
ardatzetako bat bihurtzen ari da. 2009koa Eskolako Agenda 
21 egitasmoaren 4. urtea izan da. Oraingoan, Bilboko 52 
ikastetxek (28 publiko eta 24 pribatu) esku hartu du, hau 
da, 23.776 ikaslek, guztira. Nola ez, hautatutako gaia klima-
aldaketa izan da.
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 • Bizikleta-bide berriak sortu dira: Aurten 6,6 kilometro berri 
gehitu zaizkie bizikleta-bideei Txurdinaga-Otxarkoagan. 
Egindako lanei esker, Boluetako metro geltokira bizikletaz 
iristeko aukera dago. Bestetik, Miribillan 1.023 m-ko tartea 
egokitu da; Zorrotzan, 1.104 m-ko bidegorria eraiki da; 
eta Uribitarte pasealekuan, Guggenheimen atzealdeko 
biribilgunetik zabaltzen den bideak jarrai dezan, 706 m-ko 
luzapena egin da.

• Autorik gabeko eguna 2009: Segidako hamargarren urtez egin 
zen irailaren 22an, Bilbon, eta Zorrotzako Ontziola kalean 
trafikoa eten egin zen horretarako. Jardunaldi horretarako 
ekimenak Mugikortasunaren Europako Astean egindako 
hainbat jarduerarekin osatu ziren. Astea irailaren 16an 
hasi zen eta 22an bertan bukatu, “Egin zure hiriko klima 
hobetzearen alde” goiburupean. Aste horretarako, hauek 
bezalako ekintzak antolatu ziren: Bilboko Udalaren web 
atariko mugikortasunari buruzko orri berriaren aurkezpena, 
gidatze eraginkorra eta ekologikoaren inguruko ikastaroak 
eta XI. Herri-paseoa bizikletaz.

• Hirigintza eta Ingurumen Sailak, Zarataren Mapa Estrategikoa 
egin ondoren, aurten Bilboko Soinu Giroaren Plana prestatzeari 
ekin dio. Horrek esan nahi du kutsadura akustikoaren aurka 
egiteko, legeak eskatzen duena baino ahalegin handiagoa 
egiten ari direla; izan ere, gero eta herritar gehiago arduratzen 
duen arazoa da, osasunean eragina ere baduena.

Gainera, 2009an, Bilboko Udala hondakinetarako 6.374 edu-
kiontziak berritzen hasi da (organikoak, ontzi arinak, beira, pa-
pera eta kartoia). Edukiontzi berriekin zarata gutxiago egingo 
da zabor-bilketan, ingurumen-inpaktua murrizteko. Horrez gain, 
hala eskatzen duten tokietan, pertsona ezinduei egokitutako 
edukiontziak jarriko ditu Udalak.

Hondakinak
Bizkaiko hiri-hondakinen kudeaketari buruzko azken datu esku-
ragarrien arabera, lurralde honetako biztanleek ia 670.000 tona 
zabor sortu zuten 2008an. Kopuru horren % 70 aprobetxatu zen 
birziklatutako material modura erabiltzeko edo horietatik ener-
gia erauzteko, gaikako zabor-bilketarekin edota errausketarekin. 
Azkenean, beraz, % 30 baino ez zen bidali zabortegira. Hau da, 
Bizkaia hondakinen tratamenduan aitzindaria da Europa mailan.

Ecoembesek eman dituen Bilboko datuen arabera, hiribildua 
buru da kartoi- eta paper-bilketan: urtero, 41,7 kg biztanleko, 
hots, Euskadiko batezbestekotik 2 puntu gora. Ontzi arinen bi-
lketan ere datu ona lortu du: pertsonako 11,6 kg.

Nabarmentzekoa da, baita ere, udalerriko jarduera anitzek sor-
tzen dituzten hondakinak (argazkigintza, tindatze-lanak, arte gra-
fikoak, grabatze- eta mekanizatze-lanak) kontrolatzeko Udalak 
abiatu duen programaren barne, 2009an, 35.167 kg hondakin 
arriskutsu modu egokian kudeatu direla.

Bizkaia aitzindaria da Europa osoan 
hondakinen tratamenduan. 2009an, 
adibidez, sortutako hondakinen % 70 
material gisa edo energia erauzteko 
baliatu zen; beraz, % 30 baino ez zen 
zabortegira bidali.
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Urte berean, Udalak Artigas zabortegia egokitzeko lanak hasi ditu, 
Europak agintzen duenari jarraiki zati bat ixtea derrigorrezkoa 
delako. Zaborra isurtzeko eremura sartzeko bide berriak eraikiko 
dira, egun hartzen duen bolumenari egokitzeko eta behar bezala 
ustiatzen jarraitu ahal izateko. Hori ixteko lanek gune berde berria 
sortuko dute, lixibiazio-prozesuak murriztuko dira, isurketa-urak 
bideratuko dira, eta biogasa erauzteko lineak berrantolatuko 
dira; hori guztia, Bioartigasen instalazioetan energia elektrikoa 
sortu ahal izateko.

Urtero 162.000 tona hondakin tratatzen dira Artigasen, eta egu-
nero lixibiatutako 1.200 m³ arazten dira.

Atmosfera
Behe Nerbioiko eskualdeko Airearen Kalitatearen Ekintza-plana 
(PACA) Bilbo, Barakaldo, Portugalete edo Basauri bezalako 
udalerrietan airearen kalitatea hobetzeko sortu zen; horietan 
bildu ohi dira-eta airearen kalitatearen datu kaskarrenak.

Lehenengo eta behin, atmosferaren kutsaduraren diagnostikoa 
egin zen, eta gero, ekintza zuzentzaileen proposamena. Ordutik 
hona hiriguneetan ingurumena hobetzeko hainbat ekintza 
bideratu da, bereziki, mugikortasunaren alde eta isurketa 
kutsatzaileak kontrolatzearen alde. Horrela, bada, hein batean, 
hobetu ahal izan da airearen kalitatea.

Airearen kalitatea hobetzeko eta atmosfera garbiagoa lortzeko, 
Europar Batasunak indarreko legeak berrikusi ditu eta 2008/50/
EE Europako Zuzentaraua onetsi du. Horren bitartez, airearen 
kalitatearen helburuak eta horiek erdiesteko beharrezko neurriak 
denentzako berak izan daitezen ezarri dute.

Halaber, Estatu Espainiarrean 34/2007 Legea onartu zen airearen 
kalitatearen eta atmosferaren babesaren inguruan. Bertan 
ezartzen denez, airearen kalitatea hobetzeko plan eta egitasmoak 
aurrera eraman behar dira kutsatzaile gehiegi dagoen tokietan, 
harik eta kutsadura maila gizakion eta ekosistemen osasunerako 
onargarriak diren balioetara murriztu arte.

Iturria: El Correo.

4. grafikoa: Hiri-hondakinen kudeaketa lurralde-
eremuen arabera (%).
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Industriaren sektorean egiten diren isurketak aldian aldiro 
kontrolatzen dira, batez ere, Zabalgarbiren kasuan. Eta, horrez 
gain, berokuntza-instalazioen egoera neurtzeko kanpainak 
bideratzen dira

Bilbok hobera egin du, oro har, airearen kalitateari begira, gero 
eta gehiago baitira aireak kalitate ona edo onargarria erregistratu 
dueneko egunak. Datuek diotenez, 2005ean egun on horien 
ehunekoa % 91,8 bazen, 2009an % 98 izan da. Edonola ere, 
Bilbo da hiru hiriburuetan aire kalitate txarrena duena.

Behe Nerbioiko eskualdeko airearen kalitatearen Ekintza-
planak Kutsadura atmosferikoaren diagnostikoa ekarri zuen, 
eta honek, Kutsadura atmosferikoaren diagnostikoaren 2009ko 
berrikuspena eta eguneratzea. Azken lan horretan ezagutarazi 
da Bilbok dituen arazo nagusietako bat trafikoa dela: egunean 
345.940 ibilgailu sartu edo irteten da; eta horietatik, % 4,1 ibilgailu 
astunak dira. Datu hori gehiegizkoa da oraindik ere, nahiz eta 
garraio publikoak gero eta hobeto betetzen dituen udalerri 
barruko herritarren mugikortasun beharrak.

Airearen kutsaduraren eta, batez ere, SO
2
 kontzentrazio 

handia egotearen errua industriari egotzi izan zaio orain arte, 
baina egun ibilgailuen trafikoa da horren kausa nabarmenena. 
Izan ere, trafiko horri hurbileko udalerrien kutsadura gehitzen 
bazaio, airearen kalitatea indarreko legea ez betetzera ere 
iristen da zenbait kasutan. Hau da, diesel motorrek bereziki 
isurtzen dituzten ihes-hodietako NO

2
 nitrogeno dioxido gasa eta 

material partikulatua (PM) ez ezik, errepide inguruetan eta joan-
etorri gehien dituzten kaleetan hautsa etengabe esekitzeak ere 
kutsadura areagotzen du.

2009. urtean ez dira gainditu gehieneko zenbait balio: hala nola, 
sufre dioxidoa, nitrogeno dioxidoa, PM10 partikulak, beruna 
eta karbono monoxidoa. Larraskituko estazioan, alderantziz, 
35 bider baino gehiago gainditu da eguneko 50 μgr./m3–ko 
gehieneko muga.

Bilboko Udalak kontrol zorrotza egiten du ibilgailuek isurtzen 
dituzten gasen gainean, Elorrietako Ibilgailuen Kontrolerako 
Estazioan. Bertan udal ibilgailuak sistematikoki neurtzen dira, 
baita Bilbobus eta Bizkaibuseko garraio publikoan ari direnak, 
edo udalak azpikontratatuta ibiltzen direnak ere, besteak beste.

2. taula: 2009ko urteko CO, NO2, PM, O3 eta SO2 
kantitateen batez besteko datuak airean, μgr/m3-
tan, Bilboko estazioetan.

Iturria: 2009ko urteko txostena, Hirigintza eta Ingurumen Saila.

Elorrieta Indautxu Europa parkea Zorrotza2 Larraskitu Mazarredo Arraiz mendia Banderas

Karbono  monoxidoa - CO - - 308 308 - 269 - -

Nitrogeno dioxidoa - NO
2 - - 31 40 39 41 18 22

Partikula esekiak - PM 17 24 28 13 19 27 15 -

Ozonoa - O
3
 - 36 45 - - 42 61 49

Sufre dioxidoa - SO
2
 - - 8 - 7 - 7 -
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Energia 
2009. urtean “European Future Energy Forum 09” biltzarra 
antolatu da Bilbon. Hiria topagune paregabea izan zen adituek 
etorkizuneko energia-estrategiei buruz eztabaidatu zezaten.

Estrategia horiek, EBren kasuan, 2008an Batzordeak egindako 
jakinarazpenean bat egiten dute: “Energia-eraginkortasuna edo 
% 20ko helburura iristea, hau da, klima-aldaketari aurre egiteko 
eta energia aprobetxatzeko neurri-sorta baliatuz 2020rako 
helburu berri eta asmo handikoak lortzeko lan egitea. Europa 
osoan etorkizuna jasangarriagoa izan dadin bide bakarrari eustea 
dakar energia-eraginkortasunak, karbono isurketak ahalik eta 
gehien murrizten dituen eta energia gutxiago kontsumitzen duen 
ekonomia sustatuz.

Klima-aldaketa da herri garatuetan bereziki aurrean dugun 
erronka nagusietako bat. Mundu osoan azkar erantzuten ez 
bazaio, ez dugu planetaren azaleraren tenperatura egonkortzea 
lortuko. Eta gorantz doan heinean, hondamendia gero eta 
kaltegarriagoa izango da, eta, ondorioz, gero ez da atzera egiteko 
aukerarik egongo.

Egonkortze hori lortzera begira, horra hor Europar Batasunak 
proposatutako konpromisoak: 

• Berotegi-efektuko gasen isurketa % 20 murriztea (% 30, herrial-
deen arteko akordioa lortuko balitz).

•    Energia-kontsumoaren % 20 aurreztea, energia-eraginkortasuna 
bultzatuz; gainera, herrialde bakoitzak garraio-beharren % 10 
bioerregaiekin bete beharko du.

• Energia berriztagarriak % 20 izan daitezen sustatzea.

Horren harira, gaur egun ere, erabiltzen den energiaren % 80tik 
gora erregai fosiletatik datorrena da. Are gehiago, petrolio-
enpresek petrolioarekiko menpekotasun hori % 55etik behera 
joango ez dela aurreikusi dute 2050. urterako.

Oso urrun daude, egon ere, energia berriztagarriak (% 7tik gora) 
EBk ezarritako xede horretatik. Energia fotovoltaikoa, eolikoa, 
eguzki-energia termikoa, biomasa edo bioerregaiak sustatu 
beharra dago, garapen jasangarria bermatuko duen energia-
ereduan behin betiko sar daitezen.

Estatuan, lehen mailako energia-kontsumoaren % 7,6 energia 
berde deritzen horietatik etorri da 2009an (aurreko urtean baino 
% 0,6 gehiago), eta % 19, erabilitako elektrizitatetik. Gas naturala 
eta energia nuklearra ere gehiago baliatu ziren; ikatza eta petrolio 
gordina, aldiz, gutxiago.

IDAEren (Energiaren Dibertsifikaziorako eta Aurrezpenerako 
Institutua) ustetan, Estatuan energia berriztagarriek instalatutako 
39.101 MV-ko potentziatik, 439 MV Euskadiri dagozkio.

Bizkaian gas naturala eta petrolioa eta horren deribatuak izan 
dira gehien eskatu diren energiak, % 47 eta % 44, hurrenez 
hurren. Horien atzetik, berriztagarriak (% 6) eta ikatza (% 1,7).

3. taula: Udalerriko airearen kalitatea. Hiru 
euskal hiriburuetan airearen kalitate ona edo 
onargarria erregistratu den egunen ehunekoa. 
2005tik 2009ra.

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolamendu 
Saila. Atmosferaren kutsaduraren inguruko estatistika.

2005 2006 2007 2008 2009

Bilbo 91,8 86,3 92,9 95,9 98,08
Donostia-
San Sebastián 96,2 98,4 98,1 98,6 99,73

Vitoria-Gazteiz 95,6 95,1 95,9 98,6 99,73



32

Alde ekonomikoari begira, azken urte honetan energia 
berriztagarriek 5.475 milioi euroko ekarpena egin diote 
BPGari, hots, % 0,5. Enpleguari begira, ia 74.000 pertsonari 
eman diete lana; guztira, gainera, 175.000 dira, zuzeneko 
lanpostuak eta zuzenekoak ez direnak aintzat hartzen 
badira.

Azkenik, gure probintziaren energiaren sektorean Eusko 
Jaurlaritzak 2009an bultzatu dituen bi proiektu berritzaile aipatu 
behar dira:

Bimep (Biscay Marine Energy Platform). Armintza-Lemoizen 
eraikitako azpiegitura bat da, itsaso irekian olatuen energia 
hartzeko sistemen ustiaketarako, ikerketarako eta erakustetarako, 
zein energia elektriko bihurtzeko. Instalazioak 20 MW-ko 
potentzia du, eta gutxi gorabehera 20 milioi euroko inbertsioa 
behar izan du.

Azpiegitura horri Ikerketa-zentroa atxikiko zaio, entitateko 
langile tekniko eta zientifikoak enpresetatik etorritakoekin 
elkarlanean ari daitezen. Azken xedea Euskadi munduko 
erreferentzia bilakatzea da sektore horretako teknologia eta 
industria mailan. Instalazioa eraikitzeko lanak 2011n amaituko 
direla aurreikusi da.

Mutriku Proiektua. Mutrikuko babeserako dike berrian eraiki den 
lantegia da, olatuen energia aprobetxatzeko modua azalduko 
duena. Munduan turbina anitzeko ur-zutabe oszilatzailea duen 
lehena izango da. Bertan instalatutako potentzia 480 Kw-koa 
izango denez, urtebetean sortuko duen energia 970 MWh-koa 
izango da. Horrek esan nahi du 1.000 tona CO

2
 gutxiago isuri 

beharko dela atmosferara (hori izango bailitzateke energia 
kopuru bera sortzeko erregai fosiletako iturriek isuriko luketena). 
Lanak 2010ean amaitzekoak omen dira.

Horrezaz gain, ikerketari lotutako adierazle batek aukera ema-
ten du energia berriztagarriei lotutako teknologiaren garrantzia 
neurtzeko eta aintzat hartzeko, hots, Patenteen eta Marken Es-
painiako Bulegoan sektore horren inguruan jaso diren patenteen 
eskaera kantitatea.

Bulego horretan egin den azterketa baten arabera, 2000tik 
2009rako epean, Europar Batasuna (% 36,7) izan da energia 
berriztagarrien sektorean patente gehien atera dituen lurraldea, 
AEBen (% 20,2) eta Japoniaren (% 19,8) aurretik. Bestetik, 
Europa barruan, Espainia laugarren dago, Alemania, Danimarka 
eta Erresuma Batuaren atzetik.

Eta, azkenik, Estatu mailan, EAEn 107 eskaera egin dira energia 
berriztagarrien patenteen inguruan; beraz, hirugarren izan da, 
aipatutako epe horretan, eta bosgarren, gerora, 2009. urtean 
(Nafarroa, Katalunia, Madril eta Andaluziaren atzetik).

2009. urtean, EAE bosgarren izan 
da energia berriztagarrien paten-
teen eskaerak egin dituztenen ze-
rrendan. Europa mailan, 2000 eta 
2009 bitartean, Espainiak lauga-
rren tokia lortu du.
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1.

4. taula: 2009ko klima-aldagai nagusiak Bilbon. 
(Bilboko aireportuko estazio meteorologikoa).

Iturriak: Eustat eta Meteorologia Institutu Nazionala (*).

ADIERAZLEAK 2008 2009*

Batez besteko tenperatura (ºC) 14,8 15,1

Gehieneko tenperatura absolutua (ºC) 39,6 39,3

Gutxieneko tenperatura absolutua (ºC) 1,0 -1,1

Gehieneko tenperaturen batezbestekoa (ºC) 18,8 19,7

Gutxieneko tenperaturen batezbestekoa (ºC) 11,5 10,5

Eguneko batez besteko hezetasuna (%) 73,4 69

Guztirako prezipitazioa (l/m²) 1.317 1.170,2

Egun bateko gehieneko prezipitazioa (l/m²) 125 91,1

Prezipitazioa (egun kop.) 185 189

Eguzki-orduak - 1.528,8

Haizearen batez besteko lastertasuna (km/h) 10 11,8

Haizearen batez besteko lastertasuna (km/h) 11,4 10

Klima

Bizkaiko probintzia eta Bilboko udalerria isurialde atlantikoan 
daude. Euskalmetek dioenez, klima mesotermikoa du, tenperatura 
neurritsuekin eta euri askorekin. Urtaro lehorrik gabeko klima 
epel hezea da. Klima atlantiko izenaz ere ezagutzen da, ozeano 
horrek lurralde horretan duen eraginagatik. Aire-masak, ozeanoko 
ur epelen gainetik igarotzean epelduta iristen dira itsasertzera, 
eta, hortaz, gaueko eta eguneko tenperatura-bitarteak edo-eta 
udako eta negukoak ez dira oso handiak.

Tenperaturak leunak dira, hein batean; hori, batez ere, neguan 
ikusten da, tenperaturak goxoak izaten baitira. Horrela, bada, 
udak oso beroak ez diren arren, itsasertzean erregistratu 
ohi dira Euskal Herriko urteko batez besteko tenperaturarik 
altuenak, 14ºC-tik gora. Udak freskoak diren arren, inoiz bero 
zakarreko aldi laburrak ere izaten dira, eta tenperatura 40ºC-ra 
ere iristen da.

Bilbo Nerbioi ibaiaren bi bazterretan zehar zabaltzen da, Artxan-
da-Abril-Ganguren mendien artean, Pagasarri-Ganekogorta in-
guruetan. Kokapen horrek ezinbestean baldintzatzen du hiriaren 
meteorologia eta ingurumena.

2009an, tenperaturen aldetik urte beroa izan dugu Bilbon, batez 
bestekoa 15,1ºC-koa izan baita. 2008an ez bezala, datu hotzena 
bildu zeneko egunean tenperatura negatiboetara jaitsi zen, 
-1,1ºC-ra.

Prezipitazioei begira, 2009. urtea ez da aurrekoa bezain ona 
izan hirian: 1.170,2 l/m2 batu dira, hau da, 146 gutxiago. Egun 
euritsuak, ordea, aurreko urtean baino 4 gehiago izan dira: 189 
egun, guztira.

5. grafikoa: Bilboko tenperaturen bilakaera, 
2001-2009*.

Iturriak: Iturriak: Eustat eta Meteorologia Institutu Nazionala (*).
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Iturriak: Eustat eta Meteorologia Institutu Nazionala (*).

6. grafikoa: Bilboko prezipitazioen bilakaera, 
2002-2009.
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Ur hornikuntza eta saneamendua
Lehen mailako sarearen kudeaketa, dela edateko uraren 
hornidurarako, dela hondakin-uren saneamendurako, Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoaren esku dago. Bizkaiko milioi bat biztanleri 
ematen dio zerbitzu, gutxi gorabehera. Prozesuak hainbat 
fase ditu: ura urtegietan biltzea, tratatzea eta kontsumitzaileari 
banatzea. Horrez gain, ur lohiak ere tratatzen dira, ingurumenera 
itzultzean ur horiek baldintza onenetan egon daitezen eta, 
horrela, sistemaren jasangarritasuna berma dadin.

Gaur egun, hirurogeita hamaika udalerrik osatzen dute Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoa, Bizkaiko Foru Aldundiaz eta Eusko 
Jaurlaritzaz gain. Tokiko hainbat erakunderekin ere lankidetza-
hitzarmenak sinatu ohi ditu.

Bilboko edateko ura hiru iturritatik lortzen da. Uraren ziklo 
osoaren kudeaketaren abiapuntua Ordunteko zingiran hartzen 
diren uretan dago. Ordunteko urak guztirakoaren % 67 dira, 
eta Sollano araztegian garbitzen dira. Gainerako % 33 Zolloko 
–Ganekogorta mendilerroan– eta Zadorrako urtegietan batzen 
da, gero Venta Altako estazioan arazketa egiteko. Laborategi 
hauek 2009an inauguratu dira, 2.1 milioi euroko inbertsioa eskatu 
duen eraberritze osokoa egin ondoren. Herritarrei hornitutako 
uren kalitatea kontrolatzeko prozesua hobetzeaz gain, laborategi 
berri hauetan zera lortu da, aztertutako parametroetan, ezarritako 
muga orokorretatik beheragoko baloreak detektatzeko gai den 
sistema garatzea. Horrela, jakina denez, uren kalitatearen 
kontrolaren segurtasuna areagotzen da.

Saneamendu sarea hobetzeko proiektua, Galindoko Araztegia 
eraikitzea, oraindik abiatzeke dago. Proiektu honetan, 
eraginkortasuna handiagotzeko eta energia aprobetxatzeko 
sistema modernoak aurreikusi dira, baita lohiak prozesatzeko 
teknologia punta-puntakoa erabiltzea ere. Halaber, hezegunearen 
kontserbazio ekologikoa ahalbidetzeko gune handi bat sortzeko 
plan bat proposatu da.

Bilboko Udalak proiektu anitz ditu saneamendu-sare eta hornidura-
sare modernoak baliatzeko eta horiek ongi kontserbatzeko. Horien 
artean, Bilboko bide nagusietako azpiegiturak estrategikoki 
hobetuko dituzten lau egitasmo nabarmendu behar dira, zehazki, 
1., 2., 4., 5. eta 7. barrutietakoak. Gehienetan, azpiegitura 
hidraulikoak berritzen dira horiek kontserbatzeko prozesuan. 
Izan ere, nahitaezkoa da hala egitea, sare honetako hoditegien 
% 70 baino gehiago oso zaharra delako. 2011. urterako lehen 
mailako sarea guztiz berritua egongo dela kalkulatu da.

2. kapitulua
Oinarrizko azpiegiturak, garraioak 
eta komunikazioak

Oinarrizko azpiegiturak

ADIERAZLEAK 2008 2009

Euri-kutxatila kopurua 10.753 11.103

Kutxatila fekalen kopurua 8.905 9.087

Kutxatila mistoen kopurua 1.821 1.872

Parrilla kopurua biltzaile buruetan 113 128

Gutunontzi motako estolda-zulo 
kopurua

6.852 6.641

Parrilla motako estolda-zulo 
kopurua

12.220 15.041

Euri-ur hodien eta kainu-zuloen 
metroak (Zirkularra)

262.955 349.316

Ur-fekal hodien metroak (Zirkularra) 264.114 263.343

Hodi mistoen metroak (Zirkularra) 7.495 6.025

Biltzaile erdien eta hodien metroak 73.498 73.498

Galeria metroak 23.910 24.418

Iturria: Bilboko Udaletxeko Obra eta Zerbitzuen Saila.

1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera 
2008-2009. urteetan.
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Bestalde, Agenda 21eko 2005-2008 urteetarako Toki-ekintzako 
I. Planaren Ebaluazio Txostenak emandako ondorioen arabe-
ra, aurrera egin da nabarmen ildo estrategiko horiek betetzeko 
ekintzetan. Zehatzago esateko, 1. ildo estrategikoak (“Bilbon ur- 
eta energia-kontsumoa arrazionalizatu eta murriztea”) ezarritako 
ekintzen % 65,7 egikaritu da. “Uraren zikloaren osoko kudeaketa” 
deritzon Jarduketa-programa, adibidez, % 79,2ko portzentajean 
gauzatu ahal izan da. Horren xedea hornidura-sistema hobetzea, 
kudeaketa optimizatzea eta uraren kalitatea mantentzea da.

Txostenean jasotako datuei erreparatuta, Bilboko hirian, etxee-
tan egin den uraren batez besteko kontsumoak behera egiten 
jarraitu duela ikus daiteke. Beraz, azken urteetako joerari eutsiz, 
Bilboko lehen mailako sareko ur kontsumoak beherantz egin du, 
27.898.791 m³–ra arte. Herritar bakoitzak erabilitako eguneko ur 
kopurua ere gutxitu egin da.

Bilboko Udalak hainbat urtetan ezarri beharreko proiektuak sus-
tatzen jarraitu du, Hiribilduaren etorkizunerako funtsezkoak diren 
heinean. Horien artean, ur-sarea berritu eta hobetzeko egitasmoa 
dago, guztira, 5.000.000 euroko inbertsioa hartzen duena. 2009ko 
Inbertsio eta Enplegu Planak ere hiriaren oinarrizko azpiegiturak 
hobetzeko ekintzak proposatzen ditu, konkretuki uren hornidura-
rekin eta saneamenduarekin zerikusia dutenak.

Horrezaz gain, Ur Partzuergoak lanean dihardu, ez soilik gune 
metropolitarrean, baizik eta Bizkaia guztian ere. Horretarako, 
kolektoreak eta herritarren bizi-kalitatearen onerako izan dai-
tezkeen instalazio berriak eraikitzen ari da. Hartara, 2009. urtean, 
Urduña, Mendexa eta Ereñoko herriekin lankidetza-hitzarmenak 
sinatu dira (2004an Urdaibairen Saneamendurako Osoko Plana 
onartu zen) hondakin-uren kudeaketa hobetzeko. Partzuergoak 
martxan jarri dituen jarduerak 15 milioi euroko aurrekontuarekin 
gauzatu dira, denetara.

Hiri-hondakinen bilketa
Hiri-hondakinen kudeaketarako II. Osoko Planean aurkeztutako 
datuek erakusten dutenez, 2009an sortutako hiri-hondakinak au-
rreko urtean baino 42.448 tona gutxiago izan dira; hau da, guz-
tirako kopurua % 6,3 murriztu da. Lehen aldiz lortu dira, beraz, 
Bizkaian, Europako Batasunak 2016rako ezarri dituen xedeak, 
hiri-hondakinen isurketaren inguruan. Murrizketa hau atal orotan 
gertatu da, etxeetan 11.929 tona hondakin gutxiago sortu direlako, 
eta RICIA (Etxeko hondakinen pareko diren industria eta merkata-
ritza-jarduerek eta instituzioek sortutako hondakinak) deritzenetan 
ere 30.519 tona gutxiago atera delako. 2009. urtean, per capita 
sortutako hiri-hondakinen kopurua 544 kg/biztanleko/urtekoa izan 
da, duela 10 urteko datua, alegia.

Bilbon 2009an egin den gaikako zabor-bilketan beira gehiago 
(% 5) bildu dela ageri da. Alderantziz, batu den paper eta 
kartoia murriztu egin da, baita pilena ere. Pilen kasuan, gainera, 
nabarmentzekoa izan da gutxitze hori, aurreko urtean baino % 
26 gutxiago batu delako. Linea marroiko zein zuriko produktuen 
bilketaren datuak ere beherantz joan dira aurten.

ADIERAZLEAK 2008 2009

Urteko uraren 
kontsumoa lehen 
mailako sarean

31.273.000 m3

991,69 L/seg
27.898.791 m3

Urteko baliabideak 
jatorriaren arabera

% 39,65 
Partzuergoa

% 38
Partzuergoa

% 60,35
Ordunte eta 

Zollo

% 62 
Ordunte eta 

Zollo

Hornidura litrotan 
biztanle eta eguneko

242 216

Ur-andel kopurua eta 
edukiera

16 andel.-
89.729 m3

16 andel.  
89.729 m3

Udalari hornitutako 
guztirako ur-bolumena 
lehen mailako sarean

31.460.000 m3 27.898.791 m3

Iturria: Bilboko Udaletxeko Obra eta Zerbitzuen Saila.

2. taula: Bilboko ur-horniketaren bilakaera 
2008-2009. urteetan.

ADIERAZLEAK 2008 (T.) 2009 (T.)

Beira 6.307,22 6.665,00

Papera eta kartoia 16.238,32 15.521,01

Linea marroia + linea zuria 258,16 231

Pilak 40,42 29,69

Energia-aprobetxamendua 9.302.075 9.911.816

3. taula: Hiri-hondakinen gaikako bilketaren 
bilakaera.

Iturria: Bilboko Udaletxeko Obra eta Zerbitzuen Saila.
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ADIERAZLEAK 2008 2009

Gas naturala kontsumitzen duten etxe 
kopurua

69.514 70.526

Eraikitako sare kilometroak 324,3 327,0

Zerbitzuan dauden sare kilometroak 324,3 327,0

Berokuntza zentrala duten etxeak 11.486 11.927

Banakako berokuntza duten etxeak 43.009 43.967

Sukalde eta ur bero sanitarioa duten 
etxeak

26.470 26.512

Fuente: Naturgas Energía.

5. taula: Bilboko gas sarea 2008-2009. urteetan.

Udalak edukiontziak berritzeko asmoa agertu du; horrela, zabor 
organikoa, ontzi arinak, beira eta paper eta kartoia batzeko hirian 
zehar sakabanatuta dauden guztiak ordezkatuko dira. Gutxika-
gutxika egingo da, eta eremuz eremu. Denetara, hirian dauden 
6.374 edukiontzi aldatuko dira.

Argiztatze publikoa
2009an zehar, Bilboko Udalak Hiribildu osoko argiztatze publikoa 
berritu eta hobetzeko zenbait jarduketa aurrera eraman du, 
Bertako Inbertsiorako Estatuko funtsekin finantzatutako Inbertsio 
eta Enplegu Planaren barne. Inbertsio hau aurreko urtean 
egindako lanaren jarraipena da. Jarduketa hauek bideratzeko 
estrategia hiru ardatz nagusitan egituratzen da: kalitatea eta 
segurtasuna, irisgarritasuna, eta azkenik, energia aurreztea. 
Inbertitutako kopurua ikusita, nabarmentzekoak dira Deustuko, 
Uribarriko, Otxarkoaga-Txurdinagako eta Abandoko barrutietako 
kale eta auzoak hobetu eta berritzeko ekintzak.

2009an ere, bideko argi puntuak neurtzeko aldagaiek aurreko 
urteetako joerari eutsi diote; horrela, % 4,3 puntu gehiago daude 
hirian (iaz % 1,5 egin zuen gora kopuru horrek). Denetara, bada, 
33.606 puntu zenbatu dira eta, ondorioz, guztirako potentzia ere 
areagotu egin da (7.494 Kw).

Zerbitzuan dagoen gas sarea
Bilbon 2009. urtean gas naturala kontsumitu duten etxebizitzen 
kopurua 70.526koa izan da; aurreko ekitaldian baino % 1,4 
gehiago, beraz.

Gas naturala baliatzen duten etxe gehienetan banakako 
berokuntza erabiltzen dute, 43.967 etxe, guztira (2008an baino 
% 2,2 gehiago). Bestetik, berokuntza zentrala daukatenak 
11.927 dira.

Telefonia
Telefoniari lotutako ekipamenduen inguruan, mugikorrak komu-
nikazioaren funtsezko bitarte izaten jarraitzen du, bai enpre-
sentzako, bai partikularrentzako. Eustaten datuen arabera, 
“Informazioaren Gizartearen Panorama: Euskadi 2008-2009” 
txostenean agertutakoak, euskal etxeen % 28,3tan hiru mugikor 
baino gehiago dago, nahiz eta telefono finkoak (% 92) etxe ge-
hienek daukaten ekipamendua izaten jarraitzen duen. Autono-
mia Erkidegoko enpresen kasuan, txostenak zera adierazten du, 
mugikorra (% 79,8) eta ordenagailua (% 76) izan direla 2009an 
euskal enpresa gehienek izan duten oinarrizko teknologia eki-
pamendua. Tresna horien atzetik, Internet (% 69,6) eta posta 
elektronikoa leudeke (% 66,9). Bestetik, enpresen tamainari 
begira, batzuen eta besteen artean alde handia dagoela ageri 
da; esaterako, enpresa txikietan, pertsona batek edo bik osatu-
takoak, mugikorra (% 75,6) ordenagailua baino askoz gehiago 
erabili da.

ADIERAZLEAK 2008 2009

Bideko argi puntuak 32.200 33.606

Potentzia (Kw) 7.200 7.494

Kontsumoa (Kwh) 30.259.451 37.794.054

4. taula: Bilboko herri-argien bilakaera 2008-2009. 
urteetan.

Iturria: Bilboko Udaletxeko Obra eta Zerbitzuen Saila.
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Garraioak eta komunikazioa

Garraioa ekonomia-sektore garrantzizkoa da, estrategikoki are 
nabarmenago bilakatzen ari dena. Izan ere, gune metropolitarra, 
hau da, Bilboko hiri bera, kokapen geografiko ezin hobean baita-
go Europako Atlantikoko ertzaren erdian.

Hiriko azpiegitura eta komunikazioetan inbertsio handiagoa egin 
izanak zera ekarri dio Bilbori, gero eta jarduera gehiago bere-
ganatzea eta maila askotan lehiakorrago bihurtzea. Garraio 
publikoa eta oinezkoen joan-etorriak, besteak beste, estrategia 
egokiak zehazteko ezin ahaztu ditzakegun gaiak dira, hiri le-
hiakorragoak sortze aldera. Gainera, estrategia horiek denen 
irizpideak kontuan hartuta eta jasangarritasunari ere begiratuta 
eratu beharko dira, lurraldean bizi diren pertsona guztien berezi-
tasunei erantzun ematekoak bagara.

Bestalde, globalizazioaren prozesuak gaitasun handiagoa es-
katzen du mundu osoan merkantzia eta bidaiarien joan-etorrien 
areagotzeari behar bezala erantzuteko. Ekonomiaren zabaltzeak 
eta nazioarte mailan lehian aritu behar izateak zera dakar, hor-
nidura-sistema azkarragoak eta malguagoak lortu behar izatea. 
Horretarako, punta-puntako teknologia behar da, ezinbestean.

Bilbon eraldaketa fisiko eta gizarteko aipagarriak gertatu dira 
azken urteotan, zerbitzuak eskaintzen dituen hiri turistiko bi-
lakatu den neurrian, modernoa, anitza, integratzailea eta sor-
mena bultzatzen duena, gainera. Berebiziko eragina izan du 
azpiegituren garapenak bilakaera honetan; hortaz, 2009an 
ere aurrera egin da jasangarritasunari begira plazaratutako 
estrategia-egiturak ezartzeko politikan.

Bilbo metropolitarraren nazioarteko eta 
lurraldeen arteko komunikazioa
Bilbo metropolitarrak tamaina guztiz erabilgarria eta kokapen 
geografiko estrategikoa ditu bere alde. Horri jarraiki, Bizkaia egi-
turatzeko oso baliagarria da. Kantauri Itsasertzeko hirigune gai-
lenentzat jo ohi da eta hiriburu kopuru nabarmena du bere era-
ginpean (Santander, Donostia-San Sebastián,Vitoria-Gasteiz, 
Iruña eta Logroño). Era berean, bere kokapenari esker, Euska-
diko lotune zentralenetarikoa da. Horrexegatik, bada, nagusitu 
da joera estatu mailako hainbat eta hainbat ekipamendu, horni-
dura, zerbitzu eta jarduera bertara zuzentzeko, Itsasadarraren 
eremura, bereziki. Oinarrizko azpiegitura osatu eta hobetzeko 
aurrerapenak (aireportua, portua, trenbidea, errepide-sistema, 
eta abar) xede horrekin egiten dira, hain zuzen, garapen ekono-
mikoa estatu eta nazioarte mailan lortu ahal izateko, Bilbo metro-
politarra puntu eta ardatz nagusiekin lotzeko xedearekin.

Trenbide-sarean azpiegitura berriak egiteko eta abiadura 
handiko lineak garatzeko lanak aurrera doaz. Abian da, beraz, 
EAEko hiru hiri nagusiak bat egiteko proiektua, nazioarteko 
zabalerara egokituko den trenbide bikoitzarekin. Bilboko Portua 
zabaltzeko lanetarako ezarritako epeak betetzen ari dira. Horri 
esker, distantzia laburreko eskaintza gero eta handiagoa da, 

Bilbo metropolitarrak, Kantau-
ri Itsasertzeko hirigune handiena 
izaki, bere oinarrizko azpiegiturak 
hobetzen eta osatzen jarraitzen du, 
estatuko zein nazioarteko mailan 
ekonomikoki gailentzen lagunduko 
dioten garapen-ardatzei eusteko.
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TRAFIKOA 2008 2009

BIDAIARIAK

Merkataritzakoa 4.149.572 3.638.127

Estatukoa 3.053.177 2.697.089

Nazioartekoa 1.096.395 941.038

Guztira 4.172.901 3.654.951

JARDUERAK

Merkataritzakoa 52.966 46.495

Estatukoa 35.709 32.441

Nazioartekoa 17.257 14.054

Guztira 61.680 54.146

MERKANTZIAK (Kg)

Zama 3.178.758 2.691.468

Posta 4.318 3.893

Iturria: Bilbao Air.

6. taula: 2008-2009ko Bilboko aireportuko aire 
bidezko zirkulazioaren bilakaera, kontzeptuaren 
arabera.

eta Seranteseko tunela 2010erako amaituko dela aurreikusi 
da. Aireportuko lanek ere bere horretan dihardute instalazioak 
zabaltzeko ekinean. Gainera, aireportua eta Bilbo hamar minutu 
baino gutxiagoko bidaia eginez lotuko dituen tunela eraikitzeko 
lanak hasi dira. Bestalde, errepideko azpiegiturak hobetzen ari 
dira Bilbo inguratzen edo zeharkatzen duen trafikoa arintzeko

Azpieskualdeak lotzen dituen konexio sare moderno batek metro-
poliaren barne-mugikortasuna bideratzen du. Garraio publikoak 
eginkizun berebizikoa betetzen baitu azpieskualde horietan. Ildo 
honetatik, aipatzekoa da Bizkaiko garraio publikoetan ordaintze-
ko sistema ezartzeko proiektua ere aurrera doala: Barik (Credi-
trans txartela, baina ukitu gabe erabiltzen dena) du izena txartel 
honek. Aurten, Bizkaiko Garraio Partzuergoak txartela garatu eta 
ezartzeko beharrezko direnak egikaritzeko lehiaketa ireki du.

BILBOKO AIREPORTUA

Aire bidezko zirkulazioaren datuak krisialdi ekonomikoaren 
eragina oraindik nabaritzen den erakusgarri dira. Bilboko 
Aireportuan, adibidez, 3.654.951 bidaiari erregistratu dira 2009ko 
urte osoan, aurrekoan baino % 12 gutxiago.

Merkantzien kasuan, ordea, murrizketa hori are nabarmenagoa 
da, 2008an 3.178.758 Kg garraiatu baziren, aurten 2.691.468 Kg 
baino ez baitira bertatik igaro, zera, % 15 gutxiago.

Edonola ere, 2009ko abenduan urtetik urterako gorakada 
erregistratu da, bai pertsonen joan-etorrietan, bai merkantzien 
garraioan (% 5,8 eta % 1,2 hurrenez hurren). Honek zera esan 
lezake, krisialdia atzean uzteko joera indarra hartzen doala.

Bestalde, Bilboko Aireportua handitzeko proiektuak aurrera 
jarraitzen du. Handiagotzeko lanen lehen fasea martxan 
jarri da 2009an. Iritsieren eremua itxi egingo da eta, horrela, 
Bilboko Aireportuak 3.500 m² gehiago izango ditu bidaiari eta 
lagunentzat. Bi sarbide gehiago ere eraikiko dira, eta urrutiko 
hegazkineratzerako bi ate berri sortuko dira.

1. Gráfikoa. Bilboko aireportuko bidaiari eta 
merkantzia trafikoaren bilakaera 1990etik 
2009ra.

Fuente: Bilbao Air.
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2.

ADIERAZLEAK 2009
Ald. % 
2008-
2009

Itsasontziak
Eskalak 3.042 -15,15

TEG* (zama 
edukiera)

42.780.820 -12,37

Ontziak
TEU edukiontziak 
**

443.464 -20,43

Gurutzaldiak
Eskalak 30 -21

Bidaiariak 30.000 -19

Pertsonak

Ontziratuak 45.429 3,91

Ontziratu gabeak 51.257 -0,58

Bidean 69.418 -17,65

Merkantziak 
(Tm)

Kargatuak 8.998.450 -11,97

Kargatu gabeak 22.605.998 -18,56

Iturriak: Bilboko Portuko Agintaritza. Txostena 2009.

7. taula: 2009ko Bilboko portuko itsas-trafikoa, 
kontzeptuaren arabera.

* TEG: Tona Erregistro Gordina.
** TEU: Twenty Equivalent Unit.

Horrez gainera, Aenak Isolamendu Akustikoaren plana martxan 
jartzeko prozedura aurkeztu du, Bilboko aireportu inguruetako 
etxebizitzetarako soinuaren aurkako babes-neurriak areagotzeko.

BILBOKO PORTUA 

Bilboko Portuko merkantzien mugimendua 31.604.448 tonakoa 
izan da 2009an, iaz baino % 16,79 gutxiago. Mugimendu hauen 
beherakada 2009ko atzeraldiak ekarri du, zera, mundu osoan 
zabaldutako krisialdi ekonomikoak portuek izandako jardueran 
ere bere eragina izan duen seinale.

Aurreko datuekin erkatuz gero, alde nabarmena ikus daiteke, batez 
ere, kontzeptu jakin batzuen kasuan. Hala gertatu da, esaterako, 
edukiontzietan garraiatutako merkantzien erregistroarekin eta 
likido handien erregistroarekin. 2008an inoiz erregistratutako 
kopururik handienak lortu izanak ere badu eragina beherakada 
horretan. Likido handien trafikoa 2,5 milioi tonakoa izan da, hau 
da, aurreko urtean baino % 11 atzera.

Bidaiarien kopurua eta horiek egin dituzten bidaiena ere 
beherantz joan dira 2009an, aurreko urtearekin konparatuz gero. 
Guztira, 30 gurutzaldi zenbatu dira, eta horietan 30.000 pertsona 
bidaiatu dira (% 21 gutxiago, gutxi gorabehera). Bestalde, P&O 
konpainiaren Ferryak egiten duen linea erregularrak, Santurtzi 
eta Portsmouth bitartekoa, 100 eskala egin ditu guztira, eta 
137.000 turista eraman ditu.

2009. urtean, Portu Agintaritzak 54,4 milioi euro inbertitu ditu 
instalazioak zabaltzeko lanekin jarraitzeko. Eta 2010erako, 
itsas trafikoko proiektu berriak hartzeko prestatuko diren bi kai 
amaituko direla aurreikusi dira.

Bilboko Portua Europako Atlantikoko herrialdeetako merkatuen 
buru da oraindik ere. Gainerako trafikoetan ere garrantzizko 
lekua du, ordea, Bilboko Portura datorren guztirako trafikoaren 
% 43 ozeanoen zeharreko bidaiak baitira.

TRENBIDE SISTEMA

Bizkaiko Garraio Partzuergoak emandako datuen arabera, 
2009an 175,4 milioi pertsonak erabili du garraio publikoa Bizkaian. 
Horrek esan nahi du aurreko urtean baino % 2,3 gutxiagok baliatu 
dituela garraiobide publikoak. Trenbideko garraioak ere behera 
egin du bidaiarien kopuruari begira (-% 6,1). 2009. urtean 113,8 
milioi izan dira.

Azpiegitura honetan esku hartzen duten enpresa eta kudeatzaileek 
trenbideko garraio-ahalmena areagotzeko ahaleginean dihardute. 
Energia-eraginkortasunaren zein lurraldearen okupazio-maila 
txikiaren aldetik, izan ere, garapen jasangarriaren nahitaezko 
aukera baita.

2009. urtean, ia 114 milioi bidaiari 
eraman ditu trenbideak Bizkaian 
barrena.
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2009an Artxandako tunelaren 
eraikuntza abiarazi da, Bilbo eta 
Loiuko aireportua trenbidez lotzeko.

2009an, Bilboko Metroak aurreko 
urtean baino % 0,8 bidaia gehiago 
eskaini ditu.

Errepideetan eta abiadura handiko trenbideetan inbertitu 
izanak eta Aldirietan eta garraio-eskari handiko zentroetarako 
sarbideetan hainbat ekintza bideratu izanak Trenbide Sare 
Berriaren (euskal Y) eraikuntzan dute erakusgarririk garbiena. 
Izan ere, Europa barneko trenbide-sarean garrantzia apartekoa 
duen proiektua da.

Euskal Herriko trenbide-sistemaren eraberritzeak, beraz, aurrera 
darrai proiektu asko garatuz doazela. 2009. urtean, Eusko 
Jaurlaritzak Artxandako tunela eraikitzeko proiektua aurkeztu du, 
eta honekin, Bilbo eta Loiuko aireportua trenbidez lotzeko lehen 
pausua eman da. Tunelaren eraikuntza EuskoTrenen XXI. Plan 
Estrategikoaren parte da eta 36,9 milioi euroko inbertsioa izango 
du, guztira. Proiektuaren barne, gainera, trenbidea lur azpitik 
eramateko lanak egingo dira, Matikoko auzora arte, eta bestetik, 
geltoki berri bat ere eraikiko da.

Eusko Trenbideak konpainiak 27 unitate berri erosi dizkio CAF 
euskal enpresari bere trenbide parkea eraberritzeko. Eragiketa 
honen guztirako kostua 128 milioi eurokoa izan da.

Metro Bilbao 
Metro Bilbaok 87.043.712 bidaia eskaini die erabiltzaileei urtean 
zehar, hau da, 2008an baino % 0,8 gehiago. Datu honek 709.969 
bezero gehiagori zerbitzu eman diela esan nahi du, edo beste 
modu batera esanda, hilero 60.000 bidaia gehiago egin dituztela 
bezero hauek. Gehienbat lanegunetan nabaritu da igoera hori, 
lanak eta ikasketek eragindako joan-etorrietan. Era berean, 
bezeroek bidaia gutxiago egin dituzte erosketak eta aisialdi 
kontuak direla-eta.

Aurreko urteetan bezalaxe, bezeroek gehien erabili dituzten 
geltokiak Abando, Casco Viejo, Moyua eta Indautxu dira, 6 
milioi bidaiari baino gehiago izaten baitituzte. Santutxukoa ere 5 
milioi bidaiari inguruk erabili du aurten. Ondoren, betiere bidaiari 
kopuruari begira, Areetakoa. Gurutzetakoa eta Barakaldokoa 
daude, ia-ia 4 milioi bidaiari ibiltzen baita horietatik. 

2. linean bereziki igarri da bidaiari kopuruak gora egin duela, 
bi geltoki gehiago daudelako: Peñota eta Santurtzi (1.644.825 
erabiltzaile gehiago eduki dituzte hauei esker sei hilabete 
pasatxoan). Halaber, BECen egindako jarduerak direla medio, 
Ansioko geltokiak ere mugimendu gehiago izan du, batez ere, 
Bizkaia Bilbao Basketen partiduengatik. Gainera, Mamarigako 
kanoia eraikitzeko lanak hasi dira aurten eta, udaberritik aurrera, 
Santurtzi-Kabiezes tarteuneko lanak abian daude.

600 serieko lehen trena ere martxan jarri da aurten, trenbideko 
garraioaren arloko berrikuntza guztiak dakarrena. Creditrans, 
bestalde, metroan gehien erabili den garraio-txartela izan da, 
% 53ko erabilpen-kuotarekin.

Azkenik zera aipatu behar dugu, 2010ean, Eusko Jaurlaritzako 
Herrilan eta Garraio Sailak bultzada ekonomikoa emango diola, 
seguruenez, Bilboko metroari, Bilbo Handi osoan zabalduz 
joan dadin.



BILBOKO URTEKARI SOZIOEKONOMIKOA 2009 43

oinarrizko 
azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak

2.

2009. urtean, erabiltzaile kopurua-
ren beherakada handia nabaritu 
dute Aldirietako lineek (-% 11).

Edonola ere, ibilbide luzeko linee-
tan erabiltzaile kopuruek gora egin 
dute, batez ere Euskadi-Madril eta 
Euskadi-Bartzelona zerbitzuetan.

Renfe
2009. urtean, 16.126.000 pertsonek erabili dute Aldirietako 
zerbitzua, aurreko urtean baino hainbat bidaiari gutxiagok, 
alegia (-% 11). Beherakada handiena Bilbo-Urduña linean ikusi 
da (-% 15,1) eta, horren ondoren, Bilbo-Santurtzi (-% 11,5) eta 
Bilbao-Muskiz (-% 0,3) zerbitzuek igarri dute gehien. Beherakada 
honek azken urteetako joerari eutsi dio, erabiltzaileek gutxika-
gutxika behera egin baitute hiru lineetan.

Ibilbide luzeko zerbitzuen artean, Euskadi-Madril linean erabiltzaile 
gehiago egon dela nabarmendu behar da, % 23 gehiago, hain zu-
zen ere. Gorakada hau 2008tik hona trenak hobetu izanagatik ger-
tatu da. Gainera, Irundik eta Bilbotik oraintsu arte irteten ziren (hu-
rrenkera horretan) Intercity eta Talgo trenak beste Alvia batekin –hiri 
hauetatik urte bat lehenago zerbitzu ematen hasi zena- ordezkatu 
izanak Valladolid eta Madril arteko abiadura handiko bideak baliatu 
ahal izatea ekarri du, eta horrekin batera, jakina, bidaia-denbora 
gutxitzea. Bilboren kasuan, 2009ko urtarriletik azarora bitartean Al-
via trenean ibilitako erabiltzaile kopurua aurreko urteko epe bereko 
datua baino % 40 gehiago izan zen, 49.254 bidaiari, guztira.

Euskal Herritik Bartzelonara doazen trenetan ere bidaiari 
gehiago ibili da aurten. Zehazki esateko, 2009ko abenduaren 
erdira, dagoeneko 172.435 pertsonak erabili omen zuten Alvia 
zerbitzua, aurreko urtean baino % 35 gehiago (2008ko datuen 
arabera, 126.900 bidaiari izan zuen orduan).

Merkantzien joan-etorrietarako, Renfek Iberian Link garraio-
zerbitzua estreinatu zuen abuztuan, Bilbon. Zerbitzu intermodala 
da, Comboios de Portugal enpresarekin batera eskaintzen duena 
eta Bizkaiko hiriburua Portugaleko Lisboa-Bobadela, Sines, 
Setúbal eta Oporto-Leixoes portuekin lotzen duena.

Hurrengo urtean, Renfek trenak berritzeari eta zerbitzu-
eskaintza areagotzeari ekingo dio. Horrela ahal izango baitu 
trafikoen eraginkortasuna handiagotu, energia aurreztu eta 
garraio-sistemaren isurtzeak murriztu. Ordezkatze modalari 
esker egingo omen du; izan ere, 2020rako, Renfek % 57 
murriztuko ditu isuritako kutsatzaileak garraiatutako pertsona 
edo tona bakoitzeko, 1990eko datuekin alderatuz, zera, Kiotoko 
Protokoloaren araberako neurketarako abiapuntuko urtea.

Bestalde, 2009an zehar, Creditrans sisteman sartzeko 
beharrezko diren egokitzapenak egiteari ekin dio Renfek, 3,5 
milioi eurotik gorako inbertsioarekin. Sare guztiko komunikazio 
eta instalazio sistemak doitzea besterik ez da geratzen 
moldaketa amaitutzat jotzeko.

Feve
Fevek emandako datuei erreparatuta, 2009. urtean, Bilbo-
Balmaseda aldiriko lineak 1.345.178 pertsona izan ditu, eta 
Bilbo-Santander eta Bilbo-Leon ibilbide erregionalek 130.760 
bidaiari eraman dituzte, guztira. Kasu batean zein bestean igarri 
da egoera ekonomikoaren ezegonkortasuna; 2008ko datuarekiko 
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161.000 bidaiari gutxiago (% 10etik gorako beherakada) egon dira 
aurrenekoan, eta 4.352 pertsona gutxiago (-% 3) bigarrenean. 

Aurreko urteetan bezalaxe, Bilboko geltoki eta geraleku guztietako 
bidaiari mugimendurik handiena (% 72,3) La Concordian 
erregistratu da.

Horrezaz gain, 2009ko urte bukaeran hasi ziren geltokia egokitu 
eta zaharberritzeko lanak, aldez aurretik ezarritako 2 milioi 
eurotik gorako inbertsioarekin (2.135.000 €). Proiektu honetan, 
eraikinak berregokituko dira, Aginte-mahai berria eta Euskal 
Herriko eta Gaztela-Leongo Trenbide Kontrolgune berriaren 
egoitza izan daitezen.

Euskal Herrian garraiatutako merkantziei begira, baina, tona 
kopurua jaitsi egin da 2009an, aurreko urtean baino % 21 
gutxiago eraman baitira hara eta hona (guztira, 823.747 tona).

Euskotren 
Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herrilan Saileko Eusko 
Trenbideak-Ferrocarriles Vascos S.A. sozietate publikoak 
errepideko eta trenbideko garraio zerbitzuak kudeatzen ditu 
EAEn, pertsonak zein merkantziak eramateko. Guztira, 181,1 km 
ustiatzen ditu Bizkaian eta Gipuzkoan.

Euskotrenek zerbitzu hauek eskaintzen ditu Bizkaian, trenaz gain: 
Larreinetako funikularra, Zumalakarregiko igogailua, Tranbia, eta 
autobus zerbitzua, Bizkaibusen bidez.

Trenbide zerbitzuen kasuan, 2009an, Euskotrenen linea guztietan 
nabaritu da bidaiari kopuruaren beherakada. Bilbo jatorri edo 
helburu izan duten ibilbideetan 6.464.323 pertsona bidaiatu da 
2009an, aurreko urtean baino % 5,6 gutxiago.

2009ko urrian, Artxandako tunelaren eraikuntza abiarazi da, 
Bilbo eta Loiuko aireportua trenbidez lotzeko. Azpiegitura berri 
hau 3.085 metroko luzera eta bide bikoitza izango duen trenbide 
berri bati atxikiko zaio, Bilboko erdigunea eta Sondikako La Ola 
auzoa batuko dituena. Gainera, tunel berria Txorierriko Metroko 
3. linearen (Etxebarri-Matiko) jarraipena izango da.

BIDE-SAREA 

Bilboko gune metropolitarrak 359,1 Km hartzen ditu, zera, 
lurraldeko bide-sarearen % 27,6. Eguneko trafikoaren batez 
besteko intentsitatea 23.726 ibilgailukoa izan da. 2009ko batez 
besteko mugikortasuna 3.109,9 milioi ibilgailukoa izan da Km/
urteko, Bizkaiko lurraldeko guztirako mugikortasunaren % 64,5.

Bizkaiko Foru Aldundiak igorritako txostenaren datuen arabera, 
Trafikoaren bilakaera Bizkaiko errepideetan 2009. urtean deritzona, 
aurten trafikoa % 2,2 murriztu da Bizkaiko errepideetan. Murrizte 
hau Bilboko gune metropolitarrean ere igarri da, nahiz eta Bizkaiko 
batez bestekotik beheragoko neurrian gutxitu den (% 1,8).

GARRAIOAK 2008 2009

AIREPORTUA 4.172.901 3.654.951

BILBOKO PORTUA 179.572 166.104

METROA 86.333.743 87.043.712

BILBOKO TRANBIA 2.846.713 2.790.000

BIZKAIBUS (Bilbo jatorri-
helburu duten lineak)

30.196.000 28.807.821

TERMIBUS- ESKATUTAKO 
AUTOBUSAK

70.450 60.200

TERMIBUS- AUTOBUS 
ERREGULARRAK

2.362.516 2.330.937

BILBOBUS 26.004.171 25.754.505

EUSKOTREN (tranbiarik 
gabe)

6.851.881 6.464.324

FEVE (Bilbo-Balmaseda) 1.506.466 1.345.178

FEVE (Erregionala) 135.112 130.760

RENFE (Aldiriak) 18.128.000 16.126.000

IBILGAILU-PARKEA 171.407 169.812

Iturriak: Erakunde bakoitza eta Bizkaiko Garraio Partzuergoa.

8. taula: 2008tik 2009ra Bilbo jatorri-helmuga 
izan duten erabiltzaileen laburpena, garraio 
mota nagusien arabera.
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Bilbon ere iaz baino barne-mugimendu gutxiago egon da, hiriko 
hamaika sarbide nagusietako zazpi lau errei edo gehiagoko 
ahalmen handiko sarbideak izan arren. Denetara, eguneko 
345.940 ibilgailu erregistratu da hiriko bideetan, 2008an baino 
% 1,5 gutxiago.

Beherakada esanguratsuenak Artxandako tuneletan eta Juan 
de Garay eta Ibarsusi-Etxebarriko sarbideetan gertatu dira. 
Trafikoaren datuen aldetik gehien hazi den sarbidea Deustu-
Enekurikoa izan da, behin ahalmena areagotzeko lanak 
amaituta.

Beraz, 2004tik 2009ra bitarteko trafikoaren bilakaera 
aztertzearen ondorioak hauek dira: batetik, Bilbora sartu edo 
bertatik irten den ibilgailu kopurua % 0,1 murriztu dela (eguneko 
347.409tik 345.940ra), eta bestetik, horietatik % 4,1 ibilgailu 
astunak izan direla.

Bilboko sarbideetako trafikoak bilakaera jasangarria agertu badu, 
garraio publikoa hobetzeko eta hedatzeko (Metroan, batez ere) 
ahaleginengatik izan da, hein handi batean. Horretan zerikusi 
handia izan dute, baita ere, Bilboko erdigunean ez aparkatzeko 
hartutako neurriak.

Bizkaiko Foru Aldundiak lanean dihardu San Mames ondotik 
igaroko den sarbide berria eraikitzeko, gerora Sabino Aranako 
egungo sarbidea ordezkatuko duena. 2009an, gainera, sarrera 
eta irteerako konexio bikoitzen lanak abiarazi dira, Kantabria 
eta Araba-Gipuzkoako norabideetan. Bi hauek erdiko pasabide 
bakar batean lotuko dira, Olabeagako aldaparen gainetik eraikiko 
den bidezubiarekin bat egingo duena. Bestalde, Bilbao Ría 2000 
elkarteak A-8ko Bilboko sarbide berrien azken zatia (autopista 
hiri barruko sareari lotzea) eraikiko du. Lanak 2012an amaituko 
dituztela kalkulatu dute.

Bilboko Metropoliko hegoaldeko saihesbidearen lanen barne, 
Larraskituko tunela zulatzen amaitu dutela nabarmendu beharra 
dago. BI-30 autopista izango denaren zazpi tuneletako laburrena 
izango da. Orain, Portugaleteko, Trapagarango eta Santurtziko 
igarobideak eraikitzen ari dira.

Iturriak: Trafikoaren bilakaera Bizkaiko errepideetan 2009. urtean.
Bizkaiko Foru Aldundia.

2. grafikoa: Bilboko trafikoaren banaketa sarbi-
deen arabera. (ibilgailuak eguneko)

SARBIDEA

2008 
2009

2004 
2009

% urteko tasa

Deustu-Elorrieta BI-711 (B) -0,5 -1,2

Deustu-Enekuri BI-604 (B) 2,0 1,5

Artxandako tunelak BI-626/BI-627 (A) -13,4 4,5

Orueta-Egirleta BI-631 (A) -0,6 -0,8

Ibarsusi-Etxebarri N-634 (A) -2,6 -2,8

Bolueta-Zubialdea BI-712 (B) -3,8 -4,7

Miraflores-Hego konponbidea Ekialdeko 
ingurabidea BI-631 (A)

0,6 5,8

Zabalburu pl.-Hego konponbidea Juan 
de Garai (A)

-4,3 -0,2

Jesusen Bihotza pl.-Hego konponbidea 
Sabino Arana etorb. (A)

0,2 -0,2

Basurtu-Kastrexana BI-3736 (B) -3,8 -4,6

Basurtu-Zorrotza N-634 (B) -3,2 -7,0

Guztira -0,5 -0,1

Iturriak: Trafikoaren bilakaera Bizkaiko errepideetan 2009. urtean.
Bizkaiko Foru Aldundia.

9. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren bi-
lakaera 2004tik 2009ra.
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Termibus
Termibusek, autobus linea erregularren zerbitzu bateratua 
eskaintzen du, herritarrengandik hurbil eta irisgarri dagoena. 
Estatuko zein nazioarteko autobus zerbitzuen irteera eta helmuga 
da. Toki estrategiko batean kokatuta dago, autobide sarbideetatik 
gertu linea erregularreko eta lineaz kanpoko ibilbideak 
errazteko. Aldi berean, Bilboko hiri-barruko eta hiriarteko garraio 
ezberdinetarako konexioak ditu.

2009. urtean, bidaien jarduera-datuek gora egin dute, eskatutako 
zerbitzuenak zein linea erregularrenak. Bidaiarien kopuruak 
behera egin du, ordea, kasu bietan. Eskatutako zerbitzuen 
beherakada, gainera, oso nabarmena izan da, aurreko urtean 
baino % 14 bidaiari gutxiago eduki baitute.

Gaur egun, 11 enpresak ematen du zerbitzu Termibusen. Aldi 
baterakoa izateko sortu zenez, ozta-ozta ematen du jadanik 
hiriak behar duen zerbitzu osoa. Hala egin beharko du, baina, 
Abandoko geltoki intermodal berria eraiki bitartean.

Bizkaibus
2009an, Bizkaibusek 28.807.821 pertsonari eman dio zerbitzu, 
zera, 2008an baino % 4,6 gutxiagori. Atzerakada honen arrazoiak 
metroaren eta tranbiaren sareen zabaltzea edo Euskotrenek bere 
zerbitzuan egindako hobekuntzak dira, aldagai sozioekonomikoez 
gain –krisialdia, zehazki esateko–.

Bizkaiko Garraio Partzuergoak argitaratu duen Bizkaiko 
Garraio Publikoaren Txostenean agertutako datuen arabera, 
Metro Bilbaok garraio publikoa erabili dutenen guztirako 
bidaien erdia egin du 2009an. Bizkaibusek, bere aldetik, 
guztirakoaren % 16 egin du, iaz baino portzentajezko puntu 
bat gutxiago.

2009eko irailetik aurrera, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaibuseko 
4 autobus berri atera ditu, mugikortasun urriko pertsonen eta 
itsuen beharrei erantzuteko moldatu direnak. Ibilgailu hauetan 
ahotsaren bidezko argibide sistema bat instalatu da itsuentzako, 
eta mugikortasun urriko pertsonei erreserbatutako jarlekuak 
gehitu dira. Ibilgailu berri hauen motorrek, gainera, isurtzeen 
murrizketari buruzko Europako arauak betetzen dituzte, eta 
biodiesela erabilita (% 100eko proportzioan) funtzionatzeko 
prest daude.

Gaur egun, Bizkaibusek 309 autobus ditu, 6,5 urtekoak, batez 
beste. Horietako % 87tan irisgarritasunaren aldeko elementu-
ren bat instalatu da (zoru-maila beheragotua, arrapalatxoa edo 
plataforma igogailua). % 68tan, gainera, gurpil-aulkietan dabil-
tzan pertsonen irisgarritasuna bermatzeko neurri beharrezkoak 
hartu dituzte.

ZERBITZUAK 2008 2009

BIDAIAK

Eskatutakoak 1.409 1.505

Erregularrak 124.998 125.393

Bidaiak, guztira 126.407 126.898

BIDAIARIAK

Eskatutakoak 70.450 60.200

Erregularrak 2.362.516 2.330.937

Bidaiariak, guztira 2.432.966 2.391.137

10. taula: 2008tik 2009ra Termibus erabili duten 
pertsonen bilakaera, zerbitzu motaren arabera.

Iturria: Termibus.
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GELTOKI INTERMODALA

Egun San Mamesen dagoen geltoki intermodal-aldageltokia 
garraio publikoen lotune nagusia da. Bilboko eta bere metropoliko 
funtsezko lau garraiobide lotzen ditu: Metro Bilbao, Renferen 
Aldirikoak, Eusko Tran tranbia eta Termibuseko autobusak. 
Hauek, bai hiriarteko zerbitzuak, bai beste hiriburuekin dauden 
konexioak eskaintzen dituzte.

Mugikortasuna Bilbon

GARRAIO PUBLIKOA ETA PRIBATUA

Eusko Tran (Bilboko tranbia)
Bilboko Tranbiak beherantz jarraitu du bidaiarien kopuruari 
begira, guztira, % 1,66 bezero gutxiagori egin baitio arreta. 
Denetara, 2009. urtean 2,79 milioi pertsona eraman ditu. Ia 
50.000 erabiltzaile galdu izan arren, 2008an galdu zituenak 
(-% 2) baino gutxiago dira.

Gaur egun, Eusko Tranek kudeatzen duen Bilboko Tranbiak 12 
geltoki (Atxuri, Erribera, Arriaga, Abando, Pío Baroja, Uribitarte, 
Guggenheim, Abandoibarra, Euskalduna, Sabino Arana, San 
Mames eta Basurtu), eta 4.870 metroko ibilbidea du, guztira.

Tranbia Atxuritik Basurtura doa, Abandoibarra zeharkatzen duen 
ibilbidean aurrera –hiriaren erdigune berria bilakatu da, gainera–. 
Bilboko arkitekturaren mugarrien aurrez aurre egiten ditu 
geldiuneak (Arriaga Antzokia, Guggenheim Museoa, Euskalduna 
Jauregia eta San Mames futbol-zelaia).

Hiriaren tranbiaren ibilbidea ixteko bi geldialdi gehiago sartuko 
dira, bata Autonomia kalean, eta bestea, Hurtado de Amezagan. 
Kale honetatik jarraituz, Plaza Biribilean amaituko da bidaia, aldi 
baterako bertan itxiko baita tranbiaren “eraztuna”.
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Beraz, behin behinekoa izango da ibilbide hori, Zorrotzaurreko 
industria-gune ohia zaharberritzen denean, tranbia zabaltzeko 
planei ekingo baitzaie. Horrela, tranbia bertan egongo den uhartera 
eramateko ustea dago Euskalduna Zubitik, eta lau geldialdi berri 
igaro ostean, bidea, azkenik, Zorrotzan amaituko da.

Bilbobus 
Bilbobusek 25.754.505 pertsonari zerbitzu eman dio 2009an, iaz 
erregistratutako zifratik beheraxeago. Gutxitze honen arrazoia 
lanera joateko bidaiek behera egiten dutela da, 2008an % 58 
izan zirelako eta aurten, aldiz, % 50 baino ez direlako izan.

Norbere kontuengatik (% 19) edota ikasketak (% 8) direla medio 
egindako bidaien portzentajeek bere horretan diraute. Aisialdiagatik 
egindakoak, ordea, bikoiztu egin dira (% 8 izan ziren 2008an, eta 
% 16 izan dira 2009an). Lanegunetan, Bilbobusek 86.215 pertsona 
eraman ditu, batez beste. Bilbobusen batez besteko erabiltzailea-
ren profila zera da, emakumezkoa (% 66), 31 eta 64 urte bitartekoa 
(% 60) eta inoren kontura lan egiten duena (% 57). Creditrans or-
dainketa-sistema erabiliena da, oraindik ere (% 66,9); % 3,9k baino 
ez du erosi bidaia bakar baterako balio duen txartela.

Bizkaiko hiriburuko hiri-autobusen zerbitzuak 43 linea eta 149 
autobus ditu; 5 urte eta erdiko ibilgailuak dira, batez beste. 2009. 
urtean, autobusak berritzeko prozesua amaitu du konpainiak, 
araubide teknologiko muturrekoak betetzen dituzten 13 autobus 
erosi dituelako. Nola ez, mugikortasun behar bereziak dituzten 
pertsonei egokituak ere badaude. Era berean, markesina 
berriak jarri dituzte, eta iaz baino % 12 gehiago daude hirian 
sakabanatuta, 230, guztira. Gauza bera egin dute geltokien 
kopuruarekin: iaz 470 ziren; aurten, 474, guztira.

Ahalegin hauei esker, Bilbobusen erabiltzaileek hiri-autobusen 
udal zerbitzuari emandako nota oso ondo (7,26 puntukoa) izan 
da, Zerbitzuaren Kalitatearen Ikerlanean agertu denaren arabera.

Ezin aipatzeke utzi Bilbobusek Letra 2009 Saria jaso zuela Madri-
len, autobusen errotulazio hoberenari emandakoa, ‘BILBOBUS_N_
TU_MOVIL’ komunikazio-kanpaina dela medio. Diseinuaren aldetik 
gailendu diren lanak saritzen dituen ekimena da hau.

Ibilgailu pribatua 
2009an Bilboko automobil-parkearen goranzko joera aldatu da 
eta 169.818 ibilgailu erregistratu dira, iaz baino % 0,9 gutxiago. 
Bereziki, ziklomotor gutxiago, eta oro har, auto gutxiago 
erregistratu direlako gertatu da.

Bilboko barrutiei begira, Deustun, Uribarrin eta Abandon igarri da 
gehien erregistratutakoen kopuruen beherakada. Abandon, hain 
zuzen, ibilgailu kopuru handiena dago, iaz bezala. Horren atzetik, 
Deustun eta Ibaiondon daude kopuru handienak. Ibaiondon, gai-
nera, portzentajezko gorakada nabarmenena (% 1,63) gertatu da. 
Azkenik, Otxarkoaga-Txurdinaga eta Basurtu-Zorrotza dira, aurten 
ere, ibilgailu erregistratuen zifra txikienak dituzten Bilboko barrutiak.

GARRAIOAK 2008 2009

Taxiak (baimenak) 774 774

Artxandako funikularra 512.000 517.000

Larreinetako funikularra 181.749 ---

La Salveko igogailua 59.000 ---

Begoñako igogailua 492.000 416.000

Solokoetxeko igogailua 785.000 731.000

Ereagako igogailua 276.000 284.000

Zubi Esekia 4.463.000 3.970.000

Portugaletetik Areatzara 
doazen ontziak

551.000 555.000

11. taula: 2008tik 2009ra beste garraio mota 
batzuk erabili dituzten pertsonen bilakaera.

Iturria: Erakunde bakoitza eta Bizkaiko Garraio Partzuergoa.
(--) Datu hau ez dago eskuragarri.

BARRUTIA 2008 2009

Deustu 24.524 24.415

Uribarri 18.049 18.038

Otxarkoaga-Txurdinaga 12.677 12.748

Begoña 19.371 19.384

Ibaiondo 23.039 23.416

Abando 35.535 33.502

Errekalde 21.551 21.568

Basurtu-Zorrotza 16.661 16.741

Guztira 171.407 169.812

13. taula: 2008tik 2009ra bitartean Bilbon dau-
den ibilgailu aktiboen bilakaera, barrutiaren 
arabera.

Iturria: Bilboko Udaletxeko Ekonomia eta Ogasun Saila.

IBILGAILUA 2008 2009

Autobusak 786 789

Kamioiak 16.255 15.743

Ziklomotorrak 5.948 5.890

Motozikletak 10.478 11.210

Atoiak 2.183 2.200

Ibilgailuak 133.277 131.461

Traktoreak 2.480 2.519

Guztira 171.407 169.812

12. taula: 2008tik 2009ra bitartean Bilbon dauden 
ibilgailu aktiboen bilakaera, motaren arabera.

Iturria: Bilboko Udaletxeko Ekonomia eta Ogasun Saila.
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MUGIKORTASUN IRAUNKORRA: OINEZKOAK ETA 
BIZIKLETA 

Mugikortasun jasangarria Bilboko Klima-aldaketaren aurkako 
Toki-ekintzako Planaren ardatz estrategiko nagusietako bat da. 
Besteak beste, garraio publikoa hobetzeko zenbait jarduera 
proposatzen ditu, hots, bizikletaz edo oinez ibiltzea bezalako 
mugikortasun ereduak edo beste estrategia batzuk sustatzea. 
Hauen adibide bat, jasangarritasunaren alde egiteaz gain, 
hiri-barneko mugikortasuna bizi-kalitate nabarmenarekin eta 
ingurumenaren babesarekin bat egiten duena izango litzateke.

2007tik 2011ra bitarteko Bilboko Udalaren Gobernu-planak bi xede 
zehaztu ditu 2. ardatz estrategikoaren (Garraio eta mugikortasun 
gehiago) inguruan: batetik, garraio publiko osoko sarea 
herritarren esku jartzea, leku-aldatze errazak eta atzerapenik 
gabekoak egiten lagunduko diena, eta bestetik, oinezkoa bera 
zirkulazio- eta mugikortasun-estrategiaren oinarritzat hartzea. 
Xede hauek 2009ko Udal Aurrekontuan kontuan hartu dira; izan 
ere, mugikortasunaren alde ahalegin handia egitea aurreikusi 
da, 37,5 milioi eurokoa, gutxi gorabehera.

Bestalde, 5. ardatz estrategikoan (Auzoen arteko oreka) ere auzo 
guztietan bizi-kalitatea hobetzeko xedeak ezarri dira, batzuen eta 
besteen arteko alde fisikoa, ekonomikoa eta soziala gutxitzeko 
(27,8 milioi euroko inbertsioa, guztira).

Alor honetan egindako esku-hartzeen barne zenbait kale eta plaza 
hobetzeko lanak daude. Horrela, aisialdirako eta denbora pasarako 
guneak sortu dira Abandon, Indautxun, Santutxun, Zorrotzan, 
Artxandako parkean, Uribarrin eta Bilbo Zaharrean. Badira abian 
dauden beste batzuk ere, 2010ean amaitzea aurreikusita dutenak 
eta auzo baten baino gehiagoko bizilagunen irisgarritasuna 
hobetzera zuzendu direnak. Esate baterako, Zurbaranbarriko 
igogailu berria eraikitzeko lanak, Traukoko eskailera mekanikoak 
eta Remigio Gandasegui kaleko espaloia zabaltzeko lanak.

Bestalde, Bilboko Udalaren Hirigintza eta Ingurumen Sailak 
1998tik hona bultzatu du oztopo arkitektonikoak ezabatzeko eta 
eraikinetan igogailuak instalatzeko laguntza-egitaraua. Martxan 
jarri zenetik, dagoeneko 1.098 ekintza 4.676.128 eurorekin 
finantzatu ditu.

2009. urtean, Udalak 3.152 etxebizitzari eman dizkio diru-
laguntzak, guztira, 501.866 euro igogailuak instalatzeko (56), 
eta 196.353 euro oztopo arkitektonikoak kentzeko (79 ekintza: 
aldapatxoen instalazioa, eskailera-mailak saihesteko plataformak, 
igogailua 0 mailara jaistea, eta halakoak). Gainera, Surbisak 
81.000 euroko diru-laguntzak kudeatu ditu Alde Zaharrean 9 
igogailu instalatzeko, eta beste 6 Bilbo Zaharrean eraikiko dira 
54.000 euroko finantzazioarekin.

Bizikletan ibiltzeko aukera gehiago eskaintzera begira, Bilbok 
bizikleta-bideen sarea handitzen jarraitu du aurten. Lau bidegorri 
berri egokitu ditu horretarako. Bizikleta-bideetako plan bereziak 
ezarritako planari jarraiki, 9.500 metro eraikitzeko lanak abiarazi 
dira Txurdinaga-Otxarkoaga, Miribilla, Zorrotza eta Uribitarten.

2009an Bilboko bizikleta-bideen sa-
rea lau tarteunerekin handitu da. 
Gainera, bizikleta zerbitzu doakoan 
% 22 igo da mailegu kopurua aurre-
ko datuarekin alderatuta.
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2009an zehar, bizikleta zerbitzu doakoak 225 bizikleta jarri ditu 
erabiltzaileen eskura. Guztira, bada, 16.243 mailegu egin dituzte, 
hau da, 2008an baino % 22 gehiago. Eguneko batez besteko 
mailegu kopurua 156koa izan da.

Arriagako arreta-zerbitzua lehena da, maileguei zein itzulitako 
bizikleta kopuruari begira. Atzetik, Zubiarten eta Deustun egiten 
dira gehien mailegu eta itzultzeak.

2010ean, Udalak mailegu-zerbitzu berria eskainiko du, urtean 
zehar etenik gabe eskura egongo dena. Gainera, bizikletak 
maileguan emateko sistema automatikoa jarriko du martxan.

Bizkaiko Foru Aldundiak plazaratutako txosten baten arabera, 
antza denez, gure gizarteak barneratu du beharrezkoa dela gure 
bizilekua errespetatzen duen ekonomia-, industria- eta gizarte-
aurrerapen eredua garatzea. Nahiz eta oraindik ere gurean oso 
gutxi diren aukerako garraiobide gisa bizikleta erabiltzen duten 
herritarrak, gero eta gehiago direla ere badirudi, gutxika-gutxika. 
Bizkaian bizikletaz ibiltzeko azpiegiturak hamar ardatzetan 
egituratzen dira. Horien inguruan, hain zuzen, antolatzen da, gaur 
egun, 2003tik 2016ra bitarteko Bizikletazko Zuzendaritza Plana.

Bilboko Udalak auzoetako bizi-kalitatea hobetzeko eta aparkatzea 
errazteko ekinean darrai. Horrexegatik bultzatu du hainbat lan, 
aparkatzeko toki kopurua areagotzeko zein aparkaleku-eremuak 
egokitzeko.

2009. urtean egoiliarrentzako aparkaleku berri bi ireki dira: 
“Azoka” eta “Lezamako Bide Zaharra”. 

• Egoiliarrentzako “Azoka” aparkalekuan, Zorrotzako auzoan da-
goena, 109 ibilgailurentzako dago tokia; horietatik 4 mugikorta-
sun urriko pertsonentzako erreserbatu dira. 

• Egoiliarrentzako “Lezamako Bide Zaharra” aparkalekuan, 
Uribarri eta Zurbaran auzoetako ipar muturrean dagoena, 167 
ibilgailurentzako dago tokia; horietatik 5 mugikortasun urriko 
pertsonentzako erreserbatu dira.

Azken honez gain, Bilbon 20 aparkaleku dago egoiliarrentzako, 
eta beste 6 errotaziorako eta bertakoentzako aparkaleku mistoak 
dira, 2003tik 2009ra bitartean eraikitakoak. Guztira, 8.245 garaje 
toki jarri dira Bilboko egoiliarren eskura (2003. urtea baino lehen 

Aparkalekuen kudeaketa
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8.111 toki ziren), eta beste 1.742 toki (aurretik zeuden 1.512 
tokiez gain) egokitu dira errotaziorako.

Gaur egun, “Mazarredo” eta “Prim-Dolaretxe” aparkalekuen 
eraikuntza-lanak abian daude, 253 toki berri eskainiko dituztenak.

Auzoetako Aparkalekuetako Planaren barne, 2008tik 2011rako 
hartutako konpromisoei eutsiko zaie. Horri jarraiki, oraingoz, 8. 
barrutiko Zorrozgoitiko Plan Bereziaren arabera, Zazpilandako 
azalerako aparkalekua moldatu eta zabaldu da, 85 ibilgailu 
gehiago sartu ahal izateko. Azpiegitura honek aparkatzeko 
200 toki ditu dagoeneko. Zorrotzako Lorategia etxe-multzoaren 
eremuan ere 10 toki gehiago sortu dira.

Errekalde auzoan (7. barrutia), bestetik, aparkalekuak sortzeari 
ekin zaio egungo 104 tokiak eskura jarri ahal izateko. Gainera, 
oraintsu amaitu dira guztira 129 toki eskaintzeko balioko 
duten lanak. Barruti berean abiatu dira bi mailako aparkalekua 
eraikitzeko lanak. San Antonio parke berrian aparkatzea 
erraztuko du, eta bi maila horietan 139 ibilgailurentzako eta 20 
motorrentzako edukiera izango du.

Betolazan eta Uretamendin ere 88 aparkaleku sortzeko 
hobekuntza-lanak abian daude.

Beste barruti batzuetan ere sortu dira toki gehiago, adibidez, 
4.ean, Cocherito kalean, hain justu. Bertan, aparkamenduaren 
ordenamenduari jarraiki, 14 leku gehiago daude orain 
aparkatzeko. Matikon eta Sarrikuen (2. barrutia) 100 toki berri 
egin dira, guztira. Eta Miribillan (5. barrutia) Gernikako lorategiak 
kalean errei bat kendu da 180 toki berri egiteko, eta horrela, 77 
aparkaleku berri sortu dira Abusun.

2009ko bigarren seihilekoan, Arangoitiko (1. barrutia) aparkale-
kuak areagotzeko jarduerak abiarazi dira. Hauei esker, 225 toki 
gehiago egongo dira auzoan. 3. barrutian ere 250 toki sortu dira 
Otxarkoagako Irumineta parke berriaren eraikuntzarekin.

Azalerako aparkamenduaren ordenamendu (TAO) sistema 
aintzat harturik, Bilbon TAOren araberako 14.858 toki egon da 
2009an, aurreko urtean baino % 3 gutxiago.

Deustun eta Errekaldeberrin ere aparkaleku gehiago dago, % 12,2 
eta % 3, hurrenez hurren. Ametzolan, ordea, % 11 murriztu dira 
aparkatzeko tokiak, eta Alde Zaharra-Begoñan, % 10.

Azkenik, aipatu beharra dago 2009an TAO ordaintzeko zerbitzu 
berri bat ezarri dela Bilbon, Estatu osoan aitzindaria dena 
teknologiaren aldetik. Kudeaketa eta ordainketa sistema berri 
hau internet bidez dago eskuragarri. Horrela, erabiltzaileak 
parkimetrora joan beharrik gabe eragiketa asko egin dezake, 
adibidez, aparkatze-denbora luzatu, TAOk ezarritako isuna 
ordaindu, kontsumitu gabeko denbora itzularazi, edota 
mugikorrean aparkatze-eragiketen argibideak jaso, web edo 
mezu elektroniko bidez.

EREMUAK BERDEAK URDINAK GUZTIRA

1. ZONALDEA
Abando

1.036 402 1.438

2. ZONALDEA
Indautxu

849 410 1.259

3. ZONALDEA
Indautxu

982 350 1.332

4. ZONALDEA
Ametzola

656 102 758

5. ZONALDEA
Basurtu

1.135 112 1.247

6. ZONALDEA
Errekaldeberri

1.682 79 1.761

7. ZONALDEA
Iralabarri

1.222 0 1.222

8. ZONALDEA
Deustu

1.957 118 2.075

9. ZONALDEA
Castaños-Matiko

759 131 890

10. ZONALDEA
Alde Zaharra-
Begoña 

1.342 49 1.373

11. ZONALDEA
Santutxu

1.385 118 1.503

Guztira 12.987 1.871 14.858

14. taula: 2009ko Bilboko TAOren araberako 
aparkaleku kopurua, kolore eta eremuaren 
arabera.

Iturria: Bilbao Zenbatekotan, 2009. Bilboko Udala. Zirkulazio eta 
Garraio Saila.
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3. kapitulua

Eraikinak eta etxebizitzak 

Bilboko 4.064,94 hektareako azaleran, 2009. urtean, 11.492 eraikin 
zeuden eta, hauen artean, 155.632 etxebizitza eta 34.559 lokal. 

Bilboko etxebizitzen guztizko kopurua irregularki dago sakaba-
natuta zortzi barrutietan zehar. Kopuru murritzena Otxarkoaga-
Txurdinagan dago, 10.896 besterik ez; Ibaiondon, ordea, kopuru 
handiena dago erregistratuta, 27.103, guztira. 

Hektareako etxebizitza dentsitatea aztertuz gero, Abandok eta 
Begoñak daukate pisu kopururik nabarmenena, hektareako 
111,54 eta 106,09, hurrenez hurren. Datu hau udalerriaren ba-
tezbestekoaz oso gainetik dago, 38,28 etxebizitzakoa besterik 
ez baita.

Bilboko etxebizitza 
eta lokalen ezaugarriak 

BARRUTIAK Etxebizitza kop.
Okupatuta dauden 

etxebizitzak
Etxebizitza hutsak Biztanleak/etxebizitzako

Hektareako etxebizitza 
dentsitatea 

Deustu 21.989 20.059 1.930 2,58 44,41

Uribarri 17.366 15.684 1.682 2,44 41,47

Otxarkoaga-Txurdinaga 10.896 10.267 629 2,78 27,94

Begoña 18.787 17.528 1.259 2,45 106,09

Ibaiondo 27.103 24.180 2.923 2,52 28,08

Abando 23.859 20.276 3.583 2,55 111,54

Errekalde 21.050 19.113 1.937 2,50 30,23

Basurtu-Zorrotza 14.582 13.179 1.403 2,55 20,56

Guztira 155.632 140.286 15.346 2,54 38,28

1. taula: 2009. urteko Bilboko etxebizitzen ba-
naketa barrutika.

Iturria: Territorio taldea. Bilboko Udaletxeko Hiritarrekiko Harremanen 
Zerbitzua. 

Aurreko urtearekin alderatuta, Bilbon 735 pisu berri gehiago 
egin dira: 444 Ibaiondon, 292 Abandon, 57 Begoñan, 27 Uri-
barrin, 2 Otxarkoaga-Txurdinagan, eta beste 2 Basurtun. Alde-
rantziz, Deustuko eta Errekaldeko auzoetan eraikitako etxebi-
zitzen kopuruak behera egin du, zehazki 10 eta 79 gutxiago, 
hurrenez hurren. 

Etxebizitza bakoitzeko biztanle kopuruari dagokionez (etxe-
bizitza okupatua), hiriburuko barrutietan banaketa uniformea 
dago etxebizitzako 2,54 biztanleko batezbestekoaren ingu-
ruan. Barrutietako balioen aldakuntza-tartea Uribarriko 2,5etik 
Otxarkoaga-Txurdinagako 2,8ra bitartekoa da.

Etxebizitzen okupazioari begira, Bilboko biztanleak 140.286 
etxebizitzetan bizi dira, hortaz, aurreko urtean baino 559 etxebi-
zitza gehiago dago okupatuta.

1. grafikoa: 2007-2008ko Bilboko etxebizitza 
kopuruaren bilakaera barrutien arabera (%).

Iturria: Territorio taldea. Bilboko Udaletxeko Hiritarrekiko Harrema-
nen Zerbitzua
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Hutsik dauden etxebizitzak 15.346 izan dira Bilbon 2009an, 
aurreko urtean 15.170 izan zirelarik. Barrutien arabera, eta datu 
absolutuetan Otxarkoaga-Txurdinaga barrutiak du etxebizitza 
huts kopuru txikiena (629 etxebizitza) eta Abandok berriz du 
kopuru handiena, zehazki 3.583 etxebizitza. 

Lokalak kontutan hartzen baditugu, 2009an 14 lokal gutxiago 
zenbatu dira Bilbo, 2008an 34.573 izan ziren, eta 2009an, 
34.559), beraz lehengo urteko beheranzko joera mantendu da. 
Okupazio mailaren arabera, lokalen %68,4an jardueraren bat 
garatzen da. 

Eustatek orain dela gutxi Biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika 
2006 txostenean argitaratutako datuen arabera, Bilboko familia-
etxebizitzek ondorengo ezaugarriak dituzte:

BIZTANLERIA ETA ETXEBIZITZEN ESTATISTIKA

Eustatek 2010ean argitaratu du Biztanleria eta Etxebizitzen 
Estatistika 2006, hau Eustaten biztanleriaren erregistroan 
oinarritzen da eta hainbat iturri administratibo erabiltzen ditu, 
etxebizitzen kontaketa eta beren egitura eta hornikuntza 
ezagutzeko helburuarekin. Lurralde historikoa baino txikiagoak 
diren eremuak aztertzeko adierazleak eskaintzen ditu eta 
ondorioz benetako informazioa eskaintzen du adibidez Bilboko 
udalerriari buruz besteak beste. 

Era berean EAEko etxebizitza eta eraikin guztiak azaltzen dira, 
bizilagunik ez duten etxe aurriak, nekazaritzara zuzendutakoak 
edo eraikuntza hasiberrian daudenak 

2001 urtetik aurrera EAEko etxe-parkea batezbeste 20.846 
etxebizitzatan igo da urtero guztira 102.429 etxebizitzako 
hazkundea eman delarik, bost urteko epean ia aurreko ha-
markada berdindu zuen, 1991-2000 tartean 104.240 etxebi-
zitza gehitu ziren. 

EAEko hazkundea guztira aztertzen badugu, etxebizitza berrien 
% 48,4a Bizkaian eman zen, baina lurralde historikoaren arabera 
aztertzen badugu, nabarmena da Arabako hazkuntza % 19,2 
etxebizitza gehiagorekin eta ondoren Bizkaia eta Gipuzkoa % 10 
inguru etxebizitza gehiagorekin. 

Eskualdearen arabera, hazkunde handiena Arabako Ibarretan 
eman zen % 29,6arekin eta txikiena Debabarrenan eman zen 
% 7,7arekin. Bizkaian Durangaldea aurkitzen da lehen postuan 
(% 19,2) eta hazkuntza txikiena duen eskualdea Markina-
Ondarroa da (% 8,1). 

Hiriburuen artean Vitoria-Gasteiz da nagusi balio absolutuetan, 
15.301 etxebizitza berrirekin, ondoren Bilbo dago 10.151 
etxebizitzekin eta azkenik Donostia-San Sebastián aurkitzen da 
7.250 etxebizitza gehiagorekin.

2. grafikoa: Etxebizitza-parkearen hazkundea 
Lurralde historiko eta eskualdearen arabera  
2001-2006 (%).

Iturria: Territorio taldea. Bilboko Udaletxeko Hiritarrekiko Harrema-
nen Zerbitzua.
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EAEko famili-etxebizitza nagusien % 53,4 Bizkaian aurkitzen da, 
% 32,3 Gipuzkoan eta % 14,3 Araban. Bilbon 138.672 etxebizi-
tza nagusi daude, guztizkoaren % 17,2, Gasteizen 86.681 daude 
(% 10,7) eta Donostian 70.118 etxebizitza daude (% 8,7). 

Familien etxebizitza-parkearen batezbesteko antzinatasuna 37,3 
urtekoa da, berrienak Arabakoak dira 32 urterekin eta zaharrenak 
Bilbokoak direlarik 38,5 urterekin. Bilboko etxebizitza-parkea da 
zaharrena 43,6 urterekin. 

Bilboko etxebizitzen batezbesteko azalera 82 metro karratu-
takoa da, EAEko batezbestekoaren baino 4,8 metro gutxiago. 
Araban daude etxebizitza handienak batezbesteko azalera 
92,4 m2-koa delarik. 

Etxebizitzen erosotasun-indizea osatzeko etxearen egitura 
(azalera, zaharrera, logela eta bainugela kopurua) eta baita 
ere hornikuntzak (gasa hodien bidez, berokuntza eta telefono 
finkoa besteak beste), honen batez besteko balioa 100etik 72,2 
puntukoa izan da. Lurralde historikoaren arabera eta hiriburuen 
arabera Bizkaia (70,8) eta Bilbo (71,7) dira hurrenez hurren 
puntu gutxien eskuratzen dituztenak. Halere nabarmena da 
erosotasun-indize altuena duten 7 udalerrietatik 5 bizkaitarrak 
direla (Sopelana, Berango, Ziortza-Bolíbar, Durango eta Getxo, 
hurrenez hurren).

BARRUTIAK
Etxebizitzak 

guztira 1-3 4-6 >=7 Bainugelarik gabe 1 2 edo gehiago Bai Ez 

DEUSTU 22.487 1.738 20.182 567 69 15.453 6.965 19.267 3.220

URIBARRI 17.480 1.776 15.069 635 95 13.320 4.065 10.947 6.533

OTXARKOAGA-
TXURDINAGA

10.930 598 10.124 208 16 6.810 4.104 7.558 3.372

BEGOÑA 18.763 1.724 16.748 291 43 15.039 3.681 15.629 3.134

IBAIONDO 26.807 3.189 22.297 1.321 508 20.125 6.147 17.123 9.684

ABANDO 23.760 2.445 16.341 4.974 104 12.092 11.564 22.546 1.214

ERREKALDE 21.265 2.195 18.401 669 81 17.307 3.877 16.202 5.063

BASURTU-ZORROTZA 14.739 1.712 12.450 577 138 9.881 4.720 10.763 3.976

BILBO GUZTIRA 156.231 15.377 131.612 9.242 1.054 110.027 45.123 120.035 36.196

2. taula: Bilboko auzoetako familia-etxebizitzak 
egituraren mota eta ezaugarrien arabera.

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika. 2006. 
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3. grafikoa: EAEko Eraikuntzaren Koiunturako 
Indizearen urtez urteko hiruhileko hazkundea. 
Guztira, eraikuntza eta obra zibila (%). 

Iturria: Eustat. Eraikuntzaren Koiunturako Indizea (EKI). 

Etxebizitzen eraikuntza

Munduko ekonomiak beherakada nabarmena eman du 2009 
urtean zehar, urtetik urterako BPG jaitsi egin da % 0,6an, eko-
nomia aurreratuenen atzerapena eta garatze bidean dauden 
herrialdeen hazkuntza murriztu delako, nabarmenki Espainia 
(% 3,6), beherakada hau berehala islatu zen higiezinen merka-
tuan eta etxebizitzen prezioak behera egin du, ondasun higiezi-
nen balioa hobetzeko aurreikuspenek ere huts egin dute eta 
kredituak kontsumitzaileei eta enpresei eskaintzeko neurriak 
zorroztu egin dira. 

Eusko jaurlaritzaren Koiunturaz txostenaren arabera 2009ko 
azkeneko hiruhilekoaren balantzearen eraikuntzak 3 hamarre-
netan hobetzen du urte arteko tasa, baina oso maila negatiboan 
jarraitzen du (-% 4,9 hirugarren hiruhilekoan). Hobekuntza hau 
seguruenik administrazioek eragindako obra zibilari dagokio 
gehien bat. Horrela adierazten lizitazio ofizialen datuek, etxebi-
zitzen eraikuntzan berreskuratze adierazlerik nabarmentzen ez 
delarik oraindik urte bukaeran. 

2009ko 4. hiruhileko Eustaten txostenak sektorearen gainbehera 
adierazten du eraikuntzaren koiuntura-indizea % 14,1 jatsi de-
larik, nagusiki etxebizitzen eraikuntzagatik (-% 17) eta obra pu-
blikoek apur bat leunduta (-% 8,7) nahikoa ez izan arren.

2007 urtearen bigarren erdian hasi zen etxebizitza berrien 
eskaera jaisten Espainian, ordura arte paradoxikoki merkatua 
hazten jarraitu zuen salmenta kopurua nabarmenki erortzen 
hasia egon arren. 

Eskaeraren jaitsierak bukatutako etxebizitza (eskaintza) eta 
saldutako etxebizitza berrien (eskaera) arteko tartea areagotu 
du. Eta tarte hauen ondorioz saldu gabeko eta amaitutako 
etxebizitzen kopurua handiagotu egiten da, 2008 urtean 
dagoeneko ia 200.000 etxebizitzetara iristen delarik. Eskaintza 
abiadura zorabiagarrian jaitsi zen 2009 urtean eta ondorioz 
etxebizitzen izakinak apur bat murriztu ziren, baina halere 
handitzen jarraitzen du motelago izan arren.
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Etxebizitza berria. 
Askeak eta babestuak 

2009an EAEn eraikitzen hasitako etxebizitza kopurua 6.922koa 
izan zen, beherapen nabarmena da 2008 urtearekiko 11.843 
etxebizitzekin. Sustapen motaren arabera eta 2008 urtearekiko 
% 38 etxebizitza aske gutxiago dira (2.348 balio absolutuetan) 
eta babestutako % 4 5,6 etxebizitza gutxiago (2.573). 

Lurralde historikoaren arabera merkatu librean hasitako 
etxebizitzen banaketan Gipuzkoa nagusitzen da, bertan 2.031 
etxebizitzen eraikuntza hasi delarik, ondoren Bizkaia aurkitzen 
da 1.206 etxebizitzekin eta azkenik Araba 618rekin. 

Eraikitzen hasitako etxebizitza babestuetan Araba da nagusi 
1.503rekin ondoren Gipuzkoa aurkitzen da 941ekin eta azkenik 
Bizkaia 623rekin.

Ondorioz, 2009an metatutako izakinak 688.044 etxebizitza dira, 
% 12,1 igo dira aurten, aurreko urteetako hazkundetik oso urrun, 
2005 urtetik hasita % 40 baino handiagoa izan delarik. 

Eraikitze bideko eraikinen arabera, 2009 urtea amaitzerako 
529.175 ziren. Etxebizitzen % 42 eraiki aurretik saldu da, aurreko 
urteko % 39ko marka hobetzen delarik. 

2009ko izakinen % 50 hiru autonomia erkidegotan aurkitzen da, 
Valentzia, Andaluzia eta Katalunia, banaketa geografikoa oso 
aldakorra da eta salmenta erritmoa ere oso desberdina da. 

EAEn saldu gabeko etxebizitza kopurua % 1,9koa da 2009an 
Espainia guztikoarekiko.

4. grafikoa: 1998tik 2009ra bitartean EAEn hasi-
tako etxebizitzen bilakaera, sustapen motaren 
arabera.

Iturria: Eustat (EVIT) eta Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herrilan 
eta Garraio saila.
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Bizkaiko lurralde historikoan EAEko joera bera nabarmentzen 
da hasitako etxebizitza askeen kopuruan, 2009an 1.206koa izan 
zen, aurreko urtean baino % 52,8 gutxiago eta merkatu babes-
tuan hasitakoan ere, % 52 jaitsi delarik 623 etxebizitza arte.

URTEA 

ETXEBIZITZA ASKEAK BABESTUTAKO ETXEBIZITZAK 

Hasitakoak Bukatutakoak 
Hasitakoak Bukatutakoak 

Babes ofizialekoak Etxebizitza sozialak Babes ofizialekoak Etxebizitza sozialak 

2002 4.533 7.866 2.058 477 1.303 115

2003 5.521 3.579 1.833 259 1.993 255

2004 5.042 4.859 1.735 127 2.072 125

2005 3.760 4.567 1.416 60 1.401 354

2006 3.481 4.325 1.228 368 1.244 325

2007 4.846 4417 1.145 26 1.233 482

2008 2.554 2671 1.173 124 1.606 73

2009 1.206 3.533 623 0 982 78

Iturria: Iturria: Eustat (EVIT) eta Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, 
Herrilan eta Garraio saila.

3. taula: 2002tik 2009ra bitartean eraikitako 
etxebizitzen (hasitakoak eta bukatutakoak) 
bilakaera, etxebizitza motaren arabera .

2009an Bilbon babes ofizialeko 102 etxebizitzen eraikuntza hasi 
da baina ez da etxebizitza sozial bat bera ere eraiki. Izanen, 
EAEn eraikitako 91 etxebizitza sozialak Gipuzkoan aurkitzen 
dira, zehazki Donostiako eremu funtzionalean. 

EAEn 2009an eraikitako babes ofizialeko etxebizitzak aurreko 
urtean hasitakoak baino % 38,7 gutxiago izan dira. Tartea na-
barmenagoa da etxebizitza sozialen artean, 756 gutxiago izan 
baitira, aurreko urtean baino % 89,3 gutxiago.

ETXEBIZITZA BERRIAREN PREZIOA

Tasazio Sozietateak azaldutako ondorioen arabera, 2009an 
etxebizitza berriaren prezioa % 5,7 jaitsi da probintzietako hiri-
buruetan aurreko urteko Abenduarekiko. 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak 
garatutako 2009ko Higiezinen Eskaintzari buruzko inkestak 
ezartzen du eskainitako etxebizitza askeen prezioa (berriak 
zein bigarren eskukoak) 315.200 eurokoa izan dela EAEn 
2009 urtean. Datu honek aurreko urtekoarena baino % 6,9 
baxuagoa den batezbesteko prezio bat ezartzen du (338.900 
€), 2008an hasita joera baieztatzen delarik.

Joera hau nabaria da ere eraikuntza berriko etxebizitzen 
merkatuan, etxebizitza askeen batezbesteko prezioa % 2,3 
jaitsi baita aurreko urtearekiko, 337.200 eurotik 329.300 eurora. 
Joera bestelakoa da Babes Ofizialarekin eraikitzen diren 
etxebizitzen kasuan, hemen nabarmena da prezioak iraunkor 
igo direla 54.000 eurotik 1999an 115.300 eurora 2009an.

URTEA
Etxebizitza 

mota
Bilbo

Bilbo 
metropolitarra

Bizkaia EAE

2008

Babes ofi-
zialekoak

255 767 1.173 4.793

Etxebizitza 
sozialak

0 124 124 847

2009

Babes ofi-
zialekoak

102 126 623 2.939

Etxebizitza 
sozialak

0 0 0 91

∆
2008-
2009

Babes ofi-
zialekoak

-% 60 -% 83,5 -% 46,7 -% 38,7

Etxebizitza 
sozialak

0 -% 100 -100% -% 89,3

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. 
Higiezinen eskaintzari buruzko inkesta.

4. taula: 2000tik 2009ra bitartean hasitako ba-
bestutako etxebizitzen eraikuntzaren bilakaera 
eremu ezberdinetan.
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Lurralde historikoen arabera 2009an babestutako etxebizitzaren 
eta etxebizitza sozialaren prezioa igo egin zen hiru lurraldeetan, 
gutxiena % 5,4 igo zen Gipuzkoan eta gehiena % 8,6 Araban. 
Etxebizitza aske berria bestalde garestiagoa izan zen Araban, 
293.300 euro, merkeagoa izan zen Bizkaian, 322.300 euro (% 7) 
eta 2008an bezala mantentzen da Gipuzkoan (360.000 €). 

Erabilitako etxebizitzaren arabera EAEn prezioaren jaitsiera 
ere nabarmendu zen, % 8,6koa izan zen aurreko urtekoarekiko 
eta 310.100 eurokoa izan zelarik 2009ko urte amaieran. 

Fomento ministerioren arabera 2009an EAEn egindako etxe-
bizitza transakzioak 17.724 izan ziren (aurreko urtean baino % 
16 gutxiago), hauen ia erdia Bizkaian burutu zen (8.624) eta 
hauetako 2.408 Bilbon. Halere Gasteiz da transakzio gehien 
egin dituen hiriburua, 2.742 zehazki. 

Tasazio Soziedadearen arabera 2009 urtean zehar Espainiako 
hiriburuetako etxebizitza berriaren batez besteko prezioa 
255.800 eurokoa zen, % 5,7 jaitsi delarik 2008 urtekoarekiko. 
Izan ere prezioa probintzietako hiriburu guztietan jaitsi da. 
Gainera, probintzietako hiriburuetako etxebizitza berrietan 
eraikitako m²-aren batez besteko prezioa 2.558 €/m²-koa izan 
da. 6 hiriburuetan bakarrik gainditu da Espainiako batezbesteko 
prezioa, Bartzelona eta Donostia izan dira garestienak, gero 
Madrid, Bilbo (3.015 €), Zaragoza eta Gasteiz.

Iturria: Tasazio Sozietatea.

5. grafikoa: Etxebizitza berriaren prezioen gara-
pena EAE eta hiriburuetan, 1985-2009.
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5. taula: Etxebizitza berriaren batezbesteko 
prezioaren aldaketa lurraldearen arabera, 
2008-2009.(€/ m2).

Iturria: Tasazio Sozietatea. 

EREMUA 
2008KO 

ABENDUA 
2009KO 

ABENDUA 

Estatua 2.712 2.558 -% 5,7

Euskal Herria 3.183 3.077 -% 3,3

Bilbo 3.129 3.015 -% 3,6

Donostia-San 
Sebastián

3.918 3.805 -% 2,9

Vitoria-Gasteiz 2.675 2.585 -% 3,4

Barakaldo 2.846 2.698 -% 2,8

Basauri 2.154 2.142 -% 0,5

Getxo 3.010 2.912 -% 3,2

Leioa 2.599 2.456 -% 5,5

Portugalete 2.425 2.355 -% 2,9

Santurtzi 2.707 2.486 -% 8,2

EAEn, aurreko urtean bezala, nabarmena da Donostia, bertan 
baita etxebizitza garestiena metro karratuko prezioa 3.805 euro 
delarik, Euskadiko batezbestekoa baino askoz garestiagoa (3.077 
€) eta hiriburu garestiago bakarra dagoelarik. Aztertutako beste 
udalerrietan batezbesteko prezioa EAEkoa baino merkeagoa da 
eta hiru kasuetan bakarrik aurkitzen da estatuko batezbestekoaren 
gainetik, Bilbo (3.015 €), Barakaldo (2.698 €) eta Getxo (2.912 €) . 

Barrutien arabera eta eskuragarri dauden datuekin, Abandoko 
etxebizitza berri baten gutxieneko prezioak nabarmenki gainditzen 
du EAEko batezbesteko prezioa. Rekaldeko gutxieneko prezioa 
ere batezbestekoaren gainetik aurkitzen da. Gainera, Abandoko 
etxebizitza baten gehienezko prezioak EAEko batezbestekoa 
bikoizten du, gune hau delarik Bilboko garestiena. Kontutan izan 
behar da ere barruti hori dela hiriburuko errenta altuena duena. 
Barruti garestiagoak aurkitzeko Donostiara joan behar da. 

2010 urterako Tasazio Sozietatearen aurreikuspenen arabera 
etxebizitzaren prezioak jaisten jarraituko du baina joera xamurragoa 
izango da.

Prezioa merkatu askean
2009ko higiezinen eskaintzari buruzko inkestak adierazten du 
EAEn etxebizitza berri askeen batezbesteko prezioa 4.032,5 €/
m2 erabilgarrietakoa dela, aurreko urtean baino % 0,5 gutxiago. 
Gipuzkoako hiriburua da garestiena (4.372,6 €/m2), ondoren 
Bizkaikoa aurkitzen da, 4.035,4 €/m2 prezioarekin, biak EAEko 
batezbestekoaren gainetik. Arabakoa da autonomia erkidegoko 
batezbestekoaren azpitik aurkitzen den bakarra, (3.463,3 €/m2).

EAEko etxebizitzaren batezbesteko prezioa 329.300 eurokoa da 
eta lurraldearen arabera Gipuzkoako 360.300 euro eta Arabako 
293.300 euro artean aurkitzen da. 

Bilboko udalerriak salgai dagoen etxebizitza askearen prezioa 
% 4,2 jaitsi du eta orain metro karratua 5.119,2 eurotan dago. 
Barrutiaren arabera, prezioa igo egin da Alde Zaharra eta 
Abandon, azken hau izan delarik hiriko garestiena 6.000 euro 
baino gehiagoko tartearekin barruti merkeenarekiko, Rekalde. 
Izan ere azken honek izan du Bilboko jaitsiera nagusiena, metro 
karratuko prezioa 3.907,3 eurotik 2008an 1.747,4ra jaitsi delarik 
2009an.

BARRUTIAK Gutxienekoa Gehienekoa 

Ibaiondo 2.398 2.870

Abando 4.103 6.145

Errekalde 3.500 4.385

Basurtu-Zorrotza 2.881 3.413

6. taula: Bilboko etxebizitza berrien prezio ba-
naketa barrutika. 2009.

Iturria: Tasazio Sozietatea.

(Ez dago daturik Uribarri,Otxarkoaga, Bolueta eta Basurtorentzako, 
aztergai gutxiegi).

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila.
Higiezinen eskaintzari buruzko inkesta.

EREMUAK
Etxebizitza 

berri askeak 
Prezioa 
(€/m2) 

Prezioa 
etxebizitzako 

(milaka €) 

EAE 5.117 4.032,5 329,3

Bizkaia 2.342 4.035,4 322,3

Araba 1.148 3.466,3 293,3

Gipuzkoa 1.628 4.372,6 360,0

Bilbo 
metropolitarra

1.592 4.348,4 344,2

Bilbo 517 5.119,2 389,7

Deustu-
San Inazio

100 4.903,8 413,4

Alde Zaharra 255 5.071,5 367,4

Abando 87 7.758,2 598,4

Errekalde 95 1.747,4 114,6

7. taula: Salgai dagoen etxebizitza berri askea-
ren batezbesteko prezioa barrutiaren arabera. 
2009. (€/ m2). 

Argazkia: Bilbao Turismo. 
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Prezioa babestutako merkatuan
2009ko higiezinen eskaintzari buruzko inkestak adierazten du 
EAEn babes ofizialeko etxebizitza berri edo etxebizitza sozialen 
batezbesteko prezioa 1.468,9 €/m2 erabilgarrietakoa dela, aurreko 
urtean baino % 7 gehiago. Gipuzkoako hiriburua da garestiena 
(1.532,2 €/m2), ondoren Bizkaikoa aurkitzen da, 1.526,5 €/m2 
prezioarekin, biak EAEko batezbestekoaren gainetik. Arabakoa 
da autonomia erkidegoko batezbestekoaren azpitik aurkitzen 
den bakarra, (1.416,2 €/m2). 

EAEko batezbesteko prezioa etxebizitza bakoitzeko 115.300 
eurokoa da, lurralde historikoaren arabera garestiena 124.100 
eurokoa da Araban eta merkeena 105.300 euro Gipuzkoan.

Etxebizitza babestuen eskaria
Etxebizitza babestuen eskaria Bizkaian guztizkoaren % 49koa 
da, lurralde honetan euskal biztanleriaren % 53 bizi arren. Gi-
puzkoaren kasuan, bertan biztanleriaren % 32,5 bizi da baina 
etxebizitza babestuaren eskariaren % 34 bertan aurkitzen da. Ara-
ban etxebizitza babestuaren eskaria da garrantzitsuena (% 17) 
kontutan izanda biztanleriaren % 14 bakarrik bizi dela bertan. 

2009an etxebizitza babestu baten onuradunak izan diren 
biztanleak kontutan hartzen baditugu, datuek adierazten digute 
onuradunen % 39 Arabakoak direla, % 33 Bizkaikoak eta % 28 
Gipuzkoakoak.

EREMUAK
Etxebizitza 

askea. 
∆

Babes ofizialeko 
etxebizitza 

∆

EAE 4.032,5 -% 0,5 1.468,9 % 6,6

Bizkaia 4.035,4 -% 4,5 1.526,5 % 9,6

Araba 3.466,3 % 6,4 1.416,2 % 4

Gipuzkoa 4.372,6 % 3 1.532,2 % 8,7

8. taula: Salgai dauden etxebizitza berri aske 
eta babestuen prezioa m2 erabilgarriko lurralde 
historikoaren arabera. 2009.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. 
Higiezinen eskaintzari buruzko inkesta.

LURRALDEAK 
BIZTANLEAK ESKARIA ESLEIPENA 

KOP. % KOP. % KOP. %

Araba 313.819 % 14,4 16.064 % 16,8 1.668 % 39,2

Bizkaia 1.152.658 % 53,1 46.920 % 49 1.399 % 32,8

Gipuzkoa 705.698 % 32,5 32.726 % 34,2 1.192 % 28

EAE 2.172.175 % 100 95.710 % 100 4.259 % 100

9. taula: Biztanleriaren banaketa lurraldeare-
kiko, babestutako etxebizitzaren eskaria eta 
esleipena EAEn. 2009.

Iturria: Eustat. 

Etxebizitza babestua eskatzen duen biztanleria aztertzen badugu, 
eta EAEn azkenik etxebizitza hauen onuradunak izan direnak 
aztertzen baditugu ondorengo konklusioak lortzen ditugu:

• Etxebizitza babestuak eskatzen dituztenen eta betebehar 
guztiak betetzen dituztenen kopurua merkatuan eskuragarri 
dauden etxebizitza mota hauetako kopurua baino handiagoa 
dela. Balioztapenen arabera, 2009an etxebizitza babestu bat 
eskatu zuen kopurutik % 4,4 izan zen onuraduna. 

• Lurraldearen arabera, 2009an eskariarekiko esleipenaren tasa 
% 10,4koa izan da Araban, % 3,6 Gipuzkoan eta % 3 Bizkaian. 

• Etxebizitza babestua eskatzen duen biztanleriaren eta onura-
dunen diru sarrera maila aztertzen badugu, esan dezakegu es-
leipenen onuradunak errenta maila baxuenak dituztenak izan 
oi direla. Halere, 2008an etxebizitza babestua eskatu zutenen 
diru sarrera gordina 19.917 eurokoa izan bazen, 2009an etxe-
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2009an EAEko etxebizitza babestuen 
% 33 Bizkaian esleitu ziren, % 39 Ara-
ban eta % 28 Gipuzkoan

bizitza babestuen onuradunen batez besteko errenta maila gor-
dina 22.663 euro urtekoa zen.

• Desberdintasunak nabarmenagoak dira edukitza-erregimena 
eta esleipenaren emaitza kontutan hartzen badugu. 2008an 
alokairu moduko esleipenaren batezbesteko hartzaileen 
diru-sarrera maila 19.932 euro gordin urterokoa izan zen eta 
propietate moduan egindako esleipenen onuradunen errenta 
25.027 euro urtekoa zen.

Etxebizitza babestua eskatzen dutenen ehuneko altu bat 
gazteak dira, hauek direlarik etxebizitza lortzeko arazo gehienak 
dituztenak. Izan ere, OBJOVI (Observatorio Joven de Vivienda 
en España) erakundeak garatutako 2009ko azken hiruhileko 
txostenaren arabera, “azken urte eta erdian lan-merkatuan 
eta higiezinen merkatuan gertatutako aldaketak izan arren, 
Euskal Herriko gazteen sarrera propietate moduko etxebizitzen 
merkatura Espainia guztiko okerren da. Euskal Herria da gazte 
batek irabazten duen diruaren eta etxebizitza aske batek 
batezbeste balio duenaren artean desproportzio handiena duen 
autonomia erkidegoa. Ondorioz, gazte gehienek ezin diote aurre 
egin etxebizitza aske bat erosteko beharrezkoa den hasierako 
zergari, ezta ere familia gazte baten batezbesteko diru-sarrera 
kontutan hartuta. Erabilgarri dagoen errentaren % 30 hipotekaren 
ordainketarako erabiltzen bada, Euskal Herriko gazte batek 
gehienez 42,6 metro karratuko etxebizitza aske bat erosi ahal 
izango du, familia gazte batek berriz 65,7 metro karratuko 
etxebizitza. Bi azalera “gehienezkoak aurreko urtekoarekiko 
nabarmenki igo arren, merkatuan eskaintzen den produktuetatik 
oso urrunduta daude”.

Udalerrien eta Probintzien Espainiar Federazioak garatutako 
Etxebizitza sozialaren eskaria Espainian eta erabilgarria 
dagoen zorua etxebizitza sozial berriak eraikitzeko txostenaren 
arabera babestutako etxebizitzen eskaria hurrengo lau urteetan 
190.000 etxebizitzakoa izango da. Eskualdeetako Udaletxe 
eta Gobernuen datuen arabera baliteke oraindik asetu gabeko 
babestutako etxebizitzen eskari nabarmena egotea, eskari hau 
760.000 inguru etxebizitzakoa izango zen hurrengo 4 urteetan. 

Hori bar, etxebizitza hutsen alokairua suspertzeko politikak eta 
etxebizitza askeak babestutakoen merkatura batzeko politikak 
eskari hau orekatu dezakete eskari osoa etxebizitza berriekin 
asetu beharrean.
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Bigarren eskuko etxebizitzak. Prezioa 

2009ko eskaintza higiezinaren inkestaren ustez EAEn salgai 
dauden bigarren eskuzko etxebizitzen kopurua 14.053koa 
da, hauen banaketa % 52 Bizkaian, % 28,5 Araban eta % 19 
Gipuzkoan delarik. 

2009an bigarren eskuko etxebizitzen batezbesteko prezioa 
3.778,9 eurokoa da metro karratuko, aurreko urtean baino % 
10 merkeago. 

Gipuzkoakoa da hiriburu garestiena (4.686,4 €/m2) EAEko batez-
bestekoaren gainetik kokatzen delarik. Ondoren Bizkaikoa aurki-
tzen da, 3.581,7 €/m2, eta azkenik Araba, 3.550 €/m2, bi lurraldeen 
batezbesteko prezioa EAEkoa baino merkeagoa delarik. 

EAEko etxebizitzaren batezbesteko prezioa 329.300 eurokoa da 
eta lurraldearen arabera Gipuzkoako 360.300 euro eta Arabako 
293.300 euro artean aurkitzen da. 

Bilboko hiriak salgai dagoen bigarren eskuko etxebizitzaren 
batezbesteko prezioa jaitsi egin du % 8,8an eta metro karratuko 
prezioa 4.686,4 eurokoa da, EAEko batezbestekoa baino 900 
euro baino gehiago. Barrutien arabera egindako azterketan urtez 
urteko beherapena baieztatzen da barruti guztietan, beherapen 
handiena Bolueta eta Abandon gertatzen delarik. 

Barrutien prezioa aldakorra da, garestiena Abando da 4.978,3 
€/m2 prezioarekin eta merkeena Bolueta da, metro karratuko 
prezioa 3.253,9 eurokoa delarik bigarren eskuko etxebizitza bat 
erosterakoan.

(Ez daude Otxarkoagako datuak, aztergai gutxiegi).

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. 
Higiezinen eskaintzari buruzko inkesta.

EREMUAK Etxebizitzak
Prezioa 
(€/m2) 

Prezioa etxebizitzako 
(milaka €) 

EAE 14.053 3.778,9 310,1

Bizkaia 7.378 3.581,7 294,1

Araba 4.009 3.550 295,2

Gipuzkoa 2.666 4.686,4 374,3

Bilbo 
metropolitarra

6.903 3.611,4 296,1

Bilbo 2.118 4.240,2 363,5

Deustu-
San Inazio

184 3.876,6 316,8

Uribarri 71 3.600,2 293

Bolueta 227 3.253,9 242,2

Alde Zaharra 21 3.443 278,1

Abando 832 4.978,3 471,9

Errekalde 432 3.791,8 293

Basurtu 144 3.644,3 270,6

10. taula: Salgai dagoen bigarren eskuko etxebi-
zitzen batezbesteko prezioa barrutiaren arabera. 
2009. (€/ m2).

Alokatutako etxebizitza 

Alokatutako etxebizitza da gutxienetan ematen den edukitza-
erregimena Europar Batasunean, Alemanian bakarrik daude 
hauetako etxebizitza gehiago propietate modukoak baino. Eusko 
Jaurlaritzaren Etxebizitzaren Behatokiak bere “Etxebizitza 
alokairuan sustatzeko politikak Europan” ikerketan adierazten 
duen bezala Europako etxebizitzen % 74 propietate egoeran 
daude, % 25 alokairuan eta % 1 bestelako egoeretan daude. 

Espainian etxebizitzen % 82 propietate egoeran daude EB-27ko 
zortzigarren postuan aurkitzen delarik, betalde alokairu erregi-
menean dauden etxebizitzetan 21. postuan aurkitzen da. 

Ikerketak adierazten du etxebizitza edukitze-erregimenaren 
arabera lau herrialde mota daude Europan:

• Herrialdean propietateko edukitze-erregimena duten etxebizi-
tzak merkatuaren % 75 gainditzen dutenean, hauen artean Es-
painia aurkitzen delarik. 
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• Etxebizitza nagusiki propietatean daudenean eta alokairu pri-
batua alokairu soziala baino altuagoa denean, adibidez Bel-
gika, Danimarka, Frantzia, Grezia, Portugal edo Suedia bes-
teak beste.

• Etxebizitza gehienak propietatean daudenean baina alokairu 
soziala alokairu pribatua baino gehiagotan ematen denean: 
Austria, Txekiar Errepublika, Finlandia edo Erresuma Batua 
besteak beste. 

• Alemania da etxebizitza alokairuan edukitze-erregimen nagusi 
bezala duen herrialde bakarra.

Fotocasa.es higiezinen atariak eta IESE eskolak garatutako 
“Etxebizitzak alokairuan 2009 urtean” txostenaren arabera, 2009 
urtea amaitzerakoan alokatutako etxebizitzen batezbesteko 
errenta 8,55 euro hilerokoa zen metro karratuko, aurreko 
urtearekiko % 4,8 jaitsi delarik (2009ko abenduan ikertutako 
udalerrien % 92,2an prezioak jaitsi egin dira). Batezbesteko 
errenta EAE (% 29,6%), Madril (% 29,4) eta Katalunian (% 21,1) 
bakarrik gainditzen da, izan ere Balearrak eta Nafarroarekin 
batera alokairuan dauden etxebizitzen batezbesteko prezio 
altuena duten erkidegoak ziren 2009ko abenduan. 

Etxebizitzen alokairu prezio altuena duen udalerria Donostia da, 
13,20 euro metro karratuko hileroko eta Espainiako 30 udalerri 
garestienen artean beste bi udalerri euskaldun daude, Bilbo 
eta Getxo. Gainera, hiru euskal probintziak Espainiako bost 
probintzia garestienen artean aurkitzen dira.

ALOKAIRUAREN ESKARIA

Azken bi urteotako egoera ekonomiko zitalaren ondorioetako bat 
izan da pertsona asko ez direla gai propietateko etxebizitza bat 
eskuratzeko. Finantzazioa lortzeko oztopoak eta lan-egoeraren 
ziurtasun ezak etxebizitzen erosketa eten egin du eta alokairu-
erregimena pertsona eta familia askoren aukera hoberena 
bihurtu da. 

Merkatu askeko Higiezinen operadoreetan eta etxebizitza ba-
bestuko erregistro ofizialetan nabarmendu da alokairu eskaria 
handitu egin dela. 

Etxebide erakundeak Eusko Jaurlaritzako etxebizitza babestuen 
eskariak erregistratzen ditu, eta 2009ko eskariaren hazkundea 
baieztatzen du. Horrela, eskarien % 51 alokairu sozialarenak 
izan dira, % 53k alokairuko BOE bat eskatzen du eta % 33k 
Bizigune programako etxebizitza bat eskatzen du.

Pertsonen eta familien gaitasun ekonomiko eta finantzarioa oso 
garrantzitsua da etxebizitzaren beharrean. Hau kontutan hartuta, 
2009an baieztatzen da alokairuaren eskariaren hazkuntza 
diru-sarrera maila guztietan. Baina 2005 urteaz gero ez zen 
nabarmendu diru-sarrera maila zehatz baten horren hazkunde 
handia 2009 urtea arte, hain zuzen ere urteko 3000 euroko 

Egoera ekonomiko zailaren ondo-
rioetako bat izan da jendeak etxe-
bizitza propietate-erregimenean 
erosteko dituen zailtasunak, horre-
gatik alokairuko etxebizitzen eska-
riaren hazkundea nabarmendu da.
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errenta dutenen artean, hauen artean eskariak % 50etik % 65era 
igo dira.

Atzerritarren artean da alokairuaren eskaria nabarmenagoa. 
Izena ematen duten atzerritarren % 51,8ak alokairuko etxebizitza 
bakarrik eskatzen du, Espainolen artean %19,6ek eskatzen dute 
alokairuko etxebizitza bakarrik. Izan ere alokairuko etxebizitza 
eskatzen dutenen % 23,7 atzerritarrak dira eta etxebizitza 
propietate-erregimenean eskatzen dutenen % 2 besterik ez dira.

ALOKAIRUA MERKATU ASKEAN

Etxebizitza bat EAEn alokatzeko kostua apur bat jaitsi da 2009 
urtean 2008arekiko, izan ere batezbestekoa 875,3 eurokoa da, 
beraz, % 9,7ko jaitsiera. 

Prezioa hiru lurralde historikoetan jaitsi da, gehien jaitsi den 
lurraldea Gipuzkoa izan da % 13,3arekin eta Araba gutxiena % 
6,5arekin, tartean Bizkaia aurkitzen da % 9arekin. 

Lurraldeka, Gipuzkoan dago errentarik altuena, 941,1 €/
hileko. Bizkaiko batez besteko errenta hileko 881 eurokoa da; 
Arabakoa aldiz, hileko 836,7 eurokoa da, hiru lurraldeetako 
murritzena da. 

Bilbo metropolitarraren alokairu prezioa EAEko batezbestekoaren 
17,4 euro gainetik aurkitzen da, desberdintasuna nabarmenagoa 
da Bilbo bertan, zehazki 71,5 euro. Bilbon barruti garestiena 
Abando da, bertan etxe baten batezbesteko alokairua 1.069 
eurokoa da.

ALOKAIRUA MERKATU BABESTUAN

EAEko alokairua merkatu babestuan babes ofizialeko etxebizitzek 
eta etxebizitza sozialek osatzen dute. Aurenak alokairuan 
eskaintzen diren etxebizitza babestuen % 32,8 dira, etxebizitza 
sozialak % 67,2 direlarik. Hiriburuetan babes ofiziala 10 ehuneko 
igotzen da. 

Alokairu babestuaren batezbesteko prezioa Euskadin % 75 
merkeagoa da merkatu askekoa baino, bertan barne hartuta bai 
babes ofizialeko etxea, bai etxebizitza sozialak izenekoak.

Beraz, babestutako merkatuaren batezbesteko hileroko errenta 
219,8 eurokoa da, 362,4 euro babes ofizialeko etxebizitzentzat 
eta 121,4 euro etxebizitza sozialentzat. 

2008 urtearekiko prezioak jaitsi egin dira EAE, Bizkaia, Gipuzkoa, 
Bilbo eta bereziki Donostian (58,3 €). Araban eta Gasteizen igo 
egin dira eta hilero 108 eurotik 208 eurora pasa dira.

(Ez dago daturik Deusto, Uribarri, Otxarkoaga-Txurdinaga, Bolue-
ta, Alde Zaharra, Rekalde eta Basurtorentzako, aztergai gutxiegi).

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. 
Higiezinen eskaintzari buruzko inkesta.

EREMUAK Etxebizitzak Errenta (€/hileko)

EAE 1.000 875,3

Bizkaia 387 881

Araba 395 836,7

Gipuzkoa 218 941,1

Bilbo metropolitarra 364 892,7

Bilbo 189 946,8

Abando 94 1069,2

11. taula: Erregimen askean erabilitako etxebi-
zitzak errenta eta alokairuan (€ hilabeteko) lu-
rraldearen arabera. 2009.
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Lurralde historikoaren arabera etxebizitza babestuen alokairu 
garestiena 2009an Bizkaikoa zen (252,4 €), eta nabarmenki 
merkeena Arabakoa (119,9 €). Babes ofizialeko etxebizitza 
garestienak Bizkaikoak dira etxebizitza sozial garestienak 
berriz Gipuzkoakoak dira. 

Hiriburuen arabera, etxebizitza babestua alokatzeko garestiena 
Bilbo da, 338 euro baino apur bat gehiagorekin, Vitoria-Gasteiz 
da merkeena 2009an emandako errentaren gorantz nabarmena 
izan arren.

EREMUAK
ETXEBIZITZA KOP. HILEROKO ERRENTA (€/hileko) 

Babestutako 
guztirakoak 

Babes ofizialekoak 
Etxebizitza 

sozialak 
Babestutako guztirakoak Babes ofizialekoak 

Etxebizitza 
sozialak 

EAE 2.254 739 1.515 219,8 325 121,4

Bizkaia 627 378 250 252,4 362,4 122,7

Araba 870 - 859 119,9 - 113,3

Gipuzkoa 757 351 406 247,8 296,5 138,5

HIRIBURUAK 1.614 676 939 263,7 323 114,4

Bilbo 381 339 43 338,3 379,8 120,5

Vitoria-Gasteiz 848 - 837 208,1 - 114,6

Donostia-San Sebastián 386 327 59 271,3 285,7 109,2

12. taula: Babestutako etxebizitza berriak 
errenta eta alokairuan (€ hilabeteko) lurraldea-
ren arabera, 2009.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. 
Higiezinen eskaintzari buruzko inkesta.

Garaje, trasteleku eta lokalak. 
Eskaintza eta prezioa 

GARAJEAK 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herrilan eta Garraio sailak es-
kainitako datuen arabera, EAEko garajeen eskaintza 2009an 
7.782 garajekoa izan zen salmenta askeko merkatuan. Bilbon 
4.405 daude, beraz guztizkoaren % 56,6. Salmenta babestu-
takoaren garajeen eskaintza 4.149 unitateetakoa da, hauetako 
gehiengoa, % 48,2arekin Araban aurkitzen da. 

EAEn salmentan dauden garaje askeen batezbesteko prezioa 
32.677,4 eurokoa izan zen 2099an, aurreko urtean baino % 18,3 
gehiago. Prezioa lurralde historiko guztietan garestitu da, baina 
Bizkaian igoera nabarmenagoa izan da, 36.445,8 eurokoa izanik 
% 21,5 igo da aurreko urtearekiko.

Alokairu-erregimenean dauden garaje askeak EAEn hileko 
batezbesteko errenta 78,9 eurokoa da, Gipuzkoan da errenta 
hau garestiena (101,7 €).
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EAEn babestutako garajeen merkatuan 5.696 unitate daude, 
hauetako % 72,8 salmentara zuzenduta daude eta batezbesteko 
prezioa 15.034,3 eurokoa da. Alokairuari dagokionean batezbes-
tekoa 30,7 eurokoa da, merkeena Araba delarik 24,4 eurorekin 
eta garestiena 39,2 eurokoa Bizkaian.

TRASTELEKUAK

EAEko trastelekuen eskaintza 2009an 7.669 unitatekoa izan 
zen salmentan eta alokairuan bai merkatu babestuan bai 
askean. Merkatu askokoak 4.723 unitate izan dira, guztizkoaren 
ia % 62. 

Salgai dauden trasteleku askeen batezbesteko prezioa 1.264,2 
eurokoa izan da metro karratuko, alokairu-erregimenean 
eskaini direnen batezbesteko prezioa hileko 73,2 eurokoa 
izan da. Bizkaian aurkitzen da eskaintza askearen gehiengoa 
(guztizkoaren % 73,5), eta Araban aurkitzen da babestutako 
eskaintzaren % 44,6, hauen batezbesteko prezioa 539 eurokoa 
delarik EAEn.

MERKATARITZA LOKALAK

2009. urtean EAE osoan salgai zeuden eskainitako lokal as-
keen batez besteko prezioa 2.437€/m2-ra arte igo zen. Honek 
aurreko urteko batezbestekoari buruz % 19,4ko gorakada bat 
suposatzen du. Lurraldearen arabera Bizkaiak 2.831,2 euro-
rekin batezbesteko prezioa gainditzen du baina Gipuzkoa da 
merkataritzako lokal garestienak dituen lurraldea metro karra-
tuko 3.342,2 eurorekin, Araba berriz da, 1.846,2 eurorekin. 

Alokatutako lokalei egiten badiegu kasu, Erkidegoko batez 
besteko errenta 1.628,6 €/hileko da aurreko urtean baino % 
8 garestiagoa.
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Eraikin eta etxebizitzak 
berregokitzea   

Administrazio lokalak eta lurraldeetakoak garrantzi nabarmena 
ematen ari dira azken urteotan etxebizitzen berregokitzeari, 
horretarako diru laguntza nabarmenak eskaintzen direlarik. 
Berregokitze-jardueraren asmoa hainbat helburu betetzea 
da. Alde batetik biztanleriaren bizi-baldintzak hobetu nahi dira 
horretarako beren etxebizitza eta inguruneak hobetuz, bestalde 
hiri garapen jasangarri, inoiz ere ahaztu gabe merkatua 
berpizteko duen gaitasuna kontutan izanda etxebizitza berrien 
eraikuntza nabarmenki jaitsi dela.

EAEko Etxebizitzaren Ministerioren ustez 79.000 eraikuntzek 
eta 325.000 etxebizitza baino gehiagok 50 urtetik gora dituz-
te, horregatik beharrezkoa da eraikuntzen azterketa tekniko 
bat burutzea hauen berregokitze beharrak ezagutzeko. Eus-
tatek garatutako azken datuen arabera 2006ko Biztanleria eta 
etxebizitza estatistikarekin, adierazten du Bilboko 156.231 fa-
milia-etxebizitzen batezbesteko zaharrera 43,6 urtekoa dela. 

Gainera, 2008an EAEko etxebizitzen % 15,5ak (129.000 uni-
tate inguru) berregokitze beharrak ditu, Etxebizitza Eskaera 
eta Beharrak inkestan adierazten den bezala. 

Hobekuntzak burutzeko Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Sai-
lak laguntzak eskaintzen dizkie partikularrei Udaletxeei eta 
Hiri-berrikuntza elkarteei. 2008an partikularrek 14,6 milioi 
euroko diru-laguntza jaso zuten eta 16.000 etxebizitza egoki-
tu ziren. Udaletxeek 10 milioi euro jaso zituzten eremu degra-
datuak berreskuratzeko eta 3,5 milioi eman ziren erabilerraz-
tasuna hobetzeko proiektuetan. 

Bilbao Surbisa deritzon Bilboko berregokipenerako hirigintza 
elkartearen ardurapean dago eraikinetan, lokaletan eta 
merkataritza establezimenduetan zaharberritze lan pribatuak 
egitea, udalaren aginduz. 

2009an hobekuntza eta birgaitze lanak egin ditu Alde Zaharreko 
eta Bilbo Zaharreko 115 eraikinetan, guztira 1.566 etxebizitza 
eta 20 lokal. Zaharberritze-inbertsio pribatuak 12,8 milioi 
euro gainditu ditu eta laguntza finantzarioak 4,3 milioiko diru-
laguntzak izan dira, hauek Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, 
Herrilan eta Garraio Sailak eta Surbisak berak onartutakoak. 

Gainera, Surbisak aurreko urtean plan berezi bat onartu zuen 
Zorrotzaurre zaharberritzeko, plan honen arabera babes daite-
keen aurrekontuaren gutxienez % 50 eskaintzen da, eta gutxie-
nez % 70 eraikuntza baten egiteke dauden oinarrizko obra guz-
tiak burutzen badira, ondorioz 47 eraikuntza izan dira ahalezko 
onuradunak eta hauetako 37 eraikuntzetan irizpen tekniko bat 
egin zen beharrezkoak ziren obrak aztertzeko. Ondorioz 8 bizi-
lagunen erkidegoek obrak hasteko tramiteak prestatzen ari dira 
hiruk dagoeneko obrak hasteko lizentzia dute eta bik dagoeneko 
laguntza ofizialak jaso dituzte hauek burutzeko.

Surbisak 4,3 milioi euroko diru-
laguntza publikoak eman ditu, eta 
birgaitze pribatuko lanetarako 12,8 
milioi euroko inbertsioa egin du 
2009an.
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Otxarkoagan, Surbisak Udal Etxebizitzak elkartearekin elkar lan 
egiten u plan berezi bat garatzeko etxebizitzen eraikuntzetako 
igogailuen erabilerraztasuna hobetzeko. Plana hasi zenetik 8 
igogailu instalatu dira eta 13 gehiago instalatzeko baimena es-
kaini da, guztira 50 bizilagunen erkidegok adostu dute instala-
zioa egiteko tramiteak osatzea.

Surbisar eginbehar nagusienetako bat zaharberritze jasangarriak 
eta eraginkorrak burutzea da. Hori dela eta beti ere bere 
eremuko eraikuntza batek obrak hasten dituenean aurrealde, 
patio edo estalduretan, Surbisak gomendioak eskaintzen ditu 
bero-isolamendurako eta diru-laguntzak eskaintzen ditu kostu 
gehigarriak ordaintzeko. 

2009an eraginkortasun neurri berritzaileak 12 eraikuntzetan eta 
48 etxebizitzen barnean burutu dira.

BILBOKO UDAL ETXEBIZITZAK

Bilboko Udal Etxebizitzak elkarteak 90 urte bete ditu eta horrela 
adierazi daiteke bere garapena: 

“Udal etxebizitzak Bilbon 1918 urtean hasi ziren. Ez zegoen 
etxebizitza merkerik hirian eta Udaletxeak urte horretan sortu zuen 
Etxebizitzen Batzordea, hau izan zelarik erakunde ordezkaria 
etxebizitza berri merkeak eraikitzeko eta hauek errenta moduan 
alokatzeko. Bere historian zehar Etxebizitzen Batzordeak 
hainbat etxebizitza-multzo eraiki zituen. Baina erakundearen 
ekintza handizaleena aurreko mendebaldeko erdialdera osatu 
zen: Otxarkoagako Poblado Dirigido txabolismoarekin bukatzeko 
eraiki zen. Denbora oso laburrean 3.672 bizitza eraiki ziren 18.600 
pertsonentzako. Gainera auzo etxe bat, 3 eskola, 3 denda eta 2 
eliza eraiki ziren. 1988an Etxebizitzen Batzordea sortu eta 70 
urteetara erakundearen berrikuntza eta eguneratzea burutu zen. 
Horrela sortu zen Bilboko Udal Etxebizitzak.

Bilboko Udal Etxebizitzak elkartea etxebizitza merkeak eraiki-
tzeko helburuarekin sortu eta hauen alokairua kudeatzeko sor-
tu zen, 2009an 3.666 etxebizitza eta 966 denda kudeatzen ditu 
eta hiriaren biztanle kopuruarekiko Espainiako Higiezinen parke 
handiena da. Gainera etxebizitzen batezbesteko zaharrera 42 
urtekoa da, batezbesteko azalera 58 metro karratukoa da eta 77 
etxebizitza mugikortasun urriko pertsonentzako egokituta dau-
de. 2009an esleitutako etxebizitzen batezbesteko errenta 278 
eurokoa da. 

Udal etxebizitzen parkea udalerri osoan sakabanatuta dago. 
Halere kopuru handiena Otxarkoaga-Txurdinagan aurkitzen da, 
zehazki % 43, udal etxebizitza gehien dituen hurrengo barrutia 
Ibaiondo da % 23arekin. Uribarriko barrutia da udal etxebizitza 
gutxien duen barrutia % 2,1arekin, Abandoren salbuespenare-
kin, hau baita udal etxebizitzarik ez duen barruti bakarra.

EREMUAK
Etxebizitzak 

guztira
Lokalak

Etxebizitza 
egokituak 

DEUSTU 484 191 9

URIBARRI 78 25 -

OTXARKOAGA-
TXURDINAGA

1.582 354 18

BEGOÑA 324 105 16

IBAIONDO 835 217 29

ABANDO - -- -

ERREKALDE 231 33 3

BASURTO-
ZORROZA

130 41 2

BILBO GUZTIRA 3.664 (1) 966 77

13. taula: Bilboko udal etxebizitza-parkearen 
banaketa, barrutiaren arabera. 2009.

Iturria: Bilboko Udal Etxebizitzak. (1) 2 gehitu Monte San Pablon.
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Argazkia: Bilbao Turismo. 

2009ko abenduan udal etxebizitza bat eskatu zutenen kopurua 
7.207koa zen hauetako % 52,5 35 urte baino gazteagoak zirelarik. 
Eskarien % 66,5 pertsona bakar baten eskari arruntak izan ziren, 
eskarien % 18,2 bi pertsonek egin zuten eta eskarien % 15,6 
gutxienez hiru kide dituzten familiek egin zituzten. Eskaerak 
egin dituzten pertsonen gaitasun ekonomiko eta finantzarioaren 
arabera, eskaera egin dutenen % 60 diru sarrera maila urteko 
15.100 eurotik berakoa da. 

2009an 861 alokairu kontratu osatu ziren esleipen-sistema 
guztien bidez. Zehazki, 274 etxebizitza esleitu ziren Bizigune 
programaren barnean, programa hau gazteentzat eta hileko 
batezbesteko 299,7 euroko errenta dutenentzat da. 

2009an 148 BOE etxebizitza eraikitzeko obrak esleitu ziren, 
hauek Rekaldeko bi eraikinetan aurkitzen dira. 

Etxebizitzaren eta lurzoruaren sustatzaile publikoen euskal 
elkartea, AVS Euskadi, zortzi enpresa publikoek osatzen dute, 
Bilboko Udal Etxebizitzak da horietako bat, 2009an 14.000 etxe-
bizitza sozialen alokairua kudeatu zuten, babestutako 8.600 
etxebizitzen eraikuntza hasi zuten eta 2.000 BOE etxebizitzen-
tzako zorua sustatu zuten.
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Higiezinen finantzazioa 
eta familien zorpetzea 

Azken urteetako joera familiak zor maila altuak edukitzea izan 
zen etxebizitzaren finantziaziorako, askotan maileguak beren 
gaitasun ekonomikoen mugan aurkitzen zirelarik, joera hau 
aldatzen ari da egoera ekonomikoa okertzen ari delako eta joera 
hau 2009an mantentzen da. Eusko Jaurlaritzako Etxebizitzaren 
Behatokiak eskainitako azken datuak 2008koak dira eta 
etxebizitzen % 29 hipoteka bat duela indarrean adierazten dute, 
hipoteka duten etxebizitzen % 44ak familiaren diru-sarreren 
herena hipoteka ordaintzen gastatzen du. 

Higiezinen Erregistro Estatistikaren 2009ko urtekarian adieraz-
ten du 2009an hipotekaren hileko batezbesteko 755 euroko kuo-
tari aurre egiteko % 35,3koa izan dela EAEn (Espainiako batez-
bestekoa % 36,6 delarik), 2008an baino 12,2 ehuneko gutxiago, 
hileko batezbesteko 755 euroko kuotari aurre egiteko. Izan ere, 
2009an etxebizitzaren erosketan kontratatutako hipoteken zor-
petzea EAEn 148.912 eurokoa izan zen (121.525 Espainian), 
aurreko urtean baino % 12,1 gutxiago delarik.

Kopuru hauek EAEn 2009an egindako etxebizitzen 15.563 
salerosketei aplikagarriak dira, hauetako 7.867 Bizkaian egin 
zirelarik. Salerosketen % 54 bigarren eskuko etxebizitzena 
da eta etxebizitza berrien kasuan % 69 etxebizitza askeena 
izan zen. Euskadin egindako salerosketek Espainian egin-
dakoen % 3,68 dira. 2009an gainera EAE izan da, Katalunia-
ren ondoren, higiezinen jarduera erlatibo gutxiena izan duen 
erkidegoa (7,16 eragiketa 1000 biztanleko). 

Etxebizitzaren prezioaren doitze prozesua eta batez ere erakunde 
finantzarioak kredituak lortzeko ezarritako baldintza berriak dira 
zorpetzearen murriztearen oinarri nagusiak. 

EINen Hipoteka Estatistikak ezartzen duenez, 2009 urtean zehar 
Espainian guztira 1.088.717 hipoteka kontratatu dira guztira hiri 
eta landa finketan, 2008an baino % 15,2 gutxiago delarik. 

EAEn 43.171 eman dira, 2008an baino % 7,65 gutxiago. Haue-
tatik, % 97,4 hiri-finketarako izan dira (42.063), eta gainerako % 
2,6 landa-finketarako. Bizkaian 22.289 hipoteka berri eman dira, 
2008an baino % 13,4 gutxiago, hauetatik 21.801 hipoteka hiri-
finketarako izan dira eta 13.383 etxebizitzentzako izan dira. 

Hipoteken batezbesteko balioa finka guztientzako 2009an, 
Espainia mailan, % 14,4 jaitsi zen 2008 urtearekiko eta 137.497 
eurokoa izan zen, 117.688 eurokoa delarik etxebizitzen 
hipotekaren kasuan. 

Euskadin batezbesteko zenbatekoa 176.612 eurokoa da 
hipoteka guztientzat eta 144.127 eurokoa da etxebizitzentzat. 
Lurralde historikoaren arabera Gipuzkoakoa da etxebizitzen 
batezbesteko hipoteka garestiena 152.835 eurorekin. 

2009an EAEn aurreko urtean baino 
3.576 hipoteka gutxiago kontratatu 
ziren.
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Aurrezki Kutxak 2009. urtean hipoteka-mailegu gehienak eman 
zituzten entitateak dira, guztirakoaren % 52.7. Ondoren Bankuak 
izan ziren (% 36,7) eta bestelako finantza-entitateak (% 10.5). 
Aurrezki kutxen hipoteka maileguen batezbesteko interes-tasa 
% 4,74koa izan zen eta batezbesteko epea 22 urtekoa. 

EAEren kasuan Aurrezki Kutxak dira ere nagusi hipotekak 
ematerakoan, baina Espainiako batezbestekoaren gainetik, % 
60,7arekin eta Bizkaiaren ehuneko antzekoarekin. 6. grafikoa: EAE eta Lurralde Historikoetan 

emandako hipotekak. 2009ko datu nagusiak.

Iturria: EIN, Hipoteken Estatistika, 2009. Behin-behineko datuak. 
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4. Kapitulua

Demografia

Europar Batasunaren Batzordeak “Zahartze demografikoari 
buruzko txostena” plazaratu du 2009. urtean. Lan honetan 
EBko biztanleen zahartzearen ondorioak aztertu dira ildo nagu-
si modura; eta horren inguruan gogor azaltzen da agiria lehen 
lerroetatik hasita:

“Europako herritar ia guztiek bizitza aktiboa, osasuntsua eta 
parte-hartzailea izateko aukera dute zahartzaroan ere, lehen 
aldiz historian. Halaber, zahartze prozesuan dauden gizarteak 
aukera ezin hobea dira hainbat enpresa berritzailerentzako, 
egokitutako ondasun eta zerbitzu berriak eskatzen dituzten 
heinean. Dena dela, biztanleriaren zahartzea eta jaiotza-tasen 
murriztapena aldi berean gertatzeak erronka handiak dakartza 
berarekin, ekonomiari, aurrekontuei eta gizarteari begira. Euro-
pa hasi da hauei aurre egiteko lanean eta, dagoeneko, Estatu 
kide batzuek aurrerapauso eragingarriak eman dituzte pentsio 
sistemaren erreformaren eta lana eta familia uztartzearen alde-
ko neurrien bitartez. Hala ere, erakundeetan eta aplikatutako 
politiketan aldaketarik gertatu ezean, joera demografikoek gure 
gizarteak goitik behera aldatuko dituztela dirudi; hortaz, belau-
naldien arteko elkartasuna gutxituko da eta etorkizuneko belau-
naldiek bete beharreko eskakizun berriak sortuko dira. Hazteko 
ahalmenean eragin handia izango dute joera hauek, zalantzarik 
gabe, eta horrekin batera, gastu publikoa areagotzeko presio-
ak gora egingo du etengabe, ez soilik pentsioei eta osasunari 
begira, baizik eta azpiegitura, etxebizitza eta hezkuntza kontuei 
begira ere”...

Batzordeak Eurostatek 2008an aurkeztutako aurreikuspenak 
oinarritzat hartzen ditu Txosten hau bururatzeko eta epe lu-
zean zahartze demografikoak izan ditzakeen eraginak eta be-
rarekin dakartzan erronkak aztertzeko.

Zahartzearen bideratzaile nagusia jaiotza-tasen erabateko jai-
tsiera izan da, hirurogeigarren hamarkadatik honakoa, herio-
tza-tasaren murriztapenak lagunduta. Izan ere, adinekoen eta 
pertsona gero eta zaharragoen biziraupenaren luzatzeak ekarri 
baitu gutxitze hori.

Europar Batasuneko herritarrek gero eta seme-alaba gutxiago 
dituzte. Gaur egun EB osatzen duten 27 herrialdeetan, ugalkor-
tasun koiuntura-adierazleak behera egin du hirurogeigarren ha-
markada hasierako 2,5etik 1993ko 1,5era. Gaur egun arte, maila 
berean mantendu da gorabehera ia oharkabeekin.

Zahartze demografikoaren 
erronka

Biztanleriaren zahartze naturala 
eta jaiotza-tasa baxuak direla-eta, 
Europak ekonomia-, aurrekontu- 
eta gizarte-erronka handiak ditu 
aurrean, herrialdeen hazteko ahal-
menean oso kontuan hartzeko era-
ginak izango dituztenak.
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Hainbat arrazoi dago gaur egun Europan daukagun biztanleria-
ren zaharkitzea eragiten dutenak, hala nola ugalkortasun maila 
txikiak, bizi-itxaropen gero eta handiagoak, eta bigarren mundu 
gerra osteko baby boom deritzon belaunaldikoek jadanik erreti-
ratzeko adina izatea.

Zahartze demografikoaren ondorio 
ekonomikoak eta finantza publikoetan izan 

ditzakeen eraginak

Europako bilakaera demografikoa herrialdearen arabera oso 
bestelakoa izan arren, datu orokorra kontuan hartuz gero zera 
esan liteke, 2060rako gaur egungoaren modukoa izango dela, 
ugalkortasunak pixka bat gora egitearen eta inmigrazio-fluxuen 
dinamismoak bere horretan irautearen ondorioz.

Aintzat hartzekoa da, halaber, munduko biztanleriak gora egin-
go duela eta 2.000 milioi pertsona gehiago batuko dela azpiga-
ratutako lurraldeetan enplegu, diru-sarrera eta babes sistema 
eskasekin, Genevako LANEren Enplegu Politikarako Sailburua 
den Azita Beraren ustez.

1. grafikoa: Ugalkortasun koiuntura-adierazlearen 
bilakaera 1975etik 2009ra.
(Seme-alabak emakume bakoitzeko).

 Iturria: EIN - Oinarrizko Adierazle Demografikoak.

Datu honek dirudien baino garrantzi handiagoa du. Izan ere, mun-
duko tokirik garatuenetan ugalkortasun koiuntura-adierazlea emaku-
me bakoitzeko 2,1 haur ingurukoa izateak zera esan nahiko luke, 
herrialde horietan ordezkatze-atarira iritsi dela. Beste modu batera 
esanda, maila horretara heltzeak, emigrazio edo inmigraziorik egon 
ezean biztanleria kopurua egonkor mantentzea ekarriko luke.

Mundu mailan, ugalkortasun koiuntura-adierazlearen batez bes-
tekoa 2,65 da; mutur batean, Afrika legoke, 4,98rekin, eta bestean, 
Europa, 1,4rekin, Espainiako Estatua bezalaxe (EAEn 1,34koa 
izan da 2009an eta Bizkaian, oraindik baxuagoa, 1,29koa). Ipar 
Amerika Europako mailatik 0,58 puntu gorago dago eta gaine-
rako kontinenteak 2,36tik gora.
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2. grafikoa: Biztanleria adin-tarteen arabera. 
EB-27 (1997=100).

Iturria: Eurostat. Annuaire Eurostat 2009.
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Gure inguruan, ordea, biztanleriak bere horretan jarraitzeko 
joera agertu du. Alabaina, biztanle horiek gero eta zaharragoak 
izatean, hemendik 2060ra EBan baldintza berriak sortuko dira: 
65 urteko pertsona bakoitzeko lan egiteko adina dutenen ko-
purua lautik bira jaitsiko da. Gauzak horrela, ez dirudi “ongizate 
estatua” mantentzea erraza izango denik, horretarako enplegu 
anitza eta kalitatezkoa izatea eta ekoizkortasuna nahikoa izatea 
ezinbestekoa baita.

Aurreikuspenek, gainera, enplegu-tasa % 70 igoko dela diote. 
Hala gertatuko da emakumeen kasuan eta langile zaharrenen 
kasuan, bizitza aktiboa luzatzeko ahaleginei esker. Igoera hauek 
eta inmigrazio-tasaren gorakada, ordea, ez dira nahikoak izango 
lan egiteko adina dutenen artean enplegu-tasaren beherakadari 
eusteko 2020tik 2060ra bitartean.

Lan-eskaintza txikiagoa izanik eta hazkunde ekonomikoa 
ekoizkortasunaren menpe egonik, badirudi urteko BPGren go-
rakada nabarmenki gutxituz joango dela.

Halatan, biztanleriaren zahartzeak zera ekarriko du, sektore 
publikoak adinari lotutako transferentzia eta zerbitzu gehia-
go eman behar izatea. Gaur egunetik hasita 2060. urtera arte 
Eurogunean horrek eragingo duen gastu publikoa batez beste 
BPGren portzentajezko 5 puntu baino gehiago igoko dela dirudi, 
pentsioak direla-eta, bereziki. 

Zentzu honetan, Europar Batasuneko zenbait estatu kidetan 
ogasun publikoen jasangarritasunari laguntzeko erreformak egin 
dira, batez ere erretiroa hartzeko adina atzeratzea eta erretiro 
aurreraturako sarbidea mugatzea. Kontuan eduki behar da EBko 
60 urteko herritarren % 50 baino ez dagoela okupatuta.
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Halatan, biztanleriaren zahartzeak 
zera ekarriko du, sektore publikoak 
adinari lotutako transferentzia eta 
zerbitzu gehiago eman behar izatea: 
pentsioak, osasun-zerbitzuak eta 
azpiegiturak, besteak beste. Horrek 
eragindako gastu publikoa BPGren 
% 5 igoko da hemendik 2060ra.

Osasun-laguntzaren erronkak ere ez dira nolanahikoak, horren 
eskariak Europako BPGren % 1,5eko gastu publikoaren go-
rakada ekarriko duela aurreikusi baita, iraupen luzeko zainketak 
gero eta beharrezkoagoak izango direlakoan. Biztanle hazkun-
de azkarrena adin nagusienekoen artean gertatuko da, 80tik 
gorakoak, alegia. Fenomeno hau biztanleriaren “gainzahar-
tzea” izenaz ezagutzen da jada. Ohiko familia-egituren aldake-
ta nahitaezkoak ere laguntza informalaren eskuragarritasuna 
murriztu du.

Horrez gain, jaiotza-tasak behera egin arren, ekoizkortasuna 
hobetze aldera gastu handia egingo da hezkuntzan inberti-
tuz, berrikuntzari eta garapen teknologikoari bultzada ema-
nez, migrazio politika berriak sustatuz edota giza-kapitalaren 
garapena indartuz.

Europa nazioarteko finantza-krisialdi honetan murgilduta ego-
teak hori guztia okertu baino ez du egiten. Izan ere, 2009. 
urtean, EBko estatu kideek jarduera ekonomikoa ahalik eta 
azkarren murriztuz eta finantza-sistema egonkortu eta lehen-
go egoerara itzul dadin esku hartuz aurre egin behar izan 
diote krisialdi ekonomikoari eta mundu mailako atzeraldiari, 
hauek guztiak lortu ahal izateko: aurrekontuen oreka lortzera 
zuzendutako egiturazko erreformak aurrera eramateko, zor 
publikoa murrizteko, enplegua eta ekoizkortasuna hobetzeko 
eta gizarte-babeseko eta osasun-laguntzako sistemen bidera-
garritasuna bermatzeko.

Egoera honetan, bada, ez da harritzekoa Alemaniako kantziler 
Angela Merkelek, 2009an hautatua izan ostean Bundestagen 
aurrean egindako lehen adierazpenetan zera aitortu izana, fi-
nantza eta ekonomia-krisialdiaren ondorioak gainditzea eta al-
daketa demografikoa legealdi berriko erronka nagusienetariko bi 
izango zirela.



80

EIN edo Eurostat bezalako estatistika erakundeek estatu zein nazioar-
te mailan zer nolako etorkizuna espero behar dugun jakiteko egiten 
dituzten ikerketak ez dira aurreikuspen soiltzat hartu behar. Izan ere, 
joerei erreparatu eta adituen iritziei ere kasu egiten diotenez, egoera 
nolakoa izango den aski ongi eta modu logikoan aurreikusten dute.

EAE 2020. urtean nolakoa izango den azaltzeko Eustatek egin 
duen txostenaren kasu. Lan horretan adierazitakoak bat datoz 
beste alorretan egindako azterketekin, batez ere egitura demo-
grafikoaren eragile nagusien joeraren aurreikuspenari dagokio-
nez. Hona hemen egoera honen deskribapen xehea:

• Migrazio-saldoa gure biztanleriaren hazkundearen eragile na-
gusia izango da. Beti positiboa izango da, nahiz eta gero eta 
txikiagoa izango den. 2007an, adibidez, 18.000 migratzaile 
garbi zeuden baina 2020rako 4.000 besterik ez direla egongo 
aurreikusi da. Beherakada honen kausa nagusia kanpo migra-
zio-lekualdatzearen gutxitzea izango da, emigrazioen kopurua 
egonkor mantenduko baita.

• Bizkaia izango da hazkunde txikiena agertuko duen eskualdea. 
Gainera, kontuan hartutako epe horren bukaeran hazkunde nega-
tiboa izango du. Izan ere, ikerketak adierazi duen bezala, 2013tik 
aurrera, hazkunde begetatiboa negatiboa izango da EAEn. Epe 
horretan, Araban besterik ez da ikusiko hazkunde positiboa.

• 20 urtetik beherakoen kopuruaren portzentajezko hazkundea 
nabaria izango da. Halere, ez da nahikoa izango 65 urtetik go-
rakoen gorakadari aurre egiteko (gaurtik 2020ra arte, 65 eta 74 
urte bitarteko biztanleen kopuruak % 22ko hazkunde erlatiboa 
edukiko du eta 75 eta 84 bitartekoek, % 10ekoa).

• Laurogeita hamar eta ehun urteko biztanleen kopurua izugarri 
haziko da biztanleen gainzahartzearen fenomenoarekin; zera, 
85 eta 94 urte bitartekoen guztirakoa bikoiztu egingo da eta 95 
urtetik gorakoen kopuruak % 155 egingo du gora (Bilboko hi-
rian, 2009an zenbatu diren 85 urtetik gorakoak biztanle guztien 
% 2,87 izan dira). Euskadi osoan ere, 2020rako, 90 urte baino 
gehiago dituztenen kopurua bikoiztu egingo da eta 36.000 per-
tsona baino gehiago izango dira.

• Bien bitartean, “helduen” edo 20 eta 64 urte bitartekoen kopuruak 
behera egiten jarraituko du. Gutxi gorabehera, biztanleria osoaren 
% 60 besterik ez dira izango, 2001ean baino gutxiago. Hortaz, 
54.000 pertsona gutxiago izango direla aurreikusi da.

EAErako aurreikuspenak

3. grafikoa: Biztanleriaren bilakaera egindako 
urteen adin-tartearen arabera. 2007tik 2020rako 
aurreikuspenak.

Iturria: Eustat. Biztanleriari buruzko aurreikuspenak.
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• Ugalkortasunak gora egingo du hein batean, baina jaiotza-
kopurua txikiagoa izango da. 25 eta 39 urte bitarteko emaku-
meak gero eta gutxiago direlako gertatzen da hori, adin-tarte 
horrek hartzen baitu guztirako ugalkortasunaren % 90.

• Hilkortasun-tasa txikiagoak egongo dira adin-tarte guztietan 
eta, ondorioz, jaiotzean bizi-itxaropena handituko da. 81,2 
urtekoa izango da gizonezkoentzat eta 87,3koa emaku-
mezkoentzat (gaur egun, batez bestekoa 80,8 urtekoa da).

4. grafikoa: EAEko biztanleriaren egituraren 
bilakaera adin-tarte handien arabera. 
Aurreikuspena.
(%)

Iturria: Eustat. 2020ko aurreikuspen demografikoak.

70

60

50

40

30

20

10

0
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

20-64 urte bitartekoak0-19 urte bitartekoak ≥ 65 urte

Bilboko 2009ko demografiak, hau da, kapitulu honen gai nagu-
siak, ez du aldaketa nabaririk agertu iazko datuekin alderatuta. 
Dena den, zenbait adierazleren jokabidea eta azkenaldi hone-
tako joera demografikoak aztertuz gero, Bilbon ere aurrez Eu-
ropako herrialdeen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren kasue-
tarako aipatu ditugun bilakaera eta egoera oso antzekoa izango 
dela esan liteke.

Bilbo: biztanleriaren datu orokorrak
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Erregistratutako guztietatik, 3.244 alta jaiotzak izan dira. Beste 
9.932 udalerriz aldatu dutenak, 3.892 atzerritik itzuli direnak eta 
913 erroldan agertu ez direnak. Baja kopuru handiena udalerriz 
aldatu dutenek eragin dute, guztira 10.139 izan baitira; hauen 
ondoren, hildakoak (3.619).

Grafikoan oso argi azaltzen da alta eta bajek eragindako biztan-
le mugimendua. Hala, kopuru positibo bakarra kanpo migrazio-
saldoa dela ikus dezakegu (3.892 pertsona).

Gure inguruko gainerako gizarteetan bezalaxe jaiotza-tasa 
baxuak ditugu. Gainera, heriotzak jaiotzak baino 375 gehiago 
izan direnez, saldo begetatibo negatiboa dugu. Biztanleriaren 
berezko ordezkatze prozesuari lagun berrien sarrera gehitu be-
har zaio, atzerritarrak batik bat. Horrekin guztiarekin, azken sal-
doa ahalik eta positiboena izango da udalerriarentzat.

Saldo begetatibo desorekatuenak dituzten barrutiak Abando eta 
Uribarri dira, -274 eta -144 pertsonakoa, hurrenez hurren. Ibaion-
do saldo hoberena duen barrutia da (224 pertsona). 2008an ez 
bezala, nahiz eta kopuru oso nabarmenak ez izan, Errekalden 
eta Basurtu-Zorrotzan ere zifra positiboak erregistratu dira (18 
eta 24 pertsona, hurrenez hurren).

5. grafikoa: Bilboko biztanleriaren bilakaera, 
1900-2009.

1980. urtean, Erandio Bilboren parte zen oraindik. 1983an 
banandu zen.

Iturria: Udal errolda.
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6. grafikoa: Bilboko biztanleriaren alta eta baja 
erregistroen banaketa 2009. urtean, kausaren 
arabera.

Iturria: Udal errolda.
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2009ko urtarrilaren 1ean 355.731 biztanle zegoen Bilbon errol-
datuta eta udalerrian zehar banatutako biztanleen batez beste-
ko dentsitatea 8.751 bizt./km²-koa da. Bilboko udalerrian Bilbo 
metropolitarreko biztanleen % 39 bizi da, hots, 910.298 lagun. 
Bizkaiko guztirako biztanle kopuruaren (1.152.658) % 31 dira 
horiek. 2000tik aurrera ibilbide demografiko erregularra erakutsi 
du hiriak, gora zein behera egin nabaritzeko moduko aldaketa-
rik egon ez dela. 2009. urte bukaeran hazkunde positiboa erre-
gistratu da, hiribilduan 1.551 pertsona gehiago bizi baitira. 1

Zehatzago esanda, saldo hau 17.981 alta eta 16.430 baja ba-
tzearen ondorioz lortzen den emaitza da.

1 Bilboko datuak Udal Erroldatik atera dira eta Bilbo Metropolitarrari eta Bizkaiari 
buruzkoak EINtik.
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Jaiotza-tasari erreparatuz gero, ordea, 2006tik aurrera izandako 
berreskuratzeko joera bertan behera gelditu dela ageri da. Alde-
ratutako lau lurralde eremuen artean, Bilbok baino ez du jaiotza-
tasa gordina hobetu.

Jaiotza-tasa okerragoa izan dutenen artean, Estatuak izan du a-
tzerakada gogorrena, ‰ 0,64 gutxiago, zera, 2005eko tasa bera.

Bilboko jaiotza-tasa ‰ 9,11-koa izan da 2009an, hau da, milako 
2,12 puntu igo da 1999. urtearekiko.

Hiri barneko mugimendua dela-eta, hots, udalerri berean gerta-
tzen diren bizileku aldaketei esker, 2009. urtean hainbat barruti-
tan biztanle gutxiago egon da, Deustun (177 lagun), Uribarrin eta 
Begoñan, batez ere. Otxarkoaga-Txurdinagan eta Errekalden ere 
nabaritu da, baina ez horrenbeste. Ibaiondon, aldiz, 393 biztanle 
gehiago zenbatu denez, 2004tik hona izan duen gorakadarekin 
jarraitzen duela esan genezake. Basurtu-Zorrotzako eta Aban-
doko datuek iazko joera aldatu dute eta 99 eta 98 biztanle gehia-
go izan dituzte, hurrenez hurren.

BARRUTIAK SALDO BEGETATIBOA HIRI BARNEKO MUGIMENDUA MIGRAZIO-SALDOA

Deustu -88 -177 359

Uribarri -144 -165 215

Otxarkoaga-Txurdinaga -41 -80 -99

Begoña -104 -128 77

Ibaiondo 224 393 1.377

Abando -274 98 522

Errekalde 18 -40 575

Basurtu–Zorrotza 34 99 156

TOTAL -375 0 3.182

1. taula: Bilboko biztanleriaren mugimendu 
naturala, 2009.

Iturria: Udal errolda.

2 Jaiotza-tasa gordina aintzat hartutako urteko jaiotza-kopuruaren eta urte bereko 
batez besteko biztanle kopuruaren arteko erlazioa da, mila biztanleko.

7. grafikoa: Jaiotza-tasa gordinen2 bilakaera 
alderatua eremu geografikoaren arabera, 
1999-2009. 
(1.000 biztanleko).

Iturria: EIN – Oinarrizko Adierazle Demografikoak. Bil-
boko Udal Errolda. Guk egindakoa.
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2009
Atzerrira 

doazenak
Atzerritik 

datozenak

Udalerriz aldatzen dutenak 10.139 9.932

Atzerrira joan-etorriak 503 3.892

GUZTIRA 10.642 13.824

Migrazio-saldoa 3.182

3. taula: Bilboko migrazio mugimenduak, 2009.

Iturria: Udal errolda.

Udalerriz aldatzeagatik sortutako biztanle aldaketei begira, 
Bilboko saldoak 207 bizilagun galdu dituela ikus daiteke, 
azken urteotako bilakaerari jarraiki. Hiri handietan hedatzen 
doan joera da, alegia, hiriguneak uztea eta kanpoaldera bi-
zitzera joatea.

Dena dela, krisialdi ekonomikoak honetan ere izan du eragina 
eta murrizketa 2008koa baino txikiagoa izan da erabat, orduan 
ia 1.900 pertsonakoa izan baitzen. Gaur egungo egoerak eta 
noiz arte luzatuko den ez jakiteak biztanleen mugimenduak 
nolabait geldiarazi ditu, etxebizitzen salerosketekin zuzenean 
lotuta dauden heinean.

Barruti guztietan egon dira udalerriz aldatzeagatiko altak eta 
bajak, baina Errekalden (61), Abandon (39) eta Ibaiondon (447) 
besterik ez da saldo positiboa lortu.

Gainera, Ibaiondon udalerriko alta guztirakoen % 25,6 batu da; 
honen atzetik, Errekalde, % 14,4, eta Abando, % 14.

Migrazio-fluxuen inguruan, 2000 izan da joera aldaketaren erre-
ferentziazko urtea Bilbon, urte horretan izan baitu hiriak lehen al-
diz kanpo migrazio-saldo positiboa. Atzerritik etorritako pertsona 
kopuru nabarmenari esker gertatu da. Gainera, 2009ko saldoa 
hamar urte hauetako hoberena izan da.

Horrexegatik, bada, udalerriz aldatzeagatik 207 lagun galdu 
arren, 2009. urteko atzerritarren fluxuari esker (3.892 zifra ab-
solutuetan), azken migrazio-saldoa 3.182 biztanle gehiagokoa 
izan da.

Bilbon 2009. urtean erregistratu den emigrazio kopurua 
10.642koa izan da. Inmigrazio kopurua -udalerriz aldatu dutenak 
eta itzuli direnak (atzerrian egindako egonaldien ondoren)-, al-
diz, 13.824 pertsonakoa.

URTEAK SALDO BEGETATIBOA MIGRAZIO-SALDOA HIRI BARNEKO MUGIMENDUA

2001 -706 273 13.992

2002 -944 1.100 15.212

2003 -767 374 18.332

2004 -615 1.592 18.624

2005 -1.053 1.951 23.946

2006 -788 2.628 26.601

2007 -695 2.513 20.258

2008 -565 2.572 19.049

2009 -375 3.182 25.336

Iturria: Udal errolda.

2. taula: Bilboko saldo begetatiboaren, migrazio-
saldoaren eta hiri mugimenduaren bilakaera, 
2001-2009.
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8. grafikoa: Bilboko biztanleriaren piramide 
alderatua, 1999an eta 2009an. 
(Adin-tarteen eta sexuaren arabera).

Iturria: Udal errolda.
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Biztanleria adin eta sexuaren arabera
Bilboko biztanle gehienak emakumezkoak dira, guztirako 
biztanle kopuruaren % 52,6 direlako. Betiere gizonezko ge-
hiago jaio ohi da; 0 eta 44 urte bitartekoen artean, 2.778 
gizonezko gehiago dago, hain justu. Adin horretatik aurrera, 
emakumezkoak dira nagusi adin-tarte orotan (% 56,2). 65 
urtetik gorakoen artean, adibidez, arras esanguratsua da 
emakumezkoen ehunekoa % 60,6ra iristea. Are gehiago, 85 
urtetik gora, erroldatutako ehun pertsonako 26,7 baino ez 
dira gizonezkoak.

2008ko datuekin alderatuta, bai gizonezko bai emakumezko 
gehiago egon dela ikus daiteke. Aurrenekoen kasuan, baina, 
hazkunde hori (1.021 pertsona) bi bider handiagoa izan da.

Bilboko biztanleriaren batez besteko adina 44,25 urtekoa da 
(42,12 gizonen kasuan eta 46,16 emakumeenean). 

Neska gutxiago jaio dira, baina jaio direnen bizi-itxaropena 
handiagoa da. Hala erakusten du, behintzat, emakumezkoen 
biziraupenaren adierazle altuak oraindik ere.
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9. grafikoa: 65 urte edo gehiago dutenen por-
tzentajearen bilakaera Bilboko guztirakoarekin 
alderatuz. 1990-2009.

Iturria: Udal errolda. Guk egindakoa.
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1999ko eta 2009ko biztanleria-piramideak erkatzen dituen 
grafikoan ageri den legez, azken hamar urteotako datuek bi-
lakaera gutxikor argia erakusten dute. Grafikoa, gainera, bi 
joera demografiko nagusien adierazgarri ezin hobea da: bate-
tik, jaiotza-tasa baxua, eta bestetik, biztanleriaren zaharkitze 
prozesu etengabea. Bi eragile hauek ezinbestean izan duten 
ondorio ezin argiagoa dira 2009an nabaritu diren 10 eta 39 
urte bitarteko biztanleen murrizketa eta 75 urte baino gehiago 
dituztenen gorakada aipagarria.

Bada, ordea, itxaropentsu izateko moduko daturik: 2009an 5 urte-
tik beherako haur gehiago erregistratu da, hots, jaiotza-adierazlea 
nolabait hobetuz doa.

Kontuan har dezakegun beste datu aipagarri bat gero eta 60 eta 
69 urte bitarteko biztanle gutxiago egotea da. Dirudienez, eta hiri 
guztietan gauza bera nagusitzen dela ikusita, itzulerako emigra-
zioak lan-bizitza aktiboa amaitzeko unean gertatzen dira.

ADINA 1999 2008 2009 Δ 2008-2009 Δ 1999-2009

0-19 urte bitartekoak 59.304 55.151 55.834 683 -3.470

20-64 urte bitartekoak 228.223 222.916 223.113 197 -5.110

≥ 65 urte 71.692 76.113 76.784 671 5.092

4. taula: Bilboko biztanleriaren egituraren 
bilakaera, 1999-2009.
(Adin-tarteen arabera).

Iturria: Udal errolda.

2009. urtean, Bilboko biztanleria jarraian azaltzen den legez 
egituratu da adinaren arabera: % 15,7k 20 urte baino gutxiago 
du, % 62,7k 20tik 64ra bitarteko adina du eta, azkenik, % 21,6k 
65 urtetik gora du.

1999tik 2009ra bitarteko datuak biztanleriaren zaharkitze proze-
suaren adierazgarri dira beste behin: 65 urtetik beherako adin-
tarteetan gero eta lagun gutxiago izateaz gain, adin horretatik 
aurrera gorakada % 7,4koa baita.

2008ko datuekin alderatuta, guztirako biztanleen portzentajezko 
% 1,2ko gorakada nabaritu da 20 urtetik beherakoen artean eta 
% 0,9koa 64 urtetik gorakoetan; hau da, erdiko adin-tarteetako 
biztanleen kopuruak bere horretan mantendu dira.

Biztanleen adina barrutika aztertuz gero, datu absolutuetan, Ibaion-
do da haur eta gazte gehien dituena, eta Abando pertsona nagusi 
gehien hartzen dituena.

Analisi hau adinaren araberako banaketa eta barruti bakoitzeko 
guztirako biztanle kopurua aintzat hartuta egiten badugu, zera iku-
siko dugu, Otxarkoaga-Txurdinagan dagoela 25 urtetik gorakoen 
ehuneko handiena, zera, guztirako biztanleen % 25,6.

Ibaiondon, gainera, adin ertaineko (25etik 44ra) pertsonen pro-
portzio handiena batzen da, baita kopuru handiena ere, zifra ab-
solutuetan adieraziz gero. Abandon gauza bera gertatzen da 45 
eta 64 urte bitartekoekin, 14.782 bizilagun baitira.
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BARRUTIAK 1999 2009 Δ (%) 1999-2009 Δ 2008-2009 Bizt. dentsitatea km²-ko

Deustu 53.791 51.656 % -3,9 -74 10.433

Uribarri 42.473 38.335 % -9,7 -207 9.255

Otxarkoaga-Txurdinaga 30.275 28.518 % -5,8 -300 7.313

Begoña 46.918 43.030 % -8,3 -266 24.301

Ibaiondo 51.382 61.029 % 18,8 1.626 6.324

Abando 53.010 51.718 % -2,4 180 24.178

Errekalde 45.846 47.787 %4,2 424 6.860

Basurtu–Zorrotza 33.894 33.658 % -0,7 168 4.747

GUZTIRA 357.589 355.731 % -0,5 1.551 8.751

5. taula: Bilboko biztanleriaren bilakaera barru-
tien eta biztanleriaren dentsitatearen arabera, 
1999-2009.

Iturria: Udal errolda.

Nahiz eta Bilboko guztirakoarekin alderatuz gero Ibaiondok biz-
tanle kopuru nabarmenena duen, % 17,2, Begoñako barrutia da 
dentsitate maila handiena duena.

Uribarri ez da 64 urtetik gorakoen kopuru handiena duena 
–Abandoko auzoa da, oraingoan-, baina bai ehunekotan adin-
tarte horretako pertsona kopuru handiena duena (% 24,9). Beste 
muturrean, Ibaiondo eta Otxarkoaga-Txurdinaga 64tik gorako 
pertsona gutxien hartzen dituzten barrutiak dira.

Biztanleria jaioterriaren arabera
Bizi diren hirian bertan jaio direnen portzentajea 2008ko bera 
da, % 49koa. Puntu bat jaitsi da % 24ra arte beste autonomia 
erkidegoetatik datozenen portzentajea. Horien artean, Gaztela 
eta Leonekoak gehienak, % 48, Bestetik, % 8tik % 9ra igo dira 
atzerritik etorri zaizkigunak.

Atzerritik etorritakoen kopuruak gora egin du nabarmen, zera, 
bost urtetan bikoiztu egin da Bilbon.

Biztanleria barruti eta auzoen arabera
Bilboko biztanleak proportzionalki banatzen dira zortzi barru-
tietan zehar, gutxi gorabehera. Neurri txikiko udalerria denez 
gero, ez dago alde handirik erdigunearen eta hiri inguruko 
eremuen artean.

Halere, puntu bat igo egin da, aurreko urtearekiko, biztanle gehien eta 
gutxien dituzten udalerrien arteko portzentajezko aldea, % 17,2koa 
baita Ibaiondon eta % 8koa Otxarkoaga-Txurdinagan.

Batzuen eta besteen arteko banaketa ez da berdina, ordea, 
barrutietako biztanleriaren dentsitatea neurtzen badugu. Be-
goñan eta Abandon dago biztanle kopuru handiena, 24.000 
km2-ko; Basurtu-Zorrotzan, berriz, ez da 5.000 biztanlera hel-
tzen. Deustuk eta Uribarrik dute Bilboko batez besteko dentsi-
tatearen kopuru antzekoena.

10. grafikoa: Biztanleriaren banaketa jatorriaren 
arabera.

Iturria: Udal errolda.
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1999tik 2009ra bitarteko urteetan hiribilduko biztanleriak izan 
duen bilakaerari erreparatuz gero, horren gutxitzea litzateke 
ezaugarri adierazgarriena (1.858 biztanle galdu dira 1999tik au-
rrera), atzerritik etorritako pertsona kopuru handiaren gainetik. 
Galera hau zortzi barrutietatik seitan nabaritzen da, batez ere. 
Errekaldek eta, bereziki, Ibaiondok (% 19) baino ez dute biztanle 
gehiago hartu.

Bestalde, ehunekotan biztanlerik gehien galdu duen barrutia Uri-
barri izan da, 4.138 lagun gutxiagorekin. Ibaiondok izan du goraka-
darik handiena, ordea, 9.647 auzokide gehiago hartu duelako.

11. grafikoan ikus daitekeen bezala, Ibaiondo da 2009an hiri 
osoan lagun berri gehien jaso duen barrutia (1.626 alta); bertako 
kaleetan erroldatu baitira Bilboko erroldan sartutako atzerritarren 
herena. Barruti honetako biztanleen gorakada Alde Zaharra, San 
Adrian, Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Atxurin biltzen da, ge-
hienbat. Handitze horri jarraiki ere hazi dira Abando, Errekalde 
eta Basurtu-Zorrotzako auzoak.

Bestalde, Uribarri, Begoña eta Otxarkoaga-Txurdinagak 
auzo orotan galdu dute bizilagunen bat. Hauen artean, Txur-
dinaga, Santutxu eta Zurbaranen igarri da gehien. Izan ere, 
Bilbo osoan biztanle gehien galdu dituztenak horiexek dira, 
hurrenkera horretan.

11. grafikoa: Bilboko biztanleriaren bilakaera 
auzoen arabera, 2008-2009.

Iturria: Udal errolda.
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12. grafikoa: 1999tik 2009ra biztanleak galdu 
dituzten udalerriak.

Iturria: EIN.

Bilbo metropolitarrak 504,01 km2-ko azalera eta 35 udalerri ditu. 
Hauek, Bizkaiko biztanleria osoaren % 79 hartzen dute, hau da, 
910.298 biztanle 2009. urtean, EINren arabera.

Guztirako bizikideen zenbaki potoloenak dituzten hamar udale-
rriek (Bilbo, Barakaldo, Getxo, Portugalete, Santurtzi, Basauri, 
Leioa, Sestao, Galdakao eta Erandio) 784.373 biztanle dituzte, 
gune metropolitarraren guztirakoaren % 86,2.

Bilbok ditu biztanle gehien eta Arrankudiagak, aldiz, gutxien. 
Biztanle dentsitate handiena Portugaleteko hiribilduan daukagu. 
3,21 km²-ko azalera baino ez du; eskualdeko azalerarik txikiena 
duen udalerria da, beraz. Azalera handiena duen herria Zeberio 
da, 47,15 km2 izanik Bilbok baino 5,84 km2 gehiago baitu.

1999tik 2009ra bitarteko urteetan Bilbo metropolitarrean izan-
dako bilakaera aztertuz gero, lehenengo eta behin biztanleen 
murrizketaz ohartuko gara. Beste begirada bat botatzeak zera 
azaleraziko du, gainera, biztanle gehien zituzten udalerriek biz-
tanleak galdu dituztela herri txikiagoen mesederako. Zifra abso-
lutuei dagokienez, Portugalete, Basauri, Sestao, Bilbo, Getxo 
eta Santurtzin galdu dira biztanle gehien. Alderantziz, Etxebarrik, 
Sopelanak, Leioak, Arrigorriagak eta Berangok biztanleak iraba-
zi dituzte, hurrenkera horretan.

Bilbo metropolitarra

Azken hamar urteetan Bilbo Me-
tropolitarrak biztanleak galdu ditu. 
Oro har, lagun gehien zituzten uda-
lerriek biztanleak galdu dituzte txi-
kiagoetara joan direlako.
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Bilboko gune metropolitarrean hiria uzteko joera nabarmendu 
ahala, zuzenean bere eraginpean dauden eremuak biztanlez 
bete dira. Horrela, bada, hiriaren eta eremu horien artean orain 
arte egon diren harreman horiek ere aldatu egin dira.

Azpiurbanizazioa edo erdigunetik aldenduz hirien kanpoaldea 
garatzeko prozesua ez da bera Bilbo bezalako tamaina erdiko 
hirietan eta hiri handietan. Hala ere, gauza bat ziurra da: hiri han-
dietan bezalaxe, Bilbon ere gertatzen dela lanpostuak kanpoal-
dera doazela edo hiri inguruko eremu horietan hirugarren sekto-
reko jarduerak ezartzen direla. Bilboko perimetroaren kasuan, 
kanpoalde hau eremu apartek osatzen dute, dentsitate handia 
daukaten gune hurbil eta eskuragarriak. Halaber, biztanle dentsi-
tate arinagoa duten beste batzuk badaude, bizigarri egiteko as-
moarekin sortutakoak eta ez ekoizpen jarduera bizia garatzeko.

Gaur egun ere, bide azpiegitura eta garraiobideek aurrera egi-
ten jarraitzen dute, metroa dugu horren azken adibidea. Halere, 
ia industria osoa Bilboko hiritik desagertu da, eraiki gabeko lur-
azalera urriegia da eta etxebizitzen prezioak gora eta gora doaz. 
Horregatik guztiagatik, barneko migrazioak eta udalerri aldake-
tak nagusitu dira.

Aldaketa hauek, baliabide eta zerbitzu mailan beren burua hor-
nitzeko gai diren herrietara egin dituzte biztanleek. Horrela, herri 
hauek, eskaintzen duten bizi-kalitatea hobetzeaz gain, aukerak 
sortzeko ahalmena izatea ere lortu dute.

Ondorioz, Bilboko udalerria gune metropolitar zabal baten bene-
tako erdigune bihurtu da.

Hortaz, gaur egungo Bilboko hiriaren irudia zera da, hiriburu es-
pezializatu batena, hirugarren sektorean aditua, profesionala, 
turismorako erakargarria eta multikulturala dena. Azken finean, 
gune metropolitarraren “city” deritzon erdigune txiki bilakatu da.

Kanpoko biztanleria

EINren datuen arabera, EAEko guztirako atzerritarrak 132.865 izan 
ziren 2009an, hau da, aurreko urtean baino 15.528 pertsona gehia-
go (2008ko datu zuzenduaren ostean) eta guztirako biztanleriaren 
% 6,12. Dena den, zifra hauek oraindik ez dira Espainiako egoera-
ren adierazgarri, estatuan, 2009. urtean, dagoeneko % 12,08 egi-
ten duten 5,6 milioi atzerritar bizi izan direla kontuan hartuta.

Azken hamar urteen buruan tokiko 44.338 biztanle galdu dira. 
Halere, beste herrialde batzuetatik etorritako pertsonei esker 
(116.072), ekitaldi bukaeran biztanleriaren saldoa positiboa izan 
da, 71.734 pertsonakoa, hain justu.

Bizkaiko lurraldeak atzerritarren erdia hartzen du ia-ia (65.985), baina 
portzentajeei begira, Araban dago inmigrazio-tasa altuena (% 8,29).

Hego eta Erdialdeko Amerikako jatorria –gehienbat, Kolonbia, 
Bolivia eta Ekuador- dutenak (59.890) guztirakoaren % 45,1 
dira jadanik. Ondoren, Europar Batzordeko herrialdeetatik eto-
rritakoak daude, batez ere, dagoeneko EAEko atzerritar multzo 
ugariena osatzen duten Errumaniako 14.586 pertsonak. Afrika-

Azken hamarkada honetan, tokiko 
biztanleen kopurua behera joan da; 
alabaina, atzerritik etorritakoei es-
ker biztanleriaren saldoa positiboa 
izan da.
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6. taula: Bilboko biztanleria atzerritarraren 
bilakaera jatorriaren arabera, 2008-2009 (%).

Iturria: Udal errolda.

NAZIONALITATEA 2008 2009
Δ 2008-

2009

2009
Guztirakoaren 

gain. %

EUROPA 4.396 4.943 % 12 %17,4

   Errumania 1.962 2.248 % 14,5

   Portugal 540 591 % 9

   Italia 399 465 % 16

   Frantzia 293 311 % 6

AFRIKA 4.513 5.702 %26 % 20,1

   Maroko 1.594 2.058 % 29

   Senegal 490 630 % 28,5

   Aljeria 521 736 % 41

IPAR AMERIKA 149 129 % -13 % 0,4

ERDIALDEKO 
AMERIKA

820 1.000 % 22 % 3,5

HEGO AMERIKA 13.928 14.829 % 6 % 52,3

   Kolonbia 3.683 3.730 % 1,3

   Bolivia 4.666 4.879 % 4,5

   Ekuador 1.866 1.832 % -1,8

AUSTRALIA-OZE-
ANIA 

12 11 % -8 % 0,0

ASIAKO HE-
RRIALDEAK 

1.443 1.756 % 21,7 % 6,2

   Txina 1.147 1.390 % 21

HERRIGABEAK, 
EZ DAGO DATURIK 

2 2 % 0 % 0,0

GUZTIRA 25.263 28.372 % 12 % 100

rren artean, Marokotik heldu diren 12.678 pertsonak aipa dai-
tezke. Hauen ondoren, Aljeriakoak dira multzo handiena.

Nahiz eta han ere asko diren, errumaniarrak ez dira gehiengoa 
Bizkaian. 10.213 herritarrekin, boliviarrak gehiago dira lurralde 
honetan, hau da, EAEko guztirakoaren % 83. Gauza bera ger-
tatu da Bilbon, 2005etik 2008ra % 272ko gorakada izan baitu 
gizatalde honek.

Bilboko atzerritarrak 28.372 pertsona izan ziren guztira 2009an, 
2008an erregistratutako bertakoen kopurua baino % 12,3 gehiago.

Nazionalitatearen arabera
2009. urtean, Bilboko udalerrian 133 nazionalitateko herritarrak bizi 
izan dira: horietako % 55,8 Hego eta Erdialdeko Amerikako herrial-
deetakoak dira eta, hauen artean, % 30,8 Boliviatik etorri dira.

Portzentajeei begira gehien hazi den jatorria (% 26) afrikarra da, 
besteen gainetik asko nabarmendu baita azkenaldian. Hala, hu-
rrenkera honetan, Aljeriatik, Marokotik eta Senegaletik etorri da 
pertsona gehien gurera.

Halaber, Txinatik datozenen kopurua aipatzeko modukoa da; 
2008ko datuarekiko % 21 igo da hauen portzentajea.

Beste muturrean, etorritakoen kopurua gutxitu dutenen artean, 
Ipar Amerikakoen beherakada da agerikoena. Horrela, bada, Bil-
bora heldu direnak portzentajezko hamahiru puntu gutxiago izan 
dira 2009an.

Bestalde, Latinoamerikako pertsonen etorrera hein handi batean 
geldotu egin dela nabarmendu beharra dago.

Barrutien arabera
2008an gertatu zen antzera, Ibaiondon, Errekalden eta Deustun 
hartu dituzte udalerriko atzerritarren erdia baino gehiago, % 57,7, 
hain zuzen ere. Beraz, barruti hauetan azken urteotan ikusitako 
joerari eutsi egiten zaio. Ibaiondon soilik guztirako atzerritarren 
% 27,8 bizi dira.

Zifra absolutuetan adieraziz gero, Ibaiondoko barrutiak hiribildu-
ra kanpotik etorritako 980 bizilagun (% 31,5) dituela esan ge-
nezake. Kopuruei erreparatuz nabarmengarrienak aipatzekoak 
bagara, haren atzetik Errekalde dago, 571 (% 18,4) heldu baitira 
bertara. Eta azkenik, Deustura, 400 (% 12,7) lagun berri etorri 
dira. Askoz atzerago daude gainerako barrutiak, nahiz eta haue-
tan ere atzerritarren kopurua gora egiten ari den. Etorkin gutxien 
hartu duen barrutia Otxarkoaga-Txurdinaga izan da, bertan erre-
gistratutako kopurua ez baita % 4ra heltzen.

Kanpoko herrialdeetatik etorritakoen portzentajezko gorakada ba-
rrutika aztertzen badugu, Ibaiondo eta Errekalde azalduko zaizkigu 
hazkunde horren buruan, bai batan, bai bestean % 14ko inguruko da-
tua erregistratu delako. Basurtun, beste behin, atzerritarren kopurua 
asko hazi da, % 12. Dena dela, iazkoa baino gorakada neurrizkoagoa Iturria: Udal errolda.

13. grafikoa: 2009. urteko Bilboko biztanle 
atzerritarren banaketa barrutika.
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izan da 2009koa, haren erdia, gutxi gorabehera. Gutxien hazi direnen 
artean, Abando (% 8,2) izan da oraingoan ere gorakada murritzena 
izan duena. Begoñan ere % 9 baino ez da igo atzerritarren kopurua.

Udalerriko guztirako biztanleriaren eta atzerriko biztanleen ba-
naketaren arteko alderaketa oso adierazgarria da. Izan ere, 
Ibaiondon eta Errekalden, atzerriko biztanleen ehunekoa biz-
tanleria orokorraren ehunekoaren gainetik dagoela ageri da. 
Ibaiondoren kasuan, alde hori ehuneko 10,6 puntukoa da, eta 
Errekalden, 3koa. Alderantzizko alderik nabarmengarriena 
Otxarkoaga-Txurdinagan dugu berriz ere, biztanleria orokorra-
ren ehunekoa atzerritarrenena baino 4,8 puntu gorago baitago.

Datu hauekin, ez da harritzekoa Ibaiondoko auzoek atzerritar ko-
puru handiena hartzea (udalerriaren guztirakoaren % 27,8); batez 
ere, barrutiko bederatzi auzoetako hirutan batzen dira. Horrela, San 
Frantziskon, Bilbo Zaharrean eta Zabalan barrutiko atzerritarren % 
53 hartzen dituzte. Oraindik ere, hiriko gune ahulenetarikoak dira, 
tokiko eta autonomiako administrazioen plan berezien helburu.

Iturria: Udal errolda.

14. grafikoa: 2009. urteko Bilboko guztirako 
biztanleriaren eta atzerritarren banaketa ba-
rrutien arabera (%).
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Boliviarrak gehiengoa dira Deustun, Uribarrin, Begoñan, Ibaiondon 
eta Abandon. Kolonbiarrek, bere aldetik, multzo handiena osatzen 
dute Otxarkoaga-Txurdinagan, Errekalden eta Basurtu-Zorrotzan.

Gainerako nazionalitateei begira, errumaniarrak hainbat dira 
Begoñan, udalerri osoan daudenen % 24,6. Txinatarren % 41 
Errekalden bizi dira eta frantsesen % 36 Abandon.

Nazionalitate aniztasun handiena Ibaiondon aurki dezakegu orain-
goan ere, guztirakoaren % 27,8 bere kaleetan izanik udalerri osoko 
dibertsitate maila nabarmenena gordetzen duelako. Afrikarrek ere 
multzo ederra osatzen dute (% 46,4); hauen artean, Aljeriakoak % 
46,4 dira, Marokokoak, beste hainbeste, eta Senegalekoak, % 80.

Sexuaren arabera
Sexuaren arabera, gizonezko eta emakumezkoen kopuruen ar-
teko berdintasuna azpimarratzekoa da Bilbon erroldatutakoen 
artean. Lehenak 14.335 dira, eta bigarrenak, 14.037. Dena dela, 
azken urtean emakumezkoen kopuruak behera egin du 8 hama-
rren iazko datuarekiko.
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Iturria: Udal errolda.

15. grafikoa: 2009. urteko Bilboko bertako eta 
atzerriko biztanleriaren banaketa adinaren eta 
sexuaren arabera.
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Jatorri amerikarra dutenen % 58 emakumeak dira. Hauen ar-
tean, Paraguai, Brasil eta Dominikar Errepublikatik etorritakoak 
% 65etik gora dira.

Afrikarren artean, ordea, alde handia dago, gizonezkoak batez 
bestekoaren % 71,6 dira. Gainera, zenbait jatorriren kasutan, ia 
guztiak dira gizonezkoak: % 97 eta % 95, Malitik etorritakoei edota 
Senegaldarrei erreparatuz gero. Salbuespen modura, Ekuatore 
Gineatik etorritakoen artean, gehienak emakumeak dira (% 65).

Adinaren arabera
Udalerrira iritsitako atzerritarrak erdiko adin-tarteetan sar dai-
tezke, ekoizpen eta ugalketa indize handienak dituztenak, ale-
gia: 20 eta 44 urte bitartekoak, adibidez, % 67 dira. Adin-tarte 
hori 64 urtera arte luzatuz gero, proportzio hori % 80koa da. Aldi 
berean, nabarmentzekoa da horri lotutako 15 urtetik beherakoen 
kopurua, 3.595 haur, guztira.

Udalerrira etorritako 1.684 gazteen artean, 15 eta 19 urte bitarte-
koak gutxiengoa dira. Halere, hauen ehunekoa (% 6) adin-tarte 
bereko bertako biztanleek osatzen dutena baino handiagoa da.

Adinekoen kopurua ez da igo, familien berriz elkartzeko proze-
suak bertan behera utzi diren adierazgarria litekeena.

Antzinatasunaren arabera
Hainbat hamarkada igaro dira Europatik, Afrikatik eta Lati-
noamerikatik Bilbora lehen atzerritarrak etorri zirenetik. Dena 
den, joera aldatu egin da, zeren hasieran europarrak ugariago 
baziren, azken hogei urteetan latinoamerikarrak izan dira hi-
ribilduak hartu dituen gehienak (hauen kopurua bikoiztu egin 
da epe horretan).

Grafikoak erakusten duen legez, Europako beste herrialdeetatik eto-
rritakoak % 41 ziren 1996an eta % 17,4 baino ez dira izan 2009an.

2000. urtetik aurrera, migrazio-ziklo berri baten hasierarekin, 
kontinente bakoitzetik datozenen kopuruak berdintsuak dira. 
Alde handiagoa dago, ordea, nazionalitate jakin bateko datuak 
aintzat hartzen baditugu.

Hezkuntza mailaren arabera
Bilbon bizi diren atzerriko biztanleen hezkuntza mailari buruzko 
Udal Erroldako datuak ez dira guztiz fidagarriak, non herritar 
bakoitzak hiribilduaren erroldan sartzeko unean adierazi duena 
besterik ez baita batzen. Egia esan, ez zaie inongo baieztapenik 
edo ziurtagiririk eskatzen.

Edonola ere, 2009an jasotako informazioa oinarritzat hartuz, 
atzerritarren prestakuntzari buruzko datu hauek ondorioztatu 
ahal izan dira: % 49,7k ez du inolako ikasketarik edo, gehienez, 
lehen mailako ikasketak soilik bete ditu; % 36,1ek bigarren mai-
lako ikasketak egin ditu; % 3,7k lanbide heziketa amaitu du eta 
% 7,1ek goi-mailako hezkuntzako tituluren bat dauka.

Iturria: Udal errolda

16. grafikoa: Bilboko biztanleria atzerritarraren 
bilakaera kontinenteen arabera, 1996-2009.
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Iturria: Udal errolda.

7. taula: 2009. urteko Bilboko biztanle atzerri-
tarren hezkuntza maila.
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Zaila da oso lurralde baten egoera ekonomikoa zehatz-mehatz azal-
duko duten adierazleak ezartzea. Barne Produktu Gordina (BPGa) 
erabili ohi da hazkunde ekonomikoa eta soziala neurtzeko. Baina, ho-
rrez gain, bestelako adierazle osagarriak ere baliatu ohi dira: familien 
eta pertsonen errenta, aurrezkiaren eskuragarritasuna edo zorpetze-
maila, besteak beste. Horiek guztiak goitik behera aztertzeak erreali-
tatearen ikuspegi hurbilekoena edo egiazkoena emango digu, nahiz 
eta adituek ohartarazi duten adierazle hauek mugarik badutela.

2008ko otsailean, Frantziako Errepublikako presidenteak, Nicolas 
Sarkozyk, Batzorde bat sortzeko ekimena bideratu zuen eta hori 
osatzen zutenek, José E. Stiglitz Nobel saridunaren zuzendaritza-
pean, BPGaren mugak zeintzuk diren aztertzeko xedea zuten, ha-
zkunde ekonomikoa eta gizarte-garapena neurtzeko orduan. Bes-
te gabezia batzuen artean, ingurumenari eta gizarteari dagozkien 
hainbat alderdi kanpo uzten dituela egozten zaio BPGari. Izen han-
diko adituek, R. Kennedy tartean, behin baino gehiagotan adierazi 
dute PBGak gauza asko aztertzeko balio duen arren arlo dezente 
neurtzeke uzten duela: hala nola: airearen kutsadura, ura, hezike-
taren kalitatea, osasunaren inguruko gaiak eta beste. Horrexegatik, 
Kennedyren esanetan, BPGa ezin daiteke erreferentziatzat hartu 
Amerikako Estatu Batuetan bizitza nolakoa den jakiteko.

Hortaz, ikertzaile batzuek diotenez, BPGak joera ekonomikoen 
ikuspegi murritzegia eskaini dezake; are gehiago, dagokion 
osotasunean edo gai jakin batzuei erreparatuta aztertzen ez 
bada, ustezko ondorio okerrak ere eman ditzake. Esaterako, 
jasangarritasun irizpideak kontuan hartu gabe analizatzen bada 
gerta daiteke hori. Edo, bestela, banaketa kontuei edota gizakien 
jardueren eta ongizatearen ingurukoei kasu egin gabe, moneten 
portaeraren adierazle huts gisa hartzen bada, baita ere.

Zenbait estatistika erakundek, Eustatek, adibidez, jada ekin diote 
lanari, eta Stiglitzen txostenean oinarrituta, horren aholkuak praktikan 
jartzeko ahalegin handia egiten ari dira. Horregatik plazara ekarri 
ditu Eustatek honako estatistika berri hauek: “Ingurumenari buruzko 
estatistika familietan” eta “Kapital Sozialaren Inkesta”. Horiek, bada, 
dagoeneko ohiko bihurtu diren beste hauen osagarri dira: “Bizi-
baldintzak” eta “Familien aurrekontuak”, “Familia-errenta eta errenta 
pertsonalaren estatistika”, eta azkenik, “Pobreziari buruzko inkesta”.

Eustatek 2007an egin zuen Kapital Sozialaren Inkestan, kapital 
sozial hori gizartearen ongizatea neurtzen duen adierazletzat jo 
zen, gizarte barruko harremanen eta parte-hartzearen neurriak 
edo norainokoak bat egiten dituen adierazletzat, hain justu. Inkesta 
horretan argitaratutakoaren arabera, euskal herritarrak zoriontsu 
eta osasuntsu bizi dira, hein handi batean, 10etik 7,1 puntuko 
nota eman baitiote kontzeptu horri. Zoriontasunaren atal horretan 
osasuna, norbere bizitzarekin gustura egotea eta diru-sarrera 
ekonomikoa bezalakoak kontuan hartu dira. Gizarte-klasea aldagai 
erabakigarriena da: gizarte-klase xumea da, hain zuzen, puntuazio 

5. kapitulua
Biztanleen egoera ekonomikoa 
eta gizarte zerbitzuak

Adierazleek erakutsi dutenez, Eus-
kadi bizi-kalitate handienetarikoa 
duten lurraldeetako bat da, Esta-
tuko datuekin alderatuta.
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baxuena (6,2) duena; alderantziz, goiko klaseari edo maila ertain-
goiko klaseari, balio handiena egotzi zaie (7,7). Edonola ere, 
badaude zoriontasuna hautemateko modu horretan positiboki edo 
negatiboki eragiten duten beste aldagai batzuk: lana/langabezia, 
alarguntza/dibortzioa, seme-alaben kopurua, eta beste bazuk.

Garapenerako Nazio Batuen Programaren (GNBP) Giza Garape-
naren Indizeak (GGI) ongizatea neurtzeko balio du, eta munduko 
herrialde guztien garapen maila sailkatzea du helburu. Atzera be-
gira, 2007ko GGIaren datuek zera erakutsi zuten: 83 herrialdetan 
giza garapenaren maila handia zela (>0,8); 73 herrialdetan, ertai-
na (> 0,5); eta beste 24tan, gutxienekotik beherakoa (<0,5), hau 
da, azpigaratutzat jo daitezkeela herrialde horiek. Indize hori hiru 
parametro aintzat harturik kalkulatu ohi da: bizitza luzea eta osa-
suntsua, hezkuntza eta bizitza-maila duina.

Euskadin ere, Eustatek, Nazio Batuek ezarritako irizpideei ja-
rraiki neurtzen du indize hori. Argitara emandako azken datuek 
diotenez (2007koak), Euskal Autonomia Erkidegoa giza garapen 
maila handieneko lurraldeen artean dago, nahiz eta batzuen eta 
besteen arteko aldea ia antzemanezina izan. Arabako giza ga-
rapen maila hiru lurraldeetako handiena da, jaiotzean bizi-itxa-
ropen handiena duelako, eta bertako per capita BPGaren datua 
ere besteena baino hobea delako. Gipuzkoa, bestalde, buru da 
helduen alfabetatze mailari begira. Bizkaia azkena da zerrenda 
horretan, beste bi lurraldeetatik ezin hurbilago egon arren. Eus-
kadiko hiru lurraldeetako puntuazioa mundu mailan aitzindari di-
ren beste herrialde batzuetan lortu dituztenak baino hobeak dira: 
Norvegia, Islandia edo Australia, batzuk aipatzearren.

Hortaz, datu hauek eta beste batzuk aztertu ondoren, adituek 
baieztatu dute Euskadin Estatu osoko bizi-kalitaterik handiene-
tarikoa dagoela. Horra hor adituek formula gero eta aurreratua-
goak erabili nahi izatea; zenbat eta neurketa osokoagoa egin, or-
duan eta zehatzago ezagutuko baitituzte lurralde baten ongizate 
soziala eta ekonomikoa.

Biztanleen egoera ekonomikoa

FAMILIA-ERRENTA ETA ERRENTA PERTSONALA

EINk Espainiako Eskualdekako Kontabilitatea (2000. urtean 
oinarritua) izeneko txostenean plazaratu dituen batez besteko 
familia-errenta eta errenta pertsonalaren datuen arabera, EAEko 
eta Nafarroako Foru Erkidegoko familiek Estatu osoko biztanleko 
errenta eskuragarri altuena zuten 2007an.

Euskadin, datu hori 19.473 eurokoa izan zen, eta Nafarroako Foru 
Erkidegoan, 19.173 eurokoa. Andaluzian (11.889 euro) eta Extrema-
duran (11.765 euro), ordea, errentarik txikienak erregistratu dira.

Estatu mailako batez besteko datua, hots, biztanleko 14.823 euro, ze-
rrendaren erdialdean dago. Hortaz, batezbesteko horretatik gora ha-
mar autonomia erkidego daude, eta beste bederatzi, hortik behera.

EREMUA 2007ko GGI (*)

EAE 0.981

Araba 0.984

Bizkaia 0.979

Gipuzkoa 0.981

Espainia 0.955

Munduko guztirakoa 0.753

1. taula: Giza Garapenaren Indizea EAEn eta 
beste eremu batzuetan, 2007. urtean.

(*) GGI, gehieneko 1eko balioaren gainean kalkulatuta..

Iturria: Garapenerako Nazio Batuen Programa (GNBP) eta Eustat.
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Iturria: lNE. Contabilidad Regional de España. 2000. urtean oina-
rrituta. Etxeetako sektorearen errenta kontuak.

1. grafikoa: Etxeetako (per capita) errenta gordin 
eskuragarria eremuen arabera, 2000tik 2007ra.

Aurreko urtearekin alderatuta, bere horretan mantendu dira 
zerrendaburuak; gehienera jota, igoera apala erregistratu da 
horietan guztietan.

Eskura dauden azken datuen arabera, Eustatek 2006an atera 
zituenak, orduan 18 urte edo gehiago zituzten EAEko egoiliarren 
batez besteko errenta pertsonala 17.362 eurokoa zen (2003an 
baino % 27,2 gehiago). Hiru lurraldeetako errenta pertsonal 
handiena Gipuzkoan (17.488 euro) dago; atzetik, Bizkaia (17.332 
euro) eta Araba (17.190) daude, hurrenkera horretan.

Bizkaian 2003tik 2006ra lortutako datua hiru lurraldeetako onena 
izan da, % 29,58 egin baitu gora. Gipuzkoan erregistratu da 
bigarren datu onena, % 25,9 igo baita. Azkenik, Araban % 21,7 
hazi da.

Bestalde, hiru lurralde historikoetako hiriburuen batez besteko 
errenta pertsonala ere Euskadiko Autonomia Erkidegoaren batez 
besteko zifratik gora dago. Aurrenekoa, Donostian bildutako 
datua da, 20.056 eurorekin; ondoren, Bilbokoa, 18.196 eurorekin; 
eta, azkenik, Gasteizkoa, 17.597 eurorekin.

Lana eta transferentziak (pentsioak eta gizarte-laguntzak) dira 
errenta-iturri nagusiak hiru lurralde historikoetan. Zifra erlatiboei 
begira, lana da denetan handiena.

EREMUAK
2003 2006 rs

Errenta pertsonala Familia-errenta Errenta pertsonala Familia-errenta Errenta pertsonala Familia-errenta

EAE 13.647 32.609 17.362 38.853 % 27,2 % 19,1

Bizkaia 13.376 32.201 17.332 39.008 % 29,6 % 21,1

Araba 14.132 33.968 17.190 38.610 % 21,7 % 13,7

Gipuzkoa 13.892 32.692 17.488 38.704 % 25,9 % 18,4

Bilbo 13.922 32.463 18.196 39.679 % 30,7 % 22,2

Bilbo Handia 13.416 32.186 17.519 39.181 % 30,6 % 21,7

Vitoria-Gasteiz 14.506 35.093 17.597 39.506 % 21,3 % 12,6

Donostia-San Sebastián 15.496 36.525 20.056 43.893 % 29,4 % 20,2

(*) Datu hau ez dago eskuragarri.
Iturria: Familia-errentaren eta errenta pertsonalaren gaineko es-
tatistika, Eustat

2. taula: Errenta pertsonala eta familia-errenta 
(€) eremuen arabera, 2003tik 2006ra.
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Bilboko hirian, urteko batez beste-
ko familia-errenta 39.679 eurokoa 
da, auzo batetik bestera alde han-
dia dagoen arren. Iturrigorri-Peñas-
calen, esaterako, familia-errenta 
baxuena (20.048 €) dago, eta Aban-
don, altuena (69.670 €).

EAEn, adin nagusiko biztanleen erdiak urteko 13.269 eurotik 
gaineko errenta pertsonala du, batez beste.

Sexuen araberako errenta pertsonalaren banaketa ez da guztiz 
proportzionala, ordea. Gizonezkoek, batez beste, 23.224 euroko 
guztirako errenta dute; emakumezkoek, berriz, 11.857 eurokoa: 
hau da, gizonen errenta emakumeenaren bikoitza da. Bi sexuen 
arteko alde aipagarriena 55 eta 59 urte bitartekoen tartean 
dago. Kasu horretan, bada, gizonezkoen batez besteko errenta 
pertsonala emakumezkoena baino 21.330 euro gehiago da.

Bestetik, 2006ko batez besteko familia-errenta 38.853 eurokoa 
izan da EAEn. Errenta pertsonalarekin gertatzen den ez bezala, 
Bizkaian erregistratu da familia-errenta handiena: 39.008 euro. 
Horren atzetik Gipuzkoa dago, 38.704 eurorekin, eta hirugarren, 
Araba, 38.610 eurorekin.

2003ko datuekin erkatuz gero, EAEko batez besteko familia-
errenta % 19,15 hazi da. Bizkaia da, oraingoan ere, datu onenak 
lortu dituen lurraldea, % 21,14 hazi baita. Jarraian, Gipuzkoa 
dago, % 18,4 igo baita bertan familia-errenta. Arabaren kasuan, 
hazkunde hori % 13,7koa izan da.

EAEko familia-unitateen % 63 ez da batez besteko datura iristen 
edo ez du inolako errentarik. Ehuneko hori errenta pertsonalaren 
datutik hiru puntu behera dago. Beste muturrean, 77.700 euroko 
edo hortik gorako familia-errenta daukatenak ia % 9 dira EAEn; 
eta 30.740 eurotik gorakoa daukatenak, % 50.

Dena dela, egoera oso bestelakoa izan daiteke kasu batzuetan eta 
besteetan familiaren hartzaile nagusiaren arabera. Gizonezkoa 
denean, familien batez besteko diru-sarrera 42.774 eurokoa da. 
Familia gehienak goiko eta maila ertaineko gizarte-klasekoak dira 
kasu horretan. Alderantziz, hartzaile hori emakumezkoa denean, 
batez besteko familia-errenta 30.950 eurora jaisten da, eta, hori 
ez ezik, gizarte-klase apalenetan ere sartzen da.

Hiru hiriburuetan gainditu da batez besteko familia-errenta: 
Donostian, alde handienarekin, hots, 43.893 eurorekin; Bilbon, 
39.679 eurorekin; eta Gasteizen, 39.506 eurorekin.

Bilboko udalerrian alde nabarmena dago auzo batzuetatik 
besteetara errenta pertsonalen eta familia-errenten inguruan. 
Batez besteko errenta pertsonalei begira, baxuenak urteko 9.210 
eurokoak dira, eta altuenak, urteko 31.537 eurokoak. Era berean, 
batez besteko familia-errentetan diferentziak ageri-agerikoak 
dira mutur batetik bestera: Iturrigorri- Peñascalen, urteko 20.048 
euro; eta Abandon, urteko 69.670 euro.
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Iturria: Eustat. Familia-errenta eta errenta pertsonalaren gaineko 
estatistika.

2. grafikoa: Gehieneko eta gutxieneko familia-
errenta auzoaren arabera, barrutika. 2006.

Bilbo barruko auzoei begira, Abando, Indautxu eta Castaños dira 
batez besteko errenta pertsonal handiena dutenak. Datu baxuena 
erregistratu dutenak, berriz, Iturrigorri-Peñascal, Otxarkoaga eta 
San Frantzisko. Guztira, bada, hamaika auzok gainditzen dute 
Bilboko batez besteko errenta pertsonalaren datua, eta zifra 
horretara iristen ez direnak 27 dira.

Familia-errentei begira, Abandon, Indautxun eta Castañosen daude 
altuenak. Baxuenak, ordea, Iturrigorri-Peñascalen, berriz ere, Bilbo 
Zaharrean eta Uretamendin aurki daitezke. Hamar auzo daude 
Bilboko batez besteko familia-errentaren gainetik.

BIZILEKUA DAGOEN AUZOA Errenta pertsonala Familia-errenta

Abando 31.537 69.670

Altamira 11.660 24.769

Ametzola 19.621 41.995

Arabella 12.758 25.801

Arangoiti 12.332 27.933

Atxuri 12.966 26.774

Basurtu 19.825 43.740

Begoña 19.441 47.180

Bilbo Zaharra 10.328 21.126

Bolueta 13.137 28.948

Alde Zaharra 19.818 39.132

Castaños 25.705 54.553

Loruri 19.738 43.984

Errekaldeberri 14.103 30.267

Ibarrekolanda 18.673 43.141

Indautxu 29.992 65.717

Iralabarri 17.016 36.272

Iturralde 16.076 34.409

Iturrigorri-Peñascal 9.210 20.048

BIZILEKUA DAGOEN AUZOA Errenta pertsonala Familia-errenta

Abusu 13.033 28.569

Erribera 12.836 24.402

Larraskitu 12.675 26.652

Masustegi-Mintegitxueta 16.259 35.635

Matiko 16.123 33.944

Olabeaga 13.144 26.559

Otxarkoaga 9.959 21.883

San Adrian 18.265 36.647

San Frantzisko 9.969 22.517

San Ignazio 16.406 34.836

Deustuko San Pedro 20.616 46.671

Santutxu 14.690 31.743

Solokoetxe 16.080 35.141

Txurdinaga 17.238 41.144

Uretamendi 10.047 21.324

Uribarri 14.441 30.896

Zabala 14.209 28.678

Zorrotza 13.027 29.011

Zurbaran 16.992 38.324

Iturria: Eustat. Familia-errenta eta errenta pertsonalaren gaineko 
estatistika.

3. taula: Bilboko errenta pertsonala eta familia-
errenta, auzoaren arabera, 2006. urtean.
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Errentaren gaineko datu batzuk eta auzoen arteko aldeak 
oso argigarriak dira: Iturrigorri-Peñascalen, esaterako, batez 
besteko errenta pertsonala 9.210 eurokoa da. Horrek esan 
nahi du Abandon erregistratutakoaren herenera ere ez dela 
heltzen. Hori gutxi balitz bezala, Iturrigorri-Peñascaleko familia-
errenta ere Abandoko batez besteko errenta pertsonalaren 
oso atzetik dago.

Errenten banaketari erreparatuz gero, badirudi errenta pertso-
nal eta familiako altuenak dituzten auzoetan kapitalaren erren-
tak nabarmenagoak direla, lan eginez sortutako errentekiko 
proportzioari begira. Horrela, bada, Abandon eta Indautxun, 
lanak errenta guztien % 50 ekarri du, gehienera jota, eta kapi-
talek, % 27.

Batez besteko errenta pertsonal baxuenak dituztenetan, ordea, 
argi dago lana dela errenten iturri nagusia, eta kapitalarenak 
askoz murritzagoak direla.

BARNE PRODUKTU GORDINA ETA BIZTANLEKO 
BPGa

EINk 2009an egindako Espainiako “Eskualdekako Kontabilitatea 
(2000. urtean oinarritua). Eskualdekako Barne Produktu Gordina” 
izeneko txostenaren arabera, erkidego eta hiri autonomo orotan 
aztertutako BPGaren hazkunde-tasak negatiboak izan dira.

Iturria: INE, Contabilidad Regional de España. 2000. urtean 
oinarrituta.

3. grafikoa: Barne Produktu Gordinaren biz-
tanleko banaketa 2009. urtean. Espainiako 
indizea=100.
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EAE Bizkaia Araba Gipuzkoa

Iturria: Eustat. Kontu ekonomikoak.

4. grafikoa: Per capita BPGaren urteko aldakun-
tzaren (%) bilakaera EAEko eta lurralde histo-
rikoetako biztanle bakoitzeko, 2009. urtean.

2009an 3,5 puntu egin du atzera Euskadiko datuak aurreko 
urtekoarekin alderatuta. Hala ere, Estatuan (-3.6) eta EB-27ko 
herrialdeetan (-4,1) baino hobeto moldatu garela erakutsi du datu 
horrek. Ceuta eta Melilla dira 2009an BPGaren datua gutxien 
murriztu duten lurraldeak: Melillan, -1,4; Ceutan, -1,7. Bestalde, 
atzeraldia gehien sufritu dutenak Valentziako Erkidegoa eta 
Aragoi dira: Valentziako Erkidegoan, -4,3; Aragoin, -4,4.

EINren txostenak biztanleko Barne Produktu Gordin nominalaren 
berri ematen du, baita ere. Euskadik 30.703 euroko datua lortu 
du 2009an, beraz, Estatuko lehena da, bertako batez besteko 
errentaren (biztanleko 22.886 euro) eta EB-27ko herrialdeen 
batezbestekoaren (biztanleko 23.600 euro) oso gainetik. 
Euskadiko datuaren atzetik, bada, Madrilgo Erkidegoa (30.029 
euro) eta Nafarroako Foru Erkidegoa (29.598 euro) daude. 
Zerrendaren beste aldean Extremadura eta Gaztela-Mantxa 
daude, biztanleko 16.301 eta 17.208 eurorekin, hurrenez hurren.

Zifra erlatiboetan, Euskadiko 2009ko BPGa Estatuko batez 
bestekoa baino % 34,2 handiagoa da. 2008. urtean bezala, 
Euskadi eta Madrilgo Erkidegoa dira zerrendaburu.

EREMUA 2008 2009 (*) rs

EAE 67.924.490 64.568.087 -% 4,9

Araba 11.289.593 10.525.372 -% 6,8

Bizkaia 34.399.894 32.924.998 -% 4,3

Gipuzkoa 22.235.003 21.117.717 -% 5,0

4. taula: BPG lurralde historikoaren arabera 
(milaka €-tan). 2008-2009.

(*) Aurrerapena.
Iturria: EUSTAT. Kontu ekonomikoak.

Eustaten Kontu Ekonomikoen Txostenaren arabera, azken urte 
horretan zeharo egin du behera hiru lurralde historikoetako 
BPGak, egungo krisi gogorraren ondorioz. Bizkaian, adibidez, 
BPGaren atzerakada % 4,3koa izan da, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren batez bestekoa baino gutxiago (-% 4,9).

Eustatek udalerrien inguruan batu eta plazaratu dituen azken 
datuei begira, Bilboko 2005eko per capita BPGa hiru hiriburuetako 
murritzena dela ageri da. Gauza bera gertatu da lurralde 
historikoak aztertzean, zera, Bizkaia da zerrendan azkena, bai 
2005ean, bai 2009an.

Udalerrietako per capita BPGaren adierazleak udalerri batean 
ekoizpen-eragileek (lantegiak, dendak, zerbitzu-enpresak…) 
sortzen duten aberastasuna neurtzen du biztanle egoiliar 
bakoitzeko. Horra hor datu bitxi batzuk. 
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Olaberriko udalerri gipuzkoarra da EAE osoko per capita BPG na-
barmenena duena (276.451 €). Bigarrena eta hirugarrena Zamu-
dio (239.124 €) eta Zierbena (190.428 €) dira, bi-biak ere Bizkaiko 
herriak. Araban, Legutio da per capita BPG handiena duena. EAE 
osoko laugarren postuan egon ere badago (180.216 €). Aztertutako 
epe berean, Bilboko udalerriko per capita BPGa 26.225 €–koa da.

Euskadiko per capita BPGaren bilakaeran ageri denez, urteko 
batez besteko hazkunde metatua % 7,2koa izan da 1996 eta 
2005 bitartean. Lurralde historikoei begira, Bizkaia da zerrendako 
lehena (% 7,5), hots, EAEko datuaren gainetik. Araba eta 
Gipuzkoa beherago daude: horien urteko batez besteko hazkunde 
metatua % 7,0ekoa eta % 6,7koa da, hurrenez hurren. 

ETXEETAKO DIRU-SARRERAK ETA GASTUAK

EINren 2009ko Bizi-baldintzei buruzko inkestan Espainiako 
etxeen urteko batez besteko diru-sarrera aztertu da. Aurreko 
urtearekin alderatuz gero zera ondorioztatuko dugu, % 1,9 hazi 
dela zifra hori 26.500 eurotara iritsi arte. Bestalde, pertsonako 
batez besteko diru-sarrera, datu horien arabera, 9.865 eurokoa 
da, hau da, aurreko urtean baino % 3,2 gehiago.

Etxeko erreferentziazko pertsona gizona edo emakumea den 
arabera ere badago alderik. Horrela, emakumezkoa denean, 
batez besteko diru-sarrera 24.272 eurokoa da; gizonezkoa 
denean, 27.931 eurokoa.

Adinari erreparatzen badiogu, errenta txikienak 65 urtetik gorako 
erreferentziazko pertsonen kasuan ikus daitezke, batez beste 
19.245 euroko diru-sarrera baitute horiek (gizonezkoek, 22.042 
euro; emakumezkoek, 15.876 euro). Alderantziz, erreferentziazko 
pertsona gazteagoen kasuan, adierazi duten errenta handiagoa 
izan da; hala, 45 eta 64 urte bitartekoek 30.595 euroko diru-sarrera 
dute (gizonezkoek, 31.845 euro; emakumezkoek, 28.334 euro).

Erreferentziazko pertsonaren heziketa mailak ere badu zerikusia: 
goi-mailako ikasketak dituztenek 37.041 euroko diru-sarrera dute, 
batez beste; lehen mailakoak edo ikasketa gutxiago dituztenek, 
19.129 eurokoa.

Autonomia Erkidegoen banaketak zera erakusten du, EAEko 
etxeetako batez besteko errenta 31.348 €–koa dela, hau da, 
Estatuko hirugarren datu onena. Hortik gora Nafarroa (33.559 
€) eta Madrilgo Erkidegoa (31.903 €) baino ez daude. Euskadiko 
datuaren atzetik Balear Uharteak daude, 28.221€-rekin, eta 
ondoren, Katalunia, 28.046 €-rekin. Urteko batez besteko errenta 
txikiena duen erkidegoa Extremadura da, 20.878 €-rekin.

Pertsonako batez besteko errentari begira, hona hemen 
zerrendaburua: Nafarroako Foru Erkidegoa, 12.701 eurorekin. 
Eta horren atzetik, Euskadi, 12.566 €-rekin, eta nahiko urrunago, 
Madrilgo Erkidegoa, 11.703 €-rekin.

Familien aurrekontuen gaineko inkestak plazaratutako datuen 
arabera, etxe bakoitzeko batez besteko kontsumoko gastuak 

ERRENTA 2008 2009 rs

Etxe bakoitzeko batez 
besteko errenta

26.010 26.500 1,88%

Pertsona bakoitzeko batez 
besteko errenta 

9.560 9.865 3,19%

Kontsumo-unitate bakoitzeko 
batez besteko errenta 

14.535 14.948 2,84%

6. taula: Etxe, pertsona eta kontsumo-unitate 
bakoitzeko urteko batez besteko errenta 
garbia (€).

Iturria: EIN, Bizi-baldintzen inkesta.

EREMUA 2005 2009

EAE 27.153 29.683

Lurraldeak

Araba 32.236 32.238

Bizkaia 25.738 28.390

Gipuzkoa 27.250 30.278

Hiriburuak

Vitoria-Gasteiz 29.377 (**)

Bilbo 26.225 (**)

Donostia-San Sebastián 26.854 (**)

5. taula: Per capita BPG lurralde historikoaren 
eta hiriburuaren arabera (€).

(*) Datu hau ez dago eskuragarri.
Iturria: EUSTAT. Kontu ekonomikoak. 2005. urtean oinarrituta. 
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behera egin du % 4,8 2009an; hau da, 30.441 eurotara jaitsi 
da. Espainiako etxeetan, aurrekontu guztiaren % 29,4 baliatu 
da etxebizitzarekin lotutako gastuak ordaintzeko -2006tik hona 
horretara zuzendutako kopururik handiena-; % 14,4 elikagaiak 
eta alkoholik gabeko edariak erosteko erabili da; eta, azkenik, 
% 12, garraioan baliatu da. Azken ehuneko hau lau urtetan 
erregistratu den gastu txikiena da, gainera.

Pertsona bakoitzak batez beste egindako urteko gastua 11.365 
eurokoa izan da, 2008an baino % 3,7 gutxiago.

Pertsonako batez besteko gastu handiena Euskadin (13.380 
euro), Nafarroan (13.241 euro) eta Madrilen (13.220 euro) erre-
gistratu da. Bestalde, Extremaduran (9.010 euro), Murtzian 
(9.447 euro) eta Kanariar Uharteetan (9474 euro), daturik baxue-
nak lortu dira.

Etxe motaren arabera, EAEn, pertsona bakarren etxeetan edo ume-
rik gabeko bikotedunetan egin dute pertsonako batez besteko gastu 
handiena: 22.606, guztira; hau da, Estatuko batez bestekoa baino 
1.597 euro gehiago. Etxe bakoitzeko batez besteko gastu handie-
na, ordea, heldu bakar bat eta 16 urtetik beherakoak bizi direnetan 
edota gutxienez 16 urtetik beherako ume bat duten bikotedunak bizi 
direnetan erregistratu da: 35.882 €, guztira. Etxe bakoitzeko batez 
besteko gastu txikiena egin dutenak 65 urtetik gorakoak izan dira, 
bikoteka zein bakarrik bizi direla ere: 24.225 euro. Hortaz, Estatuko 
batez bestekoaren gainetiko motaren araberako alde positibo na-
barmenena (3.664 euro) erregistratu da kasu honetan.

Gastu-multzoka, 2009an, EAEko etxeek aurrekontu osoaren % 33,33 
(11.087 euro) baliatu dute etxebizitzari lotutako gastuak ordaintzeko, 
hots, multzo berean erregistratutako Estatu mailako batez besteko-
tik 2.136 euro gora. Dudarik gabe, gehien hazi den gastu-multzoa 
izan da etxebizitzarena. Beste muturrean, gehien murriztu den gas-
tua garraioan egindakoa izan da. 3.286 euro gastatu dituzte, guztira, 
2008ko datuarekiko portzentajezko 1,62 puntu gutxiago.

Iturria: EIN. Familien aurrekontuen inguruko inkesta.

5. grafikoa: EAEko etxeetako urteko gastuaren 
(%) egituraren bilakaera 2009. urtean.
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ZORPETZEA 2006 2007 2008 2009

Ia ez da nabaritzen 17,9 10,0 15,1 10,0

Jasan daiteke 67,1 76,6 64,9 64,8

Gogor egiten da 12,1 9,9 17,2 22,4

Gehiegizkoa da 2,9 3,5 2,8 2,9

8. taula: Zorpetzeak familien egoera ekono-
mikoan izandako eraginaren bilakaera, 2006tik 
2009ra (zorpetutako etxeen %).

Iturria: Hego Euskal Herriko Aurrezki-Kutxen Federazioa. Kontsumi-
tzailearen egoera ekonomikoaren txostena, 2009ko 4. hiruhilekoa.

Euskadiko etxeetan egindako batez besteko gastua 47.723 
eurokoa izan da 3.000 euroko edo hortik goragoko diru-sarreren 
kasuan. 1.000 eurotik beherako diru-sarreretarako, ordea, 
egindako gastua 17.685 eurokoa izan da.

Euskal kontsumitzaileen % 30 da hipoteka-kreditu baten jabe, 
Hego Euskal Herriko Aurrezki-Kutxen Federazioaren 2009ko 4. 
hiruhileko Kontsumitzailearen Egoera Ekonomikoaren Txostena-
ren arabera. 2006tik hona pixkanaka-pixkanaka igo da ehuneko 
hori. Beste mailegu mota batzuk dituzten kontsumitzaileen ehu-
nekoa nabarmen gutxitu da % 8ra arte, 2008an % 15,3ko datua 
bildu baitzen.

Hipoteka-kreditu bat dutenen kopuruarekin batera (2006an, % 
26; 2009an, % 31), mailegu horiek bere diru-sarreretan duten 
eragina areagotu egin da, hipotekatutako zenbatekoak igo 
direlako, seguruenez.

Bestetik, kontsumitzaile hauen zorpetzearen arrazoi nagusia 
ohiko etxebizitza erostea da (% 76,1), eta horren atzetik, autoa 
(% 18,8) eta bigarren etxebizitza (% 12,6). Beste aukeren artean, 
etxebizitzak zaharberritzeko egindako gastua asko murriztu da 
(8,2 2008an, baina 2,9 2009an).

Kreditu edo maileguren bat duten gainerako euskal 
kontsumitzaileen % 13,7k aurrezkiak ere baditu, nahiz eta 
2009an ere, aurreko urteetan legez, gero eta gutxiago izan diren 
ezer aurreztu dutenak.

Etxeetan zorpetze horrek duen eraginari begira, % 74,8k esan 
du daukan zorpetze-maila jasateko modukoa edo ia oharkabea 
dela. Alderantziz, gainerako % 25,3k adierazi du dituzten zorrak 
gehiegizkoak eta astunegiak direla.

AURREZKIA 2006 2007 2008 2009

Aurrezki eskuragarritasuna 22,4 21,3 19,2 13,7

Zorpetzearen gainetik 19,0 14,4 14,6 5,8

Erdia baino gehiago 1,8 2,3 2,5 6,4

Erdia baino gutxiago 1,6 4,5 2,0 1,7

7. taula: Euskal etxeen aurrezki eskuragarrita-
suna 2006tik 2009ra (zorpetutako etxeen %).

Iturria: Hego Euskal Herriko Aurrezki-Kutxen Federazioa. Kontsumi-
tzailearen egoera ekonomikoaren txostena, 2009ko 4. hiruhilekoa.
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Babes Soziala eta Gizarte Zerbitzuak

Babes Sozial eta Gizarte-inklusioko Estrategien II. Txosten 
Nazionalak 2008-2010. urteetako datuak biltzen ditu, 2006-2008 
eperako lehen txostenaren ildo beretik. Honekin, dokumentu 
bakar batean bildu nahi izan dira datozen urteetarako Estatu 
mailako gizarte politikak, hurrengo xedearekin: “bizikidetza eta 
gizarte-kohesioa bermatzea, askatasuna, berdintasuna eta 
solidaritatea bezalako konstituzio-balioetan oinarrituta, betiere 
denontzako bizi-kalitatea eta ondasunen birbanaketa zuzena 
bermatzeko bidean aurrera eginez. Garrantzia berebizikoa duten 
hiru sail ezarri dira horren inguruan: pentsioak, hezkuntza eta 
osasuna eta menpekotasuna. Hori ez ezik, hiru atal nagusitan 
hartu beharreko neurriak ere egituratu ditu dokumentu horrek: 
hala nola, gizarte-inklusioa, pentsioak eta osasun-arreta eta 
epe luzerako zainketa. Hauetariko bakoitzaren arabera jadetsi 
beharreko helburuak jarraian azalduko dira:

•	 Batetik,	gizarte-inklusio	aktiboa	sustatzearen	helburua	zera	da:	
lan mundura sartzearekin batera errentak bermatzeko politika 
egokia eta kalitateko zerbitzuetarako sarbidea bultzatzea, 
hezkuntza zerbitzuetarako, batik bat; bestetik, immigrazioaren 
hazkundeak eta gizartearen zahartze-prozesuak gizarte-
bazterkerian duen eraginaren inguruan hausnarketa egitea 
aldeztuko du.

•	 Pentsioen	arloan,	helburua	zera	da:	horiek	bere	horretan	man-
tentzea eta egungo sistemaren sendotasuna bermatzea, siste-
ma hori modernoago, jasangarriago eta egokiago bilaka dadin.

•	 Osasun-arretari	 eta	epe	 luzerako	 zainketari	 begira,	 helburua	
zera da: Osasun Sistema Nazionala biziberritzen eta moder-
noago bihurtzen jarraitzea eta Menpekotasunari arreta egiteko 
sistema ezartzea.

Txosten hau 2010eko Pobreziaren eta Gizarte-bazterkeriaren 
Aurkako Europako Urterako ezinbesteko oinarria da, Lisboako 
Estrategiako helburuak lortzeko asmoarekin bat.

Gizarte babeserako estatistika bateratuen sistema europarrak 
(ESSPROS) zehaztu duenez, gizarte babesa zera da: “arrisku edo 
behar jakin batzuek familia-unitateengan edo pertsona bakarrengan 
jartzen duten zama arintzeko helburuarekin erakunde publiko edo 
pribatuek bideratzen duten ekimen oro, baldin eta aurretik horien 
arteko aldi bereko, elkarrenganako edo bakoitzaren araberako 
akordioa ez badago”. Bakoitzaren araberako “akordio”rik ezak 
zera esan nahi du, arriskua, gorabehera edo beharraren premia 
asetzeko ekintza kolektiboak egingo direla soilik. Hau da, norbere 
aldeko ekimenak, banakoek, partikularrek edo etxeek bultzatutako 
ekimenen ondoriozko gastuak ez dira sartuko.

ESSPROS	sistemak	definizio	zabala	egin	du	gizarte	babeserako	
ekintzak martxan jartzen dituen erakunde publiko eta pribatu oro 
sartzeko bide. Alderantziz, Lanaren Nazioarteko Erakundeak 
(ILO) Gizarte Segurantzako sistemetako entitateek bideratzen 
dituztenak baino ez ditu kontuan hartzen.

Euskadin langabeziagatiko diru-
laguntzaren bat jaso dutenen ko-
purua aurreko urtean baino % 33,84 
handiagoa izan da.
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PRESTAZIOA 2007 2008 rs

Kontribuzio-maila 29.95635.794 19,49%

Ordaindutakoaren 
araberakoa 

29.92235.733 % 19,42

Nekazaritzan aldi baterako 
ibilitako langileek 
ordaindutakoaren araberakoa 

33 61 % 84,85

Asistentzia-maila 14.34315.257 % 6,37

Diru-laguntza 14.34315.257 % 6,37

Nekazaritzan aldi baterako ibili-
tako langileentzako diru-laguntza 

- - -

Nekazaritzako errenta - - -

Gizarteratzeko Errenta Aktiboa 784 818 % 4,34

GUZTIRA 45.082 51.869 % 15,05

9. taula: Langabeziagatiko diru-laguntzen 
onuradunak EAEn, prestazio motaren arabera, 
2007tik 2008ra.

Iturria: EIN. Laneko Estatistika eta Gizarte Gaietarako Urtekaria.

PENTSIOAK
2008 2009 ∆

Pentsioak
Batez besteko 
zenbatekoa (€)

Pentsioak
Batez besteko 
zenbatekoa (€)

Pentsioak
Batez besteko 
zenbatekoa (€)

LANERAKO EZINTASUN IRAUNKORRA 44.400 1.033,41 44.600 1070,23 % 0,45 % 3,56

ERRETIROA  290.800 1.023,72 297.500 1069,47 % 2,30 % 4,47

ALARGUNTZA 128.500 628,35 129.800 655,97 % 1,01 % 4,40

ZURZTASUNA ETA FAMILIARTEKOEN 
ALDEKOA 

15.700 401,41 15.800 418,36 % 0,64 % 4,22

GUZTIRA 479.400 898,27 487.600 938,44 % 1,71 % 4,47

Iturria: Laneko Estatistiken Buletina. Lan eta Immigrazio Ministe-
rioa. Batez besteko zenbatekoa hileko eurotan.

10. taula: Pentsioak eta batez besteko zenba-
tekoa EAEn, 2008tik 2009ra, pentsio motaren 
arabera.

(1) 2009ko datuak oraindik ustiatzeke daude.

Eustatek emandako azken datuak, ESSPROS Gizarte babese-
rako estatistika bateratuetan bildu direnak, 2005. urtekoak dira. 
Azterketa horretan zehaztu da ordurako, EAEn, 10.894 euro 
gastatuak zirela gizarte babesean, guztira; horri jarraiki, biztanle-
ko eginiko gastua 5.156 eurokoa izan zen.

Gizarteak, gainera, aurrera jarraitzen du erritmo bizian, gero eta 
bizi-kalitate hobea lortzera bidean. Horretarako, ezinbestekoa 
da gizarte babeserako sistema on bat ezartzea. Horrez gain, 
eskainitako gizarte zerbitzuak orotarikoak izan beharko dira, 
oinarrizko premia ekonomikoak zein beste batzuk (etxebizitza, 
osasun-arreta edo bestelakoak) ase ezinik eta egoera larrian 
dauden pertsonei laguntzeko. Herri administrazioei dagokie 
Gizarte Ongizateko programak garatzea, berdintasuna eta 
gizarte kohesioa sustatzera bideratutako politika ekonomikoen 
eta lanekoen osagarri izan daitezen.

Horrela, bada, EINk argitaratutako datuei jarraiki, Euskadin lan-
gabeziagatiko diru-laguntzaren bat jaso dutenak 78.400 pertso-
na izan dira 2009an, aurreko urtean baino % 33,84 gehiago.

Diru-laguntza horiek 20081. urtean nola banatu diren ikusita, 
Euskadin langabeziagatiko laguntza jaso dutenen % 69k 
ordaindutakoaren araberako prestazioa jaso duela ondorioztatu 
daiteke. Hortaz, 360 egunetik gora Gizarte Segurantzan kotizatu 
dutenak eta lana nahi gabe galdu dutenak jaso dute laguntza 
hori. Bestalde, % 29,41ek laguntzagatiko prestazioak jaso 
ditu ordaindutakoaren araberako prestazioa behin agortuta, 
prestazio hori eskuratzeko gai izateaz gain baldintza hauetariko 
bat ere bete dutelako: Lanbide arteko gutxieneko soldataren 
% 75etik beherako diru-sarrera edukitzea; familiako arduraren 
bat edukitzea edo, ez edukitzeko kasuan, 45 urtetik gora izatea 
eta langabeturik jarraitzea. Gizarteratzeko errenta aktiboaren 
hartzaileak % 1,57 izan dira. Prestazio hau, Lanbide arteko 
gutxieneko soldataren % 75etik beherako diru-sarrera dutenen 
artean, lana aurkitzeko zailtasun handiak dituztenentzako eta 
egoera ekonomiko larrian daudenentzako da.

Pentsioak dira nabarmendu beharreko gizarte babesaren aldee-
tako bat. EAEn 487.600 pentsiodun dago, batez beste 938,44 
euroko laguntza jasotzen dutenak. Datu hauek erakusten dute 
kopuru hori % 4,47 igo dela 2008. urtearekin alderatuta. Gehien 
hazi direnak erretiroa hartzeagatikoak izan dira, hain justu.
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Gizarte Zerbitzuen Legea (12/2008, abenduaren 5ekoa) 2008an 
onetsi zuen Eusko Legebiltzarrak, Euskal Autonomia Erkidegoan 
gizarte zerbitzuak eta diru-laguntzak jasotzeko eskubidea sustatu 
eta bermatzeko. Horren ildotik, izaera unibertsaleko Gizarte 
Zerbitzuetako Euskal Sistema arautu eta antolatu nahi izan da 
lege horrekin.

Gizarte Zerbitzuetako Euskal Sistemaren xedea da biztanle 
guztien gizarte ongizatea sustatzea, beste sistema eta herri-
politikekin batera bideratutako elkarlana koordinatuz. Hori 
guztia, ezinbestean, Gizarte Zerbitzuak eskuratzeko orduan 
berdintasun-aukera eta unibertsaltasuna bermatuz egiten da.

Araudi horri lotuta, Euskadin abenduaren 23ko 18/2008 
Legea onartu zen Diru-sarreren Bermea eta Gizarte-inklusioa 
bultzatzeko. Horren xedea Diru-sarreren berme eta gizarte-
inklusioko sistema arautzea da. Ildo beretik, honako hauen 
nondik norakoak ezartzeko helburu bikoitza du: alde batetik, 
laguntza ekonomikoak zein gizarte-bazterkeria saihestera 
zuzendutako tresnak lortzeko eskubidea bermatzea. Beste alde 
batetik, gizartean eta lan munduan bazterkeria egoerak arintzera 
eta baliabide pertsonal, gizarteko edo ekonomiko nahiko ez 
duten pertsonen inklusioa erraztera begira, herritar gisa dituzten 
eskubideak modu eraginkorrean erabil ditzaten lortzea.

2009. urtean nabarmenki igo da diru-sarreren bermerako siste-
man egindako gastua, baita hartzaileen kopurua ere.

Pobrezia eta baliabide ekonomikoen eskasia gero eta 
agerikoagoa da biztanleen artean. Hori dela eta, bazterkeriaren 
kontzeptu bera ere zabaltzen ari da. Orain, baztertutzat hartzen 
dira bere eskubide sozialak (lana, hezkuntza, prestakuntza, 
kultura, osasuna, etxebizitza duina, gizarte babesa eta halakoak 
izateko eskubidea) erabiltzeko gai ez izanik edo biderik ez 
edukirik egoera larrian dauden pertsonak. Hala izango da baldin 
eta eskubideok erabili ezin izatearen arrazoia norbere baliabideen 
zein gizarte- edo ekonomia-baliabideen gabezia bada.

EINk 2009ko datuekin egin duen Bizi-baldintzei buruzko inkestan 
zera ageri da: Espainian bizi diren pertsonen % 19,5 pobrezia 
erlatiboaren2 atalasetik beherako baldintzetan bizi dela. Errefe-
rentziazko maila edo atalase hori etxebizitzaren jabe diren edo 
ez diren kontuan hartu gabe neurtzen da.

ADIERAZLEAK 2008 2009 rs

Gastua milioi eurotan 197,3 241,6 % 22,45

Onuradunak 39.715 48.489 % 22,09

Iturria: Gizarteratze Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritzako Enplegu 
eta Gizarte Gaietako Saila.

11. taula: EAEko diru-sarreren bermerako 
sistemaren adierazleak, 2008tik 2009ra.

(2) Pobrezia erlatiboa pobrezia atalasetik behera dauden pertsonen ehunekoa 
da; atalase hori pertsonen kontsumo-unitate bakoitzeko diru-sarreraren media-
naren % 60 dela kalkulatzen da.

ADINA
2008 2009*

Egotzitako alokairurik gabe Egotzitako alokairuarekin Egotzitako alokairurik gabe Egotzitako alokairuarekin

< 16 urte 24,0% 21,5% 23,2% 20,7%

16tik 64 urtera 16,7% 14,4% 17,1% 14,7%

> 65 urte 27,6% 14,1% 25,7% 13,7%

> 16 urte 18,8% 14,4% 18,8% 14,5%

GUZTIRA 19,6% 15,5% 19,5% 15,5%

* Behin-behineko datuak.
Iturria: EIN, Bizi-baldintzei buruzko inkesta. 2009

12. taula: Estatuko pobrezia-tasa erlatiboa 
2008tik 2009ra, adinaren arabera (%).
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Pobrezia-tasa % 15,5ean geratzen da egotzitako alokairuaren3 
zenbatekoa aintzat hartuz gero. Kalkulu horretan biztanleen 
etxebizitzaren balioa kontuan hartzeak, horren jabe direla edo 
doan utzitakoa dela, zera dakar, pobrezia-tasa adin-tarte guztie-
tan gutxitzea.

EINren Etxerik gabeko pertsonen gaineko inkestako4 datuen 
arabera, Euskadi laugarren tokian izan da 2008an, egunetik 
egunera etxerik gabeko pertsona kopuru handienari aterpea eman 
dioten erkidegoen zerrendan. Urte horretan, hain zuzen, 1.209 
pertsonaren mesederako eskaini dira horiek EAEn. Beraz, Euskadi 
Madrilen, Kataluniaren eta Andaluziaren atzetik dago bakarrik.

PRESTAZIOAK ETA GIZARTE ZERBITZUAK 
BIZKAIAN

Bizkaian bazterkeria egoeran edo baztertua izateko arriskuan 
egon direnak 43.000 baino gehiago izan dira 2009. urtean. 
Hauek guztiek Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatutako laguntza 
dute. Gehienek diru-laguntza jasotzen dute, baina beste 
askori beren-beregi sortutako zerbitzuak eskaintzen zaizkie. 
Aurrenekoen artean, honako hauek daude:

Diru-sarreren bermerako errenta edo DBE (Oinarrizko Errenta 
ohia) Eusko Jaurlaritzak ematen duen diru-prestazioa da. 
Hori izapidetzeaz Udalak arduratzen dira, eta kudeatzeaz, 
Foru Aldundiak. Bizkaian, 36.839 pertsonek kobratu zuten 
Diru-sarreren bermerako errenta edo oinarrizko errenta 2009. 
urtean. Horrek esan nahi du, guztira, 69.994 pertsonaren 
mesedetan bideratu zirela laguntza horiek, eta egindako 
gastu totala 195 milioi eurokoa izan zela. Kopuru horretatik, 
100 milioi euro Bilbon bertan eman ziren.

EREMUA
FAMILIAK ONURADUNAK

Familia kop. Diru-sarreraren bat daukatenak Diru-sarrerarik ez daukatenak Berriak Baja emanda

Bizkaia 36.839 (69.994 pertsona) 22.214 14.625 12.707 3.568

Bilbo 16.877 (26.882 pertsona) 8.493 8.384 4.918 1.444

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia. Gizarte Ekintza Saila. 2009ko ur-
teko txostena.

13. taula: Bizkaian eta Bilbon Diru-sarreren 
bermerako errenta jaso duten familiak 2009. 
urtean.

(3) Bizi-baldintzei buruzko inkestak, Europar Erkidegoko araudiari jarraiki, fami-
liak etxebizitzari ematen dion erabileraren balioa erreferentziazko datu bezala 
kontuan hartzen du, baldin eta etxebizitza horren jabea baita. Diruz baloratu 
ezin den adierazlea da, diru-sarrerak eta pobrezia-tasak neurtzeko oso balia-
garria dena. Datu hau kalkulatzeko egotzitako alokairuaren metodoa erabiltzen 
da (alokairu errealetan eta etxebizitza beraren balorazio subjektiboan oinarritzen 
den etxebizitzaren erabilera baloratzeko metodo mistoa).

(4) Eskuragarri dauden azken datuak 2008koak dira.

Erantsitako taulan ageri denez, DBE hartu duten familien % 45 
Bilbon bizi da, hau da, Bizkaian Oinarrizko Errentaz baliatu diren 
pertsona guztien % 38,40.
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DBEren hartzaile diren familiek edo banakoek urtean 12 or-
dainketa jasotzen dituzte, gehienera jota. Urtetik urtera egu-
neratzen dira ematen diren zenbateko horiek Lanbide arteko 
gutxieneko soldata erreferentzia modura hartuta. Horren arabe-
ra ezarri dira, beraz, 2009rako laguntzak, 14. taulan erakusten 
den legez.

DBE jasotzeko, aurrena, laguntza eskatzen duenak eta Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuek akordio edo Inklusio-hitzarmen bat sinatzen 
dute. Bertan, bi aldeek adosten dute zer neurri hartuko diren 
eskatzailea eta bizikidetza-unitateko kideak gizarteratzeko edo 
lan-munduratzeko. 2009an, horrelako 2.005 hitzarmen sinatu 
ziren, eta horien artean, 530 salbuespen egin ziren.

Bizkaian, ohiko hartzailea emakume bat da, 25 eta 44 urte 
bitartekoa, adin txikiko seme-alabarik ez duena eta diru-sarreraren 
bat baduena. Hartzaileen artean, % 57,57 pertsona bakarrak 
dira, eta % 25,88, 65 urtetik gorakoak. Pertsona multzo hori 
asko hazi da 2008tik hona (% 13,20), baliaezintasun, alarguntza 
edo erretiroagatiko pentsioen hartzaileentzako Bizikidetzarako 
Unitate Berezia sortu zenetik.

2009an, Bizkaiko Foru Aldundiak etxebizitzarako laguntza 
osagarria sortu du DBEren hartzaileentzako, hipoteka edo 
alokairua ordaintzeko arazoak dituztenentzako, hain zuzen. 
Orain arte, laguntza hori Gizarte-larrialdietarakoen ataletik 
ematen zen. Horrela, bada, 2009an 6.100 bizkaitarri egin zaio 
mesede ekimen berri honekin.

Gizarte-larrialdietarako laguntzak (GLL) dirutan emandako 
prestazioak dira. EAEn bizi direnei zuzentzen zaie, eta, kasuan 
kasu, oinarrizko gastuei aurre egiteko baliabide nahiko ez dituzten 
bizikidetza-unitateetako kideei. Laguntza horien xedea gizarte-
bazterkeriako egoerak saihestea edo ahal den neurrian arintzea 
da. Horiek izapidetzeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara jo behar 
da, beraiei baitagokie eskaerak aztertzea eta ebaluatzea edota 
ordainketak	eta	segimendua	egitea.	Gastu	espezifiko	bakoitzari	
dagokion gehieneko zenbatekoa 2009ko apirilaren 1eko Aginduan 
zehaztu da, gastu motaren arabera: Etxebizitza mantentzeko 
lanak, premia biziko altzari eta etxetresnak edo etxebizitzan egin 
beharreko konponketak eta oinarrizko instalazioak.

Gizarte Ongizateko Funtsen pentsioak aldian aldiko prestazio 
ekonomikoak dira, bi kolektiboei ematekoak direnak: adin na-
gusikoak eta lanak eragindako ezintasunen bat dutenak. Izan 
ere, bai aurrenekoen, bai bigarrenen kasuan, baliabide eko-
nomikoen eskasiak gizarte mailako arazo horiek areagotzen 
ditu. Laguntza horren onuradunak 595 ziren 2009ko abendua-
ren 31n.

Gizarteratzeko laguntza bereziak Oinarrizko Errenta eskuratzeko 
baldintzaren bat betetzen ez dutenentzako sortu da, edo, bestela, 
egoera berezian dauden heinean, gizarteratzeko prozesua behar 
bezala bideratzeko eta burutzeko diru-laguntza ekonomikoa 
behar dutenentzako. 2009. urtean, mota honetako 8.748 laguntza 
eman zen Bizkaian.

Bizikidetza-unitatearen 
lagun kop.

Orokorrean Pentsioen osagarri

1 640,64 728,00

2 822,64 910,00

3 edo gehiago 910,00 982,80

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Gizarteratze Zuzendaritza.

14. taula: Diru-sarreren bermerako errentaren 
zenbatekoa 2009. urtean.
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Bizkaian, ohiko hartzailea emaku-
me bakarra da, 25 eta 44 urte bitar-
tekoa, adin txikiko seme-alabarik 
ez duena eta diru-sarreraren bat 
baduena.

Pentsio eta diru-laguntzen hartzaileei ematen zaizkien (osorik 
zein ez) banako prestazioen helburua zera da, pertsona horiek 
diru-sarrera gutxienekoa izan dezaten lortzea, edozein lagun-
tza mota jasotzen dutela ere: Ordaindutakoaren araberakoa 
ez den pentsioa, Gizarte Ongizateko Funtsen pentsioa, edo 
Minusbaliatuen Gizarteratzeko Legeak araututako gutxieneko 
diru-sarrera bermatzeko laguntza. Prestazio hauek jasotzeko, 
baina, eskatzaileak ezin izango dira Oinarrizko Errentaren har-
tzaile den bizikidetza-unitate bateko kide izan, Gizarteratzeko 
Gutxieneko Diru-sarrera arautzen duen 198/1999 Dekretuak 
eta Eskubide Sozialen Gutunaren 10/2000 Legeak ezarritakoari 
jarraiki. Laguntza horien hartzaileak 4.329 izan ziren 2009ko 
abenduaren 31n.

Gutxieneko bermerako laguntza prestazioa otsailaren 12ko 
13/2002 Foru-dekretuan arautu da, honako xede honekin: 
Oinarrizko Errenta osorik edo horren zati bat jasotzen duten 
pertsonek hilero Lanbide arteko gutxieneko soldata bermatuta 
izan dezatela. 2.584 pertsona dira horren hartzaile.

Diru-laguntzez bestelako espezializatutako zerbitzuen artean, 
gizarteratzeko egoitza-zerbitzuak eta egoitzetatik kanpokoak 
aipagarriak dira.

Bizkaiko Foru Aldundiak kontuan hartu ditu eta horretarako 
propio sortu du egoitza-zerbitzuetako sare bat. 2009ko aben-
duaren 31n 337 pertsonentzako zerbitzua eskaintzen zuen 
sare horrek. Gainera, nabarmentzekoa da horren barne GIB 
duten 8 pertsonei egokitutako zerbitzua prestatu dela. Gizar-
teratzeko zerbitzuen barne, egoitzez bestelako zentroetan 
481 pertsonarentzako tokia dago. 2008an baino 24 pertsona 
gehiago artatzen dituzte hauek. Zerbitzu horretan, drogaza-
leen gizarteratzeko programekin eta oraindik probatze fasean 
dauden bestelako laguntzako programekin lankidetza-hitzar-
menak sinatu dira.

2009an, 1.855 pertsona artatu zituzten guztira egoitza-zerbitzuek 
eta egoitzetatik kanpokoek. Gainerako programetan (drogazaleen 
gizarteratzekoak eta oraindik probatze fasean dauden bestelako 
laguntzakoak) 4.669 pertsonak hartu du parte.
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Bizkaiko Foru Aldundiak badu etorkin gazteei zuzendutako 
programa bat, hots, adin txikikoak izanik haren tutoretzapean 
geratu zirela, behin adin nagusiko bilakatuta oraindik ere laguntza 
behar dutenentzakoa. 2009an 83 pertsonari eman zaio zerbitzu 
programa horren bidez.

Menpekotasunari buruzko legea (39/2006 Legea, abenduaren 
14koa, pertsonen burujabetasunaren sustapenari eta menpe-
kotasun egoeran dauden pertsonentzako laguntzari buruzkoa) 
baliagarria da norbere burujabetasunaren eta menpeko egoeran 
dauden pertsonei eman beharreko laguntzaren beharrezko bal-
dintzak arautzeko. Horretarako, legeak Burujabetasunari eta 
Menpekotasun egoerei arreta egiteko sistema (SAAD) bat sortu 
du Herri-administrazio ororen elkarlanarekin.

2009. urtean, 14.000 pertsona baino gehiagok egin zuen menpe-
kotasunaren balorazioaren eskaera. Urtean zehar egin direnak, 
guztira, 15.536 izan dira. Horietatik, 4.931k Familia-ingurunean 
zaintzeko laguntza ekonomikoa eskatu zuen. 2009. urte amaie-
ran, prestazio horren hartzaileak 7.321 izan dira.

Guztira, beraz, Bizkaiko Foru Aldundiak menpeko egoeran 
dauden 26.400 pertsonari arreta egin dio 2009. urtean. Gehienek 
jaso dituzten zerbitzuak hauek dira: egoitzetan edo eguneko 
zentroetan sartzeko aukera, telelaguntza eta familia-ingurunean 
zaintzeko diru-laguntzak.

PRESTAZIOAK ETA GIZARTE ZERBITZUAK 
BILBON

Bilboko Udalaren datuek erakutsi dutenez, udalerrian diru-la-
guntzaren bat jaso dutenen kopurua igo egin da, krisialdi ekono-
mikoaren ondorioz. Gauzak horrela, behar-beharrezkoa izan da 
gizarte babeserako kontusailak mantentzea eta areagotzea ere.

LAGUNTZA MOTA 2008 2009 rs

Oinarrizko errenta

Bizikidetza-unitateak 12.241 15.469 % 26,37

Pertsonak 22.930 26.882 % 17,23

Gastua  (€) 79.117.565 101.828.818 % 28,70

Gizarte-larrialdietarako laguntzak
Bizikidetza-unitateak 7.421 9.561 % 28,83

Gastua  (€) 10.906.683 14.154.346 % 29,77

Udalaren laguntza bereziak
Bizikidetza-unitateak 116 151 % 30,17

Gastua  (€) 250.000 270.254 % 8,10

Iturria: Bilboko Udalaren Gizarte Ekintza Saila.

15. taula: Prestazio ekonomikoak: DBE, GLL eta 
Laguntza bereziak, Bilbon, 2008tik 2009ra.

Taulan ageri denez, 26.882 pertsonek jaso dute DBE (Oinarriz-
ko Errenta ohia) 2009. urtean, hau da, 2008an baino % 17,23 
gehiago, eta udalerri osoko biztanleen % 7,56. DBE jasotzen 
duten gehienak Otxarkoaga-Txurdinagako eta Ibaiondoko au-
zoetan bizi dira. Gutxienak, ordea, Abandon, Basurtu-Zorrotzan 
eta Begoñan.
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5.

ZERBITZUAK Datuak

Oinarrizko gizarte zerbitzuak
45.290 kasu aktibo
73.479 pertsona

Oinarrizko etxez etxeko laguntza Artatutako 14.489 pertsona

Laguntasun zerbitzua
449 zerbitzu
58.366 zerbitzu-ordu

Telelaguntza zerbitzua 3.695 zerbitzu aktibo

Egoitzetan sartutakoak
42 pertsona autonomo konpartitutako etxebizitzetan.
Egoitzetan sartzeko prozedurak Foru Aldundiak kudeatzen ditu

Eguneko zentroetan sartzeko prozedurak Foru Aldundiak kudeatzen ditu

Esku-hartze sozioedukatiboa
640 espediente
1.557 adin txikiko eta 1.128 heldu

Arreta psikosoziala 203 espediente

Gizarte larrialdiak 442 larrialdi kasu

Gizarteratzeko laguntza bereziak 2.140 espediente

Gizarteratze hitzarmenak
627 berri;
Berrikusitako 582 hitzarmen

Elejabarriko aterpetxea
1.570 pertsona
1.894 ostatu-emate

Etorkinak Berdintasun Saila

Iturria: Bilboko Udalaren Gizarte Ekintza Saila.

17. taula: Bilboko udal gizarte zerbitzuetan 
artatu dituzten pertsonak, 2009. urtean.

BARRUTIAK BIZTANLEAK
DBE GLL

Hartzaileak % Hartzaileak %

DEUSTU 51.656 2.570 4,98 941 1,82

URIBARRI 38.335 2.661 6,94 902 2,35

OTXARKOAGA-TXURDINAGA 28.518 3.439 12,06 932 3,27

BEGOÑA 43.030 2.966 6,89 1.129 2,62

IBAIONDO 61.029 6.871 11,26 2.336 3,83

ABANDO 51.718 1.647 3,18 684 1,32

ERREKALDE 47.787 4.520 9,46 1.729 3,62

BASURTU-ZORROTZA 33.658 2.208 6,56 887 2,64

GUZTIRA 355.731 26.882 7,56 9.540 2,68

Iturria: Bilboko Udala. Gizarte Ekintza Saila. Bilbo zenbatekotan.

16. taula: DBE eta GLL jaso duten pertsonen 
ehunekoa, barrutiaren arabera, 2009. urtean.

Beste behin, Bilboko Udalaren Gizarte Ekintza Sailak emandako 
datuetan egungo egoera ekonomikoaren eragina nabarmengarria 
izan da: Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan artatu diren kasuak % 
70,03 gehiago izan dira. Elejabarriko aterpetxean ostatu hartu 
dutenen kopurua ere % 13,11 igo da. Azkenik, badira pertsona 
asko gehiagori arreta egin behar izan dioten beste zerbitzu 
batzuk ere: Oinarrizko etxez etxeko laguntza eta Telelaguntza 
zerbitzuak. Bilboko biztanleriaren zahartzeak ekarritako egoera 
da hori.
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Gizarte zerbitzu eta gizarte ekintzako azken estatistikei 
erreparatuz gero, 2008. urtean herritarrei zuzendutako zerbitzu-
zentroen kopurua igo zela ageri da. Guztira, urte horretan 619 
zentro izan ziren, 2007an zeudenak baino % 8,6 gehiago.

2004az geroztik Auzolan Programak garatu dituzte Bilboko 
Udalaren Gizarte Ekintza eta Enplegu Sailak, Gazteria eta 
Kirolak Sailak eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Sailak. Horien bitartez, gizarte-bazterkeriako egoeran 
edo egoteko arriskuan dauden pertsonei erabilera sozialeko 
lan-aukera bat ematen zaie. Hala, aldi baterako eta arduraldi 
partzialeko lan-kontratuak eskaintzen zaizkie, laneko praktikak 
ere barne sartzen dituen trebakuntza prozesu batekin batera.

Lan Ekintza-Bilbaok 6 prestakuntza ekintza garatu ditu 2009-
2010 Auzolan Programaren barne, aurreko urtean baino % 50 
gehiago: Garbiketa langilea, Gizarte- eta komunitate-sustapena, 
Menpekotasun egoeran daudenentzako arreta, Hondakinen 
kudeaketa, Ostalaritza eta Azaleren garbiketa.

Ekintza horiek Bilbon bizi diren langabetuentzako prestatu 
dira, Garbiketa langilearen kasuan izan ezik. Azken hau Bilbo 
Zaharrean, San Frantziskon eta Zabalan bizi direnei soilik 
eskaini zaie.

Guztira, 6 ekintza horietan 68 pertsonak hartu du parte. % 91k 
prestakuntza amaitzea lortu du; gainerako % 9k, ordea, bertan 
behera utzi du. Horietatik, emakumezkoak % 54 izan dira. 
Bestetik, parte-hartzaileen % 63k 36 urte baino gehiago ditu, eta 
tarte honetan 45 urtetik gorakoak % 25 direla nabarigarria da. 
Izan ere, adinak badu zerikusia lan-munduratze prozesuetan. 
Pertsona horiek aurretik dituzten ikasketak prestakuntza-maila 
urrikoak dira, gainera. Hau da, % 65ek ez ditu lehen mailako 
ikasketak amaitu. Bestalde, nabarmentzekoa da, baita ere, parte-
hartzaile guztien % 46 beste herrialde batzuetatik etorritakoak 
izan direla.

ZENTRO MOTA
BILBO

2007 2008

Elkarteak 72 77

Zerbitzu tekniko orokorrak 31 33

Orientazio zentroak 1 1

Eguneko egoitzak 119 123

Egoitzak 247 282

Enplegurako zentro bereziak 22 22

Beste batzuk 79 81

GUZTIRA 571 619

Iturria: Eustat, Gizarte zerbitzuen estatistika.

18. taula: Bilboko gizarte-zentroak motaren 
arabera, 2007tik 2008ra.
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Gizarte Zerbitzuen langileak, gastua 
eta finantzaketa

Eustatek Gizarte Zerbitzuen Estatistiken gainean egindako lana-
ren arabera, arlo horretan lan egiten dutenak 480 gehiago izan 
dira EAEn 2008ko datuarekin alderatuta. Guztira, bada, 24.683 
pertsonari eman diote lana. Zifra horretan, baina, ez dira sartzen 
etxez etxeko zerbitzua eta zuzeneko arreta emateko azpikon-
tratatu diren langileak. Gizarte Zerbitzuetan bertan lan egiteko 
berriki kontratatutakoen artean, % 3,9 Bizkaikoak izan dira.

Eustatek bildutako estatistika hauek diotenez, EAEn gizarte 
zerbitzuetan egindako gastua 1.861 milioi eurokoa izan zen 2008. 
urtean, hau da, 2007an baino % 15 gehiago. Euskadiko BPGaren 
% 2,7 da hori. Bestetik, biztanle bakoitzeko egindako gastua 860 
eurokoa izan zen orduan, 2007an baino % 13,9 gehiago. Kopuru 
horretatik, 623 euro funts publikoetatik etorri dira.

EAEko herri-administrazioek egin duten ahalegina 1.342 
milioi eurokoa izan da, hau da, gastuaren % 72; gainerakoa 
sektore pribatuaren ekarpenarekin osatu da. Bizkaian herri-
administrazioek egin duten gastua % 46,10ekoa izan da.

EAEn, beraz, % 14,70 igo da egindako gastua: Araban, % 17; 
Bizkaian, % 15, eta Gipuzkoan, % 13. Per capita datuei begira, 
Araba da buru, oraingoan ere, biztanleko batez beste 995 euro 
gastatu dituelako; Bizkaian, 847 euro izan dira, eta Gipuzkoan, 
821 euro.

GIZARTE ZERBITZUAK
2007 2008 rs

EAE Bizkaia Bilbo EAE Bizkaia EAE Bizkaia

Langileak, guztira 42.965 20.080 - 43.641 20.273 1,57% 0,96%

Bertako langileak 24.203 12.029 4.418 24.683 12.498 1,98% 3,90%

Boluntarioak 18.762 8.051 - 18.958 7.775 1,04% -3,43%

Guztirako Gascua (milaka eurotan) 1.622.565 847.797 469.022 1.861.067 975.562 14,70% 15,07%

Ohiko gastua 1.212.025 596.723 245.259 1.342.916 667.703 10,80% 11,89%

Familiei egindako transferentziak 332.250 220.015 204.000 425.215 265.265 27,98% 20,57%

Kapitalaren gastua 78.289 31.060 19.762 92.936 42.593 18,71% 37,13%

Finantzaketa 1.622.565 847.797 469.022 1.861.067 975.562 14,70% 15,07%

Publikoa 1.142.199 603.928 378.954 1.346.932 698.765 17,92% 15,70%

Pribatua 480.366 243.869 90.068 514.135 276.797 7,03% 13,50%

Biztanleko gastua (eurotan) 755,5 740,8 1.318 860,4 847,5 13,89% 14,40%

BPGarekiko gastua 2,4 2,5 - 2,7 2,8 11,34% 11,46%

Iturria: EUSTAT. Gizarte zerbitzuetako eta Gizarte ekintzako 
estatistika.

19. taula: Gizarte zerbitzuetako langileak, gas-
tua eta finantzaketa EAEn eta Bizkaian, 2007tik 
2008ra.
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6. kapitulua

Hezkuntza eta prestakuntza

Eustatek Euskadi ‘EB27 2009. urtean’ txostenean argitaratutako 
datuen arabera, 2009an Autonomia Erkidegoko biztanleen % 79,7k 
gaindituak ditu gutxienez bigarren mailako ikasketak, eta horrek 
esan nahi du aurreko urtean baino % 1,7 gehiagok dituela gaindi-
tuak. Zifra hau EB27ko batez bestekoaren gainetik ageri da, azken 
hau % 78,1ekoa baita, baina baita Estatuko tasatik nahikoa urrun 
ere, urte bererako hau % 61,1ekoa baita. 

Biztanleriaren hezkuntza maila

Maila aurreratuagoak erakusten dituzte Txekiar Errepublikak, 
Irlandak edo Frantziak, batzuk azpimarratzeagatik, eta apalagoak, 
Alemaniak, Italiak eta Erresuma Batuak, besteren artean.

Espainiako Estatistika Institutu Nazionalaren datuetan, eta Biz-
tanleria Aktiboaren Inkesta kontuan, 2008. urtean 25 eta 34 urte 
bitarteko biztanleen % 38,8k burutu ditu goi mailako ikasketak. 
EB-27ri dagokionez berriz, datu hau % 30,9raino jaisten da. Ai-
patu bi lurralde esparruetan ere emakumezkoak dira ehuneko 
garaienak erakusten dituztenak. % 43,7 Espainiako kasuan, eta 
% 34,7 EB27ko 25 eta 34 urte bitarteko emakumeentzako.

Iturri beraren arabera, eta 55 urteetatik 64etara doan biztanle 
multzoari dagokionean, goi mailako ikasketak dituzten gizo-
nezkoak ia bi bider kopuru handiago dira ehunekoetan (% 20,4), 
emakumezkoak baino (% 11,8). Zalantza gabe datu hau pare-
katuz gero gorago aipatu dugun adin tarte gazteagoarenarekin, 
erraz jabetu gaitezke emakumezkoen kopuruak azken 20 urteo-

1. grafikoa: Gutxieneko Bigarren Hezkuntza 
gainditu duten 20-24 urteko biztanleak. EB-
27ko herrialdeak (%).

Iturria: Eustat eta Eurostat, Euskadi 27en EBn. 2009. urtea.
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tan erakutsi duen gorakada ikaragarriaz unibertsitate ikasketeta-
rako sarreran.

Unibertsitate ikasketei dagokienez-gaur egun EAEn eta are Es-
painia osoan ere ikasketa maila ia unibertsala bihurtua dena-, 
Espainiako Estatistika Institutu Nazionalak argitaratutako azken 
datuek erakusten dute 2008-2009 ikasturtean matrikulatutako 
ikasleak 1.391.253 izan direla, eta hauek biztanleria osoaren 
% 3 ere badirela, nahiz eta denera, aurreko ikasturteko, 2007-
2008koak baino 5.354 ikasle gutxiago diren.

Zifra absolutuetan, Madril dago unibertsitateko ikasle kopurua-
ren rankingaren buruan, eta ondoren datoz, Andaluzia, UNED 
(Urruneko Hezkuntzako Unibertsitate Nazionala), Katalunia, Va-
lentziako Erkidegoa eta Gaztela eta Leon.

Hala ere, rankingaren ordenamendu hau ere hainbat aldatzen 
da unibertsitate matrikularen ratioari begira Autonomia Erkidego 
bakoitzeko biztanleriaren aldean. Konparaketa honetan Madrilek 
jarraitzen du lehenengo postuan, % 3,64 biztanle dituelarik ma-
trikulaturik 2008-2009 ikasturtean bertako unibertsitate publiko 
edo pribatuetan. Bigarren lekuan Gaztela eta Leongo erkidegoa 
ageri da, % 3,2 ikasle matrikulatu dituelarik erkidegoan bizi den 
populazio osoaren aldean.

Ratiorik baxuena Melillak eta Balear Uharteek erakusten dute, 
hauetan biztanleen % 1,2 baino ez baita ageri matrikulatuta 
unibertsitatean 2008-2009 ikasturtean.

Kopuru absolutuetan, eta iturri beraren arabera, EAEk zazpigarren 
lekua hartzen du, 54.568 ikasle matrikulaturekin. Biztanleria osoari 
begira 6.a da erkidego autonomoen artean, biztanleen % 2,5 ditue-
larik matrikulatuta Unibertsitate Ikasketetan.

2. grafikoa: Unibertsitatean matrikulatutako 
ikasleak erkidego autonomoetan eta populazio 
osoaren gaineko %a. 2008-2009 ikasturtea.
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BiztanlEriarEn HEzkUntza maila EaEn

Azkena landutakoa 2010ean argitaratu delarik, Biztanleriaren eta 
Etxebizitzen Estatistikak (BEE 2006) bide ematen digu biztanleria 
multzo jakin baten hezkuntza maila erreala ezagutzeko, kasu 
honetan Bilboko biztanleena, eta hau alderatzeko gero beste 
lurralde batzuetakoarekin.

Oro har, Euskadin 2006. urtean biztanleen % 20k zituen burutuak, 
edota ari zen burutzen, unibertsitate ikasketak. Guztira 418.420 
pertsonak zituen erdi-goi mailako edota goi mailako ikasketak, 
eta honek esan nahi du, azken erreferentzia urtea zen 2001.ean 
baino 22.541 gehiagok.

10 eta 10 urtetik gorako biztanleen artean, unibertsitate hezkun-
tza bikoiztu egin da azken hogei urteetan, eta 2006an, % 21,5 
maila iritsi du. Esanguratsuago da horregatik ikasketarik gabeko 
pertsona kopuruaren jaitsiera, 1986an % 12,8an zegoena, eta 
2006an % 3,3 eskaseraino jausi dena.

Eskualdeen artean Plentzia-Mungiakoa nabarmentzen da goren, 
bertan biztanleen % 30ek erakusten baitu unibertsitate neurriko 
hezkuntza maila. Bestaldean ageriko dira berriz, Arabako Men-
dialdea, Errioxa eta Haranak (Añana), eta Enkarterriak, hauetako 
bakar batean ere ez baitu iristen % 15 unibertsitate ikasketak di-
tuen biztanleen kopuruak.

10.000 biztanletik goitiko udalen artean Arrasatek eta Bermeok 
erakusten dute lanbide hezkuntzako ikasketak egiten ari diren ikas-
leen proportziorik garaiena (% 9,1 eta % 8,7 hurrenez hurren). Ba-
sauri eta Eibarrek ageri dute aldiz nabarmenen, erdi mailako uni-
bertsitate ikasketak egiten ari diren ikasleen proportzio handiena 
(% 11,1 eta % 10,6). Getxoko udal bizkaitarrean azkenik, 4 ikasletik 
bat ere ari zen goi mailako unibertsitate ikasketak burutzen.

LURRALDE 
ESPARRUA

Analfabetoa  
(%)

Ikasketarik 
gabea (%)

Haur Eskola 
eta Lehen 

Hezkuntza  (%)

Lanbide 
heziketa (%)

Bigarren mailako 
ikasketak (%)

Erdi mailako goi 
ikasketak  (%)

Goi mailako 
ikasketak  (%)

DENERA 10 urte 
eta gehiagoko 

biztanleak 

Bilbo 0,57 4,11 37,42 11,47 20,76 8,27 17,40 100

Donostia-
San Sebastián

0,26 2,00 34,00 12,35 21,38 10,07 19,94 100

Vitoria-Gasteiz 0,33 2,81 40,35 13,18 22,01 8,71 12,61 100

EAE 0,56 3,31 41,39 13,87 19,40 8,10 13,38 100

Bizkaia 0,62 3,50 40,92 13,23 19,20 8,17 14,36 100

Gipuzkoa 0,53 3,25 41,79 14,94 19,10 7,93 12,46 100

Araba 0,37 2,72 42,24 13,89 20,78 8,20 11,79 100

1. taula: 10 eta 10 urtetik gorako biztanleak 
ikasketa mailaren arabera EaEn, Bilbon eta 
lurralde Historikoetan.

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzaren Estatistika (BEE06).
1. taula honetako datuetatik lau ondorio nagusi eratorri genitzake:

• Hiriburuen artean Donostia dela maila gorena erakusten duena 
erdi eta goi mailako ikasketak eskuratuak dituzten biztanleen 
artean, eta atzetik dituela Bilbo eta Gasteiz.

• Baina hain justu, Gasteiz dela proportzio handiena erakusten 
duena bigarren mailako ikasketak dituzten biztanleen artean.

• Gipuzkoa dela proportzio handiena duen lurraldea lanbide 
heziketa ikasketak erakusten dituzten biztanleetan.

• Eta Bilbon, hiriburuen artean, eta Bizkaian lurraldeen artean, ema-
ten dela ikasketarik gabeko biztanle proportziorik handiena.
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Hezkuntza Ministerioko datuen arabera 2009-2010 ikasturtean 
Araubide Orokorreko Irakaskuntza ez unibertsitarioko ikasle 
kopurua 7.606.517koa da, eta hauetako % 67,6 dagozkio sare 
publikoari. Ikastetxe kopuru osoa 26.166koa da, eta hauetako 
18.205 dira publikoak, eta beste 7.961 pribatu. Irakasleen ko-
purua 672.889koa da, eta ia % 73k ematen ditu bere klaseak 
ikastetxe publikoetan.

Euskadin 369.287 ikaslek jaso du unibertsitatez kanpoko heziketa 
1.164 ikastetxetan, zeinetako % 68 diren publikoak. 2009-2010 
ikasturtean 33.670 irakasle izan dituzte, eta hauetako % 62,5 
dagozkio sare publikoari.

EAE guztiko ikasleen erdia baino gehixeago biltzen da Bizkaian 
(188.646) 557 ikastetxetan banatuta, eta hauetako 362k osatzen 
dute lurraldeko sare publikoa.

Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitariorako 134 ikas-
tetxe ditugu Bilbon, eta hauetako 69k du titulartasun publikoa, 
eta 65 dira publiko. Bilboko ikastetxeak EAE osoko % 12 dira eta 
ikasleria osoaren % 14,7 biltzen dute.

Bizkaiak biltzen badu irakaskuntza araubide honetako ikasleen 
% 51 herrialdearen barne, Bilboko udalak biltzen du, 53.307 
ikaslerekin, % 28,5. Portzentaje honek alde handiak erakus-
ten ditu irakaskuntza mailen arabera, hasi haur hezkuntzako 
ikasleak diren % 26,4tik, eta lanbide hezkuntzako ikasle di-
ren % 40ra arte, eta azken datu honek erakusten du Bilboko 
lanbide heziketako ikastetxeek duten gaitasun handia beste 
udalerrietako ikasleak erakartzeko.

Sare publikoa da haur eta lehen hezkuntzarako ikastetxe 
eskaintzarik handiena erakusten duena, hala nola hezkuntza 
berezian ere. Gainerako araubide orokorreko irakaskuntza ez 
unibertsitarioetan, sare pribatua da ikastetxe kopuru ugariena 
erakusten duena. Eta garrantzi berezia hartzen du honek lanbide 
heziketan, 27 direnez ikastetxe pribatuak sare publikoko 6 ikastetxe 
eskasagoen aldean; edota derrigorrezko bigarren hezkuntzan, 
non 31 diren ikastetxe pribatuak, 18 publikoen aldean.

2009-2010 ikasturtean, araubide orokorreko irakaskuntza ez 
unibertsitarioan Bilbon diharduen ikasle kopurua 53.307ra iris-
ten da, aurreko ikasturtean izandako ikasle kopurua baino % 0,3 
gutxiago hala ere.

Hezkuntza motaren araberako banaketari dagokionez, Haur 
eta Lehen Hezkuntza dira ugarienak, denera 27.849 ikasle 
dituztelarik. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan 10.318 ikaslek 
dihardu, Batxilergoan izena emana duten ikasleak 5.528 dira, 
eta Lanbide Heziketan 5.528 ikasle. Azkenik, Hasierako Lanbide 
Prestakuntzako Programetan (HLPP), HHEn eta Hezkuntza 
Berezian beste 4.426 parte hartzaile ditugu. Ikasle kopuru 
orokorrean gertatutako jaitsiera, oso bereziki helduen hezkuntza 
iraunkorrak galdu dituen 1.205 ikasleen ondorioa da; beste arlo 
guztietan igoera gertatu da eta.

araubide Orokorreko irakaskuntza ez 
unibertsitarioa

MAILA Bilbo Bizkaia EAE Estatua

HAUR HEZK. 12.146 46.059 91.993 1.822.142

LEHEN HEZK. 15.703 58.160 113.207 2.702.415

DBH 10.318 35.648 69.569 1.793.205

HLPP 270 2.812 4.615 74.286

HHE 4.010 14.586 27.158 -

BATX. 5.186 14.962 29.429 649.343

LH 5.528 13.954 28.338 534.510

HB 146 536 1.087 30.616

GUZTIRA 53.307 186.717 365.396 7.606.517

2. taula: Erregimen orokorreko ikasleen banaketa, 
mailaren eta lurraldearen arabera, 2009-2010.

Iturria: Eustat eta Hezkuntza Ministerioa.

IRAKASKUNTZAK
Sare 

publikoa
Sare 

pribatua
GUZTIRA

Haur hezkuntza (1. zikloa) 45 36 81

Haur hezkuntza (2. zikloa) 35 32 67

Lehen hezkuntza 35 29 64

Hezkuntza berezia 7 4 11

Helduen hezkuntza (HHE) 3 6 9

Derrigorrezko bigarren 
hezkuntza 

18 31 49

Batxilergoa 13 23 36

Lanbide heziketa (erdi 
maila, goi maila) 

6 27 33

Hasierako Lanbide 
Prestakuntzako Programak, 
eta lanbide hastapena 

1 12 13

3. taula: Bilbon araubide orokorreko irakas-
kuntza ez unibertsitarioak eskaintzen dituzten 
ikastetxeak, 2009-2010 ikasturtean, titularta-
sunaren arabera.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila.

Zenbait ikastetxetan hezkuntza maila bat baino gehiago eskaintzen da.
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Ehunekoetan, eta unibertsitatez kanpoko irakaskuntzaren 
datuen arabera, Euskadin, 2009-2010 ikasturtean, euskal 
ikasleen % 54,2k egiten ditu ikasketak sare publikoan, eta 
% 45,8k pribatuan. Sare pribatuak hala ere, ikasle gehiago 
ditu publikoak baino, lehen hezkuntzan (eta honetan antze-
koak dira kopuruak), derrigorrezko bigarren hezkuntzan eta 
hezkuntza bereziko esparruetan.

2 urtetik beherako ikasleentzat, eskolatze eskaintzak haurtzain-
degiak eta ikastetxe pribatuak ditu alde batetik, eta beste aldetik, 
zentro publikoak ere bai, tartean udal haur eskolak direlarik, eta 
baita Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren eta udalen artean 
eratutako partzuergotik sortzen diren haur eskolak ere.

Bilbon guztira 13 zentro daude haur eskola eta kontsortzioko 
haur eskolen artean.

Irakaskuntza mailak
Ikasle gehienak biltzen dira Haur eta Lehen Hezkuntzan, eta 
bion artean 27.849 ikasle dituzte denera, zeinetako 11.441 diren 
sare publikokoak eta 16.408 pribatukoak. 2008. urteko datuen 
aldean, bilakaerak % 1,44ko hazkunde gehitua erakusten du.

IRAKASKUNTZAK Publikoa  2009-2010 Pribatua  2009-2010
GUZTIRA

2009-2010 2008-2009

Haur hezkuntza 4.946 7.200 12.146 11.931

Lehen hezkuntza 6.495 9.208 15.703 15.522

Hezkuntza berezia, haur eta lehen hezkuntzan 15 50 65 66

Helduen hezkuntza 3.822 188 4.010 5.215

Derrigorrezko bigarren hezkuntza 3.706 6.612 10.318 10.389

Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programak 270 * 270 *

Derrigorrezko bigarren hezkuntza berezia 10 6 16 19

Batxilergoa  2.474 2.712 5.186 5.013

Erdi mailako lanbide heziketa 733 1.431 2.164 2.078

Goi mailako lanbide heziketa 1.463 1.901 3.364 3.202

Hezkuntza berezia: Eginkizunen ikaskuntza 11 54 65 64

GUZTIRA 23.675 29.362 53.307 53.499

4. taula: araubide orokorreko irakaskuntza ez 
unibertsitarioko ikasle kopurua Bilbon 2009-
2010 ikasturtean, mailaren eta titulartasunaren 
arabera.

* Datua ezin izan dugu eskuratu..

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Saila. 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, sare pribatuak ikasle ko-
purua handiagoa biltzen du, denera 6.612 ikasle, sare publikoko 
3.706ren aldean. Eta titulartasunaren araberako ikastetxe ko-
puruari dagokionez berriz, sare pribatua da nagusi. Datu hauek 
aurreko ikasturtekoekin alderatuta ikusi liteke ikasle kopurua de-
nera % 0,7 ere jaitsi dela.

Batxilergoak denera 5.186ko ikasle kopurua biltzen du, eta haue-
tako 2.474 dira irakaskuntza sare publikoaren parte, eta 2.712 
pribatukoak. Aurreko ikasturtearen aldean, batxilergoko ikasle ko-
purua % 3,4an igo da, eta denera 173 ikasle gehiago dago. 

Lanbide Heziketan, hala erdi mailakoan zelan goi-mailakoan, ikasle 
gehienak daude matrikulatuak titulartasun pribatuko ikastetxeetan. 
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Ikasturte honetan, bi mailetakoren batean matrikulatutako ikasle 
kopurua denera 5.528koa da, eta hauetako % 60k aukeratu du 
sare pribatua. Datu hauek aurreko ikasturtekoekin konparatuaz, 
ikusi liteke ikasle kopurua % 4,7 handitu dela.

Hezkuntza Berezian matrikulatutako ikasle kopurua, hala lehen 
hezkuntza zein bigarrenean, nola eginkizunen ikaskuntzan, 
guztira 146koa da, eta kopuru hau aurreko ikasturtekoaren oso 
berdintsua da (149). Hezkuntza mota honetan ere oso nabaria 
da sare pribatuko eta publikoko ikasle kopuruen arteko aldea, 
lehenengoaren alde zalantza gabe, berak bakarrik biltzen duenez 
ikasleen % 75.

Hizkuntza eredu linguistiko desberdinak aztertuaz berriz, esan 
behar da 2009-2010 ikasturtean eredu guztietan handitu dela 
ikasle kopurua aurreko ikasturtearen aldean A ereduan izan ezik, 
honek 2.082 ikasle galdu baititu.

Banaketaren analisiak erakusten du gaztelaniazko irakaskuntzako 
A eredua darabilela ikasleen % 33,7k; irakaskuntza elebiduneko 
B eredua % 28,6k, eta aldiz D eredua, osorik euskaraz eskaintzen 
dena dela berriro gehien hazten dena ehunekoetan, dagoeneko 
% 36,5eraino ere igo delarik. Azkenik, X eredua, euskara ikasi 
beharrik ez duten ikasleentzakoa, ikasle kopuru osoaren % 1,2 
da, nahiz sare publikoak ez duen eskaintzen eredu mota hau.

Bilbon gaztelaniaz ikasteko eskaera 17.902 pertsonek egin zuten 
sare pribatu edo publikoen, 2009-2010 ikasturtean lehen aukera 
bezala hautatu zutenez eredu hau. Honi B ereduaren eskaera ge-
hituz, Bilbon 15.198 eskaera izan dituena, denera izango genuke 
33.100eko ikasle kopurua, hala ere 1.663 ikasle gutxiago ere ba-
direnak aurreko ikasturtean baino, nahiz eta irakaskuntza sare pri-
batuan hazi egin den B ereduaren eskaintza.

HHEn berriz, legez batere hezkuntza eredu elebidunik ez dagoen 
arren, estatistika arrazoiengatik eta informazio guztia ahalik eta 
egokien homogeneizatze aldera, izenemate guztiak bildu dizkiogu 
A ereduari. HLPPen, bere garaian Giza Berme Programa zirenen 
kasuan aldiz, ez zaizkio datuak gehitu egindako hizkuntza ere-
duen araberako banaketari, ez genituelako eskueran sare priba-
tuari zegozkion datuak.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Saila (Salbu HLPP).

3. Grafikoa: ikasleak hizkuntza ereduaren 
arabera Bilbon 2009-2010 ikasturtean.
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Lanbide Heziketako ikasleen lan 
munduratzea. 2007ko promozioa

LHko titulua dutenen lan munduratze maila neurtzen duen Bizitza 
Aktiboan Sartzeari buruzko Inkestaren arabera, ikasketak 2007an 
bukatu zituzten EAEko ikasleen arteko okupazio maila % 87,6koa 
da. Promozio honek, okupazio maila goren ia historikoak erakutsi 
zituen 2008an, zoritxarrez seguruenera hurrengo promozioan 
jaisten ikusi beharko ditugunak, gaur eguneko krisiaren eta 
ondoriozko hazkuntzaren murriztearen eraginez.

Langabezia tasa % 12,4koa izan zen, enpleguarena % 69,1ekoa 
eta jarduera tasa % 78,9koa.

Ondoko grafikoak erakusten ditu lan munduratzearen emaitza 
xehatuagoak inkesta egiteko garaian, hau da, ikasketak burutu 
eta urte betera.

Lanbide arloei erreparatuz gero, fabrikazio mekanikoak, ostalari-
tzak, irudi pertsonalaren arloak eta kudeaketak erakusten dituzte 
laneratze emaitzarik hoberenak, eta baita ere oreka handiagoa, 
langabeziaren, okupazioaren eta jarduerarik ezaren arterako, 
prestakuntza jarduna amaitzerakoan. Kontrako muturrean dau-
de lehen sektorearekin zerikusia daukaten jarduerak, besteren 
artean elikaduraren industria eta osasungintza.

Ikastetxeak eta informazioaren eta 
komunikazioaren teknologiak

IKTak eta bereziki Internet lantresna erabakigarriak dira, hala 
irakasleak zein ikasleak samur heldu ahal izan daitezen eza-
gutzaren eta informazioaren baliabide kopuru infinitura, eta hau 
probetxuz erabili ahal dezaten ikasketa prozesuaren baliabide 
didaktiko legez. Hauek emango digute bide gure ezagutzak eta 
esperientziak partekatzeko beste ikaskide edota lankideekin, 
eta adituekin harremanetan jarri ahal izateko ere, eta hala oina-
rrituz denon arteko elkarkidetza lana, eta proiektu eta ikerketa 
bateratuen garapena ahalbidetuz. Tresnok guztiok ezin bitarte-
ko berriagoak jarriko dituzte ikasleen eskueran beren ezagutza 
adierazi ahal izan dezaten, honi forma emateko, eta hala, beren 
sorkuntzari bultzada sendoa eman ahal izan diezaioten.

Gainera, IKTBerrien inguruko trebakuntza eta informazioa 
ezinbesteko baldintza jotzen direnez gero, gainean dugun 
informazioaren gizartearen paradigma berriari lotutako garapenak 
eskatzen duen aldaketa estruktural, ekonomiko, kultural eta 
soziala gauzatu ahal izateko, hezkuntza prozesuak bihurtzen dira 
bide horretan oinarrizko mekanismoak, hauen bidez herritarrak 
hezi ahal izateko beharrezko ditugun gaitasun berrietan, eta 
baita ere, bazterketa sozialak uxatzeko, eta gizartearen garapen 
maila kohesionatua iritsi ahal izateko.

Egia esan, Eskola 2.0 eta Premia Planen abiatzearekin bidera-
tutako hezkuntza espazioaren berrikuntza teknologikoa, erabaki-
garria ari da gertatzen ikastetxe, irakasle eta ikasleek, eskueran 
eduki ahal izan ditzaten hezkuntza tresna berriak, etengabean 

4. grafikoa: Promozioaren lan egoera 2007 (%).

Fuente: Lanbide, Encuesta de Incorporación a la vida activa, Pro-
moción 2007.
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dakarzkigutenak gureganaino Informazioaren eta Komunika-
zioaren teknologiek, eta batez ere Internetek.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak abian jarritako Premia 
I eta II planek aukera eman digute 2000 eta 2008 urteen artean, 
pixkanaka baina etengabean, ikastetxeen eskueran jartzeko, 
sare lokalak, banda zabaleko konexioak, ordenagailuak zerbitzu 
zentraletako guneetan, konektibitatea geletan, ordenagailu 
eramangarri batek eta proiektore, inpresora eta pantaila batek 
osatuak diren ekipamendu mugikorren bidez, gero hauek denak 
gelan erabili ahal izan daitezen modu partekatuan.

Eta 2009an hasitako Premia 3 planak helburu izango ditu Lehen 
hezkuntzako hirugarren zikloa eskaintzen den gela guztien eraba-
teko digitalizatzea, irakasleen trebakuntza software librean eta me-
todologia berrietan eta multimediako edukiak sortzea eta lantzea.

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak ezartzeko la-
guntza programa hauen ondorioa da EAEko ikastetxeetan su-
matu litekeen bilakaera nabarmena, ondoko 5. taulan ikusi 
litekeen legean; esan litekeelarik, irakasleek eta ikasleek badi-
tuztela jadanik behar dituzten baliabideak, IKTetan oinarrituak, 
beren klaseak behar bezala prestatzeko, emateko edota hartu 
ahal izateko garaian.

IKTak 2002-2003
2009-2010

Publikoa Pribatua

Ordenagailuak / 100 ikasleko 8,85 21,72 18,54

Ikasleak / Ordenagailuko 11,3 4,60 5,39

Irakasleak / Ordenagailuko 5,04 2,44 2,37

Ikasgelan ordenagailua erabiltzen duten irakasleak % 41,78 % 66,3 % 66,0

Pentium IV, baliokidea edo maila handiagoko prozesadorea duten ordenagailuak 14,53 % 70,2 % 63,7

Sarea daukaten ikastetxeak % 66,71 % 99,8 98,5

Web gunea daukaten ikastetxeak % 40,86 % 61,8 % 94,9

5. taula: ikten erabileraren garapena EaEko 
ikastetxeetan (2002/2003-2009/2010).

Iturria: IKTen gaineko Inkesta eta Unibertsitatez Kanpoko Irakas-
kuntzaren Datuak Euskadin. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Uni-
bertsitate eta Ikerketa Saila.2009-2010 ikasturtean unibertsitatez kanpoko hezkuntzak 86.266 

ordenagailu erabilgarri ditu Euskadin, eta hauetako 64.433 dira 
ikasleen erabilerarako. Honezaz gain, beste 1.609 berariazko in-
formatika gela daude.
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araubide bereziko irakaskuntza 

Araubide bereziko irakaskuntzak osatzen du gure hezkuntza 
sistema, araubide orokorreko irakaskuntzarekin batera. 
Irakaskuntza arautua da eta tituluak estatuak homologatuak dira. 
Hain justu, LOGSEren II. tituluan dago araututa eta hiru arloren 
barruan jasotzen du heziketa mota hau: irakaskuntza artistikoak 
(musika, dantza, eta arte plastikoak eta diseinua), hizkuntzen 
irakaskuntza eta kirol irakaskuntzak, azken hauek berrikiago izan 
direlarik gehituak. Irakaskuntza araubide berezian biltzen dira 
estatu osoan 790.073 ikasle, denera 1.889 ikastetxetan banatuak.

2009-2010 ikasturtean araubide bereziko irakaskuntzak EAEn 
136 zentro hartzen ditu bere barne eta 78.129 matrikula. Ikaste-
txe horietako 70 dagozkio sare publikoari.

IRAKASKUNTZA
IKASLEAK

Denera Sare Publikoa Sare Pribatua Gizonezkoak Emakumezkoak

MUSIKA 42.305 25.385 16.920 18.009 24.296

DANTZA 92 92 - 7 85

DISEINUA ETA ARTE PLASTIKOAK 658 370 288 162 496

HIZKUNTZAK 34.758 34.758 - 11.937 22.821

KIROL HEZKUNTZA 316 130 186 304 12

DENERA EAE 78.129 60.735 17.394 30.419 47.710

6. taula: araubide Bereziko ikasleen banaketa 
sare motaren eta sexuaren arabera 2009-2010.

Iturria: Unibertsitatez Kanpoko Irakaskuntzaren Datuak Euskadin 
2009-2010 ikasturtea. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsi-
tate eta Ikerketa Saila. Musika eta dantza 

EAEn diziplina hauek zabaltzen dituzten ikastetxe arautu eta 
arautu gabekoak, publikoak eta pribatuak guztira 110 musika 
eskola dira, eta dantza eskola 1, azken hau Araban kokatua da-
goena. Musika eta dantzaren irakaskuntza araubide bereziko 
irakaskuntzaren bidez, ondoko maila hauetan egituratzen da: 
oinarrizkoa, profesionala eta goi mailakoa.

Musika ikasketetako matrikula kopurua 42.305ekoa da, hauetako 
% 93 izanik arautu gabeko zentroetan eskaintzen dena. Sare motari 
dagokionean, % 60 dira zentro publikoetako matrikulazioak. Musika 
ikasketak 1.978 irakaslek ematen dituzte. Irakasle/ikasle arteko ra-
tioa 21,6koa da sare publikoan eta 21ekoa sare pribatuan.

Bilbon gaurko egunean badira hainbat eskola musika eta dantza 
heziketak zabaltzen dituztenak, eta sorta handi bateko instrumen-
tuen artean hautatzeko aukera ematen dutenak -25en artean ere 
bai-, eta era berean, musika joera ezberdinen artean ere, zelan 
diren rocka, jazza edo musika klasikoa, besteren artean. Badira 
ere aldi berean beste hainbat diziplina eskuragarri, zelan kantua, 
konposizioa edo orkestra edo koru zuzendaritza ere.

Mailen araberako banaketari begiratuz gero, 2009-2010 ikastur-
tean, Bilboko udalerrian, 14 ikastetxe baimenduetan egin zen 
guztira ikaskuntza hauetara iritsi ahal izateko erdi eta oinarrizko 
mailetako eskaintza. Horietako 2 dira sare publikokoak, eta bes-
te 12 dira ikastetxe pribatuak.
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Udalerriak, gainera, badauka Bilbaomusika ere, Bilboko Udala-
ren menpeko Tokiko Erakunde Autonomoa dena, eta bere gain 
hartzen duena beste hainbat antolakunderen kudeaketa ere, 
zeinen artean, Musika Eskola, Udal Musika Banda, Udal Txis-
tulari Banda, Prestakuntza tailerrak, edota udal mailan ere ze-
rikusia dutenak musika kulturarekin eta honen adierazpen mota 
ezberdinen sustatze eta zabaltzearekin.

2009. urtean zehar bideratu dituen jarduera nabarmenenak on-
dokoak izan dira:

• Udal Musika Eskola: Erakunde honek berriro ugaritu zuen ma-
trikulen kopurua 2009-2010 ikasturtean, denera 1.711 matrikula 
izan zituelarik (aurreko ikasturtean izandakoak baino % 10,2 ma-
trikula gehiago). Aurrera eramandako ekimenen artean nabar-
mentzekoak dira eskainitako hamarnaka entzunaldi, kontzertu 
eta Jam Session-ak, eta Interprete Gazteen kontzertu zikloak, 
Gazteria Musikalen kontzertuak, edota Irakasleen kontzertuak.

Prestakuntza Tailer berezituen artean, denak ospe handiko 
profesionalek emandakoak, ikasturte honetan euskarazko bi 
ikastaro berri eman dira. Ikasturte honetan 10 izan dira Bilboko 
ikastetxeei eskainitako doaneko Kontzertu Didaktikoak. Eta 
2009an udako Udaleku Musikaletan 200 neska-mutil inguruk 
hartu zuen parte.

• Udal Txistulari Banda: 2009. urtean Euskalduna Jauregiko 
kontzertuen sendotzea antzeman liteke, eta entzule kopurua-
ren ugaritze nabarmena aurreko urtearen aldean, batez beste 
700 bat entzule bildu dituelarik saioko entzule areto desberdi-
nen artean. Gainera 43 protokolo edo inaugurazio ekitalditan 
hartu du parte, eta besteak beste ABAOren opera denboral-
dikoarenean.

• Udal Musika Banda: Euskalduna Jauregiko Auditorioko Kon-
tzertu Denboraldiarekin jarraitu du, 12 kontzertu eskainiz dene-
ra, eta hauetan hainbat solista eta zuzendari maila handikoen 
lankidetza izan du. Besteak beste, Miguel Rodrigo, Spanish 
Brass, Luur Metalls, Elsa Roch, Lowell Graham, Juanjo Mune-
ra, Felix Hauswirth, edo Sole Giménez.

Dantzari dagokionean, 2009-2010 ikasturtean 92 izan dira ma-
trikulatutako pertsonak. Eta ondo ohargarria izaten jarraitzen du 
diziplina honetako feminizazio nabarmenak, ez baitira 7 gizo-
nezko baino matrikulatuak, hauek denak Araban.

Eskaintza honi gehitu behar zaio, udalerrian arautu gabeko hainbat 
musika eta dantza zentrotan eskaintzen den prestakuntza.

Arte plastikoak eta diseinua 
Irakaskuntza hauen helburu da ikasleek gaitasun profesionala 
lortu dezaten arte plastikoetan, lanbide artistikoetan, diseinuan, 
eta kultur ondarearen zainketan, edo zaharberritzean. Azken 
arlo hauek, diseinuarekin batera, badaukate ere unibertsitate 
maila akademikoa.

5. grafikoa: araudi Bereziko ikastetxeak Bilbon, 
irakaskuntza motaren arabera.

Iturria: Unibertsitatez kanpoko ikastetxeetarako zuzendaritza 
orokorra.
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2009-2010 ikasturtean matrikulazio-
ak %18ko gorakada izan du hizkun-
tzen irakaskuntzako ikastetxeetan.

2009-2010 ikasturtean zehar EAEn 658 pertsona matrikulatu 
dira Arte Plastikoetan eta Diseinuan eta Diseinuko goi mailako 
ikasketetan araubide bereziko irakaskuntzaren barne, eta haue-
tariko 496 (% 75,4) dira emakumezkoak.

Ikasleak 7 zentrotan banatuak daude, horietako 3 Bizkaian, Bil-
boko hiriburuan, eta bi dira Arte Plastikoetakoak eta Diseinuko 
Zentroak (APPZ), eta bat, Bigarren Hezkuntzako Institutua. Uda-
lerrian eskaintzen diren diziplinak, arte plastikoen ingurukoak 
dira: argazkigintza artistikoa, ilustrazioa, publizitaterako grafika-
gintza eta dekorazio obra proiektuen zuzendaritza.

Eustatek eskainitako azken datuen arabera, sare pribatuak biltzen 
du matrikulen % 43,7, hain justu, 288. Sare publikoari dagozkion 
370 matrikuletako % 49,2 dira berriz, diseinuko goi ikasketak.

Hizkuntzen irakaskuntza 
Hizkuntzen ikaskuntza ofizialerako sare publikoaren barnean 
EAEk 14 Hizkuntza Eskola Ofizial ditu, lurraldean zehar saka-
banaturik. Bat Araban, bost Gipuzkoan eta zortzi Bizkaian, ho-
rietako bat Bilbon.

Prestakuntza mota hau 4 mailatan egituratua da: oinarrizkoa, 
tartekoa, aurreratua eta gaitasunekoa, eta matrikula, ofiziala 
zein librea izan liteke.

EAE osoan 2009-2010 ikasturtean, HEOetan 319 irakaslek 
jardun du lanean, eta ikasleek 34.758 matrikula egin dituzte. 
Modu ofizialekoak izan dira 20.242 matrikula, eta 11.600 libreak. 
Sexuaren arabera, matrikulen % 65,7 izan dira emakumezkoei 
dagozkienak, eta % 34,3 gizonezkoei.

Ikasturte honetan aurrekoan baino bi hizkuntza eskola ofizial ge-
hiago izan dira eta matrikulazioak % 18,8ko igoera erakutsi du, 
eta honek esan nahi du 5.515 ikasle gehiago izan direla. Irakas-
leen kopurua % 9 igo da, 348 izateraino.

Bilboko Hizkuntza Eskola Ofizialak 9.016 ikasle izan ditu guztira 
2008-2009 ikasturtean, eta honek % 9,4 gehiago esan nahi izan 
du aurreko 2008-2009 ikasturtearen aldean. Matrikula ofizialak 
biltzen du ikasleen % 65,6, eta % 34,4k egiten ditu bere ikasketak 
era librean. Aurreko urteetako ibilbidearen aldean, aurtengoan 
igoera gertatu da, hala matrikula libreetan, zelan ofizialetan.

Mailakako banaketa, eta erreferentzia bezala hartuaz, Europako 
Erreferentzia Marko Bateratuan oro har hizkuntzetarako jasotzen 
diren mailakako gaitasunak, 2.296 izan dira oinarrizko mailako izen 
emateak, 2.989 tarteko mailakoak, 2.576 lirateke maila aurreratuari 
dagozkionak, eta 1.155 gaitasun maila-edo jotzen den horretan.

Orain arte bezalatsu jarraitzen da 8 hizkuntza eskaintzen: inge-
lesa, frantsesa, alemana, euskara, errusiera, espainola, italiera 
eta portugesa. Bilboko Eskola Ofizialean, 2009-2010 ikasturtean 
2.622 pertsona matrikulatu ziren modu ofizialean ingelesean, 
1.235 euskaran, 876 frantsesean, 383 italieran, 380 alemanean, 
269 espainolean eta azkenik portugeserako eta errusierarako 
eman zuten izena, hurrenez hurren, 81 eta 72 ikaslek.
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Matrikula librean izan ziren euskarako 1.640 ikasle, ingeleseko 
1.151, frantseseko 119, italierako 84, alemaneko 25, espainoleko 
21, eta azkenik, errusierako 22 eta portugeseko 19.

Barakaldoko Hizkuntza Eskola Ofizialak ingelesa, euskara, 
frantsesa eta alemana eskaintzen ditu eta 3.308 ikasle izan ditu 
denera 2009-2010 ikasturtean, aurreko urtean baino % 3,2 ge-
hiago. Ikasle ofizialak guztirakoaren % 66,6 izan dira eta ingelesa 
izan da, 982 eskaerarekin, hizkuntza eskatuena matrikula mota 
honetan. Aukera librean berriz, 1.106 ikasle matrikulatu dira, eta 
horietako % 64,5ek egin du euskara hizkuntzan.

Bere abiadako bigarren urtean, Basauriko Hizkuntza Eskola 
Ofizialak, ingelesa, euskara eta frantsesa eskaintzen dituelarik, 
bikoiztu egin du bere matrikula 2009-2010 ikasturtean 1.099 
ikaslerekin, aurreko urteko 534en aldean. Ikasle ofizialak 
ditu guztien arteko % 62,4, eta hemen ere ingelesa da, 524 
matrikularekin eskolako hizkuntzarik eskatuena, hurrena 
datorkiolarik euskara (425).

Getxoko HEOk ere ingelesa, euskara, frantsesa eta alemana 
eskaintzen dizkie bere 4.015 ikasleei, hauetako % 72,5 direlarik 
modu ofizialean matrikulatuak, eta honetan ere ingelesa da 
hizkuntzarik eskatuena 1.380 ikaslerekin. 1.527 ikasle libreetako 
gehienak euskaran matrikulatu ziren (1.060).

Santurtziko Hizkuntza Eskola Ofizialak, bere abiadako lehen ur-
tean, 722 ikasle bildu ditu, bertan eskaini diren bi hizkuntzetan, 
ingelesa eta frantsesa.

Kirol irakaskuntzak 
EAEn kirol irakaskuntzak eskaintzen dituzten lau ikastetxe daude, 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak 
eskumenak emanak, eta herrialdeetako hiriburuetan banatuak. 
Kirol irakaskuntzek aukera eskaintzen dute kirol teknikariak modu 
egokian presta daitezen, behar bezala araututako hezkuntza sis-
tema baten bidez, erdiko eta goiko mailetan egituratuak.

Bilbon dagoen zentroa, futbolerako zein areto-futbolerako ego-
kitua, kirol teknikari (futboleko entrenatzaile) titulua ematera 
dago zuzendua.

Kirol irakaskuntzak EAEn 2009-2010 ikasturtean 316 ikaslek bildu 
zituzten, eta hauen artean 12 baino ez ziren emakumezkoak.
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Unibertsitateko irakaskuntza

Testuinguru orokorra
Hezkuntza Ministerioak 2009-2010 ikasturterako burututako 
Unibertsitate Sistemaren Datu eta Zifren txostenaren arabera, 
gaur egun estatuan 77 unibertsitate daude, 50 publiko eta 27 
pribatu. Hauen arteko bost unibertsitate dira bertaratu gabeko 
unibertsitate gisa egituratuak daudenak, zeinen artean soilik 
UNED den publikoa.

2009-2010 ikasturtean Espainiako unibertsitateetan prestakun-
tza egitura ezberdinak biltzen dira aldi berean. Lehen eta biga-
rren zikloko ikasketak, graduko ikasketak (aurten bigarrenez es-
kaintzen dira), master ofizialak, eta doktorego programak. Eta 
urte hau bereziki garrantzitsua izan da, unibertsitatera iritsi diren 
ikasleen erdiak egin baitu jada honetan Europako Goi Mailako 
Hezkuntzako Esparruetara egokitutako irakaskuntzetan.

2008/2009 ikasturtean Espainiako unibertsitate sistemaren 
barne ziren 1.504.276 ikasle, eta hauetako % 54,2 izan ziren 
emakumezko, hauek prestakuntza maila guztietan izan zirela-
rik gehiengo. Unibertsitate pribatuetako matrikula % 3,1 hazi 
zen bitartean aurreko ikasturtekoaren aldean, unibertsitate pu-
blikoetako ikasle kopurua % 0,8 jaitsi zen. Atzerritik etorritako 
ikasleen kopurua 65.581eraino igo zen eta % 15,8 hazi zen 
aurreko ikasturtekoaren aldean.

Irakaskuntza eta ikerkuntzako enplegatuak badira denera 
105.034 pertsona ere, eta beste 55.774k egiten du behar ku-
deaketa eta zerbitzuetan.

UNED, Urruneko Hezkuntzako Unibertsitate Nazionala izan zen 
unibertsitateen artean buru, matrikulazio kopuruari dagokio-
nean, 2008/2009 ikasturtean, 151.908 matrikularekin. Erkidego 
autonomoen artean, eta bazter utziz gero urruneko hezkun-
tzako unibertsitateak, Madrilgo erkidegoa izan zen unibertsitate 
ikasle kopururik handiena izan zuena (259.992), eta ondoretik 
Andaluziakoa (238.861) eta Kataluniakoa (193.775). Euskal 
Autonomia Erkidegoan matrikulazioak 55.042 izan ziren.

EAEn unibertsitate irakaskuntza hiru unibertsitateren gain dago 
oinarritua: Euskal Herriko Unibertsitatea, izaera publikoa due-
na, eta Deustuko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea, 
azken bi hauek pribatu direnak. Beren barne hartzen dituzte, 
irakaskuntza teknikoak, zientzia esperimentalak, osasun zien-
tziak, giza zientziak, eta gizarte zientziak eta juridikoak. Horre-
tarako 2008-2009 ikasturtean eta Unibertsitate Estatistikaren 
arabera, beharrean izan dira 5.717 irakasle, eta beste 2.061 
pertsona ere bai kudeaketa eta zerbitzuetan.

EAEko ikasle kopuruaren joerak, azken urteetan bezala, behe-
rantz jarraitzen du, 2008-2009 ikasturtean denera 63.337 ikasle 
izan direlarik -34.758 emakumezko eta 28.579 gizonezko-, aurre-
ko ikasturtean baino % 2,7 gutxiago. Bizkaian matrikula kopurua 
osotara, 32.838 ikasletakoa izan da 2008-2009 ikasturtean.

Iturria: Eustat, Unibertsitate Estatistika.

IKASLEAK EAE Bizkaia

Matrikulak 1. eta 2. zikloetan 59.118 32.838

1. eta 2. zikloak 31.375 18.711

Bigarren zikloa 3.093 1.987

Lehen zikloa 24.650 12.140

Matrikulak graduetan 381 -

Matrikulak gradu-ondoetan 3.838 -

DENERA 63.337 32.838

7. taula: ikasle matrikulatuak zikloen arabera, 
EaE eta Bizkaia. 2008-2009 ikasturtea.
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Iturria: Eustat, Unibertsitate Estatistika.

IKASKETA 
ADARRAK

Denera Gizonezkoak Emakumezkoak

Gizarte Zientziak 
eta Juridikoak

29.724 10.458 19.266

Irakaskuntza 
Teknikoak

18.585 13.126 5.459

Gizarte Zientziak 
eta Juridikoak  

5.756 2.157 3.599

Osasun Zientziak 4.024 800 3.224

Zientzia 
Esperimentalak 

3.125 1.149 1.976

Zehaztu gabeak 2.123 889 1.234

Denera 63.337 28.579 34.758

8. taula: ikasleen banaketa ikasketa adarren 
eta sexuaren arabera. 2008-2009 ikasturtea.

Gehiago dira unibertsitate ikasketak ikastegi publikoetan egin zi-
tuzten ikasleak, pribatuetan egin zituztenak baino, bai EAEn, eta 
bai Bizkaian. Horrela, EAEn, ikasleen % 79 unibertsitate zentro 
publikoetara joan zen, eta aldiz, % 21 zentro pribatuetara.

Ikasleen banaketa zikloka aztertuta ikusi liteke zelan joera 
handiagoa ageri den ziklo luzeetan matrikulatzeko, edota al-
diz bestela, ziklo laburretan. Egiatan ikasle kopuruaren erdia 
matrikulatu zen ziklo luzeetan (31.375), eta % 40 berriz, diplo-
matura bat edota ingeniaritza edo arkitektura teknikoko titulu 
bat eskuratu nahian.

Aukeratutako ikasketa adarrei dagokienean, ikasleen % 47 
bideratu zen giza zientzia eta juridikoen alorretara, eta % 29 
teknikoetara, alde nabarmenak izanik sexuei dagokienean, 
ondoan ikusi litekeen bezala dagokion taulan.

Ikasleen eta irakasleen arteko proportzioa 2008-2009 ikas-
turtean zehar 11,6 ikaslekoa izan zen irakasleko, eta honek 
hainbat hobetzen du aurreko urteetako ratioa, ikasleen ko-
purua jaitsi egiten denez irakasleko. Sare publikoan ratioa 
hobea da (11,4) pribatuan baino, azken honetan 12,6 ikasle 
baitago irakasle bakoitzeko.

Euskal Herriko Unibertsitateko ikastegiak 
eta ikasleak 
Euskal Herriko Unibertsitateak, bere informazio instituzionaleko 
atalean berariaz adierazten duen legez, “1980an gaurko izaera 
bereganatu zuen, Bilboko Unibertsitate zaharrean oinarrituta 
eta 1936ko Euskal Unibertsitatean inspirazioa hartuta. Eduardo 
Chillidak egindako ikurra hartu zuen, eta Iparragirreren bertso-
lerro ezaguna erantsi zion: Eman eta zabal zazu, euskal 
kulturaren bokazio unibertsalaren ispilu. UPV/EHU indarrez 
betetako errealitatea dugu gaur. 50.000 kide baino gehiagok 
osatua, Euskadin egiten den ikerketaren % 70 egiten du, eta 
milioi laurden bat titulatu sortu ditu jakintzaren hainbat eta 
hainbat arlotan”.

Titulartasun publikoa du, eta 478 milioi euroko aurrekontua 
2009an. Hiru campusetan banatuta dago -bat gaur egungo 
Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko bakoitzeko-, eta 
denera 31 fakultate eta unibertsitate eskola biltzen ditu, atxikitako 
bestelako 3 zentroz gain. Oso prestakuntza eskaintza zabala 
eta ugaria du, Medikuntza eta Gizarte Zientzietatik hasita, Arte 
Ederrak, Zuzenbidea, Ekonomia eta Enpresa Zientziak, edota 
Industria Ingeniaritzara bitartean.

EHUk egituren zati garrantzitsu baten etengabeko moderniza-
zioaren ildoan jarraitzen du, bere 2008-2009 Urteroko Jarduera 
Planak jasotzen duen legez.

Hain zuzen, aurtengo urte honetan hasten da EHUko Bizkaiko 
campusaren berrantolaketa proiektu anbiziotsua, oso berezi-
ki Industria, Mehatze eta Lan Publikoetako Ingeniaritzak barne 
hartuko dituen eraikuntza altxatzen hasiaz San Mamesen, eta 
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Iturria: EHU.

IRAKASKUNTZA 
LEKUA

Ikasleak  
2007-2008

Ikasleak  
2008-2009

∆ %

Arabako Campusa 7.914 7.719 -% 2,52

Gipuzkoako Campusa 12.190 11.610 -% 4,99

Bizkaiko Campusa 24.441 23.716 -% 3,05

GUZTIRA EHU 44.545 43.045 -% 3,48

Ekonomia eta Enpresa 
Zientzien Fakultatea 

3.561 3.451 -% 3,18

Industri eta Telekomu-
nikazio Ingeniaritzako 
Goi Eskola Teknikoa 

3.361 3.356 -% 0,14

Industria Ingeniaritza 
Teknikoko Unibertsitate 
Eskola 

2.426 2.300 -% 5,47

Irakasleen Unibertsitate 
Eskola 

2.348 2.295 -% 2,30

Enpresa Ikasketen 
Unibertsitate Eskola 

1.672 1.536 -% 8,85

Basurtuko 
Medikuntza eta 
Odontologia Fakultatea 

341 275 -% 24

BILBOKO IKASTEGIAK 
GUZTIRA 

13.709 13.213 -% 3,75

9. taula: 2008-2009 ikasturteko unibertsitate ikas-
leak EHUn, eta urte arteko bilakaera campusen 
eta Bilboko ikastegien arabera.

Leioan berriz, Irakasle Eskola berria, oraindik orain Bilbon ber-
tan dagoena. Proiektu honetarako aurreikusitako aurrekontua 69 
milioi eurotik gorakoa da denera.

2009. urtean landu dira Graduko ikasketa plan berriak ere, Euro-
pako Goi Mailako Hezkuntzako Esparruetara egokituak-Bolonia 
Plana deitu ohi denera-, eta hala izango du EHUk aukera aurre-
rantzean 67 ikasketa mota desberdin eskaintzeko bere 31 zen-
troetan (zeinetako 19 dauden Bilbon).

Ikasleei dagokienez, ondoan erakusten den taulan ageri diren 
datuetan zuzen antzeman liteke EHUko ikasleriaren jaitsiera 
berria 2008-2009 ikasturtean (-% 3,48), aurreko ikasturtearen 
aldean. Hiru campusek galdu zituzten ikasleak, eta Gipuzkoak 
bakarrik galdu zituen batez bestekoaren gainetik.

Bilbon kokatuak dauden ikastetxeek 496 ikasle galdu zituzten. 
Eta jaitsierarik handiena ehunekoetan Basurton kokatua dugun 
Medikuntza eta Odontologia fakultatean gertatu zen (-% 24), 
nahiz eta datu absolutuetan Enpresa Ikasketetako Unibertsitate 
Eskolak jasaten duen ikasle galerarik handiena urte artean, 136 
ikasle ere galdu dituenez.

EHUko ikasleen lan munduratzearen 
bilakaera promozioen arabera. 2000-2005. 
Oso interesgarria da aztertzea EHUko promozio bakoitzean eman 
den lan munduratze mailaren bilakaera. EHUko ikasleen okupazio 
maila, graduatu eta hiru urtera, gutxi gorabehera mugitzen da 
2001eko promozioaren % 83 eta 2005eko promozioaren % 
87,8aren inguruan, inkesta egin zaien azken promozioetako 
datuei kasu eginez gero. Aztertutako epe bereko batez besteko 
langabezia tasa % 9,7ko inguru batean dabil, emaitzarik txarrena 
2001eko promozioari dagokion % 12,9 izanik, eta hoberena 
berriz, 2004koari dagokiona, % 6,6raino jaisten dena.

Jarduerarik ezak joera aldagabea erakusten du, % 4ren ingurukoak 
izanik aztertutako urteetan, eta garai honen hasierako % 4,1etik 
azken urteko % 4,6ra bitartean mugitzen dena.

6. grafikoa: EHUko unibertsitate ikasleen lan 
egoera. 2000-2005 arteko promozioak. tasak.

Iturria: Lanbide. Lan munduratzeko inkesta. 2005eko promozioa. 
Graduatu eta hiru urte geroagoko datuak.
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EHUko 2005eko promozioak batez besteko % 87,8ko enplegu tasa 
erakusten du, 3 ehuneko okerragoa aurreko ikasturtekoena baino. 
2004 eta 2005eko promozioen alderaketaren saldotik, enplegu 
tasaren murriztea eratortzen da titulazio guztietarako, salbu eta 
Osasungintzaren arlokoetan, hauek ehuneko bat hobetzen baitute 
beren tasa. Diziplina teknikoak dira lan munduratze emaitza 
konparatu okerrenak erakusten dituztenak, ehuneko lau puntu ere 
galtzen baitituzte aurreko promozioaren aldean.

Enplegu tasarik handiena duten ezagutza eremuak dira Osasun-
gintza, % 96ko enplegu tasa erakusten duena, eta ikasketa tek-
nikoak, % 90ko enplegu tasa agertzen dutenak. Aldiz, Giza Zien-
tziak % 14ko langabezia tasarekin, eta diziplina esperimentalak, 
% 10eko langabezia tasarekin, aurkitzen dira okupazio mailaren 
kontrako muturrean. Egiatan, ezagutzaren arlo guztiek-salbu eta 
Osasungintzarenak- hazten dute langabezia tasa, batez beste-
koan ere hazi egiten dena azkenean.

Argi eta garbi halaz ere, emaitza hauek ez dira batere harrigarriak, 
ze nahiz eta datuak 2005eko promozioari dagozkion, jasotzen 
ari garen inputak, prestakuntza bukatu eta handik hiru urte 
geroagokoak dira, hau da, hain zuzen, ekonomiaren beheranzko 
garai baten hasierakoak, eta enpresetako kontratazioaren 
murrizte garai batekoak.

Deustuko Unibertsitateko ikastegiak eta 
ikasleak 
Deustuko Unibertsitatea 1886an sortu zen eta erakundearen 
informazio atalean adierazten den legez, sorrerako garai hartan 
bat egin zuten, bai industria siderurgikoan, edo itsas garraioan 
eta ontzigintzan oinarrituta hazten ari zen klase industrialaren 
kezkek eta interesek, eta baita ere beste aldetik, hainbat kultur 
interes desberdinek, bai Euskal Herriko berezkoak, unibertsi-
tate propioa izateko, eta baita ere, Jesusen Lagundiak zitue-
nak goi mailako ikasketa esparru bat egituratzeko.

1916an hartu zuen Deustuko Unibertsitate Komertzialak bere 
lehenengo ikasle taldea, ondoren Espainia guztiko lehen Eko-
nomia eta Enpresa Zientzietako lizentziatuak izango zirenak, eta 
titulu horrek Espainian onespena jaso baino 25 urte lehenago 
ere. 1963an eratu zen Donostian Gipuzkoako Unibertsitate Ikas-
keta eta Ikasketa Teknikoen Institutua, aurretik ere bertan bazi-
ren beste hiru erakunderen bat egitearen ondorio. Institutu hori, 
gerora, Deustuko Unibertsitatearen parte izatera igaroko zen. 
Eta horietatik sortu ziren Bilboko eta Donostiako campusak.

Unibertsitate honek onespen zabala eta irudi ona du estatu osoko 
unibertsitate eta negozio eskolen artean. Horrezaz gain, harre-
man estuak ditu enpresa eta erakunde anitzekin, zabaldutako 
prestakuntzari zein egindako ikerketa proiektuei etengabean 
gehituaz inguruari ongi egokitutako osagai ondo praktikoa beti, 
etorkizuneko prestakuntza beharrei ere aurrea hartuaz.

Ikasturtean barrena 13.173 ikasle izan ditu, zeinetako % 15 
nazioartetik etorriak, eta 1.818 irakasle. Baditu dagoeneko 

Iturria: EHU – Unibertsitatea zenbakitan.

EZAGUTZA EREMUA Jarduera 
tasa

Enplegu 
tasa

Langabezia 
tasa

Zientzia esperimentalak % 92 % 83 % 10

Teknikoak  % 95 % 90 % 5

Osasungintza  % 97 % 96 % 2

Gizarte zientziak % 95 % 87 % 8

Ekonomiko-juridikoak % 96 % 87 % 9

Giza zientziak % 92 % 79 % 14

Batez beste % 95 % 87,8 %7,6

10. taula: EHUko unibertsitate ikasleen lan 
munduratze tasak. 2005eko promozioa (2008ko 
azaroa – abendua.
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EGMHE, Europako Goi Mailako Hezkuntzako Esparrura ego-
kitutako 21 gradu eta beste 3 titulu berariazkoak ere.

Gainera bereen artean ditu 78 gradu-ondoko programa, 34 
master ofizial eta beste 44 berariazko titulu ere, bere bi campu-
sen artean banatuak, Bilbo eta Donostiakoan. Titulazio propioen 
artean izen handikoenak dira Enpresetako Kudeaketa eta Zu-
zendaritzarekin zerikusia dutenak, hain zuzen 1886ko sorreratik 
bertatik eskaintzen direnak.

Ikasleen ondorengo lan munduratze mailari dagokionez, Egai-
lanek landutako datuen arabera 2005eko promozioko ikasleen 
lan egoeraren gainean, hauen okupazio tasa % 93,3koa da eta 
lan gabeziarena % 5,6koa, eta bereziki azpimarratzekoa da ze-
lan unibertsitatea bera ohi den enplegua eskuratzeko biderik 
nagusiena (%3 2).

lanerako prestakuntza eta etengabekoa. 
lan munduratzea

Lanerako prestakuntza eta etengabekoa berariazko aukera 
paregabea dira bai gaitasun eta trebetasun teknikoak lortzeko, 
zein hobetzeko, hala langabezian dauden pertsonentzako, zelan 
jada beharrean dihardutenentzako. Zalantza gabe laguntzen du 
lanbide profila zabaltzen eta lan munduan sartzeko aukerak 
ugaritzen, edota lan merkatuan jarraitu ahal izaten ere.

Lanpostu bat aurkitzeko eta mantentzeko -unean uneko faktore 
ekonomikoen eragina ahaztu gabe bada ere-, ezinbestekoa da mo-
mentu bakoitzean edukitzea lan merkatuak dituen gaitasun eskaki-
zunak. Enpresek derrigorrean behar dituzte gaitasun eta trebetasun 
hauek, lehian aritzeko, ikertzeko, berritzeko eta hazteko. Ikasketa 
maila baxuak eta prestakuntza kalifikazio eznahiko eta ezegokiek 
erraz bihurtu lezakete zenbait pertsona lan merkatutiko baztertu, eta 
baita ere, ezagutzaz deskapitalizatu enpresak berak, jadaneko au-
rretik ere behargin kalifikatuen eskasia nahikoa sufritzen dutenak.

Lanerako prestakuntza, etengabekoa eta, jakina, bizitza osoan 
aurrera eraman beharreko prestakuntza esan ohi dena, aprobe-
txatu beharreko aukera paregabea dira, bai pertsonentzako, eta 
bai enpresentzako.



BILBOKO URTEKARI SOZIOEKONOMIKOA 2009 135

Hezkuntza 
eta prestakuntza

6.

Cedefop, Lanbide Heziketaren Garapenerako Europako Zen-
troaren oraintsuko txosten batek ohartarazten digu Europak 
hurbileko etorkizunean kualifikazio gabezia arazo larri bati egin 
beharko diola aurre. Bizi-itxaropena gero eta luzeagoa den neu-
rrian, eta aldi berean jaiotza tasak gero eta baxuagoak izanik, 
gero eta gazte gutxiago dira lan merkatuan sartzen direnak, aldi 
berean lan bizitza ere luzatuz doan bitartean. 2020. urterako au-
rreikusten da enpleguen % 50ek eskatuko duela kualifikazio mai-
la ertaina, eta lanpostuen % 31,5k berriz, kualifikazio maila ondo 
garaia. Bitartean ordea, heren batean murriztuko da kualifikazio 
handirik gabeko beharginen eskaria 1996ko mailaren aldean, 
azkenik % 18,5 ingurura iritsi arte.

Lanerako prestakuntza eta lan 
munduratzea
Hasierako hezkuntzak eta prestakuntzak beharrezko oinarrizko 
gaitasunak eskaintzen dizkigute, gerora ezinbestean, eta 
etengabean, garatu beharko ditugunak. Ildo honetan, eta EEZP, 
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren esparruan, 2009ko 
ikasturtean zehar, 280 ikastaro eskaini dira erakunde honen 40 
zentro laguntzailetan. 4.805 pertsonek hasi zituzten ikastaroak, 
aurreko urtean baino % 51,8 gehiagok, eta hauetako % 83,8k 
amaitu zituzten (4.029).

Langabezian zeuden 404 pertsonek utzi zituzten prestakuntza 
ekintza hauek bitarte horretan lana aurkitu zutelako. Eta hauek 
alde bat utzita, ikastaroak bukatu gabe utzitako pertsonen portzen-
tajea hasierako ikasle guztien % 7,7 besterik ez litzateke izango.

Ikastaro osoa burutu zuten pertsonen artean, ia parte hartzaile 
guztiek iritsi zituzten ikasketaren helburuak, eta soilik parte 
hartzaileen % 2,2k amaitu zituen ebaluazio negatibo batez.

Adinaren arabera, ikastaroak hasi zituzten ikasleen artean % 
60,3 gazte ziren, 16 eta 34 urte bitarteko adina zutenak. 34tik 
gorakoak 1.905 ikasle izan ziren guztira, eta horietako % 37 izan 
zen 45 urtetik gorakoa. Ikastaroa utzitako ikasleei dagokienean, 
16 eta 34 urte arteko gazteak izan ziren ikastaroak utzitako 
guztien arteko % 67, nahiz eta datu positiboagoa ere baden, 
adin tarte horretan ikastaroak hasitako guztien artean, soilik % 
18 direlako ikastaroa utzitakoa. Zenbat eta ikasleak urte gehiago 
izan, orduan eta errazago da ikastaroa osorik egitea. 34 urtetik 
gorakoen artean ikastaroetan erakusten duten iraunkortasuna 
handiagoa da ,eta soilik % 13,5ek utzi zuen ikastaroa.

Sexua kontuan, prestakuntza ekintzetan parte hartzea ia berdina 
bi sexuen arterako, emakumezkoak baldin badira ere zertxobait 
gehiago, ehuneko lau hamarrenez bada ere. Kopuru absolutuetan 
2009an aurreko urtean baino 634 emakumezko gehiago prestatu 
dira, eta 1.007 gizonezko gehiago.

Ikastaroa amaiera baino lehenago uzteari dagokionez, horre-
tarako kausa edozein izan delarik ere (lan munduratzea edota 
beste edozein), ikastaroa hasi zuten emakumezkoen % 16,3k 
utzi zuen, eta ia portzentaje berdinetan ere bai prestakuntza hasi 
zuten gizonezkoen artean.

Iturria: SPEE, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

IKASTAROE-
TAKO EMAITZA

Ikasle kopurua

Gizonezkoak Emakumezkoak Denera

Ebaluazio 
negatiboz 
amaituak

51 38 89

Ebaluazio 
positiboz 
amaituak 

1.960 1.980 3.940

Lana aurkituta 
utzi dute 

192 212 404

Beste 
arrazoirengatik 
utziak 

190 182 372

DENERA 2.393 2.412 4.805

11. taula: SPEEk Bilbon eskainitako ikastaroetako 
ikasleak, 2009an, sexuaren arabera.
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Burura eramandako 280 ikastaroen eduki zehatzak, 18 lanbide 
arlotan biltzen dira, hauen gaitasun teknikoen arabera sailkatuta. 
Gehien eskatutakoak izan dira, Administrazioa eta Kudeaketa, 
eta Informatika eta Komunikazioak, eta hauek denera, ikasta-
roak gainditu dituztenen arteko % 24,5 eta % 18,4 izan dira, hu-
rrenez hurren. Grafikagintza, elektrizitatea eta elektronika, irudi 
pertsonala, fabrikazio mekanikoa eta osasungintza aurkitzen di-
tugu ikasleek nahiago dituzten gaitasun arloen artean.

Lan munduratzeari begira (ikastaroa amaitu eta ondoko sei hi-
labeteetan) 1.682 ikasle izan dira lehen kontratu bat aurkitu du-
tenak, eta % 42,7 lan munduratze indizea, prestakuntza ekin-
tza guztiak hartuaz kontuan. Familia profesionalei, prestakuntza 
espezialitateei begira, bertako lan munduratze maila hobea 
erakusteagatik nabarmentzen dira ostalaritza eta turismoa, osa-
sungintza, merkataritza eta administrazioa eta kudeaketa. Aldiz, 
okupazio tasa txikiena erakusten dutenen artean aipatu behar 
dira zurgintza eta altzarigintzarekin zerikusia dutenak, eraikun-
tza eta obra zibilarekin zerikusia dutenekin batera.

LANBIDE - Euskal Enplegu Zerbitzuak 2008-2009 urteen artean 
sustatutako prestakuntza ekimenei dagokienean, esan behar, 
ikastaroetan 5.081 pertsonek hartu zutela parte, eta hauetako 
1.619 izan zirela emakumezko.

Adinari begiratzen badiogu, parte hartzaileen % 57,2 gazteak ziren, 
16 eta 34 urte bitartekoak. 34 urtetik gorakoak berriz, 2.175 ikasle 
izan ziren denera, eta horietako % 30 izan ziren 44 urtetik gorakoak.

Burututako ikastaroen eduki zehatzak, 19 lanbide arlotan biltzen 
dira, hauen gaitasun teknikoen arabera sailkatuta. Eskaerarik 
handienekoak izan dira fabrikazio mekanikoa eta zerbitzu so-
ziokulturalak eta erkidegoari zuzendutakoak.

Lan munduratzeari begira (ikastaroa amaitu eta ondoko sei hi-
labeteetan) 1.775 ikasle izan dira lana lortu dutenak, hauetako 
% 26,3k behin-betiko lana ere bai. Lan esparruei dagokionean, 
kudeaketa, osasungintza, edota merkataritza dira parte hartzaile 
gehien bideratu ahal izan dituztenak lan mundura.

7. grafikoa. lanerako prestakuntzako ikasleen lan 
munduratzea arlo desberdinetan 2008/2009 (%).

Iturria: Lanbide. Kalitate eta Ebaluazio Saila, lanerako prestakunt-
zako ikastaroetan parte hartu dutenei egindako inkesta, haiek 
amaitu eta 6 hilabete geroago.
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% 59,7ko batez bestekoarekin EAE osoan, lan munduratze 
portzentajeak eskualdeka hor nonbait mugitzen dira Uribealdeko 
% 70,4 eta Ibaizabaleko % 49,5en artean.

Lan munduratzearen datu hauen argitara erabat baieztatzen da 
kontratazioen murrizte orokorra krisia enpresetan izaten ari den 
eraginagatik, eta ez dago alderatu baino aurreko urteko ikasleen 
lan munduratze maila, denera % 71ren inguruan ibili zena.

Ohartzekoa eta nabarmentzekoa da aldi berean, zelan eko-
nomiaren murrizte garai honetan ahalegin berezia egin den 
prestakuntza ekimen gehiago programatzeko, baita pertsona 
gehiagori zuzenduak ere, eta gainera ikastaro mota desberdin 
gehiagotan banatuak.

Etengabeko prestakuntza
HOBETUZ, Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa da 
EAEn etengabeko lanbide heziketa bultzatzen eta kudeatzen 
duen erakunde hirukoitza (CONFEBASK, Euskal Enpresarien 
Konfederakuntza; sindikatuak -ELA, CCOO, UCT, LAB; eta 
EUSKO JAURLARITZA). Helburu argia du, jadaneko beha-
rrean diharduten langileen lanbide heziketa eraginkorragoa 
bilakatzea, hau hurbilagokoa bihurtuz beharrizan zehatzei, eta 
berau estuki lotuaz Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen 
beharrizan eta eskaerei.

2009an 1.080 prestakuntza planen eskaerak aurkeztu dira, zei-
netako 422, enpresek egin dituzten, 322 jardunean dauden per-
tsonek, eta 326 prestakuntza beharrizanen diagnostikoetarako 
egin diren. 2008. urteko zifretan, plan hauen nolabaiteko onura-
dun izan diren pertsonen kopurua 40.721ekoa izan da.
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Hala, gaur eguneko euskal hezkuntza sistemak aurre egin 
behar dion erronka handienetako bihurtu da biztanle atzerritar 
eskolatuen hazkuntza nabarmen hau, eta honek ezinbestean 
eskatzen duen “irakaskuntza ahalegina”, batez ere gainera sare 
publikoari eragiten diona, nahiz eta beti diren ikasle atzerritarren 
integrazio nahiak, eta hauen banaketa orekatua bilatzen den 
aldi berean sare publikoaren eta pribatuaren artean.

Datu zehatzetan, 2009an sare publikoak 22.173 ikasle eskolatu 
ditu, eta honek guztirakoaren % 75,4 esan gura du. Are helduen 
HHEko matrikulazioak kanpo utziko bagenitu ere, hauek 
gehienbat sare publikoan sartzen direlako (% 99,6), ikasle 
atzerritarren % 67,4ko kopuruak burutzen du bere prestaketa 
sare publikoan.

Kontzentrazio hau larriago bihurtzen da, oso nabarmenak di-
relako ikastetxe batzuen eta besteen arteko aldeak. Egiatan, 

atzerritarren hezkuntza maila

2009an, INE - Espainiako Estatistika Institutu Nazionalaren da-
tuen arabera, EAEko biztanle atzerritarrak denera 132.865 ziren, 
eta honek esan nahi du aurreko urtean baino 15.528 pertsona 
gehiago zirela, eta guztirako biztanleriaren % 6,12. Dena den, zi-
fra hauek oraindik oso urrun geratzen dira Espainian dagoeneko 
bizi diren 5,6 milioi atzerritarretatik, biztanleria guztiaren % 12,08 
ere badirenak.

Bizkaiak erakartzen du biztanleria atzerritar honen ia erdia 
(65.985), baina ehunekoetan Arabak du immigrazio tasarik gore-
nena % 8,29rekin. Bizkaian barrena, Bilbo dugu atzerriko biztan-
le kopuru erroldatu nabarmenena biltzen duena 28.372 pertso-
narekin (27.976 INEren arabera), guztien % 43 izanik hauek.

Pertsona atzerritarren kopuruaren gorakada honek badu bere 
eragina hezkuntza arloan ere, eta zehatzago, eskolan. Uniber-
tsitatez kanpoko irakaskuntzan. Horrela, eskolatutako biztanle 
atzerritarrak % 1 besterik ez izatetik 2000. urtean, % 8 izatera 
igaro dira 2009an. Ikasturte honetan erbesteetako 2.928 ikasle 
atzerritar berri izan ditugu gure geletan, denera 29.403 ere bai 
jada, sistema publikoaren eta itunpekoaren osotasunean.

8. grafikoa: atzerriko ikasle tasaren bilakaera 
EaEn (2000-2001etik 2009-2010 bitarte).

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Saila. Geuk landutakoa.
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9. grafikoa: atzerriko ikasleak jatorriaren ara-
bera. 2009-2010 ikasturtea (araubide orokorre-
ko irakaskuntza ez unibertsitarioa).

Iturria: Unibertsitatez Kanpoko Irakaskuntzaren datuak 2009-
2010 ikasturtea. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate 
eta Ikerketa Saila.

(¹) Batxilerra eta Lanbide Heziketa.

Iturria: Unibertsitatez Kanpoko Irakaskuntzaren datuak 2009-2010 
ikasturtea. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Iker-
keta Saila. 

IKASKUNTZA MAILA Publikoa Pribatua GUZTIRA

HAUR HEZKUNTZA  3.202 871 4.073

LEHEN HEZKUNTZA 5.675 2.321 7.996

DBH  3.193 2.354 5.547

BLH1 1.856 1.053 2.909

HLPP 917 562 1.479

HHE 7.270 30 7.300

HB 60 39 99

GUZTIRA  22.173 7.230 29.403

12. taula: atzerriko ikasleak ikaskuntza mai-
laren eta sarearen arabera. 2009-2010 ikas-
turtea (araubide orokorreko irakaskuntza ez 
unibertsitarioa).

ikastetxeen soilik % 10ek ditu ikasle atzerritarren % 20tik go-
rako portzentajeak. Argi ere bestalde, ikasle atzerritar kopurua 
/ ikastetxe ratioa, batez beste 25,2koa dena, nahiko desberdina 
gertatzen dela ikastetxe publikoetan edota pribatuetan aztertzen 
badugu, kopuruak orduan, hurrenez hurren, 28,1 edota 19,2koak 
gertatzen baitira.

Zeinahi bereizkeria mota saihesteko, eskola integratzaile 
baten eraikuntzan laguntzeko, berdintasunean oinarrituta eta 
desberdintasunen elkar errespetuan, eta EAEko bi hizkuntza 
ofizialen ikaskuntza bideratzeko, bereziki indartuaz euskararen 
irakaskuntza, Hezkuntza Sailak Kultur Artekotasunerako eta 
Barneratzeko Programa jarri zuen abian bere garaian, aurten 
20,5 milioi euroko aurrekontua ere baduena.

Dagoeneko jada baziren baliabideei gehitzen zaie programa hau, 
zelan diren, kultur artekotasun koordinatzaileen figurak atzerritar 
kopuru handia duten ikastetxeetan, edota hizkuntza indartzeko 
irakasleak, ikasturte honetan 303 ere izan direnak.

Beren jatorriaren arabera ikasle immigranteak 9. grafikoan 
erakutsi bezala banatzen dira.

Azkenik, ikasle atzerritarren banaketa hizkuntza ereduei dago-
kienean jasoaz, A eredua da (gaztelaniazkoa) gehien eskatzen 
dena. Ez alferrik, atzerrietatik etorritako ikasleen % 44 dator es-
painiera hitz egiten den herrialderen batetik. Azpimarratu, hala 
ere, azken bost urteotan gaztelaniazko ereduko eskolatzea jaitsi 
egin dela, osorik-edo euskaraz garatzen den D ereduaren mese-
detan, honek jadaneko iritsi baitu ikasleen % 23 behintzat.
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7. kapitulua

Kultura eta kirola

Kultura

“Kultura helduaroan dagoela esan liteke, azken urteetako bi-
lakaerari erreparatuz gero. Mundu osoan ulertu dugu, ageri 
denez, garapen ereduaren inguruko tokiko eztabaidetan nahi-
taezkoa dela kultura kontuan hartzea hainbat arrazoirengatik: 
giza eskubideak bultzatzeko, ezagutzaren gizartea egokitzeko 
eta pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko duen gaitasunagatik, bai-
ta, konkretuago esanda, hirigintzako eraberritzeetan edo gizar-
teratze prozesuetan egiten duen ekarpenagatik”1.

Bilbon eta bere metropolian ere kulturaren mesedeei arreta egin 
izan zaie. 1997ko Bilboko Guggenheim Museoaren irekiera ho-
rren adibide garbia da, hiriaren eraldatze prozesuaren eta bere 
jarduera ekonomikoaren susperraldiaren aitzindaria izan bai-
tzen. Horrela, Museoa ireki osteko urteetan, kultura-eskaintza 
zabaltzen saiatu da Bilbo; batetik, herritar gero eta jantziagoen 
behar berrietara egokitzeko, eta bestetik, ekonomian hirugarren 
sektoreak gero eta indar gehiago edukitzeak dakartzan eskaki-
zunetara doitzeko. Azken hauek, izan ere, bisitariak erakartzeko 
moduko kultura-eskaintza beharrezko dute.

Bilbao Metropolitarra-Bilbao Metropoli 30 Birbizteko Elkarteak 
dioen legez: “Hiriak ohiko aktiboei –artea eta kultura– etekina 
ateratzen ari dira hiriguneak biziberritzeko. Museoak, antzokiak, 
operak eta entzungelak baliatzen ari dira garapen ekonomikoa 
sustatzeko. Azpiegitura kultural hauek ekonomiaren eta hiriaren 
beraren berreskuratze prozesu handiagoaren barne beste eraikin 
eta eremuekin hartu-emanak izateko sortuak dira, hain zuzen”.

Kulturaren esparruan Bilbo metropolitarrak izandako bilakaeran, 
inbertitzeko ahalegin handiagoa izan da nagusi, horren bitartez 
lortu baita Bilbo metropolitarrak aisiari eta kulturari ondo loturiko 
hiri baten irudia eskaintzea”. Bilboko hiriak aparteko stand bat 
izan du 2010eko Shangaiko Erakusketa Unibertsalean. Hirigin-
tzako eraberritze prozesuaren nazioarteko eredu gisa azaldu da 
hiri txinatarrean, Hirigintzako Jardunbide Egokien Arloan.

Horrez gainera, kultura herrien aurrerabidearen erakusgarria 
da, jarduera ekonomikoaren pizgarria, azken finean. Kultura-
ren Euskal Behatokiaren datuek hala erakusten dute, baita ere, 
EAEn 6.367 enpresa baitago (guztirakoaren % 3,5) kulturaren 
esparruko jardunetan dihardutenak. Elkarte hauek zuzenean 
sortzen duten lanpostu kopurua 19.340koa da.

Gurean, Kultura eta Hezkuntza Sailaren bitartez, Bilboko Uda-
lak hiribilduaren jarduera kulturalaren kudeaketa eta dinamiza-
zioaren alde egiten du nabarmen, jarduera anitz antolatuz eta 
zerbitzu multzoa eta entitate egonkorrak eskueran jarriz. 2009an 

JARDUERA GUZTIRA EAE BILBO

Musika entzutea, oro har 7,4 7,4

Irakurtzea, oro har 7,0 7,2

Liburuak 6,8 7,1

Egunkariak 6,7 6,9

Zinema 6,1 6,1

Gaur egungo musika 
kontzertuak

6,0 5,9

Antzerkia 5,3 5,6

Bertsolaritza 5,2 3,2

Musika klasikoko kontzertuak 5,1 5,3

Aldizkariak 4,8 4,8

Museoak 4,9 5,2

Erakusketa-aretoak 4,7 4,7

Arte-galeriak 4,1 4,3

Liburutegiak 3,9 3,9

Dantza 3,9 4,1

Lirika 3,6 3,9

1. taula: Kultur-jardueren inguruko interesa 
(batez bestekoa). 2007-2008.

Iturria: Kulturaren Euskal Behatokia. Euskal Herriko kultura-ohitu-
ra, jarduera eta kontsumoari buruzko inkesta (2007-2008).

1Elisabeth Gateau, Hirien eta Tokiko Gobernuen Baltzuaren Idazkari Orokorra - CGLU.
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antolatutako ekintzak 2.719 izan direla azpimarratu beharra 
dago, guztira hirian ia 700.000 pertsona batu zituztenak.

Bestalde, liburutegi sarea edo udal artxiboa bezalako zerbitzu 
egonkorrek eta bestelako entitateek, hala nola, Bilbao Musikak, 
Arriaga Antzokiak eta Bilbao Arte Fundazioak, Bilboko biztanleen 
eskaera, interes eta arduren beharra asetzeko programazio eta 
zerbitzu-proposamen osokoa eta etengabekoa eman zuten, kul-
tura eta arte adierazpeneko modalitate eta genero guztietan.

Udalaren eskutik oraindik ere, Promobisa elkarteak zenbait ekin-
tza garatu du ekitaldi handietako formatua erabiliz, hiria sustatzeko 
eta, sinergiak baliatuz, bisitariak erakartzeko ere. Hirian izan duten 
eraginarengatik uda hasieran egiten diren musika jaialdi bi aipatu 
behar dira: aurrena, Bilbao BBK Live jaialdia, bere 4. urtean, ia 
53.000 pertsona batu baititu. Bigarrena Kobetasonik jaialdia da, 
2009koa bere bigarren urtea izaki, heavy eta rock musikaren in-
guruan bi egunetan 28.000 musikazale baino gehiago biltzea lortu 
duelako. Musika utzi gabe, Promobisaren lana aipatzekoa izan da 
AC/DC eta Bruce Springsteenen makrokontzertuen antolaketan. 
Guztira, 53.000 rockzale bildu zituzten bi ekitaldi hauek.

Jarduera hauek guztiak eta museoen eskaintza, abangoardiako 
azpiegitura kulturalak eta sektoreko ekimen pribatuaren esfor-
tzuak zein aurrera egiteko grina Bilboko eta inguruetako izae-
ra kulturalaren parte dira. Horiei esker, hiritarren bizi-kalitatea 
hobetzen da eta bisitariak etor daitezen metropolia erakargarria-
go bihurtzen da.

LIBURUTEGIAK

Bilbon liburutegi, hemeroteka eta dokumentazio- eta ikerketa-
zentroen eskaintza paregabea dago. Udal Liburutegien sare 
osokoa, batez ere, horren erakusgarri da. Castañoseko liburu-
tegi ireki berriarekin hamabost dira jadanik 2009an zabalik egon 
diren zentroak. Liburutegi publikoak zein pribatuak izan, denak 
ere izen onekoak dira, gainera.

Horren ildotik, Consumer-Eroskik ikerlan bat egin du 2009an es-
tatuko liburutegien kalitatea neurtzeko asmotan. 18 hiritako ehun 
liburutegi aztertu ondoren, zera ondorioztatu du lan horrek, Bil-
bokoek jaso dituztela notarik onenak.

Horien artean, Bizkaiko Foru Aldundiaren liburutegia nabarmen-
du behar da: 300.000 ale eta erreserba-funtsa gordetzen ditu, 41 
inkunable, 624 eskuizkribu eta lan zahar anitz barne dituenak.

Bilboko Arte Eder Museoaren liburutegia arteari lotuta dagoenez, 
dokumentu-bilduma espezializatuaren zaindaria da. Diziplina 
honetan diharduten ikertzaile eta adituen zerbitzura dago. Ba-
tez ere, euskal arteari buruzko dokumentazioa batzen saiatu da. 
Liburutegi honetaz gain, Guggenheim Museokoa eta Euskal Mu-
seokoa ere nabarmen ditzakegu.

Azkue Biblioteka Euskaltzaindiaren liburutegia da, giza zientzie-
tan espezialdua. Honek ere, euskal kulturaren ikerkuntzaren eta 
garapenaren alde dihardu.

Argazkia: Bilbao Next.
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Unibertsitate mailan, EHUk 873.000 ale baino gehiago ditu, bai-
na batez ere, 63.000 alez osatutako argazki-funts zabalagatik 
goraipatu beharra dugu bere liburutegia.

Sociedad Bilbaina elkartearenak ere merezi du aipatzea, bere 
bilduma pribatuan 40.000 ale zaintzen baititu.

2009. urtean, Bilboko zerrendan Deustuko Unibertsitateko li-
burutegi berria sartu da. EAEko handiena da Rafael Moneoren 
eraikin hau, eta Abandoibarrako ingurune bikainaren ohiko pai-
saia bilakatu da. CRAI (Ikaskuntza eta Ikerketarako Baliabideen 
Zentroa) du izena eta 1.000.000 ale gordetzen ditu, funts Zahar 
eta Historikoaren 60.000 ale inguru barne, hau da, XV. mendetik 
XIX. mendera bitarteko idazkiak.

Bilboko Udal Liburutegien Urteko Txostenean azaltzen den le-
gez, 2009. urtean, errendimenduaren adierazle guztiek gora 
egin dute.

Hiribilduko biztanleek 15 liburutegiz osatutako sarea dute esku-
ra, hala nola Bidebarrietako Liburutegi Nagusia, Deustuko eta 
Begoñako barrutietako udal liburutegiak, San Ignazio, Zurba-
ranbarri, Castaños, Otxarkoaga, San Frantzisko, San Adrian, 
Zabala, Errekalde, Irala eta Zorrotzako auzoetako liburutegiak, 
baita espezializatu bat, Bilbao Musika izenekoa (musika-funtsak 
soilik gordetzen ditu), eta Buiako zerbitzugunea ere. Halaber, 
Garellanoko liburu-gordailua dago nahiz eta pertsona orori ireki-
ta ez egon. Gordailu honek liburutegi sareko funtsen zati handi 
bat hartzen du liburutegien arteko mailegu eta zerbitzuetarako.

Liburutegietara egindako bisiten kopurua % 12tik gora igo da, 
760.904 izan baitira, guztira. Azken lau urteetan lortutako ko-
puru handiena da, izan ere, eta iazko goranzko joera berresten 
du. % 11 igo da, bestetik, kide berrien kopurua (azken urteetan 
erregistratutako igoerarik nabarmenena), beraz, dagoeneko 
86.000 pertsona dira Bilboko udal liburutegietako erabiltzaile-
txartela daukatenak.

Internet bidez bibliografia katalogoa kontsultatzeko aukerak ha-
rrera ona eduki du, bitarte horrekin egindako kontsultak % 31 igo 
baitira. Liburu eta bestelako kultura-euskarrien etxerako mailegu 
zerbitzua 445.732 pertsonek erabili dute aurten, zera, iaz baino 
% 9,6k gehiago. Halaber, teknologia berriek izandako bultzada 
handia aipatzeko modukoa da, liburutegi anitzetan hornikuntza 
eta WI-FI konexioak eskueran jarri baitira.

Udal liburutegiek doan ematen dizkiote hiritar orori informazioa, 
kultura eta ezaguerarako sarbide zerbitzuak. Horrela, adin guz-
tietarako eta gai askotako 381.000 ale baino gehiago jartzen 
dituzte beraien eskura, ondoko euskarri hauetan: liburuak, al-
dizkariak, egunkariak, CD-ROMak edo DVDak. Horiez gain, 
zerbitzu hauek ere eskaintzen dituzte: laguntza pertsonalizatua 
informazio bilaketan, liburutegiak ezagutzeko ikastaro eta bisi-
taldiak, jarduera kulturalak, Internetera sarbidea doan, erabil-
tzaile orori zuzendutako irakurketa suspertzeko liburutegietako 
programak eta katalogora sartzeko eta abarretarako baliagarria 
den web orri bat.

1. grafikoa: Bilboko liburutegien gaineko adie-
razleen bilakaera, 2005-2009.

Iturria: Bilboko Udaleko Kultura eta Hezkuntza Saila. Bilboko Udal 
Liburutegiak.
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Liburutegietara egindako bisiten ko-
purua % 12 igo da. Hortaz, 2008an 
ikusitako goranzko joerak bere ho-
rretan dirau.
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ARTE ESZENIKOAK

ANTZERKIA, DANTZA ETA MUSIKA

Bilbao Eszena
Bilbao Eszena 2004an, Antzerkiaren Mundu-mailako Egunean 
bertan inauguratu zen udal zerbitzua da. 600 m²-ko azalera du, 
denetariko baliabide material eta teknikoez hornitutako entse-
guetarako doako areto handi bi hartzeko nahikoa. Bi areto horiez 
gain, lanerako edo bilerak egiteko aproposak diren gelak ere ba-
dira bertan, ordenagailua eta Internet WI-FI eta guzti, baita arte 
eszenikoen gaineko dokumentazio-zentro bat ere. Hori guztia arte 
eszenikoetan prestakuntza, sormena eta ekoizpena errazteko xe-
deaz bideratu da. Esandakoez gain, Barrutietako Udal Zentroetan 
ere entseguetarako beste 7 areto daude erabiltzaileen eskura.

Zentro hau bokazio berritzaileaz sortu da, udalerriko antzerki eta 
dantza talde amateurren eta konpainia erdi profesionalen zerbi-
tzura zein arte eszenikoetan interesaturik dagoen pertsona ororen 
zerbitzura egoteko asmoarekin. Zentroaren xede nagusia, hortaz, 
Bilboko antzerki amateurraren eta erdi profesionalaren lana ba-
bestea eta zabaltzea da eta, harago joanez, Bilbo Handikoa eta 
Bizkaiko probintzia osokoa ere bai.

Zentroak Antzerki hastapenetako zein hobekuntzako ikastaroak, 
Eszenakoak, Umeentzako Antzerkia, Antzerki musikala, Antzerki 
hastapenetako familientzako klaseak eta hainbat ikastaro mo-

LIBURUTEGIA Bisitak Bisita/biztanleko Erabiltzaileak Maileguak Funtsak Barrutiak

Deustu 105.501 2,8 11.875 57.371 24.268
Deustu

San Ignazio 35.156 1,8 6.035 30.994 19.951

Zurbaranbarri 7.686 0,6 2.102 7.977 8.813
Uribarri

Castaños 37.633 1,4 873 10196 4.057

Otxarkoaga 23.397 2,1 2.725 11.695 15.809 Txurdinaga-Otxarkoaga

Begoña 81.444 1,4 11.715 57.246 28.034 Begoña

Bidebarrieta 323.064 0,9 31.937 178.548 128.267

Ibaiondo

Bilbao Musika 16.113 871 4.658 7.534

San Adrián 8.139 0,8 1.781 7.432 7.669

San Frantzisko 26.426 2,4 3.386 12.896 16.654

Buia 237 0,8 196 5.520

Zabala 4.160 0,6 688 5.004 4.048

Irala 10.369 0,9
1.836

9.150 8.695 Errekalde

Errekalde 49.640 1,4 28.741 14.269

Basurtu-Zorrotza
Zorrotza 31.939 2,7 3.563 21.361 14.711

Garellanoko liburu-gordailua 2.267 73.070

Total 760.904 86.857 445.732 381.369

2. taula: 2009ko Bilboko liburutegien datuak.

Iturria: Bilboko Udaleko Kultura eta Hezkuntza Saila. Bilboko Udal 
Liburutegiak.
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2009an, Bilbao Eszenak “Artistak 
Egoitzan” programa antolatu du le-
hen aldiz, Bilboko arte eszenikoen 
pizgarri bilakatzeko asmoarekin.

nografiko antolatu ditu. Gainera, arte-sormena eta prestakuntza 
sustatzeko hainbat jarduera bideratu ditu, eta hauekin eta haiekin, 
guztira, 27.738 parte-hartzaile bildu ditu.

2009an zehar garatutakoen artean “Artistak Egoitzan” programa 
lehen aldiz antolatu izana nabarmendu behar dugu. Egitarau ho-
nek Bilboko arte eszenikoen pizgarri bilakatu nahi du, aukeratu-
tako proiektuen artista edo ikertzaileei bidea erraztuz. Horreta-
rako, baliabide ekonomikoak, instalazioak eta bitarte teknikoak 
eskaintzen zaizkie eta bere proposamenak aurrera eramateko 
laguntza artistiko beharrezkoa ematen zaie. Aurreneko urte ho-
netan 74 hautagaitza jaso dira Bilbao Eszenan.

Halaber, Bilbao Eszena egitasmoaren barne, Hiribilduko antzerki 
eta dantza amateurreko eszena osatzen duten taldeen emanaldiak 
sustatu eta antolatzen dira. Zirkuitoa programa dugu horren adibide 
bat, taldeek Barrutietako Udal Zentroetan eurek idatzitako eta an-
tzeztutako lanak aurkezteko aukera izan dezaten sortutakoa dena.

Zirkuitoaren bederatzigarren urtea izan da 2009koa. Aurten, 25 
emanaldi egin dira tokiko antzerki eta dantza konpainiekin elkar-
lanean. Hortaz, guztira, 200 emanaldi antolatu dira eta 18.000 
ikusle izan dira, programa 2001ean martxan jarri zenetik hona. 
Horrezaz gain, ibilbide honekin, argi geratu da Bilbao Eszena 
Euskadin dagoen antzerki amateurreko zirkuitu bakarra dela.

Arriaga Antzokia 
1799tik aurrera, Bilbon bazegoen arte eszenikoak garatzeko 
areto jakin bat, Ronda kalean, baina sute batek irentsi zuen erai-
kina. 1834. urtean inauguratu zen Hiribilduaren Antzokia izena 
hartu zuena, zera, Arriaga Antzokia, egun dagoen tokian bertan. 
Berrogeita hamabi urte geroago, 1886an, itxi egin zuten behera 
botatzeko, bi karlistada eta Bilboren setioa igaro ondoren.

Joaquín Rucoba arkitektoak zuzendutako bost urteko lanak eta 
milioi bat pezetako inbertsioa eginda, 1890ean hiribilduaren an-
tzoki berria altxatu zen, gerora Arriaga Antzokia izenaz ezagu-
tuko zena, eraiki zuten plazaren izen bera hartu zuelako. Plaza 
hau Juan Crisóstomo de Arriaga konpositore bilbotarraren ome-
nez egin zuten.

1914ko abenduaren 22an gertatutako sute batek ia erabat suntsitu 
zuen eraikina. Federico de Ugalde arkitektoari egokitu zitzaion za-
harberritzea, eta 1919. urtean, berriz inauguratu zuten, Giuseppe 
Verdiren Don Carlo opera oholtzara eramanez.

Ireki orduko “lehen mailako” plazatzat hartu zutenez, garai har-
tako aktore eta antzerki munduko konpainia berebizikoenak izan 
ziren Bilbon. Gerra Zibilaren garaian bere jarduera bertan behe-
ra utzi beharra izan zuen, baina Arriagak ohi bezalako normalta-
suna berreskuratu zuen gatazka amaitu eta gero.

1978an Bilboko Udalak Arriagaren jabetza bere gain hartu zuen 
eta berriz eraberritu zuen. 1986. urteko abenduan beste behin ire-
ki zituen ateak, dagoeneko udaleko kapitalarekin soilik kudeatu-
tako sozietate anonimoaren eskuetan zegoela. Aro berri honetan, Argazkia: Bilbao Turismo.
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agertokia punta-puntako artista eta ikuskizunekin bete du, eraba-
teko estreinaldiak hartu ditu eta, horrezaz gain, gerora munduko 
hainbat plazatan aurkeztu diren muntaketen ekoizpena ikusi du.

2009. urteko Arriaga Antzokiaren okupazio-tasa nabarmenga-
rria izan da, % 67,82koa, hain zuzen. Antzokian antolatutako 
65 ikuskizunen 233 emanaldi eskaini du, guztira 166.531 ikusle 
batu dituztenak. Ikuskizun bakoitzeko batez besteko 775 ikusle 
izanda, aurten antzokiak 190 egunez ireki ditu ateak.

Egindako 65 ikuskizun horien artean, 21 antzerki muntaketa, 8 
dantza ikuskizun, 20 kontzertu, 9 opera etxe, 4 musikal, zarzuela 
1 eta mota anitzeko beste 2 ikuskizun egin ziren.

Genero musikalak ikusleen % 32,2 hartzen du, gehien ikusitako 
ikuskizunak Mamma mia eta Bilbao-Bilbao izan baitira, hurrenke-
ra honetan. Antzerkiak ikusle guztien % 31 erakarri du. Izan ere, 
2009an gehien ikusitako hirugarren ikuskizuna La vida por de-
lante antzezlana izan da. Operak, bere aldetik, ikusleen % 13 
bildu du, eta dantzak, % 6 pasatxo.

2009an bildu duen diru-kopurua 3.128.425 eurokoa izan da. 
Ikusle bakoitzeko bildutakoaren arabera, musika ikuskizunak dira 
diru gehien batzea lortu dutenak (% 35,5), eta kontzertuak gu-
txien bildu dutenak (% 12,6). Diru-sarrerarik nabarmenena lortu 
duena Mamma mia izan da, 1.589.512 eurorekin, guztirakoaren 
% 50,8, hain zuzen ere.

BAD (Bilbao Antzerkia Dantza) 
Bilboko Antzerki eta Dantza Garaikideko Jaialdia, Bilbao Antzerkia 
Dantza BAD, hamaikagarren urtez segidan antolatu da 2009an. 
Diziplina anitzeko egitarauari jarraituz, hogei konpainia bildu dira 
erabateko 6 estreinaldi egiteko eta Estatuan edo Euskal Herrian 
aurkeztu diren beste 13 ikuskizun plazaratzeko.

BAD Bilboko Udalaren Kultura eta Hezkuntza Sailaren erronka 
dugu. Honen xedea zera da, sortzaile berrien abangoardiako ikus-
kizun berritzaileagoak eta, batez ere, ohizkotik kanpo direnak ohol-
tzara eramatea, antzerkia gazteei hurbiltzeaz gain epe luzera hare-
kiko atxikidura izan dezaten balio duen plataforma izan dadin.

Era berean, abangoardiako arte eszenikoen arloan diharduten 
hainbat pertsonaren topagune aparta da, batzuen eta besteen 
arteko hausnarketa bideratzeko, hala nola artistak, programa-
tzaileak, ekoizleak eta sustatzaileak.

Euskalduna Jauregia
2009. urtean, Euskalduna Jauregiak X. urteurrena ospatu du Es-
tatuko Biltzar Jauregien buru izanik, bai okupazioari, bai ekitaldi 
kopuruari begira. Gainera, Estatuko Auditorium Publikoen buru ere 
bada. 2003. urtean “World´s Best Congress Centre 2003” Apex 
Award deritzona jaso zuelarik, hau da, nazioarte mailan Biltzar Jau-
regi batek jaso dezakeen saririk garrantzitsuena, Bilbo berriaren 
eraldatze eta sendotzearen mugarri adierazgarrienetarikoa dugu.

2. grafikoa: Arriaga Antzokiko 2009ko ikuskizunak, 
generoaren arabera.

Iturria: Arriaga Antzokia (Bertaratutakoen eta okupazio-mailaren 
estatistika).
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Gainera, ondoko ziurtagiriak bereganatu ditu: Kalitatearen ISO 
9001 araua, Ingurumen kudeaketaren ISO-14001 araua eta Lan-
arriskuen prebentzioaren OHSAS-18001 araua, baita Turismo 
Kalitatearen Q saria ere, Jauregiaren kasuan. Halaber, Jauregia 
Jatetxe eta Catering Zerbitzua Ingurumen Kudeaketako ISO 14001 
ziurtagiriaren eta Turismo kalitatearen Q sariaren jabe da, eta Etxa-
nobe Jatetxeak, bere aldetik, Michelin izar bat eskuratu du.

1999ko otsailaren 19an inauguratu zen Federico Soriano eta Do-
lores Palacios arkitektoek sortutako lana: etengabeko eraikitze-
prozesuan dagoen itsasontzia dela esan liteke, Euskalduna on-
tziolako dike batetik irtengo balitz legez azaltzen baita. 53.000 
m²–ko azalera duen erabilgarritasun anitzeko gunea da, instalazio 
berritzaileekin hornituriko hainbat eremu barne sartzen dituena. 
Azken hauen kalitatea eta zentroak eskaintzen duen zerbitzu sor-
ta dira gizartearen onespen maila handiaren berebiziko oinarria.

Bilboko erdigunean kokatuta dagoelarik, ekonomia- eta enpresa-
munduko zein erakundeko, gizarteko eta kulturako jarduera sorta 
zabala hartzen du. Hemen garatzen da, halaber, ABAOren Opera 
Denboraldia, Estatu osoko eta Europako garrantzitsuenetarikoa 
eta izen onenekoa. Bilbao Orkestra Sinfonikoak (BOS), 1922an 
lehen kontzertua eman zuen musika erakunde bikainak ere egoi-
tza du bertan.

Hamar urte hauetan, Euskaldunaren instalazioetan 6.379 ema-
naldi eta ekitaldi egin dira eta 4.192.807 bisitari hartu dira. Datu 
hauek kontuan hartuta, aise ikus daiteke Jauregiak gizartean oro 
har lortu duen oihartzuna eta onespena.

Ibilbide honetan, Euskalduna Jauregiak bere zerbitzuen ustiape-
nari lotutako 7,49 milioi euroko superabita lortu du, diru-laguntza 
publikoetatik euro bat bera ere jaso gabe.

Azken hamar urteetan, Euskalduna Jauregiaren jarduerek Euskal 
Herriko BPGan 612.694.000 euroko (102.000 milioi pezeta, ia-ia) 
ekarpen ekonomiko positiboa izan dute, edo bestela esanda, inau-
guraziorako eta martxan jartzeko egindako inbertsioaren zenbateko 
bera 7,5 bider.

Euskaldunak 1.162 lanpostu iraunkor mantentzen lagundu du 
urtetik urtera. Eta, horretaz gain, Herri Ogasunari 52.971.000 
euroko ekarpena egin dio BEZ, PFEZ eta Sozietateen gaineko 
zergaren ordainetan.

Jauregiaren ibilbideari hasiera emateko inaugurazio ekitaldian na-
zioarte mailan oso ezagunak diren artistek hartu zuten parte, hala 
nola Barbara Hendricks, Ainhoa Arteta, Asier Polo, Igor Yebra eta 
Stephanie Roublot. Entzungela Publikoen buru ere bada, 384 ikus-
kizun oholtzara eraman baititu (kontzertuak, opera, balleta, antzer-
kia, dantza, etab.). Guztirako ikusle kopurua 364.293 pertsonakoa 
izan da eta sarreren salmentak 9 milioi euro gainditu ditu.

Hainbat izan dira, bada, aurten ikusgai egon direnak: Yasmine 
Rezaren Un dios salvaje antzezlana, Kubako Ballet Nazionala-
ren Giselle entzutetsua eta Hoy no me puedo levantar musika-
la, edota artista anitzen ikuskizunak, besteak beste, Diana Krall, 
Joaquín Sabina, Pedro Halffter, La Oreja de Van Gogh, Fiorenza 

Euskalduna Jauregia Estatuko en-
tzungela publikoen buru da; hamar 
urteko ibilbidean zehar, 6.379 ema-
naldi eta ekitaldi eskaini ditu eta 
4.192.807 ikusle hartu ditu.

Argazkia: Palacio Euskalduna - Euskalduna Jauregia.
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Cedolins, Boris Belkin, Ian Fountain, Saleem Abboud eta Jabier 
Muguruza. Ez dago zalantzarik musikaren eta arte eszenikoen 
aldetik udalerriarentzat urte oparoa eta ezin hobea izan dela.

Jarduera hauek guztiak, biltzarrak barne, 901 ekitalditan bildu dira, 
agenda guztiaren okupazioaren % 92, alegia. 504.970 ikusle jaso 
dituenez, inauguraziotik Jauregiak inoiz jaso duen bisitari kopuru 
handiena hartu du aurten.

Pasa den urtean 1.400 pertsonari lan eman diolarik eta 300.000 
euroko superabita izan duelarik, Euskalduna Jauregiaren kudeake-
ta ekonomikoak inolako diru-laguntzarik gabe hasiera-hasieratik au-
rrera egin izana du bere alde.

Are gehiago, Euskadiko BPGan 88,6 milioi euroko eragin ekono-
mikoa izan du 2009an Jauregiak bultzatutako jarduerak.

Musika jarduera eta ikuskizunei dagokienez, honako hauek izan 
dira programatutako 384 emanaldiak: orkestra eta abesbatzen 75 
kontzertu; musika klasikoko 10 kontzertu eta errezitaldi; Musika 
Bandaren 12 kontzertu; 67 Musika-Música kontzertu; 31 opera 
emanaldi; 19 ballet eta dantza emanaldi; 6 zarzuela; 116 antzezlan 
eta 48 kontzertu eta errezitaldi.

Barakaldo Antzokia
Berritu eta gero, Barakaldo Antzokiak Barakaldoko eta ingurue-
tako jarduera kulturalaren erreferentziazko azpiegitura izateari 
eutsi dio. Antzerkia, zinema, dantza, musika diziplina ezberdinak 
eta eskoletako ikuskizunak eskaintzen ditu.

2009. urtean, 58.280 pertsona bertaratu zen 233 emanalditan 
zatitutako 161 ikuskizunez gozatzeko. Denetara, 428.070 euro 
batu zituzten emanaldiok, aurreko urtean baino % 20 gehiago.

161 ikuskizun horietatik 36 antzezlanak izan dira, batez beste 
2,1 emanalditan eskaini direnak, eta, guztira, 21.970 ikusle ber-
taratzea lortu dutenak. Halaber, 35 musika eta dantza ikuskizun 
eta ekitaldi liriko egin dira, 12.242 ikusle izan dituztenak. 38 zi-
nema emanaldietara bertaratutakoak 4.168 izan dira. Azkenik, 
Barakaldo Antzokian egindako jarduerekin amaitzeko, eskola-
umeei zuzendutako 14 ekitaldiak eta jatorri anitzeko beste 38 
aipatu behar ditugu, guztira 19.900 pertsonaren parte-hartzea 
izan dutenak.

Social Antzokia
Basauriko Social Antzokia 1993. urtean bigarren aldiz inauguratu 
zuten, arte eszenikoetarako eta zinemarako gune bezala. Basau-
riko Udal Kultur Etxearen kudeaketapean dago eta eskaintza mul-
timedia (zinema, antzerkia, musika eta dantza) jartzen du eskura 
adierazpen mota asko bat eginez. Hala, merkatuari begira komer-
tzialak direnak eta nortasun publikoko erakunde batek derrigo-
rrez ikerketari eskaini beharreko tokia uztartzen eta hauen arteko 
oreka aurkitzen saiatzen denez, publiko heterogeneo eta zabalari 
egokituko zaion programazioa antolatzen du.

3. grafikoa: Euskalduna Jauregiko 2009ko ema-
naldiak, generoaren arabera.

Iturria: Euskalduna Jauregia.

4. grafikoa: Barakaldo Antzokiko 2009ko 
ikuskizunak, generoaren arabera.

Iturria: Barakaldo Antzokia.
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Kamerino zabalak eta ikuskizunetarako instalazio teknikorik 
aurreratuenak ere baditu, guztirako 756 ikuslerentzako edu-
kierarekin. Zentroak 300 bazkide baino gehiago ditu.

2009an zehar, 39.000 ikusletik gora hurbildu da Social Antzokian 
antolatutako ekitaldi eta zinema emanaldietara, hots, iaz baino 
gutxiago. Edonola ere, antzokiaren diru-bilketak ez du sufritu; al-
derantziz, % 17 hazi da eta 156.302 eurora igo da.

Rigoletto operak batu du ikusle gehien, Ismael Serrano kantau-
torearen antzezlan eta kontzertuez gain.

Bilborock-La Merced
Bilborock-La Merced Bilboko metropoliaren kultura jardueraren 
erreferentea da 1997. urtean ateak ireki zituenetik. Orduz geroz-
tik, izan ere, asko izan dira bertan gauzatutako ekintza eszeniko 
eta artistikoak, besteak beste, musika, antzerkia, dantza, zinema 
edo olerkigintza.

1.330 m²-ko azalera du eta teknologia berrienekin hornituta dago. 
Halaber, 500 pertsonako gehieneko edukiera duen erabilera ani-
tzeko aretoa dago bertan, baita musika-taldeentzako entsegue-
tarako 7 lokal ere, behar bezala hornituta eta hosgabetuta.

Gune berean Euskal Herriko Musika Artxiboa gordetzen da; 
10.000 erreferentzia baino gehiago ditu, kontsultarako multime-
dia sistema egokitu batekin ikus daitezkeenak.

Urteroko Bilborock-La Merced programa udalerriaren kultur-
eskaintzako ezinbesteko atala da jadanik. Urte honetan zehar 
egindako adierazpen eszeniko esanguratsuenak egitarauko 59 
kontzertu eta formatu txikiko 56 antzezlanen oholtzaratzea izan 
arren, zentroa beste jarduera asko bideratzeko erreferentziazko 
gunea ere bada, adibidez, kontu-kontalariak, poesia-errezitaldiak 
edo dantzaldiak.

Hori horrela, nahiz eta instalazio hauek, zaharberritze-lanak di-
rela medio, hilabete batzuk itxi behar izan diren, 34.055 pertsona 
bertaratu dira aurrera eraman diren 188 ekitaldi inguru ikusteko.

Bilbaomusika
BilbaoMusika Bilboko Udalaren menpeko Tokiko Erakunde Auto-
nomiaduna da, Musika Eskolaren, Udal Musika Bandaren, Udal 
Txistulari Bandaren eta prestakuntza tailerren kudeaketa bere 
gain hartzen duena. Laburbiltzeko, udal mailako kultura musikala 
eta musika-adierazpenak sustatu eta zabaltzeaz arduratzen da.

Batik bat, bere xedeak hauek dira: arautu gabeko musika ikaske-
tak ematea eta kontzertuak, hitzaldiak edo entzunaldiak antola-
tzea. Hauek eta beste jarduera batzuk ere gauzatzeaz arduratzen 
da musika adierazpena zentzu zabalenean hedatzeko. Halaber, 
musikaren arloko beste erakunde edo instituzioekin elkarlanean 
aritzen da musikarekiko zaletasuna garatzeko.

2009. urtean ondoko jarduketa-eremuetan jardun izan da.

JARDUERA
Programatutako 

ekitaldiak
Bertaratutakoak

Antzerkia 56 11.945

Kontzertuak 59 15.707

Zinema - bideoa 18 1.557

Kontu kontalariak 6 390

Txotxongiloak 4 360

Poesia errezitaldiak 3 240

Hitzaldiak 8 545

Prentsaurrekoak 4 160

Dantza 6 1.035

Programatutako 
bisitak

2 25

Mota anitzeko 
ekitaldiak

6 1.200

Beste batzuk 16 891

GUZTIRA 188 34.055

3. taula: Bilborock 2009ko jarduerak eta 
bertaratutakoak.

Iturria: Bilborock – La Merced.
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Udal Musika Eskola

Entitate honetako matrikulazioek gora egin dute berriro 2009-
2010 ikasturtean, guztira 1.711 matrikula lortu arte (aurreko ikas-
taroan baino % 10,2 gehiago).

Honen barne egindako ekitaldien artean, hainbat entzunal-
di, kontzertu eta Jam Session deritzenak aipatu beharra dago, 
irakasleen eskutik zein ikasleen eskutik. Ezin aipatzeke utzi In-
terprete Gazteen zikloak, Musikari Gazteen Kontzertuak ezta 
Irakasleen kontzertuak ere; azken hauek, gainera, orkestra-kide 
gisa Euskalduna Jauregian antolatutako Musika-Música progra-
maren barne parte hartu dute. Santa Zezilia ospatzeko kontzertu-
jaialdiak ere gero eta ikusle gehiago batzen ditu urtetik urtera.

Bertan eskainitako Prestakuntza Lantegi espezializatuak, izen 
handiko profesionalek ematen dituztenak, aurten, euskarazko bi 
ikastaro jarri dituzte eskueran.

Ikasturte honetan zehar Bilboko ikastetxeei eskainitako doako 
Kontzertu Didaktikoak 10 izan dira.

Urtetik urtera parte-hartzaile gehiago dituzten jardueren artean, Colo-
nias Musicales de Verano – Udaleku Musikalak aipatu beharra dugu, 
gazteentzako musika, kantua eta dantza bizigarri egiteko asmoare-
kin, haientzako bereziki prestatutako baliabide erakargarriak erabil-
tzen baitituzte, hala nola pintura, mimoa, marrazkia, koreografiak, eta 
halakoak. 2009an 200 ume inguruk hartu dute parte, 4 eta 12 urte bi-
tartekoak. Udalekua amaitzeko, aurrez prestatutako ikuskizun baten 
emanaldia aurkeztu zuten Deustuko Unibertsitateko Paraninfoan.

Udal txistulari banda

2009. urtean, Euskalduna Jauregian egin ohi dituzten kontzer-
tuek programazioaren barne lekua hartu dutela ageri da. Hainbat 
musikarik eta mota askotariko taldeek (banda tradizionala, gan-
bera-taldeak, orkestrak, etab.) parte hartu dute. Publikoaren 
aldetik ere nabaritu da eskaintza kulturalaren barne sendotzen 
joan direla kontzertuok, aurreko urtearekin alderatuta ikusle ge-
hiago batu baitituzte, 700, batez beste.

Euskalduna Jauregian ez ezik, Bandak 43 protokolo edo/eta 
inaugurazio ekitalditan parte hartu du, OLBEren opera denbo-
raldiarena, kasurako. Bestetik, Alde Zaharrean barrena ibili da 
hogei bat kalejiratan (Merkatari Elkartearekin sinatutako hitzar-
menari jarraiki), edo 2009ko Txistularien Alardean, baita ere, 
Euskal Herriko bazter guztietatik etorritako txistulariekin, San 
Anton Abesbatzarekin, Euskadi Brass Metal Boskotearekin eta 
Bilboko dultzaineroekin, besteak beste.

Udal Musika Banda

2009. urtean zehar, Euskalduna Jauregiko Auditoriumean egiten 
duen kontzertu denboraldiari ekin dio beste behin. 12 kontzertu izan 
dira, guztira, eta sona handiko bakarlari eta zuzendariek esku hartu 
dute: Miguel Rodrigo, Spanish Brass Luur Metalls, Elsa Roch, Lowell 
Graham, Juanjo Munera, Félix Hauswirth, edo Sole Giménez.

Argazkia: Bilbao Turismo.
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MUSEO JARDUERAK

Guggenheim Bilbao Museoa
Museoa “egitura ausarteko eta diseinu berritzaileko mugarri arkitek-
tonikoa da, bertan erakusgai dagoen artearen hondoko oihal pare-
gabea osatzen duena”. Guztirako 24.000 m²-ko azalera izaki, Frank 
O. Gehry arkitekto estatubatuarraren lan bikaina, XX. mendeko ar-
kitektura eraikuntzen arteko abangoardiakoenen artean legoke.

Erakusketa-eremuak 11.000 m² hartzen ditu, eta hiru mailatan 
banandutako 20 galeriatan egokitu da. Galeria hauetan nabar-
menena tamaina handiko artelanen erakusketara zuzenduta da-
goena dugu eta, nola ez, 50 metroko altuera duen erdiko ataria, 
bisitarientzako harrera-gunea eta norabide hartzeko tokia dena.

2009. urtean 905.048 bisitari jaso ditu Museoak, aurreko urtean 
baino % 4,8 gutxiago. 1997an inauguratu zenetik hona Museoak 
hartu duen pertsona kopuruari erreparatzen badiogu, zera ondo-
rioztatuko dugu, eraikin ezagun honek eta gordetzen duen arte 
garaikideko bildumak dagoeneko 12.000.249 milioi pertsona 
erakarri dituztela.

Urte honetan zehar aldi baterako hiru erakusketa egon dira ikus-
gai; horien artean, Takashi Murakami izeneko artista japoniar po-
lifazetikoaren lanaren inguruan inoiz egin den atzera begirako 
garrantzitsuena aipatu behar dugu, alde batetik, eta bilduma 
egonkorraren bi aurkezpen, bestetik.

Museoa bisitatzen dutenen jatorri geografikoari begira, joera Bil-
bora datozen turisten datu orokorren ildo beretik doala ageri da. 
Estatutik datozenak gehiago izan dira aurten, % 34tik % 40ra 
igo baita horien portzentajea. Sei puntuko alde horrek nolabait 
atzerritik etorritako bisitari kopuruak beste sei puntu galdu izana 
berdintzeko balio du. Halaber, Euskaditik etorritako turisten ehu-
nekoa lau puntu igo da 2008. urtearekin alderatuta.

Azken turista hauen artean, Bizkaitarrak izan dira gehienak –ia 
100.000-. Izan ere, Museoak jaso dituen bisitarien % 78,5 EAE-
koak izan dira.

Lehen esan bezala, atzerritik etorritakoen kopuruak nabarmen 
egin du behera (iaz baino 85.000 gutxiago etorri dira gurera, gutxi 
gora behera). Hala ere, bisita guztien % 60 izan dira atzerritarrak. 
Guggenheim Bilbao Museoak hartu dituen atzerritar gehienak 
frantsesak izan dira, eta horien atzetik, alemanak eta ingelesak.

Areatzako Kioskoan eskaintzen dituzten udaberriko kontzertuak, 
Musikaren Europako Eguna ospatzeko inaugurazioko kontzer-
tua, edo Aste Nagusian, egunetik egunera, 600 pertsonatik gora 
biltzen dituztenak, Bandaren jarduera benetan aipagarria eta oso 
aintzat hartzekoa dela erakusten dute.

2008an egindakoaren ildo beretik, eta jasotako enkarguari eran-
tzuteko, Udal Musika Bandak A Bilbao (Hiru eskema sinfoniko) es-
treinatu du aurten, Bernardo Adam Ferrero musikagilearen lana.

5. grafikoa: 2008-2009 urteetako bisitarien ehune-
koaren bilakaera, jatorri geografikoaren arabera.

Iturria: Guggenheim Bilbao Museoaren 2009ko balantzea.
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Hezkuntza programak

Azken zazpi urteetan jendeak harrera gero eta beroagoa egin 
dienez, 2009an dagoeneko 571.795 pertsonak parte hartu du 
Guggenheim Bilbao Museoak antolatutako berrogeita hamar 
hezkuntza programetan. Hauen bidez, Museoak pertsona oso 
desberdinen gustuei egokitzeko ahalegina egin du: hezkuntza 
arloko pertsonak, haurrak, familiak, gazteak, lagunak eta gizar-
tean egoera ahulean daudenak.

2009. urteko ekitaldi amaieran, Museoaren Lagunak 16.110 zi-
ren, jadanik, hau da, Estatuko museoetako kolektiborik handiena 
eta Europako nabarmenenetarikoa. “Kide Korporatiboak” pro-
gramaren kideen kopurua 134koa da dagoeneko.

Museoak euskal ekonomian izan duen eragina

Guggenheim Bilbao Museoaren 2009ko jarduerek Euskadiko 
BPGan 204 milioi eurotik gorako eragin ekonomikoa izan dute. 
Arte-gune honetara etorritako bisitek egindako gastuaren on-
dorioz, BPGko 185.576.062 milioi eurotik gorako aberastasuna 
sortu da. Hori ez ezik, Euskadiko Herri Ogasunei 25 milioi euro 
baino gehiagoko ekarpena egin die Museoak eta, gainera, 3.695 
lanpostu mantendu ditu.

Guggenheim Bilbao Museoa Europako kultur erakundeen buru 
izaten jarraitzen du norbere burua finantzatzeko gaitasunari be-
gira. 2009. urtean erdietsitako indizea % 65 ingurukoa da.

6. grafikoa: 2008-2009 urteetako atzerriko bi-
sitarien ehunekoaren bilakaera, jatorri geogra-
fikoaren arabera.

Iturria: Guggenheim Bilbao Museoaren 2009ko balantzea.

7. grafikoa: 1998-2009 urteetan Museoak euskal 
ekonomian izandako eragin ekonomikoa.

Iturria: Guggenheim Bilbao Museoaren 2009ko balantzea.
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Bilboko Arte Eder Museoa
Iaz ehun urte bete zituen Museoa sortzeko, hastapenetako Arte 
Eder Museoak (1908an sortu zen eta 1914an ireki zituen ateak) eta 
Arte Modernoko Museoak (1924an inauguratua) bat egin behar izan 
zuten. Instituzio biak eta haien bildumak 1945ean elkartu ziren on-
dorio guztietarako, eta urte hartan bertan egin zen eraikin zaharra. 
1970ean eraikin modernoa gehitu zitzaion eta, 2001ean, berrikuntza 
lan handia egin ostean, Museoak gaur egun duen itxura hartu zuen.

Museoa erakundeek eta herritarrek egindako ekarpenekin eta 
museoak berak erositako lanekin bere bilduma osatuz joan da. 

Argazkia: Bilbao Turismo.
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Guztira, XII. mendetik gaur egunera arteko tarte kronologiko za-
balaren adierazgarri diren 8.000 artelan baino gehiago dira. Pin-
tura, eskultura, marrazki, grabatu eta dekorazio-artearen erakus-
garrien adierazpen artistiko anitzak osatzen du bilduma.

Bilboko Arte Eder Museoak 207.978 bisitari erakarri ditu, deneta-
ra, 2009an. Horrek erakusten du pinturazaleak erakartzeko bere 
gaitasuna areagotuz doala; ez, ordea, 2008ko datuekin aldera-
tzen badugu, orduan Sorollari eskainitako erakusketarekin mol-
de guztiak apurtu baitziren.

Dena dela, aurten ere programazio ikusgarria aurkeztu du pinakoteka 
garrantzitsu honek. Cézanne, Zumeta eta Joaquín Mirò dira horren 
adibide batzuk. Erakusketa bisitatuena, baina, Murillo gaztea zeritzo-
na izan da. Ezin ahaztu dezakegu Gonbidatutako Obra programak 
parada eskaintzen duela beste erakunde batek aldi baterako utzi-
tako artelan bat herritarrei hurbiltzeko, bilduma egonkorraren barne. 
2009ko egitarauan Paul de Vos, Morales eta Manet-en lan bikainak, 
edota Lucian Freud-en Reflection with two children (Isla eta bi haur) 
autorretratu arrakastatsua erakusgarri egon dira. Azken hau Madrilgo 
Thyssen-Bornemisza Museoaren bildumako pieza bat da.

Hain tradizio luzekoa izanik eta bere bilduma bikainaren aberasta-
sun eta interes handia dela-eta, Bilboko Museotzat hartu ohi da eta 
Bizkaiko lurraldeari ere oso lotuta egon da beti. Hori horrela, ez da 
harritzekoa, beste museoetan gertatzen denaren kontra, bertaratzen 
diren bisitariak nagusiki Bilbokoak eta Bizkaikoak izatea, batzuek eta 
besteek programazioen guztirako zaleen % 80 egiten baitute, ia-ia.

Horien atzetik, atzerritarrak dira gehienbat Bilboko museoaren 
proposamenak gogoko dituztenak. Ingalaterratik edo Frantzia-
tik datozenak Kataluniakoak edo Madrilgoak baino gehiago dira 
nonbait, azken hauek, bestela ere, gure hiribildua bisitatzeko 
ohitura handia duten arren.

Fundación Bilbao Arte Fundazioa 
Bilbao Artek sortzaile gazteen eskura jartzen ditu bere proposamen 
artistikoak garatzeko behar dituzten bitarte eta azpiegiturak: 
lagatako guneak, grabatu eta serigrafia tailerrak, irudi digitala, 
eskultura, argazkilaritza, filmazio-platoa, dokumentazio-zentroa 
eta proiekzio-gelak.

1998an inauguratu zenetik, Bilbao Arte Fundazioko jardueretan 
parte hartu dutenen kopurua igo besterik ez da egin. 2009an 
ere, Fundazioak berriz nabaritu du guztirako bisitari kopuruaren 
gorakada; guztira 38.276 izan dira, 2008an baino % 9,6 gehiago.

Urtean zehar honako jarduera eta proiektu hauek ahalbidetu ditu:

• Proposamen artistikoak garatzeko bekak. 2009an 25 pertso-
nek jaso dute beka bana Fundazioaren barne.

• Nazioartean entzute handia duten sortzaileek landutako 
diziplina artistiko guztien inguruko ikastaro, mintegi eta hi-
tzaldiak. Aldi berean, pintura, argazkilaritza, eskultura, irudi 
digitala eta grafikoa eta diseinua espezifikoki lantzeko taile-
rrak garatu dira.

9. grafikoa: Bilbao Arte Fundazioaren erabiltzaile 
eta bisitarien kopuruaren bilakaera, 1998-2009.

Iturria: Bilbao Arte Fundazioa.
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8. grafikoa: Arte Eder Museoak jasotako 
bisitarien jatorri geografikoa, 2009.

Iturria: Bilboko Arte Eder Museoa
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• Erakusketa proiektuen komisario-lanetarako deialdiak.

• Sortzaile gazteen lanen erakusketak eta ate-irekitze 
jardunaldiak.

• Trukea Europako eta Amerikako beste arte zentro batzuekin.

• Aholkularitza artistikoa egitasmo instituzionalak garatzeko.

Horiez gain, goraipatu beharra dugu BILBAO ARTENEW 
YORKen bilduma kolektiboa. Ekimen honen barruan, Funda-
zioaren hamar urteko ibilbidean parte hartu duten artista ba-
tzuen sormenezko proposamen interesgarrienak ikusgai egon 
ziren Manhattan hiriko erdigunean bertan.

Ekimen hauek guztiak Bilbao Arteren funtsezko xede bikoitza 
lortzera zuzenduta daude: alde batetik, sortzaile gazteei profe-
sionalizazio berebizikoa ematea, maila tekniko handiko lanak 
sortuz; eta bestetik, artearen arloan aritzeko azpiegitura moder-
noak artisten esku jartzea.

Ildo horretatik, Zentroak artista gazteei –2009. urtean 100 izan 
dira– euren sormenezko lanak gara ditzaten azpiegitura egokie-
na eskaintzen die, arte-praktikarako behar diren bitarteko guztie-
kin, hots, arte-sorkuntzarako gune bat.

Elizbarrutiko Arte Sakratuko Museoa

Elizbarrutiko Arte Sakratuko Museoa 1961eko irailean sortu zen 
Derioko Apaizgaitegian, Bilboko elizbarrutiko ondare historikoa 
eta artistikoa ikertu, gorde eta zabaltzeko xedearekin.

1995ean, Bilboko egoitzak ateak ireki zituen, Gizakundeko moja 
domingotarren komentu zaharberrituan. Hori dela eta, bilduma 
dagoeneko osatzen zuten museoko 2.000 artelanez gain, zera, 
eskulturak, pinturak, urregintzako piezak eta apaingarriak (jan-
tziak), Atxuriko komentuko klaustro apartekoa (bi hegal baino ez 
duelako) ere dago ikusgai orduz geroztik.

2009an, bai Museoak, bai Klaustroak, 25.245 bisitari jaso dituz-
te. Hauetariko askok, gainera, Museoak antolatutako hainbat 
jardueratan parte hartu dute, adibidez, lantegi didaktikoak, bisi-
taldi gidatuak edo onespen handia duen “Komentuko gozokiak” 
deritzon merkatua.

Arkeologia Museoa - Museo 
Arqueológico de Bizkaia
2009. urtetik aurrera museo berria dago Bilbon: Arkeologia Museoa. 
Honek probintziaren historiaurrearen eta historiaren ondarearen 
berri emango du. 3.000 m²-ko eraikinean 18.000 pieza eta aztarna 
arkeologiko anitz gordetzen ditu. Bilduma iraunkorrean 500 inguru 
daude erakusgai, eta hauetariko zaharrenak 75.000 urte ditu.

Ondare hori zabaltzeko xedeaz gain, ikerkuntzan eta kontserba-
zioan ere arituko da museoa.

10. grafikoa: 2009ko jardueretan izandako 
erabiltzaile eta bisitariak.

Iturria: Bilbao Arte Fundazioa.
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Bilboko Artelan Berreginen Museoa
Bilboko Artelan Berreginen Museoa 1927an sortu zen arte kla-
sikoaren maisulanen kopia bilduma gordetzeko. Horren asmoa, 
bizkaitarrek erreprodukzio horiez gozatzeko aukera izateaz 
gain, Arte eta Lanbide Eskolako Arte Ederretako saileko ikasle-
entzat eredu gisa baliagarri izatea ere bada. Museoko aretoetan 
emandako klaseetatik arkitekto, artista eta artisau belaunaldi 
asko igaro dira. Bestetik, museo honetako bildumako piezak 
laurogei urtetik gora erakusgai egon direnez, milaka bisitarik 
ikusi dituzte jadanik.

Artelanak molde-lanak direlako dira hain baliagarriak bilduma 
hauek, zera, museo askotako artelanen aurreneko kopiekin 
eginda daude. Besteak beste, Florentziako Akademiako eta 
Vatikanoko, Berlingo eta Louvreko museoetako edo Museo Bri-
tainiarreko artelanak berregin ziren. Honi esker, hainbat maisu-
lanen erreprodukzio zehatzak ikusteko aukera dugu, hala nola 
Panateneas edo Partenoiko frisoa, Michel Angeloren Esklabuak 
eta Moises, Miloko Venus, Samotraciako Garaipena, Laocoonte, 
Hammurabi Kodea, Gabiesko Diana edo Belbedereko Apolo eta 
Belvedereko soina, besteak beste.

2006az geroztik Mariaren Bihotzaren eliza zaharberrituan dago, 
estilo neogotikoa eta basilika-oinplanoa duen eraikinean. Bertan, 
Museoko 197 kopietako 21 artelan daude erakusgai, eta horrez 
gain, kultur eta gizarte arloko ekitaldi anitz antolatzen dira. Gutxi 
batzuk aipatzearren, moda desfileak, erakusketak edota kontzer-
tuak egin dira Museoaren instalazioetan. Ekimen hauekin, Bilbo 
Zaharra biziberritzeko ahaleginak egin dira, gainera.

Museoak, 2009an zehar, ia 9.000 bisitari hartu dituenez, % 6,8 igo 
da aurreko urteko datua. Horrez gainera, beste 3.000 pertsona 
bertaratu da aurten garatu diren 27 ekitaldietan parte hartzeko.

Euskal Museoa, Euskal Arkeologia, 
Etnografia eta Kondaira Museoa

Hiribilduko alde zaharrean, Donibane elizaren ondoan dago 
Euskal Museoa, San Andresko (1604) eskola jesuitarena izan 
zen eraikinean, Erruki-etxea ere gorde zuena. Eraikinaren be-
rezko balioari, non klaustroak etxearen ardatzarena egiten bai-
tuen, erakunde honek gordetzen dituen bildumen aberastasuna 
gehitu behar zaio, orube bizkaitar honen aztarnarik zaharrene-
tatik gure herriko tradiziozko bizimoduaren testigantzara arte.

Iraganeko industria-jardueraren 
oroitzapenaren museoak

Azken urteotan zenbait fundazio sortu da Bilbo Metropolitarraren 
zati handi batek bizi zuen industria-jardueraren gainean. Ezkerral-
dean eta meatzalde inguruan gauzatu zen, eta bereziki burdina-
rekin, mineralarekin, itsasadarrarekin eta labe-garaietako jarduna-
rekin zerikusia izan zuen. Iraganeko kontu hauen berri emateko, 
hain zuzen, fundazio hauek erakusketak antolatu dituzte, ez soilik 

2009. urtean, Bilboko Artelan Be-
rreginen Museoak jasotako bisita 
kopurua aurreko urteko datua bai-
no % 6,8 handiagoa izan da.
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hemen gertatutakoak aintzat hartzeko, baizik eta lur hauetako 
ibilbide industrialaren oroitzapena bizirik mantentzeko ere.

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa
Itsas Museoak Bilboko metropoliaren museo eskaintza zabala 
osatzen du. Bere edukiek, itsas jarduerak gizartean, ekonomian 
eta inguruko ohituretan izan zuen eraginaren berri ematen diote 
bisitariari. Itsasoari oso lotuta dagoen herri baten historiaren eta 
gaur egungo egoeraren atal garrantzitsua jartzen du erakusgai.

Guztira, 27.000 m²-ko azalera hartzen du, eta erakusketa eremua 
eraikinaren barnealdeak eta kanpoko eremuak osatzen dute. Bil-
dumako ontziak, hain zuzen, kanpoaldeko dikeetan ikus daitezke.

2009. urtean, Museoak 61.502 bisitari jaso ditu.

El Pobaleko burdinola
Muskizeko El Pobaleko burdinola XIII-XIV. mende inguruan zabaldu 
zen burdinola hidraulikoen motakoa dugu. 2004an inauguratu 
zuten. Barakaldon jarri zen lehen Labe Garaia pizteko bertako 
sua erabili zela esan ohi da. Burdinola hau harri-hormez eginda 
dago eta bere barruan instalazio hidraulikoa, forja eta ikaztegiak 
edo mea gordetzeko lekuak daude. Porra eta gurpil bertikala bere 
lekuan mantentzen dituen Bizkaiko burdinola bakarra da.

Guztira, 15.244 pertsonak bisitatu du El Pobaleko burdinola; 
hauetatik 700 baino gehiago, gainera, bisitaldi gidatuak izan dira.

Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa
Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa deritzona, Euskal Herriko 
meatzaritzaren historia eta kultura ikertzera eta zabaltzera zuzen-
dutako zentroa da, Bizkaiko meatzaldekoa, batik bat. Gallartako 
herrian dago, aire zabaleko burdina-ustiapen handiaren ondoan. 
Leku horretan Euskal Herri osoko altuera gutxieneko puntua aur-
kitzen da (aire zabalean), itsas mailaren azpitik 20 metrora.

Bizkaiko meatzetako jarduerak ondare bikaina utzi digu. 
Industria-aztarna hauen ezaugarrien eta kokapenaren berri 
izango dugu museoan, meatzaritzaren ondare industriala ba-
bestea xede nagusitzat baitu.

2009an 12.000 bisitari hartu ditu, hau da, aurreko urtean baino 
% 6 gehiago.

Rialia, Industria Museoa
Museo honek 2006ko urtarrilean ireki zituen ateak Portugaleten, 
“oroimen historikoa” landu eta egi bihurtzeko. Hona hemen bere 
helburua: “Iraultza Industrialak inguru honetan izandako eragina 
ezagutaraztea, eta XIX. mende bukaeran eta XX. mendean ze-
har Bizkaiko eta Espainiako industrializazioan izan zuen zeriku-
siaren berri ematea”.

Argazkia: Enkartur- Turismoa Enkarterrietan.
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PROGRAMAK PROIEKTUAK EKITALDI KOP. BERTARATUTAKOAK

KULTUR-EKITALDIAK

Bilboko X. Kalealdia, Antzerki eta kaleko arte jaialdia; Zinebi, 
Bilboko Zine Dokumental eta Laburmetraia Nazioarteko 51. 
Zinemaldia; Aste Santu Kulturala; Txotxongiloen Nazioarteko 
XXVIII. Jaialdia; Poesiaren X. Astea; Bilbao Film Comission

193 59.460

ABANGOARDIAKO JARDUEREN 
PROGRAMAZIOA

Antzerki eta dantza garaikideko XI. BAD Jaialdia; Bilbao 
FANT Fantasiazko Zinemaren XV. Jaialdia; Bilbo Zaharra, 
Kulturarako Zubiaren 3. urtea

126 9.309

KULTURA PROGRAMAZIOARI 
BULTZADA

Ezagutza egitarauak: Bidebarrieta Kulturgunea; Liburu 
Azokak; Bidebarrieta Zientifikoaren VI. urtea; Zientziaren IX. 
Astea; Arte eta Kulturaren X. Topaketak.
Oroitzapena eta hiria: Bilbao Izan (bisitaldi gidatuak, onda-
reari buruzko Europako jardunaldiak, erakusketa fotografikoa 
eta DVDa), Dantza Plazetan, Udaberriko Bertso Saioak, XXI. 
Bilbainada Lehiaketa.
Sustapen kulturala: Musikaren Europako Eguna; Zinebiklub; 
Kultura 18; Diru-laguntzak

644 123.913

SORMENAREN ETA ARTE 
HEZKUNTZAREN SUSTAPENA

Bilbao Eszena; Zirkuitoa; Artistak Egoitzan; Bilbon Eskolatik 
Antzerkira, Eskola-antzerkiaren XIV. lehiaketa; Kultura Lante-
giak; Dantza Eskoletara; Literatura lehiaketak.

245 27.738

KULTURA ERAKUNDE ETA 
ELKARTEAK

 Bilbao Arte Fundazioa; TEA Bilbao Musika; Arriaga Antzokia 449 227.957

KULTURA ZERBITZUEN 
SENDOTZEA

Bilboko Udal Liburutegien Sarea; Argitalpenen Udal Artxiboa 316 104.875

AUZOETAKO PROGRAMAZIOA 
Deszentralizatutako kultura programazioa; Expodistrito; 
Bilbao Distrito Jazz; Gabonetako Abesbatza Kontzertuak; 
Bilbao Distrito Foto

746 124.209

KULTURA KONEXIOA 
Arte Eszenikoen mahaia; Ikus-entzunezkoen mahaia; Batzor-
de Soziokulturalak

8 PROGRAMA 45 PROIEKTU 2.719 677.461

4. taula: Bilboko Udalaren 2009ko kultur-ekintzak. 
Osoko datuak.

Iturria: Bilboko Udaleko Kultura eta Hezkuntza Saila.

UDAL JARDUERA KULTURALA

“...biztanleria jakin batek erakusten duen kulturarenganako inte-
resa eta horren inguruan garatu dituen ohiturak oso lotuta daude 
ekintza kultural anitz egiteko aukera izatearekin”2. 

Bilboko Udaleko Kultura Sailak hiriko kudeaketa kulturalean au-
rrerapausoak egiten jarraitu zuen 2009. urtean, baliabide gehia-
go erabiliz eta kultura Bilbo berriaren hazkundearen funtsezko 
gaitzat hartuz eta sustatuz.

2009ko jarduera kulturala 8 Programa zabaletan bana daiteke, 
45 proiekturen bitartez garatu ahal izan direnak. Ondorioz, 2.719 
ekitaldi egin dira, eta hauetan 677.461 herritarrek parte hartzeko 
aukera izan dute.

Museo hau Itsas Etxean dago, itsasadarraren ibaiertzean da-
goen eraikin modernoan. Izan ere, toki horretan bertan zegoen, 
duela urte asko, Euskal Herriko garapenaren eragile izan zen 
labe garai edota siderurgia-industriaren bat. Hortaz, Bizkaiko 
Labe Garaietako piezak (lanabesak, makinak, tresnak) ikusteko 
aukera ematen du, lurraldearen ahalmen industrialaren erakus-
garri nagusia izan zen enpresatik ateratakoak.

2 Imanol Zubero, Kulturaren Euskal Behatokiaren Kultura 08-09 argitalpenean.
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Aipatzekoa da Bilboko udalerriak kulturarako sarbidea per-
tsona ororen eskura jartzeko egiten duen ahalegina, udale-
rri guztiko barrutietan sakabanatutako liburutegi sarearen 
mantentze-lanekin zein deszentralizatutako programazioko 
auzoetako proiektuekin, udal zentroetan eta aire zabalean 
egindakoak. 2009an 746 ekitaldi eraman ditu aurrera horren 
inguruan, 124.209 pertsonen parte-hartzea izan dutenak.

Antzerki sormenari emandako bultzada ere hor dago eta 
Bilbao Eszena bezalako proiektuak horren erakusgarri dira. 
Honen barne, 2009an, “Artistak Egoitzan” programa bideratu 
da, 74 proposamen jaso dituena. Horrez gain, abangoardiako 
ekimenak egin dira, adibidez, Antzerki eta Dantza Garaiki-
dearen BAD jaialdia, hogei ikuskizunen barruan sei estreinal-
di aurkeztu dituena.

Hirian dagoeneko ohikoak diren kultura adierazpenak ere badira, 
adibidez, Zinebi, Zine Dokumental eta Laburmetraia Nazioarteko 
51. Zinemaldia. Azken honetan, aurten 86 herrialdetako 2.965 
filmak izena eman du (2008an baino 116 gehiago), eta horietatik 
84 nazioarteko lehiaketaren atal ofizialerako hautatu dira. Aur-
ten Jeanne Moreau antzezlariak jaso du Ohorezko Mikeldi saria, 
nouvelle vague mugimenduaren musa ohiak.

Azken urteotan, Promobisaren bitartez, Bilboko Udalak bultzatu 
dituen hiriaren sustapen lanei jarraiki, 2009an ere, ahalegin han-
dia egin du hiriaren irudiaren onerako izan litezkeen etorkizuneko 
aukerak identifikatzeko. Horri esker, musika, kirola eta kulturaren 
arloan ekitaldi garrantzitsuak egi bihurtu ahal izan dira.

Musikaren ingurukoen artean, ibilbide luzeena duena Bilbao 
BBK Live 4. Jaialdia dugu, aurten 52.663 pertsona bildu di-
tuena. Jaialdi honen sinergiaz baliatzeko eta joera jakin ba-
teko publiko baten eskariari arreta egiteko Kobetasonik jaial-
diaren bigarren edizioa jarri da martxan aurten, heavy eta 
rock musikan oinarritutakoa hau. 28.000 pertsona batu ditu 
ia-ia jaialdi honek.

Bestetik, ezin aipatzeke utzi kultur adierazpenarekin lotutako 
beste arlo batzuetan ere gauzatu direla hainbat ekimen, kasu-
rako, Bilbao International Art & Fashion modaren ingurukoa, edo 
gastronomiako ALGUSTO 2009 topagunea. Informazioaren Gi-
zartea sustatzeko ekitaldiak ere proposatu dira, adibidez, “Bilbao 
2012 Agenda Digitala”.

Azkenik, Jet Lag Bio 09 jaialdia segidako bigarren urtez egin iza-
na nabarmendu behar dugu. Gazteen adierazpenak kalera atera 
dituen ekimen hau Bilboko Udalaren Enplegua, Gazteria eta Ki-
rola Sailak antolatu du, beste behin. Guztira, 50 ekitaldi burutu 
dira Bilboko gazte kolektiboen sormenak eta asmo ekintzaileak 
eraginda. Hauek guztiek Berlin, Dakar, Medellín, San Francisco 
eta Shangai bezalako hirietako kultura gazte eta hiritarra hartu 
dute eredutzat.

Parte-hartzea oinarri duen jaialdia da hau, gaikako lau bloke-
tan ardaztu dena: Esku-hartzeak, Moda eta Joerak, Urban 
Kirola eta Musika.

Argazkia: Bilbao Next.

Argazkia: Bilbao Next.

Argazkia: Bilbao Next.
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Kirolak

Ariketa fisikoa orokortzera begira herritarrek kirola egin dezaten, 
Bilboko Udalaren Enplegua, Gazteria eta Kirola Sailetik eta 
Bilbao Kirolak-Udal Kirol Erakundearen aldetik ere egiten ari 
diren sustapenaren ondorioz, azken hamarkadan gora egin dute 
kirol jarduerek. Hori horrela, udaleko kirol instalazioetan izena 
eman edo bertako ikastaroetan parte hartu dutenen kopurua igo 
egin da etengabe.

Iaz bezala, 2009an ere, harpidedun eta erabiltzaileen kopuruak 
gorantz jarraitu du. Norbanako eta familiako harpidetzak 48.378 
izan dira, guztira. Harpidetza hauen onuradunak kontuan hartuz 
gero, ordea, udal kirol instalazioak 77.027 pertsonek erabili 
dituztela ageri da, iaz baino % 11 gehiago, gutxi gorabehera.

Udalaren Kirol Sailak 2009-2010 denboraldirako antolatutako 
kirol ikastaroen barne 165.054 pertsonarentzako lekua egon da 
aurten (iaz 141.300 izan ziren), hau da, 2008an baino % 16,8 
toki gehiago.

2009. urtean, Bilbao Kirolak-Udal Kirol Erakundeak inbertsio 
handia egin du instalazioak eta zerbitzuak egokitzeko, horietako 
aldagelak erosoago eta erabilgarriago egiteko, eta, oro har, 
udalaren kirol ekipamenduetan, segurtasunaren aldetik, neurri 
modernoagoak sartzeko. Ekintza hauen barne, aipagarria da 
Txurdinaga eta Errekaldeko polikiroldegietan egindako 2 milioi 
euroko inbertsioa.

Hiribilduko biztanleei kirola egiten laguntzeko 8 polikiroldegi dago 
Bilbon, hiriko barruti guztietan banaturik. Guztira, 37 gimnasio, 
13 frontoi, 14 tenis pista, eta estalpeko 13 igerileku eta estali 
gabeko beste 9 daude, beste ekipamendu batzuen artean.

11. grafikoa: Bilbao Kirolak-en izena eman duen 
pertsona kopuruaren bilakaera, 2000-2009.

Iturria: Bilbao Kirolak.

Erabiltzaileak, guztiraTxartelak 
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KIROL-GUNEAK Begoña Artxanda La Casilla Deustu Errekalde  S. Ignazio Zorrotza Atxuri Abusu Guztira

Pabiloia 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8

Frontoia 6 3 0 0 2 1 0 0 1 13

Padela 0 4 0 0 0 0 2 0 0 6

Squasha 3 0 0 1 2 2 0 0 0 8

Belarrezko polikiroldegiko p. 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4

Estalpeko erabilera anitzeko pol. p. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Gimnasioak 8 3 1 4 7 5 4 3 2 37

Tenis-pista 3 2 0 0 2 1 1 0 0 9

Estalpeko tenis-pista 2 0 0 0 2 1 0 0 0 5

Saskibaloi guneak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Estalpeko igerilekua 2 1 0 2 2 2 2 1 1 13

Estali gabeko igerilekua 3 3 0 0 3 0 0 0 0 9

Futbol zelaia 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3

Errugbi zelaia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Beisbol zelaia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Gelak 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Ambigú kafetegia 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4

Jauzi-eremua 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Atletismo-pista 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Atletismo-pista zuzena 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

Billar-aretoa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Rokodromoa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Sauna 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

Futbol zelaia 0 0 0 0 2 2 2 0 0 6

Ikasketa gelak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

5. taula: Bilbao Kirolak-en kirol instalazioak 
2009an.

Iturria: Bilbao Kirolak.

Kirol-eremuez gain, Aire Zabaleko Kirolguneak ere badaude era-
biltzaileen eskueran, zera, saskibaloian, ping-pongean, tenisean 
eta bestelakoetan aritzeko hirian bertan egokitutako guneak.

Bilbao Kirolak erakundeak 775.000 euro eman ditu 2009an hirian 
kirola sustatze aldera. Guztirako kopuru hau 109 diru-laguntzatan 
banatu da, sustapeneko lau jarduera-ildo jakinen inguruan: elkar-
te eta federazioen garapena, parte-hartzea sustatzeko kirol pro-
gramak, behin egitekoak diren kirol ekitaldiak eta, azkenik, aurten 
sortu den laugarren jarduera-ildoa, krisialdi ekonomikoak jota, 
egoera larrian dauden kirol-entitateen eta oinarrizko kirolarien bi-
ziraupena sustatzeko sortua.

Udalaren eskutik eta Promobisa elkartearen bitartez, formatu han-
diko kirol ekitaldiak bideratu dira, hiria sustatzeko eta, sinergiak 
baliatuz, bisitariak erakartzeko: Europako gaueko lehen maratoia 
Bilbon egitea (IAAFak homologatuta); 15.000 pertsona bildu zi-
tuen Master Tenis Bilbao-ko bigarren Txapelketa antolatzea; Efrén 
Vázquezi motoziklismoaren gailurrean aritzeko emandako babe-
sa, 2008an 125cc-ko abiaduran Espainiako Txapeldun titulua lor-
tzen lagundu duena; eta, azkenik, Mundobasket 2014 txapelketa-
ren lehen fasea hartzeko Bilboren hautagaitza onartu izana.

Hori ez ezik, 7 futbol-zelai daude udalerriko auzoetan 
sakabanaturik, aire zabalekoak eta belar artifizialekoak. Azkenik, 
Remoko Pabiloiko instalazioak ere aipatzeko modukoak dira, 
baita Itxaropena Frontoiko pilota-eskola ere.
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EUROPAR BATASUNAREN ENPLEGU POLITIKA

Europar Batasunaren Kontseiluak estatu kideen enplegu 
politikak eratzeko ardatzak proposatu zituen 2005ean. Horiek 
guztiak, haztera, kalitatezko enplegua sortzera eta gizarte 
kohesioa bultzatzera bideratutako Europako Estrategiaren 
(Lisboako estrategia berria) aldeko ekimenen barne sustatu 
ziren. Eta, horiekin batera, politika ekonomikoaren jarraibide 
orokorrak baliatu ziren hazkundearen eta enpleguaren irizpide 
integratuak osatzeko. 

2008ko uztailean, Europar Batasunaren Kontseiluak 2008tik 
2010era estatu kideek ezarri beharreko enplegu-politiken 
inguruko jarraibideak (irizpide ohiak) zehaztu zituen. Jarraibide 
horiek 2005ean ezarritako berberak izan ziren, gutxi gorabehera. 
Halere, haiekin alderatuta, gai hauei garrantzia handiagoa 
eman zitzaien: flexisegurtasuna, segmentazioaren murrizketa 
nabarmena, gizonen eta emakumeen lan-baldintza eta soldaten 
arteko alde handia, eta adineko langileek lanpostu bat aurkitzeko 
duten zailtasuna, besteak beste.

Enplegurako Europako Estrategiaren barne ezarritako helburu 
zehatz eta erreferentzia-puntuen gainean, honako erabaki hauek 
hartu ziren:

• 2010ean, langabetu bakoitzari eskaini beharko zaio lanpostu 
bat, lanbiderako ikasketak, prestakuntza osagarria edo lan-
munduratzen lagunduko dion beste edozein neurri; gazteen 
kasuan, ikasketak amaitu eta lau hilabete igaro baino lehen 
egin beharko da, eta helduen kasuan, 12 hilabeteko epean.

• 2010ean, epe luzean langabeturik egon direnen % 25ek 
neurri aktibo batean parte har dezaten lortu beharko da, 
bere burua prestatzen edo birziklatzen, praktikak egiten edo 
lana aurkitzen lagunduko dien beste edozein neurri baliatuta. 
Betiere, Europako hiru estatu aurreratuenen batez besteko 
datura iristeko helburuarekin egingo da.

• EBn lan bila dauden pertsona orok aukera izango du Estatu 
kideen enplegu-zerbitzuek plazaratutako lan-eskaintza guztiak 
kontsultatzeko.

• 2010erako bost urtetan igo beharko da EBko herritarren lan-
merkatura irteteko batez besteko adin eraginkorra, 2001eko 
datuarekin erkatuta. 

Capítulo 8

Lan-merkatua

Europako eta Estatuko lan- eta 
gizarte-ingurunea

Eurogunerako enplegu politiken 
inguruan Europar Batasunaren 
Kontseiluak emandako gomendioak 
lan-merkatuen egiturazko gabeziak 
zuzentzeko premia xede izanik 
erabaki dira. Horrez gain, lan-
mugikortasuna areagotzeko eta 
soldata igoerak ekoizkortasunaren 
arabera egokitzeko neurriak hartu 
nahi izan dira.
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• 2010ean, zainduta egon beharko dira hiru urtetik gorako eta 
derrigorrez eskolatu beharreko adinaren bitarteko haurren % 90, 
baita hiru urtetik beherako % 33 ere, gutxienez. 

• Eskola-uzte goiztiarraren batez besteko EBko tasa ezin izango 
da % 10etik gorakoa izan. 

• 2010ean, 22 urteko gazteen % 85 goi-mailako hezkuntzako 
titulu baten jabe izango dira. 

• 2010ean, EBko etengabeko prestakuntzan parte hartuko 
dutenen batezbestekoa lan egiteko adinean dauden (25-64 urte 
bitartekoak) helduen % 12,5 izango da, ezinbestean. 

Hona hemen Europar Batasunaren Kontseiluak Euroguneko 
herrialdeei eta Espainiari, bereziki, enplegu-politiken inguruan 
emandako aholkuak: 

Eurogunea. Lan- eta produktu-merkatuetako egiturazko gabeziei 
aurre egin beharra, moneta bera erabiltzen duen erkidego 
batean nahitaezkoak direnak; EBren irizpide bateratuak modu 
erabakigarrian ezartzea flexisegurtasunaren inguruan, betiere 
estatu kide bakoitzaren egoerari egokituta, eta aurrekontu 
garbi eta jasangarrien arabera; pertsonen mugikortasuna 
errazteko neurriak proposatu, muga eta lurraldeetatik harago, 
baina baita sektore eta lanbideetatik harago ere; eta, azkenik, 
soldata-igoerak ekoizkortasunera doitzea, eta enplegua eta 
lehiakortasuna maila orotan areagotzea: hala nola, lanbidean, 
eskualdeetan eta sektoreetan eta maila orokorrean.

Espainia. Lan-merkatuan azkarrago sartzeko bideak sustatzea, 
mugikortasuna erraztuz, trebakuntza hobetuz eta lan-merkatuaren 
segmentazioa ekidinez. 

EBk Espainiari egindako enplegu-
politiken inguruko gomendioak 
mugikortasuna sustatzea, langileen 
trebakuntza hobetzea eta lan-
merkatuaren segmentazioari aurre 
egitea dira.
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Segidako hamabost urtez enplegua 
sortzen ibili ondoren, 2009an oso 
atzera egin du okupazio-zifrak EAEn; 
langabezia-tasak % 8 gainditu du 
jadanik.

Lan-merkatuaren 
egoera Euskadin

Segidako hamabost urtez enplegua sortzen ibili ondoren, 2009an, 
euskal lan-merkatuak beherakada oso nabarmena erregistratu 
du okupazio-mailan. Atzeraldi ekonomikoak lanpostuen zifrei 
eragin die, ezinbestean, eta 2006ko datuetara itzuli dira. Gainera, 
lanpostuak galtzeak langabeziaren datuaren sekulako gorakada 
ekarri du berekin: % 8tik gora, alegia. Urte erdiko hiruhilekoetan 
bildu dira daturik ezkorrenak enpleguaren aldetik, baina, urte 
bukaerarantz, arinduz joan da ezegonkortasuna.

Izan ere, lan-merkatua aztertzen duten iturri estatistikoek aho ba-
tez onartu dutenez, urteko bigarren eta hirugarren hiruhilekoen 
artean suntsitu zen lanpostu gehien. Laugarren hiruhilekoan, or-
dea, okupazio-datuaren joera negatiboa arinduz joan zen. Eus-
kal BPGaren beherakada oso agerikoa (-% 3,3) izan da 2009an; 
edonola ere, lanpostuen galera, bere nabarmenean, neurrizkoa 
izan da: enpresek ez dute ekoizpenaren murrizketa bere mese-
detan baliatu, hots, lehiakorrago bilakatzeko aitzakiarekin langi-
leria egokitzeko neurriak ezarriz. Horixe bera gertatu zen, bada, 
laurogeiko hamarkadan eta laurogeita hamarreko hamarkada 
hasieran. Enpleguaren atzeraldiak ez du eragin aipagarririk izan 
langile atzerritarren kolektiboan.

Enpleguaren sektorekako analisia eginez gero, krisialdiaren 
eraginpean egon ez den sektorerik ez dagoela ageri da. Kon-
tu ekonomikoen datuei begira, industrian % 6,7 langile gutxiago 
aritu zen. Urtetik urterako datu txarrenak eraikuntzan erregistratu 
ziren (-% 9,9), higiezinen sektorearen zailtasunak direla medio. 
Sektore honetako jarduera bertan behera geratu zenez, ezi-
nezkoa izan zen gerora etxebizitzen eskaintzaren eta eskariaren 
arteko aldea prezioak doituz gutxitzea.

Azkenean, zerbitzuetan ere nabaritu da ekonomiaren atzeraldi 
orokorra, nahiz eta sektore horretan galdutako lanpostuen 
ehunekoa aipatutako horietan erregistratutakoa baino arinagoa 
izan zen (-% 1,3). Administrazioak zenbait jarduerari emandako 
bultzadak, adibidez, hezkuntzan edo osasun zerbitzuetan, 
merkatu zerbitzuetan horrenbeste lanpostu ez galtzea ekarri du.

Produktuaren eta enpleguaren urtetik urterako aldakuntzaren 
bilakaera oso antzekoa izan da, eta, horren ondorioz, 
ekoizkortasunaren aldetik irabazitako bi hamarrenak azken 
zazpi urteetako gorakada txikiena izan dira. Kontuan hartzekoa 
da laurogeita hamarreko hamarkadaren atzeraldian, lanpostuen 
galerak ekarritako ekoizkortasun-irabaziak % 3tik gorakoak izan 
zirela. Orduan, esan dugunez, ageri-agerikoa izan zen enpresek 
krisi egoeran hartutako bidea. 

Dena den, emaitza orokorrean kontrako bi joera azaldu dira. Alde 
batetik, eraikuntzan prestakuntza-maila eskaseko lanpostu asko 
egon ohi denez, langile kopuru handia kanporatu zuten enpresek, 
eta horren ondoriozko ekoizkortasun-irabaziak sekulakoak 
izan ziren (% 4,7). Beste alde batetik, industriako langileen 
prestakuntza maila handiagoak zera ekarri zuen, sektoreko 
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hainbat eta hainbat enpresek, zikloa aldatu ez artean, bere 
langileak mantendu nahi izan zituztela. Horrexegatik erregistratu 
zuten, bada, ekoizkortasunaren hiru puntuko galera. Biztanleria 
Jardueraren Araberako Inkestako okupazio-datuen arabera, 
2009an galdutako lanpostu gehienak (% 85) gizonenak ziren. 

Zehazki esateko, azken urtean galdu ziren 35.700 lanpostue-
tatik, 30.300 gizonenak ziren, eta gainerako 5.400 emaku-
meenak. Hortaz, azken urteetan bi puntu igo ostean, berriz 
ere emakumezkoen enpleguaren datuak gora egin zuen guzti-
rakoaren % 44,2ra arte. Batzuengan eta besteengan ezberdin 
eragin izanaren ondorioz, gizonezkoen enplegu-tasa 3,7 puntu 
jaitsi zen, % 58,6ra arte; emakumezkoena, berriz, ez zen puntu 
batera ere iritsi, eta % 43,9ko datuan geratu zen (gizonezkoe-
na baino hamalau puntu behera, hala ere).

Adinaren arabera, atzeraldiak 25 urtetik beherakoei egin zien 
kalte gehien; hauen enplegu-tasa 6,5 puntu jaitsi zen. Beste 
muturrean, okupatutako langile zaharragoak (44tik gorakoak) 
ia berdin geratu ziren; puntu erdi eskas baino ez zen jaitsi 
horien ehunekoa. Alde horren arrazoia kolektibo bakoitzaren 
lan-baldintzak ezartzen dituen kontratu-motan dago: gazteenen 
kasuan, aldi baterako kontratuak dira gehienak, eta zaharragoen 
kasuan, behin betikoak.

Jakina denez, desagertutako lanpostu gehienak aldi baterako 
kontratua zutenenak izan dira. Erregistratutako portzentajeak 
ezin argigarriagoak dira: behin betiko kontratua zutenen artean, 
% 1,3 lanpostu gutxiago zenbatu ziren, eta aldi baterakoen ar-
tean, % 12,4. Ondorioz, soldatapeko langile guztien artean, aldi 
baterako kontratuen kopuruak behera egin zuen aurreko urtea-
rekin alderatuta (2008an, % 20,4; 2009an, % 18,6). Dena dela, 
tasa hori Europako batezbestekotik (% 13,4) gora dago oraindik 
ere, beraz, berriz ere lanpostuak sortzen direnean, arriskua dago 
Euskadiko kontratuen behin-behinekotasunaren tasak goranzko 
bideari eustea.

2009an lan-merkatuan sartu direnen kopuruak gorakada apala 
izan du eta 16 urtetik gorakoen % 55,6ra iritsi da, jadanik. 
Halere, balio orokor horren atzean, kontrako bi joera agertu dira, 
sexuaren arabera; batetik, gizonezkoen jarduera-tasa (% 64,0) 
puntu erdi jaitsi da; eta bestetik, emakumezkoen tasa berriz igo 
da, kasu honetan, ia portzentajezko puntu bat (% 47,6).

Besteak beste, arrazoi hauengatik gertatu da hori: emakumeak 
lan-merkatura sartzeko prozesua oraindik abian dagoela; krisiak 
emakumeek egin ohi dituzten lanetan (zerbitzuen arloan) horren 
gogor jo ez duela; eta, azkenik, familiako beste kide batzuek lana 
galdu izanagatik emakume gehiago lan bila aritu direla. Adinen 
araberako azterketari jarraiki, hona hemen datu aipagarrienak: 
batetik, gazteok lan-merkatua utzi izana (haien jarduera-tasa 
% 34,6tik % 32,0era egin du behera), lanpostu bat eskuratzeko 
zailtasunak direla-eta; bestetik, pertsona aktibo gehienak 25 
urtetik gorakoen artean daudela.

Lanpostuak desagertzearekin bat, gero eta eskatzaile gehiago 
agertu zen lan-merkatuan sartzeko prest, eta ondorioz, langa-

2009an lan-merkatuan sartu direnen 
kopurua 16 urtetik gorakoen % 55,6 
izan da.
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beziak gora egin zuen. Langabetuen urteko batezbestekoa 
84.200 pertsonakoa izan da, Biztanleria Jardueraren Araberako 
Inkestaren arabera; beraz, aurreko urteko datua bikoiztu egin 
da 2009an. Langabetu berriak 45.600 izan dira: 28.700 gizo-
nezkoak, eta 16.900 emakumezkoak. Banaketa horrela suertatu 
izanak industrian eta eraikuntzan lanpostu gehiago galdu izana-
rekin du zerikusia; horiek baitira, hain zuzen, gizonezko gehiago 
kontratatu ohi dituzten sektoreak.

Gauzak horrela, langabezia-tasa % 8,1era igo da, aurreko 
urteetan baino askoz gorago, beraz. Gizonezkoen kasuan, % 
8,4koa izan da, eta emakumezkoenean, % 7,8koa.

Bestalde, 2009. urtea ez da ona izan enplegua erregulatzeko 
espedienteen aldetik: 2.565 espediente ireki dira, guztira 68.722 
pertsonari kalte egin dietenak. Edonola ere, ezin aipatzeke utzi 
EEE baten menpe egon diren pertsonen –jarduera eteteko zein 
lanaldia murriztekoa izan- % 49,4 dagoeneko lanera itzuli dela. 
Nahiz eta guztirako zifra hori nahiko potoloa den, kontratua 
iraungitzeko espedienteen menpe egon direnak 1.978 baino 
ez dira izan. Horrek zera esan nahi du, espedienteak lana 
mantentzeko neurri gisa erabili zirela, eta ez langile kopurua 
murrizteko modu bezala.

Azkenean, bada, Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoan 
(EEZP) erregistratutako kontratuak ikusita, 2008ko beheranzko 
bideari eutsi ez ezik areagotu ere egin zela ageri da: -% 17,8, 
guztira. Horrezaz gain, behin betiko kontratuak asko murriztu zi-
ren (-% 28,8), aldi baterakoak bezalaxe (-% 17,2). Aurrenekoen 
kasuan, enplegua sustatzera begira langileak bihurtzeko ekime-
nak murrizteagatik jaitsi ziren (-% 34,5). Bigarrenek, krisiak ho-
rren bortizki jo zuen eraikuntzaren sektoreari hain lotuta egotea-
gatik egin zuten behera.

Iturria: Eustat.

1. grafikoa: EAEko laneko adierazleen bilakaera 
2004tik 2009ra (milaka pertsonatan).

AktiboakOkupatutakoak Langabetuak

Iturria: Eurostat eta Eustat, Biztanleriaren Jardueraren Araberako 
Inkesta.
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EB 27 64,6 5,4 1,8 58,6 1,4 4,9 46,0 4,0 8,4

Espainia 59,8 10,2 3,7 52,8 7,2 11,6 44,1 5,9 7,3

EAE 65,2 4,8 8,0 58,2 1,8 15,2 42,5 7,5 8,5

Bizkaia 63,7 6,3 9,7 56,5 3,5 17,2 z.g. z.g. z.g.

1. taula: Enplegu-tasen bilakaera 2000tik 
2009ra. Lisboako eta Stockholmeko 2010eko 
helburuak (%).

Lisboako Estrategiaren bidez aurrera egin den arren, azken ur-
teotako krisiak atzerapauso nabarmena eragin eta 2010. urte-
rako ezarritako zenbait helburu are urrunago geratzea ekarri du. 
Europak nola beharko lukeen izan zehazten du estrategia ho-
rrek, gaur egungo abiapuntutik hasita eta 2020. urteraino: 

• Azkarra: ezagutza + berrikuntza, lehiakor izateko.

• Jasangarria: baliabide berdeak eta lehiakorrak erabiltzen duen 
ekonomia sustatzeko.

• Inklusiboa: gizarte kohesioaren eta enplegatze maila handia-
goaren alde.
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Lan-merkatuaren 
aldagai nagusiak

KONTRATAZIOAK

EEZPn 2009an erregistratu diren datuek zera erakusten dute, 
Euskadin zein Estatuan kontratazioek behera egin dutela; are 
nabarmenago euskal inguruotan. Ildo horretatik, Euskadin 
erregistratutako 874.649 kontratuen datua 2008ko datuare-
kiko % 17,6ko murriztu den erakusgarri da. Era berean, Estatu 
osoan 14.021.837 erregistratu direnez, % 15,5eko murrizketa 
egon dela ageri da.

Eremu metropolitarrean, 2009an bertako enpresetan egindako 
lan-kontratuak 295.875 izan dira, hau da, aurreko urtean baino 
% 18 gutxiago, edo bestela esanda, 64.445 kontratu gutxiago. 
2008. urtean ere 2007an baino 14.587 kontratu gutxiago egin 
ziren, beraz, aurreko urteetako goranzko joera bertan behera 
utzi zen.

Bestalde, 2009an, Bilbo metropolitarrean bizilekua duten 
290.924 pertsona kontratatu dituzte eskualdeko edo kanpoko 
enpresetan. Hor ere atzerakada sakona nabaritu da, 2008ko 
datuekin erkatuta: 69.579 kontratu gutxiago. Gainera, behe-
ranzko bide hori gero eta agerikoagoa da, aurreko urteetan 
gertatutakoaren kontra.

Beraz, kasu batean eta bestean egindako kontratu kopuruaren 
alde hori bere horretan mantendu da beste behin. Edonola 
ere, eskualdean bertan erregistratutako kontratuak gehiago 
izan dira.

Eskualde honetan bizilekua duten langileen kontratuei begira, % 
19 jaitsi dira aurreko urtearekiko. Emakumeen eta gizonen arteko 
aldea ere hor dago, baina ez da 2008an bezain nabarmena 
izan. Gizonei egin zaizkien kontratuak % 23 gutxiago izan dira; 
emakumeei egin zaizkienak, % 15,5 gutxiago.

Behin-behinekotasunari begira, behin betiko kontratuen kopurua 
% 30 murriztu da, eta aldi baterakoenena, % 18.

Bilbon bizilekua duten atzerriko langileen kolektiboan ere igarri 
da kontratuek % 18 egin dutela atzera. Gizonen kasuan, % 21 
jaitsi dira, eta emakumeen kasuan, % 13,5.

Bilboko datuei berriz erreparatuz gero, zera ikusiko dugu, 
Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoaren bulegoetan 115.339 
kontratu izapidetu direla, hau da, aurreko urtean baino % 20 
gutxiago. Kontratazioa moteldu izanak lan-merkatuak eremu 
orotan erakusten duen makalaldiarekin du zerikusia. Batez ere, 
gizonezkoen kontratuak murriztu dira gehien, eta horien artean, 
gizon gazteenak. 

Urte guztian 59.021 pertsona izan ziren kontratu bat lortu 
zutenak, hots, 2008an baino % 16 gutxiago. Bereziki, emakumeei 
egindakoak murriztu ziren, -% 17, gizonei egindakoak -% 15 egin 

2. grafikoa: Bilbo metropolitarrean egindako 
kontratuen bilakaera, 2007tik 2009ra.

Iturria: Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoa.
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baitzuten atzera. Hortaz, 2009ko kontratu errotazioaren indizea 
2,59 kontratukoa izan zen; 2008an, aldiz, 2,68koa.

Makina- eta instalazio-operadoreek (-% 40) sufritu dute gehien 
kontratazioa bertan behera geratu izana; horien atzetik, admi-
nistrazio-gaietan lan egiten dutenek (-% 34) eta artisauek eta 
lanari dagokion prestakuntza duten langileak (-% 28). Zuzenda-
ritza postuen kopurua ere asko murriztu da urtean zehar (-% 22). 
Prestakuntza mailari begira, lanbideko eta unibertsitateko adi-
tuek dira egoera onenean daudenak. Prestakuntza eskasa edo 
espezializaziorik ez daukatenek jasan dute, ordea, lanpostuen 
murrizketa handiena. 

2008an eta 2009an kontratu gehien sortu dituzten jarduera 
ekonomikoak hauek dira: energia, herri-administrazioa, garraioa 
eta komunikazioak eta ostalaritza. Manufakturek, lehen mailako 
sektoreak eta zerbitzu pertsonalek, ordea, merkataritzarekin eta 
eraikuntzarekin batera egin dute behera.

Aldi baterako kontratuetan % 19ko beherakada nabaritu da; eta 
behin betikoen artean, are gehiago murriztu da horien kopurua, 
% 41, hain justu.

Atzerritarren kontratuak ere % 21 murriztu dira, batez ere, 55 
urtetik gorako gizonezkoenak: -% 25. Emakumezkoenak % 15 
gutxitu dira.

EEZPn erregistratutako kontratuen 
arabera, Bilbon, 2009an, aurreko ur-
tean baino % 20 gutxiago egin ziren.

GIZARTE SEGURANTZAN AFILIATUTAKOAK 

2008. urte amaieran afiliatuen kopurua beheranzko bidean ze-
goen, eta hala jarraitu zuen 2009an ere. Apiriletik urtea amai-
tu arte 940.000 afiliatu egon dira EAEn, hau da, % 1,8ko jai-
tsiera urtarrila eta abendua bitartean. Jarduera ekonomikoaren 
beheraldia gehien sufritu dutenak, kasu honetan ere, gizonak 
izan dira, % 4 jaitsi baita gizonezko afiliatuen kopurua. Emaku-
meen kasuan, ordea, aurreko urteko maila berean mantendu 
dira afiliazioak.

Euskadin lanpostu gehien desagerrarazi duen sektorea in-
dustria izan da. Enplegua erregulatzeko espedienteek langile 
askok enpresan jarraitzea ahalbidetu duten arren, % 20 mu-
rriztu da sektore horren jarduera. Horrela, bada, industrian % 
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7,4 jaitsi da afiliatuen kopurua urtarriletik abendura bitartean. 
Eremu orotan jaitsi dira afiliatuen kopuruak, elektrizitate-ma-
terialen eta -ekipamenduen fabrikazioan izan ezik, bederatzi 
hilabetetan % 32 igo baita.

Bestalde, gizarte-laguntzek eta hezkuntzak industriak eta 
eraikuntzak ekarritako hondamendia arintzen lagundu dute. 
Azken sektore honetan, bada, % 9,6 jaitsi da afiliatuen kopurua 
epe berean, krisialdiaren eraginez. Zerbitzuen sektorean 
kaltetuen suertatu dena errepideko garraioaren sektorea izan 
da, % 5 afiliatu gutxiagorekin. Alderantziz, osasun-jardueretan 
eta egoitzetan emandako arreta zerbitzuetan afiliatu kopuruak 
gora egin du.

Bizkaiko datu orokorrei begira, afiliatu kopuruak beheranzko 
joerari eutsi dio, Euskadiko batez besteko datua hamarren batez 
gainditu dutela (-% 1,9). Eremu honetan, 470.111 afiliatu zenbatu 
dira urte amaieran.

2009ko azken egunean 174.875 pertsona zegoen Bilboko 
enpresetan afiliatuta, zera, aurreko urtean baino % 2 gutxiago. 
Kotizatu dutenak, beraz, 3.656 gutxiago izan dira.

Erregimenen arabera, 2009an gehien hazi dena etxeko langileena 
izan da, 476 pertsona gehiagorekin, eta horren atzetik, itsasoko 
langileena (130) eta nekazaritzako langileena (67). Murriztu 
direnen artean, ordea, erregimen orokorra nabarmendu behar 
da, -3.351 afiliatu gutxiago izan baitira, eta horien ondoren, 
autonomoak (978 afiliatu gutxiago).

Bilbon garatu diren jardueren artean, hezkuntza arloarekin lotuta 
dauden afiliazioetan pertsona gehiago erregistratu dira aurten. 
Izan ere, hirian gero eta irakaskuntza-zentro eta akademia 
gehiago daude, langabezian geratu direnei eta birziklatu nahi 
dutenei zerbitzu emateko. Gizarte zerbitzuetan ere afiliatu gehiago 
dago, Menpekotasunaren Legearen laguntzak eskuratzeko 
baldintzetako bat afiliatzea delako. Gainera, Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Gaietarako Sailaren aurreikuspenen arabera, 
sektore honek hobera egingo duela dirudi.

Arte, aisialdi eta entretenimenduko jardueretan ere kotizatzen 
dutenen kopurua igo da. Horrezaz gain, txikizkarien artean ere 
badago afiliatu gehiago, antza denez, urte amaieran kontsumoak 
gora egin dutelako. Baina ez horregatik bakarrik: Estatuko 
eta tokiko administrazioek turismo-zerbitzuak eta kontsumo-
ondasunak eros ditzaten herritarrei emandako laguntzek 
ere izan dute zerikusia. Era berean, etxeko langileen artean 
ere egon da afiliatu gehiago, langabetu berri askok bigarren 
aukeratzat jo dutelako. Ostalaritzan, informazio-zerbitzuetan eta 
komunikazioetan ere afiliatu gehiago zenbatu dira.

Beste muturrean, industriaz gain, eraikuntza izan da kaltetuen 
afiliatuen kopuruari begira, urte amaieran gertatu ohi den bezala. 
Atzetik, garraioa eta biltegiratze jarduerei lotutakoak daude. Eta 
ia maila berean, administrazio-jarduerak eta laguntza-zerbitzuak. 
Bestalde, publizitatearen eta merkatu-ikerketen arloan, 2009an 
pertsona gutxiagok kotizatu duela ageri da. 

3. grafikoa: Gizarte Segurantzan afiliatutako 
langileen bilakaera Euskadin, Bizkaian eta Bil-
bon, 2003tik 2009ra (abenduaren 31n).

Iturria: Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa.

Bizkaia BilboEuskal Herria

2. taula: Bilbon Gizarte Segurantzan afiliatu-
takoen bilakaera 2008tik 2009ra, afiliazio-erre-
gimenaren arabera.

Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra.

AFILIAZIOAK 2008 2009

Erregimen orokorra 150.456 147.105

Autonomoen erreg. 24.411 23.433

Etxeko langileen erreg. 2.643 3.119

Nekazaritzako erreg. 302 369

Itsasoko langileen erreg. 719 849

GUZTIRA 178.531 174.875
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Bilbo metropolitarraren datuei begira, afiliatuen kopurua toki 
orotan murriztu da aurreko urtearekin alderatuta, Leioan izan 
ezik, bertako afiliatuak bere horretan mantendu baitira. Bilborekin 
batera, afiliatu kopuruaren murrizketa nabarmenena (% 2) 
Basaurin, Getxon eta Santurtzin erregistratu da. Barakaldon 
eta Portugaleten ere % 1 jaitsi da datua. Baina, oro har, Bizkaia 
osoan, % 2,6 egin du atzera afiliatuen kopuruak.

Afiliazio-erregimenaren araberako analisiak zera erakusten du: 
Bilbo metropolitarraren barne, Bilbon dagoela afiliatu kopururik 
handiena, % 84rekin. Gero, Leioan eta Basaurin, % 83ko eta % 
82ko datuekin, hurrenkera horretan. Norbere kontura lan egiten 
dutenen kopuru handiena Santurtzin (% 36) dago, eta horren 
atzetik, Portugaleten eta Getxon (% 31). 

Etxeko langileen kasuan, baina, Getxo da afiliatu gehien dituena, 
eta hortik atzera, gainerako udalerriak askoz urrunago daude. 
Bestalde, itsasoko langile gehienak Santurtzin daude (% 2).

Bizkaia osoko afiliazio gehienak (% 79) beste inoren kontura lan 
egiten dutenena da. Horiez gain, autonomoak % 19 dira; etxeko 
langileak, % 2; nekazaritzako langileak, % 0,3; eta itsasoko 
erregimenekoak, % 0,6.

ERREGISTRATUTAKO LANGABETU KOPURUA 

2009. urte amaieran Bilboko Enplegu Zerbitzu Publikoan izena 
eman zutenek urteko daturik altuenak osatu zituzten: 22.682 
langabetu abendu horretan, eta % 14,4ko langabezia-tasa.

Horrela, bada, urteko bigarren erdian, langabeziak gora eta gora 
egin du, erritmo biziagoan zein motelagoan, azken hileko datu 
maximora iritsi arte. Dirudienez, Eguberri-aldiak ez zuen jarduera 
batzuetan jasandako atzeraldiari aurre egiten lagundu. Gainera, 
esan beharra dago, krisiaren eragina arintzeko asmoarekin 
Estatuko Gobernuak martxan jarritako plan guztiak amaiturik 
zeudela abendurako.

Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra.

AFILIAZIOA Erreg. orokorra Autonomoak Etxeko langileak Nekazaritzakoak Itsasoko langileak GUZTIRA/Ald.% 2008-2009

Bilbao 147.105 23.433 3.119 369 849 174.875 (-% 2)

Barakaldo 21.655 5.262 283 44 0 27.244 (-% 1)

Basauri 12.856 2.715 104 17 0 15.692 (-% 2)

Getxo 12.226 6.351 1.538 26 155 20.296 (-% 2)

Leioa 11.811 2.203 172 12 35 14.233 (% 0)

Portugalete 5.851 2.764 152 13 118 8.898 (-% 1)

Santurtzi 4.369 2.597 91 12 140 7.209 (-% 2)

Bizkaia 371.522 87.181 7.351 1.185 2.872 470.111 (-% 2,6)

3. taula: 2009. urtean Bilbo metropolitarrean 
Gizarte Segurantzan afiliatutakoak, afiliazio-
erregimenaren eta aldakuntzaren %aren 
arabera, 2008tik 2009ra.
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Langabetuen artean, inoiz ez bezalako berdintasuna egon 
da gizonezkoen eta emakumezkoen datuetan, 64 pertsonako 
aldea baino ez baita egon batzuen eta besteen artean (gi-
zonezkoak izan dira gehien, 11.309). Edonola ere, emaku-
mezkoen langabezia-tasa gizonezkoenaren gainetik dago, 4 
puntu gora, hain zuzen (% 16,8). Horrek zera esan nahi du, 
krisia batez ere gizonen kalterako izan den arren, emakume 
hainbat sartu dela lan-merkatuan, hau da, inaktiboen artean 
zeudenak.

Erkaketa hori 2008ko egoerarekin eginez gero, nabarmen igo 
dira datuok. Horrela, bada, 2009ko abenduan lan bat aurkitu 
nahi zutenak 2008an baino % 25 gehiago ziren; zifra absolu-
tuetan, 4.526 pertsona gehiago. Aipatutako kasuetan ikusi du-
gun bezalaxe, langabetuen igoera horretan gizonezkoak izan 
dira gehien, % 27,5; emakumezkoak, aldiz, % 22,5 izan dira. 
Adinaren arabera, gazteenak izan dira kaltetuen (% 34), eta 
horien atzetik, 25 eta 44 urte bitartekoak (% 29). Lanik gabe 
geratu berri direnen artean, 45 urtetik gorakoak % 19 besterik 
ez dira izan. Dena den, esan beharra dago, behin langabetu-
rik, horiexek direla hain zuzen beste lan bat aurkitzeko arazo 
larrienak dituztenak. 

Langabetu berri gehien ekarri dituen jarduera industria izan da 
(% 67). Krisialdiak sektore horretan jo du gogorren, eta industriak 
zerbitzuetan ere eragin handia duenez, hirugarren sektore 
honetan ere igarri dira atzeraldiaren ondorioak.

Lehen mailako langabetuen ehunekoa arduratzeko modukoa da 
(% 64), nahiz eta zifra absolutua horrenbesterako ez izan. Gure 
inguruan jarduera horietan dihardutenak nahiko gutxi dira, izan 
ere. Oso deigarria da, baina, eraikuntzak behera nola egin duen 
ikusita, langabetuen kopuruak % 3,3 behera egin duela sektore 
horretan. Kontuan hartu behar da Espainiako Gobernuak aurrera 
eraman dituen Bertako Inbertsio Funtsak horretara bideratu 
direla, hain zuzen, eta horrek ahalbidetu duela, urte hasieran, 
eraikuntzan lanik gabe geratu direnek lana eskura dezaten, 
bereziki, obra zibiletan.

Urte osoko datuei erreparatuz gero zera ondorioztatu dezake-
gu: langabetu guztien % 75ek prestakuntza espezifikoa behar 
duela. Izan ere, 2009. urtean, % 40tik gorako erritmoan hazi 
da horien kopurua. Gauza bera gertatu da, baita ere, lizentzia-
tura gisako goi-mailako ikasketak zituztenen artean, % 35eko 
erritmoan egin baitu gora. Azken urteko langabetuen lanbide-
kategoriari begira, agerikoa izan da langabetuen gorakada jar-
duera orotan, indar armatuen arloan izan ezik (% 14 behera). 
Bestetik, langabetu berri gehien izan dituztenak hauek dira: 
makineria-instalatzaileak (% 35), teknikariak eta laguntzako 
profesionalak (% 33), zuzendariak (% 27) eta prestakuntzarik 
gabeko langileak (% 25). 

Bestalde, lanik gabe eman duten denboraren arabera, nabar-
mentzekoa da % 56, 6 hilabetetik urtebetera, eta % 68, urte ba-
tetik bi urtera egon dela langabeturik. Zoritxarrez, normala da 
hainbat pertsonek lan egin gabe horrenbeste denbora ematea, 
krisialdia hasi zenetik are zailagoa baita lanpostu bat aurkitzea.

2009. urte amaieran Bilboko langa-
bezia-tasa % 14,4koa zen.
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Eremu batean edo bestean erregistratutako tasei begira, 
Bilboko datua probintzian eta Autonomia Erkidegoan 
lortutakoen gainetik dago. Hiribilduan % 14,4koa izan da, 
eta Bizkaian eta Euskadin, berriz, % 13,6koa eta % 13koa, 
hurrenez hurren. Espainiako datuarekin alderatuz gero, 
aldea oraindik handiagoa da, Estatu mailan % 20koa baita 
langabezia-tasa.

Bereziki kezkatzen ditu instituzioak hainbeste gazte lan gabe 
egotea, eta hori saihesteko ekinean zenbait tresna egokitzen ari 
dira, hain zuzen ere. Gazte horiek duten prestakuntza aintzat 
hartzen badugu, gainera, beraiek dira Espainiako Gobernuak 
bultzatutako Ekonomia Jasangarriaren Legearen xede nagusia 
izateko direnak. Hori ez ezik, Bizkaiko Foru Aldundiak ere 
Berariazko Programa bat abian jarriko du eskualde honetako 
1.000 gazteri lehen lan-esperientzia izan dezaten laguntzeko, 
unibertsitate-tituluak edo goi-mailako LHko ikasketak dituztenei, 
hain justu.

4. taula: 2009ko abenduko langabezia-tasa 
sexuaren eta adinaren arabera, eremu batetik 
bestera.

Iturria: Guk egindakoa, Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoaren 
datuetan oinarrituta.

LANGABEZIA-TASA Bilbo Bizkaia EAE Estatua 

GUZTIRA  % 14,4 % 13,6 % 13,0 % 20,6

Gizonezkoak  % 12,5 % 11,9 % 11,3 % 17,9

Emakumezkoak % 16,8 % 16,5 % 15,8 % 25,2

< 25 urte % 14,2 % 12,6 % 11,7 % 16,8

> 25 urte % 13,1 % 13,8 % 13,2 % 21,2

Iturria: Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoa.

UDALERRIAK
LANGABETUAK Ald. 

% 2009-2008

Gizonak Emakumeak

< 25 urte 25-44 > 45 urte < 25 urte 25-44 > 45 urte

Bilbo 22.685 (% 25) 1.147 5.961 4.205 800 5.582 4.990

Barakaldo 6.432 (% 30) 416 1.927 1.217 214 1.527 1.131

Basauri 2.893 (% 23) 187 752 534 97 687 636

Getxo 3.797 (% 26) 158 1.012 632 114 915 966

Leioa 1.724 (% 28) 108 490 284 50 435 357

Portugalete 3.211 (% 29) 208 883 548 142 764 666

Santurtzi 3.543 (% 32) 235 1.021 646 128 890 623

Sestao 2.466 (% 17) 171 734 418 108 630 405

Guztira 46.751 (-% 16) 2.630 12.780 8.484 1.653 11.430 9.774

5. taula: 2009ko abenduan Bilbo metropolita-
rreko udalerrietan erregistratutako langabe-
tuak, sexuaren eta adinaren arabera.

Bilboren eta eremu metropolitarraren azterketa sakonago batek 
zera erakutsiko digu, Bizkaian dauden langabetuen erdiak Bilbon 
bertan duela bizilekua. Gainera, ehuneko hori asko hazi da 
aurreko urtearekin alderatuta, orduko proportzioa heren batekoa 
zelako, eta horrek esan nahi du Bilbon gero eta eragin handiagoa 
duela langabeziak.

Edonola ere, eremu metropolitarreko beste udalerri batzuetan 
aurreko urteko datuarekiko hazkunde proportzionala Bilbon 
(% 25) baino nabariagoa izan da. Horra hor, adibidez, Santurtzi 
(% 32), Barakaldo (% 30), Portugalete (% 29), Leioa (% 28) 
eta Getxo (% 26). Langabetu kopurua Sestaon hazi da gutxien 
(% 17). Bizkaiko datua, hala ere, negatiboa izan da: % 16 
gutxiago izan dira lana aurkitzeko nahian dabiltzala adierazi 
dutenak. Horrek erakusten duenez, eremu metropolitarreko 
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beste udalerri batzuetan langabetuen kopuruak jaitsi direlako 
gertatu da hori.

Sexuari begira, dirudienez, gizonezkoen eta emakumezkoen 
datuak gero eta hurbilago daude: udalerri hainbatetan, Bilbon, 
Basaurin eta Leioan, adibidez, ia-ia bertsuak izan dira langabetu 
batzuen eta besteen kopuruak. Hala ere, urte bat atzerago egiten 
badugu, esan beharra dago gizonezko gehiagok galdu zuela 
orduan lanpostua udalerri orotan. Izan ere, krisiak gogorren jo 
izan ditu gizonezkoak kontratatu ohi dituzten sektoreak: industria 
eta eraikuntza.

Adinaren arabera, 25etik 45 urterako tartean dago langabetu ge-
hien, eta berriz ere, sexu bien datuak oso hurbilak dira bata bes-
tearengandik. Aurreko urtearekin alderatuta, baina, langabezia-
tasaren igoera handienak gazteenen eta 45 urtetik gorakoen 
artean gertatu dira.

Iturria: Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoa.

UDALERRIAK NEKAZARITZA INDUSTRIA ERAIKUNTZA ZERBITZUAK
AURRETIK INOLAKO JARDUERATAN 

ARITU EZ DIRENAK

Bilbo 277 2.470 3.173 14.931 1.834

Barakaldo 21 899 1.363 3.788 361

Basauri 19 567 455 1.666 186

Getxo 26 486 326 2.630 329

Leioa 9 262 245 1.088 120

Portugalete 13 434 550 1.971 243

Santurtzi 24 379 775 2.129 236

Sestao 39 300 486 1.449 192

Bizkaian, guztira 428 5.797 7.373 29.652 3.501

6. taula: 2009ko abenduan Bilbo metropolita-
rreko udalerrietan erregistratutako langabe-
tuak, jardueraren arabera.

Jarduera motaren arabera, ageri da zerbitzuetan geratu dela 
pertsona gehien lanik gabe, batez ere Getxon (% 70) eta 
Bilbon (% 67). Lehen sektoreko datuak oso bestelakoak dira; 
esaterako, Sestaon erregistratu da langabetuen tasa handiena, 
% 2,4koa besterik ez.

Nabarmendu behar den beste kontu bat zera da, “aurretik 
inolako jardueratan aritu ez direnak” multzoan asko hazi 
dela langabetuen kopurua. Horrek zer esan nahi du? “Biz-
tanleria inaktiboa” multzoko pertsona asko lan-merkatuan 
sartu berri dela, krisiak eraginda, familiako ekonomian la-
gundu nahian. Batez ere emakumezkoak izan dira azken 
hauek. Barakaldon (% 57) eta Getxon (% 55) gertatu da 
hori, bereziki.

Krisialdiak gehien kaltetu dituen sektoreek izandako hazkun-
dea sendoagoa izan da udalerri batzuetan beste batzuetan 
baino. Adibidez, Portugaleten eta Getxon, % 35 baino ge-
hiago egin du gora eraikuntza sektoreak, aurreko urtearekin 
erkatuta. Sestaon, Leioan eta Basaurin ere % 32 inguruko 
hazkundea erregistratu du; halatan, aztertutako epean lan-
gabetu gehien sortu dituen sektorea izan da. Industriaren 
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eta zerbitzuen sektoreak bigarren edo hirugarren agertu dira 
langabetu kopuruaren aldetik, udalerriaren arabera. Esate ba-
terako, Santurtzin, zerbitzuetan % 44 igo da langabezia-tasa; 
eta Barakaldon, % 31. Industriaren kasuan, aldiz, % 30 igo da 
bai Bilbon, bai Portugaleten.

ATZERRITIK ETORRITAKO BIZTANLEAK 

Atzerritik etorritakoek gero eta garrantzia sozial eta demografiko 
handiagoa duen biztanle-multzoa osatzen dute. Hala da Estatu 
mailan, autonomietan, probintzietan, eta nola ez, Bilbon ere. 
Gehiago edo gutxiago dira aztertutako eremuaren arabera: 
Bilbon, adibidez, % 8; Estatu mailan, % 12.

Kolektibo honek lan-merkatuaren gorabeherak gehiago sufritzen 
ditu; eta langabezia ere nabariagoa da beraien artean, gainerako 
biztanleen artean baino.

Gizarte Segurantzan afiliatuta dauden etorkinen kopurua 
Bizkaia mailan baino ez da jaitsi. Hori horrela, Euskal Auto-
nomia Erkidegoan 49.411 pertsona afiliatuta zegoen 2009ko 
abenduaren 31n, zera, 2008ko egun berean baino % 0,3 gu-
txiago baino ez. Gizonezkoen aldetik, afiliatuen guztirakoa 
jaitsi egin da; emakumezkoen artean, ordea, gorantz doa ko-
puru hori.

Bizkaian egoera bestelakoa da: egun horretan 21.569 afilia-
tu zegoen. Kasu honetan, aurreko urtearekin alderatuta, % 2 
igo da kotizatu duten atzerritarren kopurua, bertokoen batez-
bestekoak ez bezala. Dirudienez, kolektibo honek ez du ho-
rrenbesteko makalaldia erakutsi egungo krisialdiaren menpe 
egonagatik. Bizkaiko probintzian ere emakumezkoak egoera 
hobean daude; halere, kontuan hartu behar da emakume as-
kok etxeko lanetan egiten duela lan, kotizatu gabe. Beraz, 
are nabariagoa da, izan ere, emakumeen eta gizonen arteko 
alde hori.

Jatorriaren arabera, Europar Batasunetik kanpo datozenak % 66 
dira Euskadin, eta % 70 Bizkaian.

Afiliazio-erregimenari begira, gehienak orokorrean daude sartu-
ta. Gainera, Bizkaian, kotizatzen duten atzerritarren % 66 beste 
batzuen kontura ari dira. Guztirakoaren % 14 autonomoak dira. 
Aurreko urteetan, Europar Batasunetik kanpokoak ziren erregi-
men horretan negozioren bat abian jartzen zuten gehienek. Aur-
ten, ordea, ekintzaile autonomoen erdia atzerritarrak izan dira, 
eta beste erdia, bertokoak.

Afiliatuta dauden atzerritarren artean, nahikotxo dira etxeko 
langile gisa ari direnak, zera, afiliatu guztien % 16,5. Gehienak 
emakumezkoak dira, eta batez ere, Europatik kanpoko 
herrialdeetakoak. Bestalde, eremu honetan etxeko langile gisa 
afiliatutakoen % 92 dira, guztira, Europatik kanpoko herrialde 
batetik etorritako emakumeak.

Bizkaian, afiliazio kopuruari begira, 
etorkinen datua ez da bertokoena 
bezain ahula: izan ere, aurreko 
urtean baino % 2 gehiago izan dira 
2009an kotizatu duten atzerritarrak.
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Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra.

HERRIALDEAK
Bizkaia Euskal Herria

GUZTIRA Europar Batasuna
Europar Batasunetik 

kanpo
TOTAL Europar Batasuna

Europar Batasunetik 
kanpo

Erregimenaren arabera

Erregimen orokorra 14.020 4.375 9.645 32.933 11.052 21.881

Autonomoak 2.970 1.470 1.500 6.304 3.257 3.047

Nekazaritzakoak 840 301 539 2.972 1.822 1.152

Itsasoko langileak 170 58 112 241 97 144

Etxeko langileak 3.569 302 3.267 6.961 519 6.442

Sexuaren arabera

Gizonak 12.268 4.539 7.729 28.790 12.065 16.725

Emakumeak 9.301 1.967 7.334 20.621 4.682 15.939

GUZTIRA 21.569 6.506 15.063 49.411 16.747 32.664

7. taula: Bizkaian eta Euskadin 2009ko aben-
duaren 31n afiliatutako atzerritarrak, sexuaren, 
erregimenaren eta jatorriaren arabera.

Kontratazioei begira, Bilbon kontratua sinatu duten egoiliar 
atzerritarrak 15.355 izan dira, hau da, 2008an baino % 21 
gutxiago. Bereziki gizonezkoen kopurua jaitsi da (-% 25; eta 
emakumezkoak, -% 15), 55 urtetik gorakoak, gehienak.

Lan-merkatuaren egoera latza dela eta, batik bat, langabetu 
atzerritarrak izan dira kaltetuenak. Pasa den abenduan, 2.713 
pertsona ziren, hau da, Bilboko langabetu guztien % 12. 
Kolektibo hau bera izan da urteko azken hilean langabezia-
tasa altuena erregistratu duena. Gainera, beste herrialde 
batzuetatik etorritakoen artean, urte osoan % 36 gehiago 
geratu da lanik gabe. Emakumeen artean, % 50, batez ere, 
35 eta 44 urte bitartekoak; gizonen artean, % 28,45 urtetik 
gorakoak, gehienak.

Nabarmentzekoa da, baita ere, kolektibo horretako gizonezko 
gehienak eraikuntzan eta industrian arituak direla, krisiak gehien 
kaltetu dituen sektoreetan, alegia.
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NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA

Negoziazio kolektiboari buruzko informazioa Euskal Herriko 
Lan Harremanen Kontseiluak (LHK) egindako “2009ko Urteko 
Txosten Soziolaboraletik” ateratakoa da.

2009. urte amaieran erregistratutako hitzarmenak (2009ko aben-
duaren 31 arte) 584 ziren, guztira, 370.957 pertsonaren egoera 
baldintzatzen dutenak. Horietako % 78,6 sektorearen araberako 
hitzarmenen menpe daude, eta gainerako % 21,4, enpresako 
hitzarmenen menpe.

Bizkaian, 2009. urte hasieran, 218 hitzarmen zegoen berritze-
ke, guztirako enpleguaren % 82. Urtean zehar, 54 hitzarmen 
erregistratu dira (guztirako enpleguaren % 16,3); beraz, berritu 
gabeko hitzarmenen menpe geratu direnak % 65,7 izan dira. 
Gauzak horrela, Bizkaiko negoziazio kolektiboaren estaldura 
(urte amaieran indarreko hitzarmena duen langile kopurua) ez 
da izan 2008an (% 61,7) bezain zabala, enpleguaren aldetik 
% 34,3 egin baitu behera.

Iturria: Euskadiko Lan Harremanen Kontseilua.

(*) EAEko lurralde arteko hitzarmenak.
(**) EAEn eragina duten Estatuko hitzarmenak

EREMUA
ENPRESA SEKTOREA GUZTIRA

Hitzarmenak
Baldintzatzen 

dituzten langileak
Hitzarmenak

Baldintzatzen 
dituzten langileak

Hitzarmenak
Baldintzatzen 

dituzten langileak

BIZKAIA 162 25.345 18 59.764 180 85.109

LURRALDE ARTEAN (*) 13 3.617 5 19.255 18 22.872

EAEn erregistratutakoak 321 55.880 48 216.223 369 272.103

ESTATUAN (**) 140 23.515 75 75.339 215 98.854

EAEn, GUZTIRA 461 79.395 123 291.562 584 370.957

8. taula: 2009ko indarreko hitzarmen kolekti-
boak eta horiek baldintzatzen dituzten langi-
leak EAEn eta Bizkaian.

EAEko lurralde arteko datuek erakusten dutenez, guztira 18 
hitzarmen sinatu dira, soldatapeko 22.872 langilerengan era-
gina dutenak.

EAEn, bestalde, 461 enpresako hitzarmen daude indarrean 
79.395 langilerentzako, eta sektoreko hitzarmenak ere 123 
izatera heldu dira, 291.562 pertsonari dagozkienak. EAE-
ko guztirakoarekiko, indarrean dauden hitzarmenak 584ra 
igo dira, eta horren eraginpean dauden langileen kopurua, 
370.957ra.

Bestalde, EAEn eragina duten Estatu mailako enpresako hitzar-
menak 140 dira. Hauek 23.515 langileren egoera baldintzatzen 
dute. Sektoreko hitzarmenak 75 izan dira eta 75.339 pertsona-
rengan izan dute eragina. Estatu osoan sinatu direnak eta EAEn 
eragina izan dutenak 215 izan dira, guztirako 98.854ko langile 
kopuruarentzako.

2009ko indarreko negoziazio kolektiboan urte anitzeko hi-
tzarmen behin-behinekoak negoziatu dira, batik bat. Hau da, 
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aurreko negoziazioetako egoera bere horretan mantendu da. 
Izan ere, hala gertatu da negoziazio kolektiboan azken urtee-
tan. Indarrean dauden hitzarmen kolektiboen % 93,7 urtebete 
baino gehiagorako sinatu dira. Bi urtetik gorako eperako bal-
dintzak ere sinatu dira 2009ko indarreko hitzarmen guztien 
% 81,7an.

Guztira, bada, 2009rako hitzartutako igoera % 2,60koa izan da. 
Gure autonomia erkidegoan erregistratutako hitzarmenen solda-
ten igoera % 2,74koa izan da, eta Estatu mailan sinatutakoen 
artean EAEn eragina izan dutenena, % 2,20koa. Halaber, enpre-
sako hitzarmenetan sinatutako soldaten igoera % 2,55ekoa izan 
da; sektorekoenetan, berriz, % 2,61ekoa.

2009an hitzartutako igoerak aurreko urteetarako sinatutakoen 
behetik daude. Estatu osoan ere halaxe gertatu zen jada 
aurreko urtean; hau da, 2008rako hitzartutako soldaten igoera 
2007rako hitzartutakoa baino txikiagoa izan zen, inflazioa 
dela-eta. Dagoeneko 2009ko datuak Estatu mailakoekin 
parekatu dira, eta EAEn eragina duten hitzarmenen soldaten 
igoera Estatu osorako sinatutakoetan ezarri den igoeraren oso 
antzekoa da.

Soldata horiek aldatu dira berrikuspen-klausulak edo soldata 
bermatzeko klausulak direla medio, baita 2009ko KPIaren 
bilakaeragatik ere. Doitze horiek ez dute, ordea, eragin onik izan, 
soldatak 0,01 jaistea ekarri dutelako. Izan ere, nahiz eta % 2ko 
inflazioa aurreikusita zegoen, 2009ko abenduko datua % 0,8koa 
izan da. EAEko lurraldeetan, soldatak berrikusteko klausularen 
eragina ez da igarri ere egin 2009an. Estatu mailan, ordea, 
egon da alderik (-% 0,05), ekitaldi amaieran berrikusi beharreko 
baldintzen inflaziorako aurreikuspenen arabera EAEn baino 
gehiago negoziatzen direlako.

Negoziazioan kontuan hartzen den funtsezko beste gai bat 
lanaldia da. Berriki berrikusi diren hitzarmenetan, gero eta 
joera nabariagoa dago azken urteetako lanaldia laburtzeko, 
ordu-murrizketa horiek gero eta txikiagoak izan arren. Era 
berean, azken urteotan lanaldia murrizteko erabakia hartu duten 
hitzarmenen ehunekoa gero eta txikiagoa izan da.

Aurreko urtearekin alderatuta, beraz, % 22,9 baino ez dira 
izan lanaldia murriztea erabaki duten berritutako hitzarmenak. 
Guztira, ia 3 portzentaje-puntu jaitsi da datu hori 2008ko 
datuarekin erkatuta.

Bestalde, EAEn hitzartutako lanaldia urteko 1.675 ordukoa izan 
da 2009rako, eta Estatu mailan, 1.752 ordukoa.

2009. urtean, lanaren inguruko 280 greba egin dira 27.117 parte-
hartzailerekin. Horren ondorioz, lan egin ez dituzten lanegunak 
126.184 izan dira, guztira. Aurreko urtean baino greba gehiago 
egin dira, eta horietan parte-hartzaile gutxiago egon den arren, 
lan egin ez diren lanegunak ere gehiago izan dira. Hona hemen 
hori zehatzago adierazteko datuak: 48 greba gehiago egin dira; 
lan egin ez diren 52.415 lanegun gehiago egon dira; eta 14.066 
parte-hartzaile gutxiago egon da grebetan.

9. taula: 2009rako hitzartutako soldata-igoerak 
EAEn eta Bizkaian.

Iturria: Euskadiko Lan Harremanen Kontseilua.

(*) EAEko lurralde arteko hitzarmenak.
(**) EAEn eragina duten Estatuko hitzarmenak.

EREMUA
Berrikuspen-

klausularik gabeko 
soldataren igoera

Berrikuspen-
klausularen 
ondorioak

Soldata-
igoera, 

GUZTIRA

Bizkaia 2,89 0,00 2,88

Lurralde artean (*) 3,67 0,00 3,67

EAEn erregistra-
tutakoak

2,74 0,00 2,74

Estatuan (**) 2,25 -0,05 2,20

EAEn, guztira 2,61 -0,01 2,60

10. taula: 2009an lanaldia murriztuko duten in-
darreko hitzarmen kolektiboen ehunekoa eta 
horiek baldintzatzen dituzten pertsonak, EAEn 
eta Bizkaian.

Fuente: Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi.

(*) Ámbito interterritorial CAPV. 
(**) Ámbito Estatal con incidencia en la CAPV. 

EREMUA Hitzarmenak
Baldintzatzen 

dituzten 
pertsonak

BIZKAIA 25,7 17,8

LURRALDE ARTEAN (*) 33,3 7,3

EAE 22,9 27,1

ESTATUAN (**) 13,8 15,6
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Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza 
Saila.

Grebak Parte-hartzaileak
Lan egin ez diren 

lanegunak

Greba bakoitzeko 
parte-hartzaile 

kopurua

Greba bakoitzean lan egin ez 
diren lanegunak

Greban parte hartu duen langile 
bakoitzak lan egin ez dituen 

orduak

2006 224 62.577 168.433 279 752 21,5

2007 204 46.492 112.497 228 551 19,4

2008 232 41.183 73.769 178 318 14,3

2009 280 27.117 126.184 97 451 37,2

11. taula: EAEn 2006tik 2009ra egin diren laneko 
greba kopurua.

Greba gehienak enpresa pribatuetan egin dira. Horrez gain, 
enpresa publikoetan egin direnak beste urte batzuetan antola-
tutakoak baino askoz gutxiago izan dira. Langileen kexak eragin 
dituen arrazoia hitzarmen kolektiboen negoziazioa izan da, kasu 
gehienetan. Aurreko urtean ez bezala, gero eta garrantzia erla-
tibo handiagoa izan dute enplegua erregulatzeko eta industria 
birmoldatzeko ekimenek.

ENPLEGUA ERREGULATZEKO ESPEDIENTEAK

Enplegua erregulatzeko espedienteak prozedura administratiboak 
dira, langileen eta enpresen arteko harremanetan hiru modutan 
eragin dezaketenak: lanaldia murriztea eta lan-harremana aldi 
baterako edo behin betiko etetea. Espedienteak edozein emaitza 
dakarrela ere, aurretik lan-administrazioko agintaritzak onartu 
behar du.

Azken hamar urteetan, lan-merkatua hobetuz joan den heinean, 
espediente gutxiago ireki dira, eta horiek baldintzatu duten 
pertsona kopurua ere askoz murritzagoa izan da. Euskal 
ekonomiaren bilakaera onaren ondorioz gertatu da hori. Hala 
ere, 2008an egoera ekonomikoa okertzen hasi zenetik aurrera, 
izapidetutako espedienteen guztirakoa bat-batean igo zen, eta 
horrekin batera, lan-merkatuan bere burua kinka larrian ikusi 
zuten pertsonen kopurua. Egoera hori txarrera baino ez da joan 
2009. urtean.

Gauzak horrela, EAEn 2009an zenbatu diren enplegua erre-
gulatzeko espediente guztien artean onartu direnak, onartu ez 
direnak eta bertan behera utzi direnak kontuan hartuta (euskal 
administrazioek zein Estatukoek izapidetu dituztela), azkenean, 
2.932 espediente erregistratu dira, eta horiek 88.414 langileri era-
gin diote. Ondorioa argia da, beraz: guztira, aurreko urtearekin 
alderatuta, % 363 eta % 352 igo dira bi datu horiek, hurrenkera 
horretan. Halaber, ondoko taulan azaltzen denez, lan-harremana 
etetea ekarri duten espedienteen kopurua nabarmen igo da.

Lurraldekako egoerari erreparatuz gero, Araban ikusi dira 
baldintza latzenak, espediente bakoitzeko kaltetutako langile 
kopuruari begira. Horrez gain, okupatutako mila langiletik 
kalteturik suertatu direnen eta guztirako soldatapeko langileen 
arteko proportzioa 151,9koa izan da; Bizkaian, ordea, 59,4koa.

12. taula: EAEn 2005etik 2009ra onartutako en-
plegua erregulatzeko espedienteen bilakaera, 
motaren arabera .

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

2005 2006 2007 2008 2009

Espediente kopurua 328 173 282 496 2.565

Baldintzatzen dituzten 
pertsonak

6.158 3.338 4.815 12.79568.722

Espediente mota

Lanaldia murrizteko 41 4 17 108 1.170

Jarduera eteteko 4.714 1.704 3.856 11.217 65.574

Jarduera bertan 
behera uzteko

1.403 1.630 942 1.470 1.978
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Sektoreen araberako egoerak erakusten duenez, industria izan 
da espediente gehien (% 71,8) eta kaltetu gehien (% 88) eragin 
dituena. Hori ez ezik, azken urte honetan gehien hazi den sekto-
rea ere bada, baita espediente bakoitzeko langile kaltetu gehien 
ekarri dituena ere. Izan ere, espedienteko 27 langilerekin, gai-
nerako jarduera ekonomien multzotik gorako datua erregistratu 
du. Askoz atzerago daude zerbitzuen, eraikuntzaren eta lehen 
sektorearen datuak.

Enplegua erregulatzeko espedienteak sortu dituzten kausen ara-
bera bana daitezke, hau da, arrazoi ekonomikoak, teknologikoak 
edo ezinbesteko kasuren bat. Horri jarraiki, gehienak, % 96,3, 
arrazoi ekonomikoengatik sortu dira; % 3, ezinbesteko kasuen-
gatik, eta % 0,7, arrazoi teknologikoengatik.

SOLDATAK ETA LAN-KOSTUAK

2009an, langile bakoitzeko hileko batez besteko lan-kostua 
2.893,89 eurokoa izan da EAEn, hau da, aurreko urteko aldi 
berean baino % 2,8 gehiago. Batez besteko lan-kostu horretako 
hiru laurden soldata bera dira, gutxi gorabehera, eta gainerako 
kostuak, Gizarte Segurantzan kotizatutakoak, gehienbat.

Jarduera-sektoreen arabera, lan-kostu handiena industriaren 
arloan ordaindu da aurten ere, 3.183 €, nahiz eta urtea joan 
ahala apur bat (-% 0,15) jaitsi den. Bigarren lan-kostu handiena 
eraikuntzaren sektorekoa izan da, 2.955 € (% 1,6 gehiago), eta 
hirugarrena, zerbitzuetakoa, 2.771 € (% 7,7 gehiago). Aurreko 
urteetan kostu hori nola hazi den ikusita, argi dago aurtengo 
datuak askoz motelago igo direla.

Estatu mailan, enplegu bakoitzeko hileko batez besteko lan-
kostua gehiago hazi da (% 3,5); guztira, 2.516,8 euro. EAEko 
lan-kostu guztia Estatukoaren parekoa da, hein batean. Halere, 
badago alderik bien artean, gure erkidegoko soldatek garrantzia 
erlatibo handiagoa daukatelako: % 74,4. Estatuko datua % 
73,8koa da, beraz, soldataz kanpoko bestelako pertzepzioak 
EAEn baino handiagoak izan dira.

4. grafikoa: EAEko 2009ko batez besteko lan-
kostua, sektoreka (€).

Iturria: Lan-kostuari buruzko inkesta. EIN.

Lan-kostua, eurotan

3.500

Guztirako 
lan-kostua

Industria Eraikuntza Zerbitzuak

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000
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13. taula: Langile bakoitzeko hileko lan-kostuaren 
bilakaera eta unitateko lan-kostua, autonomia er-
kidegoaren arabera, 2006tik 2009ra.

Iturria: Lan-kostuari buruzko inkesta. EIN.

EREMUA

Langile bakoitzeko hileko 
lan-kostua

2006 2009

Estatua 2.183,6 2.516,8

Andaluzia 1.991,3 2.352,6

Aragoi 2.181,1 2.440,4

Asturias 2.160,2 2.502,7

Balearrak 2.050,4 2.388,9

Kanariak 1.819,8 2.150,7

Kantabria 2.047,9 2.232,9

Gaztela-Mantxa 1.945,9 2.279,3

Gaztela eta Leon 2.036,4 2.319,7

Katalunia 2.322,8 2.685,6

Valentziako E. 1.965,0 2.270,4

Extremadura 1.775,1 2.139,9

Galizia 1.895,3 2.199,6

Madril 2.586,0 2.892,4

Murtzia 1.868,3 2.295,8

Nafarroa 2.416,6 2.618,4

Euskal Herria 2.509,3 2.893,4

Errioxa 2.026,2 2.197,7

Estatuko autonomia erkidegoetan bildutako datuak alderatuz 
gero, taulan agertzen den bezala, langile bakoitzeko hileko lan-
kostu handiena Euskal Autonomia Erkidegokoa (2.893,4 €) izan 
da, eta horren atzetik, Madrilgoa (2.892,4 €) eta Nafarroakoa 
(2.618,4 €). Beste muturrean, Extremadura (2.139,9 €), Kanariar 
Uharteak (2.150,7 €) eta Galizia (2.199 €) daude, lan-kostu 
txikienekin, alegia.

2009ko lan-kostua osatzen duten atalak aztertzeak zera 
erakusten du, “bestelako kostuak” nabarmenki hazi direla, batez 
ere, soldataz kanpoko bestelako pertzepzioen ingurukoak. 
Gastu horiek kaleratzeagatiko kalte-ordainari eta enplegua 
erregulatzeko egoerei lotutakoak dira, Estatu osoan, urtearen 
lehen hiruhilekoan, % 40 igo direnak, eta EAEn, azken 
hiruhilekoan, % 19 hazi direnak.

Aldi berean, soldataren berezko gastu trinkoaren hazkundea 
moteldu egin da bai EAEn, bai Estatuan. Han eta hemen 
egindako aparteko orduak edo ordu osagarriak krisiaren eraginez 
merkeago ordaindu direlako gertatu da hori.

LANEKO EZBEHAR-TASA

EAEko ezbeharren adierazle nagusiak 2006an igo zirenean, 
aurreko urteetako joera bertan behera geratu zen. Dena dela, 
2007an, aintzat hartutako adierazle oro (eragin eta maiztasun 
adierazle globalak eta heriotza-istripuak) gutxitzen hasi zen berriz 
ere, eta 2008ko datuek beheranzko joera horri eutsi zioten. Urte 
horretan, bai EAEn, bai Estatu mailan bildutako datuek hobera 
egin zuten, beraz.

Aipatu beharra dago EAEko laneko ezbeharren azterketa Osalan-
Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak 
emandako informazioa oinarritzat hartuta egin dela. EAEn laneko 
ezbeharrek eragindako pertsonen bajen kopuruak behera egin 
du 2009an; nabarmen, gainera. Ezbehar-tasaren gutxitze hori, 
nola ez, jardueren eta enpleguaren atzeraldiagatik gertatu da. 
Gure erkidegoan Estatu osoan baino datu okerragoak batu ohi 
dira. Kontuan hartu behar da, halere, bi eremuotako enpresen 
egitura ez dela berdina; izan ere, EAEn industriak duen garrantzia 
Estatu mailan duena baino handiagoa da.

2009. urtean, laneko ezbeharra gertatuta baja hartu behar izan 
duten langileak 40.259 izan dira, eta horietatik % 87,4 lanaldian 
gertatutako istripuek eragindako bajak izan dira; % 10, in itinere 
istripuek eragindakoak; eta % 2,7, gainerako gaixotasun profe-
sionalek eragindakoak. Guztirako ezbehar-tasaren beherakada 
(-% 20,5) maila orotan gertatu da; hau da, lanaldian jazotako 
istripuek eragindako bajak murriztu dira (-% 20,8), baita in itinere 
ezbeharrek (-% 13,9) eta gaixotasun profesionalek (-% 31) era-
gindakoak ere. 

Sektorekako azterketak ere lanaldian gertatutako istripuek 
eragindako bajak gutxitu direla erakusten du, sektore guztietan 
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murriztu baitira: -% 29,1 industrian; -% 19,9 lehen sektorean; 
-% 18,2 eraikuntzan; eta -% 13,4 zerbitzuetan.

(*) Gaixotasun profesionalek Bilbon eragindako baja kopuruaren 
datua ez dago eskuragarri.

Iturria: Osalan.

Lanaldian gertatutako istripuek eragindako bajak In itinere 
istripuek 

eragindako 
bajak

Gaixotasun 
profesionalek 
eragindako 

bajak

GUZTIRA
GUZTIRA

Larritasunaren arabera Sektorearen arabera

Arinak Larriak
Heriotza-
istripuak

Nekaza-
ritza

Industria Eraikuntza
Zerbit-
zuak

2005 23.663 23.441 197 25 533 8.162 4.994 9.974 2.894 965 27.522

2006 23.549 23.378 139 32 592 8.298 4.964 9.695 2.502 813 26.864

2007 21.788 21.631 129 28 506 7.887 4.497 8.898 2.416 376 24.580

2008 22.334 22.163 145 26 497 8.360 4.245 9.232 2.518 653 25.505

2009 Bk 17.089 17.666 118 25 389 5.905 3.647 7.868 2.116 473 20.398

2009 
Bilbo

7.974 5.794 43 7 53 924 1.100 5.897 812 -(*) 14.133

14. taula: Bizkaiko laneko ezbehar-tasaren 
bilakaera, 2005etik 2009ra.

Aurten, lehen sektorea izan da ezbehar-tasa kopurutsuena 
erregistratu duena, okupazioren bat duten mila langileko 80,7 
istripu gertatu baitira. Portzentaje oso hurbilekoa erakutsi 
du eraikuntzak, okupatutako mila langileko 80,6 istripu izan 
dituena. Jarraian, industria eta zerbitzuak daude, okupatutako 
mila langileko 57,7 eta 23,8 ezbehar izan dituztenak, hurrenez 
hurren. EAE osoko 2009ko datuen arabera, okupatutako mila 
langileko 37k izan du istripua, hau da, 2008an zenbatu ziren 45 
ezbeharretik behera.

Beraz, azken hiru urteetan, hiru lurralde historikoetako ezbehar-
tasak behera egin du. Araban baino ez da EAEko batezbestekotik 
gorako balioa erregistratu, Bizkaian eta Gipuzkoan ez bezala, 
lurralde horretako enpresa-sarean industriaren sektorea delako 
nagusi, okupazioaren aldetik zein jarduera-mailaren aldetik.

Sektoreen banaketari begira, EAEn, Bizkaian eta Gipuzkoan 
lehen sektorean erregistratu dira ezbehar-tasa nabarmenenak; 
Araban, berriz, eraikuntzaren datua izan da denetan altuena.

Bestalde, Bilbon baja eragin duten istripuak zerbitzuen sektorean 
erregistratu dira gehienbat (% 75), eta horren atzetik, eraikuntzan 
(% 14) eta industrian (% 12). Udalerriko nekazaritza-jardueraren 
kasuan, aldiz, ezbehar-tasa % 0,7koa baino ez da izan.

15. taula: EAEko, Bizkaiko eta Bilboko laneko 
ezbehar-tasa 2009an.

(*) Gaixotasun profesionalek Bilbon eragindako baja kopuruaren 
datua ez dago eskuragarri.

Iturria: Osalan.

Laneko ezbehar-tasa EAE BIZKAIA BILBO

Bajak, guztira (*) 40.259 20.398 14.133

Lanaldian gertatutako 
istripuek eragindako bajak

35.184 17.809 7.974

In itinere istripuek eragindako 
bajak

4.008 2.116 812

Gaixotasun profesionalak 1.067 473 -

Istripua jasan dutenak/
okupatutakoak

45,9 44,5 -
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Eurostatek esandakoaren arabera, ETEei Europar Batasunean 
egiten den jarduera ekonomiko eta profesionalaren zati handi 
bat dagokie. Eremu honetan (EB-27) dauden 23 milioi enpresa 
ingurutik, % 99,8 dira ETEak (50 langile baino gutxiago dituzte-
nak). Hauek guztiek sektore pribatuko lanpostu guztien bi heren 
(% 67,4) sortzen dituzte, eta erantsitako balio guztirakoaren % 
57,7 hartzen dute.

Europar Batasunaren Enpresa eta Industriarako Zuzendari-
tza Nagusiak plazaratu duen Europako ETEen 2009ko Urteko 
Txostenean azaldu denez, 2002 eta 2008 bitartean, EB-27 
herrialdeetako ETEak nabarmen hazi dira eta enpleguaren 
eragile nagusi bihurtu dira Europako herrialde gehienetan. 
Guztira, 2,4 milioi (% 13) ETE gehiago dago Europan. 
Alderantziz, aldi berean sortutako enpresa handiak 2.000 
(% 5) besterik ez dira izan. Hazkunde hau enpleguaren 
datuetan ere ikusi da, batez beste, epe horretan bertan, % 
1,9 igo baita urtean sortutako lanpostuen kopurua ETEetan. 
Por-tzentaje hau enpresa handietan lortu dutenaren (% 0,8) 
gainetik dago.

2008ko krisialdi ekonomikoak eta finantzarioak ekarrita, atze-
raldia nagusitu zen, oro har. EB-27ko herrialdeek % 5,5eko 
beherakada iragarri zuten ETEen ekoizpenean, 2009. urte-
rako (aurreko urtearekin alderatuta). Eta hala gertatu zen, 
enpresa handi eta ertainetan. Ez, ordea, enpresa txikietan 
eta mikroenpresetan, horrenbesteko atzeraldia ez baitzuten 
jasan behar izan.

Europako Banku Zentralak ETEei egindako inkestek erakutsi 
dutenez, enpresa hauek egungo egoeran dituzten oztopo nagu-
siak merkatuaren eskari eskasa (% 28) eta finantzaketa lortze-
ko zailtasunak (% 19) dira. Herrialde guztietan ez dira oztopo 
berak, baina, ezta sektore eta enpresa guztietan ere (edozein 
dela ere azken hauen tamaina); bereziki, finantzaketa lortzeko 
zailtasunen inguruan.

ETEak Europar Batasunean enpleguaren eragile inportanteena 
izaten jarrai dezaten, beharrezkoa da horiei dagozkien arlo guz-
tietan behar bezalako politikak garatzea. Horrexegatik, hain jus-
tu, jarri zuten martxan Europako Batzordeak eta Estatu Kideek 
Enpresa Txiki eta Ertainen Europako Gutuna (Small Business 
Act). Tresna ezinbestekoa da hau ETEek bere lehiakortasuna 
mantendu edota berreskuratu dezaten.

Jarduera ekonomikoa

ETEak Europan

EBko enpresen % 98 ETEak dira, eta 
sektore pribatuan sortutako enplegu 
guztiaren bi heren beraiei esker 
sortu dira.

Krisialdi ekonomiko eta finantza-
rioari aurre egiteko, Europar Bata-
sunak Enpresa Ertain eta Txikien 
Europako Gutuna abian jarri zuen. 
Honen xedea ETEei lehiakortasuna 
hobetzen laguntzea zen.

9. kapitulua
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Azken urtean, enpresak sortu di-
tuen sektore bakarra zerbitzuena 
izan da

Enpresen Direktorio Zentralak honako datu hauek plazaratu 
ditu: 2009ko urtarrilaren 1ean Estatuan zeuden 3.350.972 
enpresetatik, % 52,7 soldatapeko langilerik gabekoak ziren; % 
41,8k, soldatapeko langile 1etik 9ra zuen; eta % 99,9 ETEak 
ziren. Beraz, soldatapeko 250 langile edo gehiago dituztenak 
% 0,1 baino ez dira. Dirudienez, Estatu espainiarreko enpresa 
(3.346.903 ekoizpen-unitate) ia guztiak enpresa txiki eta 
ertainak dira. Bizkaian, bestalde, 97.422 ETE dago, hau da, 
EAEko guztirakoaren gainean aurreko urtean erregistratutako 
portzentajetik hurbil.

Espainiako Estatuko Industria, Turismo eta Merkataritzarako 
Ministerioak ekoizpen sektore nagusien arabera (nekazaritza 
eta arrantza kanpoan utzita) egin du enpresen banaketa. Horren 
arabera, % 7,3 bereziki industrian diharduten enpresak dira; % 
13,2 eraikuntzaren sektorekoak dira; % 24,7, merkataritzakoak; 
eta azkenik, % 54,8k zerbitzuak eskaintzen dituzte.

Hona hemen enpresen izaera juridikoaren araberako banaketa: 
gehienak, pertsona fisiko gisa eratu dira, 3.350.972, guztira; beste 
1.139.061 enpresa baltzu mugatuak dira (% 33,9); gutxiengoa 
ondasun-erkidegoek osatzen dute, guztirakoaren % 3,4 egiten 
dutenak (113.953 enpresa).

1998tik 2008ra enpresek Estatu espainiarrean nola bilakatu 
diren ikusita, urteko batez besteko % 3ko hazkunde-erritmoa 
izan dutela ageri da; izan ere, guztirako hazkunde garbia % 
33koa izan baita (832.235 enpresa). Enpresek 2007tik 2008ra 
izandako bilakaeraren datuek erakusten dute 68.519 enpresa 
gutxiago dagoela. Galdu diren horietatik, % 99 ETEak ziren (0-
249 soldatapeko langiledunak), eta gainerako 643ak, tamaina 
handiko enpresak (250 soldatapeko langiletik gora dituztenak). 
Zifra absolutuei begira, desagertu diren enpresen artean, 
gehienak 1etik 9ra bitarteko soldatapeko langileak zituztenak 
(-63.480, hots, % 92,6) ziren. Zifra erlatiboei begira, ordea, 
enpresa handien kopurua da gehien murriztu dena (-% 13,65). 
Bestetik, badira berriki sortu diren soldatapeko langilerik ez duten 
enpresak ere: guztira, 12.727.

Ekoizpen-sektorekako egoera aztertuz gero, zera ageri da, 
zerbitzuen arloan baino ez direla enpresa berriak (+5.989) sortu. 
Eraikuntza, aldiz, enpresa gehien galdu dituen sektorea izan da 
(-59.072), eta, hortik gora, merkataritzan (-12.915) eta industrian 
(-2.521) ere nahiko nabaritu da enpresen murrizketa.

Enpresen izaera juridikoari begira, ondasun-erkidegoak dira hazi 
diren bakarrak (825 enpresa). Gainerako forma juridikoak gutxitu 
egin dira. Gehien murriztu direnak pertsona fisikoak izan dira 
(-64.400), zifra absolutuetan; zifra erlatiboetan, berriz, sozietate 
kooperatiboak (-% 4,4) izan dira beherakada nabarmenena 
erakutsi dutenak.

Enpresa Txiki eta Ertainen Politikarako Zuzendaritza Nagusiak 
plazaratutako Estadísticas pyme. Evolución e Indicadores. Nº 8 

ETEak Estatu espainiarrean
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azterlanean dioenez, Espainiako datuak eta enpresa-adierazleak 
analizatu ostean, zera ondorioztatu daiteke: Espainiako enpresa-
sarea ETEen inguruan ehundu dela eta egitura hori, krisialdia 
gorabehera, nahiko egonkorra dela. Alabaina, azterlanean ere 
onartzen da mundu osoan zabaldutako krisi ekonomikoaren 
eraginak eraikuntza bezalako zenbait sektoretan aski gogor jo 
duela, alor honetan luzaroan neurriz kanpoko prezioak ezarri 
ohi direlako.

Oro har, azken urteotan atzera egin ez duen sektorerik ez dago; 
enpresa handien artean zein ETEen artean, ekimen askok kale 
egin duenez, enpresa kopuruak behera egin du nabarmen. 
Lehenago esan bezala, azken urte honetan, zerbitzuen sektorean 
soilik igo da enpresa kopurua. Aurreikuspenek hori zioten eta hala 
gertatu da: zerbitzuen sektorean gainerakoetan baino hazkunde-
erritmo biziagoa egon da, gure ekonomian hirugarren sektoreak 
gero eta indar gehiago duen seinale.

EAEko enpresa-sarea

Eustaten informazioaren gainean Jarduera Ekonomikoen Direk-
torioak (DIRAE) argitaratzen dituen azken datuei begira, EAEko 
saltoki kopurua 202.093ra iritsi da 2009. urtean. 2008. urteare-
kiko % 0,9ko beherakada egon dela esan nahi du horrek, zera, 
1.818 saltoki gutxiago. Aurreko urteko datuarekiko atzerakada 
berretsi da, beraz, iaz gertatu zenaren kontrakoa, 2008an % 2,3 
igo baitzen, 2007ko datuarekin konparatuz.

Saltoki hauek sortu duten enpleguaren aldagaiak azaltzen 
duenez, 202.093 saltokiek 952.510 pertsonari eman diote lana 
2009an. Hortaz, 2008an 942.479 langile zenbatu baziren, 10.031 
lanpostu gehiago sortu dira.
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Lurraldeka banakatzean, egoera honako hau da: Bizkaian, guztira, 
104.593 saltoki erregistratuta egon dira 2009an, aurreko urtean 
baino % 0,2 gutxiago. Eta horiek guztiek 486.100 pertsonari eman 
diote lana, 2008an baino % 1,6 gehiago. Araban eta Gipuzkoan, 
aldiz, saltokien kopurua txikiagoa izan da, 26.791 eta 70.709, 
hurrenez hurren. Lurralde hauetan saltokiek enplegatutako 
pertsonen kopurua ere Bizkaiko datuaren azpitik dago, zehazki 
esateko, 152.568 Araban, eta 313.842 Gipuzkoan.

Saltokien eta lanpostuen kopuruen bilakaera azaltzen du 
hurrengo grafikoak, 2005etik 2009ra. 2005eko erreferentziazko 
urtearekiko hazkundea % 11,3koa izan da EAEn, eta % 12koa 
Bizkaiko probintzian. Nahiz eta 2005 eta 2008 bitartean saltokien 
kopuruak urtetik urtera gora egin duen, 2009an murriztu egin da 
horien guztirakoa.

EAEko jarduera-sektoreen banaketan oinarrituz, 2009an, 
merkataritza, garraioa eta ostalaritzan dihardutenak izan dira 
kopurutsuenak, guztirakoaren % 39, alegia. Horien atzetik, 
bankuak, aseguruak, higiezinen jarduerak eta lanbide-jardue-
rak daude, % 20,7, denetara. Hirugarren tokian eraikuntzaren 
sektorea dago, % 16,7ko datuarekin. Gainerako sektoreetako 
portzentajeak beherago daude: % 14,5, herri administrazio, 
hezkuntza, osasuna eta gizarte zerbitzuen arloetan; % 7,3 in-
dustria- eta energia- jardueretan; eta % 1,8 informazioaren eta 
komunikazioen sektorean.

Bizkaian, sektorekako banaketa EAEren parekoa izan da 2009an: 
merkataritzak, garraioak eta ostalaritzak pisu erlatibo handiena 
dute, saltoki guztiekiko % 40,3ko kopuruarekin. Jarraian, banku, 
aseguru eta higiezinei lotutako zerbitzuak eta lanbide-jarduerak 
daude, % 21,6rekin; eta, azkenik, eraikuntza, % 15,74rekin.

EAEn pertsona gehien enplegatzen dituen jarduera-sektorea 
merkataritza, garraioa eta ostalaritzarena da, 245.321 lanpostu, 
guztira (% 25,7). Gero, industria eta energiarena dago, 221.866 
langilerekin, hau da, guztirako lanpostuen % 23,3.

Bizkaian gauza bera gertatzen da: merkataritza, garraioa eta 
ostalaritzarena da lanpostu gehien sortzen duen jarduera-
sektorea (129.930, guztirako datuaren % 26,7). Bigarren 
tokian industria eta energia dago lurralde honetan ere, 89.514 
lanposturekin. Hirugarren tokian, eta aurrekoaren oso hurbil, 
higiezinen jarduerak eta enpresa-zerbitzuak daude, 81.014 
enplegurekin (% 16,7).

Saltokien tamainaren araberako enpleguaren datuek erakusten 
dutenez, EAEko saltoki gehienek, % 74,4k, 2 langile edo gu-
txiago dituzte; % 18,5ek, 3tik 9ra dituzte; % 5,9k 10etik 49ra 
bitarteko langile kopurua du. Azkenik, % 1,2k besterik ez du 50 
langile edo gehiago.

Bizkaian, egitura hori antzekoa dela esan daiteke, baina txikiagoa 
ere, hein batean. Izan ere, 2 langile edo gutxiago dituzten 
saltokien kopurua guztirakoaren % 75,2koa da. Bestetik, 3tik 9 
langilera dituzten enpresak % 17,9 dira; 10etik 49ra enplegatzen 
dituztenak, % 5,7, eta 50 langiletik gora dituztenak, % 1,2.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).
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1. grafikoa: EAEko eta Bizkaiko establezimendu 
kopuruaren bilakaera, 2005-2009.

EAE Bizkaia
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ENPRESEN DEMOGRAFIA

1.794 saltoki gutxiago izanik, 2009. urtean, EAEko enpresa-
sarearen balantzea negatiboa izan da. Hala ere, zifra positiboagoa 
lortu da enpleguaren aldetik, hots, 10.056 pertsona gehiago 
(13.053 lanpostu gutxiago, 2008ko datu garbiarekin alderatuta).

Alta kopurua murriztu denez (13.771 izan dira, guztira), eta 
baja kopurua handitu denez (15.665 enpresa), saldo negatiboa 
lortu da 2009an. Aldaketen saldoa, gainera, aurten 0ekoa izan 
den heinean, guztirako saldo globala -1.794 saltokikoa izan da. 
Iaz, ordea, kontrakoa gertatu zen, azken saldoa positiboa izan 
zelako, 4.601 saltoki berrirekin.

Saltoki kopuruaren murrizketa jarduera orotan nabaritu da, banku, 
aseguru eta enpresentzako zerbitzuen arloan izan ezik. Azken 
sektore honetan 970 saltoki berri sortu dira 2009an (aurreko 
urtean 2.088 izan ziren). Era berean, jarduera-sektore honetan 
erregistratu da enpleguen gorakada handiena, 13.958, lanpostu 
berrirekin, iazkoa (10.955) baino are nabarmenagoa izan dena.

Ezin aipatzeke utzi eraikuntzaren sektorean gertatutako aldaketa 
handia. Izan ere, 2008ko datuekin alderatuta, saltokien saldoaren 
datua -% 157,1ekoa izan da, eta enpleguena, -% 143,3koa.

JARDUERA

Establezimenduak Enplegua

Altak 13.771 30.780

Bajak 15.565 29.728

Aldaketen saldoa 0 9.004

2009-2008ko saldoa -1.794 10.056

1. taula: EAEko establezimenduen eta enple-
guaren demografia 2009an.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

2. taula: EAEko establezimenduen eta enplegua-
ren demografia 2009an, jardueraren arabera.

Fuente: Eustat. Directorio de Actividades Económicas (DIRAE).

JARDUERA
ALTAK BAJAK ALDAKETEN SALDOA

SALDO OSOA
 2009-2008

Establezimenduak Lanpostuak Establezimenduak Lanpostuak Establezimenduak Lanpostuak Establezimenduak Lanpostuak

Zehaztu 
gabeko atala

- - 220 458 -893 -4.850 -1.113 -5.308

Industria eta 
energia

795 3.434 919 3.314 20 -4.117 -104 -3.997

Eraikuntza 2.978 5.528 4.153 6.181 206 -1.132 -969 -1.785

Dendak eta 
konponketak

2.731 5.739 2.940 4.667 97 1.658 -112 2.730

Ostalaritza 705 1.733 732 1.422 18 425 -9 736

Garraioa eta 
biltegiratzea

618 1.693 841 1.444 40 594 -183 843

Bankuak, 
aseguruak eta 
enpresentzako 
zerbitzuak

4.104 8.829 3.328 5.783 194 10.912 970 13.958

Beste zerbitzu-
jarduera 
batzuk

1.840 3.824 2.432 6.459 318 5.514 -274 2.879

Guztira 13.771 30.780 15.565 29.728 0 9.004 -1.794 10.056
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ENPRESA ESTABLEZIMENDUAK

Jardueraren arabera
2009. urtean bere jarduera Bilbon garatu duten establezimenduak 
38.887 izan dira, 2008. urtean baino % 0,5 gutxiago. Establezimen-
du guzti horiek 175.608 pertsonari eman diote lana. Enplegatze-
tasa hori % 2,8 igo da 2007ko datuarekiko. Establezimendu bakoi-
tzeko lanpostuen batezbestekoak gorakada apala izan du: 2009an, 
establezimenduko 4,7 lanpostu zegoen; 2008an, aldiz, 4,4.

Bilboko enpresa-sarea

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

2. grafikoa: Bilboko enpresen jardueraren ba-
naketa 2009an. Establezimendu kopurua.
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Bilboko bi enpresa-jarduera nagusiak higiezinen jarduerak eta 
enpresa-zerbitzuak izan dira (9.473 establezimendu), alde batetik, 
eta merkataritza eta konponketak, bestetik (9.499 establezimendu).

Okupazioa ardatz hartuta, zerrendaren buru diren jarduerak 
higiezinen arlokoak eta enpresa-zerbitzuak dira. Guztira, 41.826 
pertsonari ematen diete lana; merkataritzaren sektoreak, aldiz, 
26.564 pertsona enplegatzen ditu.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

3. grafikoa: Establezimenduen kopuruaren 
bilakaera Bilboko jarduera nagusietan, 2005-
2009.
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Grafikoak Bilboko bi jarduera nagusien ibilbide ezberdina jartzen 
du ikusgai. Batetik, higiezinen jarduerak eta enpresa-zerbitzuak 
nabarmen igo dira 2008ra arte, baina 2009an, % 8,2 jaitsi dira 
aurreko urtearekin erkatuta. Bestetik, merkataritzaren ingurukoak 
hazi egin dira 2005etik 2007ra, gero, 2008an eta 2009an, pixka 
bat atzera egin duten arren. 2005etik 2009ra merkataritzaren 
sektoreak erregistratu duen gorakada % 6,6koa izan da.

Eremu geografikoen araberako alderaketa eginez gero, bai 
saltokietan, bai 2009an aztertutako jardueretan, emaitza oso 
parekoak lortu direla ikusiko dugu autonomian, probintzian eta 
hirian. Hala, merkataritza eta konponketen arloak batez besteko 
% 24-25eko pisu erlatiboa izan du analizatutako hiru eremu 
horietan. Eraikuntzan, EAE mailan % 16,7ko datua erregistratu 
da; Bizkaian, aldiz, % 15,7 kalkulatu da. Bilbon, Bizkaiko datutik 
pixka bat beherago dago eraikuntzaren datua, nahiz eta 2008ko 
zifrarekiko puntu bat igo den. Bestalde, industria- eta energia-
sektoreak % 7,4ko pisu erlatiboa izan du EAEn; Bizkaian, % 
6,4koa, eta Bilbon, % 3,9koa.

Enpleguari erreparatuta, merkataritzak aztertutako hiru eremuetan 
antzeko datuak lortu dituela ikus daiteke: % 16 inguru. Eraikuntza 
ere % 9-11 ingurukoa izan da eremu orotan. Industria eta energia 
biltzen dituen jarduerak eremu geografikoaren araberako pisu 
erlatiboa du: EAEn, % 23,3koa da; Bizkaian, % 18,4koa, eta 
Bilbon, aldiz, % 5,7 besterik ez.

JARDUERA-ARLOAK EAE Bizkaia Bilbo

Industria eta energia 14.884 6.691 1.520

Eraikuntza 33.679 16.465 4.876

Dendak eta konponketak 49.268 26.228 9.499

Ostalaritza 15.167 8.270 2.814

Garraioa eta biltegiratzea 14.403 7.694 2.508

Bankuak, aseguruak eta 
enpresentzako zerbitzuak

45.430 24.466 11.530

Beste zerbitzu-jarduera 
batzuk

29.262 14.779 6.140

Guztirako 
establezimenduak

202.093 104.593 38.887

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

3. taula: Establezimenduen kopurua zenbait 
eremu eta jarduera-arlotan 2009an.

JARDUERA-ARLOAK EAE Bizkaia Bilbo

Industria eta energia 221.866 89.514 9.965

Eraikuntza 98.364 53.503 16.140

Dendak eta konponketak 148.104 78.374 26.564

Ostalaritza 49.401 25.561 9.621

Garraioa eta biltegiratzea 47.816 25.995 9.563

Bankuak, aseguruak eta 
enpresentzako zerbitzuak

182.902 109.434 58.422

Beste zerbitzu-jarduera 
batzuk

204.057 103.719 45.328

Guztirako lanpostu 
kopurua

952.510 486.100 175.608

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

4. taula: Enpleguaren banaketa zenbait eremu 
eta jarduera-arlotan, 2009an.

Barrutien arabera
Aurten ere, Abandok izan du Bilboko enpresa kopuru han-
diena, 100 establezimendutatik 38,2, hain zuzen (37,9 izan 
ziren 2008an). Hona hemen beste datu argigarri bat den-
tsitatearen inguruan: 1.000 biztanleko 287.5 establezimendu 
dago Abandoko barrutian.

Askoz atzerago dago Ibaiondo (5.302 establezimendu zenba-
tu dira, 2008an baino 15 gehiago), guztizkoaren % 13,6rekin 
eta 86,2 establezimenduko dentsitatearekin.Deustuk, Ibaion-
dok baino establezimendu gutxiago eduki arren (4.616, 2008an 
barruti honetan egon zirenak baino 36 gutxiago), hark baino 
dentsitate handiagoa du, hau da, 1.000 biztanleko 90,6 esta-
blezimenduko ratioa.

Balio baxuenak Otxarkoaga-Txurdinagak (1.381 establezimen-
du) ditu: 100 establezimenduko 3,5, eta 1.000 biztanleko 48,9 
establezimenduko dentsitatea.
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Abandoko barrutian batzen diren enpresa anitzen eraginari esker, 
Bilboko batez besteko dentsitatea 109,8koa da, Bizkaiak (90,8) 
edota Euskal Herri osoak (93,08) mila biztanleko erakusten 
dituzten ratioen oso gainetik.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).
Udal errolda.

4. grafikoa: Bilboko establezimenduen kopurua 
eta enpresa-dentsitatea 2009. urtean, barrutien 
arabera.

Tamainaren arabera 
2009. urtean, Bilboko enpresa sareak unitate txikietan banatzeari 
ekin dio. Normala da, orduan, mikroenpresak Bilbon nagusi 
izatea: establezimenduen % 89,45ek 5 langile baino gutxiago du 
(34.810 enpresa).

Bestalde, 6tik 49 langilera dituzten enpresak 3.659 dira, guztira 
(% 9,4). Azkenik, 418 (% 1,1) konpainia daude 50 langile baino 
gehiagorekin.

Enplegu-mailaren araberako enpresen banaketa antzekoa da 
bai EAEn eta Bizkaian, bai Bilbon; gehienak mikroenpresak dira. 
Zehatzago esateko, 10 langile baino gutxiago dituztenak % 92,8 
dira EAEn, eta % 94 Bilbon.

Bilbon, establezimendu bakoitzeko lanpostuen batez bestekoa 
4,5 pertsonakoa da;. Bizkaian, 4,6koa; eta EAEn, 4,7koa.
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5. grafikoa: Tamainaren araberako establezi-
menduen banaketa zenbait eremutan, 2009. 
urtean (%).

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

10-196-93-50-2 20-49 ≥50

Enpresen tamainaren araberako banaketak, Bilbon bideratzen 
duten jarduerarekin lotuta, zera erakusten digu: handienak herri 
administrazioaren edo hezkuntza eta osasun zerbitzuen menpe-
koak dira, besteak beste. Jarduera-arlo horretan, ratioa establezi-
menduko 7,38 pertsonakoa da; industria eta energiaren arloan, 
6,56koa da, eta finantza edo higiezinen jardueretan, 5,07koa.

Bestetik, bai eraikuntzak, bai merkataritza eta konponketaren 
inguruko jarduerek ratio xumeenak erakusten dituzte: 3,3 eta 
2,8, hurrenez hurren.

EAEn eta Bizkaian, establezimenduko enplegu kopuruaren 
ratio handiena duen jarduera industria eta energia da, 14,9 
autonomia mailan, eta 13,4 probintzia mailan. Zifra hauetatik 
atzerago bestelako jardueren artean sailkatutakoak ditugu; 
hauen barne, herri administrazioak, hezkuntza, osasun jarduerak 
eta albaitarienak, eta gizarte jarduerak batzen dira (EAEko eta 
Bizkaiko ratioak jarduera horietarako 6,9 eta 7,0 dira, hurrenkera 
horretan). Bilbon bezala, saltokiak (3,0) eta eraikuntza (2,9) dira 
okupazio-maila txikiena agertzen duten enpresak EAEn. Bizkaian, 
ordea, establezimendu/enplegu ratio baxuenak saltokien (2,9) 
atalean eta ostalaritzan (3,1) daude.

Izaera juridikoaren arabera 
Enpresaren eite juridikoaren arabera, 2009ko datuek diote Bil-
boko 20.827 enpresa (establezimenduen % 53,6) pertsona fisiko 
direla. Hauen artean mikroenpresak sartzen dira, adibidez.

Bestalde, sozietate mugatuak gero eta gehiago dira; Bilbo 
osoan, 11.061 izan dira guztira, 2009. urtean. Horien atzetik, 
bestelako sozietateak eta elkarteak daude, kategoria honetan 
3.567 sozietate direnak.

Beste eremuekin alderaketa eginez gero, horietan antzera 
gertatzen dela ikusiko dugu, izaera juridiko hedatuena pertsona 
fisikoa da eta. Horren kausa enpresen tamainan dagoela dirudi; 
gehienak ere “mikro” izanik, mota hori aukeratzen baitute. 
Hurrengoa sozietate mugatua dugu. Honen kasuan ere, enpresen 
tamaina txikiak badu zerikusirik.

2009an, oro har, establezimendu kopuruak izaera juridiko 
guztietan egin du behera, sozietate mugatuetan izan ezik. Hauen 
kasuan, kopuruak igo egin dira, bai Bilbon (% 2,9), bai Bizkaian 
(% 3,8), bai Bilbo Handian (% 3,6), eta bai EAEn (% 4,1).

Beherakada handiena bestelako izaera juridikoetan gertatu da 
(Bilbon, % 11,5; Bizkaian, % 15,8).
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6. grafikoa: Establezimenduen banaketa izaera 
juridikoaren arabera, 2009. urtean.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

Beste sozietate eta elkarte batzuk

Bestelako izaera juridikoak

Sozietate Anonimoa

Sozietate Mugatua

Pertsona fisikoa

2000-2009 bitarteko bilakaera
2000tik 2009ra bitartean, enpresa sarea nabarmen zabaldu da Bil-
bon, enpresa establezimenduei zein sortutako enpleguari begira.

Horrela, 2009an 2000. urtean baino 4.759 establezimendu gehia-
go dagoela ikusi da (+% 13,9), eta sortutako enpleguak ere askoz 
gehiago izan dira: 32.541 lanpostu gehiago (% 22,7ko gorakada).

Bilboko jardueraren banaketak zera adierazten du, zerbitzuetan 
oinarritutako egiturak hedatuz doazela hiribilduan, orain arte 
ezaugarritzat izan duen industriarako joeratik gero eta urrunago.

Aurten establezimendu berri gehien izan dituen jarduera-arloa 
eraikuntza izan da (2000. urtean baino % 70,9 gehiago); eta 
sektore honen atzetik, higiezin- eta alokairu-jarduerak eta 
enpresentzako zerbitzuak (% 43,8 gehiago).

Enpleguaren datuak, ordea, beherantz jarraitu du industria eta 
energian (2000. urtean baino % 24,8 lanpostu gutxiago). Ga-
rraio, biltegiratze eta komunikazioen arloan, berriz, % 62,8 egin 
du gora.

5. taula: Bilboko establezimenduen bilakaera, 
2000-2009.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

 JARDUERA 2000 2009 ∆

Establezimenduak 34.128 38.887 % 13,9

Enplegua 143.067 175.608 % 22,7

Bilbo

Bilbo Handia

Bizkaia

EAE

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.0000

462
3.567

11.061
2.970

20.827

1.037

1.626
9.684

28.432
7.171

7.240
22.855

5.860
44.704

57.680

109.107

3.558
21.628

54.382
13.418



196

6. taula: Bilboko establezimenduen bilakaera, 
jardueraren arabera, 2000-2009.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

JARDUERA
2000 2008 ∆

Establ.. Enplegua Establ. Enplegua Establ. Enplegua

Industria eta energia 2.183 13.243 1.520 9.965 -% 30,37 -% 24,75

Eraikuntza 2.853 12.706 4.876 16.140 % 70,91 % 27,03

Dendak eta konponketak 10.012 24.674 9.499 26.564 -% 5,12 % 7,66

Ostalaritza 3.274 8.514 2.814 9.621 -% 14,05 % 13

Garraioa, biltegiratzea eta komunikazioak 2.943 11.043 3.377 17.973 % 14,75 % 62,75

Finantza- eta aseguru-jarduerak 1.091 8.241 1.188 8.186 % 8,89 -% 0,67

Higiezin- eta alokairu-jarduerak eta 
enpresentzako zerbitzuak

6.590 28.163 9.473 41.826 % 43,75 % 48,51

Administrazio Publikoak 119 10541 139 10.909 % 16,81 % 3,49

Hezkuntza 808 9109 934 10.578 % 15,59 % 16,13

Beste zerbitzu-jarduera batzuk 4.255 16.833 5.067 23.841 % 19,08 % 41,63

GUZTIRA 34.128 143.067 38.887 175.608 % 13,9 % 22,7

Ostalaritza ere udalerrian bere establezimendu kopurua gutxi-
tzen ari diren jardueretakoa da. Aurten, 2000. urtearekiko 460 
lokal gutxiago dago; gainera, enplegu tasa % 13 igo da, hots, 
1.107 lanpostu gehiago galdu dira. Garraio, biltegiratze eta ko-
munikazioen arloan % 14,8 igo da establezimenduen kopurua, 
eta enpleguari begira, % 62,8ko gorakada erregistratu da.

Barrutien araberako establezimenduen bilakaerari erreparatuz 
gero, azken hamar urteetan zifra absolutuetan gehien hazi dena 
Abando izan dela ondorioztatu dezakegu: 2.309 establezimendu 
gehiago zenbatu dira bertan, eta gainera, % 18,7 egin du 
gora, zifra erlatiboetan. Atzetik, Ibaiondoko barrutia dago, 644 
establezimendu berri ireki baitira bertan, 2000. urteko datuarekiko 
% 14,2ko portzentajezko hazkundea eraginez.

7. taula: Bilboko establezimenduen bilakaera, 
barrutiaren arabera, 2000-2009.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

BARRUTIAK
2000 2009 ∆

Establezimenduak % Establezimenduak % Establezimenduak %

Deustu 4.141 %12,1 4.502 % 11,58 361 % 8,72

Uribarri 2.625 % 7,7 2.667 % 6,86 42 % 1,60

Otxarkoaga-Txurdinaga 1.172 % 3,4 1.354 % 3,48 182 % 15,53

Begoña 3.470 % 10,2 3.496 % 8,99 26 % 0,75

Ibaiondo 4.545 % 13,3 5.189 % 13,34 644 % 14,17

 Abando 12.364 % 36,2 14.673 % 37,73 2.309 % 18,68

 Errekalde 3.609 % 10,6 3.712 % 9,55 103 % 2,85

 Basurtu-Zorroza 2.202 % 6,5 2.543 % 6,54 341 % 15,49

TOTAL 34.128 % 100 38.887 % 100 4.759 % 13,94

Hamar urtetan bilakaera positiboa izanagatik, 2009an moteldu 
egin da gorako joera hori. Izan ere, 2008. urte amaieran 39.101 
establezimendu zegoen Bilbon, eta 2009an, 38.887 (-% 0,5). 
Edonola ere, 2000. urteko datuarekiko bilakaera negatiboa izan 
duen barrutirik ez dago. Denetan ireki dira establezimendu berri 
gehiago, jarduera orotan, proportzio berean egin ez den arren.
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Bilboko establezimenduen enpresa tamainaren arabera, epe 
horretan bertan, establezimendu kopuruaren gorakada orokorra 
izan da langile-tarte guztietan. Batez ere, 0-2 langile-tartean, 
Bilbon nagusi dena, hamar urtetan, 3.289 establezimendu berri 
ireki dira eta (+% 12,5). Enpresen tamaina oro har gora doan 
heinean, murriztuz doa establezimendu kopuruaren gorakada 
zifra absolutuetan.

Gainerako tarteetan ere portzentajezko hazkunde aipagarria erre-
gistratu da: % 15,9koa 3-5 langile-tartean, eta % 30,7koa 20-49 
langile-tartean. Halarik ere, horien balio absolutuak askoz txikia-
goak izanik, hazkunde kuantitatiboak adierazitako 0-2 langile-tar-
te horretatik askoz beherago daude. Beste tarte horietako balioak 
bat egingo bagenitu ere, azken tarte horren guztirako hazkundera 
ez ginateke helduko.

Establezimenduen batez besteko tamaina ere handitu egin da: 
2000. urtean establezimendu bakoitzeko zegoen 3,7 langileko 
kopurutik, 2009an batez beste erregistratutako 4,5eko zifrara.

Establezimenduen eite juridikoari begira, sozietate mugatuek 
izan duten bultzada agerikoa izan da. Azken hamar urte hauetan 
nabarmen hazi dira, eta aurten, % 87,63 izatera heldu dira (5.166 
unitate gehiago).

9. taula: Bilboko establezimenduen bilakaera, 
izaera juridikoaren arabera, 2000-2009.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

Izaera juridikoa
2000 2009 ∆
Establ. 

kop.
Establ. 

kop.
Establ. 

kop.
%

Pertsona fisikoa 21.49420.827 -667 -% 3,10

Sozietate Anonimoa 3.473 2.970 -503 -% 14,48

Sozietate mugatua 5.895 11.061 5.166 % 87,63

Beste sozietate eta 
elkarte batzuk 

2.719 3.567 848 % 31,19

Beste forma juridiko 
batzuk

547 462 -85 -% 15,54

GUZTIRA 34.12838.887 4.759 % 13,94

Langile 
kopuruen tartea

2000 2009 ∆
Establ. 

kop.
Establ. 

kop.
Establ. 

kop.
%

0-2 26.254 29.543 3.289 % 12,53

3-5 4.541 5.267 726 % 15,99

6-9 1.431 1.750 319 % 22,29

10-19 1.020 1.180 160 % 15,69

20-49 558 729 171 % 30,65

≥50 324 418 94 % 29,01

GUZTIRA 34.128 38.887 4.759 % 13,94

8. taula: Bilboko establezimenduen bilakaera, 
enpresaren tamainaren arabera, 2000-2009.

Fuente: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

7. grafikoa: Bilboko establezimenduen demo-
grafiaren bilakaera, 2001-2009.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

AltakBajak Saldo osokoa

Iaz gertatu zen bezala, 2009. urtean beherako bidea hartu du 
establezimenduen kopuruak, eta zifra negatiboa erregistratu 
da (-222). Dena dela, ez da 2001eko (-878) eta 2003ko (-344) 
muturretara iritsi.
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10. taula: Establezimenduen bilakaera zenbait 
eremutan, 2000 eta 2009.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

 EREMUAK 2000 2009 ∆

EAE 168.264 202.093 % 20,1

Bizkaia 86.510 104.593 % 20,9

Bilbo Handia 68.613 81.696 % 19,1

Bilbo 34.128 38.887 % 13,9

Bilboko udalerriaren errealitatetik hurbil dauden beste eremu 
geografiko batzuetan ikusitako joera positiboa izan da, oro har. 
Bilbon, 2000. urteko datuarekiko % 13,9 establezimendu gehiago 
egon da 2009an. Beraz, hiribilduan, enpresa-sarea ez da Bizkaia 
mailan (% 20,9) beste edo EAE mailan (% 20,1) beste hedatu.

SOZIETATE BERRIAK 

Bilboko Merkataritza Ganberak emandako datuen arabera, 
2009an 728 sozietate berri eratu dira guztira hirian.

Horietako % 79,1 zerbitzuen sektorekoak dira, iaz izan zirenak 
baino askoz gehiago (% 67,5). Bereziki aipatzekoak dira higiezin- 
eta alokairu-jarduerak eta enpresentzako zerbitzuak; bada, 213 
sozietate berri sortu da arlo horretan. Jarraian, denden eta 
konponketen arloa dator, 151 sozietate berrirekin.

Eraikuntzan, berriz, 94 sozietate berri eratu dira, eta industria 
eta energiarenean, beste 57. Bi sektore hauetan gutxiago izan 
dira aurten, 2008ko datuarekin alderatuta (iaz, 154 eta 175 sortu 
ziren, hurrenez hurren).

Iturria: Bilboko Merkataritza Ganbera.

8. grafikoa: Bilbon 2009an sortutako sozietate 
berriak, jardueraren arabera.
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Oro har, aurreko urtearekin erkatuz gero, sozietateen kopurua 
modu agerian jaitsi da. 292 sozietate gutxiago sortu direnez, 
2008ko joerari eutsi zaiola esan daiteke, beraz. Beherakada 
honen atzean industria eta energiaren sektorea dago, batik bat, 
2008an 175 sozietate sortu baitzituen, eta aurten, 57 besterik 
ez. Gainerako jarduera-arloetan ere gutxitu dira, esan bezala. 
Badago, hala ere, horiek ez bezala sozietate berri gehiago sortu 
dituen arlo bat ere: zerbitzu publikoak eta pertsonalak, alegia 
(2008an, 88 erregistratu ziren; 2009an, 94).
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11. taula: Sozietate berrien eta kapital soziala-
ren bilakaera Bilbon, 2000-2009.

Iturria: Bilboko Merkataritza Ganbera.

URTEA Sozietate berriak Kapital soziala (milaka €-tan)

2000 1.291 229.189,5

2001 1.330 288.281,2

2002 1.133 149.890,5

2003 1.199 762.915,6

2004 1.256 241.574,0

2005 1.247 227.434,0

2006 1.288 165.277,1

2007 1.461 279.842,2

2008 1.020 160.266

2009 728 131.059,3

Sozietate berrien bilakaera 2000tik 2009ra gora eta behera 
ibili da, urtearen arabera. 2002tik aurrera goranzko hazkundea 
nabarmendu zen, baina 2007tik aurrera, beherakada izan da 
nagusi, krisia dela eta, ziurrenez.

Kapital sozialak, 2007an erregistratu zen gehieneko datuaren 
ondoren (Iberdrola Dorreari esker, batik bat), bi urte pasa 
ditu beherako bidean. 2009an epe osoko zifra baxuenera 
iritsi da, gainera.

Jarduera-multzoaren guztirako datuei begira, 2000tik 2009ra 
11.900 elkarte berri baino gehiago sortu dira. Horien artean, 
gehienak higiezin- eta alokairu-jardueren eta enpresentzako 
zerbitzuen ingurukoak izan dira: 4.000tik gora, hau da, epe 
horretan sortutakoen % 35.

Jarduera horretakoen atzetik, honako hauek daude: denden eta 
konponketen arloan sortutakoak, % 18,9 (2.200 baino gehiago); 
eraikuntzan, % 13,4 (1.606); zerbitzu publiko edo pertsonaletan, 
% 9,3 (1.114); eta industria eta energian, % 8,5 (1.018).

Gainerako jardueretan ez da horrenbesteko bizitasunik ager-
tu aurten, 1.000 elkarte baino gutxiago sortu baitituzte. In-
dustria, finantza-bitartekaritza eta ostalaritzaren kasuan, 
adibidez, 500etik 1.000 enpresara sortu dira. Eta, azkenik, 
garraioan eta lehen sektorean sortu diren elkarte berriak ez 
dira 500era heldu.

BILBOKO TXIKIZKAKO MERKATARITZA

Merkataritza sektorearen bilakaera azkarra eta lehiakortasun 
handia direla medio, saltokiak gero eta berritzaileagoak dira. 
Horrez gain, teknologia hornidura bikainagoa eta profesionaltasun 
maila nabarmenagoa agertzen dute. Ezinbestekoa da eskaintza 
kalitatezkoaren eta ongi bereiziaren garrantzia azpimarratzea 
eta zabaltzea, bai produktuaren kasuan, bai bezeroari emandako 
arretarenean. Izan ere, erosteko ekintza beraren alde orotan egin 
beharko litzateke hori, eta hori ez ezik, prozesu osoa ludikoagoa 
ere bihurtu beharko litzateke.

Bilbo Metropolitarra merkataritzarako gune estrategikoa da; ba-
naketa-kate nagusiak bertan izaki, txikizkako salmentaren zein 
aisialdiaren aldetik eskaintza zabala eta etengabe hobetuz doa-
na jartzen dute kontsumitzaileen eskura. Horrexegatik esan ge-
nezake ingurune hau Bilboren zabalkundearen atzean dagoela, 
hein handi batean.

2009an zehar, txikizkako merkataritzaren salmentek behera 
egin dute; hala erakusten du EAEren txikizkako merkataritzaren 
salmenta-adierazleak, % 3,7ko hazkunde negatiboa izan duena. 
Gainera, jardueraren moteltze hori 2008an baino eragingarriagoa 
izan da, orduan salmenta-adierazlea -% 2,8koa izan baitzen. 
Bizkaian, batezbestekoaren gainetik agertu da murrizketa hori 
(% 3,8); hala ere, oraindik ere Araban erregistratutako % 6,1etik 

SEKTOREAK 
2000-
2009

%

Higiezin- eta alokairu-jarduerak eta 
Enpresentzako zerbitzuak

4.188 %35,0

Dendak eta konponketak 2.258 % 18,9

Eraikuntza 1.606 % 13,4

Zerbitzu publikoak edo pertsonalak 1.114 % 9,3

Industria eta energiaren sektorea 1.018 % 8,5

Finantza-bitartekaritza 792 % 6,6

Ostalaritza 579 % 4,8

Garraioa, Biltegiratzea eta 
Komunikazioak

365 % 3,1

Lehen sektorea 34 % 0,3

GUZTIRA 11.954 % 100

12. taula: Bilboko sozietate berrien bilakaera 
2000-2009. urteetan, sektorearen arabera.

Iturria: Bilboko Merkataritza Ganbera.
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nahiko urrun egon da. Gipuzkoan, berriz, atzera-egite hori 
batezbestekoaren behetik egon da (% 2,4). 

EAEn, 2008an eta 2009an, txikizkako merkataritzaren sal-
menta-adierazleak agertu duen hiruhilekoen arteko bilakaera-
ri begira, atzera egiteko joera hori 2009ko lehen hiruhilekora 
arte (-% 8ra iritsi arte) nabarmenduz joan dela ikus dezakegu. 
Ordutik aurrera, baina, joera aldatu dela dirudi; hortaz, behe-
rakada murritzagoa izan da hiruhilekotik hiruhilekora. 2009ko 
azkenaurreko hiruhilekoan % 1,5ekoa izan da,eta azkenen-
goan, -% 1,8koa.

Lurralde batzuen eta besteen datuei erreparatuta, Araban 
ikusi dira zifra negatiboenak bi urte horietan, hots, EAEko 
batezbestekotik behera, aztertutako epearen lehen hiruhilekoan 
izan ezik. Zifra baxuena, -% 10,9, 2009ko lehen hiruhilekoan 
erregistratu zen bertan. Gipuzkoa, ordea, batezbestekotik oso 
hurbil ibili da, eta hori ez ezik, zifra hoberenak lortu dituena 
ere bada: 2009ko hirugarren hiruhilekoan % 2,5eko hazkunde 
positiboa erregistratu zen lurralde honetan. Bizkaia ere EAE 
osoko batezbestekoaren paretik ibili da, eta urte amaieran -% 
1,7ko atzeraldia erregistratu da bertan.

Bizkaiko establezimendu motaren araberako bilakaerak 
erakusten duenez, espezializatu gabeko merkataritzak atze-
raldi arinagoa izan zuen 2008. urte amaieran eta hurrengo urte 
hasieran. 2009ko bigarren hiruhilekoan, ordea, joera hori alda-
tu egin zen. Beraz, 2009ko azken hiru hiruhilekoetan, merka-
taritza espezializatuaren salmenta-adierazlearen datua hobea 
izan da, nahiz eta zifra negatiboak erregistratu, espezializatu 
gabekoarena baino.

Iturria: Eustat.

9. grafikoa: Txikizkarien salmenten adierazlea-
ren bilakaera 2008tik 2009ra, lurraldearen ara-
bera (% erreala).
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9.

Iturria: Eustat.

10. grafikoa: Txikizkarien salmenten adiera-
zlearen bilakaera Bizkaian, motaren arabera 
(% erreala).Guztira Espezializatu gabeaEspezializatua

EAEn, 2009. urtean, txikizkako merkataritzaren sektorean lan egin 
dutenen ehunekoa % 3,2 jaitsi da. Adierazle hori positiboa izan zen 
2008an, orduan enplegu-tasa % 1,1 igo baitzen merkataritzan.

Bizkaian, gainera, datu hori batezbestekoa baino are negati-
boagoa izan da: -% 4. 2008an, aldiz, lurralde honetako txikiz-
kako merkataritzaren sektorean lanean zihardutenak % 1,9 
gehiago izan ziren. Beste bi lurraldeei begira, atzeraldia -% 
5,1ekoa izan da Araban (-% 0,7 2008an), eta -% 1,2koa Gi-
puzkoan (% 0,6 2008an).

Bilboko merkataritzak duen garrantzia ekonomian duen eragina-
ren eta hiriko bizitzan duen presentziaren ondorioa da. Bilboko 
enpresa sarearen barne sektore honek duen indarra ez da nola-
nahikoa, 2009. urtean hiribilduko guztirako establezimenduen % 
16,8 eta enplegu osoaren % 10 hartu baititu bere gain. Bestalde, 
establezimenduen batez besteko tamaina nahiko txikia da, 2,7, 
hain justu.

Jardueraren arabera 
2009. urtean, Bilboko merkataritza-establezimenduen jarduera-
arlorik kopurutsuena elikagaien salmentarena izan da (1.986). 
Hauen barne, autozerbitzuak zein espezializatutako establezi-
menduak sartzen dira, guztirakoaren % 31,9 egiten dutenak. 
2007ko datuei begira nolabaiteko gorakada egon dela ageri da, 
beraz (% 27).

Ondoren, jantzi eta oinetakoen salmentan diharduten establezi-
menduak ditugu, 1.214, denetara (% 19,5). Eta hauen atzean, 
etxeko ekipamenduko jarduerak daude, zera, 1.011 lokal, guztira 
(% 16,2).

Establezimendu horietan enplegatzen diren pertsona kopuruaren 
aldetik, langile gehien dituztenak elikagaien saltokiak dira: 
guztira, 6.519 pertsona, % 38,2. Eta horien atzetik, jantzi eta 
oinetakoenak (3.376 lanpostu, % 19,8) eta etxeko ekipamenduko 
jardueretan dihardutenak (2.225 lanpostu, % 13). Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE). EJSN 

2009 sailkapena.

13. taula: Txikizkarien establezimenduak eta 
enplegua Bilbon, 2009. urtean, jarduera-ar-
loaren arabera.

JARDUERAK
ESTABL. ENPLEGUA

Kop. % Kop. %

Establezimenduetatik at 
egindako salmenta

444 7,1 847 5,0

Beste produktu batzuk espeziali-
zatutako establezimenduetan

985 15,8 2.216 13,0

Etxeko ekipamendua 1.011 16,2 2.225 13,0

Jantzi eta oinetakoak 1.214 19,5 3.376 19,8

Farmazia- eta 
edertasun-produktuak

378 6,1 1.186 6,9

Elikagai dendak, 
supermerkatuak eta beste 
establezimendu batzuk

1.986 31,9 6.519 38,2

Informazioaren eta 
komunikazioen 
teknologietarako ekipamendua

213 3,4 697 4,1

GUZTIRA 6.231 100 17.066 100
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Azaleraren arabera 
Txikizkako merkataritzaren sektoreko enpresek 561.265 m²-ko 
azalera izan zuten 2009. urtean. Establezimenduetatik at egin-
dako salmenta-eragiketak kanpo geratzen dira (azoka txikiak, 
etxez etxeko salmenta eta posta bidezkoa). Aurreko urteko da-
tuarekiko % 0,2 jaitsi da guztirako azalera.

Bilboko merkataritza-establezimenduen azalera jarduera guztien 
% 60 hartzen duten bitan biltzen da: batetik, jantzi eta oinetakoak 
saltzen dituztenak (121.530 m², % 21,7); eta bestetik, elikagaiak 
saltzen dituztenak (241.886 m², % 38,3).

Bilboko merkataritza-establezimenduen batez besteko azalera 
lokaleko 90,07 m²-koa da jadanik, azken urteotan gorako bidea 
hartu baitu (2008ko datuarekiko % 5,5 gehiago).

Barrutien arabera 
Udalerriko merkataritza-jarduera handiena batzen duen barrutia 
Abando da, 2.014 saltokirekin. Zifra erlatiboetan zera esan nahi 
du horrek, Bilboko 10 merkataritza-lokaletik 3 barruti horretan 
kokatuta daudela. Txikizkako merkataritzak sortzen dituen 
lanpostu guztien % 46, gainera, barruti honetan bertan daude. 
Izan ere, langileen kopuru batez bestekoa establezimenduko 4 
pertsonakoa da Abandon. Era berean, saltoki guztiek hartzen 
duten azalera osoaren % 46,8 hartzen du (263.106 m²), eta bere 
lokaletako batez besteko tamaina 130,64 m²-koa da, udalerriaren 
batezbestekoa baino askoz handiagoa, beraz.

Abandoren ostean Ibaiondo dago, bertan sartzen baita Alde 
Zaharraren betiko merkataritza eskaintza zabala; 1.217 
establezimendu, guztira. Barruti honetan 2.780 pertsonak 
egiten du lan, zera, guztien % 16,3. Datu hau aurreko urteko 
zifratik 0,5 puntu gora dago. Azalerari begira, sektore honek 
hartzen duenaren % 13,87 dagokio (77.872 m²), eta Ibaiondoko 
lokalen batez besteko tamaina 63,99 m²–koa da (2008an baino 
6,5 m² gehiago).

Hirugarren eta laugarren tokian, aurten ere, Deustu eta Begoña 
daude, hurrenez hurren, 701 eta 668 lokal dituztenak. Lanpostu 
kopuruaren aldetik Deustu da nagusi. Izan ere, establezimendu 
bakoitzeko batez besteko kopuru hori 2,54koa da Deustun eta 
2,05ekoa Begoñan. Merkataritza-lokalen batez besteko tamaina, 
berriz, 86,27 m²-koa da Deustun eta 68,02 m²-koa Begoñan.

Bestalde, merkataritza-jarduera gutxien duten barrutiak 
Otxarkoaga-Txurdinaga (establezimendu guztien % 3,8), Basurtu-
Zorrotza (% 5,6) eta Uribarri (% 6,2) dira. Establezimenduko 
batez besteko lanpostu kopurua udalerri osoan erregistratutako 
baxuena da, hain zuzen ere, hiru barruti hauetan: 1,82 Basurtu-
Zorrotzan, 1,88 Otxarkoaga-Txurdinagan eta 1,95 Uribarrin. 
Azkenik, establezimenduen batez besteko tamainaren aldetik, 
neurri txikienak dituztenak Otxarkoaga-Txurdinagako barrutian 
(58,4 m²) daudenak dira, eta hortik gora, Uribarrikoak (59,4 m²) 
eta Basurtu-Zorrotzakoak (59,8 m²).

14. taula: Txikizkarien azalera Bilbon, 2009. ur-
tean, jarduera-arloaren arabera.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE). EJSN 
2009 sailkapena

JARDUERAK
ESTABL. AZALERA

KOP. M2 %

Establezimenduetatik at 
egindako salmenta

444 0 0,0

Beste produktu batzuk espezia-
lizatutako establezimenduetan

985 69.206 12,3

Etxeko ekipamendua 1.011 110.525 19,7

Jantzi eta oinetakoak 1.214 121.530 21,7

Farmazia- eta 
edertasun-produktuak

378 26.822 4,8

Elikagai dendak, 
supermerkatuak eta beste 
establezimendu batzuk

1.986 214.886 38,3

Informazioaren eta 
komunikazioen 
teknologietarako ekipamendua

213 18.296 3,3

GUZTIRA 6.231 561.265 100

15. taula: Bilboko txikizkarien establezimenduak, 
enplegua eta azalera 2009. urtean, barrutiaren 
arabera. 

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

BARRUTIAK Establ. Enplegua Azalera 
(m²-tan)

Deusto 701 1.778 60.477

Uribarri 384 747 22.966

Otxarkoaga-Txurdinaga 234 442 13.666

Begoña 668 1.373 45.439

Ibaiondo 1.217 2.780 77.872

Abando 2.014 7.859 263.106

Errekalde 553 1.279 51.986

Basurto-Zorroza 347 633 20.622

Desconocido 113 175 5.131
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Jarduera-arloka banaketa eginez gero, barruti guztietan 
proportzionala ez dela ageri da. Kasurako, elikagai- eta 
konponketa-saltokiak homogeneoki banatuago daude uda-
lerri osoan. Beste batzuk, ordea, jantzi eta oinetakoak edo 
etxeko ekipamendua saltzen dutenak, edota bestelako txi-
kizkako saltokiak, esaterako, erdiguneko barrutietan eta 
merkataritza-jarduera biziagoa duten inguruetan biltzen dira, 
batez ere.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE). EJSN 
2009 sailkapena.

Guztirako kopuruak ez datoz bat zein auzo edo/eta barrutiri dago-
kien dendak badaudelako.

16. taula: Bilboko txikizkarien establezimen-
duak 2009. urtean, barrutiaren eta jarduera-
arloaren arabera

BARRUTIAK
Elikagai 
dendak

Farmazia- eta 
edertasun-produktuak

Jantzi eta 
oinetakoak

Etxeko eki-
pamendua

Beste txikizkari batzuk
Informatika 

ekipamendua
Establezimenduetatik 
at egindako salmenta

Deustu 255 43 104 127 131 25 32

Uribarri 160 26 34 70 53 13 37

Otxarkoaga-Txurdínaga 111 9 8 28 25 7 55

Begoña 269 39 96 122 96 23 45

Ibaiondo 426 69 283 142 154 22 148

Abando 392 130 581 373 401 91 57

Errekalde 236 38 75 102 69 15 30

Basurtu-Zorrotza 137 24 33 47 55 17 40

GUZTIRA 1.986 378 1.214 1.011 984 213 444

Beraz, txikizkako merkataritzako jarduera azpisektore gehienetan 
denda kopururik handiena hartzen duen barrutia Abando da. 
Gainerako barrutiak askoz atzerago daude horri begira, elikagaien 
eta establezimenduetatik at egindako merkataritzaren kasuan 
izan ezik. Azken jarduera bi hauetako lokal kopuru handiena 
duen barrutia Ibaiondo da, hain justu.

Abandoko barrutiko azpisektore nagusia jantzi eta 
oinetakoena da, beste barrutietan ez bezala, haietan 
elikagaien salmenta gailentzen baita. Gainera, hiriko jantzi 
eta oinetakoen establezimenduen % 48 barruti horretan 
daude. Izan ere, aurreko urtetik (% 45,5) hona ehuneko hori 
areagotu egin da.

Txikizkako merkataritzaren bilakaera
Bilboko txikizkako merkataritzaren sektoreak 3.022 lanpostu 
berri sortu ditu 2000tik 2009ra, hau da, aurreko urtean baino % 
20,8 gehiago. Sektorean aurten jardun diren lokalen guztirako 
azalera asko hazi da aurreko urtearekiko, hots, 469.000m²-tik 
557.925 m²-ra, (+% 18,8), nahiz eta establezimendu berrien 
kopurua neurrizkoagoa izan den: 2000. urteko 6.449 unitateetatik 
aurtengo 6.523 saltokietara.
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11. grafikoa: Merkataritza establezimenduen, 
sortzen duten enpleguaren eta hartzen duten 
azaleraren bilakaera, Bilbon, 2000tik 2009ra.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

EnpleguaAzalera  m2 Establezimenduak

Oro har, bada, eta aurreko urteko datuekin alderaketa eginda, 
2009. urtean krisiak txikizkako sektorean eragina izan duela 
ageri da. Hala, establezimenduak eta saltokien guztirako azalera 
gutxitu egin da, nahiz eta sortutako lanpostuen kopuruak, bere 
horretan jarraitu ez ezik, hazi ere egin den.

Grafikoan azaltzen den urtetik urterako bilakaerari begiratuta, 
joera goranzkoa nagusi da 2000tik 2009ra artean, aldagai guz-
tietan: establezimendu kopurua, lanpostuak eta azalera. Azken bi 
urteetan, alderantziz, hazkundea bertan behera gelditu da, krisiak 
jota. Ondorioz, 2007tik 2009ra bitarteko epean, bai establezimen-
duak, bai lanpostuak, murriztu egin direla ikus dezakegu.

Establezimenduen kopuruan gorabehera anitz egon da urteetan 
zehar. 2004an erregistratu zen kopuru baxuena, hainbat 
lokalek itxi zutelarik 6.185 baino ez zirelako geratu. Gerora, 
zifra horrek gorantz egin du pixkanaka-pixkanaka, batez ere 
2006an eta 2007an. Ordutik aurrera, baina, jaitsi egin da berriz 
establezimenduen guztirakoa.

Barrutien arabera, Abando izan da azken 9 urte hauetan gehien 
hazi dena, % 43, hain zuzen ere. Bere atzetik, Basurtu-Zorrotzako 
barrutia nabarmen dezakegu, % 34 egin baitu gora.

Beste muturrean Uribarri eta Begoña daude. Lehenengoan, % 
0,7 gutxitu da establezimendu kopurua epe berean; bigarrenean, 
aldiz, % 14 igo da.

Zifra erlatiboei begira, 2000tik 2009ra bitartean, Basurtu-
Zorrotzako barrutian erregistratu du txikizkako merkataritzak 
ehuneko hazkunde handiena (% 62,3), eta horren atzetik, 
Deustun (% 52,8) eta Abandon (% 52,1).

Oro har, barruti guztietan egin dute gora txikizkako merkataritzak 
enplegatutako pertsonen datuek; Bilbo osoan, ere, % 20,8 igo 
da. Dena den, badira epe horretan beste barrutietan baino 
nahiko motelago hazi diren kopuruak; adibidez, Uribarri (% 23,9) 
eta Begoña (% 34,7). 

17. taula: Bilboko txikizkarien establezimenduen 
bilakaera, 2000tik 2009ra, barrutiaren arabera.

Iturria: Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE). EJSN 52.

BARRUTIAK 2000 2009 ∆

Abando 1.444 2.065 % 43,01

Ibaiondo 1.056 1.267 % 19,98

Begoña 628 715 % 13,85

Deustu 590 739 % 25,25

Errekalde  494 599 % 21,26

Uribarri 410 407 -% 0,73

Basurtu-Zorrotza 275 369 % 34,18

Otxarkoaga-Txurdínaga 192 241 % 25,52

Ezezaguna 1.360 121 -

Guztirakoa Bilbon 6.449 6.523 % 1,15

Iturria: Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE). EJSN 52.

BARRUTIAK 2000 2009 ∆

Abando 5.256 7.993 % 52,07

Ibaiondo 2.066 2.850 % 37,95

Deustu 1.208 1.846 %52,81

Begoña 1.067 1.437 % 34,68

Errekalde 1.007 1.375 % 36,54

Uribarri 636 788 % 23,90

Basurtu-Zorrotza 408 662 % 62,25

Otxarkoaga-Txurdinaga 330 457 % 38,48

Ezezaguna 2.545 137 --

Guztirakoa Bilbon 14.523 17.545 % 20,81

18. taula: Bilboko txikizkarien enpleguaren bi-
lakaera, 2000tik 2009ra, barrutiaren arabera.
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Txikizkako merkataritzaren 2000tik 2009ra bitarteko bilakaera 
jarduera-arloa kontuan hartuta aztertzen badugu, bestelako 
txikizkako merkataritza-jardueren kategoriakoen kopurua igo 
dela gehien ikusiko dugu. Atal horretan liburu-dendak, optikak 
eta arte-galeriak sar daitezke, besteak beste. Bada, hauetariko 
136 establezimendu berri ireki dira 2000. urtetik hona.

Gorako bidean ikusi dugun beste kategorietako bat jantzi eta 
oinetakoena dugu, 127 establezimendu gehiago zenbatu baititu. 
Gorakada hau gertatu bada, moda-izen handiek gure hiri-
erdiguneko lokal handietan ezartzea erabaki dutelako izan da, 
hala nola, Inditex, H&M, Custo Barcelona, Purificación García 
edota Carolina Herrera. Farmaziek eta edertasun- eta higiene-
zerbitzuak eskaintzen dituzten establezimenduek ere gora egin 
dute, hein batean.

Jarduera-arlo guztietan igo da establezimendu kopurua, 
elikagaiak saltzen dituztenen artean izan ezik. Hauen kasuan, 
2000. urtean baino 318 lokal gutxiago zenbatu dira 2009an. 
Horren atzean, gero eta hipermerkatu eta supermerkatu gehiago 
zabaldu izana dago, ohiko saltokiak edo ultramarinoak ixtera 
behartzen dituztenak.

Txikizkako merkataritza beste eremuetan 
batutako datuekin alderatzea 
Ondoko taulan, dagozkigun eremuetako merkataritzaren ingu-
ruko zifrak azaltzen dira: EAE, Bizkaia eta Bilbo. Horrez gain, 
2000tik 2009ra azpisektore honetan erregistratutako bilakaera 
erakusten da, hain zuzen, hiru eremu geografiko horietan.

Hala, txikizkako merkataritzak enpresa-jardueren multzoan izan 
duen garrantzia oso antzekoa izan da hiru eremuotan: EAEn, 
% 16,3; Bizkaian, %16,8; eta Bilbon, %16,8. Dena dela, maila 
batean eta bestean gertatutako bilakaerak ez du emaitza bera 
izan: Bilbon, adibidez, hazkunde txikiena nabaritu da aztertutako 
epean, bai establezimendu kopuruari begira (% 1,2), bai enple-
gatutako pertsonei begira (% 20,8). Alabaina, Bilboko ratioa da 
guztietan handiena, establezimendu bakoitzeko enplegu-tasari 
dagokionean, hau da, lokaleko 2,7 langile.

EAEn eta Bizkaian, egoerak bilakaera bertsua izan du. Zerbait 
nabarmentzekotan, Bizkaian portzentajezko hazkundea (% 5,9) 
EAEn (% 4,7) baino apur bat handiagoa izan dela esan genezake; 
zera, % 27 inguru, sortutako enpleguari begira.

Merkataritza jarduerei egokitutako azaleraren daturik ez dago 
Bizkaian, baina EAEko azalera osoa 3.284.509 m²-koa da. 
Bilbokoa, berriz, 557.925 m²-koa, hau da, guztirakoaren % 
17. EAEko txikizkarien lokalen tamainaren araberako batez 
besteko azalera 99,7 m²-koa da. 2000. urtean, aldiz, 78,8 m²-
koa zen. Bilboren kasuan, ordea, establezimenduko 85,5 m²-
ko batezbestekoa erregistratu da; 2000. urteko 72,8 m²–ko 
azaleraren aldean % 17,4 igo da, beraz, datu hau.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

12. grafikoa: Txikizkarien establezimenduen 
saldo garbiaren bilakaera 2000tik 2009ra.

Elikagai dendak, 
supermerkatuak eta 
beste batzuk

Bigarren eskuko dendakFarmazia-, edertasun- 
eta higiene-produktuak

Establezimenduetatik at egin-
dako salmentaJantzi eta oinetakoak

Konponketa dendakEtxeko ekipamendua

Beste txikizkari batzuk (jostailu-
saltzaileak, liburu-dendak, op-
tikak, drogeriak, arte-galeriak…)

19. taula: Txikizkarien gaineko zifra nagusien 
arteko alderaketa 2000tik 2009ra.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

(--) Datu hau ez dago eskuragarri Bizkaian. EJSN 52.

ADIERAZLEAK
EAE

2000 2009 ∆

Establezimendu kop. 31.483 32.960 % 4,7

Enplegatutako pertsonak 64.278 81.140 % 26,2

Establezimenduko enplegu 
kop.

2,04 2,4 -

Azalera m²-tan 2.480.860 3.284509 % 32,4

Establezimenduen azalera 
m²-tan 

78,8 99,7 -

ADIERAZLEAK
BIZKAIA

2000 2009 ∆

Establezimendu kop. 16.596 17.576 % 5,9

Enplegatutako pertsonak 34.146 43.615 % 27,7

Establezimenduko enplegu kop. 2,05 2,5 -

Azalera m²-tan (--) (--) -

Establezimenduen azalera 
m²-tan 

76,2 (--) -

ADIERAZLEAK
BILBO

2000 2009 ∆

Establezimendu kop. 6.447 6.523 % 1,2

Enplegatutako pertsonak 14.519 17.545 % 20,8

Establezimenduko enplegu kop. 2,2 2,7 -

Azalera m²-tan 469.342 557.925 % 18,9

Establezimenduen azalera m²-tan 72,8 85,5 -
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Eremuaren araberako 
enpresa-sarea 

Jarraian, inguruko eremuen arteko jarduera, tamaina eta eite 
juridikoari dagozkien adierazleen portzentajezko banaketa 
adieraziko dugu, toki geografikoen araberako enpresa-sarearen 
portaerari so egin ahal izateko.

Jarduerei begira, merkataritza da Bilboko enpresen artean na-
gusi (% 24,4). Higiezin-eta alokairu-jardueren eta enpresentzako 
zerbitzuen ingurukoek, ordea, behera egin dute (% 26,4 2008an; 
% 24,4 2009an). Gainera, merkataritza-jarduerak eremu geogra-
fiko orotan lortu ditu portzentajezko daturik altuenak, hirugarren 
sektoreko jardueren aurretik.

Bestelako jarduera guztien barne, Bilbon nabarmentzekoa den 
beste bat osasun eta gizarte jarduerekin zerikusia duena da. Arlo 
honetan % 6,4 ari da lanean; Estatuan, ostera, % 4 besterik ez.20. taula: Establezimenduen banaketa eremu 

batzuetan eta besteetan, 2009. urtean, jardue-
raren arabera.

Iturria: Eustat, Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

JARDUERA BILBO BILBO HANDIA BIZKAIA EAE ESTATUA

Industria eta energia % 3,91 % 5,30 % 6,40 % 7,36 % 7,26

Eraikuntza % 12,54 % 14,91 % 15,74 % 16,67 % 13,17

Dendak eta konponketak % 24,43 % 25,52 % 25,08 % 24,38 % 24,76

Ostalaritza % 7,24 % 7,69 % 7,91 % 7,50 % 8,66

Garraioa, biltegiratzea eta komunikazioak % 8,68 % 9,29 % 9,14 % 8,88 % 7,26

Finantza- eta aseguru-bitartekaritza % 3,06 % 2,76 % 2,65 % 2,59 % 1,96

Higiezin- eta alokairu-jarduerak eta enpresentzako zerbitzuak % 24,36 % 20,29 % 18,95 % 18,14 %2 3,97

Administrazio Publikoak % 0,36 % 0,35 % 0,43 % 0,49 z.g.

Hezkuntza % 2,40 % 2,48 % 2,55 % 2,63 % 2,13

Osasun-jarduerak eta gizarte-zerbitzuak % 6,42 % 5,04 %4,79 % 4,40 % 4,00

Arte, aisialdi eta jolaserako jarduerak eta beste zerbitzu batzuk % 6,61 % 6,38 % 6,36 % 6,95 % 6,83

Industria eta energiaren inguruko jarduerak Estatuko datutik 
behera jarraitzen du (Bilbon, % 3,9; Estatu mailan, % 7,3), 
2008an gertatukoaren ildo beretik. Finantza-bitartekaritzan eta 
aseguruetan dihardutenen portzentajea (% 3,1), ordea, Estatuan 
erregistratutako ehunekotik askoz gorago dago.

Gainerako jarduera arloek pareko proportzioa azaldu dute 
eremu batzuetan zein besteetan; ez dago, hortaz, ezberdin-
tasun aipagarririk.

Enplegu geruzaren aldetik ere ez dago alde nabarmenik. Oro 
har, 0-2 langileko mikroestablezimenduak dira kopurutsuenak 
aztertutako eremu guztietan; bereziki, Estatu mailan. Izan ere, 
4 puntutik gorako aldea dago datu horrekin erkatuta (% 76, 
Estatuan erregistratutako % 80ren ordez). Estatu osoko datuei 
begira, langile gehien dituzten hiru tarteek behera egin dute, 
eta horren ondorioz egin du gora 0-2 langileko tarteak (% 77,8 
2008an; % 80,1 2009an). Bilbon eta EAEko gainerako eremuetan 
ez da aldaketa handirik egon aurreko urteko datuekiko. Hurrengo 

Tabla 21: Comparación de la distribución de es-
tablecimientos en diferentes ámbitos en 2009 
por empleo.

Iturriak: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE) eta 
EIN. Enpresen Direktorio Zentrala.

TAMAINA Bilbo Bilbao 
Handia

Bizkaia EAE Estatua

0-2 % 75,97 % 75,19 % 75,21 % 74,44 % 80,06

3-5 % 13,54 % 13,33 % 13,32 % 13,65 % 9,91

6-9 % 4,50 % 4,65 % 4,61 % 4,77 % 4,51

10-19 % 3,03 % 3,40 % 3,37 % 3,53 % 3,03

20-49 % 1,87 % 2,28 % 2,32 % 2,42 % 1,66

≥ 50 % 1,07 % 1,15 % 1,17 % 1,21 % 0,84
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económica

9.

tarteek, 3-5 eta 6-9 bitarteko langileenak, antzeko portzentaje 
nabarmengarriak izan dituzte gainontzeko enplegu geruzekin 
alderatzerakoan. Azpimarratzekoa da, baita ere, 3-5 lanpostuen 
tarteko ehunekoa, Estatuko datuarekiko 3 puntuko aldea baitago 
(% 13,5, Estatuan, % 9,9).

Hortaz, azterturiko eremu guztietako (Estatua, EAE, Bizkaia eta 
Bilbo) enpresa tamaina txikia dela esan daiteke, 10 enpresatik ia 
9k 10 langile baino gutxiago dituzte eta.

Eite juridikoari begira, antzekoago dira eremu hurbiletako datuak 
Estatukoarena baino. Pertsona fisikoa da eremu geografiko oro-
tan hedatuen dagoena. EAEn (% 26,9), Bizkaian (% 27,2) edo 
Bilbon (% 28,4) baino zabalduago daude sozietate mugatuak 
Estatuan (% 34). Bestelako sozietate eta elkarteen multzoa, bai-
na, Bilbon (% 9,2), Bizkaian (% 9,3) eta EAEn (% 10,7) ugaria-
goa da Estatuan (% 4,1) baino. Sozietate anonimo gehiago dago 
Bilbon (% 7,6), Bizkaian (% 6,9) eta EAEn (% 6,6) Estatuan (% 
3,3) baino. Azken honen kasuan, izan ere, 2008ko datuarekiko 
(% 6,1) beherakada oso nabarmena izan da.

Hiru euskal hiriburuetan dagoen enpresa dentsitatea (lurralde 
jakin batean dagoen 1.000 biztanleko establezimendu kopurua) 
neurtuz gero, Donostia da lehen postuan dagoena, 120,4 
establezimendurekin. Bigarren tokian Bilbo dago, 109,8rekin, eta 
hirugarrenean, Gasteiz, 84,1 establezimendurekin.

Nahiz eta enpresa dentsitatea 2008ko datuen parekoa izan den, 
gutxi gorabehera, nabarmendu behar da hiru hiriburuetan jaitsi 
egin dela.

Enpresen sorkuntza tasaren inguruko adierazlea ere oso kontuan 
hartzekoa da. Enpresen sorkuntza tasa gordinak aurreko urteko 
kopuruarekiko enpresa berrien proportzioa neurtzen du.

Grafikoan azaltzen den legez, adierazle horren Bilboko, EAEko eta 
Estatuko datuen erkaketa eginez gero, zera ondorioztatu daiteke: 
Bilboko datua (% 6,5) EAEkoaren (% 9,3) eta Estatukoaren (% 
9,8) azpitik ibili dela 2009an.

Itxiera-tasak ekitaldi bateko itxierak zenbatzen ditu aurreko urteko 
enpresen kopuruarekiko. Bilbon, 2009. urtean, tasa hori EAEn 
eta Estatuan ikusitakoetatik behera ere egon da: hiribilduan, % 
6,9 ingurukoa izan da; EAEn eta Estatuan, berriz, % 10,5 eta % 
11,6, hurrenez hurren.

Azkenik, sorkuntza tasa garbiak enpresa kopuruen bariazioa 
neurtzen du, sorkuntza- eta itxiera-tasen arteko aldea kalkulatuz 
ateratzen dena. 2009. urtean, krisiaren eraginez, ziur asko, tasa 
hau negatiboa izan da aztertutako hiru eremuetan. Hala ere, 
Bilbokoa izan da datu negatibo horien arteko positiboena (-% 
0,4; EAEn, -% 1,1; Estatuan, -% 1,9).

Jarraian azaldutako grafikoan ageri denez, Bilboko datuei besterik 
ez badiegu erreparatzen, zera ikusiko dugu: demografiaren 
bilakaera ez dela etengabekoa izan. 2003tik aurrera, sorkuntza 
tasa garbiak hazteko joera azaldu du, oro har, 2007ra arte. Urte 
horretan, % 7,1era iritsita, beherako bidea hartu du, eta aurten 

22. taula: Establezimenduen banaketa eremu 
batzuetan eta besteetan, 2009. urtean, izaera 
juridikoaren arabera.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE) eta 
EIN. Enpresen Direktorio Zentrala.

TAMAINA Bilbo Bilbo 
Handia

Bizkaia EAE Estatua

Pertsona 
fisikoa 

% 53,56 % 54,72 % 55,15 % 53,99 % 53,46

Sozietate 
anonimoa 

% 7,64 % 7,17 % 6,86 % 6,64 % 3,26

Sozietate 
mugatua 

% 28,44 % 27,98 % 27,18 % 26,91 % 34,00

Beste sozieta-
te eta elkarte 
batzuk 

% 9,17 % 8,86 % 9,26 % 10,70 % 4,13

Beste forma 
juridiko batzuk 

% 1,19 % 1,27 % 1,55 % 1,76 % 5,16

Fuente: INE. Directorio Central de empresas. Eustat. Directorio de 
Actividades Económicas (DIRAE).

13. grafikoa: Enpresen sorkuntza tasa gordina, 
itxiera tasa eta sorkuntza tasa garbia, 2009an.

Estatua

EAE

Bilbo

23. taula: Hiru euskal hiriburuen enpresa-
dentsitatearen alderaketa 2009an.

Iturriak: Bilboko Udal Errolda, EIN eta Jarduera Ekonomikoen Di-
rektorioa (DIRAE).

EREMUA Biztanleak Establezimenduak
Enpresa-

dentsitatea 
(1.000 bizt./kop.)

Bilbo 354.071 38.887 109,8

Vitoria-
Gasteiz 

235.661 19.810 84,1

Donostia-
San 
Sebastián 

185.357 22.322 120,4
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balio negatiboetara heldu da, 2003tik hona sekula gertatu ez 
dena. Hau da, 2009an, desagertu diren enpresen kopuruak altak 
gainditu ditu Bilbon.

Gizarte ekonomiako enpresak

Lan Sozietateak eta Kooperatibak dira Gizarte ekonomiako 
enpresa izenaz ezagutzen ditugunak. Horien artean, gehienek 
industriaren sektorean dihardute, eta horren atzetik, zerbitzuak, 
eraikuntza eta nekazaritza bezalako jardueretan.

Euskal gizarte ekonomian 3.824 enpresa dago. Batez bestekoa 
baino enplegatze-tasa handiagoa dute horiek; izan ere, zenbait 
eskualdetan, enpresa formatu kopurutsuena da, batez ere, Gi-
puzkoako lurralde historikoan. Mondragón Corporación Coopera-
tiva (MCC) enpresa mota honetako adibide erreferentziazkoa eta 
ezaguna da, eta hori ez ezik, Euskadiko enpresa-talde garrantzi-
tsuena eta Estatu espainiarreko dibertsifikatuena ere bada.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa (DIRAE).

Itxiera tasaSorkuntza tasa gordina Sorkuntza tasa garbia

14. grafikoa: Sorkuntza tasa gordinaren, itxiera 
tasaren eta sorkuntza tasa garbiaren bilakaera 
Bilbon, 2002tik 2009ra.
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9.

Kooperatibak 
Euskal Autonomia Erkidego osoan, 1.713 kooperatibak izena 
emana zuen 2009ko abenduaren 31n, hau da, aurreko urtean 
baino 27 gehiago. Horietatik guztietatik, 670 Bizkaian daude (% 
39,1): 206, Bilboko udalerri barruan, hain justu.

Kooperatiba motaren arabera, eremu horretako gehienak lan 
elkartukoak eta etxebizitzakoak dira. 2008-2009 epean elkar-
lanekoak gutxitu egin ziren, ia oharkabeki, eta etxebizitzakoen 
kopuruak gora egin zuen % 1,4 aurreko urtearekin alderatuta. 
Bizkaian eta Bilbon ere antzeko bilakaera erregistratu da.

Hona hemen EAEn Kooperatibismoaren alde egiten duten 
elkarte batzuk: 

• ERKIDE: Euskadiko Lan Elkartu, Irakaskuntza eta Kredituko 
Kooperatiben Federazioa 673 kooperatibek osatzen zuten 
2009ko abenduaren 31n. Azken urte honetan, orduan, 635 
izatetik 673 izatera heldu dira Federazioan, eta 168 lanpostu 
berri ere sortu dira. Hortaz, guztira, dagoeneko 42.946 
pertsona enplegatzen dituzte. 2009. urtean, 6.657 milioi euroko 
fakturazioa izan dute, aurreko urtean baino % 18,7 gutxiago. 
Kanpoan egindako salmentei 3.841 milioi dagozkie, hau da, 
fakturazio horren erdia, gutxi gorabehera. Erakunde horren 
esanetan, sektore hauek euskal BPGaren % 8,5 sortzen dute, 
eta federazioaren barneko kooperatibek 42.946 pertsonei 
ematen diete lana. Gainera, horietako % 31k dagoeneko 20 
urte daramatza merkatuan.

• KONFEKOOP: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa Eus-
kadin dauden Federazio Sektorialak biltzen dituen erakundea 
da. 1996an sortu zenetik aurrera, 55.600 pertsona enplegatzen 
dituzten 721 Kooperatiben ordezkari gisa aritu da. Langile ho-
rietatik guztietatik, 38.405 dira lan-bazkideak. 

• ELKAR-LAN, S.COOP: Bigarren mailako kooperatiba bat da. 
Bere azken xedea kooperatiba-enpresak sustatzea da, eta 
horrekin batera, kooperatibetan lanpostuak sortzea eta garapen 
ekonomikoa eta soziala bultzatzea. Bazkide fundatzaileak hauek 
dira: Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua, ERKIDE eta 
KONFEKOOP. 

Lan sozietateak
Lan sozietateak izenaz ezagutzen duguna Gizarte Ekonomiaren 
formula juridikoetako bat da, Kooperatibena bezala. Elkarte 
mota horren ezaugarri bereizgarriena zera da, enpresa bertan 
lan egiten dutenena dela.

2009. urtean, 2.147 lan sozietate zegoen Euskal Autonomia 
Erkidegoan. Horietatik, % 47 sozietate anonimoak ziren, 
eta gainerako % 53, sozietate mugatuak. Analizatutako hiru 
eremuetan (EAE, Bizkaia eta Bilbo) jaitsi dira bai mota batekoak 
eta bai beste motakoak ere, 2008ko datuekin alderatuta. Bilbon, 
adibidez, % 2,2ko jaitsiera erregistratu da.

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzaren 
Kooperatiba eta Lan Sozietateen erregistroa.

24. taula: EAEn, Bizkaian eta Bilbon 2009. ur-
tean zeuden kooperatibak, motaren arabera.

MOTA EAE Bizkaia Bilbao

Lan elkartukoak 1072 464 155

Etxebizitzakoak 251 74 24

Nekazaritzakoak 97 24 1

Irakaskuntzakoak 94 44 10

Bigarren gradukoak edo hortik 
goikoak

48 12 4

Zerbitzu profesionalekoak 45 22 5

Enpresentzako zerbitzuetakoak 36 8 2

Kontsumokoak 34 16 4

Mistoak 27 3 0

Erkidegoan ustiatzekoak 6 2 0

Enpresa elkartuak 1 0 0

Korporazio kooperatiboak 1 0 0

Kredituzkoak 1 1 1

GUZTIRA 1.713 670 206
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EAEn 2009an zenbatu diren lan sozietate mugatuak 1.096 izan 
dira. Nahiz eta urte osoan 36 entitate berri sortu diren, aurreko 
urtearekin alderatuta saldo garbia negatiboa izan da, 12 lan 
sozietate mugatu gutxiago egon delako. Bizkaian 631 dira, 
guztira. Horietako 23 aurten sortu dira, 2008an baino 7 gehiago. 
Dena dela, Bizkaiaren kasuan ere, saldo garbia negatiboa izan 
da 2009an. Bilboko sozietate mugatuak 212 izan dira, hau da, 
Bizkaiko guztirakoen herena. 2009an 6 sozietate berri sortu 
dira hiribilduan.

EAE mailan, berriz, 1.015 lan sozietate anonimo zenbatu dira, 
guztira, urte bat lehenago baino 9 gehiago. Urtean zehar ez da 
sozietate berririk eratu, ordea. Bizkaian, bada, 511 lan sozietate 
anonimo dago, 2008an baino 5 gutxiago. Bilboko egoera EAE 
mailakoaren antzekoa da: 2009an 180 sozietate zenbatu dira, 
aurreko urtean baino 3 gutxiago, eta urte osoan ez da bat bera 
ere sortu. 

Lan-munduratzeko enpresak 
Lan-munduratzeko enpresak, ondasunak eta zerbitzuak lortzeko 
xedearekin merkatuan lan egiten duten ekoizpen-egiturak 
izateaz gain, bere langileei gizarteratzen laguntzea helburu duten 
elkarteak ere badira. Tarteko enpresak direla esan genezake; 
hau da, lan-munduan sartzeko zailtasunak dituztenei lanpostu 
batean aritzeko behar dituzten tresnak garatzen laguntzen die, 
“lan eginez ikasi” dezaten.

2009an, mota honetako 49 enpresa ziren EAE mailan. Urte 
horretan, baina, ez zen berririk sortu, eta 4 desagertu egin ziren. 
Bizkaian, bestetik, 30 enpresa dago lan-munduratzen laguntzen 
dutenak; horietatik 20 Bilbon daude.

Enpresa hauek, gizarte ekonomiaren alorrean sartzen diren 
arren, ez dute beti berorri berez dagokion eite juridikoa hartzen. 
Adibidez, 2009an EAEn zeuden 49 enpresetatik, 40 merkataritza-
sozietateak ziren, beraz, 9 besterik ez ziren gizarte ekonomiako 
sozietate gisa eratu.

Gizarte ekonomiako enpresetako langileen 
ezaugarriak

Lan eta Immigrazio Ministerioaren arabera (2009ko abenduaren 
31ko datuetan oinarrituta), gizarte ekonomian dihardutenen 
gaineko datuek zera erakusten dute: emakumezkoak direla 
gehienak, hots, % 44,1, Estatu osoan. Bestetik, bestelakoetan 
baino sozietate kooperatiboetan sartzen dira gehienbat (% 46,8). 
Lan sozietateen barruan, anonimoetan ari direnak % 30,4 dira, 
eta mugatuetan daudenak, % 36,9. Hortaz, azken urtean gero 
eta emakume gehiago ikusi dira halakoetan (2008an, % 42,8; 
aurten, % 44,1). Bestalde, langile guztien % 52k 40 urte baino 
gutxiago du, bai sozietateetan, bai kooperatibetan.

Lan sozietateetan dihardutenen adinari begira, anonimoetan lan 
egiten dutenak zaharragoak dira, orokorrean, eta mugatuetan ari 

25. taula: 2009an zeuden edo urte horretan 
eratu ziren lan sozietateen kopurua, eremuaren 
eta motaren arabera.

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Ekonomiako Zuzendaritzaren 
Kooperatiba eta Lan Sozietateen erregistroa.

LAN SOZIETATEAK EAE Bizkaia Bilbao

Lan Sozietate Mugatuak

2009an zeudenak 1.096 631 212

2009an eratu zirenak 36 23 6

Lan Sozietate Anonimoak

2009an zeudenak 1.015 511 180

2009an eratu zirenak 0 0 0

Iturria: Espainiako Gobernua. Lan eta Immigrazio Ministerioa.

26. taula: Estatuko gizarte ekonomiako langi-
leen banaketa 2009ko 4. hiruhilekoan, adinaren 
arabera (%).

ADINA Guztira Koop.
Lanekoak

Anonimoak Mugatuak

< 25 urte 7,6 7,0 5,1 11,7

25-39 urte 
bitartekoak

44,4 44,0 35,9 50,2

40-49 urte 
bitartekoak

36,7 37,6 40,6 31,0

≥ 55 urte 11,2 11,4 18,3 7,1
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9.

direnak, gazteagoak. Atzerritarrak langile guztien % 9,4 dira. Lan 
sozietate anonimoen kasuan, baina, portzentaje hori % 4,2koa 
baino ez da.

Bestetik, aldi baterako kontratuak asko dira, oraindik ere. Langi-
leen % 74,1ek kontratu finkoa du, eta % 25,9k, aldi baterakoa. 
Gainera, lan sozietateen artean, % 33,2 pertsona dira egoera 
horretan daudenak.

% 82,4k arduraldi osoko lanpostua du; lan sozietate mugatuen ka-
suan, baina, gutxiago dira lan-baldintza horiek dituztenak: % 76,1, 
hain zuzen. 

Langilearen antzinatasunaren datuan gorabehera asko dago, lan 
egiten duen sozietate motaren arabera. Leku berean urtebete 
baino gehiago egin duten langileen kopurua % 60,3koa da. Lan 
sozietate anonimoen kasuan, % 81,1era iristen da zifra hori.

Langileak kategoriatan banatzen baditugu (Gizarte Seguran-
tzaren kotizazio-taldeen arabera), alde handia dago sozietate 
batzuen eta besteen artean. Kooperatibetan, esaterako, % 32,0 
prestakuntzarik gabeko langileak dira; eta % 21,2, ofizialak. Lan 
sozietateen eremuan, aldiz, anonimoetako % 47,7 eta mugatue-
tako % 43,4 dira ofizialak. Prestakuntzarik gabekoak are gutxia-
go dira, % 17,8 eta % 17,3, hurrenez hurren.

27. taula: Estatuko gizarte ekonomiako langileen 
banaketa 2009ko 4. hiruhilekoan, kontratuaren 
arabera (%).

Iturria: Espainiako Gobernua. Lan eta Immigrazio Ministerioa.

KONTRATUA 
LANALDIA

Guztira  Kooperatibak
Lan Sozietateak

S.A. S.L.

Kontratu mota

Finkoa 74,1 75,6 74,3 66,8

Aldi baterakoa 25,9 24,4 25,7 33,2

Lanaldi mota

Lanaldi osokoa 82,4 83,7 83,1 76,1

Lanaldi 
partzialekoa

17,6 16,3 16,9 23,9

28. taula: Estatuko gizarte ekonomiako langi-
leen banaketa 2009ko 4. hiruhilekoan, antzina-
tasunaren arabera (%).

Iturria: Espainiako Gobernua. Lan eta Immigrazio Ministerioa.

ANTZINATASUNA Guztira Koop.
Lanekoak

S.A. S.L.

< 6 hilabete 32,4 36,6 13,2 25,7

6 hilabete - urte 1 7,2 6,5 5,7 10,5

1-3 urte 18,9 17,6 16,7 24,6

3-5 urte 11,8 10,0 14,3 17,1

> 5 urte 29,6 29,3 50,1 22,0

Jarduera ekintzaileak

Aurten ere, Entrepreneurship Monitor 2009 Proiektu globala, Institu-
to de Empresa erakundeak egina, han edo hemen jarduera ekintzai-
lea noraino heldu den neurtzeko baliagarria da. Jarraian azalduko 
dira txosten honetan agertutako ondoriorik aipagarrienak.

GEM delakoak ekintzailearen ikuspegi orokorra landu du, eta 
prozesu ekintzailean pertsonek duten zerikusia aztertu du, 
batik bat. Datu gehienek ez bezala, GEM proiektuak pertsonen 
jokabideari erreparatzen dio, negozio bat abian jartzen dutenekoa. 
Are gehiago, GEM proiektuak prozesu osoa aintzat hartzen du, 
eta horren arabera, pertsona profil bat baino gehiago ebaluatzen 
du, ekintzailea prozesuaren zein fasetan dagoen arabera: 
hastapenak, ezarpena edo negozioaren balizko etenaldia. 
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Proiektu horretan informazio garrantzitsua ematen duen 
neurtzaileetako bat Hastapenetako Jarduera Ekintzailearen 
adierazlea da, TEA izenaz ezagutzen dena. Bi arrazoi 
nagusirengatik sortzen da hau: lan-aukera hobeen faltan ekin 
beharra izatea (behartutako TEA adierazlea) eta negozio-aukerak 
aprobetxatu nahi izatea (aukerako TEA adierazlea).

TEAren bilakaera denbora igaro ahala zelakoa izan den ikusita, 
argi dago negozio-aukera aprobetxatu nahian sortu direla 
proiektu ekintzaile gehienak. Halere, esan beharra dago gero 
eta gehiago direla gaur egungo egoerari aurre egiteko, hots, 
baldintzek behartuta, egin behar dutenak ere.

Nazioarteko testuingurua 
Iaz bezala, Instituto de Empresa Business School erakundeak 
bideratutako GEM Proiektuak 2009ko emaitzak azaldu ditu. 
Ondorioz, ekoizkortasuna eta lehiakortasuna hobetzera begira 
ezarritako tresna nagusiei lotutako adierazleetan agertu duten 
joeraren arabera sailkatutako nazio parte-hartzaileen zerrenda 
plazaratu da. Ildo horretatik, grafikoan erakusten den legez, 
ilunago agertu diren herrialdeak dira berrikuntza berebiziko 
jotzen dutenak, ekoizkortasuna eta lehiakortasuna hobetze 
aldera. Kolore-tonu argiagoaz agertu dira bidean daudenak, zera, 
helburua lortzera begira eraginkortasuna ezarri dutenak, baina 
oraindik berrikuntza ezartzera heldu ez direnak (eraginkortasuna 
berrikuntzaren aurreko irizpidea da). Azkenik, tonu argienaz 
azaldutakoak dira oraindik ere ekoizpen-faktoreei (giza kapitala, 
bereziki) ekoizkortasuna eta lehiakortasuna hobetzeko gaitasuna 
egozten dietenak.

Talde honetan sartu dira, baita ere, aurreneko fasearen eta 
eraginkortasuna dela ekoizkortasuna eta lehiakortasunaren 
pizgarria uste dutenen fasearen artean dauden herrialdeak. 
Komeni da aipatzea, alderaketa hauen inguruan, ekimen 
ekintzaileen kalitatea ez, baizik eta kantitatezko alderdiak 
kontuan hartzen direla. Horren harira ondorioztatu dezakegu ez 
duela zentzurik herrialde batean jarduera-tasa handia lortzea, 
baldin eta tasa hori epe luzean irauteko aukerak dituzten 
negozioetan oinarritzen ez bada. Era berean, tasa hori osatzen 
duten negozioak, ezinbestean izan beharko dira berrikuntza-iturri 
eta lanpostu- eta aberastasun-sortzaile. Hala aztertu du GEM 
txostenak jarraian azalduko diren ataletan.

Aurreko grafikoan Estatu espainiarraren egoera erlatiboa 
dago ikusgai. Krisiak jarduera ekintzailea nabarmenki murriztu 
du Europar Batasunaren herri garatuenetan. Edonola ere, 
Espainia ez dago kaltetuenen artean. Estatuan ez bezala, 
beraz, beste herrialde batzuetan, TEA adierazlea asko jaitsi 
da, hala nola Frantzian, Alemanian, Italian, Danimarkan eta 
Belgikan. Beste herrialde batzuetan, ordea, murrizketa hori 
ez da hainbesterainokoa izan, Espainiaren garapen-mailaren 
ikuspegitik, behintzat. Hala, Islandian, Grezian, Norvegian, 
Herbehereetan, Suitzan eta Erresuma Batuan, datu horren 
atzerakada ez da horren larria izan. 

Iturria: Instituto de Empresa Business School. GEM 2008 España 
txosten betearazlea.

15. grafikoa: GEM 2009 proiektuko parte-
hartzaileen Jarduera Ekintzailearen Guztirako 
Tasa (TEA).
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9.

EBn, Errumania kanpo utzita, jarduera ekintzailearen gaineko 
tasa altuenak lortu dituztenak lehiakortasunaren bigarren fasean 
daudenak eta garapen maila txikiena daukatenak izan dira.

Estatua 
GEM España 2009 txostenak dioenez, TEA adierazle hori 
% 5,1 izan da Espainian. Hortaz, zifra absolutuei begira, 
1.534.964 enpresa egon dira sendotzeko fasean 2009ko 
uztailean, hau da, GEM proiektuak Espainian datuak hartu 
ditueneko azken egunean. Krisiak eragin oso nabarmena izan 
du tasa horretan; ondorioz, % 27,1 jaitsi da 2008ko uztailetik 
2009ko uztailera bitartean.

Sendotze-fasean dauden enpresen kopurua nabarmen jaitsi 
da (% 29,7), 2007ko mailara arte; biztanleria aktibo guztiaren 
% 6,4 baino ez omen dago horietan lan egiten. Datu hauek 
ikusita, agerikoa da gero eta enpresa gehiago desagertzen ari 
dela. Aurreko urtean baino % 53,8 gehiagok itxi dituzte ateak. 
Horien artean, % 70ek behin betiko itxi dute enpresa, eta 
gainerako % 30ek negozioa eskualdatu dute. Bere negozioa 
bertan behera utzi duten enpresaburuen % 56k krisialdiari 
egotzi diote; % 25ek, ordea, atzeraldi ekonomikoak zerikusirik 
ez duela izan adierazi du. 

Pertsona ekintzailearen profilari so egiten badiogu, batez 
beste 36 urte dituela ikusiko dugu. Hortaz, ekintzaileak gero 
eta gazteago direla baieztatzen da. Ekintzaileen artean, baina, 
alde handia dago emakumeen eta gizonen artean, aurrenekoen 
TEA adierazlea % 3,9koa baita, bigarrenena baino askoz 
murritzagoa (% 6,3), alegia. Aukerako ekintzailetasuna (% 4,1) 
behartutakoaren datutik gora dago (% 0,8), oraindik ere, nahiz 
eta azken honek ere neurrizko igoera izan duen (% 6,7), gaur 
egungo krisia dela medio.

Sektorekako banaketaren ikuspuntutik, zerbitzu-jardueren 
beherakada aipatu beharra dago, eta horrekin, higiezinen 
atzeraldia, baita ere. Izan ere, higiezinen jarduera erdira 
murriztu da, ia-ia. Lehen sektoreak portzentajezko lau puntu 
egin du atzera; eraldatzearen sektoreak, berriz, portzentajezko 
bi puntu egin du gora aurreko urteko datuarekiko. Ekimen 
ekintzaile gehien hartu dituen sektorea kontsumora zuzentzen 
dena da. Izan ere, horien artean, dagoeneko % 56 dira 
sendotze-fasean daudenak.

Bestetik, ekintzaileen % 21,5ek familian oinarritutako enpresa-
ereduari jarraitzen diote. Horrez gain, gizarte enpresak abian 
jartzeari begira, Estatu espainiarra da GEM proiektuaren barne 
tasa txikienak lortu dituztenetarikoa, herritar helduen % 0,53 
baino ez baitago halako ekimen batean sartut.

GEM proiektu barneko herrialdeen 
artean, Estatu espainiarrak gizarte 
ekintzailetasuneko tasa baxuena 
du, % 0,53.
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Autonomia erkidegoak
Jarduera ekintzailearen erreferentzia hartuta, badirudi krisialdiak 
gogor jo duela ia lurralde gehienetan. Balearrak eta Melilla dira, 
alderantziz, egoera horri baldintza onenetan aurre egin diotenak. 
Mantendu ez ezik, UTBren datuak igotzeko gai ere izan dira, 
oso gorakada txikia izan bada ere. Balearretan, azken urteetako 
goranzko joerak bere horretan jarraitu du. Gainera, beste 
lurralde guztiek atzerantz egin dutenez, autonomia erkidegoen 
zerrendako buru izan da aurten. Katalunia da bigarren, ohi 
bezala, ekimen ekintzaile anitz bideratu baitituzte kataluniarrek. 
Hirugarren Andaluzia da, gero eta jarduera ekintzaile handiagoa 
agertu duelako. Izan ere, Estatu espainiarreko sendotutako 
enpresa kopuru handiena dago bertan. Madrilek, ostera, atzera 
egin du maila bat baino gehiago, eta Estatuko batez bestekotik 
behera geratu da.

Zifra absolutuei begira, Andaluziako Autonomia Erkidegoan 
erregistratu da ekimen ekintzaile gehien. Iaz, Madril izan zen 
buru, baina aurten bi toki beherago geratu da zerrendan. Batez 
ere, enpresentzako zerbitzuen sektorean krisiak jo duelako 
gertatu da hori. Enpresa hauek ondo eutsi diote Madrilgo 
Erkidegoan orain arte, baina azkenean, beste jarduera batzuen 
atzeraldiak ere sektore honi zeharka eragin dio. Katalunian 
aurten neurtutako egoera aurreikusi zenaren araberakoa izan 
da. Euskadi ere ohi baino kaxkarrago ibili da: automobilgintzaren 
sektorean eta honek mantentzen dituen enpresetan, zein 
eraikuntzan eta ekipamendu-ondasunetan ere, krisia zeharo 
kaltegarri agertu da. Bestalde, Galiziak hazteko asmoari tinko 
eutsi dio 2009an.

Azken finean, arduratzeko modukoa da Espainiako batez 
bestekotik gora bost autonomia erkidego baino ez izatea, 
jarduera-ekintzailearen tasaren aldetik. Gainera, iaz batez 
besteko datu horretatik gora egon zirenak zortzi izan ziren.

EAE eta Bizkaia
EAEko 2009ko jarduera ekintzailearen datua azken 6 urteetan 
bildutako txarrena izan da. Hala esan du 2009ko EAEko 
Global Entrepreneurship Monitor proiektuak. Txosten honetan 
hainbat adituk hartzen du parte: Deustuko Unibertsitateko, 
EHUko eta Mondragon Unibertsitateko ikertzaileak, Orkestra-
Lehiakortasunerako Euskal Institutuak eta Eusko Ikaskuntzak. 
Alde batetik, enpresak sortzeko gaitasuna erkatzen du gure 
eremu geografikoaren eta beste herrialde edo lurralde batzuen 
artean. Bestetik, hiru lurralde historikoetan bizi diren ekintzaileen 
eguneroko errealitatea barrutik aztertzen du eta batzuen eta 
besteen datuak alderatzen ditu.

42 hilabetez irautea lortu duten enpresa-ekimenen artean, EAEko 
herritarren % 2,8 soilik da horien arduradun, TEA adierazlearen 
arabera. 2008an, aldiz, % 6,9 egiten zuten halako ekimen baten 
buru zirenek.

Iturria: Instituto de Empresa Business School. GEM 2009 España 
txosten betearazlea.

17. grafikoa: Lurraldeen araberako jarduera 
ekintzailearen adierazlea 2009an.
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9.

Orain arte maiz gertatu den antzera, Bizkaia (% 2,5) Araban 
eta Gipuzkoan erregistratutako UTBren datuen artean dago. 
Gipuzkoa da, hain zuzen ere, UTBren balio altuenera iritsi dena.

Iturria: Orkestra eta Eusko Ikaskuntza. Euskal Autonomia Erkide-
goko 2009ko GEM txostena.

Iturria: Orkestra eta Eusko Ikaskuntza. Euskal Autonomia Erkidegoko 
2009ko GEM txostena.

29. taula: EAEko jarduera ekintzailearen eta 
enpresen dinamikaren bilakaera 2004tik 
2009ra.

19. grafikoa: TEA jarduera ekintzailearen adie-
razlearen bilakaera EAEko lurralde historikoe-
tan, 2004tik 2009ra (%).

2004 2005 2006 2007 2008 2009

TEA % 5,29% 5,40% 5,44% 6,37% 6,85% 2,75

Sortu berriak % 1,40% 1,96% 2,16% 2,80% 3,55% 1,45

Berriak % 3,92% 3,53% 3,29% 3,60% 3,30% 1,30

Sendotutakoak % 6,55% 8,79% 5,37% 4,34% 8,95% 7,40

Balizkoak % 3,31% 4,45% 2,06% 4,16% 7,50% 3,52

Itxiak % 1,10% 1,08 %0,91 %0,60 % 0,95% 1,35
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Kontuan hartzekoa da jarduna eten edo behin betiko itxi egin 
duten enpresa kopuru nabarmena (% 1,4). Dena dela, kasu 
horietako % 20 jabea aldatu izanagatik gertatu direla ere esan 
behar da.

Horrez gainera, balizko ekintzaileak murriztu izana ere aipatzekoa 
da: EAEn, % 3,5ek baino ez du adierazi hurrengo 3 urteetan 
ekimenen bat abiarazteko asmoa duela. 2008an, aldiz, datu hori 
% 7,5ekoa zen.

Sendotze-fasera heldu diren enpresak ere gutxitu dira, baina, 
oro har, bere horretan jarraitzen dute, % 7,4rekin.

Txosten honek gure lurraldeko datuak eta GEM-España 
proiektuko datuak erkatu ditu. Alderaketa horrek erakutsi duenez, 
EAEren bilakaera Estatukoaren parekoa izan da, 2006an eta 
2007an izan ezik. Gero, 2009an, EAEko UTBren goranzko joera 
eten eta gero, beheranzko bideari eutsi zion Estatuko UTBtik 
behera geratu arte, 2,35 puntuko aldearekin.

Iturria: Orkestra eta Eusko Ikaskuntza. Euskal Autonomia Erkide-
goko 2009ko GEM txostena.

18. grafikoa: TEA jarduera ekintzailearen adie-
razlearen bilakaera EAEn eta Espainian, 2004tik 
2009ra (%).
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Ekintzailearen ohiko profila bere horretan mantendu da azken 
urteetan, aldaketa handirik gabe. Gehienak gizonezkoak dira 
(% 65), 36 eta 47 urte bitartekoak, eta goi mailako ikasketak 
edo Lanbide Heziketa eginak dituzte. Aukerako ekintzaileak 
dira horiek (guztirakoen % 10,9k baino ez du adierazi beharrak 
eraginda abiarazi duela proiektu ekintzaile bat): lanean 
independenteago izateko nahiak bultzatu omen ditu negozio 
bat martxan jartzera.

Genero irizpideei begira, dirudienez, gizonezkoen eta emaku-
mezkoen arteko aldeak bere horretan dirau. Emakume ekintzai-
leen batez besteko adina gizonezkoena baino apur bat beherago 
dago. Haien batez besteko errenta ere baxuagoa da, gainera. 
Alabaina, goi mailako ikasketak egin dituzten emakume ekin-
tzaileak gizonak baino gehiago dira, nahiz eta inolako ikasketarik 
egin gabe negozio bat martxan jarri dutenen artean ere emaku-
mezkoen ehunekoa izan handiena.

Oro har, euskal enpresak lantalde murritzekin sortu ohi dira; kasu 
askotan, bi kide fundatzailek baino ez dituzte osatzen. 42 hilabete 
iraun ez duten enpresetan, 2,1eko batez besteko enplegu-tasa 
daukate. Hazteko asmo gutxi izateak ere bereizten ditu enpresa 
horiek: hurrengo 5 urteetan, batez beste, 2,8ko lanpostu kopurua 
izango dutela aurreikusi dute. Oro har, gizonezkoek martxan 
jarritako enpresen tamaina emakumezkoena baino handiagoa 
da, hein batean, bai kide fundatzaileen kopuruari begira, bai 
sortutako enpleguari eta sortuko dutenari begira.

Jardueraren arabera, % 75 zerbitzuen sektorekoak dira. Haue-
tariko gehienak azken kontsumitzaileari zuzenduak daude; izan 
ere, enpresei zerbitzu ematen dietenak gutxienak dira. Datu hau 
are nabarmenagoa da emakume ekintzaileen negozioen artean 
gizonezkoek sortutako enpresetan baino.

Iturriak:
• Babson College eta Universidad del desarrollo. Global Entrepre-

neurship Monitor 2009.
• Instituto de Empresa Business School. GEM 2009 España txos-

ten betearazlea.
• Orkestra. Eusko Ikaskuntza. Euskal Autonomia Erkidegoko 

2009ko GEM txostena.

30. taula: Jarduera ekintzailearen egoera 
orokorra 2009. urtean, Bizkaian, EAEn, Estatuan 
eta GEM herrialdeetan.

JARDUERA EKINTZAILEA GEM proiektuan parte hartzen duten herrialdeak Estatua EAE Bizkaia

Jarduera ekintzailearen adierazlea % 10,6 % 5,1 % 2,8 % 2,5

Enpresa sortu berriak (≤ 3 hilabete) -- % 2,3 % 1,45 --

Enpresa berriak (3-42 hilabete) -- % 2,8 % 1,30 --

Enpresa sendotuak (> 42 hilabete) % 7,5 % 7,5 % 7,40 --

Enpresa itxiak % 3,1 % 3,1 % 1,1 --

Ekintzaile izateko arrazoia: aukera -- % 80,1 % 80 --

Ekintzaile izateko arrazoia: beharrizana -- % 10,9 % 15,8 --

Lan Ekintza-Bilbaok, Enplegu eta Ekonomi Sustapenerako Udal 
Sozietateak, 7.802 langabetuk lanpostu bat eskura zezaten lortu 
du 2009. urtean. Horrezaz gain, 89 enpresa berri sortzen lagundu 
du, 118 lanpostu berri sortu zituztenak, eta hori ez ezik, 2,5 milioi 
euroko inbertsioa ere egin zutenak.

Bestalde, 128 enpresarekin elkarlanean aritu da lehiakortasuna 
hobetzeko proiektuak bidera zitzaten. Udal Sozietateak norbe-
raren araberako aholkularitza zerbitzua eskaini die lan-eskatzai-
leei, enpresaburuei eta negozio berri bat sortzeko ideia zutenei. 
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CEDEMIk, Ezkerraldeko Enpresa Garapenerako Zentroak, 32 
enpresa berri sortzen lagundu du 2009an. Horien sustatzaileek 
kalkulatu dute 16.113.881,00 euro inbertituko dituztela; gainera, 
282 lanpostu sortuko omen dituzte.

BBK Gazte Lanbidean elkarteak autoenpleguko 151 ekimen be-
rriri bide eman dio aurten. Horretarako, aldeko baldintzapeko 
kredituak eman ditu, 4,2 milioi euro, guztira. Enpresa horiek 231 
lanpostu berri sortu dituzte.

Hurrengo taulan erakusten denez, Bilbo metropolitarrean lan 
egiten duten tokiko garapenerako agentziek datu interesgarriak 
azaltzen dituzte.

Iturria: Garapen. Garapeneko Agentzien Euskal Elkartea.

31. taula: Jarduera ekintzailea Bilbo metropoli-
tarraren eremuen arabera 2009. urtean .

TOKIKO GARAPENERAKO AGENTZIAK Enpresa berriak Sustatzaileak Inbertsioa €-tan

LAN EKINTZA-BILBAO 89 118 2.543.420 €

BASAURI 57 78 --

ERANDIO 35 130 --

FORLAN BEHARGINTZA 7 9 1.319.651 €

GETXO 36 42 --

INGURALDE 54 295 2.713.462 €

LEIOA 2 2 --

PORTUGALETE 4 6  --

(Portugaleteko Udala, Ekonomi Sustapen eta Enplegu Saila) 20 25 1.276.000 €

SESTAO 6 6 --

TXORIERRI 18 32 3.750.456 €

URIBE KOSTA 18 24 --

Jarduera ekintzailearen gaineko adierazle oro kontuan hartu-
ta, Udalek ekimen berrien sustatzaileei laguntza ezinbestekoa 
eman dietela esan daiteke, negozioak martxan jar zitzaten: 449 
enpresa berri sortu dira horrela Bizkaian, eta horiek aurrera era-
mateko 12.292.917 euroko guztirako inbertsioa egin da.

Spri taldeko Spri sozietate publikoaren xedea industria-azpiegitu-
rak sustatu eta kudeatzea da, hiru lurralde historikoetan martxan 
jartzen diren jarduera ekonomikoetara bideratuta. Hala, Araban, 
Bizkaian eta Gipuzkoan enplegua sustatzeko eta enpresen le-
hiakortasuna hobetzeko, gaur egun 42 poligonoren jabe da. Eta 
horrez gain, 22 industrialdetan parte-hartze gehiengoduna du, 
eta beste 5etan, gutxiengoduna.

Bere poligonoetan instalatutako enpresak 522 dira, eta bertan, 
zuzeneko 7.797 lanpostu sortu dituzte.
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10. Kapitulua

Biltzarrak eta turismoa

Biltzarrak eta Bilerak

Negozioetako turismoa azoka, biltzar, pizgarri modura egindako 
bidaia, batzar eta sinposioek osatzen dute. Ezin ukatuzkoa dira 
turismoaren sektoreari egiten dion ekarpena eta ematen dion 
balio erantsia. 

Negozioetako turismoak industria eta zerbitzu sare eta 
hornidurak eta aberastasuna sortzen ditu. Hori dela eta, turismo 
mota honen hartzaile izan ohi diren hiriez gain, beste hainbat 
hirik ere bereganatu nahi duen sektorea da, sortzen dituen 
aukera guztiak ikusita. Hartara, horrelako jarduerek eskatzen 
dituzten baldintzak garatzen saiatzen dira etengabe bai batzuk, 
bai besteak.

Asmo hori ez da inondik inora hutsala, hiri askotan, negozioen 
turismoa ohiko turismoaren jarduera osagarri izatetik aurrerapen 
ekonomiko nabaria lortzen duten jardueren bultzatzaile izatera heldu 
baita. Negozioen turismoak ohiko turismoaren behe-denboraldiko 
sasoietan okupazio-maila hobetzen du; hortaz, sasoitik sasoira 
bitarteko aldea murrizteko estrategiak sortzeko balio du. Batetik, 
gastua eragiten duten erosteko ahalmen ertaineko edo handiko 
pertsonei zuzendua dago. Bestetik, hirietako turismoak eragindako 
diru-sarrera hobeto banatzea dakar.

Testuinguru honetan, lehiakortasuna areagotuz doan heinean, 
Bilbao Convention Bureauk (2009an Negozioetako Turismoaren 
Plan Zuzentzaileari hasiera eman diona), Bilbao Turismo udal 
sozietatearen sailetik Batzorde Estrategiko baten sorrera bultzatu 
du. Hala, sektorean eta erakunde publikoetan esku hartzen duten 
eragile nagusien ezagutzak eta sinergiak bat eginez, turismo mota 
honek eskaintzen dituen erronka berrien aurrean udalerriak bere 
tokia har dezan du xede ekimen honek.

Hona hemen Batzordea osatzen duten eragileak: Bilboko Udala, 
Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko Merkataritza, 
Industria eta Nabigazioko Ganbera, Bilbao Metropoli 30, Bizkaiko 
Ostalaritzako Enpresarien Elkartea, Bilbao Dendak, Destino 
Bilbao, Bilboko Portu Agintaritza, Euskalduna Jauregia, Bilbao 
Exhibition Centre, Bilbao Air eta Bilbao Ría 2000, besteak beste, 
Bilboko Aireportuaren lankidetzarekin.

Bilbon izan den eraldaketa prozesu nabarmengarriak eta bere 
hiri-egiturak biltzar jarduera bultzatu dute. Hala, tradizio handiko 
ibilbide historikoarekin batera hazkunde prozesua piztu egin da. 
Baliabide publikoak eta ekimen pribatuak bat eginik jarduera 
hauek garatzeko nahitaezkoak diren azpiegituren eraikuntza eta 
eraldaketa bideratu ahal izan da, hala nola espezializatutako 
aretoak, irisgarritasuna hobetzeko garraio sarea, erraztasun 
logistikoak, kultura ekipamenduak eta kalitate handiko hoteletako 

Bilbo erreferentziazko hiria da Es-
tatuko hiri nagusien artean Biltza-
rrak eta Bilerak egiteko.
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eta zerbitzu publikoetako eskaintzaren gorakada. Hauek guztiak, 
noski, bisitariaren eskakizunen arabera egokitu nahi izan dira.
Bilerak aurrera eraman ahal izateko, nola ez, kontuan izan 
behar da hiriguneak berak, bertan aurkitzen diren zerbitzuek eta 
eskuragarri jartzen duen sare ekonomiko eta sozialaren indarrak 
ere baldintzatzen dutela merkatua.

Duela hamar urte oraindik urrun zegoen asmoa eta xedea zena, 
egun benetako bihurtu da, Bilbo erreferentziazko hiri bihurtu baita 
Estatuko hiri nagusien artean biltzarrak eta bilerak egiteko.

tEstuinguru oroKorra

International Congress and Convention Association (ICCA) 
erakundeak 2009an argitaratutako txostenean adierazi duenez, 
Espainia hirugarren tokian dago bileren inguruko turismoaren 
nazioarteko zerrendan, zera, Estatu Batuen eta Alemaniaren 
atzetik. Hirien zerrendan, bestalde, Bartzelona dago bigarren, 
Parisen aurretik eta Vienaren atzetik, eta Madril 13. tokian 
dago. Are aipagarriagoak dira datuok, enpresen aldetik, batez 
ere, ekitaldi honetan bidaien eskariak behera egin duela aintzat 
hartzen badugu.

MPI-Meetings Professional International erakundearen ustetan, 
krisialdi ekonomikoak nabarmen gutxitu du enpresek antolatu-
tako biltzar eta bidaien kopurua. Horrez gain, enpresak prezioak 
alderatzen hasiak dira eta, antza denez, orain egun bakarreko 
ekitaldiak nahiago dituzte gaurik eman behar ez izateko. Are ge-
hiago dio MPIk: “hornitzaile gutxiago ere aukeratzen dituzte es-
kalako ekonomiak lortzeko”.

Hala ere, negozioetako turismoak 12.477 milioi euroko zuzeneko 
eragina izan du Espainian 2009. urtean. Kopuru horren barne, 
8.851 milioi azoken turismoak ekarri ditu eta 3.600 baino gehia-
go, bilerak antolatzeaz arduratzen den sektoreak.

Bestetik, Estatuko 49 hiriren kasua aztertzen duen Spain Con-
vention Bureauk plazaratu duen Informe Estadístico - Turismo 
de Reuniones en España 2008 txostenak zera dio, testuinguru 
ekonomikoa zein den ikusita ere, negozioetako turismoak mar-
txa onean jarraitzen duela. Bileretako merkatuak ezinbesteko 
eragina du egoera ekonomikoan eta azken hamarkadan asko 
hazi da.

Beraz, guztira egin diren 18.204 bilerek % 180ko gorakada eka-
rri dute 1998ko datuekiko. Haietan parte hartu duten ordezkariak 
ere % 114 gehiago izan dira 2008an (3.356.431, guztira). Iazko 
datuekin alderatuz, ordea, bilera gutxiago egin dela (586 gutxia-
go) ikus daiteke, nahiz eta haietan parte hartu dutenak 155.260 
gehiago izan diren. Batez beste, bilera bakoitzean 184 pertsonak 
parte hartu du.

Bilera motaren arabera, jardunaldi, mintegi eta sinposioak izan 
dira ohikoenak, guztirako % 52,4, ekitaldi bakoitzeko parte-
hartzaile ratio txikiena izan arren. Batzarrak % 27,3 baino ge- Argazkia: Bilbao Turismo.
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hiago izan dira, eta Biltzarrak % 18,5. Azken hauek daukate 
ratio handiena, ordea, biltzar bakoitzeko 372,28 ordezkari batu 
baitzuten.Bileren erdia baino gehiagotan (% 61) 50etik 150era 
ordezkari inguruk esku hartu du.

2008an Espainian egindako bileren % 64 ekimen pribatuek 
bultzatuta burutu dira; gainerako % 36, beraz, erakunde pu-
blikoetan sortu dira. Egindako guztietatik, gainera, % 67 uda-
zken eta udaberrian gauzatu dira. Bilera gehien egiten diren 
hilabeteak ondoko hauek dira, hurrenkera honetan: maiatza, 
urria, ekaina, apirila eta azaroa. Eta ekimen gutxien garatzen 
direnekoak, aldiz, abuztua, uztaila eta abendua.

Bileren batez besteko iraupena 2,39 egunekoa da; hortaz, 
2007ko datuarekiko 0,03 egun jaitsi da.

Hoteletako aretoak (% 55) eta biltzar jauregiak (% 24) izan dira 
ekitaldi hauek antolatzeko gehien erabili diren guneak.

Gainera, ia ordezkari guztiek (% 93) hoteletan hartu dute ostatu. 
Erdia baino gehiagok (% 57) 4 izarreko hoteletan, eta % 27,4k, 
5 izarrekoetan.

Bileretako parte-hartzaileek eta haien lagunek maizago eskatu 
dituzten ekitaldien osteko jarduerak gastronomikoak izan dira 
(5eko eskala batean, 4,17k).

Pertsona eta eguneko batez besteko gastua 2008an 304,61€-
koa izan da bileretako parte-hartzaileen artean, zera, 2007an 
baino 22,16€ gehiago. Halere, badago alderik, zenbat eta hiria 
handiagoa izan, orduan eta gastu handiagoa egin delako. Milioi 
bat biztanletik gorako hirietan egiten diren bileretara batez beste 
435,84 euro gastatzeko prest dauden parte-hartzaileak joan dira. 
Zifra hori 234,44 euro txikiagoa da, ordea, 200.000 biztanle bai-
no gutxiago duten hirietan.

2009an Bizkaian (batez ere, hiriburuan) egin diren 1.021 
bileretan, 156.981 ordezkari bertaratu dira, hara, ekitaldi 
bakoitzeko ratioa 153,7 pertsonakoa izan da.

1. grafikoa: Bileren banaketa ekitaldia egiteko 
tokiaren arabera, 2008.

Iturria: Spain Convention Bureau eta FEMP (Udalerri eta Probin-
tzien Espainiako Federazioa).

Hoteletako 
Aretoak

Biltzar Jauregiak

Auditoriumak

Unibertsitateak

Beste batzuk

1.828

238

1.731

4.367

10.041

Argazkia: Bilbao Turismo.
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BiLBon EginDaKo BiLEraK

Azken hamar urteotan, Bilbon egindako bileren kopuruak go-
ranzko bidea hartu du eta hazkunde eutsia erakusten jarraitzen 
du, erakunde publikoen eta pribatuen ahaleginarekin bat. Izan 
ere, erakunde hauek mota guztietako ekitaldietarako kalitatezko 
guneak sortzeari ekin diote, Bilbok topagune estrategiko bezala 
dagoeneko baduen tokia bermatzeko.

Eskura dauden zentro guztien artean, azpiegiturei eta tokiaren 
baldintzei begira –zabalera, erosotasuna, soinu eta argiztapen 
kalitatea- egokienak direnak honako hauek dira: Euskalduna 
Biltzar eta Musika Jauregia, Bilbao Exhibition Centre azoka-
esparrua, Guggenheim Museoa, Bizkaiko Parke Teknologikoa, 
Bilboko Merkataritza Ganbera eta Arriaga Antzokia.

2009an 1.021 bilera egin dira, guztira, iaz baino 40 gehiago. Ho-
rrela, historian inoiz lortutako zifra erdietsi da beste behin. Parte 
hartu duten ordezkariak 156.981 izan dira, iaz baino % 18 gutxia-
go; izatez, 2004tik hona lortu den zifrarik txarrena da hau. Bile-
rako 153,7 pertsonen batez bestekoa ere azken hamar urteotako 
kopururik murritzena da, 2001ekoa salbu.

Datu hauek nazioarteko joerari eutsi baino ez diote egiten, begi-
bistakoa baita 2005etik aurrera ordezkari gutxiagoko eta iraupen 
murritzagoko bilerak gero eta gehiago kontratatu direla. 

Edonola ere, nagusituz doan joera edozein dela ere, 2001etik 
2009rako bilakaeran goranzko ibilbide jarraitua ageri da; izan 
ere, bisitarien kopurua % 106 hazi da, eta bileren guztirakoa 
% 95 igo da.

Azken zortzi urteetan, gainera, Bilbok bideratutako sustapene-
ko estrategia formatu handiagoko bilera eta topaketak hartzeko 
gai den hiri gisa aurkeztera zuzendu da, batik bat biltzar eta ba-
tzarrak, hauexek baitira hirian gau gehiago igarotzea eskatzen 
dutenak eta, hortaz, parte-hartzaileei gastu handiagoa egitea 
eskatzen dietenak.

2. grafikoa: Bilbon egindako bileren bilakaera, 
2001-2009.

Iturria: Bilbao Convention Bureau
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2009an 1.021 bilera egin dira, guzti-
ra, iaz baino 40 gehiago. nazioarte-
ko joera nagusiari jarraituz, baina, 
parte-hartzaileen kopuruak behera 
egin du.
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Bilera mota
2009. urtean egindako bileren motari erreparatzen badiogu, 
aurreko urtearekin alderatuta aldaketa handia egon dela iku-
siko dugu. Horrela, batzarren kopurua zeharo murriztu da; 
denen artean, negozioetara gehien zuzentzen direnak dira 
hauek, hain zuzen.

Hortaz, batzarrek % 32 behera egin izanaz gain, biltzarren 
emaitza onak nabarmendu beharra dago, aurreko urteko da-
tuen aldean. Bilera mota ohikoenak jardunaldiak, mintegiak 
eta sinposioak izan dira aurten ere, zera, guztirako ekitaldien 
% 78,4. Datu hau Estatuko batez bestekoaren (% 54) oso gai-
netik dago, gainera.

Hainbat biltzar, foro eta azoken inguruko ekitaldiak egin dira 
2009an. Haien garrantziari begira, besteak beste, hauek na-
barmen ditzakegu: Etorkizuneko Energien Europako I. Fo-
roa; Geriatria eta Gerontologiako Espainiako Elkartearen LII. 
Biltzarra; Ferroforma-Bricoforma Nazioarteko Azoka, sekto-
reko 17.500 profesional batu zituena; Laneko Segurtasun 
eta Osasunaren inguruko Europako Goi-bilera; Ahoko eta 
Aurpegi-masailetako Kirurgiaren XX. Biltzar Nazionala; Na-
zioarteko X. Protokolo Biltzarra edota BBVA eta Iberdrolaren 
Batzar Nagusiak.

Bileren iraupena
Bilbao Convention Bureauk bildutako datuei jarraiki, Bilbon 
2009an egindako bileren batez besteko iraupena 1,69 egunekoa 
izan da, 2008koaren oso antzekoa.

Aipagarria da 2009. urtean lau egunetik gorako bilerek gora 
egin izana (% 2,1etik % 3,3ra). Lau egun edo gutxiago iraun 
dutenek, berriz, beherako bidea hartu dute. Hauen artean, 2 
egunekoak % 81 izan dira, eta hiruzpalau egunekoak % 15,7.

Bilerak sasoitik sasoira 
Hala, 2008ko hilabeteetan zehar bilerek eragindako mugimen-
duei erreparatuz gero, ohiko turismoaren kontrako joera dutela 
ageri da: maiatzean erregistratu da zifra handiena (% 13,4) eta 
abuztuan, aldiz, txikiena (% 1,2).

Martxoa eta ekaina bitartean 2009ko bileren % 43,2 egin dira; 
zera, aurreko urteko emaitzei begira, datu honek portzentajezko 
2,6 puntu egin du hobera. Bestetik, urrian eta azaroan ere, urte 
osoan Bilbon egindako biltzarren % 25 gauzatu da.

Uztailean, baina, nabarmen jaitsi da ekitaldi kopurua –% 4,5 bes-
terik ez– eta abuztuan joera hori areagotu dela ikusi dugu, guzti-
rakoaren % 1,2 baino ez baita egin hil horretan.

1. taula: 2008tik 2009ra Bilbon egindako bileren 
bilakaera, motaren arabera.

Iturria: Bilbao Convention Bureau.

BILERA MOTA 2008 2009 ∆

Jardunaldiak 438

801 9%Mintegiak 290

Sinposioak 7

Batzarrak 153 104 -32%

Biltzarrak 93 116 25%

GUZTIRA 981 1.021 4,1%

2. taula: 2008tik 2009ra Bilbon egindako bileren 
iraupenaren bilakaera (%).

Iturria: Bilbao Convention Bureau.

RAUPENA 2008 2009 ∆

2 egunera arte 81,6% 81% 3,2%

3 egunetik 4ra bitartean 16,2% 15,7% 0,6%

4 egun baino gehiago 2,1% 3,3% 62%

Batez besteko iraupena 1,68 días 1,69 días 0,6%
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Bilerak eragin dituzten sektoreak
Berriz ere, industria eta teknologiaren sektorea izan da Bilbon 
bilera gehien eragin duena, 2009an egindakoen % 24,8. 
Haren atzetik, osasun- eta medikuntza-sektorea eta jarduera 
soziokulturalak daude; azken hauek, gainera, 2008an ez bezala, 
ekonomia- eta merkataritza-sektorearen gainetik egon dira.

Biltzarretako jardueren sektorekako banaketa kontuan hartuz 
gero, Bilbo metropolitarraren eraldaketak bere ahalmena 
handiagotu duela adieraz daiteke, zenbait sektore berebizikoren 
bilerak erakartzeko indarrari dagokionez, bai jarduera 
sozioekonomikorako, bai hiriko enpresa sarean sortzen ari diren 
hirugarren sektoreko beste jarduera batzuetarako.

2008an lortutako emaitzekin alderatuta, 2009an hazi egin da 
sektore hauetan egindako bilera kopurua: teknologia eta industria, 
osasun eta medikuntza, publikoa eta unibertsitateak. Datuok erkatu 
ondoren, jaitsiera aipagarriena ekonomia eta merkataritzaren 
sektorean legoke, portzentajezko 8 puntu erori baita.

Bilboko segmentukako banaketa Espainian ikus daitekeen bera 
da, teknologia eta industriaren sektorearen kasuan izan ezik. 
Agerikoa baita, oraindik ere, bigarren sektoreak euskal sare pro-
duktiboan beti izan duela garrantzia ezin ukatuzkoa, berrikuntza 
teknologikoak emandako bultzada nabarmenaz gain.

BiLBao ExhiBition CEntrE 

2004an sortu zenetik aurrera, Bilbao Exhibition Centre (BEC) 
erreferentziazko azoka-esparrua bihurtu da eremu geografiko 
aski zabalean. Zerbitzu anitz emateko diseinatuta dagoelarik, 
BECek baldintza zorrotzak betetzen ditu kalitateari eta funtzio-
naltasunari dagokienez, bai erakusketarientzako, bai bisitari edo 
publiko orokorrarentzako. 

3. grafikoa: 2008tik 2009ra Bilbon egindako 
bileren sasoitik sasoirako bilakaera.

Iturria: Bilbao Convention Bureau.

20092008

3. taula: 2008tik 2009ra Bilbon eta Estatuan 
egindako bilerak eragin dituzten sektoreen 
bilakaera.

Iturria: Bilbao Convention Bureau eta Spain Convention Bureau.

SEKTOREAK
BILBO ESPAINIA

2008
2008 2009

Teknologia eta industria 21,6% 24,8% 7,95%

Osasuna eta medikuntza 19,8% 25,8% 20,97%

Kultura eta gizartekoa 17,0% 14,1% 8,40%

Ekonomia 
eta merkataritzakoa 

19,4% 11,4% 19,95%

Publikoa 9,7% 10,4% 6,70%

Unibertsitateak 5,3% 7,1% 8,18%

Beste batzuk 7,2% 6,4% 21,65%

Zientzia - - 6,20%

GUZTIRA 100 100 100
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4. taula: BECen adierazle nagusien bilakaera, 
2007-2009.

Iturria: Bilbao Exhibition Centre - BEC.

BEC 2007 2008 2009

Eragin ekono-
mikoa (BPGri 
dagokionez)

89.475.281 92.666.463 69.566.704

Enplegua 2.060 2.150 1.592

Azokak 24 17 21

Ekitaldiak 128 152 137

Ikuskizunak 
(Bizkaia 
Arena)

24 20 25

Erakusketariak 3.555 2.354 2.253

Bisitariak 1.212.065 1.109.176 1.227.887

Okupazioa 
(Azoka egunak 
eta muntatze 
edo desmuntatze 
lanak)

274 291 300

Zentroak duen 250.000 m²-tik gorako azaleran pabiloi ezber-
dinak sartzen dira. Erakusketetarako eremu handia jartzen du 
eskura, bada, kalitatezko akustikarekin eta zerbitzu teknologiko 
berri-berriekin, kontzertuak, biltzarrak zein Bizkaia Arenan egiten 
diren kirol, musika eta kultura topaketak hartzeko.

Esparruak 4.000 aparkaleku ditu, gainera, bertako ekitaldieta-
rako ez ezik, metroko sarbideen ondoan aldirietako aparkaleku 
modura jadanik erabiltzen direnak. Honek eragin mesedega-
rria du hirian, Bilbo Handiko bide sareko trafiko zama arintzen 
laguntzen duelako.

Horretaz guztiaz gain, 2009an, BECek hitzarmen bat sinatu du 
Ecoembesekin baliabideen kudeaketa jasangarria egiteko. Hortaz, 
halako ekimen bat aurrera eraman duen lehen azoka-esparrua 
da. Hitzarmenari jarraiki, paper eta kartoizko hondakinen aurreko 
bilketa sistema osatuz eta ontzi arinak kudeatzeko sistema berri 
bat baliatuz bideratuko dira ekimenok.

2009. urtean, 21 azoka egin dira Bilbao Exhibition Centren, mota 
askotariko 137 ekitaldi BEC Batzarrak sailean eta 25 ikuskizun 
Bizkaia Arenan; orotara hauek guztiek 2.253 erakusketari eta 
1.227.887 bisitari batu dituzte.

2009ko azoketako jardueran atzerakada txikia suma daiteke 
erakusketarien zenbakiak behera egin duen heinean. Aurten 
2.253 bildu dira, guztira, iaz baino % 3,9 gutxiago. Bisitarien atze-
rakada % 8,4koa izan da, baina ezin liteke esan horren aipagarria 
denik, batik bat beste edozein ekitaldik baino bisitari gehien ekarri 
ohi duen profesionalen ekitaldia, hots, Makina-erremintaren Biur-
tekoa, 2008an egin zela kontuan izanda.

BECek 2009an garatutako jarduerek 69.566.704 euroko eragin 
ekonomikoa izan dute EAEko Barne Produktu Gordinarengan 
(BPG). Guztira, duela sei urte martxan jarri zenetik, 477.390.267 
milioi euroko metatutako eragina izan du BECek, inbertsioaren 
balioaren % 91, alegia.

2009ko eraginaren kopurua 2007koarekin konparatuz gero 
–erkatu daitekeen azken urtea da, orduan egin baitzen Ferro-
forma azoka azkenengoz– % 22tik gorako aldea ageri da. Bisi-
tarien eta, gehienbat, erakusketarien beherakada sendoa dago 
horren atzean, urteko azoka garrantzitsuena den Ferroforma-
Bricoforman industriaren eta eraikuntzaren krisialdiak txarre-
rako eragin baitu.

Aurtengo berrienen artean, “European Future Energy Forum” 
(Etorkizuneko Energien Europako Foroa) nabarmen dezakegu, 
Abu Dhabiko “World Future Energy Summit” goi-bileraren Eu-
ropako bertsioa, bi urterik behin egingo dena eta energia be-
rriztagarriekin lotutako nazioarteko izen berebizikoenak batuko 
dituena. Aurten 110 erakusketari eta 3.892 bisitari profesional 
bertaratu dira.

Urterik urtera BECen egiten diren azoken artean, hauek aipa 
ditzakegu: Ferroforma-Bricoforma, Sinaval Eurofishing, Ten-
dencias Creativas, Algusto topaketa gastronomikoa edo Ex-

Bilbao Exhibition Centre-BEC, 2009. 
urtean, baliabideen kudeaketa jasan-
garria egiteko Ecoembesekin lanki-
detza-hitzarmena sinatu duen Esta-
tuko lehen azoka-esparru bihurtu da.
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pobodas, besteak beste. Biltzar eta ikuskizun esanguratsue-
nen artean, Euskal Encounterra edo European Autumn Gas 
Conference delakoa nabarmendu behar dira, baita Leonard 
Cohenek edo Jonas Brothersek emandako kontzertuak edo-
ta Bertsolari Txapelketaren finala eta Europako Supercross 
Txapelketa ere.

5. taula: 2009an BECen egindako ekitaldiak.

*  Expovacaciones azokara bertaratutakoen kopuruak Expo-
consumoko bisitariak sartzen ditu barne eta alderantziz.

(--) Datu hau ez dago eskuragarri.

EKITALDIA ERAKUSKETARIAK
HARTUTAKO M² 

GARBIAK
BISITARIAK

BISITARI 
PROFESIONALAK

UGP 62 26.158 290.000 -

TENDENCIAS CREATIVAS 67 2.334 18.000 -

FERROFORMA / BRICOFORMA 591 16.464 18.748 17.504

SINAVAL / EUROFISHING 116 3.816 6.428 4.248

EXPOVACACIONES* 265 8.616

272.765

1.765

EXPOCONSUMO 71 3.932 2.917

CREAMODA 118 3.392 -

BISUTERIA 53 1.440 3.252 -

FOCCUS BILBAO 56 1.794 4.382 1.405

NAGUSI 50 7.065 100.000 2.856

FOSMINER 74 507 30.000 -

EXPOBODAS 118 1.830 30.000 -

EXPONATUR 68 6.088 12.723 -

ALGUSTO 136 1.814 11.388 -

ETORKIZUNEKO ENERGIEN EUROPAKO FOROA 110 2.371 4.484 3.892

EXPOLAN 50 800 500 -

EUSKAL ENCOUNTER 70 10.600 6.000 -

DESEMBALAJE (URTEKO 1. AZOKA) 85 3.400 2.196 -

DESEMBALAJE (URTEKO 2. AZOKA) 93 3.720 3.397 -

GUZTIRA 2.253 106.141 814.263 31.670

Iturria: Bilbao Exhibition Centre.

EusKaLDuna JaurEgia

2009. urtean, Euskalduna Jauregiak X. urteurrena ospatu du Es-
tatuko Biltzar Jauregien buru izanik, bai okupazioari, bai ekitaldi 
kopuruari begira. Gainera, Estatuko Auditorium Publikoen buru 
ere bada.

2003. urtean “World´s Best Congress Centre 2003” Apex Award 
deritzona jaso zuelarik, hau da, nazioarte mailan Biltzar Jau-
regi batek jaso dezakeen saririk garrantzitsuena, Bilbo berria-
ren eraldatze eta sendotzearen mugarri adierazgarrienetarikoa 
dugu. 53.000 m²–ko azalera duen erabilgarritasun anitzeko gu-
nea da, instalazio berritzaileekin hornituriko hainbat eremu barne 
sartzen dituena. Azken hauen kalitatea eta zentroak eskaintzen 
duen zerbitzu sorta dira gizartearen onespen maila handiaren 
berebiziko oinarria.

Gainera, Euskalduna Biltzar eta Musika Jauregiak ondoko ziurta-
giriak bereganatu ditu: Kalitatearen ISO 9001 araua, Ingurumen 
kudeaketaren ISO-14001 araua eta Lan-arriskuen prebentzioaren 
OHSAS-18001 araua, baita Turismo kalitatearen Q saria ere. Argazkia: Palacio Euskalduna - Euskalduna Jauregia.
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4. grafikoa: 2009an Euskalduna Jauregian 
egindako bilerak.

Iturria: Palacio Euskalduna - Euskalduna Jauregia.

2009an Euskalduna Jauregiak x. 
urteurrena ospatu du, Estatuko 
biltzar jauregien buru izanik.

Halaber, Jauregia Jatetxe eta Catering Zerbitzuak Ingurumen 
Kudeaketaren ISO 14001 ziurtagiria eta Turismo kalitatearen Q 
saria lortu ditu, eta Etxanobe Jatetxeak, bere aldetik, Michelin 
izar bat eskuratu du.

Hamar urte hauetan, Euskaldunaren instalazioetan 6.379 ekital-
di egin dira eta 4.192.807 bisitari hartu dira. Datu hauek kontuan 
hartuta, aise ikus daiteke Jauregiak gizartean oro har lortu duen 
oihartzuna eta onespena.

Ibilbide honetan, Euskalduna Jauregiak bere zerbitzuen ustiape-
nari lotutako 7,49 milioi euroko superabita lortu du, diru-laguntza 
publikoetatik euro bat bera ere jaso gabe.

Azken hamar urteetan Euskalduna Jauregiaren jarduerek Euskal 
Herriko BPGarengan 612.694.000 euroko (102.000 milioi pezeta, 
ia-ia) ekarpen ekonomiko positiboa izan dute, edo bestela esan-
da, inauguraziorako eta martxan jartzeko egindako inbertsioaren 
zenbateko bera 7,5 bider.

Euskaldunak 1.162 lanpostu iraunkor mantentzen lagundu du 
urtetik urtera. Eta horretaz gain, Herri Ogasunari 52.971.000 
euroko ekarpena egin dio BEZ, PFEZ eta Sozietateen gaineko 
zergaren ordainetan.

Jauregiaren ibilbideari hasiera emateko inaugurazio ekitaldian 
nazioarte mailan oso ezagunak diren artistek hartu zuten parte, 
hala nola Barbara Hendricks, Ainhoa Arteta, Asier Polo, Igor Ye-
bra eta Stephanie Roublot.

Aurtengoa izan da Euskalduna Jauregiaren urte onena, gauzatu-
tako biltzar, batzar, jardunaldi, mintegi, batzar nagusi edo orokor 
eta ekitaldi sozialak 517 izan baitira, orotara.

Auditorium Publikoen buru ere bada, 384 ikuskizun oholtzara 
eraman baititu (kontzertuak, opera, balleta, antzerkia, dantza, 
etab.). Guztirako ikusle kopurua 364.293 pertsonakoa izan da 
eta sarreren salmentak 9 milioi euro gainditu ditu.

Hainbat izan dira, bada, aurten ikusgai egon direnak: Yasmine 
Rezaren Un dios salvaje antzezlana, Kubako Ballet Nazionala-
ren Giselle entzutetsua eta Hoy no me puedo levantar musika-
la, edota artista anitzen ikuskizunak, besteak beste, Diana Krall, 
Joaquín Sabina, Pedro Halffter, La Oreja de Van Gogh, Fiorenza 
Cedolins, Boris Belkin, Ian Fountain, Saleem Abboud eta Jabier 
Muguruza. Ez dago zalantzarik musikaren eta arte eszenikoen 
aldetik udalerriarentzat urte oparoa eta ezin hobea izan dela.

Jarduera hauek guztiak, orduan, 901 ekitalditan bildu dira, 
agenda guztiaren okupazioaren % 92, alegia. 504.970 ikusle 
jaso dituenez, inauguraziotik Jauregiak inoiz jaso duen bisitari 
kopuru handiena hartu du aurten.

Pasa den urtean 1.400 pertsonari lan eman diolarik eta 300.000 
euroko superabita izan duelarik, Euskalduna Jauregiaren kudeake-
ta ekonomikoak inolako diru-laguntzarik gabe hasiera-hasieratik 
aurrera egin izana du bere alde.

Are gehiago, Euskadiko BPGarengan 88,6 milioi euroko eragin 
ekonomikoa izan du 2009an Jauregiak bultzatutako jarduerak.

Bilerak

Bilkurak eta 
Ohiko batzarrak

Biltzarrak

Mota anitzekoak

Gizarte-ekitaldiak

51

326

39

22
21

58

Argazkia: Palacio Euskalduna - Euskalduna Jauregia.
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turismo jarduera

2009. urtean zehar Espainiako sektore turistikoak sufritu duen 
atzerakada ekonomiak batez beste jasan duena baino gogorra-
goa izan da. Ez da, beraz, krisialditik ihes egiteko gai izan eta 
ziklo aldaketa dela-eta beste sektoreek hartu duten okerrerako 
bidea aise gainditu du. Udatik aurrera igarri da batik bat behe-
rakada hori, Excelturek egindako kalkuluen arabera eta Espai-
niako Turismoaren Adierazle Sintetikoa (ISTE) aintzat hartuta, 
% 5,6 jaitsi baita BPG turistikoa azkenean (6.380 milioi euroko 
galera, 2008ko datuekin alderatuz gero).

Grafikoan ageri denez, segidako bederatzigarren urtez turismo 
jarduerek ez dute ekarpen positiborik egin Espainiako ekono-
mian. Oro har, Estatuko ekonomiaren atzerakada % 3,7koa izan 
da. Hamarkada hasieran turismoak BPGari egindako ekarpe-
na % 11,5ekoa izan bazen (zifra altuena 1999koa da: % 11,7), 
2008an, hau da, neurtu zen azken urtean, % 10,5ekoa izan da.

2009. urteko ordainketa-balantzako turismoaren diru-sarrera 
38.125 milioi eurokoa izan da, hau da, 2008an baino 3.775,9 milioi 
gutxiago, eta urtetik urterako aldakuntza tasa, -% 9koa. Atzeraka-
da honetan nazioarteko turismoaren eskariaren ahulaldia errudun 
izan da, hein handi batean, batez ere, Alemaniatik eta Erresuma 
Batutik etorritako bisitariak asko gutxiago izan direlako.

Nazioarteko turistak 52,2 milioitik gora izan dira, baina horrek, au-
rreko urteko datuekin alderatuta % 8,7 galdu dela esan nahi du, 
zera, 5 milioi pertsona gutxiago etorri dela. Hortaz, dagoeneko 
2003ko ekitaldiko mailara itzuli garela esan liteke.

Horrelako egoera bizi izan da Espainian 2009. urtean, nahiz eta tu-
rismoak sortutako diru-sarrera handiena duen bigarren herrialdea 
den, mundu mailan. Gainera, bisitarien kopuruari begira, hiruga-
rren tokian dago Espainia nazioarte mailan.

Turista hauek, edonola ere, pertsonako batez besteko 926 €-ko 
gastua egin dute, 2008an baino % 2,2 gehiago.

5. grafikoa: istE BPg turistikoaren eta Espainiako 
BPgaren arteko konparazioa. (%) 2009.

Iturria: Exceltur, EIN eta Consensus.
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Estatu barruko eskariari dagokionez, egindako bidaiak 159 milioi 
baino gehiago izan dira, iaz bezala, gutxi gorabehera.

Ostalaritzako establezimenduetan erregistratutako okupazioari 
begira, EINren datuen arabera, bidaiari kopuru guztirakoa 
77.640.072 milioi pertsonakoa izan da, hau da, 2008an baino 
% 6,4 gutxiago. Bisitari izan ditugun turistek, denetara, ia 252 
milioi gau egin dituzte Euskadin.

2009. urteko balantzea -% 3,5ekoa izan da EAEn hartutako bi-
daiarien datuari dagokionez eta, horren inguruan, ostatu-gauen 
kopuruak % 1,3 egin du behera.

Aurreko urtean baino 28.656 bidaiari gutxiago etorri dira, 
1.991.790 pertsona, guztira. Egia da, baita ere, 2008an erre-
gistratutako beherakada are nabarmenagoa izan zela, honekin 
alderatuta; hala ere, lau urtean lehenengo aldia da Euskadin 2 
milioi bisitari izatera heldu ez garela. Bisitari kopurua % 2,2 gutxi-
tu da Araban, % 1,5 Bizkaian eta % 0,9 Gipuzkoan.

Eremu geografikoei erreparatuz gero, iaz ez bezala, hiriburue-
tan jarduerak bere horretan jarraitu duela ikusten dugu (% 0,8 
hazi da), horietan batzen direlako turista gehien. Bisitarien 
sarrera guztien % 61,5ekin, Euskal Herria ezagutzeko toki 
aukeratuena direla argi dago. Edonola ere, bisitarien sarrerek 
behera egin dute 2008ko datuetatik hona, itsasbazterreko in-
guruetan (-% 1,7) eta, gehienbat, barnealdean (-% 5,8).

2009an erregistratu diren ostatu-gauak 3.743.209 izan dira, au-
rreko urtean baino 46.354 gutxiago. Bilakaera negatibo hori Ara-
ban (-% 1,3) eta Bizkaian (-% 2,7) igarri da; Gipuzkoan, alderan-
tziz, positiboa izan da (% 0,5).

Batez beste, turistek 1,88 eguneko bisitak egin dituzte 2009an, 
aurreko urtean bezalaxe. Okupazio-maila, bestalde, 2008an 
% 44,16koa izan bazen, aurten % 41,66koa izan da EAEn.

Atzerritik etorritako turistak Euskadin, Espainian bezala, askoz 
gutxiago izan dira 2009an, % 6,7 behera, 2008. urtearekin alde-
ratuta. Estatuko turisten % 1eko gorakadari esker mantendu da 
bere horretan euskal turismo jarduera.

Lurraldekako azterketa egitean zera ageri da, 2009an Estatuko bes-
te herrietatik etorritako turisten kopurua jaitsi egin dela Araban eta 
Gipuzkoan; Bizkaian, kontrakoa gertatu da, % 2,6 igo da. Atzerritar 
gutxiago etorri dela hiru lurraldeetan nabaritu den arren, Bizkaian, 
aurreko ekitaldiko datuekin erkatuta, portzentajezko 10 puntu ia 
murriztu da horien kopurua. Beraz, aurreko datuek bisiten % 50 be-
reganatzen zuela erakusten bazuten, 2009koek, kopuru handiena 
batu bai, baina oraingoan % 48 hartu duela adierazi dute.

BiLBoKo turisMo JarDuEra

2009. urteko adierazle ekonomiko nagusien egoera makurra iku-
sita ere, turismoarekin lotutako Bizkaiko hiriburuko zenbait neur-
gailuri itxura hobea hartzen hasi gatzaizkiela esan liteke.

6. taula: Bilboko turismoaren datu esangura-
tsuenen bilakaera, 2008-2009.

Iturria: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

ADIERAZLEAK 2008 2009 ∆

Establezimendu 
irekiak

53 53 % 0

Urteko tokien 
eskaintza

2.337.368 2.446.537 % 4,7

Toki kopuruarekiko 
okupazioa

 % 48 % 46 -% 4,1

Etorritako bidaiarien 
kop.

604.318 615.545 % 1,8

Ostatu-gauak 1.115.693 1.125.047 % 0,8

Aire bidezko 
bidaiariak 

4.172.901 3.654.951 -% 12,4

Gurutzaldiak 38 30 -% 21

Gurutzaldietako 
bidaiariak 

37.126 28.899 -% 22,1

Bilerak 981 1.021 % 4,1

Ordezkariak 192.110 156.981 -% 18,3

atzerritik Euskadira etorritako tu-
ristak % 6,7 gutxiago izan dira 2008. 
urtearekin alderatuta. Estatuko tu-
risten kopurua, ordea, % 1 igo da 
eta horri esker mantendu da bere 
horretan euskal turismo jarduera.

hiriburuak dira Euskal herriko he-
rri bisitatuenak. 
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Horrela, bisitarien sarreren gorakada datu ona da zeharo, baita 
horrek hemen emandako gauen kopuruan duen eragina ere. Ha-
latan ere, Loiuko aireportuan erregistratu den bidaiari kopurua 
jaitsi egin da eta hau ere kontuan hartzeko datua da.

Ezin ahaztu dezakegu urte gogor honetan, 2008ko adierazle na-
gusiek berriki behera egin dutela eta sektorearen hazkunde epe 
bati amaiera eman zaiola. Eta hala ere, Bilbok erakargarri izaten 
jarraitu du, ez soilik ohiko turismoarentzako, bileren turismoaren-
tzako baita ere.

Etorritako bidaiariak eta Jatorria
2009. urtean zehar, 615.545 bidaiari, kanpokoak zein estatukoak, 
etorri dira Bilbora. Estatuko turismo sektorearen joera orokorraren 
ildotik kanpo, adierazle honek % 1,8 egin du gora eta, horrela, 
2001ean hasitako hazkundea bere horretan mantendu du, 2008ko 
ekitaldian jasandako etenaren ondoren.

7. taula: Bilbora etorritako bidaiari kopuruaren 
eta jatorriaren bilakaera, 2008-2009.

Iturria: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

JATORRIA 2008 2009 ∆

Estatukoak 383.402 408.021 % 6,4

Atzerrikoak 220.916 207.524 -% 6,1

Guztira 604.318 615.545 % 3,4

Bisitari kopuru honek zera esan nahi du, Euskadi osora etorritako 
1.991.790 bidaiarien % 31 Bilbon batzen dela. Hau da, Autono-
mia Erkidegoko hiriburu turistikoa izaten jarraitzen du. Bai Bilbon, 
bai Donostian, bisitarien kopuruek gora egin dute 2009an.

Donostian, % 2,9ko urtetik urterako gorakada izanik, 418.472 
bisita zenbatu dira 2009an, hau da, guztirakoaren % 21. Gastei-
zek, bisitariak galdu dituen hiriburu bakarra, 2 puntu egin du be-
hera: 191.724 turistarekin, % 8ko portzentajea baino ez du lortu, 
bisita kopuru handiena (-% 6,5) galdu duena izateaz gain.

Jatorriaren araberako datuei begira, Bilbora etorri diren 3 bidaiari-
tik 2 Estatukoak izan dira. Bilbora etorritakoen jatorria autonomia 
erkidegoka alderatuz gero, Madril da bisitari gehien eman dituena 
(97.643), hots, Estatu osokoen % 24 eta bidaiarien guztirakoaren 
% 15,9.

Erkidego bereko turistak bigarren izan dira, Estatu osoko % 20,8ko 
kuota bereganatu baitute 84.878 bisitarirekin. Beraz, hauen por-
tzentajea % 19,4ra igotzearekin batera, normalean toki hori hartu 
duten Kataluniako bisitariak atzerago bota ditu, % 16,5eko portzen-
tajearekin geratu direla. Edonola ere, Kataluniatik iaz baino 2.800 
turista gehiago iritsi zaizkigu, 67.565, guztira.

6. grafikoa: Bilbora etorritako bisitarien bilakaera, 
2001-2009.

Iturria: Bilbao Convention Bureau.
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Iturria: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

7. grafikoa: 2009an Estatutik etorritako 
bisitarien jatorria.

Bilboko hiribildura etorri diren bisitari atzerritarrak 207.524 izan 
dira, 2009an bisita egin diguten guztien % 33,7. Datu absolutue-
tan % 6,1 egiten dute, 2008an jasotako bisitariak baino gutxiago.

Nazioarteko turistei begira, azken urteetan gertatu den legez, 
Frantzia, Erresuma Batua, Alemania, EEBB-Kanada eta Italia 
dira udalerrira etorritakoen jatorri nagusia. Denen artean, na-
zioarteko bisita guztien % 53,6 dira.

Hala ere, 2008ko datuekin erkatuz gero, zera ageri da, herrialde 
horien artea jaitsi dela, hain zuzen, udalerrira etorritakoen ko-
purua. Izan ere, EEBB-Kanadatik soilik etorri dira iaz baino bisi-
tari gehiago (315).

Zorionez, badira Bilboko paisaia turistikoan indartsu sartu diren 
beste herrialde batzuk; Iberoamerikako bisitariak, bereziki, gero 
eta gehiago ikusi ohi dira hiribilduan. Iaz baino % 20,5 gehiago 
etorri dira, hau da, 3.435 pertsona.

8. grafikoa: 2009an atzerritik etorritako 
bisitarien jatorria.

Iturria: Bilbao Convention Bureau. Eustat.
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9. grafikoa: Bilbon egindako ostatu-gauen 
bilakaera, 2001-2009.

Iturria: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

Urte honetan eskainitako tokiak % 4,7 hazi dira 2008arekiko 
(2.446.537, guztira). 53 ostalaritzako establezimenduek egu-
neko 6.703 tokiko eskaintza jarri dute bisitarien eskura Bilbon 
2009an, beraz, establezimendu bakoitzeko 126 toki eskaini dira, 
batez beste. Hotelei dagokienez, 20k 3 izar edo gehiago dituzte, 
eta hauetatik 4k kalifikazio handiena dute, gainera. Hiriko hotel 
zerbitzuen datu adierazgarriena zera da, 4 izarreko 10 establezi-
mendu dagoela, guztira.

EAEko udalerri guztien artean, Bilbo da hoteletan okupazio 
dentsitate nabarmenena erregistratu duena eta establezimen-
du handienak gordetzen dituena. Ez da, ordea, hotel kopuru ai-
pagarriena duena, Donostian aurki baititzakegu Bilbon baino 16 
hotel gehiago. Gipuzkoako hiriburuko hotelek eguneko 4.335 
pertsona har dezakete eta establezimenduko ia 63 gela dituzte 
eskueran, batez beste.

Bilbora hurbiltzeko urteko sasoiaren inguruan, datozen turisten 
gustuen arabera, badirudi aurreko urteetan bezala gertatu dela: 
hoteletan, behintzat, bidaiari gehienek uda partean eta udazke-
nean ostatu hartu dute.

Zehatzago esateko, 2009ko udaldian 181.474 bisitari etorri dira, 
iaz baino 2.673 gehiago, nahiz eta uztailean eta abuztuan ko-
puru handienak zenbatu diren, zifra absolutuetan. Irailean, or-
dea, behera egin dute nabarmen bisitariek, 4.169 pertsona gu-
txiago etorri baitira.

Hilabetekako banaketaren arabera abuztukoa da kopuru-
tsuena hiribilduan jasotako turisten aldetik (65.122). Alde-
rantziz, bilera eta batzarren segmentuan edo bestela esan-
da, “negozioetako turismoan”, abuztuan erregistratzen da 
bisitari kopururik txikiena.
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Ostatu-gauak
Lehen aipatu dugun bezala, bisitarien % 1,8ko gorakadak 
emandako gau kopuruan eragina izan du; horrela hazi da, 
bada, guztirako zifra 1.125.047 gaura arte (aurreko ekitaldian 
baino % 0,8 gehiago).
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Estatuko turismoaren datu onek Aste Santuan bisitari ugari eto-
rri izanarekin dute zerikusia. Batik bat, apirilean aurreko urtean 
baino 7.127 turista gehiago egon zen, zera, urtetik urterako epe 
horretarako hazkundea % 15era iritsi da ia-ia.

Ostatu eskaintza osatzeko, Bilboko Udalak Udal aterpetxea jarri 
ohi du ibiltarien esku, bertaratzen den pertsona orori ostatu har-
tzeko moduko baldintzak eskaintzen dizkioten instalazioak bar-
ne. Aterpetxeak kalitate/prezio erlazio ona eskaintzen du, sekto-
rean nazioarteko mailan aintzat hartu diren kalitatezko instalazio 
berritzaileak dituelako. 

2009an barrena 23.682 pertsonek ostatu hartu dute bertan, 
2008an baino % 39 gehiago. Guztira, 30.446 gau eman dituzte, 
hau da, iaz baino % 6,4 gutxiago; ondorioz, Aterpetxean turistek 
emandako batez besteko denbora 1,3 egunekoa izan da.

Estatutik eta EAEtik datozen bisitariak guztirakoaren % 35,9 
izan dira, 2008ko datuarekiko portzentajezko 20,6 puntu be-
herago. Ostatu mota hau gehien erabili duten atzerritarren 
% 60,1 Europatik etorri da, iaz baino 22,9 puntu gehiago. 
Afrikatik etorritakoen kopurua bikoiztu egin da; gainerakoek, 
aldiz, zera, Amerika, Asia eta Ozeaniatik iritsitakoek, behera 
egin dute portzentajeei begira.

11. grafikoa: 2009an Bilboko aterpetxean erre-
gistratutako pertsonen banaketa, jatorriaren 
arabera.

Iturria: Bilbao Convention Bureau.
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10. grafikoa: Bilbora sasoitik sasoira etorritako 
bisitarien bilakaera, 2008-2009.

Iturria: Bilbao Convention Bureau. Eustat.
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Argazkia: Bilbao Turismo.
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12. grafikoa: EaEko eta Bilboko okupazio-mailen 
bilakaera alderatua 1999tik 2009ra.

Eustat. Turismo establezimendu hartzaileen gaineko inkesta.
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8. taula: Bidaiarien kopurua eta ostatu-gauak 
lurraldearen arabera, 2009.

Iturria: Bilbao Turismo eta Eustat: Turismo establezimendu hartzai-
leen gaineko inkesta.

Bidaiari kop. 2008 2009

EAE 2.020.446 1.991.790

BIZKAIA 963.042 947.369

BILBO 604.318 615.545

DONOSTIA
SAN SEBASTIAN

406.466 418.472

VITORIA
GASTEIZ

205.023 191.724

Ostatu-gauak 2008 2009

EAE 3.789.563 3.743.209

BIZKAIA 1.761.063 1.713.706

BILBO 1.115.693 1.125.047

DONOSTIA
SAN SEBASTIAN
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VITORIA
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369.392 350.244

BiLBorEn Eta BiZKaiarEn, EaErEn Eta 
hiriBuruEn artEKo turisMo JarDuErarEn 
KonParaZioa 

Probintziako hiriburuetan ez bezala, Autonomia Erkidegoan eta 
hiru lurralde historikoetan beheranzko bidean jarraitzen dute bi-
daiarien sarreren eta emandako gauen kopuruek. Gipuzkoa da 
oro harreko joera honetan salbuespen bakarra. Erregistratutako 
bidaiarien zifraren (1.991.790) beherakada (-% 1,4) orokortu 
egin da erkidego osoan eta ostatu-gauen ehunekoa pixka bat 
gutxiago jaitsi da (-% 1,2).

Bilbon eta Donostian, ordea, bi adierazle hauek goranzko no-
rabidea hartuz joan dira 2009an zehar. Bilboko kasuan, adibi-
dez, 11.227 bidaiari gehiago etorri dira eta hauek, guztira, 
9.354 gau gehiago eman dituzte berton.

Bizkaia eta EAEren barne Bilboko zifrek duten garrantzia areago-
tu egin da 2008arekiko, bidaiarien zein ostatu-gauen kopuruan. 
Bilbo bisitatu duten 615.545 bidaiariak Bizkaiko guztirakoaren 
% 65 eta EAE osoko % 31 izan baitira. Bestetik, Bilbon eman-
dako 1.125.047 gauak Bizkaiko guztirakoaren % 65,6 eta EAE 
osoko % 30 izan dira.

Donostiaren kasuan % 21ekoa izan da turisten kopurua, eta 
% 22koa ostatu-gauena, Autonomia Erkidego osoko datuei 
dagokienez. Gasteiz, bere aldetik, bisita guztien % 9,6 izanik, 
ostatu-gauen zifra beretik 3 hamarrenera dago. Horra hor eus-
kal hiriburuetako 2009ko bisitari kopuruen nondik norakoak.

Toki kopuruarekiko okupazio-maila % 41,66koa izan da EAEn, 
zera, aurreko urtean baino % 2,4 gutxiago. 2009. urtearekin 
alderatuz gero, Bilbon ere % 1,74 jaitsi da toki kopuruarekiko 
okupazio-maila % 45,99ra iritsi arte. Donostian okupazio-maila 
altuena lortu da, iazko maila berean mantendu baita (% 51,88).

Lurralde historikoei erreparatuz gero, okupazioaren beheranzko 
joera nagusitu dela ikusiko dugu: % 40,48 Bizkaian eta % 35,54 
Araban. Gipuzkoako datua % 45,73koa da, beraz, emaitza hobe-
rena lortu duen lurraldea dugu.
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Ostatu emateko ahalmenak garrantzizkoa izaten jarraitzen du 
Bilbon eskualde osoarekiko. Bilbon 2009an izan diren establezi-
mendu irekietan eskaini diren urteko 2.446.537 tokiek Bizkaiko 
kopuru osoaren erdia baino gehiago (% 57,8) osatzen dute, au-
rreko urtean baino % 4,7 gora. EAEri dagokionez, proportzio hori 
% 27,2koa da, aurreko urtearen antzera.

Bilboko establezimendu irekietako urteko gela kopurua 
1.303.114koa izan da, 2008an baino % 2,8 gehiago. Guztira, Biz-
kaiko % 58,1 izan da eta EAEko % 27,4. 

Hurrengo grafikoak argi uzten duenez –oraingoan eguneko tokiak 
neurtzen dira establezimendu irekietan–, eskainitako tokien ko-
puruaren aldetik ez dago Bilboko udalerriko ostatu-eskaintzaren 
parekoa duen hiribururik. Arabaren kasuan, probintzia osoko da-
tua ere ez da Bilboko kopuruari hurbiltzeko modukoa.

13. grafikoa: 2009ko ostalaritza establezimen-
duak lurraldearen arabera.

Iturria: Eustat. Turismo establezimendu hartzaileen gaineko inkesta.

Urteko bilakaeraren datuek zera erakusten digute, Bilboko ho-
teletan azken hamar urteotan erregistratutako okupazio-maila 
Euskadiko batez bestekoaren gainetik egon dela. Gainera, 
epe horren barruan gorabehera oso gutxi azaldu dituen zifra 
dugu Bilbokoa.

Hoteletako eskaintza orokorraren inguruan, establezimendu ko-
puruak hazkunde izugarria izan du azken hamarkadan. 1998an 
271 ziren EAEn irekirik zeuden establezimenduak. 2009an, aldiz, 
437 zenbatu dira. Bilboko udalerria % 47,2 igo da epe berean eta 
36 hotel izatetik 53 izatera pasatu da, Bizkaia osoan dauden 182 
hotelen barne.
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14. grafikoa: 2009ko ostalaritzako establezimen-
duetako eguneko toki kopuruaren eskaintza lu-
rraldearen arabera.

Iturria: Eustat. Turismo establezimendu hartzaileen gaineko inkesta.
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Hotelen eskaintza gero eta nabarmenagoak sektoreko enpresa-
rien apustu sendoa du atzetik. Horrezaz gain, eskaintza horren 
barne kategoria handieneko proposamenak ere badira, “aisial-
diko eta negozioetako” turismoa hartzen duen hiri gisa Bilboko 
irudia erakargarriagoa eta kalitatezkoa bihurtzen dutenak. Bisi-
taria erosotasun maila egokienarekin hartzeko dela edo jarduera 
sozialen eta biltzarren eskakizunak betetzeko dela, abangoar-
diako instalazioak, zerbitzuak eta teknologia jartzen ditu eskura 
Bilboko hiriak.

Azkenik, EAEko hoteletan enplegatutako pertsonei begira, Es-
tatistikako Institutu Nazionalaren datuen arabera, 2009an 4.125 
izan direla esan behar da, aurreko urtean baino 15 gutxiago, 
informazio-iturri beraren aburuz. Lurraldekako azterketa egi-
nez gero, Bizkaian dago turismoaren sektorean lan egiten duen 
pertsona kopuru handiena (1.976 lanpostu) eta, bere atzetik, Gi-
puzkoan (1.573) eta Araban (576), hurrenkera horretan.
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Orange fundazioaren eEspaña 2010 txostenaren arabera, 2009 
urtean IKT merkatuen errekuperazioa nabarmendu da, batez 
ere Asia eta Ameriketako merkatuetara zuzenduta dauden 
enpresetan. Bestalde, Europako enpresek eta Europako 
merkatuetara zuzenduta dauden enpresak arazo gehiago dituzte 
krisitik ateratzeko. Teknologien hedapenaren joerak aurreko 
urteetako erritmoan jarraitu du krisia izan arren eta Internetek 
dagoeneko 1.800 milioi erabiltzaile ditu gainera 4.500 milioi 
erabiltzaile daude telefono mugikorrentzako, urte bakar batean 
1.000 milioi erabiltzaileetan igo delarik. 

Informazio gizartearekin erlazionatutako gaietan Europa 
iparraldeko herrialdeak, Estatu Batuetan eta Singapur eta Hong 
Kong bezalako Asiako hego ekialdeko herri eta hiri batzuk dira 
nagusi. Hala ere, orokorrean Asiako eta Hegoamerikatako 
herrialdeak izan dira teknologia berriak onartzean tasa handienak 
izan dituztenak. 

Txosten berak dioenez, krisiak geldialdi bat eragin du 
telekomunikazioen sektorean 2009. urtean, baina era berean 
Smartphone gailuen kuota handitu egin da eta Google eta Apple 
bezalako operadoreak sortu dira. Beraz, esan daiteke 2009. 
urtea telekomunikazioentzako aro berri baten hasiera adierazten 
duela, hemendik aurrera zerbitzuak eta aplikazioak izango dira 
lehiakortasunaren gakoa sektorean. Sare sozialak ere etengabe 
hazten ari dira azken urteotan aurreko urteetan bezala eta 
geroz eta garrantzi gehiago dute bai Interneten, bai telefono 
mugikorretan. 

Txosten berak adierazten du Espainiak, krisia izan arren, 
Europako batezbesteko maila lortu duela, Informazio gizartearen 
garapenean 15. postura iritsi delarik.

INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN 
TEKNOLOGIEN SEKTOREA

Orange fundazioaren eEspaña 2010 txostenaren arabera, 
Espainia ehuneko IKT enpresa gehien dituenen artean kokatzen 
da, enpresa hauetako % 6 Espainiako estatuan aurkitzen 
direlarik. Datu hau ona izan arren txostenak adierazten du zentzu 
honetan Europako lidergoa duten herrialdeetatik urrun dagoela, 

11. Kapitulua 
Informazioaren gizartea. 
Ikerketa, garapena eta 
berrikuntza teknologikoa

Informazioaren gizartea

2009. urtean Espainiak informa-
zioaren gizartearen garapenean 
Europako maila lortu zuen eta 15. 
postuan aurkitzen da, EB-27ko ba-
tezbestekoan aurkitzen delarik.
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adibidez Erresuma Batua (%18), Italia (% 15) Frantzia (% 10) 
edo Alemania (% 9). Gainera, postu bat galdu du sailkapenean 
eta gaur egun Polonia ere gainetik aurkitzen da. 

Elektronika, informazio teknologien eta telekomunikazioen Es-
painiako erakundeak (AETIC) eta Industria, Turismo eta Merka-
taritzarako Ministerioak Urteko txostena garatu dute 2009. ur-
teko elektronika, informazio teknologien eta telekomunikazioen 
Espainiako sektoreari buruz (2010eko edizioa). Bertan azaltzen 
dira estatuko datu nagusienak 2009. urteko garapenari buruz IKT 
sektorean, batez ere kontsumoko elektronika, osagai elektro-
nikoak, elektronika, telekomunikazioaren industria, telekomu-
nikazio zerbitzuen operadore/hornitzaileak eta informazioaren 
teknologia azpiatalak. 

Informazio-teknologiei buruzko (IT) azpisektoreari dagokionez, 
txostenak adierazten du 14.946 enpresek osatzen dutela eta 
2009an 17.468 milioi euroko fakturazioa izan zutela, aurreko 
urtean baino % 8 gutxiago, 2008an jasandako dezelerazioa 
jarraituz. Informazio-teknologien ekarpena BPGan % 1,53 
izan zen, 2008an baino hamarren bat gutxiago. Nabarmena 
da I+G jardueretan egindako gastua 2009an, guztira 823,81 
milioi euro eman ziren, aurreko urtean baino % 11,7 gehiago. 
Enpleguari dagokionean, 191.991 pertsonek egiten dute lan 
azpisektore honetan.

INFORMAZIOAREN GIZARTEA ENPRESETAN

Enpresen hornikuntza informazio 
teknologian EAEn
EAEn, Eustatek emandako datuen arabera “Informazioaren Gi-
zartearen Panorama: Euskadi 2008-2009” txostenean, 2009ko 
Informazio gizartea enpresetan - EISIE inkestan oinarrituta, es-
tablezimenduen % 76ek ordenagailua du (aurreko urtean baino 
ehuneko 2 puntu gehiago), %69,8k Internet du eta % 69,6ek 
posta elektronikoa du. Enpresa gehienek duten hornikuntza te-
lefono mugikorra da (% 79,8ak). Gutxienez 10 langile dituzten 
enpresek ehuneko balio altuagoak dituzte, zehazki, enpresa 
hauetako % 98,2ak ordenagailuak erabiltzen ditu bere jarduerak 
burutzeko. Telefono mugikorra 10 langile edo gehiago dituzten 
enpresen % 92,1ean aurki daiteke. 

Lurralde historikoaren arabera, ez dago desberdintasun handirik, 
baina ordenagailuen, posta elektronikoaren eta interneten ezar-
pena nabariagoa da Gipuzkoan, Araban berriz telefono mugikorra 
eta Web orriak dira nagusi. Bizkaian balioak apur bat baxuagoak 
dira. Izan ere, Gipuzkoa eta Araba dira enpresetan ordenagailua 
gehiago erabiltzen duten lurraldeak (% 78) Bizkaiaren aurretik 
(%74).

Interneten erabilera euskal enpresetan establezimenduen 
%70era iristen da, aurreko urtean baino 4 ehuneko gehiago 
eta 2004ko tasaren bikoitza. Datu hauek 2009ko Euskadiko 
informazioaren gizarteko adierazleak txostenean oinarritzen 

Iturria: 2009ko elektronika, informazio teknologien eta telekomu-
nikazioen Espainiako sektoreari buruzko txotena (2010eko edi-
zioa). Elektronika, informazio teknologien eta telekomunikazioen 
Espainiako erakundea (AETIC) eta Industria, Turismo eta Merka-
taritzarako Ministerioa.

1. grafikoa: IT merkatuaren banaketa estatuan 
2009 urtean.
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dira, Eusko Jaurlaritzak garatutakoa Eustatek emandako 
datuekin. Lurralde historikoen artean ez dago desberdintasun 
nabarmenik, Interneten erabilera nagusiagoa da Araban (% 
71), gero Gipuzkoan establezimenduen % 72rekin eta azkenik 
Bizkaian %65arekin.

Iturria: Eustat, IGI-Enpresak. 2009. 

2. grafikoa: Ordenagailua, Interneteko konexioa 
eta posta elektronikoa duten establezimenduak, 
Lurralde Historikoaren arabera 2009an. (esta-
blezimenduen ehunekoa).

EAEko langileen % 53k Internetera konexioa du, kopuru hau 14 
puntu igo da 2004tik, azken 6 urteotan teknologia honek izan 
duen aurrerapen azkarrari esker. Txosten berak adierazten du 
Bizkaia dela % 55ekin Internet gehien erabiltzen duen Lurralde 
Historikoa, ondoren Gipuzkoan % 52koa da eta azkenik Araban 
% 48koa delarik. 

Euskadiko establezimendu gehienek dagoeneko posta elek-
tronikoa dute (% 69,6), Gipuzkoa da ehuneko altuena duena 
(% 68,7) baina ez dago desberdintasun nabarmenik beste lu-
rraldeekiko (Araban % 68,3 eta Bizkaian % 65,2). 

Sare informatikoen inplementazioari dagokionez, Euskadiko 
establezimenduen % 46ak lekuko sare edo sare lokala edo 
hedatua zuen 2009ko urte-amaieran, aurreko urtean baino 
bi puntu gehiago eta 2004an baino 21 puntu gehiago. Araba 
da sare-mota hau gehien duen lurraldea (% 49), Bizkaia eta 
Gipuzkoaren aurretik (% 45). Euskal establezimenduen %18an 
Intranet sareak daude, lurraldeen arteko desberdintasuna lekuko 
sareen artekoaren berdina da. Extranet sareak dira erabilera 
gutxien dutenak, guztira % 12ko erabilerara ez dira iristen euskal 
establezimenduetan 2009 urtean.

Bilboko udalerrian enpresen % 76,8ek ordenagailuak dituzte 
eta ordenagailuak dituzten enpresen % 72,2ak Internetera 
konexioa du beren ordenagailuetan. Posta elektronikoaren 
erabilera % 69,1ekoa da eta establezimendu guztien % 79ak 
telefono mugikorra du.

BizkaiaGipuzkoaArabaEAE 

Ordenagailua
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Internet Posta



BILBOKO URTEKARI SOZIOEKONOMIKOA 2009 243

Informazioaren 
gizartea. 

I+G+b 
teknologikoa

11.

3. grafikoak adierazten duenez, hornikuntzen analisia gutxienez 
10 langile dituzten establezimenduetan egiten denean balioak 
nabarmenki handitzen dira, ordenagailuaren kasuan adibidez, 
hauen erabilera ia guztizkoa da.

Interneteko konexioa
Eusko Jaurlaritzak garatutako Informazio gizartearen adierazleak 
Euskadin 2009 txostenak adierazten duenez, euskal enpresen 
konexio-mota nagusia Internetera banda zabala da eta ADSL 
da konexio-mota ohikoena establezimenduen % 87an, modem 
bidezko (% 9) RDSI (% 6,2) konexioen gainetik. 

Bizkaian, establezimenduen % 87,4ak ADSL linea du , Araban 
baino 2,5 puntu gutxiago eta Gipuzkoan baino ia 3 puntu gutxiago. 
Konexioa modem bidez ezartzen duten establezimenduen 
ehunekoa % 8,3a da, RDSI bidez berriz, % 7,4. 

Bizkaiko bigarren konexio-mota arruntena, nabarmenki 
atzetik, modem bidez da telefono-linea arruntaren bidez, 
enpresen % 8,3ak konexio-mota hau erabiltzen du, aurreko 
urtean baino 11,6 puntu gutxiago. Gainera, enpresen % 16,7 
telefono mugikorraren bidez konektatzen da Internetera, eta 
kable bidezko konexio-mota ere hazten ari da. RDSI lineak 
konexioa duten establezimendu guztien % 7,4an aurki daitezke 
Bizkaian. Konexio-mota hau eta modem bidezkoa murrizten 
ari dira. 

Bilboko analisian nabarmentzen da ADSL konexio-mota dela 
nagusi eta % 89,3arekin Bizkaiko eta EAEko batezbestekoaren 
gainetik kokatzen da. Nabarmena da gainera mugikorraren bidez 
Internetera konektatzen den establezimendu kopuruaren igoera, 
dagoeneko % 18,5, igoera hau garrantzitsua da batez ere gutxie-
nez 10 langile dituzten enpresetan, dagoeneko 2009an ehune-
koa % 30,3 baitzen. 

Euskal enpresen Interneteko erabilera aztertzen badugu, jar-
duera nagusia dokumentazioaren bilaketa da (% 96,2) eta 
izapideen osatzea, bai bankuko informazioa eta informazio fi-
nantzarioa (% 66) eta Administrazio Publikoekin (% 59,8) er-
lazionatutako izapideak hain zuzen ere. Gutxienez 10 langile 
dituzten enpresetan ehunekoak altuagoak dira. Ehuneko hauek 
ondorengo grafikoan azaltzen dira.

Iturria: Eustat, IGI-Enpresak 2009. 

3. grafikoa: IT hornikuntza Bilboko establezimen-
duetan enpresaren tamainaren arabera. 2009.
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4. grafikoa: Internetera konexioa gutxienez 10 
langile dituzten enpresetan EAEn eta Bilbon 
2009an, erabileraren arabera. (Enpresen %a).

Web orriaren erabilgarritasuna 
Enpresen egoera teknologia berrien erabileran aztertzeko 
adierazle aurreratu bat beren presentzia Interneten Web orrien 
bidez ezagutzea da. Estatu mailako datuak eta EAEko datuek 
adierazten dute enpresen presentzia sarean mugatuta dagoela 
(%3 2,4), aurreko urtearekiko hobetu arren (bi ehuneko igo da), 
enpresa handiak dira Interneteko presentzia gehien dutenak eta 
desberdintasun nabarmena dute enpresa txikiekiko.

Lurraldearen arabera, Eustaten datuek ez dute ezberdintasun 
nabarmenik ematen, Araban enpresen % 35ek dute Web orri 
bat, Gipuzkoan % 33ak eta Bizkaian berriz % 32ak. Bilboko 
udalerriaren kasuan ehunekoa % 37,7raino igotzen da. 

Hornikuntza informatikoaren mailan gertatzen zen bezala, 
zenbait eta enpresa handiagoa izan, Web orria duten enpresen 
kopurua altuagoa. Web orriaren bidezko presentzia duten 
enpresen kopurua % 71,8 da gutxienez 10 langile dituzten 
enpresa guztien artean Bizkaian eta Bilbon % 76,1 multzo 
berdineko enpresentzako. 

Jabegoaren arabera Bilboko enpresen artean % 15,7 zerbitzari 
propioa dute Web orriarentzat (% 14,1 Bizkaian), % 22ak 
hirugarrenen zerbitzariak erabiltzen ditu (% 18,3 Bizkaian) eta 
% 62,3ak ez du Web orririk. 

Enpresek beren Web orrietan eskaintzen dituzten zerbitzuen 
arabera, esan daiteke enpresen % 97,9ak enpresari buruzko 
informazio orokorra eskaintzen duela eta % 70,5ak zerbitzu 
eta produktuen zerrenda edo katalogo bat eskaintzen duela. 5. 
grafikoan ikus daitekeen bezala, datu hauek Bilboko datuen oso 
antzekoak dira.

Iturria: Eustat. IGI-Enpresak 2009. 
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Produktuak pertsonalizatu edo diseinatzeko aukera da, bai 
EAEn, bai Bilbon, gutxien erabiltzen den zerbitzua.

Iturria: Eustat. IGI-Enpresak.

5. grafikoa: Web gunea duten enpresak Bilbon, 
zerbitzuen arabera. 2009. (Enpresen ehunekoa).
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Merkataritza elektronikoa 
EINek enpresen IKT eta Merkataritza elektronikoaren erabilerari 
buruz egindako inkestan, Espainiako enpresen % 24,1ek 
erosketak egin ditu merkataritza elektronikoaren bidez, aurreko 
urtean baino % 3,8 gehiago. Salmentei dagokionean, % 13,1ekoa 
izan da, 2008an baino bi ehuneko altuagoa. Gainera, salmenten 
negozio-bolumena % 5,3 igo da urtetik urtera. 

Orokorrean eta Eustaten datuetan oinarrituta, merkataritza 
elektronikoa duten enpresen kopurua EAEn % 15ekoa da eta 
aurreko urteko maila berean mantentzen da. Balio hau Biz-
kaikoa baino altuago da,% 14, baina Bilbokoa baino baxua-
goa, % 15,9. 2009ko datuek adierazten dute EAEn merkata-
ritza elektronikoan egindako transakzioen artean erosketak 
nagusitzen direla (% 13,9) salmentekiko (% 3) eta erosketen 
hazkuntzaren abiadura ere altuagoa da salmentena baino. 

Jarduera arloaren arabera, Industria eta Zerbitzuak sektoreek 
kopuru antzekoak dituzte erosketetan eta ez da garrantzitsua 
Eraikuntza sektorean, salmentei dagokionean, Industriak na-
barmenki hartzen dio aurre Zerbitzuei (% 5,3 eta % 3,7) eta 
Eraikuntzari. Enpresaren tamainan oinarrituta, gutxienez 10 lan-
gile dituztenak dira balio hoberenak lortzen dituztenak merka-
taritza elektronikoan, %  22,2 eskuratzen dutelarik. Gainera, 
multzo honetan erosketak enpresen % 19,1ean egiten dira eta 
salmentak % 8,0an. 

Merkataritza elektronikoa enpresetan gehien erabiltzen duen 
lurraldea Gipuzkoa, hemengo enpresetan ere lineako erosketek 
(% 16) eta salmentek (% 4) maila altuena adierazten dute. 
Bizkaian establezimenduen % 13ak lineako erosketak burutzen 
ditu eta %3ak lineako salmentak. Bilboko udalerrian enpresen 
% 18,8ak merkataritza elektronikoa erabiltzen du, hemen ere 
erosketak (% 14,4) salmenten gainetik daude (% 3,7).
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Merkataritza elektronikoaren garapenak adierazten du beraz 
kopuruak handitzen doazela eta produktu gehiago erabiltzen 
direla transakzio komertzialetan, baina hala ere, oraindik 
murriztuta dago eta sektore batzuetan eta negozio bolumen 
handiko enpresetan bakarrik gertatzen da. 

Establezimenduek hainbat arrazoi ematen dituzte komertzio 
mota hau ez erabiltzeko, baina orokorrean baliabideari buruzko 
konfiantza falta nabarmentzen da, baita ere hauek eskaintzen 
dituen bermeei buruzkoa.

Iturria: Eustat. Informazioaren gizarteari buruzko inkesta. IGI-
Enpresak. 

6. grafikoa: Enpresen arrazoiak merkataritza 
elektronikoa ez erabiltzeko. EAE eta Bilbo 2009 
(Enpresen ehunekoa).

INFORMAZIOAREN GIZARTEA ETXEETAN

Bizkaia eta EAEko familien hornikuntza 
informatikoak ,telebistak eta telefonoak

Informazioaren Gizartearen Panorama: Euskadi 2008-2009 
txostena 2009ko Informazioaren Gizartea familietan inkestan 
(ESIF) oinarrituta dago eta ezaguera sakona eskaintzen du 
Informazioaren eta Komunikazioaren teknologikoen erabilerari 
buruz euskal etxeetan eta hauen erabilerari buruz gure 
inguruneko hainbat eremu geografikoetan. Txostenaren arabera 
euskal familien % 60ak ordenagailu bat du etxean, mahai 
gaineko ordenagailuen kopurua gelditzen doa baina ordenagailu 
eramangarrien kopurua handitu egin da, zehazki % 28,2 igo zen 
2009an, aurreko urtean % 22 igo ondoren. PDA kopurua ere 
nabarmenki igo da.

Bizkaian, ordenagailuen presentzia (% 59,6) EAEko batez-
bestekoaren ia berdina da, Gipuzkoa bi ehuneko gainetik aur-
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Iturria: Eustat. Informazioaren gizarteari buruzko inkesta. Familiak 
(ESIF), 2009.

7. grafikoa: IT hornikuntzak etxeetan eremu 
geografikoaren arabera, 2009 (%a).
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kitzen da eta hornikuntza hau maila baxuagoan ematen da 
Araban (% 56,9).

Etxeen konexioa Internetera lau ehuneko baino gehiago igo 
da aurreko urtearekiko eta % 51,9an kokatzen da, datu ho-
nek adierazten du euskal etxeen erdiek posta elektronikoa 
dutela. 

Hornikuntzen arteko desberdintasuna nabaria da etxe mota-
ren arabera, adibidez, seme-alabak dituzten familien % 83,3ak 
ordenagailua du eta % 74ak Internetera konexioa, bestalde, 
kide bakarreko etxeetan % 29,6ak bakarrik du ordenagailua 
eta % 23,2 bakarrik konekta daiteke Internetera. 

Etxeko telebisten hornikuntzen garapen teknologikoari dago-
kionean desberdintasunak daude Lurralde Historikoen artean. 
Gipuzkoan adibidez antena parabolikoa duten familia kopurua 
handiagoa da, Araba LTD telebisten erabileran nagusitzen da eta 
Bizkaia bideoa eta DVD duten telebistetan nagusitzen da. Kable 
bidezko telebistaren harrera hazi egin da 2009 urtean % 30,1 
arte eta ordainpeko telebistaren erabilera 3,8 ehuneko jaitsi da 
% 12raino.

Telefono finkoa da nagusi oraindik ere (% 92) eta etxeen % 28,3an 
hiru telefono mugikor daude. Nabarmena da 2009an GPS nabiga-
zioa etxeen % 19,1ean sartu dela.

Etxean Internet erabiltzen duen 
biztanleria, 15 urte baino zaharragoak
Euskal biztanleriaren artean ekipamendu teknologikoen 
erabilera areagotzen ari da baina ekipamendu guztiak ez 
dira abiadura berean hedatzen. IKTen banaketa aldakorra da 
biztanleriaren artean eta desberdina da adina, hezkuntza maila 
eta jarduerarekiko erlazioaren arabera. 

15 urte baino zaharragoak diren Interneteko erabiltzaileen ko-
purua igo egin zen EAEn 2009ko aurreneko hiruhilekoan, guzti-
ra 950.600 biztanle zirelarik, hau da, adin multzoko % 51,7 eta 
2008ko azkeneko hiruhilekoan baino % 2,3 gehiago. Bizkaian 
aurkitzen dira Internet erabiltzen dutenen % 57,1. 

EAEn Internet erabiltzen dutenen adina kontutan izanda, nabar-
mena da 55 eta 64 urte tarteko erabiltzaileen kopurua % 10,6 igo 
dela eta 45 eta 54 urte tartean ere % 6,2 igo da. 

Bizkaiko lurraldean Internet erabiltzen duen urte tarte nagusia 
35 eta 54 artekoa da % 45,4arekin, ondoren 15 eta 34 urte 
tartekoak daudelarik (% 42,6). Pertsona helduagoen artean, 55 
urtetik gorakoen artean, % 12ak erabiltzen du Internet.

Hezkuntza mailaren arabera, Bizkaian 15 urte baino gehia-
go dituztenen Interneteko erabiltzaileen % 57,7ak bigarren 
hezkuntza gainditu du eta % 37,5ak goi-mailako hezkuntzako 
titulu bat du. 
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Eustaten arabera 2009an sexuen arteko desberdintasuna murriztu 
egin da eta 8,3 ehunekotan dago, 2008ko azken hiruhilekoan 
baino 5 hamarren gutxiago. Internet erabiltzen dutenen % 52,6 
gizonezkoak dira. Bizkaiko emakumeak % 48,5 dira eta EAEko 
emakume kopurua baino ehuneko bat gehiago dira.

Interneten erabilera batez ere ikasleen artean ematen da, 
multzo honetako % 97ak erabiltzen du Internet eta erlazio gu-
txiago du aktibo ez dauden pertsonen eta langabezian dau-
den pertsonen artean (% 20,4). Zifra absolutuek adierazten 
dute erabiltzaile gehienak okupazioa dutenak direla, ondoren 
pertsona aktiboak, gero langabetuak eta azkenik ikasleak 
direla. Bizkaian adibidez banaketa ondorengoa da: % 67,3 
pertsona okupatuak, %1 8,6 ez aktiboak eta langabeak eta 
% 14,1 ikasleak. 

2009an Internetera konektatu direnen % 85,4 (inkestaren au-
rreko azken hiru hilabeteetan) etxeko pribatutasunean konek-
tatzen da, bereziki Araban. % 43,8 ere lanetik konektatzen da 
(% 46,5 Bizkaian). Internetera konektatzeko arrazoiak per-
tsonalak dira kasuen %61,7an eta lanarekin erlazionatutakoa 
kasuen % 32,6an. Harrigarria da Interneten erabilera akade-
mikoa % 3,8 bakarrik izatea. 

Interneten egindako eragiketak aldatu egin dira 2008 urtearekiko 
eta orain posta elektronikoa bigarren postuan da % 86,8arekin, 
produktu eta zerbitzuaren bilaketaren atzetik, hau baita erabileren 
% 90,8ren izaera. Komunikabideen irakurketa hirugarren postuan 
da % 64,3arekin. 

EAEn bisitatutako Web orrien sailkapenaren buruan komunikabi-
deak, aisialdiarekin erlazionatutako orriak, finantza-entitateak, 
administrazio autonomikoaren hainbat zerbitzu, Euskal Herriko 
Unibertsitatea, eta bidaia-eskaintzekin erlazionatutakoak egon 
dira. Hauen atzetik baina garrantzi gutxiagorekin egon dira, oro-
tariko atariak, bilaketa orokorren eta lan bilaketen atariak, enkan-
teak eta erosketak besteak beste. 

Bilaketa-tresnen artean Google da nabarmenki gogokoena 
EAEko biztanleriaren artean eta 15 urte baino gehiago dituzten 
940.200 internautetatik % 97,9ak erabiltzen du, honen atzetik 
Yahoo dago % 1,8arekin eta beste guztiak % 0,3arekin. 

2009 urtean EAEn bisita gehien jaso dituen Web orria 
elcorreodigital.com da urrunez 126.500 aipamenekin. Bisita 
gehien dituzten hamar Web orrien artean indarrez sartu da 
tuenti.com sare soziala, 2008 urtean sortu zen eta dagoeneko 
sailkapenaren seigarren postuan da 2009 urteko orri bisitatuenen 
artean 38.900 aipamenekin. 

Azkenik ordenagailurik erabiltzen ez duten edo Internetera 
konektatzen ez diren pertsonak daude, 2009ko Informazioaren 
Gizartearen Panorama txostenak pertsona hauen profila 
beren ezaugarri demografikoen bidez deskribatzen du: 
bakarka bizi diren pertsonak, 55 urte edo zaharragoak, 
hezkuntza maila gutxikoak eta langabezian daudenak, ezin 
dira arrazoi ekonomikoak baztertu, ezaguera falta, beharrik 
ez edukitzea eta noski borondatezko kontra egitea, baita ere 

Iturria: Eustat. Informazioaren gizarteari buruzko inkesta. Familiak 
(ESIF), 2009

8. grafikoa: Internet erabiltzen dutenen ar-
tean bisita gehien jasotzen dituzten 10 Web 
guneak, 2009 (aipamen milakoak).
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eguneroko bizimoduan teknologiaren hedapenari buruz iritzi 
negatiboa izatea.

Gutxienez 15 urte dituzten Interneteko 
erabiltzaileak eta beren erlazioa 
merkataritza elektronikoarekin
Merkataritza elektronikoaren garapena Espainian Europakoa 
baino baxuagoa izaten jarraitzen du. Aldea murriztu egiten da 
zerbitzu turistikoen erosketa elektronikoan, baina bestelako 
ordainketa-zerbitzuetan Espainia Europako beste herrialdeen 
atzetik aurkitzen da. 

Eustaten azaltzen diren datuen arabera 2009ko aurreneko 
hiruhilekorako, 236.600 pertsonek egin dituzte erosketak 
Interneten EAEn, % 24,9ak zehazki. 2008ko bigarren hiruhilekoan 
baino 21.000 pertsona gehiago dira. 

Egindako erosketen % 30 oporretako ostatuekin eta bidaiekin 
erlazionatuta daude. Arropa eta kiroletarako gaiak % 19,9, ikus-
kizunetarako sarrerak % 16,9, etxerako produktuak % 14,9, al-
dizkariak eta liburuak % 11,9, musika eta musika tresnak % 5,8. 
Bestelako erosketak software eta bideojokoekin, autoak, motoak, 
pelikulak, produktu-finantzarioak, aseguruak eta loteria izan dira. 

Erosketen % 46,9ak ez du 100 euroko gastua gainditzen baina 
nabarmena da % 13,3ak 500 euroak gainditzen dituela, Gipuzkoa 
da erosketa garestienak egiten dituen lurraldea. Gainera, eros-
leen % 73,8ak uste du Interneteko erosketaren kudeaketa segu-
rua edo oso segurua dela.

Internet bidez ez erosteko arrazoien artean, nagusiena beharrik 
ez izatea da (% 88,6), zerbitzuaren kalitatea ere arrazoi garran-
tzitsu bat da % 14,9rentzat. Bigarren arrazoi garrantzitsuena da 
establezimendu fisikoan erosi nahi izatea eta % 57,9ak uste du 
erosketa bide hau ez dela segurua. 

Interneteko eroslearen profila gizon gaztearena da, seme-alabak 
dituen familia batean bizi dena, 15 eta 34 urte artekoa, goi edo 
erdi mailako ikasketekin eta okupatua.

Interneteko eroslearen profila gizon 
gaztearena da, seme-alabak dituen 
familia batean bizi dena, 15 eta 34 
urte artekoa, goi edo erdi mailako 
ikasketekin eta okupatua.
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Berrikuntza, ikerkuntza 
eta garapen teknologikoa

Orain dela urte batzuk Europar Batzordeak EIS (European 
Innovation Scoreboard) indizea garatu zuen I+G+b buruz datu 
alderagarriak edukitzeko, txosten honen helburua EBeko 27 
herrien eta Kroazia, Turkia, Islandia, Norvegia eta Suitzaren 
ekintzak alderatzea da. Adierazle hau Maastricht Economic 
and Social Research eta Training Centre on Innovation and 
Technology elkarteek prestatzen dute eta urtero argitaratzen da 
ikerketa alderagarri bezala. Txostena Europar Batzordeko Pro 
Inno Europe elkarteak argitaratzen du eta helburua Europako 
herrietako berrikuntza-politikak eta beren garapena aztertzea da. 
Era berean, Eustatek azterketa bera egiten du EAEko eremuan. 

Txostenaren arabera, 2009an, Suedia, Finlandia, Alemania, 
Erresuma Batua eta Danimarka dira UB-27 multzoko herrialde 
nagusiak berrikuntzan baina Europar Batasunean ez egon arren, 
Suedia da Europako herrialde aitzindaria berrikuntzan. Indizeak 
Suediako 0,64 eta Danimarkako 0,57 balioen artean daude. 
Suitzak eskuratu du balio altuena 0,69rekin. 

Bigarren multzo batean aurkitzen dira berrikuntza maila altua 
dutenak, hauek dira Austria, Luxenburgo, Belgika, Irlanda, 
Frantzia, Herbeherak, Estonia, Txipre eta Eslovenia, hauen 
kalifikazioa Europako batezbestekoaren gainetik dago, 0,47 eta 
0,54 tartean. 2009ko Europako Berrikuntza Indizeak (EIS) EAE 
multzo honetan kokatzen du 0,51ko kalifikazioarekin 2009an, 
Eustatek garatutako datuekin. 

Ondoren, hirugarren multzo batean aurkitzen dira berrikuntza 
maila baxuagoa duten herrialdeak, hauek dira Txekiar Errepublika, 
Portugal, Espainia, Grezia, Italia, Malta, Eslovakia, Hungaria, 
Polonia eta Lituania. Azkenik, laugarren multzo batean aurkitzen 
dira berrikuntza eskasa duten herrialdeak, Errumania, Letonia 
eta Bulgaria dira azken hauek. 

Europako Berrikuntza Indizea zazpi neurritan antolatuta dago 
eta guztira 29 adierazle ditu. 

Espainia berrikuntza murriztua duten herrien artean aurkitzen da 
eta EB-27ko batezbestekoaren azpitik aurkitzen da. Finantzazio 
eta laguntza eta ondorio ekonomikoak sendotasun bezala 
uler daitezke estatuko batezbestekoarekin eta EBko balioekin 
alderatzen badugu. Ahulezi garrantzitsuenak EB27 multzoarekin 
alderatzerakoan, enpresen inbertsioak eta enpresen lotura eta 
ekimena dira. 

EAE aztertzen badugu, Eustatek garatutako datuen arabera, 
2009ko Europako Berrikuntza Indizean (EIS) 10. postuan 
aurkitzen da,EB-27ko batezbestekoaren gainetik eta aurreko 
urtean baino postu bat gorago. Giza baliabideen neurriak 
erabilgarri dauden maila altuko eta hezkuntza goreneko pertsonak 
hartzen ditu kontutan, datu ezinbesteko bezala berrikuntzarako, 
EAE nabarmena da neurri honen hainbat adierazletan: 

Iturria: Eustat eta PRO INNO Europe: INNO-Metrics. Europako 
Batzordea. 

9. grafikoa: Europako berrikuntza indizea EIS 
2009. EAE eta EB-27.
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• 20 eta 29 urte tarteko milako 46,7 gaztek lizentziaturak dituzte 
eta Ingeniaritza, Giza eta Gizarte Zientzietan, Europako tasa-
ren gainetik milako 40,5ekin 

• Goi mailako ikasketak dituen biztanleriaren ehunekoa (Uni-
bertsiatean edo Goi mailako lanbide heziketa) 25 eta 64 urte 
tartean % 42,2koa da, Europako batezbestekoaren ia bikoitza, 
% 24,3. 

• Biztanleriaren % 13,5ak 25 eta 64 urte arteko tartean etenga-
beko prestakuntzako ekintzak egiten ditu, Europako batezbes-
tekoa % 9,6 da. 

• 20 eta 24 urte artekoen tartean bigarren hezkuntza % 78ak amaitu 
du, Europako batezbestekoa ere antzekoa da, % 78,5arekin. 

“Enpresen lotura eta ekimena” neurriak enpresen elkarlan 
saiakerak eta kooperazioaren garrantzia neurtzen ditu bai 
enpresa berritzaileetan eta sektore publikoan. Enpresen be-
rrikuntza maila % 12,4 da, Europako batezbestekoaren oso 
gainetik, % 5,1. Baina berrikuntzan parte hartzen duten ETE 
kopurua apur bat txikiagoa da, % 8,2 da EAEn eta Europako 
batezbestekoa % 9,4 da. 

“Ondorio ekonomikoak” neurrian kontutan hartzen dira berrikuntza-
jarduerek duten arrakasta ekonomikoa enpleguan, esportazioan 
eta salmentetan: 

• Enplegu guztiaren % 19,0 ezaguera maila altuko zerbitzuaren 
sektorean ematen da, Europako batezbestekoa % 14,9 da. 

• Enpleguaren % 7,7 goi eta erdi mailako teknologiaren manufak-
turan ematen da, Europako batezbestekoaren gainetik (% 6,6). 

• Goi eta erdi mailako teknologiaren esportazioa % 51,5ekoa da 
esportazio guztiekiko, Europako batezbestekoa baino 4,1 pun-
tu gehiago, % 47,4. 

• Produktuen berrikuntzak duen eragin ekonomikoa negozio-
bolumenean % 15,4ekoa da EAEn, Europako batezbestekoa 
% 14,9 delarik. 

Beste neurrietan lortutako kalifikazioa Europako batezbeste-
koarena baino baxuagoa da, baina nabarmena da ere neu-
rri hauetako adierazle batzuetan EAEk emaitza antzekoa edo 
hobeagoa eskuratzen duela Europar Batasunarekin alderatuta. 
Horrela, EAEn gutxienez 10 langile dituzten enpresen artean 
banda zabalaren erabilera altuagoa da, % 92,0, Europako ba-
tezbestekoa baino, % 81,0. 

Berrikuntza teknologikoak garatu dituzten ETEak % 30,5 dira, 
Europan berriz % 33,7. 

Baliabideen eraginkortasuna lortzen da berrikuntzari esker, 
adibidez enpresa berritzaileen % 19,6ak langile-kostuak 
murrizten ditu eta % 9,4k material eta energiaren kontsumoa 
murrizten du, Europan balio hauek % 18,0 eta % 9,6 dira 
hurrenez hurren. 

1. taula: Europako berrikuntza indizea EIS 2009 
eta bere neurrien indizeak.

Iturria: Eustat eta PRO INNO Europe: INNO-Metrics. Europako 
Batzordea.

EB -27 EAE Espainia

Berrikuntza-adierazleen 
taula EIS

0,48 0,51 0,38

Bideratzaileak 0,49 0,56 0,45

Giza baliabideak 0,44 0,56 0,31

Finantzazioa eta laguntza 0,56 0,55 0,64

Enpresen jarduerak 0,42 0,44 0,25

Enpresen inbertsioak 0,47 0,38 0,16

Enpresen loturak eta 
ekimena

0,41 0,56 0,26

Etekinak 0,40 0,38 0,31

Ekoizkortasuna 0,53 0,54 0,49

Berritzaileak 0,44 0,34 0,30

Ondorio ekonomikoak 0,58 0,64 0,57
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Era berean, I+G jardueretan egindako gastu publikoa EAEn 
Europakoa baino gutxiago izan da (% 0,35 eta % 0,67), gastu 
pribatua altuagoa da eta %1,50era iristen da EAEn, EB27 
multzoan berriz % 1,21ekoa da. 

Ahulezi nagusi bezala bereizi behar dira Europar Batasunean 
EAEko balioetatik oso urrun dauden neurriak. Hala gertatzen 
da adibidez berrikuntza jardueretan (I+G kontutan izan gabe) 
egindako gastua salmentekiko, gutxienez 10 langile dituzten 
enpresetan (% 0,75% EAEn eta % 1,03 EB-27n). 

IKERKETA ETA GARAPEN TEKNOLOGIKOKO 
JARDUERAK 

EIN erakundeak 2008an egindako azken I+G jardueren estatis-
tikan adierazten den bezala, I+Gen egindako gastua urtean BP-
Garen % 1,35 izan zen, % 10,2 igo zelarik aurreko urtearekiko. 
% 13,8ko gorakada garrantzitsu bat eman 2007 urtearekiko 
I+G jardueretan egindako gastuan Administrazio Publikoetan 
2008an. Goi mailako hezkuntzaren sektorea %11,8 hazi zen 
eta enpresa sektorea % 8,3 hazi zen aurreko urtearekiko. Au-
tonomia erkidegoaren arabera, nabarmena da Madrilgo erkide-
goa (BPGaren % 2), Euskal Herria (% 1,96), Nafarroako Foru 
Erkidegoa (% 1,92) eta Katalunia (% 1,61), erkidego hauen 
ahalegina I+Gen estatuko batezbestekoa gainditzen du. 

Eustaten datuen arabera, EAEn 1.264 milioi euro inbertitu zi-
ren ikerketa zientifikoko eta garapen teknologikoko zein I+G 
jardueretan, hau da, aurreko urtean baino % 16 gehiago. 2008. 
urtean egindako gastu hori EAE osoko BPGdaren % 1,85 da, 
2006koa baino 18 ehunen gehiago. Azken bi urteotan I+G 
jarduerei eman zaien bultzadari esker hazkundea % 15etik 
gorakoa izan da 2008an BPGaren hazkundea gelditu arren, 
eta ondorioz EAE eta Europa arteko tartea desagertu egin da. 
Ratio hau Espainiako batezbestekoaren gainetik aurkitzen da 
nabarmenki (1,35%). 

Bizkaiko BPGdaren ehunekoarekiko I+G gastua % 1,73 izan da, 
2007an baino 24 ehunen gehiago, hau da, 598 milioi eurokoa 
(EAE osoko % 47). 

Bilbon I+G jardueretan egindako gastua 99,5 milioi eurokoa 
izan da.

2008ko Ikerketa eta garapen teknologikoaren inkestaren emaitzen 
arabera, BPGarekiko I+G barne gastua % 1,73 izan zen Bizkaian, 
Espainiako batezbestekoaren gainetik (% 1,35).

Kapital-gastuak bakarrik hartzen baditugu kontutan (lur-zati, 
eraikin ekipo eta tresnetan egindako inbertsioak) 231 milioi euroko 
inbertsioa egin da EAEn, aurreko urtean baino % 8ko batezbesteko 
igoera. Bizkaiaren kasuan igoera % 16koa izan da. 

Iturria: Eustat eta PRO INNO Europe: INNO-Metrics. Europako 
Batzordea.

10. grafikoa: Berrikuntzaren neurriak EAE 
eta EB-27 arabera. Europako Berrikuntza 
Indizea, EIS 2009.
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Sektore arduradunari dagokionez, Bizkaian unibertsitatearen 
garrantzia nabarmendu behar da (guztizkoaren % 18,7 Bizkaian), 
batez ere Euskal Herriko Unibertsitatearen Zientzia Fakultateak 
Leioako campusean aurkitzen direlako. Bilbon ehuneko hau % 
27,5ekoa da. 

Espainian I+G gastuaren % 45 enpresa pribatuen bidez fi-
nantzatzen da, % 45,6 administrazio publikoen bidez, % 5,7 
atzerriko kapitalen bidez eta geratzen den % 3,7 beste itu-
rrien bidez. 

Europar Batasunean ere enpresa pribatuak izan dira finantza-
zio gehiena egiten dutena, zehazki gastu guztiaren % 55. On-
doren Administrazio Publikoa aurkitzen da % 34,5ekin, gero 
atzerriko kapitala % 8,9 eta azkenik bestelako iturriek % 1,6 
finantzatzen dute. 

I+G gastuaren arduraren banaketa antzekoa da aztertutako hiru 
zonetan, EB, Espainia eta EAE eta aurreko urteko proportzioa 
mantentzen da. Enpresa pribatuak dira gastu gehiena egiten 
dutena % 65, % 55,1 eta % 81,1 hurrenez urren, beraz enpresek 
Euskal Herrian egiten dute gastu gehien. Bilbon % 69koa da. 
Administrazioaren kasuan, Espainian ematen da ehuneko 
altuena gastu guztiaren % 18,2arekin, Europan % 13,2koa da eta 
EAE mailan nabarmenki murrizten da % 4 arte. Bilbon ehuneko 
hau % 3,4koa da.

50 langile baino gutxiago dituzten enpresek I+G jardueren % 30eko 
gastua egin zuten enpresen sektorean. Ehuneko hau iraunkorra 
da Bizkaian % 29arekin. 

Bestalde, Zerbitzuen sektorean aurkitzen diren enpresek 376 mi-
lioi euro baino gehiagoko barne gastua egin zuten (enpresen I+G 
gastuaren % 36,8, Bizkaian % 37). 

Berrikuntza teknologikoa enpresetan 
Eustatek argitaratutako azkeneko datuak aztertzen baditu-
gu eta Berrikuntza teknologikoa EAEko enpresetan inkesta-
ren arabera, euskal enpresek 2008an egindako gastuak be-
rrikuntza teknologikoaren arloan 2.782 milioi eurokoak izan 
dira, % 6,6 igo direlarik aurreko urtearekiko Eustaten datuen 
arabera. Gastu hori BPGaren % 4,1 izan da. Berrikuntzarako 
beharrezko diren jarduera nagusiei erreparatuz gero, barne 
I+G jardueretan egindako gastua azpimarratzekoa da, guzti-
rakoaren % 45,4 baita. 

Orduan, bada, nahiz eta berrikuntzari zuzendutako gastu 
orokorra urtetik urtera haziz joan, berrikuntzarik egin duten 
enpresen portzentajeak bere horretan dirau. 2006-2008 epean, 
29.351 enpresek, hots % 15ak, berrikuntzak egin zituzten EAEn. 
Berrikuntzak egin dituzten enpresak dira merkatuan produktu berri 
edo hobetu bat (bai ondasun bai zerbitzu) sartzeko gai izan diren 
enpresak, hauek % 5,8 izan ziren 2008an, edo establezimenduan 
prozesu berri edo hobetu bat ezartzen dutenak dira, epe honetan 
% 13,8 izan direlarik. Datu hauen arabera, Bilboko udalerrian epe 
honetan establezimenduen % 1 5ek berrikuntzak egin dituzte, 

ADIERAZLEAK Bilbo Bizkaia EAE Estatua EB 27 

I+G gastuak

BPGarekiko -- % 1,73 % 1,85 % 1,35 % 1,90 

I+G gastuak finantzaketaren arabera* 

Enpresak % 59 % 55 % 56 % 45 % 55,0 

Administrazioa % 38.4% 40,8 % 40,3 % 45,6 % 34,5 

Beste iturriak % 0,09 % 0,5 % 0,3 % 3,7 % 1,6 

Atzerria % 2,4 % 3,7 % 3,3 % 5,7 % 8,9 

I+G langileak (arduraldi osoa)

Langileak 
guztira

2.094 6.893 15.373 215.676 2.455.192

Ikertzaileak -- 4.551 9.640 130.986 1.504.575

I+G langileak sektore arduradunaren arabera

Irabazi asmorik 
gabeko 
enpresa eta 
erakunde 
pribatuak 

% 69 % 76,5% 81,1 % 55,1 % 65

Administrazioa % 3,4 % 4,7 % 4 % 18,2 % 13, 2

Goi mailako 
hezkuntza

%27,5 % 18,7% 14,9 % 26,7 %21,8

Iturria: Eustat Bizkaia eta EAEn. EIN Espainian eta Eurostat Europar 
Batasunean. 

2. taula: I+G adierazleen alderaketa  hainbat 
eremuetan, 2008.
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EAEn bezala. Berrikuntza motaren arabera, Bilboko enpresen % 
5,3ak produktua hobetu dute eta % 13ak prozesua hobetu du. 

Analisi hau gutxienez 10 langile dituzten enpresetan egiten badugu, 
ehunekoak % 31,5era igotzen dira, kasu honetan produktua hobe-
tzen dutenak % 15,4 dira eta prozesua hobetzen dutenak % 28. 
Bilbon gutxienez 10 langile dituzten establezimenduen % 35,1ak 
berrikuntzak egin ditu. 

Lurralde historikoen arabera, berritzaileak izan diren establezi-
menduen ehuneko altuena Bizkaikoa izan da (% 15,5). Bestal-
de, Arabako establezimenduen %13,7 berritzaileak dira eta Gi-
puzkoa berriz %14,7.

Iturria: Eustat. Berrikuntza teknologikoaren inkesta. 

Establezimendu berritzaileak beren enpresan berrikuntza teknolo-
gikoak abiarazi dituztenak dira, bai produktuetan, bai prozesuetan. 
Ez dira kontutan hartzen oraindik abian daudenak edo arrakastarik 
izan ez dutenak.

3. taula: Establezimendu berritzaileak berriketa 
motaren arabera hainbat eremutan, 2008.

Aurreko taulan nabarmentzen da berrikuntza mota nagusia 
prozesuetan ematen dela EAEn eta Bizkaian % 13,8 eta % 
14,5ekin urrenez urren. Gertu mantentzen dira produktuetan 
egindako berrikuntzak, EAEn % 5,8 dira eta Bizkaian berriz 
% 6,3. Bilbon joera bera dago, establezimenduen % 13ak 
berrikuntzak egin ditu prozesuetan eta % 5,3ak berrikuntzak egin 
ditu produktuetan. 

Jarduera-arloaren arabera, EAEko enpresa berritzaileen analisiak 
adierazten du industria dela enpresa berritzaileen ratio altuena 
duena (% 20,7), bereziki industria kimikoa (% 44,3) eta makinen 
industria (% 36,9). Zerbitzuen eremuan establezimenduen 
% 15,7ak berritzaileak dira aurreko aldian baino ia 3 ehuneko 
gutxiago, hauen artean bereizi behar dira Bankuak eta Aseguruak 
(% 57,8) eta Hezkuntza % 26,3arekin. 

EREMUA 
BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKO MOTA 

Establezimendu 
berritzaileakEstablezimenduak guztira Produktua Prozesua Abian 

Arrakastarik 
gabekoa 

EAE % 15,7 % 5,8 % 13,8 % 2,6 % 0,3 % 15,0

Bizkaia % 16,4 % 6,3 % 14,5 % 2,9 % 0,3 % 15,5

Bilbo % 17,4 % 5,3 % 13,0 -- -- % 15,0
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I+G+b jarduerei buruz informazio al-
deragarria edukitzeko asmoarekin 
Europar Batzordeak EIS adierazlea 
sortu du, honen bidez EBeko 27 he-
rrialde kideen gehi Kroazia, Turkia, 
Islandia, Norvegia eta Suitzaren 
analisi alderagarri bat egin daiteke.

Euskal enpresek 2008an 2.782 milioi euro gastatu zituzten guz-
tira berrikuntza teknologikoarekin erlazionatutako jardueretan, 
aurreko urtean baino % 6,6 gehiago. Lurralde historikoen arabe-
ra, Bizkaiak 1.280 milioi euro inguru gastatu zituen, Araban 574 
milioi eta Gipuzkoak 926 milioi euro gastatu zituen Berrikuntza-
rekin erlazionatutako jardueretan. Bilbon gastua 330 milioi euro 
ingurukoa izan zen. 

Inbertsio gehien egin duten sektoreen aztertuz, Zerbitzuak 
nagusitzen dira EAEn, 1.582 milioi euroko inbertsioa egin baitu, 
Industria-sektorearen (1.168 milioi euro) eta eraikuntzaren 
(30 milioi euro) aurretik. 

EAEn jarraituz, garatzen den berrikuntza jarduera-mota nagusia 
enpresa barneko I+G gastua da, honek % 45,4 suposatzen du 
EAEko berrikuntza guztiekiko. Ondoren makinetan egindako 
berrikuntzak aurkitzen dira % 29arekin. Bilbon enpresa barneko 
I+G gastua % 32,7koa da berrikuntza teknologikoan egindako 
gastu guztiarekiko.

BPGarekiko berrikuntzan egindako gastuaren batezbestekoa % 4,1 
izan zen EAEn 2008an. Lurralde historikoaren arabera ehunekoa 
ezberdina da, Araba da tasa altuena duena % 5,1ekin, Gipuzkoa 
eta Bizkaiko ehunekoak % 4,1 eta % 3,7 dira urrenez urren. 

Inkesta bertan ere enpresek aurre egin behar dituzten 
zailtasunak adierazten dira I+G jardueretan inbertsioak 
egiteko garaian. 2008an EAEn arazo aipatuenak hauek dira: 
faktore ekonomikoak kasuen % 45,9an, hauek berrikuntza 
kostu altuekin erlazionatutakoak (% 40,6), gehiegizko arrisku 
ekonomikoak (% 37,2) eta finantzazio iturri faltarekin (% 37,7) 
erlazionatutakoak. Bilbon faktore ekonomikoak aipatu ziren 
kasuen % 39,5ean. 

Bestalde, enpresaren barneko faktore bezala aipatzen dira 
kasuen % 33,8an merkatuei buruzko informazio falta (% 22,1), 
teknologiari buruzko informazio falta (%  21,2), langile kualifikatuen 
falta (% 20,3) eta elkartearen zurruntasuna (% 13,6). Bilbon 
enpresaren barneko faktoreak % 27a osatzen dute.

Faktore ekonomiko eta enpresaren barneko faktoreez gain, 
EAEn beste faktore batzuk ere aipatzen dira, adibidez bezeroak 
ez dutela desberdintasuna nabarmentzen kasuen % 24,5ean 
eta arauen malgutasun falta kasuen % 20,5ean. Bilbon zailtasun 
hauek kasuen % 30a dira.

PATENTEAK ETA MARKAK EUSKAL 
AUTONOMIA ERKIDEGOAN 

Berrikuntzak asmakizun zehatzen bidez babesteko mekanismo 
bat dira patenteak. Gainera, ingurune ekonomikoak eta merkatuak 
globalizatuta daude eta etengabe eraldatzen dira, horregatik 
beharrezkoa da produktuak, berrikuntzak eta prozesuak babestea 
enpresen lehiakortasun egoera mantentzeko. 
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Zaila izango litzateke garapen berritzaile zehatzen edo ikerketa 
proiektuen kostu altuei aurre egitea patenteek eskaintzen duten 
babesa izango ez balute. Patente bat jabetza-erregistroan 
erregistratzeak ikerketaren emaitzak babestuta egongo direla 
ziurtatzen du eta beste enpresen eta lehiakideen ustiaketa 
edo kopia galarazten da. Asmatzaileari ustiaketa monopolioa 
eskaintzen zaio 20 urteko epe hedakor baterako berrikuntzan 
egindako ahaleginen sari bezala. Kontra-partida bezala 
patentearen gaia gizartearen ezagueran parte bilakatzen da, 
patenteak dokumentu publikoak baitira. 

Enpresen sektorean aktibo ukiezin edo ez material garrantzi-
tsutzat jotzen da, hainbat abantaila eskaintzen ditu lehiake-
tan, adibidez, norberaren produktuen bereizketa lehiakidee-
kiko, esklusibitatea eta babes-judiziala edukitzeko gaitasuna. 
Patenteek berrikuntza sustatzen dute. 

2009 urtean zehar, Patenteen eta Marken Espainiako bulegoak, 
erregistro mota hau kudeatu eta arautzen duen erakunde 
publikoak, 3.712 patente eskaera jaso zituen, eta emaitza 
positiboarekin guztira 4.453 eskaera ebatzi ziren.

Iturria: Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoa. 

11. grafikoa: Patente eta marken eskaeraren 
eboluzioan Espainian, 2000 – 2009.
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2001 urtean atzerapen bat gertatu zen eskaera kopuruan, baino 
hurrengo urteetan eskaera kopurua urtero 3.000 eskaeratik 
gora mantendu da. 2009an beherakada xamur bat gertatu zen 
eskatutako patente kopuruan, aurreko urtean baino 71 patente 
gutxiago eskatu baitziren. 

Asmakizunen aldarrikapenen datu absolutuetan patenteez gain 
erabilgarritasun ereduak ere kontatzen dira, datu hauek kontutan 
hartuta 2009an Espainia osoan 7.008 eskaera egon ziren, 
2008an baino 908 gehiago. 

Katalunia da eskaera gehien aurkeztu dituen erkidegoa, 1.356 
guztira, hauek 2008an baino apur bat gutxiago izan direlarik. 
Ondoren Madrilgo Erkidegoa aurkitzen da, hemen kopurua 
handitu egin da aurreko urtearekiko eta 1.172 eskaeretara iritsi 
da, aurreko urtean baino 64 gehiago. 

Bi lurralde hauetatik urrun aurkitzen da hirugarren sailkatua, 
Valentziako erkidegoa 776 eskaerekin eta laugarrena Andaluzia 
da 675 eskaerekin. 

Euskal autonomia erkidegoak 311 eskaera aurkeztu zituen 
2009an, eta sailkapenean bosgarren postutik seigarren postura 
jaitsi da balio absolutuetan. Jarduerari buruzko sailkapenaren 
arabera EAE bi postu jaitsi da sailkapenean zazpigarren 
posturaino aurreko urtearekiko. 

Oso interesgarria da balio hauek erkidego bakoitzaren 
biztanleria-kopuruarekin alderatzea, eta erkidego bakoitzaren 
asmatzaile ratioa ezagutzeko balio du. Adierazle honen 
arabera Aragoi aurkitzen da lehenengo postuan, milioi 
biztanle bakoitzeko 255 eskaera aurkezten baititu, Nafarroa 
gainditu du eta bigarren postuan aurkitzen da orain 244 
eskakizunekin milioi biztanle bakoi-tzeko. Hirugarren postuan 
Madril aurkitzen da 194 eskaerekin eta Katalunia laugarren da 
181 eskaerekin.

EAEn bestalde 143 eskaera egiten dira biztanle milioi bakoitzeko, 
aurreko urtean baino 25 gutxiago eta eskaeren sailkapenean eta 
jarduera asmatzailean atzera egiten du.

Bilboren kasuan, hiriaren jarduera asmatzailea 24 patente eta 
erabilgarritasun ereduena da, EAEko guztizkoaren % 7,7. Gainera 
392 marka berri eskatu ziren, EAEko guztizkoaren % 20,5, 9 diseinu 
industrial (% 17,3) eta 20 merkataritzako izen. 

Sektoreen arabera, EAEko asmakuntza gehienek ingeniaritza 
mekanikoarekin zerikusia dute, guztira 84 patente eta 48 
erabilgarritasun eredu, bigarren postuan “beste alorrak” 
aurkitzen dira (altzariak, jokoak, ingeniaritza zibila), 48 patente 
eta 38 erabilgarritasun eredurekin. Tresnak da hurrengo 
sailkatua, 25 patente eta 8 erabilgarritasun eredurekin. Azkenik 
kimika-metalurgia eta ingeniaritza elektrikoa aurkitzen dira 13 
eta 20 patente eta 8 eta 2 erabilgarritasun eredurekin urrenez 
urren.

Sailkapena.
Autonomia erki-

degoak 
Eskaera 
kopurua 

Jarduera 
asmatzailea

Eskaerak/1 milioi 
biztanle

1 Aragoi 343 255

2 Nafarroa 154 244

3 Madril 1.236 194

4 Katalunia 1.356 181

5 Errioxa 50 155

6
Valentziako 
erkidegoa

776 152

7 Euskal Herria 311 143

8 Murtzia 141 97

9 Galizia 267 95

10 Asturias 91 84

11 Gaztela eta Leon 172 83

12 Andaluzia 675 81

13 Kantabria 38 64

14 Balearrak 70 64

15 Kanariak 123 58

16 Gaztela-Mantxa 149 58

17 Extremadura 46 42

18 Ceuta eta Melilla 1 7

Daturik ez 9

ESPAINIA GUZTIRA 6.008 129

Iturria: Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoa. 

4. taula: Jarduera asmatzailearen sailkapena 
(Asmakizun-eskaera/ Biztanle kopurua) Espai-
nian Autonomia Erkidegoaren arabera. 2009.

ESKAERAK 2009
Urteko al-

dakuntzaren % 
Estatuarekiko 

% 

EAE 

Patenteak 209 -% 9,13 % 5,86

Erabilgarritasun 
ereduak

102 -% 23,3 % 4,18

Industria-diseinua 52 % 6,1 % 3,46

Markak 1.905 -% 17,4 % 4,67

Merkataritzako 
izenak

185 -1% 8,5 % 3,94

BIZKAIA

Patenteak 79 -% 11,42 % 2,13

Erabilgarritasun 
ereduak

42 -% 16,00 % 1,65

Industria-diseinua 26 % 36,85 % 1,70

Markak 941 -% 24,45 % 2,22

Merkataritzako 
izenak

78 -% 36,59 % 1,66

BILBO

Patenteak 14 -% 6,67 % 0,38

Erabilgarritasun 
ereduak

10 -% 28,57 % 0,39

Industria-diseinua 9 % 0,00 % 0,59

Markak 392 -% 27,00 % 0,92

Merkataritzako 
izenak

20 -% 62,96 % 0,43

Iturria: Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoa.

5. taula: EAEko patente eta marken eskaeren 
bilakaera, 2008-2009.



258

Iturria: Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoa.

12. grafikoa: Patente eta erabilgarritasun 
ereduen kontzesioa EAEn 2009an, atalaren 
arabera Nazioarteko Patenteen Sailkapenean.

Nabarmena da 2006-2008 tartean gutxienez 10 langile dituzten 
enpresa berritzaileen % 27,4ak patenteak edo bestelako babes-
bideak erabili dituztela beren berrikuntza edo asmakizunentzako. 
Ehuneko hau altuagoa da aurreko epean (% 26,7). 

2006 eta 2008 arteko epean % 8,3k patente edo babes-bideren 
bat eskatu zuen eta %9,4ak hauetako bat indarrean zuen 
2008 amaitzerako. Bestelako babes-bideei buruz, (fabrika-
markak, auto-eskubideak, ereduen erregistroa…) enpresa 
berritzaileen % 23,9ak hauetako baten bat erabili zuen lehen 
adierazitako epean.

Patenteak eta unibertsitatea.
Azken hamarkadetan unibertsitateen jardueraren testuingurua 
asko aldatu da. Gizarteak eta administrazio publikoek eginkizun 
aktiboagoa eskatzen diote unibertsitateei garapen teknologiko 
eta ekonomikoan dagokien lurraldeetan, hauek ezaguerarekin 
lotura estuagoa baitute gaur egun. 

Patenteak adierazle ezin hobeak dira enpresetan aplikagarriak 
diren unibertsitateetako asmakizun eta garapen teknologikoaren 
prozesuen emaitzak aztertzeko. 

Horregatik I+G+b arloan egindako ekintzen garrantzia areagotzen 
doa eta adierazle hau erabiltzen da unibertsitatearen jarduera 
ikertzailea aztertzeko. 

2009 urtean UPV/EHU unibertsitateak 42 patente eskaera aurkeztu 
ditu, aurreko urtekoaren balio antzekoa eta 2004-2009 tartean % 320 
igoera adierazten duelarik. Ikus daitekeenez UPV/EHUk aurkeztu-
tako patente kopuruaren eboluzioa oso baiezkoa da.

Iturria: UPV/EHU Ikerkuntzako errektoreordetza, SGIker.

13. grafikoa: UPV/EHU aurkeztutako patenteen bi-
lakaera. 2004-2009.
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BERRIKUNTZAREN TESTUINGURUA. 
IKERKETA KOOPERATIBOAREN ZENTROAK, 
TEKNOLOGIA-PARKEAK TEKNOLOGIA 
ZENTROAK

Berrikuntzaren testuingurua
Berrikuntzaren euskal agentziak (INNOBASQUE) tresna-
koordinatzaile eta sustatzaile bezala lan egiten du berrikuntza 
sustatzeko Euskadin. Honen eginkizuna Euskadiko Zientzia, 
Teknologia eta Berrikuntzaren izaera bateratua garatzea da. 
Eginkizun hau lortzeko ondorengo helburu nagusiak ditu: Euskal 
Herriko eragile Zientifiko, Teknologiko eta Berritzaile multzoaren 
ordezkaria izatea; kideen arteko erlazioan laguntzea; eragileen 
eta Eusko Jaurlaritzako politika zientifiko eta teknologikoen 
arduradunen arteko harremanak erraztea, Berrikuntzaren kultura 
sustatzea gizartean eta Zientzia - Teknologia - Enpresa - Gizartea 
sistema barneratzea Euskal Herrian. 

Innobasque elkartearen eginkizuna, Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzaren Euskal Sarearekiko (ZTBES) koordinazioa eta 
elkarlana sustatzea da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 
eremuetako eragile guztien artean eta sistemaren gaitasunak 
ekoizleen beharrekin bateratzea. 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea hiru azpi-
sistemetan antolatuta dago: 

1.Zientzia- eta Unibertsitate-Azpisistema.

• Unibertsitateak.

• Ikerketa Kooperatiboko Zentroak (I.K.Z.).

• Oinarrizko eta Bikaintasunezko Ikerketa Zentroak (BERC).

2. Garapen Teknologiko eta Berrikuntzako Azpisistema.

• Teknologia zentroak.

• Zentro sektorialak.

• Teknologia Garatu eta Transferitzeko Nazioarteko Zentroak.

• Ziurtapen eta Laborategi Erakundea.

• Ikerketarako Erakunde Publikoak.

• Enpresa I+G unitateak.

• Osasun I+G unitateak.

3. Berrikuntzaren Laguntzako Azpisistema. 

• Teknologia Parkeak eta Enpresa eta Berrikuntza Zentroak.

• Berrikuntzako Bitarteko Erakundeak.

Era berean eta Euskadin ikerkuntza zientifikoa suspertzeko 
asmoarekin, Eusko Jaurlaritzak IKERBASQUE erakundearen 
sorrera bultzatu zuen 2007an. Fundazio honen helburua 
euskal ikerkuntza sistema indartzea da, horretarako atzerriko 
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Bizkaian berrikuntzaren erakunde 
arduraduna BAI da, honen funtzioa 
lurraldeko enpresetan berrikuntza 
sustatzea da.

ikertzaileak erakarri nahi dira Euskadi sendotzeko Europako 
erreferente bezala ikerkuntzaren bikaintasunaren arloan. 

Bestalde, Bizkaian erakunde arduraduna Bizkaiko Berrikuntza 
Agentzia (BAI) da, 2006 urtean sortu zuen Bizkaiko Foru 
Aldundiko Berrikuntzaren eta Ekonomia Sustapenaren Sailak. 
Bere eginkizuna Bizkaiko enpresen berrikuntza sustatzea 
da, horretarako Bizkaiko enpresei tresna eta metodologiak 
eskaintzen dizkie proiektu berritzaileen garapena errazteko, 
mota guztietako jardueren alde egiten dute beti ere enpresen 
arteko elkarlana sustatzen badute eta elkarrekin lan egiten du 
berrikuntza sistemaren beste eragile guztiekin. 

Ikerketa Kooperatiboko Zentroak (I.K.Z.)
Euskal Herriko gaitasun Zientifiko eta Teknologikoak hobetzeko 
sortu ziren, eskala-ekonomiak sortuz eta masa kritiko nahikoa 
ziurtatzen dute beren funtzioen betetzea eraginkorra izan 
dadin, Ikerketa Koopetariboko Zentroak ezaguera berriak 
sortzen dituzte eta ikerkuntzaren emaitzen transferentzia 
teknologikoa, goi mailako hezkuntza eta ustiaketa komertziala 
ziurtatzen dute. 

IKZ zentroak partaidetza anitzak izan ditzake eginkizun eta 
interesen arabera, hauek izan daitezke EAEko erakunde 
publikoak, ikerkuntza, garapen eta berrikuntza teknologikoaren 
erakundeak, nazioarteko eragile zientifiko eta teknologikoak edo 
orokorrean zentroarentzako interesgarria izan daitekeen edozein 
eragile mota. 

Gaur egun zazpi Ikerketa Kooperatiboko Zentro daude, bakoitza 
arlo zehatz batzuetara zuzenduta dago, adibidez bioteknologia, 
nano zientzia, biomaterialak, micro nanoteknologiak, energia 
edo turismoa.

Teknologia parkeak
Euskal Herria aitzindaria izan zen Espainian eta Parke 
Teknologikoak ezarri zituen lehena izan zen, gaur egun Lau 
Parke daude eta Sare koordinatu batean bateratuta daude, 
Europako sare finkatuenetako bat da eta hazkunde gaitasun 
handia duena. Hauek dira Parke Teknologikoak: Arabako 
Teknologia Parkea, Miñanon, Bizkaiko Teknologia Parkea, 
Zamudion, Donostiako Teknologia Parkea, Miramon bezala 
ezaguna eta azkenik Arrasateko Garaia Berrikuntza Gunea. 
Sare honetan 412 enpresa eta teknologia-zentro daude eta 
hauen negozio-bolumena 3.499 milioi eurokoa da, 14.280 
langile dituztelarik.

Bizkaiko teknologia parkea

Parke honen egoitza Zamudion dago, Bizkaiko teknologia 
parkea 1985ean eraiki zen Euskal Herriko erakundeei esker 
eta bere eginkizuna industriaren aniztasuna, eta teknologia eta 
berrikuntzaren transferentzia eta hedapena sustatzea da. Gainera 
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enpresen ikaskuntza bultzatzen du, oinarri teknologikoa duten 
enpresen sorrera (NEBT), etab. Parkea erreferentea da estatu 
mailan duen garapen mailari eta beren helburuen lorpenean izan 
duen arrakastari esker. 

213 hektareako ingurune pribilegiatu batean aurkitzen da, 
naturaz inguratuta eta bertan aurkitzen dira ikerkuntza zentroak 
eta enpresa teknologiko aurreratuak komunikabide azpiegitura 
bikainak dituztelarik. 

Bizkaiko Teknologia Parkeak 2009 urtean 215 enpresa, tekno-
logia zentro, ikerketa zentro etab. zituen 7.330 baino lankide 
gehiagorekin. Guztira parkeko enpresek 2.317 milioi euro fak-
turatzen dituzte. 

Teknologia parkeko erakundeek I+G jardueretan egindako 
gastua 2009 urtean 225 milioi eurokoa izan zen. Kopuru hau 
Autonomia Erkidegoko guztizko gastuaren % 16a da Bizkaiko 
I+G gastuaren %34 inguru, datu hauek nabarmentzen dute I+G 
jarduerak oso bideratuta daudela parkera. 

Era berean, oinarri teknologikoa duten enpresa berrien gara-
pena eta sortzea bultzatzen du. Proiektuek kokaleku zehatz 
bat, kudeaketa eta izaera teknologikoko tutoretza, hasierako 
kapitala eskuratzeko aukera, finantzazio lehenetsia, hainbat 
eragileen elkarlana eta erakundeen laguntzetara sarrera 
jasotzen dute. Horretarako azpiegitura nabarmenak ditu, 
adibidez, Biokabi bioinkubadorea, Elkartegi teknologikoa, 
Nido eraikuntza enpresa berritzaileen aurreneko hiru urtee-
tako inkubazio eta garapenera zuzenduta dago eta Izartek 
erakundeak guztizko laguntza eskaintzen du enpresak sortu 
eta garatzeko. 

Gaur egun Bizkaiko Teknologia Parkeak ondorengo proiektuetan 
lan egiten du:

• Ezkerraldeko Teknologia Parkea. 

Bizkaiko Abanto eta Ortuella udalerrietan kokatuta egongo da. 
Aurreneko kalkuluen arabera 150 enpresa eta 4000 langile 
izango ditu.

• Zorrozaurre Hiriko Parkea (Bilbo).

Kokaleku pribilegiatua du Bilboko zentroan, iraganeko 
portuarekin erlazionatutako gune batean dago eta bertan 
etxebizitzak, aisialdia eta enpresak elkar konbinatuko dira. 
Gune bat du etorkizuneko Bilboko World Trade Center 
zentroarentzako.

• Teknologiaren Interpretazio Zentroa, BTEK.

Proiektu hau 2010 urtean zehar hasiko da, bere helburu orokorra 
teknologia berrien ezaguera eta interpretazioa sustatzea da 
horretarako biztanleriari parkean garatutako aurrerakuntza 
zientifiko eta teknologikoak jakinarazi nahi zaizkio. 

• Euskal Herriko Unibertsitatearen Zientzia Parkea Leioan (UPV/
EHU).
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Unibertsitatearen Zientzia Parkea-
ren helburua enpresen eta uniber-
tsitatearen arteko erlazioa sustatu 
eta oinarri teknologiko duten enpre-
sak eta goi mailako kualifikazioa du-
ten enplegu berriak sortzea da.

Unibertsitatearen Zientzia Parkea

Unibertsitatearen Zientzia Parkea Leioako Campusean eraikiko 
da eta asmoa da lehenengo eraikuntzak abian egotea 2013 
urtean. 400 milioiko inbertsio publikoa eta pribatua izango du. 
Leioako Campuseko ipar-mazela aukeratu da gune zientifikoa 
eraikitzeko, arlo honetan mugarri nabarmena izango da eta 
guztira 184.500 m2-ko azalera izango du. 

Eraikuntza honen helburu nagusia enpresen eta unibertsi-
tatearen arteko erlazioak sustatzea da, oinarri teknologikoa 
duten enpresak eta kualifikazio maila berriak sortzea eta 
hezkuntza maila goreneko enpleguak sortzea, unibertsitateko 
kanpuseko gaitasun zientifiko eta teknologikoak ustiatuz. 

Zientzia parkeak lehen mailako azpiegiturak eta proiektu estrate-
giko batzuk ere izango ditu:

• Egoitza. Zientzia PArkeak egoitza nagusi bat izango du 
enpresen inkubagailu bezala, OTRI bertan aholkularitza eta 
informazio zerbitzuak, bulegoak, bilera gelak eta aurreneko 
enpresa proiektuentzako guenak etab. eskainiko dira. 

• ESS Bilbao. Espainiako egoitza izango da Europako Neu-
troien Espalazio Iturriarentzako eta Zientzia Parkean koka-
tuta egongo da. 

• Bizkaiko Biofisika Unitatea. 

• Plataforma Teknologikoak. Bi eraikuntza dira, bertan diziplina 
anitzeko lan-taldeak kokatuko dira eta unibertsitate eta enpresen 
arteko plataforma mistoak garatuko dira eremu zientifikoaren 
arabera.

• I+G+b egoitzak. 11 egoitza eraikiko dira oinarri zientifiko 
eta teknologikoa duten enpresentzat eta enpresen I+G+b 
sailentzat

Teknologia zentroak
Teknologia zentroak enpresa-erakunde dira eta Berrikuntza 
eta Garapen teknologikoa sustatzen dute enpresetan eta 
gizartean, beren betebeharra ezinbestekoa da aberastasuna 
eta lana sortzeko. 

Euskal Herriko Teknologia eta Ikerkuntza zentroak, parkeetan eta 
hauen inguruneetan ezarritakoak, Europako erreferentzia eredu 
bat dira ikerkuntza eta teknologiaren transferentziaren arloan eta 
enpresei zerbitzu teknologiko aukera zabala eskaintzen die. 

Euskadin bi erakunde nagusik hainbat Zentro Teknologiko dituz-
te. Hauek dira:

• Tecnalia: Erakunde teknologiko pribatu eta independentea 
da, euskal ingurune teknologikoan sortu zen eta nazioarteko 
erreferente bat da, Zentro Teknologiko hauek osatzen dute: Azti, 
European Software Institute (ESI), Fatronik, Inasmet, Labein, 
Neiker eta Robotiker. 
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• IK4. CEIT, CIDETEC, GAIKER, IDEKO, IKERLAN, TEKNIKER 
eta VICOMTech zentro teknologikoek IK4 aliantza sortu zuten 
bakoitzak beren autonomia mantenduz erakunde independien-
te bezala, baina aldi berean baterako proiektuaren onurei ete-
kina ateratzen diete. 

Unibertsitatea-enpresa
Euskal unibertsitatea I+G arloan eman den transformazio eko-
nomiko eta gizartearen eraldaketaren arrakastaren arduradune-
tako bat da. Horregatik plan zehatzen garapena eskatzen zaio 
ikertzaileek lanean eta ikasketetan dituzten, eta garapena eteten 
duten barneko eta kanpoko arazoak konpontzeko. 

Hau da EUSKOIKER, Jakintza Lanezko Ikerkuntza fundazioaren 
helburua. Erakunde hau pribatua da eta ez du irabazi asmorik, 
1979 urtean sortu zen eta Euskal Herriko Unibertsitateak, Hiru 
Foru Aldundiek eta Euskal Herriko Merkataritza Ganberek osatzen 
dute. Fundazio hau RED FUE, unibertsitate eta enpresa arteko 
fundazioen sarearen kide da eta SARETEK euskal teknologia 
sarean parte hartzen du erakunde artekari bezala. 
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Taula eta grafikoen 
aurkibidea

1. taula: Nazioarteko aldagai makroekonomiko nagusien bilakaera eta horientzako aurreikuspe-
nak 2008-2011 urteetarako
1. grafikoa: 2009ko BPGren aldakuntza tasa arlo ekonomikoko
2. grafikoa: BPGren eta pertsona okupatuen aldakuntza Bizkaian
3. grafikoa: Europako biztanleria okupatuaren banaketa prestakuntza mailaren arabera

1. taula: Bilboko eta Bilbo metropolitarreko lurraldearen banaketa 2009an, erabileraren arabera
2. taula: 2009ko urteko CO, NO2, PM, O3 eta SO2 kantitateen batez besteko datuak airean, μgr/
m3-tan, Bilboko estazioetan
3. taula: Udalerriko airearen kalitatea. Hiru euskal hiriburuetan airearen kalitate ona edo onarga-
rria erregistratu den egunen ehunekoa. 2005tik 2009ra
4. taula: 2009ko klima-aldagai nagusiak Bilbon. (Bilboko aireportuko estazio meteorologikoa)
1. grafikoa: Tokiko Agenda 21 egitasmoko eta toki-ekintzako planen jardueren banaketa, gaiaren arabera
2. grafikoa: Bilboko Agenda 21. 2008ko ekintzen egikaritze-maila
3. grafikoa: Jasangarritasunaren adierazleen bilakaera Bilbon
4. grafikoa: Hiri-hondakinen kudeaketa lurralde-eremuen arabera (%) 
5. grafikoa: Bilboko tenperaturen bilakaera, 2001-2009*
6. grafikoa: Bilboko prezipitazioen bilakaera, 2002-2009

Testuinguru sozioekonomiko orokorra

Lurraldea, klima eta ingurumena

......................7

......................8

....................14

....................15

....................22

....................30

....................31

....................33

....................24

....................25

....................26

....................29

....................33

....................33

Oinarrizko azpiegiturak, garraioak eta komunikazioak

1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera 2008-2009. urteetan
2. taula: Bilboko ur-horniketaren bilakaera 2008-2009. urteetan
3. taula: Hiri-hondakinen gaikako bilketaren bilakaera
4. taula: Bilboko herri-argien bilakaera 2008-2009. urteetan
5. taula: Bilboko gas sarea 2008-2009. urteetan
6. taula: 2008-2009ko Bilboko aireportuko aire bidezko zirkulazioaren bilakaera, kontzeptuaren arabera
7. taula: 2009ko Bilboko portuko itsas-trafikoa, kontzeptuaren arabera
8. taula: 2008tik 2009ra Bilbo jatorri-helmuga izan duten erabiltzaileen laburpena, garraio mota 
nagusien arabera
9. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren bilakaera 2004tik 2009ra
10. taula: 2008tik 2009ra Termibus erabili duten pertsonen bilakaera, zerbitzu motaren arabera
11. taula: 2008tik 2009ra beste garraio mota batzuk erabili dituzten pertsonen bilakaera
12. taula: 2008tik 2009ra bitartean Bilbon dauden ibilgailu aktiboen bilakaera, motaren arabera
13. taula: 2008tik 2009ra bitartean Bilbon dauden ibilgailu aktiboen bilakaera, barrutiaren arabera
14. taula: 2009ko Bilboko TAOren araberako aparkaleku kopurua, kolore eta eremuaren arabera
1. grafikoa Bilboko aireportuko bidaiari eta merkantzia trafikoaren bilakaera 1990etik 2009ra
2. grafikoa: Bilboko trafikoaren banaketa sarbideen arabera. (ibilgailuak eguneko)

....................36

....................37

....................37

....................38

....................38

....................40

....................41

....................44

....................45

....................46

....................48

....................48

....................48

....................51

....................40

....................45

1.

2.



BILBOKO URTEKARI SOZIOEKONOMIKOA 2009 265

Taula eta grafikoen 
aurkibidea

Eraikinak eta etxebizitzak

1. taula: 2009. urteko Bilboko etxebizitzen banaketa barrutika
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Demografia

1. taula: Bilboko biztanleriaren mugimendu naturala, 2009
2. taula: Bilboko saldo begetatiboaren, migrazio-saldoaren eta hiri mugimenduaren bilakaera, 
2001-2009
3. taula: Bilboko migrazio mugimenduak, 2009
4. taula: Bilboko biztanleriaren egituraren bilakaera, 1999-2009
5. taula: Bilboko biztanleriaren bilakaera barrutien eta biztanleriaren dentsitatearen arabera, 1999-2009
6. taula: Bilboko biztanleria atzerritarraren bilakaera jatorriaren arabera, 2008-2009 (%)
7. taula: 2009. urteko Bilboko biztanle atzerritarren hezkuntza maila
1. grafikoa: Ugalkortasun koiuntura-adierazlearen bilakaera 1975etik 2009ra
2. grafikoa: Biztanleria adin-tarteen arabera. EB-27 (1997=100)
3. grafikoa: Biztanleriaren bilakaera egindako urteen adin-tartearen arabera. 2007tik 2020rako 
aurreikuspenak
4. grafikoa: EAEko biztanleriaren egituraren bilakaera adin-tarte handien arabera. Aurreikuspena. (%)
5. grafikoa: Bilboko biztanleriaren bilakaera, 1900-2009
6. grafikoa: Bilboko biztanleriaren alta eta baja erregistroen banaketa 2009. urtean, kausaren arabera
7. grafikoa: Jaiotza-tasa gordinen2 bilakaera alderatua eremu geografikoaren arabera, 1999-2009)
8. grafikoa: Bilboko biztanleriaren piramide alderatua, 1999an eta 2009an
9. grafikoa: 65 urte edo gehiago dutenen portzentajearen bilakaera Bilboko guztirakoarekin 
alderatuz. 1990-2009
10. grafikoa: Biztanleriaren banaketa jatorriaren arabera
11. grafikoa: Bilboko biztanleriaren bilakaera auzoen arabera, 2008-2009
12. grafikoa: 1999tik 2009ra biztanleak galdu dituzten udalerriak
13. grafikoa: 2009. urteko Bilboko biztanle atzerritarren banaketa barrutika
14. grafikoa: 2009. urteko Bilboko guztirako biztanleriaren eta atzerritarren banaketa barrutien 
arabera (%)
15. grafikoa: 2009. urteko Bilboko bertako eta atzerriko biztanleriaren banaketa adinaren eta 
sexuaren arabera
16. grafikoa: Bilboko biztanleria atzerritarraren bilakaera kontinenteen arabera, 1996-2009
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1. taula: Giza Garapenaren Indizea EAEn eta beste eremu batzuetan, 2007. urtean
2. taula: Errenta pertsonala eta familia-errenta (€) eremuen arabera, 2003tik 2006ra 
3. taula: Bilboko errenta pertsonala eta familia-errenta, auzoaren arabera, 2006. urtean
4. taula: BPG lurralde historikoaren arabera (milaka €-tan). 2008-2009
5. taula: Per capita BPG lurralde historikoaren eta hiriburuaren arabera (€).
6. taula: Etxe, pertsona eta kontsumo-unitate bakoitzeko urteko batez besteko errenta garbia (€)
7. taula: Euskal etxeen aurrezki eskuragarritasuna 2006tik 2009ra (zorpetutako etxeen %).
8. taula: Zorpetzeak familien egoera ekonomikoan izandako eraginaren bilakaera, 2006tik 2009ra 
(zorpetutako etxeen %)
9. taula: Langabeziagatiko diru-laguntzen onuradunak EAEn, prestazio motaren arabera, 2007tik 
2008ra
10. taula: Pentsioak eta batez besteko zenbatekoa EAEn, 2008tik 2009ra, pentsio motaren arabera
11. taula: EAEko diru-sarreren bermerako sistemaren adierazleak, 2008tik 2009ra
12. taula: Estatuko pobrezia-tasa erlatiboa 2008tik 2009ra, adinaren arabera (%).
13. taula: Bizkaian eta Bilbon Diru-sarreren bermerako errenta jaso duten familiak 2009. urtean
14. taula: Diru-sarreren bermerako errentaren zenbatekoa 2009. urtean
15. taula: Prestazio ekonomikoak: DBE, GLL eta Laguntza bereziak, Bilbon, 2008tik 2009ra
16. taula: DBE eta GLL jaso duten pertsonen ehunekoa, barrutiaren arabera, 2009. urtean
17. taula: Bilboko udal gizarte zerbitzuetan artatu dituzten pertsonak, 2009. urtean
18. taula: Bilboko gizarte-zentroak motaren arabera, 2007tik 2008ra
19. taula: Gizarte zerbitzuetako langileak, gastua eta finantzaketa EAEn eta Bizkaian, 2007tik 2008ra
1. grafikoa: Etxeetako (per capita) errenta gordin eskuragarria eremuen arabera, 2000tik 2007ra
2. grafikoa: Gehieneko eta gutxieneko familia-errenta auzoaren arabera, barrutika. 2006
3. grafikoa: Barne Produktu Gordinaren biztanleko banaketa 2009. urtean. Espainiako indizea=100
4. grafikoa: Per capita BPGaren urteko aldakuntzaren (%) bilakaera EAEko eta lurralde historikoe-
tako biztanle bakoitzeko, 2009. urtean
5. grafikoa: EAEko etxeetako urteko gastuaren (%) egituraren bilakaera 2009. urtean

Biztanleen egoera ekonomikoa eta gizarte zerbitzuak

Hezkuntza eta prestakuntza

1. taula: 10 eta 10 urtetik gorako biztanleak ikasketa mailaren arabera EAEn, Bilbon eta Lurralde 
Historikoetan
2. taula: Erregimen orokorreko ikasleen banaketa, mailaren eta lurraldearen arabera, 2009-2010
3. taula: Bilbon araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioak eskaintzen dituzten ikaste-
txeak, 2009-2010 ikasturtean, titulartasunaren arabera
4. taula: Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioko ikasle kopurua Bilbon 2009-2010 
ikasturtean, mailaren eta titulartasunaren arabera
5. taula: IKTen erabileraren garapena EAEko ikastetxeetan (2002/2003-2009/2010)
6. taula: Araubide Bereziko ikasleen banaketa sare motaren eta sexuaren arabera 2009-2010
7. taula: Ikasle matrikulatuak zikloen arabera, EAE eta Bizkaia. 2008-2009 ikasturtea
8. taula: Ikasleen banaketa ikasketa adarren eta sexuaren arabera. 2008-2009 ikasturtea
9. taula: 2008-2009 ikasturteko unibertsitate ikasleak EHUn, eta urte arteko bilakaera campusen 
eta Bilboko ikastegien arabera
10. taula: EHUko unibertsitate ikasleen lan munduratze tasak. 2005eko promozioa (2008ko azaroa–
abendua)
11. taula: SPEEk Bilbon eskainitako ikastaroetako ikasleak, 2009an, sexuaren arabera
12. taula: Atzerriko ikasleak ikaskuntza mailaren eta sarearen arabera. 2009-2010 ikasturtea (Araubide 
orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa)
1. grafikoa: Gutxieneko Bigarren Hezkuntza gainditu duten 20-24 urteko biztanleak. EB-27ko 
herrialdeak (%).
2. grafikoa: Unibertsitatean matrikulatutako ikasleak erkidego autonomoetan eta populazio osoaren 
gaineko %a. 2008-2009 ikasturtea.
3. Grafikoa: Ikasleak hizkuntza ereduaren arabera Bilbon 2009-2010 ikasturtean
4. grafikoa: Promozioaren lan egoera 2007 (%)
5. grafikoa: Araudi Bereziko Ikastetxeak Bilbon, irakaskuntza motaren arabera
6. grafikoa: EHUko unibertsitate ikasleen lan egoera. 2000-2005 arteko promozioak. Tasak
7. grafikoa. Lanerako prestakuntzako ikasleen lan munduratzea arlo desberdinetan 2008/2009 (%)
8. grafikoa: Atzerriko ikasle tasaren bilakaera EAEn (2000-2001etik 2009-2010 bitarte)
9. grafikoa: Atzerriko ikasleak jatorriaren arabera. 2009-2010 ikasturtea (Araubide orokorreko 
irakaskuntza ez unibertsitarioa)
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Kultura eta kirola

1. taula: Kultur-jardueren inguruko interesa (batez bestekoa). 2007-2008
2. taula: 2009ko Bilboko liburutegien datuak
3. taula: Bilborock 2009ko jarduerak eta bertaratutakoak
4. taula: Bilboko Udalaren 2009ko kultur-ekintzak. Osoko datuak
5. taula: Bilbao Kirolak-en kirol instalazioak 2009an
1. grafikoa: Bilboko liburutegien gaineko adierazleen bilakaera, 2005-2009
2. grafikoa: Arriaga Antzokiko 2009ko ikuskizunak, generoaren arabera
3. grafikoa: Euskalduna Jauregiko 2009ko emanaldiak, generoaren arabera
4. grafikoa: Barakaldo Antzokiko 2009ko ikuskizunak, generoaren arabera
5. grafikoa: 2008-2009 urteetako bisitarien ehunekoaren bilakaera, jatorri geografikoaren arabera
6. grafikoa: 2008-2009 urteetako atzerriko bisitarien ehunekoaren bilakaera, jatorri geogra-
fikoaren arabera
7. grafikoa: 1998-2009 urteetan Museoak euskal ekonomian izandako eragin ekonomikoa
8. grafikoa: Arte Eder Museoak jasotako bisitarien jatorri geografikoa, 2009
9. grafikoa: Bilbao Arte Fundazioaren erabiltzaile eta bisitarien kopuruaren bilakaera, 1998-2009
10. grafikoa: 2009ko jardueretan izandako erabiltzaile eta bisitariak
11. grafikoa: Bilbao Kirolak-en izena eman duen pertsona kopuruaren bilakaera, 2000-2009

Lan-merkatua

1. taula: Enplegu-tasen bilakaera 2000tik 2009ra. Lisboako eta Stockholmeko 2010eko helburuak (%)
2. taula: Bilbon Gizarte Segurantzan afiliatutakoen bilakaera 2008tik 2009ra, afiliazio-erregime-
naren arabera
3. taula: 2009. urtean Bilbo metropolitarrean Gizarte Segurantzan afiliatutakoak, afiliazio-erregime-
naren eta aldakuntzaren %aren arabera, 2008tik 2009ra
4. taula: 2009ko abenduko langabezia-tasa sexuaren eta adinaren arabera, eremu batetik bestera
5. taula: 2009ko abenduan Bilbo metropolitarreko udalerrietan erregistratutako langabetuak, sexua-
ren eta adinaren arabera
6. taula: 2009ko abenduan Bilbo metropolitarreko udalerrietan erregistratutako langabetuak, jar-
dueraren arabera
7. taula: Bizkaian eta Euskadin 2009ko abenduaren 31n afiliatutako atzerritarrak, sexuaren, erre-
gimenaren eta jatorriaren arabera
8. taula: 2009ko indarreko hitzarmen kolektiboak eta horiek baldintzatzen dituzten langileak EAEn 
eta Bizkaian
9. taula: 2009rako hitzartutako soldata-igoerak EAEn eta Bizkaian
10. taula: 2009an lanaldia murriztuko duten indarreko hitzarmen kolektiboen ehunekoa eta horiek 
baldintzatzen dituzten pertsonak, EAEn eta Bizkaian
11. taula: EAEn 2006tik 2009ra egin diren laneko greba kopurua
12. taula: EAEn 2005etik 2009ra onartutako enplegua erregulatzeko espedienteen bilakaera, mo-
taren arabera
13. taula: Langile bakoitzeko hileko lan-kostuaren bilakaera eta unitateko lan-kostua, autonomia 
erkidegoaren arabera, 2006tik 2009ra
14. taula: Bizkaiko laneko ezbehar-tasaren bilakaera, 2005etik 2009ra
15. taula: EAEko, Bizkaiko eta Bilboko laneko ezbehar-tasa 2009an
1. grafikoa: EAEko laneko adierazleen bilakaera 2004tik 2009ra (milaka pertsonatan)
2. grafikoa: Bilbo metropolitarrean egindako kontratuen bilakaera, 2007tik 2009ra
3. grafikoa: Gizarte Segurantzan afiliatutako langileen bilakaera Euskadin, Bizkaian eta Bilbon, 
2003tik 2009ra (abenduaren 31n)
4. grafikoa: EAEko 2009ko batez besteko lan-kostua, sektoreka (€)
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Jarduera ekonomikoa

1. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguaren demografia 2009an
2. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguaren demografia 2009an, jardueraren arabera
3. taula: Establezimenduen kopurua zenbait eremu eta jarduera-arlotan 2009an
4. taula: Enpleguaren banaketa zenbait eremu eta jarduera-arlotan, 2009an
5. taula: Bilboko establezimenduen bilakaera, 2000-2009
6. taula: Bilboko establezimenduen bilakaera, jardueraren arabera, 2000-2009
7. taula: Bilboko establezimenduen bilakaera, barrutiaren arabera, 2000-2009
8. taula: Bilboko establezimenduen bilakaera, enpresaren tamainaren arabera, 2000-2009
9. taula: Bilboko establezimenduen bilakaera, izaera juridikoaren arabera, 2000-2009
10. taula: Establezimenduen bilakaera zenbait eremutan, 2000 eta 2009
11. taula: Sozietate berrien eta kapital sozialaren bilakaera Bilbon, 2000-2009
12. taula: Bilboko sozietate berrien bilakaera 2000-2009. urteetan, sektorearen arabera
13. taula: Txikizkarien establezimenduak eta enplegua Bilbon, 2009. urtean, jarduera-arloaren arabera
14. taula: Txikizkarien azalera Bilbon, 2009. urtean, jarduera-arloaren arabera
15. taula: Bilboko txikizkarien establezimenduak, enplegua eta azalera 2009. urtean, barrutiaren arabera
16. taula: Bilboko txikizkarien establezimenduak 2009. urtean, barrutiaren eta jarduera-arloaren arabera
17. taula: Bilboko txikizkarien establezimenduen bilakaera, 2000tik 2009ra, barrutiaren arabera
18. taula: Bilboko txikizkarien enpleguaren bilakaera, 2000tik 2009ra, barrutiaren arabera
19. taula: Txikizkarien gaineko zifra nagusien arteko alderaketa 2000tik 2009ra
20. taula: Establezimenduen banaketa eremu batzuetan eta besteetan, 2009. urtean, jardueraren arabera
21. taula: Establezimenduen banaketa eremu batzuetan eta besteetan, 2009. urtean, enpleguaren arabera
22. taula: Establezimenduen banaketa eremu batzuetan eta besteetan, 2009. urtean, izaera juri-
dikoaren arabera
23. taula: Hiru euskal hiriburuen enpresa-dentsitatearen alderaketa 2009an
24. taula: EAEn, Bizkaian eta Bilbon 2009. urtean zeuden kooperatibak, motaren arabera
25. taula: 2009an zeuden edo urte horretan eratu ziren lan sozietateen kopurua, eremuaren eta 
motaren arabera
26. taula: Estatuko gizarte ekonomiako langileen banaketa 2009ko 4. hiruhilekoan, adinaren arabera (%)
27. taula: Estatuko gizarte ekonomiako langileen banaketa 2009ko 4. hiruhilekoan, kontratuaren 
arabera (%)
28. taula: Estatuko gizarte ekonomiako langileen banaketa 2009ko 4. hiruhilekoan, antzinatasuna-
ren arabera (%)
29. taula: EAEko jarduera ekintzailearen eta enpresen dinamikaren bilakaera 2004tik 2009ra
30. taula: Jarduera ekintzailearen egoera orokorra 2009. urtean, Bizkaian, EAEn, Estatuan eta 
GEM herrialdeetan
31. taula: Jarduera ekintzailea Bilbo metropolitarraren eremuen arabera 2009. urtean
1. grafikoa: EAEko eta Bizkaiko establezimendu kopuruaren bilakaera, 2005-2009
2. grafikoa: Bilboko enpresen jardueraren banaketa 2009an. Establezimendu kopurua
3. grafikoa: Establezimenduen kopuruaren bilakaera Bilboko jarduera nagusietan, 2005-2009
4. grafikoa: Bilboko establezimenduen kopurua eta enpresa-dentsitatea 2009. urtean, barrutien arabera
5. grafikoa: Tamainaren araberako establezimenduen banaketa zenbait eremutan, 2009. urtean (%)
6. grafikoa: Establezimenduen banaketa izaera juridikoaren arabera, 2009. urtean
7. grafikoa: Bilboko establezimenduen demografiaren bilakaera, 2001-2009
8. grafikoa: Bilbon 2009an sortutako sozietate berriak, jardueraren arabera
9. grafikoa: Txikizkarien salmenten adierazlearen bilakaera 2008tik 2009ra, lurraldearen arabera 
(% erreala)
10. grafikoa: Txikizkarien salmenten adierazlearen bilakaera Bizkaian, motaren arabera (% erreala)
11. grafikoa: Merkataritza establezimenduen, sortzen duten enpleguaren eta hartzen duten azale-
raren bilakaera, Bilbon, 2000tik 2009ra.
12. grafikoa: Txikizkarien establezimenduen saldo garbiaren bilakaera 2000tik 2009ra
13. grafikoa: Enpresen sorkuntza tasa gordina, itxiera tasa eta sorkuntza tasa garbia, 2009an
14. grafikoa: Sorkuntza tasa gordinaren, itxiera tasaren eta sorkuntza tasa garbiaren bilakaera 
Bilbon, 2002tik 2009ra
15. grafikoa: GEM 2009 proiektuko parte-hartzaileen Jarduera Ekintzailearen Guztirako Tasa (TEA)
16. grafikoa: Lurraldeen araberako jarduera ekintzailearen adierazlea 2009an
17. grafikoa: TEA jarduera ekintzailearen adierazlearen bilakaera EAEn eta Espainian, 2004tik 
2009ra (%)
18. grafikoa: TEA jarduera ekintzailearen adierazlearen bilakaera EAEko lurralde historikoetan, 
2004tik 2009ra (%)

9.



BILBOKO URTEKARI SOZIOEKONOMIKOA 2009 269

Taula eta grafikoen 
aurkibidea

..................224

..................224

..................225

..................226 

..................227 

..................230 

..................231

..................235

..................222

..................223

..................225

..................228

..................229

..................231

..................232

..................232

..................233

..................234

..................234

..................235

..................236

..................237

Biltzarrak eta turismoa

1. taula: 2008tik 2009ra Bilbon egindako bileren bilakaera, motaren arabera
2. taula: 2008tik 2009ra Bilbon egindako bileren iraupenaren bilakaera (%)
3. taula: 2008tik 2009ra Bilbon eta Estatuan egindako bilerak eragin dituzten sektoreen bilakaera
4. taula: BECen adierazle nagusien bilakaera, 2007-200
5. taula: 2009an BECen egindako ekitaldiak
6. taula: Bilboko turismoaren datu esanguratsuenen bilakaera, 2008-2009
7. taula: Bilbora etorritako bidaiari kopuruaren eta jatorriaren bilakaera, 2008-2009
8. taula: Bidaiarien kopurua eta ostatu-gauak lurraldearen arabera, 2009
1. grafikoa: Bileren banaketa ekitaldia egiteko tokiaren arabera, 2008
2. grafikoa: Bilbon egindako bileren bilakaera, 2001-2009
3. grafikoa: 2008tik 2009ra Bilbon egindako bileren sasoitik sasoirako bilakaera (%)
4. grafikoa: 2009an Euskalduna Jauregian egindako bilerak
5. grafikoa: ISTE BPG turistikoaren eta Espainiako BPGaren arteko konparazioa. (%) 2009
6. grafikoa: Bilbora etorritako bisitarien bilakaera, 2001-2009
7. grafikoa: 2009an Estatutik etorritako bisitarien jatorria
8. grafikoa: 2009an atzerritik etorritako bisitarien jatorria
9. grafikoa: Bilbon egindako ostatu-gauen bilakaera, 2001-2009
10. grafikoa: Bilbora sasoitik sasoira etorritako bisitarien bilakaera, 2008-2009
11. grafikoa: 2009an Bilboko Aterpetxean erregistratutako pertsonen banaketa, jatorriaren arabera
12. grafikoa: EAEko eta Bilboko okupazio-mailen bilakaera alderatua 1999tik 2009ra
13. grafikoa: 2009ko ostalaritza establezimenduak lurraldearen arabera
14. grafikoa: 2009ko ostalaritzako establezimenduetako eguneko toki kopuruaren eskaintza lurral-
dearen arabera

Informazioaren gizartea. I+G+b teknologikoa

1. taula: Europako berrikuntza indizea EIS 2009 eta bere neurrien indizeak
2. taula: I+G adierazleen alderaketa  hainbat eremuetan, 2008
3. taula: Establezimendu berritzaileak berriketa motaren arabera hainbat eremutan, 2008
4. taula: Jarduera asmatzailearen sailkapena (Asmakizun-eskaera/ Biztanle kopurua) Espainian 
Autonomia Erkidegoaren arabera. 2009
5. taula: EAEko patente eta marken eskaeren bilakaera, 2008-2009
1. grafikoa: IT merkatuaren banaketa estatuan 2009 urtean
2. grafikoa: Ordenagailua, Interneteko konexioa eta posta elektronikoa duten establezimenduak, 
Lurralde Historikoaren arabera 2009an. (establezimenduen ehunekoa)
3. grafikoa: IT hornikuntza Bilboko establezimenduetan enpresaren tamainaren arabera. 2009
4. grafikoa: Internetera konexioa gutxienez 10 langile dituzten enpresetan EAEn eta Bilbon 2009an, 
erabileraren arabera. (Enpresen %a)
5. grafikoa: Web gunea duten enpresak Bilbon, zerbitzuen arabera. 2009. (Enpresen ehunekoa)
6. grafikoa: Enpresen arrazoiak merkataritza elektronikoa ez erabiltzeko. EAE eta Bilbo 2009 
(Enpresen ehunekoa)
7. grafikoa: IT hornikuntzak etxeetan eremu geografikoaren arabera, 2009 (%a)
8. grafikoa: Internet erabiltzen dutenen artean bisita gehien jasotzen dituzten 10 Web guneak, 
2009 (aipamen milakoak)
9. grafikoa: Europako berrikuntza indizea EIS 2009. EAE eta EB-27
10. grafikoa: Berrikuntzaren neurriak EAE eta EB-27 arabera. Europako Berrikuntza Indizea, 
EIS 2009
11. grafikoa: Patente eta marken eskaeraren eboluzioan Espainian, 2000 – 2009
12. grafikoa: Patente eta erabilgarritasun ereduen kontzesioa EAEn 2009an, atalaren arabera Na-
zioarteko Patenteen Sailkapenean 

13. grafikoa: UPV/EHU aurkeztutako patenteen bilakaera. 2004-2009

..................257

..................253

..................254

..................257 

..................257 

..................241
 

..................242

..................243

..................244

..................245

..................246

..................247

..................248

..................250

...................252

...................256

..................258

..................258

11.

10.


	BILBOKO URTEKARI SOZIOEKONOMIKOA 2009
	Aurkibidea
	Testuinguru sozioekonomiko orokorra
	Munduko ekonomia
	Europako ekonomia
	Espainiako ekonomia
	Euskal Herriko ekonomia
	Bizkaiko lurralde historikoko ekonomia
	Joerak
	Ekonomia- eta gizarte-garapenaren estrategiak

	1. Lurraldea, klima eta ingurumena
	Lurraldea
	Bilbo metropolitarraren hir-birsorkuntza

	Ingurumena
	Ingurumena eaen 2009. urtean
	Garapen jasangarria bilbon
	Ingurumenaren aldeko ekintzak bilbon

	Klima

	2. Oinarrizko azpiegiturak, garraioak eta komunikazioak
	Oinarrizko azpiegiturak
	Garraioak eta komunikazioa
	Bilboko aireportua
	Bilboko portua
	Trenbide sistema
	Bide-sarea
	Geltoki intermodala

	Mugikortasuna Bilbon
	Garraio publikoa eta pribatua
	Mugikortasun iraunkorra: oinezkoak eta bizikleta

	Aparkalekuen kudeaketa

	3. Eraikinak eta etxebizitzak
	Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
	Biztanleria eta etxebizitzen estatistika 

	Etxebizitzen eraikuntza
	Etxebizitza berria. Askeak eta babestuak
	Etxebizitza berriaren prezioa

	Bigarren eskuko etxebizitzak. Prezioa
	Alokatutako etxebizitza
	Alokairuaren eskaria 
	Alokairua merkatu askean 
	Alokairua merkatu babestuan

	Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
	Garajeak
	Trastelekuak
	Merkataritza lokalak 

	Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
	Bilboko udal etxebizitzak

	Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

	4. Demografia
	Zahartze demografikoaren erronka
	EAErako aurreikuspenak
	Bilbo: biztanleriaren datu orokorrak
	Bilbo metropolitarra
	Kanpoko biztanleria

	5. Biztanleen egoera ekonomikoa eta gizarte zerbitzuak
	Biztanleen egoera ekonomikoa
	Familia-errenta eta errenta pertsonala
	Barne produktu gordina eta biztanleko bpga
	Etxeetako diru-sarrerak eta gastuak

	Babes Soziala eta Gizarte Zerbitzuak
	Prestazioak eta gizarte zerbitzuak bizkaian
	Prestazioak eta gizarte zerbitzuak bilbon

	Gizarte Zerbitzuen langileak, gastua eta finantzaketa

	6. Hezkuntza eta prestakuntza
	Biztanleriaren hezkuntza maila
	Biztanleriaren hezkuntza maila EAEn

	Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa
	Araubide bereziko irakaskuntza
	Unibertsitateko irakaskuntza
	Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea
	Atzerritarren hezkuntza maila

	7. Kultura eta kirola
	Kultura
	Liburutegiak
	Arte eszenikoak
	Museo jarduerak
	Udal jarduera kulturala

	Kirolak

	8. Lan-merkatua
	Europako eta Estatuko lan- eta gizarte-ingurunea
	Europako eta Estatuko lan- eta gizarte-ingurunea

	Lan-merkatuaren egoera Euskadin
	Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
	Kontratazioak
	Gizarte segurantzan afiliatutakoak
	Erregistratutako langabetu kopurua
	Atzerritik etorritako biztanleak

	Lan baldintzak
	Negoziazio kolektiboa
	Enplegua erregulatzeko espedienteak
	Soldatak eta lan-kostuak
	Laneko ezbehar-tasa


	9. Jarduera ekonomikoa
	ETEak Europan
	ETEak Estatu espainiarrean
	EAEko enpresa-sarea
	Enpresen demografia

	Bilboko enpresa-sarea
	Enpresa establezimenduak
	Sozietate berriak
	Bilboko txikizkako merkataritza 

	Eremuaren araberako enpresa-sarea
	Gizarte ekonomiako enpresak
	Jarduera ekintzaileak

	10. Biltzarrak eta turismoa
	Biltzarrak eta Bilerak
	Testuinguru orokorra
	Bilbon egindako bilerak
	Bilbao Exhibition Centre
	Euskalduna Jauregia

	Turismo jarduera 
	Bilboko turismo jarduera
	Bilboren eta bizkaiaren, EAEren eta hiriburuen arteko turismo jardueraren konparazioa


	11. Informazioaren gizartea, ikerketa, garapena eta berrikuntza teknologikoa
	Informazioaren gizartea
	Informazioaren eta komunikazioaren teknologien sektorea
	Informazioaren gizartea enpresetan 
	Informazioaren gizartea etxeetan 

	Berrikuntza, ikerkuntza eta garapen teknologikoa
	Ikerketa eta garapen teknologikoko jarduerak 
	Patenteak eta markak euskal autonomia erkidegoan 
	Berrikuntzaren testuingurua. ikerketa kooperatiboaren zentroak, teknologia-parkeak teknologia zentroak 


	Taula eta grafikoen aurkibidea




