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Munduko ekonomia

2010ean munduko ekonomiak hoberantz egin bazuen ere, suspertze 
ezegonkorra eta oso aldakorra izan da han eta hemen ikusitakoa. Nahiz 
eta aurreneko sei hilabeteetako gorakada argia izan zen, zergetan eta 
politika monetarioetan ezarritako neurri pizgarriak direla medio, urtearen 
bigarren zatian hazkuntza joera kaskartuz joan zen.

Oro har, munduko ekonomiak % 5 egin zuen gora, baina herrialde batzuen 
eta besteen ekonomien susperraldian erritmo oso ezberdinak antzeman 
izan dira. Gorakadarik handiena gorabidean dauden merkatuetan nabaritu 
zen, % 7,1, hain zuzen ere. Eurogunean, ordea, ekonomia ez zen horie-
tan adina hazi, % 1,7 baino ez. Gauza bera gertatu zen Estatu Batuetan 
eta Japonian, gorakada neurritsuagoa izan zuten alegia: % 2,8 eta % 3,7, 
hurrenez hurren.

Hau da, munduko ekonomiak gorako bidean jarraitu zuen, etenik gabe, 
baina alde handia egon da batzuen eta besteen artean: ekonomia aurre-
ratuenak makal ibili ziren gorabidean dauden merkatuen aldean, hazteko 
joerari tinko eutsi baitzieten hauek. Ildo beretik, indartsu agertu ziren diru-
sarrera urriko herrialdeak ere. Izan ere, munduko ekonomiaren zabalkun-
dearen erdia baino gehiago beraiek lortua da. Zerk eragin zuen batzuen 
eta besteen arteko aldea hain nabarmena izatea? Bada, gorabidean 
dauden ekonomia gehienek finantza arloan gehiegikeriarik egin ez izana 
badu horrekin zerikusia, 2009ko atzeraldia hasi aurretik, bederen. 

Diru merkatuak 2009an hobera egin zuenez, 2010ean, politika moneta-
rioa sustatzera zuzendutako ohiz kanpoko zenbait neurri apurka-apurka 
baztertu ahal izan ziren. Gauzak horrela, lehen seihilekoaren gorakada-
ren atzean bi kausa egon dira: batetik, zergetan eta politika monetarioe-
tan ezarritako neurriak, finantzaketa-baldintzen nolabaiteko normaltzeak 
lagunduta; eta bestetik, enpresen sektorearen eta kontsumitzaileen kon-
fiantza areagotu izana.

Lehen seihileko horretan ekonomia-jardueran antzemandako hobetzeari 
zera gehitu behar zaio: herrialdeen arteko merkataritzak bizi izan zuen 
erabateko susperraldia. Esportazioen eta inportazioen hazkundearen da-
tuak horren adibide garbia dira.

Urtearen bigarren zatian, ordea, lehen sei hilabeteetan munduko eko-
nomia hauspotu zuten neurri edo baldintza horiek indarge geratuz 
joan ziren. Indargetze horren atzean, zerga-baldintza pizgarriak eza-
batu izana dago, batik bat. Hortaz, susperraldiaren ibilbidea bertikala 
izan zen, bai, baina neurriz egin zuen gora. Bestetik, sektore anitzetan 
egokitzapen-neurriak bideratu izanak, eta lan-merkatuek guztiz ahul 
jarraitu izanak ere (ekonomia aurreratuetan bereziki) izan zuen era-
gina munduko ekonomiaren suspertze prozesuaren bizitasun ezan. 
Aldi berean, atzeraldia munduko merkataritzako jardueretara hedatuz 
joan zen, bigarren seihilekoan, eta horren eraginez, urteko lehen sei 
hiletan baino motelago egin zuten gorantz jardueron datuek.

Inflazioak gora egingo zuen beldurra bere horretan mantendu zen 
urte osoan, nahiz eta bigarren seihilekoan lehengaien prezioek gora 
egin zuten, gutxika-gutxika. Ekonomia aurreratuetan, salbuespenen 
bat egon bazen ere, inflazioaren presioa egonkor agertu zen, bai au-
rreikuspenak behar bezala finkatu izan zirelako, bai ekoizpeneko gai-
neratikoaren maila nahikoa izan zelako.

Egoera hori bestelakoa izan zen, ordea, gorabidean dauden he-
rrialdeen ekonomietan. Izan ere, nabarmenagoa izan baitzen infla-
zioaren presioa azken horietan; batik bat, lehengaien prezioek gora 
egin zutelako, eta herrialdeon ekoizteko ahalmenak gero eta muga 
handiagoak zituelako. Inflazioaren mehatxuak giroa kaskartu zuen, 
eta, horren ondorioz, gorabidean dauden ekonomietako banku zen-
tralek atzera egin zuten lehendik ezarritako zenbait neurritan: esate-
rako, likidezia sustatzeko ekimen ezohikoetan. Bide hori baztertuta, 
beraz, politika monetario zorrotzagoei eutsi zieten berriro herrialde 
horietako bankuek.

Hala ere, susperraldiak bere bideari eutsi ziola dirudi, aurreikusitako 
gorabehera guztien gainetik ere. Enpleguari begira, munduko he-
rrialde gehienetan batutako datuak hobeak izan dira 2010ean, baina 
langabezia-tasa handiegia izan da oraindik ere.

Langabezia-tasa gehiegizkoak izan dira, 2010. urtean ere, ekonomia 
garatu nagusien erronkarik handiena: alde batetik, langabeen ko-
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puruek dakartzaten ondorioak larriak izan daitezkeelako, bai makroeko-
nomian, bai gizartean; eta, bestetik, aldi baterako zela ematen zuen lan-
postu falta hori finkatu eta egiturazko langabezia bihurtuko zen beldurra 
zabaltzen ari zelako.

KONTZEPTUA 2009 2010 2011 2012
BPGd ERREALA (Urteko hazkundearen %)
EEBB -2,4 2,7 2,2 3,1
Japonia -5,2 3,7 1,7 1,3
Eurogunea -4,1 1,7 1,7 2,0
ELGA -3,3 2,8 2,3 2,8
BARNEKO ESKARI ERREALA (Urteko hazkundearen %)
EEBB -0,7 -3,4 3,0 2,2
Japonia -1,3 -4,0 1,0 1,3
Eurogunea 0,5 -3,3 1,0 0,9
ELGA 0,1 -3,7 0,9 0,8
BPGdaren 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 9,5
Japonia 4,0 5,1 5,1 4,9
Eurogunea 7,5 9,4 9,9 9,6
ELGA 6,0 8,1 8,3 8,1

(1) BPGd osatzen duten ondasun eta zerbitzu guztien prezio maila neurtzen duen indizea.
Iturria: ELGA (2011ko maiatzerako aurreikuspenak).

1. taula: Aldagai makroekonomiko nagusien bilakaera (2009tik 2010erako 
datu errealak) eta aurreikuspena (2011tik 2012rako datuak) nazioartean. 
(Urtetik urterako aldakuntza-tasa). 2009-2012.
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Europako ekonomia

Urte hasieran, eurogunean hobera egin zuen ekonomiak, unean uneko 
baldintzak eta neurri pizgarriak tartean. Herrialde batzuen eta besteen 
hazkundearen eta inflazioaren datuetan alderik egon bazen ere, oro har, 
maila berean egon ziren denak, 2009ko datuekin alderatuta. Normala da, 
bestalde, alde hori murriztu izana, inguruko ekonomiak berriz orekatzeko 
hainbat prozesu garatu zen-eta.

Beraz, finantza-merkatuen baldintzak hobera egiten zuten heinean, liki-
dezia areagotzeko pizgarriak kendu ziren, bata bestearen atzetik. Edonola 
ere, oraindik ere ziurgabetasuna nagusi zela, behin edo behin laguntzaren 
bat jaso izan zuten banku-sistemek. 

Hala gertatu zen Grezian, hain zuzen ere. Zergatik eta herrialdearen 
zor publikoa eta errendimenduaren diferentzialak izugarri igo zirelako. 
EBk erreskate-plana mamitu eta adostu zuen apirilaren 10eko eta 11ko 
asteburuan. Hurrengo egunetan, aldiz, tentsioak gora egin zuen berriz 
ere, Greziaren eta Portugalen zor subiranoaren kreditu-kalifikazioa be-
heratu izanak krisi berria sortu eta herrialdeonganako konfiantza ko-
lokan jarri baitzuen.

Urtetik urterako inflazioa murriztuz joan zen 2010ean, kontsumo prezioei 
esker: urtarrilean % 2tik zertxobait gorago bazegoen, abuztuan % 1,6ra 
jaitsi zen. Gero, ordea, berriz igo zen, eta abendurako % 2,1ekoa zen 
jada; batik bat, lehengaien prezioen gorabeherak zirela-eta. 

Oro har, beraz, 2010eko bilakaera makroekonomikoa uste baino hobea 
izan zen, nahiz eta zor subiranoaren krisia kaltegarri izan. Joera positibo 
horrekin, % 1,8 egin zuen gora urtetik urterako BPGdaren hazkunde-tasak, 
eta horrek aurreikuspenak nabarmen igo beharra ekarri zuen.

 1. grafikoa: BPGdaren aldakuntza-tasa arlo ekonomikoko. 2010.

Iturria: Eurostat.
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Espainiako ekonomia

Espainiako ekonomiarentzat urte gogorra izan da 2010eko hau, 15 urtean 
lehen aldiz erregistratu baitira estatuan Europar Batasunaren BPGdtik 
beherako datuak: Espainiako ekonomia % 0,1 jaitsi zen, eta EBk, berriz, 
datu positiboa lortu zuen, % 1,7koa. Urteko batez besteko hazkunde-tasa-
ri begira, Espainia Grezia buru zuen multzoan zegoen; hau da,BPGdaren 
datu eskasak eta beheranzkoak zituzten herrialdeen artean (Greziak -% 
4,5eko BPGd zuen). Dena den, esan beharra dago horien artean Espainia 
zela, hain zuzen, susperraldiaren bidean sartzeko aukera gehien zuena.

2010. urtean, estatu barneko eskaria ahulduz joan zen (2009an adina ez, 
behintzat), nahiz eta kanpoko eskari garbiak eta esportazioek kontrako 
joera azaldu zuten. 

Barneko eskaria etxebizitzen eta azpiegituren eraikuntzan jaitsi zen, ba-
tik bat (-% 1,2 eta -% 10, hurrenez hurren), baita kontsumo publikoan 
ere (-% 0,7). Bestalde, ondasun eta zerbitzuen esportazioek sekulako 
gorakada izan zuten, 2009. urteko datuekin konparatuta (% 10,3). Inpor-
tazioek ere % 5,4 egin zuten gora, eta horri esker, asko hobetu ziren es-
tatuko datuak beste herrialdeetakoen aldean, aurreko urtean ez bezala.

Ekoizpenean inbertitutakoak ere ekarri zuen emaitza onik 2010ean, ba-
tez ere ekipamendu-ondasunetan. Hain justu, sektore horretan lortutako 
urtetik urterako hazkundea % 2tik gertu egon zen, 2010. urte bukaeran. 
Gainera, inbertsio pribatua biziberritu zen nonbait, honako arrazoi hauek 
zirela medio: batetik, eskaria suspertzearekin batera enpresen arlorako 
aurreikuspenak hobetu izana; eta bestetik, kanpoko kontuei begira, 
akzioen kotizazioak bilakaera positiboa eduki izana.

Aurrerapausoak aurrerapauso, desagertutako enpresa kopurua eta ekono-
miaren sektore anitzetan salmentek izan zuten beherakada garbia kontuan 
hartzeko moduak dira. Txikizkako merkataritzari dagokionez, datuak txarra-
goak izan ziren 2010ean 2009an baino. Hau da, salmenten beherakadak 
gogorrago astindu zituen saltoki txikiak kate handiak baino: % 0,1 gutxiago 
saldu zuten saltoki handiek 2010ean, aurreko urtearekin alderatuta.

Ekonomia-jarduera murriztu izanak zera ekarri zuen: langabeziak gora 
egitea eta lanpostuak suntsitzea, estatuan lanaren aldetik inoiz bizi izan 
den egoera larrienera iritsi arte. Datuek hala erakusten dute: 2010ean, 
237.700 lanpostu galdu ziren, 2009ko datuekin konparatuz gero. Gai-
nera, lanik gabe geratu zirenak 370.000 gehiago izan ziren. Hau da, 

langabezia-tasa % 20,3koa izatera heldu zen 2010. urte bukaeran, 
edo, beste modu batera esanda, 4,7 milioi lagun ziren langabezian 
urte bukaeran. Langabeen artean, 16 eta 24 urte bitarteko gazteak 
ziren gehienak; eta horiekin batera, etorkinak eta luzaroko langabeak. 
Ekonomia-sektoreei begira, lan-aukera gehien sortu zuen arloa ne-
kazaritza izan zen, elikagaien prezioek gora egiteak jarduera areago-
tzea ekarri baitzuen. Industria arloan ez zen 2009an adina lanpostu 
suntsitu, baina, horrekin guztiarekin ere, 60.000 izan ziren guztira 
lanetik bota zituztenak. Eraikuntzaren sektoreak bide beretik jarraitu 
zuen, goitik behera eraldatzeko prozesuan sartuta (230.000 lanpostu 
garbi suntsitu ziren arloko jardueretan). Zerbitzuek, aldiz, gora egin 
zuten 2009ko datuekin konparatuta, nahiz eta gorakada oso txikia 
izan zen.

Orain artekoak esan eta gero, badago urte horretan gertatu zirenen ar-
tean aipatu beharreko beste kontu bat ere: uztailean gobernuak BEZa igo 
izana. Hona hemen neurri horrek izan zituen ondorioak: ibilgailu gutxia-
go matrikulatu zen, txikizkako salmentak murriztu ziren, eta kontsumo-
ondasun iraunkorren eta ekipamendu-ondasunen ekoizpen industrialak 
behera egin zuen. Argi dago, beraz, zergen aldaketa horrek kalte egin 
ziela, bai kontsumoari, bai eta inbertsioari ere, urtearen bigarren zatian.

Bestetik, krisiaren ondorioz berankortasuna areagotu zenez, finantza-
entitateek are zuhurrago ibili ziren kredituak emateko orduan. Hau 
da, enpresek oztopo handiagoak izan zituzten 2010ean finantzaketa 
lortzeko. 2009an enpresei eta familiei emandako kreditu berriak % 8,7 
jaitsi baziren, 2010ean % 22,6 murriztu ziren.   

Hurrengo grafikoan ikus daitekeenez, 2010. urtean, kanpoko sekto-
rearen gorakadak (% 1,1) eragin positiboa izan zuen BPGdean, bar-
neko eskarian ez bezala (-% 1,2). Aurretik ere, 2008an, gertatu zen 
halakorik, eta 2010ean are nabariagoa izan da joera hori. 2011n ildo 
beretik joko omen dute datuok, adituen ustez. Hori ez ezik, ondasun 
eta zerbitzuen esportazioen igoerak (munduko herrialde gehienen 
datuei gailentzen zaien emaitzekin, gainera) zera erakusten du: le-
henengo eta behin, Espainiak beste herrialdeetan sartzeko ahalmen 
handiagoa duela; eta bigarren, kanpoko salmenten aniztasun geo-
grafikoa zabaltzen ari dela, nola eta hazteko aukera gehien ematen 
dituzten produktuetan eta xedeetan zentratuz.
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2. grafikoa: Hiruhileroko kontabilitate nazionala. 2006-2010.
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Iturria: INE (CNTR) eta FUNCAS.
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Euskal Herriko ekonomia

Euskal Autonomia Erkidegoak suspertzeko bideari heldu ziola dirudi, bizkor-
tze hori nahiko arina izan bazen ere. Hala erakusten dute urteko hiruhile-
ko guztien hazkunde positiboek, bederen. Urtetik urterako batez besteko 
hazkunde-tasa % 0,3koa izan zen 2010. urte amaieran, Eustaten esanetan.

Sektore batzuen eta besteen bilakaerari erreparatuz gero, zera ageri da, 
eraikuntza izan zela okerren aritu zena, beste sektore guztiak baino askoz 
atzerago geratu arte. 2010ean are azkarrago egin zuen okerrera, gaine-
ra: 2009ko datuarekin alderatuta, eraikuntza-jardueren urtetik urterako 
BPGdaren tasa % 5,9 jaitsi baitzen urte amaieran. Eraikinak altxatzeko 
egitasmoak % 25,2 gutxitu ziren. Obra zibilek, ordea, % 6,5 egin zuten 
gora. Dena den, etxebizitzen salerosketaren datuak aski onak izan ziren 
2010ean; etxebizitza libreen eta babestuen merkatua bizi samar aritu ze-
nez, guztirako datuak % 24,9 egin zuen gora.

3. grafikoa: BPGdaren hazkunde-tasak (%). EAE. 2010. 

(1) Urtaroen eta egutegiaren eraginetatik zuzendutako datuak.
Iturria: Eustat. Hiruhileroko kontu ekonomikoen aurrerapena.

Eraikuntzaren datuaren beste muturrean industriaren eta zerbitzuen 
sektoreak daude, urte amaieran aurrera egitea lortu zutenak, aurrera-
pauso sendorik eman ez zuten arren. Euskal Herriko industria-ekoiz-
penaren adierazlea % 1,6 igo zen 2010ean, aurretik, bi urtez segidan 
emaitza negatiboak lortu izan bazituen ere. Dirudienez, zerbitzuen 
sektorea urte osoan hobekien moldatu zena da, bai urtetik urterako 
datuek (% 1,1), bai hiruhilekotik hiruhilekorako datuek gorako bideari 
eutsi baitzioten, urteko hiruhileko guztietan.

Gastuen aldetik, Eustatek emandako argibideei jarraiki, behera egin 
zuen % 0,7 Barneko Eskariak. Murrizte horren adierazgarririk nabar-
menenak hauexek izan ziren: Etxeetako azken kontsumoaren gastua-
ren gorakada (% 0,8), eta Herri-administrazioen azken kontsumoaren 
gastuaren bilakaera positiboa (% 1,3).
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2. taula: Langabeziaren bilakaera EAEn, ekonomia-sektoreen eta sexuaren arabera. 2008-2010.

Iturria: Eustat.

Kanpoko eskaria izan zen 2010eko urteak eman zuen daturik dinamikoena 
Euskadin. Estatuaren batez bestekoa gainditu ez ezik, urte amaieran ere, 
BPGd orokorrari ekarpen positiboa egitea lortu zuten kontzeptu gutxieta-
riko bat izan zen: guztira, 17.546 milioi euro, hots, aurreko urtean baino % 
20,1 gehiago. Inportazioei begira, hazkundea % 24,3koa izan zen; guztira, 
15.257 milioi euro. Beraz, ekitaldiaren merkataritza-saldoak (esportazioak 
ken inportazioak) 2.289 milioi euroko superabita izan zuen 2010ean.

Euskadiko ekonomiaren hazkundea oztopatu duen arazo larriena enple-
gua da, suspertu gabe eta aurrera egin ezinik jarraitzen duelako. Kontsul-
tatutako Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera, langabeen kopuruak 
txikiagoak edo handiagoak dira. Oro har, 104.200dik 114.900era doan 
tarteko zifrak ematen dituzte batzuek eta besteek. Eustaten kalkuluek 
ondorioztatu dutenez, euskal langabetuen kopurua % 10ekoa izan zen 
azken hiruhilekoan, eta 9.100 lanpostu galdu ziren urtebetean.

Ez dago dudarik, egun daukagun krisialdian eta antzeko egoeretan 
izan ohi dira lagungarrien aberastasuna eta enplegua sortzeko gai 
diren ekintzaileak eta enpresa berriak sortzen dituztenak. Pasa den 
urtean 3.151 elkarte berri sortu zen Euskal Autonomia Erkidegoan; 
hau da, 185 enpresa gehiago, 2009ko datuarekin alderatuta.

EAEn ERREGISTRATUTAKO LANGABEZIA, EKONOMIA-SEKTOREEN ARABERA
Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzuak Aurretik ere lanik gabea

2008 1.006 17.109 10.063 65.415 7.044

2009 1.253 25.061 16.443 78.092 7.348

2010 1.897 23.053 16.995 83.859 10.157

EAEn ERREGISTRATUTAKO LANGABEZIA, SEXUAREN ARABERA
Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira %-tan

2008 48.694 51.943 100.637 % 6,5

2009 65.085 63.116 128.201 % 11

2010 67.330 68.631 135.961 % 10,6
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Bizkaiko lurralde historikoko ekonomia

Bizkaiko ekonomiaren ekoizpenaren datuak onak izan ziren urtearen lau 
hiruhilekoetan. Ekonomia-estatistiken arabera, 2010eko egoera 2009koa 
baino askoz hobea izan zen. Bizkaiko ekonomia-jarduerak sortutako BPGd 
% 0,2 igo zen urtetik urtera. Hala ere, ez zen euskal ekonomian batutako 
datura (% 0,3) iritsi, ezta 16 herrialdeen Eurogunearen datura (% 1,9) edo 
27en EBren datura (% 2,1) ere. Bai gainditu zuen, ordea, Espainiako eko-
nomiaren hazkundearen datua (-% 0,1), gain-gainetik izan bazen ere.

Beste behin, industria beste sektoreei gailendu zitzaien. Izan ere, 2010eko 
BPGdaren hazkundearen eragile nagusietako bat izan zen, eta horri es-
ker mantendu ahal izan ziren enpleguaren datuak zeuden-zeudenean, 
industriaren sektorean. Zerbitzuen sektoreak ere egin zuen gora, etenik 
gabe, baina erritmoa geldotu zela onartu behar da. Gainera, azpisektore 
guztiek ez zuten ibilbide bera jarraitu 2010ean: bildutako datuak beste-
lakoak izan dira batzuetan eta besteetan. 

Etxeen erosteko ahalmenak behera egin du ezinbestean, inflazioak eta 
soldaten izozteak jota. Horrexegatik, bada, merkataritzaren konfiantza-
maila neurtzen duen adierazlea gora egin ezinik geratu da. Turismoaren 
sektorearen egoera bestelakoa izan da, ordea, inoiz ikusi gabeko datuak 
lortu dira jarduera turistikoetan: Bizkaian egindako ostatu-gauen kopurua 
handitu da, eta turisten batez besteko egonaldiak luzatu dira. 

4. grafikoa: BPGdaren eta pertsona okupatuen aldakuntza Bizkaian. (Hiruhilekotik hiruhilekorako aldakuntzak).

Iturria: Eustat. (Urtaroen eraginetatik zuzendutako datuak).

Eraikuntzaren sektoreak, bestalde, 2010eko bukaerako datuei errepara-
tuta, urte hasieratik erakutsitako joera negatiboari eutsi diola argi geratu 
da. Izan ere, lurralde historikoaren ekonomia-jardueraren trabarik handie-
na izan baita. Sektoreak emaitza txarrei eutsi badie, sektoreari laguntzeko 
programak amaituz joan direlako edo eten egin dituztelako gertatu da, eta 
horren ondorioz, lizitazio ofizialen kopurua ere jaitsi delako.

2010. urteak aurrera egin ahala, argi ikusi da kanpo merkatuan bar-
nekoan baino gehiago saldu dela (enpresen esportazioek % 56 egin 
dute gora, eta estatu barneko salmentek, % 36 baino ez). Guztira, 
esportazioek 7.687 milioi euro batu dituzte; hots, aurreko urtean baino 
% 29,3 gehiago. Inportazioek, aldiz, 9.768 milioi lortu dituzte eta % 
27,8 igo dira. Horrek esan nahi du 2010eko defizit komertziala 2.110 
milioikoa dela, aurreko urtean baino 391 milioi gehiagokoa alegia.

Bizkaian ere lan-merkatua da kezkarik larriena. Ekonomiaren susperral-
dia hain ahula izanik, ez dago lan-merkatuaren joera orokorrari buelta 
emateko aukerarik, eta horrela oso zaila da lanpostuak sortzen hastea. 
Eustatek argitaratu duen informazioaren arabera, gero eta langabe ge-
hiago dago: batez beste, 55.200 pertsona; hau da, 2009ko batez besteko 
datutik gora (8.400 lagun gehiago). Urtearen azken hiruhilekoan, gaine-
ra, % 10,6ko langabezia-tasa erregistratu da lurralde historiko horretan.
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Etorriko direnak

Oro har, mundu osoan bideratzen ari den suspertze prozesuan bi ezau-
garri nagusi daude: batetik, ekonomia aurreratu gehienek oraindik ere 
zailtasunak dauzkatela; eta bestetik, herrialde garatuek eta gorabidean 
dauden herrialdeek erritmo ezberdinarekin egiten dutela aurrera. 2010eko 
bigarren seihilekoan hazkunde-erritmoa gutxituz joan da. Eta horrez gain, 
Asiako ekonomiak larregi berotzen ari diren zantzuak ageri dira. Egoera 
horrek munduko ekonomiaren egonkortasuna kolokan jartzen du hurren-
go urteetarako. 

Inork ezin ukatu dezake orain arte ezarritako ezohiko neurriak lagungarri 
izan direla, bai finantza-merkatuak baretzeko, bai susperraldiaren bidetik 
abiatzeko. Hala ere, egiturazko arazoak gainditzeak berekin dakarren lan 
eskergak zera erakusten du, krisia gainditzea pentsatzen genuen baino 
askoz gogorragoa izango dela, eta epe luzerako prozesua dela esku ar-
tean dugun hau.

Bi abiaduratan jarraituko omen dute 2011n suspertze-lanek. Enplegu-
tasak handiak izango dira, aurrekoen paretik, eta eurogunearen ingu-
ruetako herrialdeetan bizitako tentsioak berriz pizten badira, ekonomia 
atzera egiteko arriskuan egongo da. Gorabidean dauden herrialdeen ar-
tean, asko izango dira gora eta gora jarraituko dutenak, nahiz eta inflazio-
presioen adi ere egon beharko duten. Gainera, herrialde batzuetan ikusi 
dira dagoeneko gainberotzearen arrastoak, kapital kopuru handiak berta-
ratzen ari direlako, besteak beste. 

Oro har, beraz, munduak aurrera egiten jarraitzen du susperraldiaren bi-
detik, baina suspertze hori ez da toki guztietan modu berean gertatzen, 
eta gehienetan ere, ez du indar handirik. Izan ere, krisia atzean uztea 
eragozten duten arriskuak ez dira nolanahikoak. Nahitaezkoa da, hortaz, 
neurri sakonak eta azkarrak ezartzea; zertarako eta herrialde aurrera-
tuek dituzten zergen gaineko desorekak zuzentzeko, eta haien finantza-
sistemak garbitu eta eraberritzeko. Ahaleginok mundu osoan egitekoak 
badira ere, eurogunean bereziki badago hainbat lan egiteke, osatzen du-
ten herrialdeen subiranotasun- eta finantza-arazoak gainditu nahi badira. 
Hori guztia, jakina, gorabidean dauden herrialde garrantzitsuenen gain-
berotzeko presioak kontrolpean mantenduko dituzten politikekin lagun-
duta. Neurriokin, gainera, oreka aurkitzen lagundu behar zaie, kanpoko 
herrialdeekin bideratutako harremanen bitartez.

Hainbat dira 2011. urtean ekonomiaren bilakaera baldintzatuko duten 
kausak: hala nola langabezia-tasa altuak; politika pizgarriak azkarregi 
kendu izanak ekarritako arriskuak eta ziurgabetasuna; dibisa-merka-
tuen hegazkortasuna, eta munduko herrialdeen arteko aldea are ge-
hiago zabaldu izana. 

Nazio Batuen Erakundeak plazaratutako txosten batean, “Munduko 
ekonomiaren egoerari eta 2011rako aurreikuspenei buruzko txostena” 
delakoan, datu hauek eman dira: munduko ekonomia % 3,1 igoko 
omen da 2011n, eta % 3,5 2012an. Hau da, 2010erako zenbatetsitako 
% 3,6tik beherako hazkundea aurreikusi da. Krisialdiaren eraginez 
galdutako lanpostuak leheneratzeko beharrezko diren zifretatik oso 
urrun daude, beraz, aurreikuspenok.

NDF eta ELGAk Espainiako ekonomia “kamera geldoko” abiaduran 
suspertuko dela diote; % 0,7ren inguruan aurreikusi dute BPGdaren 
hazkundea. Enpleguari begira, urtetik urterako batez bestekoa % 1 
murriztuko omen da, eta langabezia-tasa % 20,8 ingurukoa izango 
da. Dena den, aintzat hartu behar da zifra horiek biztanleria akti-
boaren bilakaeraren araberakoak izango direla, betiere, eta bilakaera 
hori aurreikusterik ez dago.

Euskadin ere, hobera egingo dela dirudien arren, 2011k zailtasun asko 
ekarriko die euskal enpresei. Izan ere, ekonomia-jardueraren eta lan-
merkatuaren leheneratze prozesua uste baino luzeagoa izango da. 
Eusko Jaurlaritzak egin berri dituen kalkuluetan, hazkunderako au-
rreikuspenak beheratu behar izan dituzte: % 1,4ko zifra zenbatetsi dute 
azkenean 2011. urterako, eta % 2koa 2012ko lehen seihilekorako.
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Ekonomia- eta gizarte-garapenaren estrategiak

Europar Batasunak Europa 2020 estrategia deritzona diseinatu du, Eu-
ropa krisialditik are indartsuago atera dadin, eta lehendik zituen enplegu-
mailara, ekoizkortasun datuetara eta gizarte-kohesiora itzuli dadin.

Horrek guztiak ardura politikoa bete-betean gain hartzea eta onartzea dakar, 
baita Europa osoko eragileen bat-egitea eta parte-hartzea bermatzea ere. 
Bost helburutan bildu ditu Europar Batasunak 2020rako lortu beharrekoak:

20 eta 64 urte bitartekoen % 75ek lanpostu bat eduki beharko du.• 
EBren BPGdaren % 3 I+G jardueretan inbertitu beharko da. • 
Klima/energiaren arloan «20/20/20» ekimenaren helburuak erdietsiko • 
dira.
Eskola uzte goiztiarraren tasa % 10etik beherakoa izan beharko da, • 
eta gutxienez gazteen % 40k titulazio edo diplomaren bat eduki be-
harko du. 
20 milioi pertsona gutxiago egongo da pobre izateko arriskuan.• 

Horiek bezalako asmo handiko helburuak lortzekotan, Europa 2020 
estrategiak hazkundearen eragile nagusi diren hiru ardatz hartu ditu 
oinarri modura: 

Hazkunde zentzuduna: ezaguera, berrikuntza, hezkuntza eta gizarte • 
digitala bultzatzea. 
Hazkunde jasangarria: ekoizkortasun eraginkorragoa sustatzea, ba-• 
liabideak zentzuz erabili ahal izateko; betiere, lehiakortasuna bizkor-
tzeari uko egin gabe. 
Hazkunde bateratzailea: lan-merkatuan esku hartzea areagotzea, • 
prestakuntza denen eskura jartzea eta pobreziaren aurka egitea.

Hori guztia esanda, Europa 2020 estrategiaren helburuak bitan laburbil-
du daitezke: batetik, krisia igaro eta gero EBko herrialdeak indarberrituta 
izatea; eta bestetik, herrialdeotako ekonomia eraldatzea, zentzuzkoa, 
jasangarria eta bateratzailea izan dadin; zertarako eta enplegu-maila al-
tuak, ekoizkortasuna, lehiakortasuna eta gizarte-kohesioa lortzeko. Hori 
da bidea, EBren ustez, XXI. mendeko merkatuko ekonomia lehiakorra 
eta soziala sortzeko. Edo beste modu batera esanda, merkatuko era-
gileen zein enpresen eta herritarren konfiantza pizteko gai izango den 
ekonomia eredua ezartzeko.

Horren ildotik, 2011ko urtarrilean abiarazi zen Europa 2020 estrategia 
ezartzera zuzendutako koordinazio estrategikoaren lehen seihilekoa 
Europan. Hartara, Hazkundeari buruzko Urteko aurrera begirako az-
terketa argitaratu zuten. Dokumentu horretan, suspertze prozesua epe 
laburrean sendotzeko zer esku-hartze egin behar den ezarri da. Era 
berean, lehiakide nagusien maila berean mantentzeko gomendioak 
ematen ditu agiriak, eta EBko herrialdeei, finkatutako xedeak lortzera 
bidean aurrera egiteko prestatu daitezen, aholku lagungarriak ere es-
kaintzen dizkie.

Egoeraren premia zenbaterainokoa den ikusita, Batzordeak lehenta-
suna daukaten hamar neurri aurkeztu ditu. Horretarako, Europa 2020 
estrategian ezinbestekotzat jotako zenbait neurritan oinarrituta, sus-
pertze prozesuaren ikuspegi integratua osatu du; hona hemen neu-
rriok helburu dituzten hiru eremu nagusiak:

Zerga-arloko jarduerak onbideratzea, neurri zorrotzak erabiliz, • 
egonkortasun makroekonomikoa areagotzera begira.
Lan-merkatuaren erreformak, enplegu-tasak igotzera begira.• 
Hazkundea sustatzeko neurriak.• 

Ezarri beharreko lehentasunezko 10 neurriak honako hauek dira:

Zerga-arloko jarduerak onbideratzea, goitik behera.• 
Batzuen eta besteen arteko aldea zuzentzea, arlo makroeko-• 
nomikoan.
Fnantza-sektorearen egonkortasuna bermatzea.• 
Lanpostu erakargarriagoak sortzea.• 
Pentsio-sistemen erreforma bideratzea.• 
Langabeak lan-merkaturatzea.• 
 Segurtasunaren eta malgutasunaren arteko oreka bilatzea.• 
Merkatu bakarraren indargune eta mesedeei etekina ateratzea.• 
Kapital pribatua erakartzea, hazkundea finantzatu ahal izateko.• 
Energiarako sarbide errentagarria ahalbidetzea.• 
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Edonola ere, 2011/2012rako, beste ezer baino lehen egin beharrekoa 
zera da: gogor lan egitea, zor eutsiezinaren, finantza-merkatuen egone-
zinaren eta hazkunde ekonomiko ahularen erruz, gaur egun daukagun 
egoera ekonomikoa bukatzen ez den soka bihur ez dadin. Aurrekontu-
politiken funtsean oinarri aldaezinak egotea nahitaezkoa da, zerga-jar-
duerak ezin garbiago daudela bermatuz; eta oinarriok ongi finkatu dire-
nean, finantza-sektorea bere onera ekarri behar da ezinbestean. Hori 
egin ondoren, langabezia ahal den azkarren murrizteari ekin behar zaio, 
lan-merkatuan beharrezko diren erreformak ezarriz. Dena den, lehenta-
sunezko bi neurri horiek bideratzeak ez du ezer onik ekarriko, baldin eta, 
horiekin batera, hazkundea lehen planora ekarriko duen ahalegin are 
handiagoa egiten ez bada.

Euskal Autonomia Erkidegoan 2010-2013ko Lehiakortasunerako Plana 
abian jarri da, euskal ekonomiaren lehiakortasunaren eredua finkatuko 
duen oinarrizko plana.

Ereduzko dokumentu horretan ezarri denez, bi alditan ekin behar zaie 
euskal autonomiak dituen erronka nagusiei:

Epe laburrean, munduko ekonomiaren atzeraldiari eta horrek ezinbes-• 
tean dakartzan ondorioei aurre eginez. Horretarako, garrantzizkoa da 
lankidetza sustatzea, alde batetik (eragile publikoen artean zein era-
gile publikoen eta pribatuen artean), eta enpresen gizarte erantzuki-
zuna bultzatzea, bestetik.
Epe luzean, lehiakortasuna are gehiago garatzeko asmo sendoare-• 
kin. Behin fase garatuago horretara iritsita, Euskadi Europako lurral-
deen zerrendaburu direnen artean egongo litzateke. Horretarako, 
berrikuntzaren aldeko ekintzak bideratzea ez ezik, nahitaezkoa da 
gizarte-talentuaren balorazio zehatza egitea, eta pertsonak, teknolo-
gia eta kalitatea behar bezala ezagutzen saiatzea, daukaten balioa 
modu egokian neurtzeko.

Planaren xedea Euskadin ezartzekoa izango den jardunbide-eredu oroko-
rra sortzea da, horren arabera bideratu ahalko baita lehiakortasunaren 
eraldaketa-prozesua. Gainera, prozesu horren baitan, ekoizkortasuna in-
tegratzea eta aurrerapen teknologikoa gauzatzea sustatuko da, eta horri 
esker, sektoreen arteko aldea ezarian-ezarian ezereztuz joango da, hiru 
jarduera-lerro nagusiri jarraituta:

Krisialdiari modu aktiboan aurre egitea; hartara, krisiak bereziki jo-• 
tako enpresei laguntzeko mekanismoak eta sistemak abian jarriko 
dira, enpreson finantzaketa eta finantzaketaren berregituratzea 
nahi eta nahi ez zaindu behar diren eremuak baitira.
Lehiatzea eta egiten jakitea, Euskadik ekonomia globalean duen • 
tokia indartzera begira; horretarako, ohiko jardueretan ezagutza 
berriak sartu behar dira, eta gorabidean dauden jarduerek dauka-
ten garatzeko ahalmenari ere etekina atera behar zaio. Are gehia-
go, iraultza teknologiko berriaren osagai nagusiak (sistema jasan-
garri egitera begira ekoiztea, energia berriak, bioekoizkortasuna, 
material berriak, nanoteknologiak, etab.) lehian aritzeko erabiliko 
dugun aktibo nagusia bilakatu behar dute.
Euskal gizarte osoaren aurrerabidean buru izatea; sortzeko gai-• 
tasunak hedatuz, aldaketaren aldeko ereduak ezarriz, eta herrial-
dearentzako estrategikoak diren proiektuetan ekintzak gauzatuz.

Plana, beraz, zeharkako tresna da, enpresatik eta ekonomiatik harago 
doan baliabidea. Tresna horrek lehiakortasunaren irizpidea baliatuta 
eragiten du euskal gizartearengan. Halaber, dokumentuan finkatutako 
neurriak, arestian aipatu dugun Europa 2020 estrategiari jarraiki Euro-
pak bere buruari ezarri dizkion xedeekin bat etortzeko eginak dira.
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Grafikoak  [
1. grafikoa: BPGdaren aldakuntza-tasa arlo ekonomikoko. 2010. ►

2. grafikoa: Hiruhileroko kontabilitate nazionala. 2006-2010. ►

3. grafikoa: BPGdaren hazkunde-tasak (%). EAE. 2010.  ►

4. grafikoa: BPGdaren eta pertsona okupatuen aldakuntza Bizkaian. (Hiru- ►
hilekotik hiruhilekorako aldakuntzak).
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Iturria: Eurostat.

1. grafikoa: BPGdaren aldakuntza-tasa arlo eko- [
nomikoko. 2010.

2. grafikoa: Hiruhileroko kontabilitate nazionala. 
2006-2010.

3. grafikoa: BPGdaren hazkunde-tasak (%). EAE. 
2010. 

4. grafikoa: BPGdaren eta pertsona okupatuen al-
dakuntza Bizkaian. (Hiruhilekotik hiruhilekorako 
aldakuntzak).
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Iturria: INE (CNTR) eta FUNCAS.

BPGd, ESTATUKO ESKARIA ETA KANPOKO SALDOA
Urtetik urtera zehaztutako hiruhileroko aldakuntza, %-tan, 

eta ekarpenak, portzentajezko puntuetan

BPGd
Aldakuntza %-tan Aldakuntza %-tan

FAMILIEN KONTSUMOA
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BPGdUrtetik urtera zehaztu-
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Urtetik 
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Estatuko 
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(a) BPGdaren hazkundeari egindako ekarpena, 
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1. grafikoa: BPGdaren aldakuntza-tasa arlo eko-
nomikoko. 2010.

2. grafikoa: Hiruhileroko kontabilitate nazionala.  [
2006-2010.

3. grafikoa: BPGdaren hazkunde-tasak (%). EAE. 
2010. 

4. grafikoa: BPGdaren eta pertsona okupatuen al-
dakuntza Bizkaian. (Hiruhilekotik hiruhilekorako 
aldakuntzak).
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(1) Urtaroen eta egutegiaren eraginetatik zuzendutako datuak.
Iturria: Eustat. Hiruhileroko kontu ekonomikoen aurrerapena.
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1. grafikoa: BPGdaren aldakuntza-tasa arlo eko-
nomikoko. 2010.

2. grafikoa: Hiruhileroko kontabilitate nazionala. 
2006-2010.

3. grafikoa: BPGdaren hazkunde-tasak (%). EAE.  [
2010. 

4. grafikoa: BPGdaren eta pertsona okupatuen al-
dakuntza Bizkaian. (Hiruhilekotik hiruhilekorako 
aldakuntzak).
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Iturria: Eustat. (Urtaroen eraginetatik zuzendutako datuak).
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1. grafikoa: BPGdaren aldakuntza-tasa arlo eko-
nomikoko. 2010.

2. grafikoa: Hiruhileroko kontabilitate nazionala. 
2006-2010.

3. grafikoa: BPGdaren hazkunde-tasak (%). EAE. 
2010. 

4. grafikoa: BPGdaren eta pertsona okupatuen al- [
dakuntza Bizkaian. (Hiruhilekotik hiruhilekorako 
aldakuntzak).
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Taulak [
1. taula: Aldagai makroekonomiko nagusien bilakaera (2009tik 2010erako  ►
datu errealak) eta aurreikuspena (2011tik 2012rako datuak) nazioartean. 
(Urtetik urterako aldakuntza-tasa). 2009-2012.

2. taula: Langabeziaren bilakaera EAEn, ekonomia-sektoreen eta sexuaren  ►
arabera. 2008-2010.
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Fuente: OCDE (Proyecciones Mayo 2011).

(1) Índice que mide el nivel de precios de todos los bienes y servicios que componen el PIB.

1. taula: Aldagai makroekonomiko nagusien bi- [
lakaera (2009tik 2010erako datu errealak) eta 
aurreikuspena (2011tik 2012rako datuak) na-
zioartean. (Urtetik urterako aldakuntza-tasa). 
2009-2012.

2. taula: Langabeziaren bilakaera EAEn, ekono-
mia-sektoreen eta sexuaren arabera. 2008-2010.

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012
PIB REAL (% Crecimiento Anual)
EE.UU. -2,4 2,7 2,2 3,1
Japón -5,2 3,7 1,7 1,3
Zona Euro -4,1 1,7 1,7 2,0
OCDE -3,3 2,8 2,3 2,8
DEMANDA INTERNA REAL (% Crecimiento Anual)
EE.UU. -0,7 -3,4 3,0 2,2
Japón -1,3 -4,0 1,0 1,3
Zona Euro 0,5 -3,3 1,0 0,9
OCDE 0,1 -3,7 0,9 0,8
DEFLACTOR DEL PIB(1)
EE.UU. 2,1 1,2 0,8 1,2
Japón -0,8 -1,0 -2,1 -0,5
Zona Euro 2,2 1,0 0,5 0,8
OCDE 2,5 1,2 1,1 1,4
TASA DE PARO (% S/POBLACIÓN ACTIVA)
EE.UU. 5,8 9,3 9,7 9,5
Japón 4,0 5,1 5,1 4,9
Zona Euro 7,5 9,4 9,9 9,6
OCDE 6,0 8,1 8,3 8,1
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Iturria: Eustat.

EAEn ERREGISTRATUTAKO LANGABEZIA, EKONOMIA-SEKTOREEN ARABERA
Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzuak Aurretik ere lanik gabea

2008 1.006 17.109 10.063 65.415 7.044

2009 1.253 25.061 16.443 78.092 7.348

2010 1.897 23.053 16.995 83.859 10.157

EAEn ERREGISTRATUTAKO LANGABEZIA, SEXUAREN ARABERA
Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira %-tan

2008 48.694 51.943 100.637  % 6,5

2009 65.085 63.116 128.201 % 11

2010 67.330 68.631 135.961 % 10,6

Munduko ekonomia
Europako ekonomia
Espainiako ekonomia 
Euskal Herriko ekonomia 
Bizkaiko lurralde historikoko ekonomia 
Etorriko direnak
Ekonomia- eta gizarte-garapenaren estrategiak

1. taula: Aldagai makroekonomiko nagusien bi-
lakaera (2009tik 2010erako datu errealak) eta 
aurreikuspena (2011tik 2012rako datuak) na-
zioartean. (Urtetik urterako aldakuntza-tasa). 
2009-2012.

2. taula: Langabeziaren bilakaera EAEn, ekono- [
mia-sektoreen eta sexuaren arabera. 2008-2010.
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Lurraldea

Bilboko Hirigunearen hiri-birsorkuntza [

Bilboren garapenak eta hiri-aldaketak interes handia erakarri du mundu-
mailan, adibide nabarmen bat da hiriaren partaidetza Shangaiko 2010eko 
Erakusketa Unibertsalean, bertan 6 hilabeteetan zehar Hiri hobea, bizi 
hobea leloa aldarrikatu duelarik. Bilbo mundu guztiko 113 hiri artean 
aukeratua izan da hiri-garapena iraunkorraren eta sormenarekin eta 
ezaguerarekin lotutako ekonomia berri baten nazioarteko adibide bezala.

Ospe honi esker 2010 urtean arlo akademiko, kultural eta hirigintzako 
hainbat lurraldeetako ordezkaritzek bisitatu dute hiria. Gertukoenak Italia, 
Frantzia, Holanda, Norvegia eta Danimarkakoak izan ziren baina baita 
ere urruneragokoak, adibidez AEB, India, Japonia edo Txinakoak.

Izen on hau Global City Report 2010 txostenean ere islatu zen, bertan 
hirien etorkizuna aztertzen duen ikerketa bat azaltzen da, ikerketa honetan 
berrikuntza teknologikoa, eskaintza kulturala, arkitektura, hirigintza, 
ingurumen eta iraunkortasun proiektuak neurtzen dira. Txostenaren 
arabera Bilbo munduko hirugarren hiri berritzaileena da.

Adierazpen honi esker Bilboko Udaletxeak Marokoko Rabat-Salé hiriko 
Hirigintza Agentziarekin lankidetza akordio bat abiarazi du, hirigintza, 
hiri-kudeaketa eta proiektu handien garapenerako ezaguera eta 
esperientzien partekatze-gune bat sortzeko. Hauen helburua Marokoko 
hiriaren hedapen planetan koherentzia eskaintzea da.

Bilboko hiriak gizarte eta ekonomiarekiko erronkak ere topatzen ditu gaur 
egungo lurraldeen arteko konpetentziaren areagotu delako, hala ere 
bere garapenean jarraitzen du eta ondorioz, arkitektura eta azpiegitura-
proiektu handiekin aurrera doa, hauek baitira hirigintza eta ekonomiaren 
birmoldatzearen oinarria.

Abandoibarra ingurunearen birmoldaketa adibide sendo bat da bertan 
nabarmentzen da hiriaren egitura eta dinamika lortutako birmoldaketa. 
Abandoibarran berritutako guneei esker auzune hau zerbitzu eta aisialdi-
gune bilakatzen ari dira. Zehazki, 2010 urtean EHUko paraninfoaren 
eraikuntza amaitu zen, “Bizkaia Aretoa” izena du eta Álvaro Sizak 
diseinatu du; Euskadi Plazaren (Diana Balmorik diseinatua) eta Campa 
de los Ingleses plazaren obrekin ere jarraitu da, guztira 32.000 metro 

Bilboko Hirigunearen hiri-birsorkuntza [

Lurraldearen banaketa erabileraren arabera

karratuko gune berde eta hostotsua betetzen dutelarik. Bitartean, 
Torre Iberdrola dorrearen eraikuntzarekin jarraitu da eta Bilboko arlo 
finantzario eta enpresarialaren adierazle bihurtu da, bere arkitekturan 
nabarmenak dira diseinua, teknologia eta iraunkortasuna.

Udaletxearen 2010erako aurrekontuetan helburu nagusienetako bat 
epe luzerako antolakuntza eta artikulazio lanekin jarraitzea da. Hauen 
artean dago Olabeaga eta Zorrozaurre auzoen birmoldaketa, Zaha 
Hadid arkitektura-bulego ospetsuak burutuko du proiektu hau eta 
aurrera pausoak ematen ari da, Bilboko Egitamu Orokorrean aldaketa 
onartu da, zubien diseinua burutzen ari da eta kaleen antolakuntzarako 
eta Deustu eta San Ignacio auzoen trafiko-ikerketak barneratzen 
dituen Plan Berezia ere amaitzear dago. IMQ klinika Zorrozaurreko 
hazkuntza-gune berriaren oinarria da eta 2010eko urtarrilean hasi zen 
bere eraikuntza.

Punta Zorroza urbanizazioa ere aurrera doa, gune honen birmoldaketa 
izan da itsasadarraren inguruneko Bilboko azken hedakuntza, bertan 
ingurumen, ekonomia eta gizarte-iraunkortasun irizpideak bete dira. 
Gune hau Zorrotzaurre auzoaren ondoan dago eta antzeko ezaugarri 
historikoak ditu, etorkizunean enpresa berriak ezarriko dira eta 
bizilekuekin konbinatuko dira, aldi berean hiriaren ondare industriala 
mantenduko delarik.

San Mamés, Basurto eta Olabeaga guneei esker unibertsitatea 
eta kirola ardatz nagusi bilakatuko dira. 2010 urtean San Mamés 
gunearen urbanizazio-proiektua onartu zen, San Mamés Barria S.L. 
elkarteak Athletic-en futbol-zelai berria eraikitzeko lanak agindu ditu 
17 milioi euroren truke.

Baina hiriaren bilakaera ez da gelditzen eta bere bizi-kalitatea eta 
hiri-ingurunearen hobekuntza aurrera doa, Udaletxea besteak beste 
Elorrietako gunea, Abandoko geltoki berriaren lurzorua eta Boluetako 
Plan Berezia garatzen ari da, hiriaren eraldaketa-prozesuarekin 
jarraituko dutelarik.

2010 urtean Miribilla eta Alde zaharra auzotik guztiz banatu zen.
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Hamabi urte pasa dira eraiki zenetik eta 10.000 bizilagun inguru ditu, 
orain Bilboko 35. auzoa bihurtu da, horretarako hiru urteetako obrak eta 
42 milioi euroko inbertsioa behar izan dira. Bilbo Arena lekuko saskibaloi 
taldearen kokalekua da eta 8.500 ikusleentzako lekua du, gainera kirol-
instalazioak ditu bizilagun eta udal polikiroldegien erabiltzaileentzako.

Proiektu berri, dagoeneko eraikitakoak, eraikitzen ari direnez gain beste 
egoitza esanguratsuen berreskuratzea eta birgaitzea burutu da 2010 
urtean. Zehazki, Bilboko hiritarrentzat bereziki adierazkorrak diren bi 
eraikuntzen birsorpena ikusi dugu aisialdiaren eta kulturaren eragile berriak 
bihur daitezen: La Alhondiga, Ricardo Bastidak diseinatutako ardo biltegi 
zaharra zen, Philippe Starck diseinatzaile frantsesak berritzeko proiektua 
zuzendu du eta sei urte igaro ondoren osatu da. Bestalde, Teatro Campos 
1901 eta 1902 urteen artean eraikitako antzoki modernista guztiz berritu 
da barrutik bost urteetako lanen ondoren, bere ezaugarri nagusiena orain 
zoruaren erabilera anitzak dira sistema robotizatu baten bidez.

Garraio-azpiegiturei dagokienean, tranbiaren ibilbidea luzatu egin da 
eta metroaren 3. lineako lanak abiarazi dira, ondorioz, lurraldearen 
artikulazioa indartzen da garraio publiko integralaren sare baten bidez, 
garraioa errazten da auzo guztien artean eta hiriaren konektagarritasuna 
bermatzen da kanpoaldearekin.

Azpiegitura eta garraioaren arloan bestelako ekimen iraunkor eta behin 
betikoak burutu dira hiriarentzako, adibidez, trenbideak lurperatu dira 
eta ondorioz ingurumenaren birsorkuntzarako aukera bikainak lortu dira, 
gunearen birkualifikazioa eta auzoen antolakuntza eta garapena erraztu 
direlarik. Azpimarratzekoa da ere 2010 bidaiari eta merkantzien Feve 
linearen lurperatzea osatu dela 2010 urtean Basurto eta Masustegui 
artean, ondorioz, aisialdirako eta oinezkoentzako erabilera anitzeko 
4.000 metro karratuko gune bat sortu da.

Azkenik, Itsasadarra Saneatzeko Plan Integralak 25 urte bete ditu 
abiarazi zenetik eta proiektuaren azken pausoetan aurkitzen da Bizkaiko 
ureko bide nagusia garbitzea lortu delarik.

Hondakin-uren % 95a, bai industrialak bai etxeetakoak, araztu egiten da 
eta tratamendua jasotzen du eta ondorioz itsasadarraren tarte guztietan 
gutxienez % 60 oxigenoa egotea lortu da.

Bilbok hainbat errekonozimendu jaso ditu 2010 urtean. Shangaiko 

erakusketan ‘Bilbo Guggenheim ++’ guneak Hirigintzako Jardunbide 
Egokien arloan sari nagusia eskuratu du eta erreferentzia bat bihurtu 
da eskainitako zerbitzuaren kalitatea eta bikaintasuna dela eta. Urte 
bereko Ekainean, Bilboko udaletxea 78 hiri artean aukeratu zuten 
Lee Kuan Yew World City Prize saria jasotzeko bere lehen edizioan, 
bertan hiriaren eraldaketa integratua eta osokoa aintzat hartu dute. 
Saria lau zutabe nagusietan oinarritzen da: bizigarritasuna, bizitasuna, 
iraunkortasuna eta bizi-kalitatea. Bilboko udaletxearen lidergo-
gaitasuna onartzen du erakunde eta instituzio publiko eta pribatuen 
ikuspegi eta helburuak bateratzeko hiriaren eraldakuntzan, erakunde 
arteko Bilbo Ría 2000 elkartearen bidez.
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1. taula: Bilboko eta Bilbo metropolitarreko lurraldearen banaketa erabile-
raren arabera. 2010.

LURRALDEAREN BANAKETA Bilbo Bilbo 
metropolitarra

Kalifikazio osokoa
Etxekoa 1.332,01 Ha 5.375,02 Ha
Jarduera ekonomikoak 94,35 Ha 3.387,13 Ha
Sistema Orokorrak 1.108,90 Ha 6.280,67 Ha
Urbanizaezina 1.558,00 Ha 36.161,64 Ha
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Lurraldearen banaketa erabileraren arabera [

Bilboko udalerriak 40,65 km²-ko azalera hartzen du eta zortzi barruti ad-
ministratibotan banatzen da: Deustu, Uribarri, Otxarkoaga-Txurdinaga, 
Begoña, Ibaiondo, Abando, Errekalde eta Basurtu-Zorroza. Barruti txikie-
na 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 biztan-
lekoa zelarik.

Guztirako bizikideen zenbaki potoloenak dituzten hamar udalerriek 
(Bilbo da handiena, 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.

2010 urtean Bilboko udaletxearen helburua Bilboko Hiri-Antolaketarako 
Egitamu Orokorra berrikustea da, hau aukera bikaina da hiri kontzeptua 
birplanteatu eta sustatu nahi diren balioak sustatzeko iraunkortasun iriz-
pideak indartuz osoko ikuspegi batetik. Plana berrikusteko arrazoi nagu-
sia 1995eko planaren aurreikuspenen osatze maila altua da.

Azterketa eta diagnostikoaren bidez, Bilboko udalaren lana eskualdean 
azken hamarkadan gutxienez oinarrizko bost adierazleren bidez berrikus 
daiteke: azpiegiturak, gune aske eta gune berdeak, etxebizitza, jarduera 
ekonomikoak eta hornidurak.

LURRALDEAREN BANAKE-
TA Bilbo Bilbo 

metropolitarra
Hiri barneko egoitzakoa
Azalera gordina 1.240,66 Ha 3.960,64 Ha

Egungo etxebizitza kop. 152.002 Etxeb. 381.492 Etxeb.

Egikaritu gabeko etxeb. askeak 8.905 Etxeb. 25.444 Etxeb.

Egikaritu gabeko BPE 7.260 Etxeb. 13.379 Etxeb.

Etxebizitza kopurua guztira 168.167 Etxeb. 420.315 Etxeb.

Egoitzako urbanizagarria
Azalera gordina 91,35 Ha 1.414,38 Ha

Egungo etxebizitza kop. 629 Etxeb. 12.115 Etxeb.

Egikaritu gabeko etxeb. askeak 349 Etxeb. 8.470 Etxeb.

Egikaritu gabeko BPE 1.606 Etxeb. 9.083 Etxeb.

Etxebizitza kopurua guztira 2.584 Etxeb. 29.668 Etxeb.

Egoitzako urbanizaezina
Azalera gordina 20,43 Ha 432,52 Ha

Egungo etxebizitza kop. 212 Etxeb. 11.621 Etxeb.

Egikaritu gabeko etxeb. askeak 11 Etxeb. 438 Etxeb.

Etxebizitza kopurua guztira 223 Etxeb. 12.059 Etxeb.

Hiri barneko jard. ekonomikoak
Azalera gordina 74,66 Ha 2.667,32 Ha

Hartutako azalera 73,96 Ha 2.245,01 Ha

Hutsik utzitako azalera 0,7 Ha 422,29 Ha

Jard. ekonomikoetarako urbanizagarria
Azalera gordina 19,69 Ha 719,81 Ha

Hartutako azalera 9,36 Ha 227,93 Ha

Hutsik utzitako azalera 10,33 Ha 491,88 Ha

Lurraldea
Ingurumena
Klima



 

19. or.

 
Lurraldea, klima eta ingurumena1

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Dokumentua 
osorik

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Grafikoak • Taulak

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila, Udalplan 2010.
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Klima

LURRALDEAREN BANAKETA Bilbo Bilbo 
metropolitarra

Sistema Orokorrak 
Hornikuntza 145,56 Ha 1.245,03 Ha
Gune libreak 508,27 Ha 1.918,39 Ha
Bidesarea 229,87 Ha 1.476,21 Ha
Portuak 0 Ha 630,19Ha
Aireportuak 0 Ha 486,5Ha
Trenbidea 37,56 Ha 151,89 Ha
Oinarrizko azpiegiturak 187,55 Ha 372,46 Ha
Zoru hiritarrezina
Babes berezia 1.012,29 Ha 6.571,4 Ha
Ingurugiroaren hobekuntza 0 Ha 1.752,1 Ha
Basozaintza 0 Ha 10.585,52 Ha
Nekazaritza eta abeltzaintza eta 
landazabalak 510,71 Ha 10.012,19 Ha

Mendi-larreak 0 Ha 0,9 Ha
Azal. uren babeserako 14,57 Ha 1.612,84 Ha
Xede gabekoak 0 Ha 4.982,18 Ha
Erauzketa-jarduerak 0 Ha 211,99 Ha
Landaguneak 20,43 Ha 432.52 H
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Ingurumena

EAEren Ingurugiro Estrategiaren Agiriak (PMA) erkidegoaren ingurume-
narekiko erronkei aurre egiteko ekintzen gidalerroak zehazten ditu.

2007-2010 urteetako 2. Ingurugiro Estrategiaren Agiriak 44 konpromiso 
neurgarri identifikatzen ditu 5 helburu orokorretan batutako 11 helburu 
estrategikoak burutzeko: ingurumenaren kalitatea, materialen kontsumoa 
eta hondakinen kudeaketa, bioaniztasunaren babesa, lurraldeetako 
oreka eta klima-aldaketaren mugatzea.

2011-2014 urteetako 3. Ingurugiro Estrategiaren Agiriak 2010 urterako 
konpromiso hauen betetzearen ebaluaketa eta joeren detekzioa 
aurreikusten du. Emaitzen balorazioa baikorra da (konpromisoen % 41 
bete da edo 2010 urtean betetzea espero da) baino hobetzeko aukera 
nabarmena dago 3. Agirian.

Orokorrean, ingurumenaren joeren garapena baikorra da ebaluaketa 
honetan ezarritako eta neurtutako 44 konpromisoen % 59arentzako.

Ingurumena Bilbon [

21 Agendaren Toki-ekintzako II plana 2010-
2013 aldirako. 

Ingurumenaren aldeko ekintzak Bilbon

Hondakinak

Atmosfera

Lurraldea
Ingurumena
Klima

Ingurumena Bilbon [

Udalsarea 21, Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal Sarea, Tokiko 
21 agendak koordinazioa eta kooperazioa sustatzen duen eztabaida-
lekua da eta Ekintza-planen burutzea bultzatzen du. 168 udalek, Eusko 
Jaurlaritzako hainbat sailek eta Ihobe eta URA elkarteek osatzen 
dute eta 2010 urtean indartzen da “Euskal Autonomi Erkidegoko 
Tokiko Iraunkortasunaren aldeko Konpromisoa; Udalsarea 21aren 
kontsolidazioa” sinatu baita.

2010-2015 aldirako Plan estrategikoan, Udalsarea 21 elkartearen erronka 
bere ekintzak eta funtzionamendu-eredua gaur egungo testuingurura 
egokitzea da, kontutan izanik sarea osatzen duten udalen kopurua eta 
aniztasuna , ekonomiaren egoera eta iraunkortasunari buruzko politiken 
garapena Europa mailan eta EAEn.
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21 Agendaren Toki-ekintzako II plana 2010-2013 aldirako. [

Hamar urte igaro dira Bilbon Tokiko 21 Agenda ezarri zenetik eta 
udaletxeak bere jarraipena bermatzen du 21 agendaren toki-ekintzako II 
plana 2010-2013 aurkeztu duelarik.

Planaren prestakuntza 2009 urtean hasi zen eta I ekintza-planaren eba-
luaketaren ondorioz abiarazi zen, aurreko planaren emaitzak oso baiko-
rrak aztertu ziren, konpromisoetako ekintzen 10etik 9 , 2005ean abiarazi 
baitziren edo abiarazteko bidean daude. Bestalde, Iraunkortasunaren 
adierazle-sistema eguneratu zen eta Hiriko parte-hartze plana 2009-2010 
abiarazi zen hainbat elkarte eta tokiko entitate (21 Foroan ordezkatuta) 
eta Bilboko gizarteari beren proposamenak jasotzeko hiriko barruti guztiak 
(21 Espazioak deritzona) barne hartzen dituelarik.

Plan berriak berriro zehazten ditu udalerri lehiakor eta iraunkor bat 
sortzeko gidalerroak, 309 aurreikusten ditu Bilbo hiri iraunkor, ireki, 
sortzaile eta erakargarria izan dadin. Aurrez hartutako konpromisoak 
mantentzen ditu aldaketa klimatikoarekiko eta horretarako 7 helburu 
estrategiko adierazten ditu:

Baliabide naturalen kudeaketa iraunkorrean aurrera jarraitu eta 1. 
aldaketa klimatikoaren aurka jardun.

Garraio publikoaren sistema hobetu eta ibilgailu pribatuaren 2. 
ordezko garraiobideak sustatu.

Hiriaren eraldaketa iraunkorra sustatu ondare naturala zainduz.3. 

Berrikuntzan eta ezagueran oinarritutako ekonomia sortzailea eta 4. 
soziala sustatu.

Bilbo hiri erakargarri, kultural eta sortzaile bezala azaldu.5. 

Gizarte-ongizatea bermatzen duen hiri solidario eta konprometitua 6. 
bultzatu.

Hiritarren partaidetza sustatu, harrera hobetu eta udal-kudeaketa 7. 
eraberritu.

Helburu estrategiko hauek 7 gidalerro estrategikoetan, 22 ekintza-
programa eta 309 ekintzetan garatuko dira, hauen artean Zarata 
murrizteko ekintza-plana, Hornidura eta Saneamendu Plan-zuzendaria 
eta Mugikortasun-plan integrala 2010-2015.

2010 urtean Soinu Giroaren Planaren garapena osatu zen, honen 
helburua hiritarren bizi-kalitatea hobetzea da zaraten kudeaketa-
estrategia baten bidez. Plan honek ekintza zehatzak zehazten ditu 
kutsadura akustikoari aurre egiteko eta Udaletxeko sail guztiak 
barneratzen ditu zarataren ikuspegi orokor bat izateko udaletxearen 
programa, plan eta ekintza guztietan.
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Ingurumenaren aldeko ekintzak Bilbon [

Bilboko klima-aldaketaren aurkako bulegoa (BIO) 2009 urtean abiarazi 
zen eta oraindik ere hiritarrentzako zerbitzuak eskaintzen ditu eta ekimen 
berriak sortzen ditu. Etxe Berdeak hezkuntza-programak partaide kopurua 
40 familietara handitu du bigarren edizioan eta bere iraupena hedatu du 
emaitza zehatzagoak eskuratzeko eguneroko ohiturei buruz eta hauen 
eragina berotegi-efektuko gasen isurketan.

Nabarmena da www.biotrueke.org gunearen abiaraztea, hau BIO 
bulegoaren eta Bilbo 21 Agendaren proiektu bat da eta interneteko 
elkargune bat izango da erabilitako gauzak trukatu, saldu, oparitu, utzi 
edo partekatu nahi dituzten pertsonentzako. Ekimen honen helburua 
hondakinen ekoizmena murriztu eta ekiditea da eta hiritarrei aukera 
praktiko bat eskaintzea gauzen berrerabilerarako, gainera prebentzioa 
eta iraunkortasuna sustatzen duten ohiturak transmititu nahi dira.

Eskolako 21 Agendaren programa 2009-2010 epean kontsumo 
arduradunaren proposamenean oinarritzen da. 50 ikastetxe publiko eta 
pribatu eta 24.938 ikaslek parte hartzen dute.

Mugikortasunari dagokionean, 2010 urtean Bizkaiak 177 kilometro 
ditu ibilbide-azpiegituretan bizikleta bidezko garraioarentzako, 
kontutan hartzen baditugu udaletxeek eraikitako bideak, bide berdeak 
(abandonatutako eta birgaitutako trenbide zaharrak) eta bidegorriak. 
Bizkaiko foru aldundiaren aurreikuspena guztira 633 kilometro gaitzea 
da, asmo handiko helburu honen % 30 dagoeneko bete delarik.

Bilbon, Bizikleten hiri-mugikortasun iraunkorrerako zerbitzuak 6.841 
erabiltzaile berri izan zituen 2010 urtean, aurreko urtean baino % 3,7 
gehiago, guztira 24.630 kide daude erregistratuta zerbitzu honetan. Era 
berean % 30 igo da 2009 urtearekiko. 2010 urtean egindako mailegu 
kopurua 38.553koa da 2009an baino % 28,6 gehiago.

Europako Mugikortasun astea “Mugi zaitez adimenez eta bizi hobeto” 
goiburuarekin eta hamaikagarren aldiz jarraian “Hiria nire ibilgailua gabe” 
ekimenen helburua ibilgailua hiriko ibilbide laburretan ez erabiltzearen 
abantailei buruz kontzientziatzea da, horretarako ibiltzea edo bizikletan 
mugitzea gomendatzen du (Bilbo barneko desplazamenduen % 88 oinez, 
bizikletan edo garraio publikoan egiten dira).

Udaletxearen ahalegina mugikortasun iraunkorrean bere partaidetzan 

Freilot proiektuan islatzen da Euskadiko Mugikortasun eta Logistika 
Kulsterrarekin batera, honen ondorioz aurretiko probak antolatzen 
dira hiriko merkantzien banaketa hobetzeko eta ondorioz erregaien 
kontsumoa eta CO2 isurketak % 25 gutxitzeko, Europa osoan 4 hirik 
parte hartzen dute ekimen honetan. 

Bilboko udaletxeak berrikuntza teknologia sustatzen duten eta 
energia berriztagarrien erabilera sustatzen duten politiketara batzen 
da, horretarako 2010 urtean IX Hiritar Topaketa Mugikortasunarekin 
ospatu du “Mugikortasuna XXI mendeko hirietan: Teknologia berriak 
automobilei aplikatuta”.

Alkateen Ituna ekimenaren barne, Bilbok Energia Iraunkorraren 
Europar Astea ospatzen du, bertan energiaren ezagueraren suspertzea 
bultzatzen da eta teknologia berriztatzaile, energiaren aurrezte eta 
ibilgailu elektrikoekin erlazionatutako gaiak aurkezten dira.

Gainera Eroski Taldearekin elkarlan egiten du, helburua erosketa etxera 
eramateko zerbitzua bizikleta elektrikoekin egitea da, garraiobide hau 
guztiz ekologikoa da eta Eroskiren ibilgailuen gehiengoa ordezkatuko 
du Alde Zaharra eta Deustu auzoetan.

Gune berdeen berreskuratzea eta sortzea Bilboren eraldaketaren beste gai 
nagusi bat da eta hiritarrentzat ingurune erosoago bat sortzeko helburua 
du. 2010 urtean hiru aisialdi-gune berri zabaldu ziren eta dagoeneko 19 
daude Bilbon, guztira 134 hektarea betetzen dituzte, 2006 urtean baino 
107 gehiago. Hiriko 21 parkeekin batera, aisialdi eta egonaldi guneek 
Eraztun Berdearen parte dira eta elkarren artean elkartuta daude, Bilboko 
ibilbide luzeak (GR) 74 kilometro osatzen dituelarik.

2010en Bilbok hirugarren aldiz jaso du Escoba de Platino saria 
eraginkortasun maila handia mantendu baitu hondakinen kudeaketan, 
garbitasunean eta ingurumenean. Lehiaketa hau Asociación Técnica 
para la Gestión de Residuos y Medios Ambiente (ATEGRUS) 
elkartearen ekimen bat da, elkarte hau nazioarteko International Solid 
Waste Asociation (ISWA) elkartearen kide da. Lehiaketaren edizio 
honetan MercaBilbok ere parte hartuko du, erakunde honek Escoba 
de Plata saria jaso du fruta eta barazkientzako berriro erabil daitezkeen 
ontziei esker. Sistema hau aitzindaria da estatu osoan eta jada 2009an 
Handizkako Merkatuen Munduko Batasunak saritu zuen.
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia.

2. taula: Etxeko hondakinak Bizkaian eta Bilbon. 2010.
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Bizkaiko Hondakinen Behatokiaren arabera 2010 urtean berriro murriztu da 
hirugarren urtez jarraian hondakinen sorkuntza, 13.282 Tn izan dira guztira, 
2009an baino % 2,12 gutxiago, gainera, kontutan izan behar da biztanle 
kopurua 1.066 pertsonatan igo dela lurraldean. Sortutako hiri-hondakinen 
(RU) kopurua biztanle bakoitzeko 532 kg/biztanleko/urtekoa izan da, 12 kg-
tan murriztu delarik urteko eta pertsona bakoitzeko. Banatu ezkero, etxeko 
hondakinetan (RD) nabarmenki murriztu dira metalak (6.384tik 4.286 Tn-ra) 
eta RICIAS (Etxeko hondakinen pareko diren industria eta merkataritza-
jarduerek eta instituzioek sortutako hondakinak) hondakinetan, linea marroiko 
zein zuriko produktuen bilketaren datuak 134tik 56 Tn-ra murriztu dira eta 
nahasketa-hondakinak 62.254tik 56.081 Tn-ra murriztu dira. Hiri-hondakinen 
birziklatzea eta gaikako bilketa % 35ean mantentzen da, etxeko hondakinena 
% 24ean eta RICIA hondakinena puntu bat igo da % 64era.

Tratamendu-sistemen kopuruak aurreko urteko balio berdinetan egon dira 
Bizkaian: sortutako hondakinen %68 ustiatzen da bai material bezala (% 
35) edo bai energia bezala (% 33). Hondakinen % 32 bakarrik botatzen 
da zabortegi kontrolatuetara. Bestalde, hiri hondakinen 1.500 Tn (nagusiki 
tamaina handikoak, ehunak eta etxetresna elektrikoak) berrerabili ziren 2010 
urtean. Zaborren birziklatze indizeak etengabe igo dira azken hamarkadan 
eta Bizkaia geroz eta gehiago gerturatzen dira 2016 urterako Zabortegien 
zuzentaraura, 2010 urtean % 36,9 murriztu baitu zabortegietara botatako 
zabor biodegradagarrien kopurua 1996 urtearekiko.

Hiri-hondakinen kudeaketarako II. Osoko Planaren helburu estrategikoa 
2004-2016 aldirako lehen mailako hondakinen eta hondakin gordinen kopurua 
zerora murriztea da, horretarako tratamenduak burutu beharko dira Bizkaian 
sortutako hiri-hondakin guztietan zabortegira bota aurretik. 2016 baino lehen 
bukatu behar dira oinarrizko bi azpiegiturak helburu hau lortzeko:

Tratamendu mekaniko biologikorako planta (TMB), honek lehen • 
mailako hondakinen isuria ekidingo du Bizkaian eta Azaroan hasiko da 
bere eraikuntza Arraizeko harrobiaren eremuan (Bilbon). Estatu mailan 
aitzindaria da eta 44 milioi euroko inbertsioa izango du, 2013 urterako 
amaitzea espero da.

Bizkaiko Konpostegia planta Artigasen (Bilbo) eraikiko da. Estrategia • 
orokorraren barne aurkitzen da eta Bizkaiko inausketa, lorezaintza eta 
merkataritza-gune handietan sortutako hondakin organikoen kudeaketa 
antolatuko du.

Bilbori dagokionean, Udaletxeak eta Foru aldundiak 2010ko abenduan 
itun bat sinatu zuten hiri-hondakinen zerbitzua eskaintzeko. Itun honen 
bidez Bizkaiko Lurralde Historikoaren osoko kudeaketa burutzen da 
hondakinen arloan eta hiri-hondakin gordinen zero isurketa helburua 
bermatzen da Bizkaian. Itun honen bidez Bilboko hondakinen arlo 
bakoitzak tratamendu egokia izango du hondakinen kudeaketa 
hierarkia beteko delarik (birziklatzea, baliarazi eta deuseztatze 
segurua, isuria ekidinez).

Bilbok 2010 urtean 2.909 edukiontzi ditu zabor orokorra jasotzeko, 
1.054 edukiontzi papera eta kartoia jasotzeko, 813 beira jasotzeko, 
1.434 edukiontzi ontziak jasotzeko eta 1.455 pilak jasotzeko. 
Diputazioarekin sinatutako hitzarmenari esker, pertsonalizatutako 
bosgarren edukiontziaren instalazioa ezarri da Deustun, hau proiektu 
pilotu bat izango da 2011 urtetik aurrera eta Bizkaiko lehenengo 
hiria izango da hondakinen bilketa-zerbitzu bat ezarriko duena lehen 
mailako konposta ekoizteko. Era berean, Udaletxeak jakinarazi du 95 
edukiontzi instalatuko direla hiriko auzo guztietan olioa jasotzeko.

ETXEKO HONDAKINAK (Kg) BIZKAIA Bilbo
Masa-bilketa 351.583.248 100.832.900
Papera-kartoia 37.962.319 12.863.300
Beira 23.365.500 6.690.914
Tamaina handikoak 5.859.777 825.880
Ontziak 14.519.164 4.584.490
GUZTIRA 433.290.009 125.797.484

Azkenik, erabilitako pila eta baterien birziklatzea bultzatzeko eta 
hiritarren ingurumenarekiko kontzientziazioa bultzatzeko, Bilboko 
udalak itun bat sinatu du informazio, komunikabide eta elektronika 
enpresen (ASIMELEC) elkartearekin, honen bidez Ecopilas fundazioa 
Udaletxeak kudeatutako erabilitako pila, bateria eta akumulagailu 
mugikorren bilketaren tratamenduaren eta birziklatzearen arduradun 
izango da.
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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. 

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.

Bilbo bi hamarkadetan industriaren SO2 isuriek sortutako kutsadura maila 
altuetatik ibilgailuen ihes-hodietako isuriek sortutako kutsadurara pasa da 
(NO2, nitrogeno dioxidoa eta material partikulatua (PM), bereziki diesel 
motorretan), hemen gehitu behar dira ere errepide inguruetan eta joan-
etorri gehien dituzten kaleetan hautsaren etengabeko esekitzeak.

2010 urtean zehar ez dira ezarritako mugak gainditu sufre dioxidoa, 
nitrogeno dioxidoa, PM10 partikulak, beruna eta karbono monoxidoa 
partikuletan.

Grafikoak • Taulak

3. taula: 2009ko urteko CO, NO2, PM10, PM2,5, O3 eta SO2 kantitateen batez besteko datuak airean, μgr/m3-tan, Bilboko estazioetan. 2010.

Iturria: 2010ko urteko txostena, Hirigintza eta Ingurumen Saila.
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Elorrieta Indautxu Parque 
Europa Zorrotza2 Larraskitu Mazarredo Monte 

Arraiz Banderas

Karbono monoxidoa (CO) - - 277 301 - 301 - -
Nitrogeno dioxidoa (NO2) - 51 30 32 34 41 17 19
Partikula esekiak (PM10) - 23 28 - 27 25 13 -
Partikula esekiak (PM2,5) - - 11 13 17 - - -
Ozonoa (O3) - 36 42 - - 41 62 49
Sufre dioxidoa (SO2) - - 9 - 6 8 7 -

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.

Era berean aldian aldiro kontrolatzen dira industrien isuriak, hauen 
artean eta bereziki Zabalgarbin. Horrez gain, Bilboko 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.
4. taula: Hiriko airearen kalitatea. Aireak kalitate ona edo onargarria erre-
gistratu dueneko egunen ehunekoa hiru euskal hiriburuetan. 2005-2010.

URTEA Bilbo Donostia Gasteiz
2005 91,8 96,2 95,6
2006 86,3 98,4 95,1
2007 92,9 98,1 95,9
2008 95,9 98,6 98,6
2009 98,1 99,7 99,7
2010 99,7 100 100

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila. Atmosferaren kutsadu-
raren inguruko estatistika
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1. grafikoa: Bilboko tenperaturen bilakaera. 2001-2010.

Iturriak: Eustat eta Euskalmet.

Grafikoak • Taulak

Klima

Bizkaia 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, Artxanda-Abril-
Ganguren mendien artean, Pagasarri-Ganekogorta inguruetan. Kokapen 
horrek ezinbestean baldintzatzen du hiriaren meteorologia eta ingurumena.

2010 urtea tenperaturaren ikuspuntutik arrunta bezala adieraz daiteke 
EAE eta Bilbon, hotza izateko joerarekin, batez besteko tenperatura 14,6 
ºC izan baita. 2009an ez bezala, datu hotzena bildu zeneko egunean 
tenperatura negatiboetara jaitsi zen, -0,8 ºC-ra zehazki. Nabarmena da 

azken hamarkadako Maiatza hotzarenaren ondoren, Apirila bereziki 
beroa izan zela Bilbon eta Vitoria-Gasteizez.

2010 urtea lerroa izan zen EAEn baina eurien balantzea positiboa 
izan zen Bilbon, 1.152,1 l/m2 ur jaso baitziren 165 egun euritsuetan, 
aurreko urtean baino 92,2 gehiago.
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2. grafikoa: Bilboko tenperaturen bilakaera. 2002-2010.

Iturriak: Eustat eta Euskalmet.
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Urtean zehar haize indartsuak hainbat alditan gertatu ziren, bereziki 
urtarrila eta martxoa artean eta urria eta abendu artean. Bilboko estazioan 
gehienezko haizekadak 123,1 km/h-ak izan ziren.
5. taula: Klima-aldagai nagusiak Bilbon (Deustuko estazio meteorologikoa). 
2009-2010.

ADIERAZLEAK 2009 2010
Batez besteko tenperatura (ºC) 14,9 14,6
Gehienezko tenperatura absolutua (ºC) 37,7 33,1
Gutxieneko tenperatura absolutua (ºC) 0,4 -0,8
Batez besteko gehienezko tenperatura (ºC) 18,7 18,0
Batez besteko gutxieneko tenperatura (ºC) 11,8 11,5
Eguneko batez besteko hezetasuna (%) 74,5 71,2
Guztirako prezipitazioa (l/m²) 1.050,9 1.152,1
Egun bateko gehienezko prezipitazioa (l/m²) 69,3 134,8
Prezipitazioa (egun kop.) 160 165
Haizearen batez besteko lastertasuna (km/h) 10,9 11,7
Eguneko batez besteko Irradiazioa (MJ/m²) 11,7 11,7
Izozte-egun kopurua  0 1

Iturria: Euskalmet.
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Grafikoak [

1. grafikoa: Bilboko tenperaturen bilakaera. 2001-2010. ►

2. grafikoa: Bilboko tenperaturen bilakaera. 2002-2010. ►

Lurraldea
Ingurumena
Klima



  
Lurraldea, klima eta ingurumena1

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Dokumentua 
osorik

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Grafikoak  • Taulak

Iturria: Eustat eta Eurostat, Euskadi UE-27n. 2010 urtea.

1. grafikoa: Bilboko tenperaturen bilakaera. 2001- [
2010.

2. grafikoa: Bilboko tenperaturen bilakaera. 2002-
2010.
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Iturria: EIN. Unibertsitate Irakaskuntzaren Estatistika Espainian, 2009-2010.

1. grafikoa: Bilboko tenperaturen bilakaera. 2001-
2010.

2. grafikoa: Bilboko tenperaturen bilakaera. 2002- [
2010.
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Taulak [
1. taula: Bilboko eta Bilbo metropolitarreko lurraldearen banaketa erabilera- ►
ren arabera. 2010.

2. taula: Etxeko hondakinak Bizkaian eta Bilbon. 2010. ►

3. taula: 2009ko urteko CO, NO ► 2, PM10, PM2,5, O3 eta SO2 kantitateen batez bes-
teko datuak airean, μgr/m3-tan, Bilboko estazioetan. 2010.

4. taula: Hiriko airearen kalitatea. Aireak kalitate ona edo onargarria erregis- ►
tratu dueneko egunen ehunekoa hiru euskal hiriburuetan. 2005-2010.

5. taula: Klima-aldagai nagusiak Bilbon (Deustuko estazio meteorologikoa).  ►
2009-2010.
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Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila, Udalplan 2010.

1. taula: Bilboko eta Bilbo metropolitarreko lurral- [
dearen banaketa erabileraren arabera. 2010.

2. taula: Etxeko hondakinak Bizkaian eta Bilbon. 
2010.

3. taula: 2009ko urteko CO, NO2, PM10, PM2,5, O3 
eta SO2 kantitateen batez besteko datuak airean, 
μgr/m3-tan, Bilboko estazioetan. 2010.

4. taula: Hiriko airearen kalitatea. Aireak kalitate 
ona edo onargarria erregistratu dueneko egunen 
ehunekoa hiru euskal hiriburuetan. 2005-2010.

5. taula: Klima-aldagai nagusiak Bilbon (Deustuko 
estazio meteorologikoa). 2009-2010.

Lurraldea
Ingurumena
Klima

LURRALDEAREN BANAKETA Bilbo Bilbo 
metropolitarra

Kalifikazio osokoa
Etxekoa 1.332,01 Ha 5.375,02 Ha
Jarduera ekonomikoak 94,35 Ha 3.387,13 Ha
Sistema Orokorrak 1.108,90 Ha 6.280,67 Ha
Urbanizaezina 1.558,00 Ha 36.161,64 Ha
Hiri barneko egoitzakoa
Azalera gordina 1.240,66 Ha 3.960,64 Ha
Egungo etxebizitza kop. 152.002 Etxeb. 381.492 Etxeb.
Egikaritu gabeko etxeb. askeak 8.905 Etxeb. 25.444 Etxeb.
Egikaritu gabeko BPE 7.260 Etxeb. 13.379 Etxeb.
Etxebizitza kopurua guztira 168.167 Etxeb. 420.315 Etxeb.
Egoitzako urbanizagarria
Azalera gordina 91,35 Ha 1.414,38 Ha
Egungo etxebizitza kop. 629 Etxeb. 12.115 Etxeb.
Egikaritu gabeko etxeb. askeak 349 Etxeb. 8.470 Etxeb.
Egikaritu gabeko BPE 1.606 Etxeb. 9.083 Etxeb.
Etxebizitza kopurua guztira 2.584 Etxeb. 29.668 Etxeb.
Egoitzako urbanizaezina
Azalera gordina 20,43 Ha 432,52 Ha
Egungo etxebizitza kop. 212 Etxeb. 11.621 Etxeb.
Egikaritu gabeko etxeb. askeak 11 Etxeb. 438 Etxeb.
Etxebizitza kopurua guztira 223 Etxeb. 12.059 Etxeb.
Hiri barneko jard. ekonomikoak
Azalera gordina 74,66 Ha 2.667,32 Ha
Hartutako azalera 73,96 Ha 2.245,01 Ha
Hutsik utzitako azalera 0,7 Ha 422,29 Ha

LURRALDEAREN BANAKETA Bilbo Bilbo 
metropolitarra

Jard. ekonomikoetarako urbanizagarria
Azalera gordina 19,69 Ha 719,81 Ha
Hartutako azalera 9,36 Ha 227,93 Ha
Hutsik utzitako azalera 10,33 Ha 491,88 Ha
Sistema Orokorrak 
Hornikuntza 145,56 Ha 1.245,03 Ha
Gune libreak 508,27 Ha 1.918,39 Ha
Bidesarea 229,87 Ha 1.476,21 Ha
Portuak 0 Ha 630,19Ha
Aireportuak 0 Ha 486,5Ha
Trenbidea 37,56 Ha 151,89 Ha
Oinarrizko azpiegiturak 187,55 Ha 372,46 Ha
Zoru hiritarrezina
Babes berezia 1.012,29 Ha 6.571,4 Ha
Ingurugiroaren hobekuntza 0 Ha 1.752,1 Ha
Basozaintza 0 Ha 10.585,52 Ha
Nekazaritza eta abeltzaintza eta 
landazabalak 510,71 Ha 10.012,19 Ha

Mendi-larreak 0 Ha 0,9 Ha
Azal. uren babeserako 14,57 Ha 1.612,84 Ha
Xede gabekoak 0 Ha 4.982,18 Ha
Erauzketa-jarduerak 0 Ha 211,99 Ha
Landaguneak 20,43 Ha 432.52 H
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia.

1. taula: Bilboko eta Bilbo metropolitarreko lurral-
dearen banaketa erabileraren arabera. 2010.

2. taula: Etxeko hondakinak Bizkaian eta Bilbon.  [
2010.

3. taula: 2009ko urteko CO, NO2, PM10, PM2,5, O3 
eta SO2 kantitateen batez besteko datuak airean, 
μgr/m3-tan, Bilboko estazioetan. 2010.

4. taula: Hiriko airearen kalitatea. Aireak kalitate 
ona edo onargarria erregistratu dueneko egunen 
ehunekoa hiru euskal hiriburuetan. 2005-2010.

5. taula: Klima-aldagai nagusiak Bilbon (Deustuko 
estazio meteorologikoa). 2009-2010.

Lurraldea
Ingurumena
Klima

ETXEKO HONDAKINAK (Kg) BIZKAIA Bilbo
Masa-bilketa 351.583.248 100.832.900
Papera-kartoia 37.962.319 12.863.300
Beira 23.365.500 6.690.914
Tamaina handikoak 5.859.777 825.880
Ontziak 14.519.164 4.584.490
GUZTIRA 433.290.009 125.797.484
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Iturria: 2010ko urteko txostena, Hirigintza eta Ingurumen Saila.

1. taula: Bilboko eta Bilbo metropolitarreko lurral-
dearen banaketa erabileraren arabera. 2010.

2. taula: Etxeko hondakinak Bizkaian eta Bilbon. 
2010.

3. taula: 2009ko urteko CO, NO [ 2, PM10, PM2,5, O3 
eta SO2 kantitateen batez besteko datuak airean, 
μgr/m3-tan, Bilboko estazioetan. 2010.

4. taula: Hiriko airearen kalitatea. Aireak kalitate 
ona edo onargarria erregistratu dueneko egunen 
ehunekoa hiru euskal hiriburuetan. 2005-2010.

5. taula: Klima-aldagai nagusiak Bilbon (Deustuko 
estazio meteorologikoa). 2009-2010.

Lurraldea
Ingurumena
Klima

Elorrieta Indautxu Parque 
Europa Zorrotza2 Larraskitu Mazarredo Monte 

Arraiz Banderas

Karbono monoxidoa (CO) - - 277 301 - 301 - -
Nitrogeno dioxidoa (NO2) - 51 30 32 34 41 17 19
Partikula esekiak (PM10) - 23 28 - 27 25 13 -
Partikula esekiak (PM2,5) - - 11 13 17 - - -
Ozonoa (O3) - 36 42 - - 41 62 49
Sufre dioxidoa (SO2) - - 9 - 6 8 7 -
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Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Saila. Atmosferaren kutsaduraren inguruko estatistika

1. taula: Bilboko eta Bilbo metropolitarreko lurral-
dearen banaketa erabileraren arabera. 2010.

2. taula: Etxeko hondakinak Bizkaian eta Bilbon. 
2010.

3. taula: 2009ko urteko CO, NO2, PM10, PM2,5, O3 
eta SO2 kantitateen batez besteko datuak airean, 
μgr/m3-tan, Bilboko estazioetan. 2010.

4. taula: Hiriko airearen kalitatea. Aireak kalitate  [
ona edo onargarria erregistratu dueneko egunen 
ehunekoa hiru euskal hiriburuetan. 2005-2010.

5. taula: Klima-aldagai nagusiak Bilbon (Deustuko 
estazio meteorologikoa). 2009-2010.

Lurraldea
Ingurumena
Klima

URTEA Bilbo Donostia-San Sebastián Vitoria-Gasteiz
2005 91,8 96,2 95,6
2006 86,3 98,4 95,1
2007 92,9 98,1 95,9
2008 95,9 98,6 98,6
2009 98,1 99,7 99,7
2010 99,7 100 100
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Iturriak: Euskalmet.

1. taula: Bilboko eta Bilbo metropolitarreko lurral-
dearen banaketa erabileraren arabera. 2010.

2. taula: Etxeko hondakinak Bizkaian eta Bilbon. 
2010.

3. taula: 2009ko urteko CO, NO2, PM10, PM2,5, O3 
eta SO2 kantitateen batez besteko datuak airean, 
μgr/m3-tan, Bilboko estazioetan. 2010.

4. taula: Hiriko airearen kalitatea. Aireak kalitate 
ona edo onargarria erregistratu dueneko egunen 
ehunekoa hiru euskal hiriburuetan. 2005-2010.

5. taula: Klima-aldagai nagusiak Bilbon (Deustuko  [
estazio meteorologikoa). 2009-2010.

Lurraldea
Ingurumena
Klima

ADIERAZLEAK 2009 2010
Batez besteko tenperatura (ºC) 14,9 14,6
Gehienezko tenperatura absolutua (ºC) 37,7 33,1
Gutxieneko tenperatura absolutua (ºC) 0,4 -0,8
Batez besteko gehienezko tenperatura (ºC) 18,7 18,0
Batez besteko gutxieneko tenperatura (ºC) 11,8 11,5
Eguneko batez besteko hezetasuna (%) 74,5 71,2
Guztirako prezipitazioa (l/m²) 1.050,9 1.152,1
Egun bateko gehienezko prezipitazioa (l/m²) 69,3 134,8
Prezipitazioa (egun kop.) 160 165
Haizearen batez besteko lastertasuna (km/h) 10,9 11,7
Eguneko batez besteko Irradiazioa (MJ/m²) 11,7 11,7
Izozte-egun kopurua  0 1
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Oinarrizko azpiegiturak

Ur hornikuntza eta saneamendua [

Lehen mailako sarearen kudeaketa, dela edateko uraren hornidura-
rako, dela hondakin-uren saneamendurako, Bilbao Bizkaia Ur Partzuer-
goaren 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 tra-
tatzen dira, ingurumenera itzultzean ur horiek baldintza onenetan egon 
daitezen eta, horrela, sistemaren jasangarritasuna berma dadin.

Gaur egun, 72 udalerrik osatzen dute Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa 
(Bizkaiko Foru Aldundiaz eta Eusko Jaurlaritzaz gain), Bizkaiko biztan-
leen % 90. Tokiko hainbat erakunderekin ere lankidetza-hitzarmenak 
sinatu ohi ditu.

Bilboko edateko ura hiru iturritatik lortzen da. Uraren ziklo osoa kudeatze-
ko, lehenik eta behin, urak batzen dira Ordunteko zingiran, Zolloko urtegian 

Ur hornikuntza eta saneamendua [

Argiztatze publikoa

(Ganekogortako mendilerroan) eta Zadorrakoan. Gero Venta Altako es-
tazioan arazketa egiten da. Prozesua hobetzeko, 2010eko urrian, Bil-
boko biltegi bi handienak bata bestearekin lotzeko lanak amaitu ziren 
azkenean: Larraskitukoa eta Elejabarrikoa. Horietara heltzen baitira 
hirira Ordunte eta Zadorrako (batez ere, aurrenekotik) zingiretatik dato-
zen ur hornidurarako hodi nagusiak. Lanak amaituta, beraz, hornidura-
ren kalitatea bermatzea lortu da, eta hiribilduaren autohornikuntza % 86 
igo da. Hori ez ezik, ur isuriak gertatzeko probabilitateak % 20 murriztu 
dira, eta etorkizunari begira, Ordunteko zingirako baliabide propioak 
optimizatzeko aukera ere egongo da.

Saneamendu sareari dagokionez, Lamiakoko Araztegia eraikitzeko 
proiektuak bere horretan dirau. Nerbioi Itsasadarraren Saneamendu 
Plan Orokorrari amaiera emango dion proiektu hori martxan jartzen 
denean, Galindoko estazioak arindua hartuko du azkenean. Orain-
goz, proiektua baino ez da egin, ingurumenaren aldetik aintzat hartu 
beharreko hainbat kontu egitasmoa atzeratzen ari dira.

Bilboko Udalak banaketa eta hornidurako sareko bide nagusiak be-
rriztatzeko estrategiari eusten dio, egindako hobekuntzek erakusten 
dutenez. Batetik, Ordunteko Kanaletik datorren hodiaren diametroa 
400 mm zabaldu da, ura errazago eramateko. Horrekin Basurtuko 
eta Olabeagako auzoak hornitzen dira. Bestetik, Areatza Mazarredo 
zumarkalearekin lotzen duen sarea ordezkatu da, hiru zatitan bana-
tuta zegoen (Areatza, Bailen-Plaza Biribila eta Plaza Biribila-Maza-
rredo zumarkalea) 70 urteko hodia zelako. Izan ere, obra horri esker, 
Alde Zaharraren eta Abandoren ur premia guztia asetzeko adinako 
oinarrizko sarearen ordezkoa eraiki da.

2010ean, Bilboko hiriko lehen mailako sareko ur kontsumoaren be-
heranzko joera aldatu da: biztanle bakoitzak eguneko litro gehiago 
erabili ditu, eta guztira 28.377.265 m3 (+% 1,7) gehiago kontsumitu 
dira (aurreko urteko guztirako kontsumoa: 27.898.791 m3).

ADIERAZLEAK 2009 2010
Euri-kutxatila kopurua 11.103 11.835
Kutxatila fekalen kopurua 9.087 9.402
Kutxatila mistoen kopurua 1.872 1.890
Parrilla kopurua biltzaile buruetan 128 93
Gutunontzi motako estolda-zulo kopurua 6.641 6.274
Parrilla motako estolda-zulo kopurua 15.041 16.339
Euri uretarako hodien eta kainu-zuloen 
metroak (Zirkularra) 349.316 366.412

Ur fekaletarako hodien metroak 
(Zirkularra) 263.343 271.405

Hodi mistoen metroak (Zirkularra) 6.025 6.808
Biltzaile erdien eta hodien metroak 73.498 73.498
Galeria metroak 24.418 24.418

1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera. 2009-2010.

Iturria: Bilboko Udalaren Obra eta Zerbitzuen Saila.
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ADIERAZLEAK 2009 2010
Urteko uraren kontsumoa 
lehen mailako sarean 27.898.791 m3 28.377.265 m3

Urteko baliabide propioak 
jatorriaren arabera

% 38 Partzuergoa % 43,15
% 62 Ordunte eta 

Zollo % 56,85

Hornidura litrotan biztanle eta 
eguneko 216 220

Ur-andel kopurua eta edukiera 16 dep. - 89.729 m3 16 dep  89.729
Udalerriari hornitutako 
guztirako ur bolumena lehen 
mailako sarean

27.898.791 m3 28.377.265

2. taula: Bilboko ur hornikuntzaren bilakaera. 2009-2010.

Iturria: Bilboko Udalaren Obra eta Zerbitzuen Saila.

Ur hornikuntza eta saneamendua [

Argiztatze publikoa

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak eta Bizkaiko Foru Aldundiak uraren 
hornidura eta saneamenduko sareak Lurralde Historikoan hobetzeko 
hitzarmena berretsi zuten 2010ean. Bi aldeen oniritziarekin, lau urte 
gehiago luzatuko da (2008tik 2015era), eta denbora horretan, Bizkaiko 
Uren hornidura eta saneamendu sistemarako estrategikoak diren 55 
obra berri egingo dira. Foru Aldundia arduratuko da ekintza horiek fi-
nantzatzeaz: 316 milioi, guztira, hornidurako 19 lan eta saneamenduko 
36 obratarako.
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Argiztatze publikoa [

2010. urtean, Bilboko Udalak argiztatze publikoa Hiriburu osoan 
hobetzeko berriztatze lanak egiten jarraitu du. Esku-hartze horietako 
batzuk 2009 eta 2010erako Bilboko Inbertsio eta Enplegu Planen ba-
rruan egin dira. Aurreko urteetan bezala, hobekuntzak hiru estrategia-
ildoren inguruan burutu dira: kalitatea eta segurtasuna, irisgarritasuna, 
eta energia aurrezkia. 2009. urtean Gabonetako energia kontsumoa 
% 33 murriztu zela kontuan hartuta, kaleak argiztatzeko ordutegi bera 
mantenduko da, eta hainbat eremutan apaingarri berriak jarriko dira, 
energia kontsumo askoz eraginkorragoa egiten dutenak. Hori guztia, 
2009ko aurrezki maila bera lortu ahal izateko. Gainera, segurtasuna 
areagotzeko eta gastu energetiko zentzuzkoagoa egiteko, argiztatze-
sare berriak instalatu eta luminariak berriztu dira, tokiaren arabera.

Ur hornikuntza eta saneamendua

Argiztatze publikoa [

ADIERAZLEAK 2009 2010
Bideko argi puntuak 33.606 35.173
Potentzia (Kw) 7.494 7.808
Kontsumoa (Kwh) 37.794.054 34.199.040

3. taula: Bilboko herri-argien bilakaera. 2009-2010.

Iturria: Bilboko Udalaren Obra eta Zerbitzuen Saila.

2010ean, bideko argi puntuak neurtzeko aldagaiek aurreko urteetako 
joerari eutsi eta gorantz jarraitu dute, bai kopuruari, bai potentziari 
begira: % 4,6 eta % 4,2 igo dira, hurrenez hurren. Kontsumoa, aldiz, 
% 9,5 jaitsi da.
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Garraioak eta komunikazioak

Hiri, eskualde edo herrialde baten garraio-ahalmenak aberastasuna 
sortzeko duen gaitasunaren adierazgarri da. Hau da, garraiorako azpie-
giturak hazkunde ekonomikoa baldintzatzen dute, neurri handi batean. 
Azpiegiturak egokiak eta eskuragarriak badira, eta zerbitzuen arteko ko-
nexioa ahalbidetzen badute, are lehiakorragoak eta espezializatuagoak 
izango dira hiri, eskualde edo herrialde horretan garatutako jarduerak.

Garraio publikoak helburu du azpiegitura intermodalak sustatzea, ener-
gia kontsumoa murriztea eta hirietako zirkulazioa arintzea. Bestalde, 
trenbidea eragile ekonomiko bihurtu daiteke, enpleguaren mesedetan, 
Euskadiko bertako lurraldeen arteko konexioa erraztu eta Espainiako 
gainerako lurraldeei eta Europari lotzea bultzatzen duen heinean. Izan 
ere, Euskadi kate-maila funtsezkoa da Europako garraio sarean, Piri-
nioetako iraganbide atlantikoa zeharkatuta merkantziak bertatik sartzen 
eta irteten direlako.

Bilbo Bizkaiko eremu metropolitarraren erdigunea da, Bilboko itsasada-
rraren edo Nerbioi ibaiaren luzeran milioi bat biztanle hartzen dituena. Hi-
riburuan, udal-eremuaz gaineko oinarrizko zerbitzu anitz batzen denez, 
eskualde barneko mugikortasuna aztertu da, eta eremu horretan egiten 
diren bidaia guztien bi heren bertara edo bertatik egindako joan-etorriak 
direla kalkulatu da. Metropoliaren erdigune izateaz gain, hiri administrati-
boa, turistikoa eta komertziala ere bada, hirian ongi errotutako jarduerak 
baitira horiek. Hortaz, lan handia egin beharra dago, garraio publikoaren 
eta oinezkoen mugimenduen inguruan estrategia egokia diseinatzeko.

Bilbo kokapen geografiko ezin hobean dago, Europako aurrealde atlan-
tikoaren erdian bertan. Horrek eta globalizazio prozesuak zera eskatzen 
diote, beraz: mundu osoan gertatzen ari den hartu-eman komertzialen 
gorakada etengabeari eta pertsonen garraio gero eta ugariagoari aurre 
egiteko moduko baliabideak edukitzea.

Bilbo metropolitarraren nazioarteko eta lurral-
deen arteko komunikazioa

Bilboko Aireportua

Bilboko Portua

Trenbide sistema

Bide-sarea

Geltoki intermodala
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Bilbo metropolitarraren nazioarteko eta lurraldeen arteko komunikazioa [

Bilboko eremu metropolitarrean Bizkaiko biztanle guztien % 78 bizi da 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko % 43. Pertsona, ondasun eta zer-
bitzuak hara eta hona erraz mugitu daitezen, garraio publiko egokia 
antolatu beharra dago Bilbo metropolitarrean. Hau da, garraio publikoa 
espazio funtzionala behar bezala egituratzeko ezinbestekoa den zer-
bitzua da: aldiriko trenek, tranbiek, Metro Bilbaok eta autobus lineek 
hirigunean mugikortasuna areagotzea eta joan-etorri arinak egiteko 
aukera ematea dute xede. Eta helburu berarekin abian jarri dira hainbat 
azpiegituraren eraikuntza-lanak, zabaltzeak eta hobetzeak ere, aipatu-
tako zerbitzu horien guztien arteko sareak finkatzen laguntzen baitute.

Bestalde, kontuan hartu behar da lurraldeen, hiri-espazioen, garraioaren 
eta ingurumenaren plangintza batera egin behar direla, metropolia 
bere osotasunean begira kudeatzeko bagara. Eta horrek hiriko estra-
tegien garapenean parte hartzen duten guztien lankidetza eskatzen 
du ezinbestean. Horrela jardun beharraren premiaren adierazgarria 
da, hain justu ere, Bilboko Udalak Euskadiko Mugikortasunaren eta 
Logistikaren Klusterrarekin (MLC-ITS Euskadi) sinatutako hitzarmena. 
Akordio horretan jasotakoak aurrera eramatearekin, Bilbon mugikor-
tasunaren kultura-molde berriak sustatu nahi dira, jasangarriagoak, 
eraginkorragoak eta bidezkoagoak direnak. Lankidetza abian jartzeko, 
dagoeneko Freilot izeneko proiektua garatu dute, teknologia berriak 
erabiliz merkantzia-garraioetan erregai gutxiago kontsumitzeko bideak 
aurkitzeko asmoa duen ekimena.
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Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa
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Bilboko Aireportua [

Bilboko Aireportuak irabaziak izan ditu 2010ean; batetik, pertsona gehia-
gok bidaia egin dutelako (% 6,4); eta bestetik, aireportuen arteko konexio 
berriak ireki direlako. Datu positibo horiek ustiapen-sarreretan izan dute 
eragina, eta aurreko urtean 39,1 milioi euroko irabaziak lortu bazituen, 
2010ean 42 milioi euro batu zituen. Hortaz, ekitaldi honetako jarduera-
ren ondorioz, kontabilitateak 3,24 milioi euroko aldeko saldoa agertu du, 
2009an baino % 7,4 gehiago. Aenak hurrengo lau urteetarako iragarri 
duenez, Bilboko aireportua urteko % 3,6 haziko da batez beste.

Merkantzien karga jarduerei dagokienez, aurten ere motelduz joan dira, 
nahiz eta 2009ko mailara jaitsi ez diren: 2010ean 2.547.998 kg erregis-
tratu ziren, eta 2009an, 2.691.468 kg (gutxi gorabehera, % 5 gutxiago).

Lehen aldiz, neguko sasoirako, Europako zazpi herrialdeetako hamaika 
hirirekin dago lotuta Bizkaiko hiriburua, hegaldi erregularren bitartez. Ho-
riez gain, Tunisera bidaiatzeko loturak bere horretan jarraitzen du, eta 
Milanerako hegaldia ere, duela hiru urte galdu zena, berreskuratu ahal 
izan da.

Iritsieretarako eremua ixteko lanek aurrera egin dute 2010ean, eta 2011n 
inauguratuko dela aurreikusi da. Bidaiarien terminala eraikin nagusiaren 
besoak luzatuz zabaltzeko obra ere 2014an amaitzeko ustea zegoen 
arren, gutxienez bost urte atzeratuko dela dirudi, aurrekontu egokitzeak 

direla medio. Bestalde, hegaldietarako eremuaz ezagutzen dena 
hobetzeko lanak hastear daude.

1. grafikoa: Bilboko Aireportuko bidaiari eta merkantzia trafikoaren bilakaera. 1990-2010.

Iturria: Bilbao Air.

TRAFIKOA 2.009 2010
PERTSONAK
Merkataritzakoa 3.638.127 3.876.028
Estatukoa 2.697.089 2.856.851
Nazioartekoa 941.038 1.002.650
Guztira 3.654.951 3.888.969
JARDUERAK
Merkataritzakoa 46.495 47.235
Estatukoa 32.441 33.002
Nazioartekoa 14.054 14.233
Guztira 54.146 54.119
MERKANTZIAK (Kg)
Karga 2.691.468 2.547.998
Posta 3.893 2.017

4. taula: Bilboko Aireportuko aire bidezko zirkulazioaren bilakaera, 
kontzeptuaren arabera. 2009-2010.

Iturria: Bilbao Air.
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Bilboko Portua [

2010 susperraldiaren urtea izan da Bilboko Portuarentzat. Guztirako 
trafikoa % 8 igo da, eta karga lehorren trafikoa, % 25 (erreferentziazko 
datua bera). Edukiontzietan garraiatutako merkantzia orokorren guzti-
rako trafikoa ere % 20 igo da urte horretan: 5,7 milioi tona arte. Ildo 
beretik, TEU edo tona erregistro gordinek gorantz egin dute (531.457, 
guztira). Aurreko urteetan bezala, karga lehor gehienak edukiontzietan 
garraiatu dira.

Bidaiarien trafikoaren aldetik, 33 itsas bidaiatako linea iritsi zen Portura, 
guztira, 43.400 bidaiari zekartzatenak (% 50 gehiago). Bat nabarmentzeko, 
Iberocruceros enpresa aipatu beharko, Gran Mistral itsasontziarekin 
Bilboko Portuan lau geldialdi egin eta ontziratzeko eta lehorreratzeko 
portutzat ere erabili duelako. Pride Of Bilbao ferryak 79 geldialdi egin 
ditu eta 118.631 lagun eraman ditu urte osoan. 2011tik aurrera, ordea, 
Brittany Ferries konpainia arduratuko da zerbitzu hori eskaintzeaz.

Bilboko Portu Agintaritzak 46,5 milioi euroko inbertsioa egin du 2010ean: 
batez ere, moila berriak eraikitzera, mantentze-lanetara eta trafikoak are-
agotuko dituzten azpiegitura berriak zuzkitzera zuzendutako ekintzetan. 
Martxorako amaituta zegoen itsasoari irabazitako seigarren moila, eta 

ITSAS TRAFIKOA 2010 Ald. % 
(2009-2010)

Ontziak
Kopurua 3.240 6,51

GT 43.253.602 1,11
Edukiontziak TEU ** 531.457 19,84

Itsas bidaiak
Geldialdiak 33 10
Bidaiariak  43.400 44,7

Bidaiariak
Ontziratuak 44.522 -2,00

Lehorreratuak 48.604 -5,18
Bidean 71.898 3,57

Merkantziak (Tm)
Kargatuak 9.896.747 9,98

Kargatu gabeak 23.764.074 5,12

5. taula: Bilboko Portuko itsas trafikoa, kontzeptuaren arabera. 2010.

Iturria: Bilboko Portuko Agintaritza. Txostena 2010. ** TEU: Edukiontzi kopurua.
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zabaltze lanetako zazpigarren moila izango denaren obrak aurrerantz 
dihardute: AZ-2 izena jasoko du moila horrek. Bestalde, Portuak lu-
rraldean duen eragina irmotzeko eta eremu zabalagoa bere eragin-
pean hartzeko xedearekin ere, Bilboko Portuko Agintaritzak tren eta 
portu jardueretarako terminal logistikoa Pancorbon sortzeko erabakia 
hartu du. 2012rako martxan egongo dela aurreikusi dute.

Itsasoko garraio zerbitzuek gora egin ahala, Europa Atlantikoko he-
rrialdeekin batik bat, Bilboko Portuak gero eta indar gehiagoz eusten 
dio eremu horretako zerbitzuen buru izateari. Are gehiago, Bilbo eta 
Errusia zuzenean lotzeko zerbitzua karga-bidaltzaileen esku jartzen 
duen Espainiako portu bakarra da Bilbokoa.
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Trenbide sistema [

Eusko Jaurlaritzak Mugikortasun Iraunkorrerako Plana abian jarri du 
2010ean. Hor jasotako xede nagusiak: hurrengo hamarkadarako % 20 
CO2 gutxiago isurtzea, auto elektrikoa eta bizikletak hautazko garraiobi-
de gisa sustatzea, eta garraio kolektiboaren eta garraio-zerbitzu intermo-
dalen alde egitea. Planaren barne, Euskal Trenbide Sare Berria da eki-
men guztien artean garrantzitsuena, eta horrexegatik jarraituko du Eusko 
Jaurlaritzak trenbideko azpiegituretan inbertsioak egiten.

Garraio publikoen arlora etorrita, trenbideko garraioa eragile ekonomikoa iza-
teaz gain, enplegu sortzailea ere bada; eta Euskadiko lurraldearen kohesioa 
erraztea eta Espainiako gainerako lurraldeei eta Europari lotzea lortzen du.

Euskal Herriko trenbide-sistemaren eraberritzeak, beraz, aurrera darrai 
proiektu asko garatuz doazela. Horien artean, euskal AHT eta Parisko 
hiria zuzenean lotzeko proiektua da administrazioak beste guztien gaine-
tik gailendu dutena. Horregatik, Sustapen Ministerioa nazioarteko lineen 
zabalera Euskadin ezartzeko lanean dabil, abiadura handiko trenbide 
sareak hala eskatzen dutelako. Donostiatik Irunera egitekoak dira zabal-
tze lanak, Irunen lotuko bailitzateke gero linea zabalago hori Frantziako 
TGVarekin. Bestalde, Metro Bilbaoko eta tranbiako lineak zabaltzeko 
proiektuek martxan onean aurrera egiten jarraitzen dute, eta trenbide ko-
nexioek zenbateraino nabarmentzen ari diren seinale dira.

2010ean, Bizkaiko Garraio Partzuergoak emandako datuen arabera, 173,1 
milioi pertsonak erabili du garraio publikoa Bizkaian. Horrek esan nahi du 
aurreko urtean baino % 1,4 lagun gutxiagok baliatu dituela garraiobide pu-
blikoak. Horien artean, % 65ek trenbideko bidaia egin zuten. Garraiobide 
hori aukeratu zutenak gutxiago izan dira urte honetan, aurrekoarekin alde-
ratuta (2010ean, 112,9 milioi pertsona; 2009an, 113,8).

Metro Bilbao »

Eguneroko joan-etorrietarako Metro Bilbao aukeratzen dutenak gero eta 
gehiago dira. Hala gertatu da 2010ean ere: 2009an, 87.043.712 bidaiari 
zenbatu ziren; 2010ean, 88.566.281. Hau da, milioi eta erdi pertsona ge-
hiagok erabili dute metroa urte honetan (% 1,7k gehiagok). Garraio mo-
dalitateei begira, garraio publikoan guztira egin diren bidaien erdia baino 
gehiago Metro Bilbaorekin egin dira. Aipatzekoa da, baita ere, neguko la-
negunetan, batez beste 300.000 pertsona bidaiatu zela Metro Bilbaorekin 
egun bakoitzeko.

Aurreko urteetan bezala, bidaiariek gehien erabili dituzten geltokiak 
Moyua, Abando, Indautxu eta Alde Zaharra izan dira (horietako 
bakoitzetik, 6 milioi pertsona baino gehiago igaro dira). Horien atzetik, 
San Mameseko geltokia dago, 5.821.457 pertsonarekin, eta ondoren, 
Deustu eta Santutxu. Erabiltzaileen bolumenari erreparatuta, 
Gurutzetako, Barakaldoko eta Areetako geltokietan erregistratu dira 
daturik deigarrienak: bakoitzean, 3 milioi pertsonatik gora ibili da.

2010ean 3. lineako obrak hasi dira, Etxebarriko San Antonioko auzoa 
eta Matiko lotuko dituztenak. 2013ko urte bukaeran dira amaitzekoak 
lan horiek. Orain arte emandako argibideen arabera, 4. lineak, Erre-
kaldeko eta Matikoko auzoak lotu ez ezik, 3. linea Artxandako tunela-
rekin (egun eraikitze lanetan dago) bat egiteko ere balioko du, eta ho-
rri esker, Sondikarekin eta Aireportuarekin lotura egongo da. 5. lineak, 
bestetik, Sarratun izango du abiapuntua eta Galdakaoko Ospitalera 
arte iritsiko da. Bilboko metroaren 5. linea hori eraikitzeko proiektua 
2011 eta 2012 bitartean idatziko omen dute.

Arestian esan bezala, metroa erabiltzen dutenen kopuruak gora eta 
gora egin du etengabe, duela 15 urte inauguratu zenetik. Horrelako 
datuek egindako lan onaren froga dira; eta, era berean, herritarren 
mugikortasuna gero eta iraunkorragoa egiten ari garen seinale.

Renfe  »

Bizkaiko Garraio Partzuergoak plazaratu dituen datuek diotenez, 
Renfek 13.910.000 bidaiariri eman dio zerbitzu aldirietako lineen bi-
tartez. Horrek zera erakusten du, azken urteetan garraio modalitate 
horretan bizi izan duten erabiltzaileen beherakadak bere bidetik ja-
rraitzen duela. 2010ean, kasurako, % 13,7 bidaiari gutxiago izan ditu 
Renfek aurreko urtearekin konparatuta.

Ibilbide luzeko lineetan 500.000 pertsona baino gehiago bidaiatu da 
Alvia trenetan, hiru euskal hiriburuak jatorri eta Madril eta Bartzelo-
nako hiriak helburu izanda. 2009ko datuak aintzat hartuta, urteko 
balantzeak % 8,8ko gorakada ekarri du, bi helburu horietara bidaiatu-
takoak 458.546 izan baitira.

2010eko uztailean Bilboko Renfe Aldiriak Creditrans ekimenari atxiki 
zitzaion. Bizkaiko garraio-txartel bakarrarekin bat egitean, asko aurre-
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ratu da garraio publiko iraunkorra eta kalitatezkoa erabiltzearen aldeko 
ahaleginetan. 2011n Renfek 120 serieko azken belaunaldiko Alvia trenak 
martxan jarriko ditu, Euskal Herria eta Madril lotuko dituztenak. Zerbitzu 
horrekin, erabiltzaileen premiei arreta hobea eta eraginkorragoa eskai-
niko zaie. Baina badu beste alde on bat ere, eta zera da, tren hauek 
lineen baldintzetarako egokiagoak direla.

Feve »

Fevek emandako informazioari erreparatuta, ez dago alde handirik 2010eko 
eta 2009ko datuen artean, Bilbo-Balmaseda aldirietako lineari dagokionez: 
2010ean 1.345.556 pertsonak erabili du, eta 2009an, 1.345.178k (+% 0,1). 
Santander-Bilbo eta Leon-Bilbo ibilbide erregionalek guztira 125.672 era-
biltzaile izan dituzte; beraz, % 4 jaitsi da horien trafikoa, 2009ko datuarekin 
alderatuta. Bilboko hirian mugimendu gehien bildu duten geltoki eta gera-
lekuen artean, La Concordia izan da garaile: udalerriko Feve geltokietan 
ibilitako bidaiari guztien % 70,7 igaro da bertatik.

Merkantzietara etorrita, Euskal Herrian % 18,5 igo da garraiatutako tona 
bolumena, 2009ko datuarekin erkatuta: 2010ean 976.722 tona izan dira 
guztira; eta 2009an, 823.747.

Basurtu eta Masustegi lotzen dituen Feveren linea lur azpitik eramateko 
obrak 2010ean amaitu dira. Horiek eginda, trenbide konpainiak Zorrotzako 
auzoan dauden trenbide-pasaguneak kentzeko burututako azterlanaren 
ondorioak aurkeztu ditu: hau da, 600 metroko luzera izango duen tunela 
eraikitzeko proposamena. Plan horren arabera, geltokia leku berean 
uztea eta tarteak bulebarra eraikitzeko aprobetxatzea egongo da, aurrera 
eramaten bada.

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 bideak. Berari dagokio, baita ere, trenbideko, errepideko 
edo kable bidezko garraio aukeren inguruan egin beharreko ikerlanak 
burutzea, Bizkaian eta Gipuzkoan.

EuskoTrenek zerbitzu hauek eskaintzen ditu Bizkaian, trenaz gain: Larrei-
netako funikularra, Zumalakarregiko igogailua, Tranbia, eta autobus zer-
bitzua, Bizkaibusen bidez. Trenbide zerbitzuei soilik erreparatzen badiegu, 

EuskoTreneko linea guztietan bidaiariak gutxitu direla ikusiko dugu, 
Larreinetako funikularra barne. Gauzak horrela, 2010. urte bukaeran 
6.198.213 erabiltzaile zenbatu ziren, guztira: % 4 gutxiago. Bilbo jatorri 
edo helburu duten bidaien artean, Deustu-Lezamako linean nabaritu 
da erabiltzaileen beherakada handiena: % 7,6 gutxiago, aurreko ur-
tearekin alderatuta.

EuskoTrenen adierazle nagusiek hoberantz egin dute 2010ean, batez 
ere, kalitateari buruzkoak: hala nola txartelak saltzeko eta bidesariak 
ordaintzeko sistemen eskuragarritasuna, kexa eta erreklamazioen 
kopurua % 31 gutxitu izana, eta zerbitzuaren fidagarritasuna (zirkula-
zio datu orokorren barne, orduz iristen diren tren eta tranbiak). Azken 
kontzeptu horretan jasotako emaitzak aurreko urteetako datu bikai-
nen parekoak izan dira.

GARRAIOAK 2009 2010
AIREPORTUA 3.654.951 3.888.969
BILBOKO PORTUA 166.104 165.024
METROA 87.043.712 88.556.281
BILBOKO TRANBIA 2.790.000 2.850.000
BIZKAIBUS (Bilbo jatorri-helburu 
duten lineak) 28.807.821 27.716.000

TERMIBUS- LINEAZ KANPOKO 
AUTOBUSAK 60.200 52.680

TERMIBUS- AUTOBUS 
ERREGULARRAK 2.330.937 2.336.144

BILBOBUS 25.754.505 25.425.000
EUSKOTREN (tranbiarik gabe) 6.464.324 6.198.213
FEVE (Bilbo-Balmaseda) 1.345.178 1.345.556
FEVE (Erregionala) 130.760 125.672
RENFE (Aldiriak) 16.126.000 13.910.000
IBILGAILU-PARKEA 169.812 168.329

6. taula: Bilbo jatorri edo helmuga izan duten erabiltzaileen laburpena, 
garraio mota nagusien arabera. 2009-2010.

Iturriak: Erakunde bakoitza eta Bizkaiko Garraio Partzuergoa.
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Urtero legez, Bizkaiko Foru Aldundiak “Trafikoaren bilakaera Bizkaiko 
errepideetan 2010. urtean” deritzon txostena plazaratu du. Bertan azal-
dutako datuek diotenez, urte horretan berriz gutxitu da trafikoa Bizkaiko 
bide sarean. Hala ere, aurreko urteko moduko jaitsiera ere ez da izan: 
2010ean, -% 0,4; eta 2009an, -% 2,2. Hona hemen eguneko ibilgailu 
kopuruen gaineko datu zehatzak: 2010ean eguneko 10.095 ibilgailu ibili 
zen gure errepideetan, eta 2009an, 10.140.

Era berean, Bizkaiko sarbideetan barrena eta kanpora ibilgailu gutxiago 
ibili dira, -% 1,1. Bizkaiko Lurraldeko sarbideak probintziaz probintzia az-
tertuz gero, Bizkaia eta Kantabriaren artekoak dira erabilienak (eguneko 
59.675 ibilgailu). Gainera, Kantabriarantz jotzen dutenen eta bertatik ho-
nantz datozenen kopurua ez da jaitsi 2010ean, eta dauden daudenean, 
Gipuzkoako eta Arabako sarbideetan dabiltzanak gainditzen dituzte, bi 
lurraldeetakoak batuta ere.

Eskualde guztietan murriztu da trafikoa, batez besteko zirkulazioaren 
bilakaerari eta mugikortasunaren datuei begira, hiru hauetan izan ezik: 
Mungialdea, Busturialdea eta Enkarterriak. Bilboko gune metropolita-
rrak guztira 354,8 Km-ko luzerako errepideak batzen ditu, eta eremu 
horretan bakarrik Bizkaiko lurralde osoko errepide bidezko joan-etorri 
guztien % 64,2 egiten dira. Aurreko urtearekin alderatuta, 2010ean ba-
tez besteko trafikoa -% 0,5 jaitsi da Bilbo metropolitarrean, Bizkaiko 
lurraldean baino apur bat gutxiago.

Bilboko sarbideetan -% 0,6 murriztu da trafikoa, 2009ko datuarekin 
konparatuta. Zehazki esateko, egun bakoitzeko 343.941 ibilgailu igaro dira 
bertatik, horietako 13.609, ibilgailu astunak. Ehunekotan erregistratutako 
jaitsieren artean, nabarmenenak hegoaldeko sarbideetan ikusi dira: 
Basurtu-Kastrexanan eta Basurtu-Zorrotzan; biak ere, trafiko gutxi 
hartzeko bideak dira, bi erreikoak baino ez (-% 7,5 eta -% 5,8 egin dute 
behera, hurrenez hurren). Alderantziz, Miraflores-Hego Konponbideko 
(Ekialdeko saihesbidea) sarbidean trafikoak % 6,3 egin du gora. Iparraldeko 
sarbideei dagokienez, Artxandako tunelak dira gero eta ibilgailu gehiago 
hartzen dituztenak, Deustu-Elorrietan gero eta gutxiago diren heinean (-% 
4,8, aurreko urtearekin alderatuta). Zifra absolutuetan emandako datuen 
arabera, trafikoaren jaitsiera aipagarriena Sabino Aranako loturan gertatu 
da, trafiko bolumen handiena izaten jarraitzen duen arren. Horren atzetik, 
Miraflores-Hego Konponbideko (Ekialdeko saihesbidea) sarbidea da 

2. grafikoa: Bilboko trafikoaren banaketa sarbideen arabera. (Eguneko 
ibilgailutan adierazita) 2010.

Iturria: Trafikoaren bilakaera Bizkaiko errepideetan 2010. urtean. Bizkaiko Foru Aldundia.

trafiko bolumen potoloenak batzen dituena.

Bilbo eta gune metropolitarraren arteko sarrerako eta irteerako tra-
fikoak 2005etik eta 2010era bitartean zer-nolako bilakaera izan duen 
ikusita, datuek egonkortzera egin dutela ageri da: 2005ean eguneko 
344.392 ibilgailu sarbide horietan erregistratu bazen, 2010eko datua 
eguneko 343.941 ibilgailukoa izan da.

Hortaz, aurreko urteetan bezalaxe, garraio publikoa hobetzeko eta metroa 
zabaltzeko ekimenek, alde batetik, eta Bilboko erdigunean aparkatzea 
saihesteko ezarritako neurriek, bestetik, sarbideetako trafikoak aurrera 
ez egitea ekarri dute; eta horrekin batera, gune metropolitarraren 
barneko trafikoaren goranzko joera moteltzen joatea, baita ere.

4. Orueta-Egirleta

10. Basurtu-Kastrexana

11. Basurtu-Zorrotza

1. Deustu-Elorrieta

7. Miraflores-Hego konponbi-
dea (Ekialdeko ingurabidea)

6. Bolueta-Zubialdea

3. Artxandako tunelak

9. Jesusen Bihotza-Hego 
konponbidea (Sabino Arana)

2. Deustu-Enekuri

8. Zabalburu-Hego
konponbidea (Juan de Garai)

5. Ibarsusi-Etxebarri
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SARBIDEA
Urteko tasa %tan

2009-2010 2005-2010
1. Deustu-Elorrieta BI-711 (B) -4,8 -2,4
2. Deustu-Enekuri BI-604 (A) 3,6 2,1
3. Artxandako tunelak BI-626/BI-627* (A) 2,0 3,5
4. Orueta-Egirleta BI-631 (A) -1,0 -0,1
5. Ibarsusi-Etxebarri N-634 (A) -3,1 -3,2
6. Bolueta-Zubialdea BI-712 (B) -4,3 -3,0
7. Miraflores-Hego konponbidea Ekialdeko 
saihesbidea BI-631 (A) 6,3 5,5

8. Zabalburu pl.-Hego konponbidea Juan de 
Garai (A) -3,4 -0,7

9. Jesusen Bihotza pl.-Hego konponbidea 
Sabino Arana etorb. (A) -2,9 -0,5

10. Basurtu-Kastrexana BI-3736 (B) -7,5 -4,7
11. Basurtu-Zorrotza N-634 (B) -5,8 -6,6
Guztira -0,6 - 

7. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren bilakaera. 2005-2010.

Iturria: Trafikoaren bilakaera Bizkaiko errepideetan 2010. urtean. Bizkaiko Foru Aldundia.

Proiektu aipagarrienen artean hauek ere badaude: Metropoliko Hegoal-
deko Saihesbidea, ezkerraldetik eta meatzaldetik A-8 autobidera sartzeko 
lotura berriak 2010ean inauguratu dituena, eta eskualdeko ardatz erra-
dialak edo San Mamesetik Bilbora sartzeko bide berriak, gutxika-gutxika 
aurrera egiten jarraitzen duten lanak.

Termibus »

Bilboko Autobus geltokia 1996an sortu zen, eta Estatuko eta nazioar-
teko autobusen irteerak eta etorrerak batzen ditu. Autobidearen sarbi-
deak gertu izanik kokapen estrategikoa du, linea erregularren eta lineaz 
kanpoko ibilbideen lana errazteko. Aldi berean, Bilboko hiri barruko eta 
hiriarteko hainbat garraiobiderako konexioak eskaintzen ditu: metroa, 
tranbia, Renfe aldiriak, Bilbobus eta Bizkaibus autobusak...

2010ean zerbitzu erregularretako guztirako bidaia kopurua zein horie-

ZERBITZUAK
2009 2010

Bidaiak Bidaiariak Bidaiak Bidaiariak
Lineaz kanpokoak 1.505 60.200 1.317 52.680
Erregularrak 125.393 2.330.937 125.913 2.336.144
Guztira 126.898 2.391.137 127.230 2.388.824

8. taula: Termibus geltokiko erabiltzaileak, zerbitzu motaren arabera. 2010.

tan bidaiatu direnen kopurua igo da. Lineaz kanpoko ibilbideetan, or-
dea, behera egin dute zerbitzuen eta erabiltzaileen datuek: 2010ean 
52.680 izan ziren, hau da, 2009an baino % 12,5 gutxiago.

Iturria: Termibus.

Bizkaibus »

Bizkaibusek 27.716 pertsonari eman die zerbitzu 2010ean, hau da, era-
bili diren garraio modalitate guztiek eman dutenaren % 16,1. Jaitsiera, 
beraz, % 4ra heldu da ia, 2009ko datuarekin alderatuta. Autobusa (edo-
zein konpainiakoa) erabiltzen duten pertsona guztietatik, Bizkaibusek % 
51,5 bereganatzen du.

Erabiltzaileen eskaeraren beherakadaren atzean metroaren zabaltzea 
dago. Bizkaiko Foru Aldundiaren datuek azaldu dutenez, Metro Bilbaok 
lekua hartu diolako, Bizkaibusek erabiltzaile asko galdu du: linea 
batzuetan beste batzuetan baino gehiago nabaritu da beherakada, 
baina guztira, 1.200.000 gutxiago izan dira urtebetean. Edonola ere, 
zenbait lineatan erabiltzaileak irabazi direnez, bereziki zuzeneko 
zerbitzuetan, nolabait aurre egin ahal izan zaio beherakada horri.

Aurten ere, Bizkaibusek hainbat ekimen aurrera eraman ditu zerbitzua 
hobetze aldera: aurrerapen teknologikoak ezartzerekin batera, premia 
ezberdinak dituzten erabiltzaileen irisgarritasuna areagotzen saiatu 
da. Bestalde, autobusen flota berritzeko konpromisoari eutsi dio, za-
harrenak kentzeko eta zerbitzu seguruagoa eskaintzeko.

Bizkaiko Garraio Partzuergoak argitaratu duen Bizkaiko Garraio Pu-
blikoari buruzko txostenean ondorio hauek atera dira: Bizkaiko garraiobi-
deen arteko banaketa bere horretan mantendu dela, eta atzeraldiaren 
arrazoi nagusia egungo egoera ekonomikoa izan dela. Denarekin ere, 
txostenaren arabera, ezin daiteke esan garraioetan krisiak beste sektore 
batzuetan bezain gogor jo duenik.
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Geltoki intermodala [

Gaur egun, Geltoki intermodala/aldageltokia San Mamesen dago. Bertan 
bat egiten dute Bilbo eta metropolia konektatzen duten garraio publikoko 
lau zerbitzu nagusi hauek: Metro Bilbao, RENFE Aldiriak, Eusko Tran 
tranbia eta Termibus autobusak (hiri barruko lineak eta beste hiriburueta-
ra heltzen direnak ere barne sartuta).

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

Bilbo metropolitarraren nazioarteko eta lurral- [
deen arteko komunikazioa

Bilboko Aireportua

Bilboko Portua

Trenbide sistema

Bide-sarea

Geltoki intermodala [
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Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

Garraio publikoa eta pribatua [

Mugikortasun iraunkorra: oinezkoak eta bizikletak

Mugikortasuna Bilbon

Garraio publikoa eta pribatua [

Eusko Tran (Bilboko tranbia) »

Bilboko Tranbiak azken bi urteetako joera aldatzea lortu du. 2010. urtean 
60.000 bidaiari gehiago izan ditu, 2009an baino % 2 gehiago: guztira, 
2,85 milioi bezerorekin itxi du ekitaldia.

Gaur egun, Eusko Tranek kudeatzen du, eta 4.870 metroko ibilbidean 
12 geltoki ditu: Atxuri, Erribera, Arriaga, Abando, Pío Baroja, Uribitarte, 
Guggenheim, Abandoibarra, Euskalduna, Sabino Arana, San Mames 
eta Basurtu.

Tranbiaren ibilbidea kilometro bat luzatu eta La Casillara helarazteko lanak 
2010ean hasi dira. Montevideo etorbidea berritzeko lanak aldi berean egite-
koak zirenez, obren arduradunek horiek amaitzeko gutxienez urtebete be-
harko dutela adierazi dute. Guztira, bost milioi euroko inbertsioa egingo da. 
Hiriaren tranbiaren “eraztuna” esaten dioten horrek bi geltoki berri izango 
ditu Autonomia kalean; baliteke horiek 2012 inauguratzeko parada izatea. 
Zorrotzaurreko industria gune ohia leheneratzeko planek tranbia zabaltzea 
ere ekar dezakete.

Bilbobus  »

2010eko Bilbobuseko balantzeak emandako datuen arabera, zerbitzu hori 
erabiltzen dutenen kopurua segidako hirugarren urtez jaitsi da, 2009an jaitsi 
zen neurri berean (% 1,2): 2010ean, 25.425 milioi pertsona bidaiatu da Bil-
bobusekin; 2009an, 25.755 milioi.

Lanegun normal batean, batez beste 85.000 bidaiari izan ditu Bilbobu-
sek. Horien artean, gehienek, % 49k, lanera joateko egiten dute bidaia; 
% 17k, norberaren kontuetarako; eta % 15ek, aisialdirako. 2009ko datue-
kin erkatuta igo egin den ehuneko bakarra ikasketengatiko joan-etorriena 
izan da: guztirako bidaien % 10. Bestetik, bidaiari guztien artean Credi-
trans txartela erabili dutenak % 65 izan dira.

Bilbobusen zerbitzua erabili dutenen gehiengoaren profila emakumezko 
batena da (% 66), 27 eta 34 urte bitartekoa (% 22) eta lana duena (% 60). 
Erabilitako lineei dagokienez, aukeratuenak 77 (Peñaskal-Larreagaburu) 
eta 56 (Abusu-Jesusen Bihotza) zenbakidunak izan dira.

Zerbitzua hobetzeko politikari jarraiki, eta bereziki irisgarritasuna 
errazteko xedeaz, 2010ean bi solairutako autobus pare bat martxan 
jarri dira. Asko dira ibilgailu berri hauek dauzkaten alde onak: GPS 
kokapen-sistema, Ahozko Informazio Sistema, eta mugitzeko gaitasun 
murriztua duten pertsonentzako hainbat egokitzapen. Horrela, Bilbo bi 
solairutako autobusak hiri barruko garraiora itzularazi dituen Estatuko 
lehen hiria da. Bestalde, autobus guzti-guztiak biodiesel erregaiaz 
funtzionatzen dute jada, airearen kalitatea hobetzen laguntzeko.

GARRAIOAK 2009 2010
Taxiak (lizentziak) 774 774
Artxandako funikularra 517.000 524.000
Larreinetako funikularra 177.980 175.244
Begoñako igogailua 416.000 418.000
Solokoetxeko igogailua 731.000 675.000
Ereagako igogailua 284.000 269.000
Zubi Esekia 3.970.000 3.908.000
Portugaletetik Areatzara doazen ontziak 555.000 656.000

9. taula: Beste garraio mota batzuk erabili dituzten pertsonen bilakaera. 
2009-2010.

Iturriak: Bizkaiko Garraio Partzuergoa eta Eustat, Larreinetako funikularraren kasuan.

Ibilgailu pribatua »

2010ean, Bilboko ibilgailu aktiboen parkean izena emanda daudenak 
ia -% 0,9 gutxitu dira (2009an bezalaxe). Batez ere, kamioietan igarri 
da beherakada hori: % 4,3 gutxiago dira orain, hau da, 15.065 guz-
tira. Kontrako bidetik, autobusak, motozikletak eta autoak gero eta 
gehiago dira.
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IBILGAILUA 2009 2010
Autobusak 789 823
Kamioiak 15.743 15.065
Ziklomotorrak 5.890 5.610
Motozikletak 11.210 11.972
Atoiak 2.200 1.766
Autoak 131.461 130.848
Traktoreak 2.519 2.245
Guztira 169.812 168.329

10. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen parkearen bilakaera, motaren 
arabera. 2009-2010.

Iturria: Bilboko Udalaren Ekonomia eta Ogasun Saila.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

Garraio publikoa eta pribatua [

Mugikortasun iraunkorra: oinezkoak eta bizikletak

Barrutiz barrutiko azterketa egitean, aurreko urteko emaitza bera: Abandon 
dago Bilboko ibilgailu aktiboen kopururik handiena (guztirakoaren % 19). Hala 
erakusten dute datuak, nahiz eta zifra absolutuetan Abandon ibilgailu kopurua 
jaitsi dela ageri den (2009ko datuarekin konparatuta). Aurreko urtean baino 
ibilgailu gehiago bildu dituzten auzoak bi baino ez dira izan 2010ean: Deustu 
eta Ibaiondo. Azken horretan, 2009an 23.416 ibilgailu zegoen erregistratuta; 
eta 2010ean, 23.916; hau da, % 2ko gorakada gertatu da bertan.

Bilboko hiri osoan ibilgailu gutxien dituen barrutia Otxarkoaga-Txurdinaga 
da. Basurtu-Zorrotzan gehixeago dira, baina, hala ere, bigarren dago ibilga-
ilu gutxien dituztenen zerrendan.

IBILGAILUA 2009 2010
Deustu 24.415 24.458
Uribarri 18.038 17.832
Otxarkoaga-Txurdinaga 12.748 12.712
Begoña 19.384 19.081
Ibaiondo 23.416 23.916
Abando 33.502 32.582
Errekalde 21.568 21.450
Basurtu-Zorrotza 16.741 16.298
Guztira 169.812 168.329

11. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen bilakaera, barrutien arabera. 
2009-2010.

Iturria: Bilboko Udalaren Ekonomia eta Ogasun Saila.
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Mugikortasun iraunkorra: oinezkoak eta bizikletak [

Mugikortasun iraunkorra: oinezkoak eta bizikletak [

Klima-aldaketaren aurkako Toki-ekintzako Planaren barne, Mugikortasun 
Iraunkorra irizpide estrategikotzat jotzen da. Eta irizpide horretan aurrera 
egiteko, honako zeregin hauek zehaztu dira: hiri barruan mugikortasuna 
eta bizi-kalitate ona uztartuko dituzten ekintzak bideratzea, eta auzoen 
birsortze lanekin jarraitu bitartean, ingurumena babestea.

Bilboko Udalak 34,5 milioi euroko inbertsioa egingo du 2010ean “Ga-
rraio publiko gehiago, mugitzeko aukera gehiago” atalean. Batetik, ga-
rraio publikoko zerbitzua areagotu eta hobetu nahi delako; eta bestetik, 
zirkulazioa eta mugikortasuna erraztu nahi direlako, oinezkoen beharrak 
beste guztienen gainetik gailenaraziz. Horretara zuzendutako diruarekin, 
honako proposamen hauek gauzatzeko ustea dago: aparkalekuen plana 
egokitzea, oinezkoen segurtasuna eta irisgarritasuna areagotzea, tra-
fikoa hobeto kudeatzea, mugitzeko beste bide batzuk aukeran ematea, 
bizikletak maileguan eskaintzea, bidegorriak eraikitzea eta kale atsegi-
nak bultzatzea.

Betiere mugikortasun iraunkorraren alde egiteko, “Auzoen arteko oreka” 
lortzea xede duen atalera 24,6 milioi euro bideratuko dira. Horren arabera, 
Bilboko Udalaren Obra eta Zerbitzuen Sailak, irisgarritasuna hobetzeko 
ekinean, goiko auzoetarako plan bereziak taxutzen jarraitzen du. Uribarri 
Goikoan, adibidez, auzoa Bilboko erdigunearekin lotuko duten instalazio 
mekanikoak jartzeko lanak hasi dira dagoeneko. Uretamendin, Betolatzan 
eta Ingurabidean igogailuak instalatuko dira, eta Zurbaranbarri Goikoan, 
igogailu funikular berria.

Bilboko Udalaren Hirigintza eta Ingurumen Sailaren xede nagusien ar-
tean eraikinak berregokitzeko eta oztopo arkitektonikoak kentzeko diru-
laguntzen programa dago. Egitarau horretan, Basurtu eta Errekaldeko 
auzoetan lurrak eta ezpondak finkatzeko lanak sartzen dira.

Sail horrek 2010eko datuekin egindako urteko txostenaren arabera, ozto-
po arkitektonikoak kentzeko xedeaz emandako diru-laguntzak 669.698,71 
eurora iritsi dira: % 63 igogailuetara zuzendu dira, eta gainerako % 37, 
oztopoak kentzera.

Bizikletak doan mailegatzeko zerbitzuaren bitartez, 38.553 bizikleta 
eman dira maileguan eta 6.841 alta egin dira 2010ean. Zerbitzu horretan 
izena eman dutenak 24.630 izan dira guztira; hau da, aurreko urtean 

baino % 30 gehiago.

Mailegua egiteko hamaika puntu daude hirian, eta horietan Arria-
gakoa izan da erabiliena; Otxarkoagoa eta Abusukoa, aldiz, gutxien 
baliatu dituztenak. Bizikleta hartu dutenei erreparatuta, gehienak 18 
urtetik 44 urtera bitartekoak izan dira, eta, aurreko urtean bezalaxe, 
gizonezkoak (% 69).

Bizikletaz ibiltzeko aukerei dagokienez, dagoeneko garraiobide ja-
sangarri honi bereziki zuzendutako 177 kilometroko bide azpiegiturak 
daude Bizkaian. BFAren datuei kasu eginez gero, 2010ean 2003-2016 
Bizikletazko Planaren helburuen % 30 bete dira. Eta horren inguruan, 
beste datu esanguratsu bat: plan hori abian jarri zenetik, bizikletaz 
ibiltzeko egokiak diren azpiegiturak % 225 hazi dira.

Bestalde, Bilboko Udalak bizikletak hiri inguruneetan erabiltzeko 
mugikortasun zerbitzu iraunkor berria ezarriko du. Zerbitzu hori 
emateko, oinarrizko banaketa-guneak eta ainguratze-guneak ins-
talatuko dira, eta horiek guztiak bizikleten maileguak automatikoki 
kontrolatuko eta kudeatuko dituen sistema bati konektatuta egongo 
dira. Guztira, 19 banaketa-gune jarriko dira, eta horietan, 260 bi-
zikleta egongo dira aukeran. Zerbitzu berri hori 2011rako martxan 
egongo dela aurreikusi du Udalak.
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Iturria: Bilboko Udala. Zirkulazio eta Garraio Saila.

12. taula: Bilboko TAOren araberako aparkaleku kopurua, kolore eta 
eremuaren arabera. 2010.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

Aparkalekuen kudeaketa

Bilboko Udalak, auzoetako bizi-kalitatea hobetzeko asmoarekin, azpie-
gitura berriak sortzeari ekiten dio, herritarrek autoa errazago aparkatu 
dezaten. Hain zuzen ere, herritarren aldarrikapen nagusietako bat hori 
dela jakinik, Obra eta Zerbitzuen Sailak aukera berriak eskaintzen dituz-
ten eremuak bilatzen jarraitzen du, aparkaleku berriak eraikitzeko balioko 
duten guneak, alegia. Beste kasu batzuetan, dagoeneko eraikita dauden 
lur gainekoetan plaza kopurua areagotzen saiatzen da.

Auzoetako Aparkalekuen Planean 2008tik 2011ra bitarteko konpromi-
soak indarrean daude oraindik. Bideratutako ekintza nabarmenen artean, 
Arangoitiko auzokoa (1. barrutia) dago: bertako lur gaineko aparkalekuak 
356 plaza ditu guztira, Obra eta Zerbitzuen Sailak instalazio horretarako 
hasieran aurreikusita zegoen plaza kopuruari beste 229 gehitu ostean. 
San Inazioko auzoan ere luzetarako 180 aparkaleku berri eskueran ja-
rri dira 2010. urte bukaeran, Zarandoa etorbideko seinaleak aldatu eta 
zirkulaziorako errei bakarra utzi ondoren.

3. barrutiaren barne, Otxarkoagan 2010eko apirilean inauguratu berri 
den Irumineta parkean, 219 aparkaleku berri dago: horietako 87 bertan 
eraiki den parkingeko plazak dira, eta gainerako 132 lekuak, parkingeko 
autoentzako sarbidean baterian aparkatzeko sortu diren plazak.

Errekalde, Larraskitu eta Iturrigorri-Peñaskal auzoen artean kokatutako 
San Antonioko parkean (7. barrutia) autoentzako 133 plaza, urritasun bat 
dutenentzako 6 plaza eta motorrentzako 20 plaza eskura jartzen dituen 
parkinga eraiki da. Eta horri, futbol zelaiaren ondoan eraikitakoa gehitu 
zaio. Instalazio berri horretan, polikiroldegiari ez ezik parkeari ere zer-
bitzu ematen diona, 68 plaza egin dira. Bi parkingetako plaza kopurua 
batuta, dagoeneko 200 plaza berri sortu dira eremu horretan.

Lur gaineko aparkamenduaren ordenamendu (TAO) sistemari dagokio-
nez, Bilbon TAOren araberako 14.089 aparkaleku egon dira eskura 2010. 
urtean, aurrekoan baino % 5 gutxiago.

Dagoeneko kendu dira Deustun zeuden iraupen luzeko guneko plaza 
berdeak. Neurri horrekin, Deustuko barrutian eta Castaños-Matikokoan 
% 15 inguru murriztu dira TAOren araberako plazak.

Bestalde, Bilboko Udalak TAO txartelen kudeaketa berritu du 2010ean. 
Egokitzapen horrek kudeaketa erraztea ekarriko du, eta 2011tik hasita, 

txartelak behin betikoak izango dira; hau da, erabiltzaileek jada ez 
dute urtero txartela berritu beharrik izango.

EREMUAK BERDEAK URDINAK GUZTIRA
1 EREMUA-Abando 1.002 402 1.404
2 EREMUA-Indautxu 819 406 1.225
3 EREMUA-Indautxu 980 329 1.309
4 EREMUA-Ametzola 635 104 739
5 EREMUA-Basurtu 993 116 1.109
6 EREMUA-Errekaldeberri 1.695 57 1.752
7 EREMUA-Iralabarri 1.137 0 1.137
8 EREMUA-Deustu 1.645 118 1.763
9 EREMUA-Castaños-Matiko 623 136 759
10 eta 10 A EREMUAK - Alde 
Zaharra-Begoña 1.351 37 1.388

11 EREMUA-Santutxu 1.374 130 1.504
Guztira 12.254 1.835 14.089
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Grafikoak [

1. grafikoa: Bilboko Aireportuko bidaiari eta merkantzia trafikoaren  ►
bilakaera. 1990-2010.

2. grafikoa: Bilboko trafikoaren banaketa sarbideen arabera. (Eguneko  ►
ibilgailutan adierazita) 2010.
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Iturria: Bilbao Air.

Pertsonak Merkantziak

1. grafikoa: Bilboko Aireportuko bidaiari eta  [
merkantzia trafikoaren bilakaera. 1990-2010.

2. grafikoa: Bilboko trafikoaren banaketa sarbideen 
arabera. (Eguneko ibilgailutan adierazita) 2010.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990



  
Oinarrizko azpiegiturak,
garraioak eta komunikazioak2

KAP
Anuario Socioeconómico de Bilbao 2010

Dokumentua 
osorik

Grafikoak  • Taulak

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Iturria: Trafikoaren bilakaera Bizkaiko errepideetan 2010. urtean. Bizkaiko Foru Aldundia.

1. grafikoa: Bilboko Aireportuko bidaiari eta 
merkantzia trafikoaren bilakaera. 1990-2010.

2. grafikoa: Bilboko trafikoaren banaketa sarbideen  [
arabera. (Eguneko ibilgailutan adierazita) 2010.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa
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10. Basurtu-Kastrexana

11. Basurtu-Zorrotza

1. Deustu-Elorrieta

7. Miraflores-Hego konponbidea 
(Ekialdeko ingurabidea)

6. Bolueta-Zubialdea

3. Artxandako tunelak

9. Jesusen Bihotza-Hego 
konponbidea (Sabino Arana)

2. Deustu-Enekuri

8. Zabalburu-Hego konponbi-
dea (Juan de Garai)

5. Ibarsusi-Etxebarri
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Grafikoak • Taulak Dokumentua 
osorik

Taulak [ 1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera. 2009-2010. ►

2. taula: Bilboko ur hornikuntzaren bilakaera. 2009-2010. ►

3. taula: Bilboko herri-argien bilakaera. 2009-2010. ►

4. taula: Bilboko Aireportuko aire bidezko zirkulazioaren bilakaera,  ►
kontzeptuaren arabera. 2009-2010.

5. taula: Bilboko Portuko itsas trafikoa, kontzeptuaren arabera. 2010. ►

6. taula: Bilbo jatorri edo helmuga izan duten erabiltzaileen laburpena,  ►
garraio mota nagusien arabera. 2009-2010.

7. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren bilakaera. 2005-2010. ►

8. taula: Termibus geltokiko erabiltzaileak, zerbitzu motaren arabera. 2010. ►

9. taula: Beste garraio mota batzuk erabili dituzten pertsonen bilakaera.  ►
2009-2010.

10. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen parkearen bilakaera, motaren  ►
arabera. 2009-2010.

11. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen bilakaera, barrutien arabera.  ►
2009-2010.

12. taula: Bilboko TAOren araberako aparkaleku kopurua, kolore eta  ►
eremuaren arabera. 2010.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa
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1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera.  [
2009-2010.

2. taula: Bilboko ur hornikuntzaren bilakaera. 
2009-2010.

3. taula: Bilboko herri-argien bilakaera. 2009-2010.

4. taula: Bilboko Aireportuko aire bidezko 
zirkulazioaren bilakaera, kontzeptuaren arabera. 
2009-2010.

5. taula: Bilboko Portuko itsas trafikoa, kontzep-
tuaren arabera. 2010.

6. taula: Bilbo jatorri edo helmuga izan duten 
erabiltzaileen laburpena, garraio mota nagusien 
arabera. 2009-2010.

7. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren 
bilakaera. 2005-2010.

8. taula: Termibus geltokiko erabiltzaileak, 
zerbitzu motaren arabera. 2010.

9. taula: Beste garraio mota batzuk erabili dituzten 
pertsonen bilakaera. 2009-2010.

10. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen par-
kearen bilakaera, motaren arabera. 2009-2010.

11. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen 
bilakaera, barrutien arabera. 2009-2010.

12. taula: Bilboko TAOren araberako aparkaleku 
kopurua, kolore eta eremuaren arabera. 2010.

Iturria: Bilboko Udalaren Obra eta Zerbitzuen Saila.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

ADIERAZLEAK 2009 2010
Euri-kutxatila kopurua 11.103 11.835
Kutxatila fekalen kopurua 9.087 9.402
Kutxatila mistoen kopurua 1.872 1.890
Parrilla kopurua biltzaile buruetan 128 93
Gutunontzi motako estolda-zulo kopurua 6.641 6.274
Parrilla motako estolda-zulo kopurua 15.041 16.339
Euri uretarako hodien eta kainu-zuloen metroak (Zirkularra) 349.316 366.412
Ur fekaletarako hodien metroak (Zirkularra) 263.343 271.405
Hodi mistoen metroak (Zirkularra) 6.025 6.808
Biltzaile erdien eta hodien metroak 73.498 73.498
Galeria metroak 24.418 24.418
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Iturria: Bilboko Udalaren Obra eta Zerbitzuen Saila.

1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera. 
2009-2010.

2. taula: Bilboko ur hornikuntzaren bilakaera.  [
2009-2010.

3. taula: Bilboko herri-argien bilakaera. 2009-2010.

4. taula: Bilboko Aireportuko aire bidezko 
zirkulazioaren bilakaera, kontzeptuaren arabera. 
2009-2010.

5. taula: Bilboko Portuko itsas trafikoa, kontzep-
tuaren arabera. 2010.

6. taula: Bilbo jatorri edo helmuga izan duten 
erabiltzaileen laburpena, garraio mota nagusien 
arabera. 2009-2010.

7. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren 
bilakaera. 2005-2010.

8. taula: Termibus geltokiko erabiltzaileak, 
zerbitzu motaren arabera. 2010.

9. taula: Beste garraio mota batzuk erabili dituzten 
pertsonen bilakaera. 2009-2010.

10. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen par-
kearen bilakaera, motaren arabera. 2009-2010.

11. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen 
bilakaera, barrutien arabera. 2009-2010.

12. taula: Bilboko TAOren araberako aparkaleku 
kopurua, kolore eta eremuaren arabera. 2010.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

ADIERAZLEAK 2009 2010
Urteko uraren kontsumoa lehen mailako sarean 27.898.791 m3 28.377.265 m3

Urteko baliabide propioak jatorriaren arabera
% 38 Partzuergoa % 43,15

% 62 Ordunte eta Zollo % 56,85
Hornidura litrotan biztanle eta eguneko 216 220
Ur-andel kopurua eta edukiera 16 dep. - 89.729 m3 16 dep  89.729
Udalerriari hornitutako guztirako ur bolumena lehen mailako sarean 27.898.791 m3 28.377.265
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1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera. 
2009-2010.

2. taula: Bilboko ur hornikuntzaren bilakaera. 
2009-2010.

3. taula: Bilboko herri-argien bilakaera. 2009-2010. [

4. taula: Bilboko Aireportuko aire bidezko 
zirkulazioaren bilakaera, kontzeptuaren arabera. 
2009-2010.

5. taula: Bilboko Portuko itsas trafikoa, kontzep-
tuaren arabera. 2010.

6. taula: Bilbo jatorri edo helmuga izan duten 
erabiltzaileen laburpena, garraio mota nagusien 
arabera. 2009-2010.

7. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren 
bilakaera. 2005-2010.

8. taula: Termibus geltokiko erabiltzaileak, 
zerbitzu motaren arabera. 2010.

9. taula: Beste garraio mota batzuk erabili dituzten 
pertsonen bilakaera. 2009-2010.

10. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen par-
kearen bilakaera, motaren arabera. 2009-2010.

11. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen 
bilakaera, barrutien arabera. 2009-2010.

12. taula: Bilboko TAOren araberako aparkaleku 
kopurua, kolore eta eremuaren arabera. 2010.

Iturria: Bilboko Udalaren Obra eta Zerbitzuen Saila.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

ADIERAZLEAK 2009 2010
Bideko argi puntuak 33.606 35.173
Potentzia (Kw) 7.494 7.808
Kontsumoa (Kwh) 37.794.054 34.199.040
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1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera. 
2009-2010.

2. taula: Bilboko ur hornikuntzaren bilakaera. 
2009-2010.

3. taula: Bilboko herri-argien bilakaera. 2009-2010.

4. taula: Bilboko Aireportuko aire bidezko  [
zirkulazioaren bilakaera, kontzeptuaren arabera. 
2009-2010.

5. taula: Bilboko Portuko itsas trafikoa, kontzep-
tuaren arabera. 2010.

6. taula: Bilbo jatorri edo helmuga izan duten 
erabiltzaileen laburpena, garraio mota nagusien 
arabera. 2009-2010.

7. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren 
bilakaera. 2005-2010.

8. taula: Termibus geltokiko erabiltzaileak, 
zerbitzu motaren arabera. 2010.

9. taula: Beste garraio mota batzuk erabili dituzten 
pertsonen bilakaera. 2009-2010.

10. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen par-
kearen bilakaera, motaren arabera. 2009-2010.

11. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen 
bilakaera, barrutien arabera. 2009-2010.

12. taula: Bilboko TAOren araberako aparkaleku 
kopurua, kolore eta eremuaren arabera. 2010.

Iturria: Bilbao Air.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

TRAFIKOA 2.009 2010
PERTSONAK
Merkataritzakoa 3.638.127 3.876.028
Estatukoa 2.697.089 2.856.851
Nazioartekoa 941.038 1.002.650
Guztira 3.654.951 3.888.969
JARDUERAK
Merkataritzakoa 46.495 47.235
Estatukoa 32.441 33.002
Nazioartekoa 14.054 14.233
Guztira 54.146 54.119
MERKANTZIAK (Kg)
Karga 2.691.468 2.547.998
Posta 3.893 2.017
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Iturria: Bilboko Portuko Agintaritza. Txostena 2010. ** TEU: Edukiontzi kopurua.

1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera. 
2009-2010.

2. taula: Bilboko ur hornikuntzaren bilakaera. 
2009-2010.

3. taula: Bilboko herri-argien bilakaera. 2009-2010.

4. taula: Bilboko Aireportuko aire bidezko 
zirkulazioaren bilakaera, kontzeptuaren arabera. 
2009-2010.

5. taula: Bilboko Portuko itsas trafikoa, kontzep- [
tuaren arabera. 2010.

6. taula: Bilbo jatorri edo helmuga izan duten 
erabiltzaileen laburpena, garraio mota nagusien 
arabera. 2009-2010.

7. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren 
bilakaera. 2005-2010.

8. taula: Termibus geltokiko erabiltzaileak, 
zerbitzu motaren arabera. 2010.

9. taula: Beste garraio mota batzuk erabili dituzten 
pertsonen bilakaera. 2009-2010.

10. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen par-
kearen bilakaera, motaren arabera. 2009-2010.

11. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen 
bilakaera, barrutien arabera. 2009-2010.

12. taula: Bilboko TAOren araberako aparkaleku 
kopurua, kolore eta eremuaren arabera. 2010.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

ITSAS TRAFIKOA 2010 Ald. % (2009-2010)

Ontziak
Kopurua 3.240 6,51

GT 43.253.602 1,11
Edukiontziak TEU ** 531.457 19,84

Itsas bidaiak
Geldialdiak 33 10
Bidaiariak  43.400 44,7

Bidaiariak
Ontziratuak 44.522 -2,00

Lehorreratuak 48.604 -5,18
Bidean 71.898 3,57

Merkantziak (Tm)
Kargatuak 9.896.747 9,98

Kargatu gabeak 23.764.074 5,12
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Iturriak: Erakunde bakoitza eta Bizkaiko Garraio Partzuergoa.

1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera. 
2009-2010.

2. taula: Bilboko ur hornikuntzaren bilakaera. 
2009-2010.

3. taula: Bilboko herri-argien bilakaera. 2009-2010.

4. taula: Bilboko Aireportuko aire bidezko 
zirkulazioaren bilakaera, kontzeptuaren arabera. 
2009-2010.

5. taula: Bilboko Portuko itsas trafikoa, kontzep-
tuaren arabera. 2010.

6. taula: Bilbo jatorri edo helmuga izan duten  [
erabiltzaileen laburpena, garraio mota nagusien 
arabera. 2009-2010.

7. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren 
bilakaera. 2005-2010.

8. taula: Termibus geltokiko erabiltzaileak, 
zerbitzu motaren arabera. 2010.

9. taula: Beste garraio mota batzuk erabili dituzten 
pertsonen bilakaera. 2009-2010.

10. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen par-
kearen bilakaera, motaren arabera. 2009-2010.

11. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen 
bilakaera, barrutien arabera. 2009-2010.

12. taula: Bilboko TAOren araberako aparkaleku 
kopurua, kolore eta eremuaren arabera. 2010.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

GARRAIOAK 2009 2010
AIREPORTUA 3.654.951 3.888.969
BILBOKO PORTUA 166.104 165.024
METROA 87.043.712 88.556.281
BILBOKO TRANBIA 2.790.000 2.850.000
BIZKAIBUS (Bilbo jatorri-helburu duten lineak) 28.807.821 27.716.000
TERMIBUS- LINEAZ KANPOKO AUTOBUSAK 60.200 52.680
TERMIBUS- AUTOBUS ERREGULARRAK 2.330.937 2.336.144
BILBOBUS 25.754.505 25.425.000
EUSKOTREN (tranbiarik gabe) 6.464.324 6.198.213
FEVE (Bilbo-Balmaseda) 1.345.178 1.345.556
FEVE (Erregionala) 130.760 125.672
RENFE (Aldiriak) 16.126.000 13.910.000
IBILGAILU-PARKEA 169.812 168.329
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1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera. 
2009-2010.

2. taula: Bilboko ur hornikuntzaren bilakaera. 
2009-2010.

3. taula: Bilboko herri-argien bilakaera. 2009-2010.

4. taula: Bilboko Aireportuko aire bidezko 
zirkulazioaren bilakaera, kontzeptuaren arabera. 
2009-2010.

5. taula: Bilboko Portuko itsas trafikoa, kontzep-
tuaren arabera. 2010.

6. taula: Bilbo jatorri edo helmuga izan duten 
erabiltzaileen laburpena, garraio mota nagusien 
arabera. 2009-2010.

7. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren  [
bilakaera. 2005-2010.

8. taula: Termibus geltokiko erabiltzaileak, 
zerbitzu motaren arabera. 2010.

9. taula: Beste garraio mota batzuk erabili dituzten 
pertsonen bilakaera. 2009-2010.

10. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen par-
kearen bilakaera, motaren arabera. 2009-2010.

11. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen 
bilakaera, barrutien arabera. 2009-2010.

12. taula: Bilboko TAOren araberako aparkaleku 
kopurua, kolore eta eremuaren arabera. 2010.

Iturria: Trafikoaren bilakaera Bizkaiko errepideetan 2010. urtean. Bizkaiko Foru Aldundia.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

SARBIDEA
Urteko tasa %tan

2009-2010 2005-2010
1. Deustu-Elorrieta BI-711 (B) -4,8 -2,4
2. Deustu-Enekuri BI-604 (A) 3,6 2,1
3. Artxandako tunelak BI-626/BI-627* (A) 2,0 3,5
4. Orueta-Egirleta BI-631 (A) -1,0 -0,1
5. Ibarsusi-Etxebarri N-634 (A) -3,1 -3,2
6. Bolueta-Zubialdea BI-712 (B) -4,3 -3,0
7. Miraflores-Hego konponbidea Ekialdeko saihesbidea BI-631 (A) 6,3 5,5
8. Zabalburu pl.-Hego konponbidea Juan de Garai (A) -3,4 -0,7
9. Jesusen Bihotza pl.-Hego konponbidea Sabino Arana etorb. (A) -2,9 -0,5
10. Basurtu-Kastrexana BI-3736 (B) -7,5 -4,7
11. Basurtu-Zorrotza N-634 (B) -5,8 -6,6
Guztira -0,6 - 
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1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera. 
2009-2010.

2. taula: Bilboko ur hornikuntzaren bilakaera. 
2009-2010.

3. taula: Bilboko herri-argien bilakaera. 2009-2010.

4. taula: Bilboko Aireportuko aire bidezko 
zirkulazioaren bilakaera, kontzeptuaren arabera. 
2009-2010.

5. taula: Bilboko Portuko itsas trafikoa, kontzep-
tuaren arabera. 2010.

6. taula: Bilbo jatorri edo helmuga izan duten 
erabiltzaileen laburpena, garraio mota nagusien 
arabera. 2009-2010.

7. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren 
bilakaera. 2005-2010.

8. taula: Termibus geltokiko erabiltzaileak,  [
zerbitzu motaren arabera. 2010.

9. taula: Beste garraio mota batzuk erabili dituzten 
pertsonen bilakaera. 2009-2010.

10. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen par-
kearen bilakaera, motaren arabera. 2009-2010.

11. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen 
bilakaera, barrutien arabera. 2009-2010.

12. taula: Bilboko TAOren araberako aparkaleku 
kopurua, kolore eta eremuaren arabera. 2010.

Iturria: Termibus.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

ZERBITZUAK
2009 2010

Bidaiak Bidaiariak Bidaiak Bidaiariak
Lineaz kanpokoak 1.505 60.200 1.317 52.680
Erregularrak 125.393 2.330.937 125.913 2.336.144
Guztira 126.898 2.391.137 127.230 2.388.824
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1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera. 
2009-2010.

2. taula: Bilboko ur hornikuntzaren bilakaera. 
2009-2010.

3. taula: Bilboko herri-argien bilakaera. 2009-2010.

4. taula: Bilboko Aireportuko aire bidezko 
zirkulazioaren bilakaera, kontzeptuaren arabera. 
2009-2010.

5. taula: Bilboko Portuko itsas trafikoa, kontzep-
tuaren arabera. 2010.

6. taula: Bilbo jatorri edo helmuga izan duten 
erabiltzaileen laburpena, garraio mota nagusien 
arabera. 2009-2010.

7. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren 
bilakaera. 2005-2010.

8. taula: Termibus geltokiko erabiltzaileak, 
zerbitzu motaren arabera. 2010.

9. taula: Beste garraio mota batzuk erabili dituzten  [
pertsonen bilakaera. 2009-2010.

10. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen par-
kearen bilakaera, motaren arabera. 2009-2010.

11. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen 
bilakaera, barrutien arabera. 2009-2010.

12. taula: Bilboko TAOren araberako aparkaleku 
kopurua, kolore eta eremuaren arabera. 2010.

Iturriak: Bizkaiko Garraio Partzuergoa eta Eustat, Larreinetako funikularraren kasuan.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

GARRAIOAK 2009 2010
Taxiak (lizentziak) 774 774
Artxandako funikularra 517.000 524.000
Larreinetako funikularra 177.980 175.244
Begoñako igogailua 416.000 418.000
Solokoetxeko igogailua 731.000 675.000
Ereagako igogailua 284.000 269.000
Zubi Esekia 3.970.000 3.908.000
Portugaletetik Areatzara doazen ontziak 555.000 656.000
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1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera. 
2009-2010.

2. taula: Bilboko ur hornikuntzaren bilakaera. 
2009-2010.

3. taula: Bilboko herri-argien bilakaera. 2009-2010.

4. taula: Bilboko Aireportuko aire bidezko 
zirkulazioaren bilakaera, kontzeptuaren arabera. 
2009-2010.

5. taula: Bilboko Portuko itsas trafikoa, kontzep-
tuaren arabera. 2010.

6. taula: Bilbo jatorri edo helmuga izan duten 
erabiltzaileen laburpena, garraio mota nagusien 
arabera. 2009-2010.

7. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren 
bilakaera. 2005-2010.

8. taula: Termibus geltokiko erabiltzaileak, 
zerbitzu motaren arabera. 2010.

9. taula: Beste garraio mota batzuk erabili dituzten 
pertsonen bilakaera. 2009-2010.

10. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen par- [
kearen bilakaera, motaren arabera. 2009-2010.

11. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen 
bilakaera, barrutien arabera. 2009-2010.

12. taula: Bilboko TAOren araberako aparkaleku 
kopurua, kolore eta eremuaren arabera. 2010.

Iturria: Bilboko Udalaren Ekonomia eta Ogasun Saila.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

IBILGAILUA 2009 2010
Autobusak 789 823
Kamioiak 15.743 15.065
Ziklomotorrak 5.890 5.610
Motozikletak 11.210 11.972
Atoiak 2.200 1.766
Autoak 131.461 130.848
Traktoreak 2.519 2.245
Guztira 169.812 168.329
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1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera. 
2009-2010.

2. taula: Bilboko ur hornikuntzaren bilakaera. 
2009-2010.

3. taula: Bilboko herri-argien bilakaera. 2009-2010.

4. taula: Bilboko Aireportuko aire bidezko 
zirkulazioaren bilakaera, kontzeptuaren arabera. 
2009-2010.

5. taula: Bilboko Portuko itsas trafikoa, kontzep-
tuaren arabera. 2010.

6. taula: Bilbo jatorri edo helmuga izan duten 
erabiltzaileen laburpena, garraio mota nagusien 
arabera. 2009-2010.

7. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren 
bilakaera. 2005-2010.

8. taula: Termibus geltokiko erabiltzaileak, 
zerbitzu motaren arabera. 2010.

9. taula: Beste garraio mota batzuk erabili dituzten 
pertsonen bilakaera. 2009-2010.

10. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen par-
kearen bilakaera, motaren arabera. 2009-2010.

11. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen  [
bilakaera, barrutien arabera. 2009-2010.

12. taula: Bilboko TAOren araberako aparkaleku 
kopurua, kolore eta eremuaren arabera. 2010.

Iturria: Bilboko Udalaren Ekonomia eta Ogasun Saila.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

IBILGAILUA 2009 2010
Deustu 24.415 24.458
Uribarri 18.038 17.832
Otxarkoaga-Txurdinaga 12.748 12.712
Begoña 19.384 19.081
Ibaiondo 23.416 23.916
Abando 33.502 32.582
Errekalde 21.568 21.450
Basurtu-Zorrotza 16.741 16.298
Guztira 169.812 168.329
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1. taula: Bilboko saneamenduaren bilakaera. 
2009-2010.

2. taula: Bilboko ur hornikuntzaren bilakaera. 
2009-2010.

3. taula: Bilboko herri-argien bilakaera. 2009-2010.

4. taula: Bilboko Aireportuko aire bidezko 
zirkulazioaren bilakaera, kontzeptuaren arabera. 
2009-2010.

5. taula: Bilboko Portuko itsas trafikoa, kontzep-
tuaren arabera. 2010.

6. taula: Bilbo jatorri edo helmuga izan duten 
erabiltzaileen laburpena, garraio mota nagusien 
arabera. 2009-2010.

7. taula: Bilboko sarbideetako trafikoaren 
bilakaera. 2005-2010.

8. taula: Termibus geltokiko erabiltzaileak, 
zerbitzu motaren arabera. 2010.

9. taula: Beste garraio mota batzuk erabili dituzten 
pertsonen bilakaera. 2009-2010.

10. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen par-
kearen bilakaera, motaren arabera. 2009-2010.

11. taula: Bilbon dauden ibilgailu aktiboen 
bilakaera, barrutien arabera. 2009-2010.

12. taula: Bilboko TAOren araberako aparkaleku  [
kopurua, kolore eta eremuaren arabera. 2010.

Iturria: Bilboko Udala. Zirkulazio eta Garraio Saila.

Oinarrizko azpiegiturak
Garraioak eta komunikazioak
Mugikortasuna Bilbon
Aparkalekuen kudeaketa

EREMUAK BERDEAK URDINAK GUZTIRA
1 EREMUA-Abando 1.002 402 1.404
2 EREMUA-Indautxu 819 406 1.225
3 EREMUA-Indautxu 980 329 1.309
4 EREMUA-Ametzola 635 104 739
5 EREMUA-Basurtu 993 116 1.109
6 EREMUA-Errekaldeberri 1.695 57 1.752
7 EREMUA-Iralabarri 1.137 0 1.137
8 EREMUA-Deustu 1.645 118 1.763
9 EREMUA-Castaños-Matiko 623 136 759
10 eta 10 A EREMUAK - Alde Zaharra-Begoña 1.351 37 1.388
11 EREMUA-Santutxu 1.374 130 1.504
Guztira 12.254 1.835 14.089



Bilboko urtekari 
sozioekonomikoa 2010

3

KAPITULUA
Eraikinak eta Etxebizitzak

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Etxebizitzen eraikuntza
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea
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Etxebizitzen eraikuntza
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

Etxebizitzen eraikuntza 

Gainerako jarduera-arloetan 2010. urtea susperraldiaren urtea izan 
bada ere, eraikuntzan ezin daiteke halakorik esan, sektoreak bizi izan 
duen eperik gogorrena izan baita. Atzeraldia da nagusi sektorean, eta 
adierazleek egokitzapen prozesuan sartuta jarraitzen duela erakusten 
dute; batez ere, etxebizitzen eraikuntzan. Eusko Jaurlaritzak aurkeztu 
duen Koiunturaz txostenaren arabera, 2010eko azken hiru hilabetee-
tan eraikuntzak -%  6,2 egin du behera urtetik urtera, eta urte osorako 
datuari erreparatzen badiogu, batez besteko beherakada -%  5,9koa 
izan da. 

Eustatek eraikuntzaren koiuntura-adierazleak argitaratu ditu, eta 2010eko 
laugarren hiruhilekoan eman dituzten datuek -% 16,8ko murrizketa erakus-
ten dute. Etengabe okertzen ari diren datuek eraikuntzaren eta obra zibi-
laren egoera latzean dute jatorria. Aitzitik, beste adierazle batzuek azkar 
egin dute gora azken hilabeteetan; esaterako, higiezinen transakzioen 
ingurukoak edo euskal udalek onartutako obra larriko lizentziak.

Etxebizitza hutsa

Inbertsioari begira, 2010ean -% 6,0 jaitsi zen batez beste, eta horrek 
etxebizitzen eraikuntzari eragin dio gehien; hain zuzen, eremu horre-
tara iristen ari delako susperraldia beranduen. Eusko Jaurlaritzak egin-
dako Eraikuntzaren eta Etxebizitzen Estatistikan ageri denez, eraiki-
tako oin berriko etxebizitzen kopurua jaitsi egin zen 2010eko laugarren 
hiruhilekoan: -%  11,1, 2009ko epe berarekin alderatuta; eta -%  13,7, 
2010eko hirugarren hiruhilekoarekin alderatuta.

2010eko laugarren hiruhilekoan sektorea makal aritu zen, Obra Zibi-
laren eta Eraikuntzaren azpisektoreen urtetik urterako datuek behe-
rantz egin zutelako: % 19,7 eta % 15,1, hurrenez hurren.

Etxebizitzen eraikuntza zeharo mugatu da 2010. urtean. Esate-
rako, Bilbo Handian % 74 murriztu da aurreikusitako oin berriko 
etxebizitzen kopurua, 2007ko krisialdiaren hasierako egoerarekin 
alderatuta. Eta horrekin guztiarekin ere, saldu gabe dauden eraikin 
berriak gero eta gehiago dira.

1. grafikoa: Euskadiko Eraikuntzaren Koiuntura Adierazlearen hiruhileko urtetik urterako gorakada. Guztirako datuak eta Eraikuntzaren eta Obra Zibilaren 
gainekoak (%). 2007-2010.

Iturria: Eustat. Eraikuntzaren Koiuntura Adierazlea (EKA).
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Horren harira, Acuña & Asociados-ek plazaratu duen Higiezinen Urteko 
Txostena argigarria da: 2010ean 1,5 milioi etxebizitza geratu dira saldu 
ezinik (bai berriak, bai bigarren eskukoak). Etxebizitza erosi nahi zutenek, 
ordea, 250.000 baino ez ziren. Esan beharrik ere ez dago, etxebizitzen 
eskaintzaren eta eskariaren arteko aldea izugarria dela. Gainera, txos-
tenak aurreikusten duenez, 2015era arte ez omen dugu lortuko salgai 
dagoen etxebizitza stock neurrizkoa izatea.

Sustapen Ministerioko ordezkariak ez datoz bat txosten horretan esan-
dakoarekin, beraiek emandako datua ez baita horren ezkorra. Beraien us-
tean, 2010. urtean stock-aren gorakada ez da horren nabarmena izan. Zer-
gatik? Alde batetik, etxebizitzak eraikitzeko erritmoa lasaitu delako, 2009an 
egin zen bezala; eta beste alde batetik, etxebizitza berrien transakzioak 
nolabait suspertu direlako. Horrela, bada, 2010ean saldu gabe dauden 
etxebizitza kopurua 687.523koa da, 2009ko datutik -% 0,01 behera.

Guztirako stock hori txikiagoa izan da aurten 12 autonomia erkidegotan. 
Beherakada Extremaduran (-30,17), Kantabrian (-26,08) eta Nafarroan 
(-17,26) nabaritu da gehien. Aipatzekoa da hiru erkidego hauek urte osoko 
stock-aren % 50,7 hartzen dutela: Valentziako Erkidegoa (% 19,35), An-
daluzia (% 16,33) eta Katalunia (% 15,03). Bestetik, guztirakoarekin al-
deratuta stock gutxien izan duten erkidego eta hiri autonomoak hauexek 
dira: Ceuta eta Melilla (% 0,02), Kantabria (% 0,42), Extremadura (% 
0,53) eta Nafarroa (% 0,77).

Euskal Autonomia Erkidegoan 12.516 etxebizitza daude saldu barik 
(4.754 Bizkaian), 2009an zeudenak baino % 5,28 gutxiago.

Etxebizitzen eraikuntza 
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EAE 11.171 13.864 13.995 13.146 15.966 16.322 10.013 7.456 6.916
Araba/Álava 2.889 3.996 4.164 2.632 4.745 6.090 3.696 3.625 2.363
Bizkaia 5.004 6.086 6.432 6.026 6.227 6.469 3.560 1.564 1.883
Gipuzkoa 3.278 3.782 3.399 4.488 4.994 3.763 2.757 2.267 2.670
Bilbo Handia 3.409 3.819 4.027 4.209 3.452 3.668 1.902 769 934

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Eraikuntzaren eta Etxe-
bizitzen Estatistika.

1. taula: Oin berriko etxebizitzen aurreikuspenen bilakaera, lurraldearen arabera. 2002-2010. Etxebizitza hutsa
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Etxebizitza hutsa [
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Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
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Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
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Etxebizitza hutsa [

Saldu ezinik dauden larregizko etxe horiei, hutsik dauden guztiak gehitu 
behar zaizkie. Euskadin, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta 
Garraio Sailak egin duen Etxebizitza Hutsen azken Estatistikak zera argi-
tu du: EAEn dauden 969.476 etxebizitzetatik, % 7,7 hutsik dagoela. Zifra 
absolutuetan 74.289 dira, eta horien artean, % 60 etxe soilak dira, urte 
osoan bizilagunik ez dutenak; eta gainerakoak, sasoiaren arabera be-
tetzen direnak. Hiru hiriburuetan dauden etxebizitza hutsak 13.731 dira, 
guztirakoaren % 18,5.

Bizkaian dago beste inon baino etxe gehiago, eta kopuru horri errepara-
tuta, etxebizitza hutsen ehuneko txikiena duena bera da: % 6,2. Horrela 
eta guztiz ere, EAE osoan dauden etxebizitza huts guztien % 42,5 dira 
Bizkaian daudenak (31.594).

Bilbon 154.541 etxebizitza dago, eta horien artean, hutsak % 3,6ra 
jaitsi dira, 5.519 soilik izan arte (Bilboko Udalaren datuen arabera, 
15.250 izango dira guztira 2010ean). Halaber, Bilbo guztirakoarekiko 
etxebizitza hutsen ehuneko txikiena duena da, datu erlatiboei kasu 
eginez. Hala ere, hiru hiriburuetan dauden etxebizitza hutsak EAE 
osoko % 67 dira, datuen arabera. Bizkaian hutsik daudenen artean, 
% 93tan ez da inor bizi urte osoan.
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Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak

Bilboko 4.064,94 hektareako azaleran, 2010. urtean, 11.508 eraikin zeuden 
eta, hauen artean, 156.238 etxebizitza eta 34.525 lokal.

Alde handia dago Bilboko zortzi barrutietan dauden etxebizitza kopuruen ar-
tean. Kopuru murritzena Otxarkoaga-Txurdinagan dago, 10.981 besterik ez; 
Ibaiondon, ordea, kopuru handiena dago erregistratuta, 27.444, guztira.

Hektareako etxebizitza dentsitateari begira, Abandok eta Begoñak daukate 
pisu kopururik nabarmenena, hektareako 112,28 eta 106,2, hurrenez hurren. 
Datu hau udalerriaren batez bestekoaz (38,43) oso gainetik dago.

Aurreko urtearekin alderatuta, Bilbon 606 pisu gehiago egin dira: 341 
Ibaiondon, 158 Abandon, 85 Otxarkoaga-Txurdinagan, 46 Errekalden, 
25 Begoñan, eta beste 3 Uribarrin. Alderantziz, Deustuko eta Basurtu-
Zorrotzako auzoetan, eraikitako etxebizitzen kopuruak behera egin du: 
28 eta 24 gutxiago, hurrenkera horretan.

Etxebizitza bakoitzeko (etxebizitza okupatu bakoitzeko) biztanle ko-
puruari dagokionez, datu antzekoak lortu dira hiriburuko barruti guztie-
tan, etxebizitzako 2,51 biztanleko batez bestekotik hurbil. Gainera, datu 
batzuen eta besteen arteko aldakuntza-tartea oso txikia da: Begoñako 
2,42tik Otxarkoaga-Txurdinagako 2,73ra bitartekoa.

Etxebizitzen eraikuntza 
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

Iturria: Lurralde taldea. Bilboko Udaleko Hiritarrekiko Harremanen Zerbitzua.

2. taula: Bilboko etxebizitzen banaketa barrutien arabera. 2010.

Etxebizitzen okupazioari begira, Bilboko biztanleak 140.988 etxebi-
zitzatan bizi dira; hortaz, aurreko urtean baino 702 etxebizitza gehia-
go daude okupatuta.

Bestalde, 2010ean hutsik dauden 15.250 etxebizitza erregistratu dira 
Bilbon, aurreko urtean baino gutxiago: 15.346. Barruti batzuen eta bes-
teen arteko datu absolutuei erreparatuta, Otxarkoaga-Txurdinagan dago 
etxebizitza huts gutxien (641), eta Abandon, aldiz, gehien (3.620).

Bilboko lokal kopurua, bere aldetik, murritzagoa izan da 2010ean 
aurreko urteetan baino. Kasurako, 2009an 34.559 baziren, 2010ean 
34.525 izan dira, 34 gutxiago. Izan ere, 2008an dagoeneko nabar-
mendu zen beheranzko joera hori, eta aurten ere berdin eutsi dio. 
Lokal horien artean, % 68,4tan jardueraren bat garatzen da; hots, 
okupatuta daude.

BARRUTIAK Etxebizitza 
kop.

Okupatuta dauden 
etxebizitzak Etxebizitza hutsak Biztanleak etxebizitza 

bakoitzeko
Hektareako etxebizitza 

dentsitatea
Deustu 21.961 20.079 1.882 2,54 44,3
Uribarri 17.369 15.694 1.675 2,43 41,5
Otxarkoaga-Txurdinaga 10.961 10.340 641 2,73 28,2
Begoña 10.812 17.600 1.212 2,42 106,2
Ibaiondo 27.444 24.549 2.895 2,51 28,4
Abando 24.017 20.397 3.620 2.53 112.3
Errekalde 21.096 19.170 1.926 2,48 30,3
Basurto-Zorrotza 14.558 13.159 1.399 2,54 20,5
Guztira 156.238 140.988 15.250 2,51 38,4

Biztanleriaren eta etxebizitzen gaineko 
estatistikak
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Biztanleriaren eta etxebizitzen gaineko 
estatistikak

Etxebizitzen eraikuntza 
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
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Iturria: Lurralde taldea. Bilboko Udaleko Hiritarrekiko Harremanen Zerbitzua.

2. grafikoa: Bilboko etxebizitza kopuruaren bilakaera barrutien arabera (%). 2009-2010.
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Biztanleriaren eta etxebizitzen gaineko estatistikak [

2010ean, Eustatek 2006ko Biztanleriaren eta etxebizitzen gaineko esta-
tistikak argitaratu ditu. Txosten horretan EAEko etxebizitzen inguruko datu 
ofizialak eman ditu, kopuruari zein etxeen egiturari eta hornidurari begira. 

Estatistika lan horretan, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden etxe eta 
bestelako eraikin guztiak sartu dira, hauek izan ezik: erortzeko zorian eta 
bizilagunik gabe dauden eraikinak, nekazaritzako xedeetarako erabiltzen 
direnak, edo eraikitze bidean daudenak. Hain justu, familien etxebizitzak 
981.045 dira, eta horien artean, 156.231 Bilbon daude.

Lan horren aurretik egin zen azkena 2001ean burutu zen, eta orduko 
eta gaur egungo datuak alderatuta, zera ondorioztatu da: urtetik urtera 
20.846 etxebizitza gehiago egon direla, batez beste. Guztira, bosturteko 
batean 102.429 etxe gehiago eraiki dira; hau da, 1991tik 2000ra bitarteko 
hamarkadan eraiki zen adina, ia-ia: (104.240).

EAE barruko hazkunde bateratuari begira, Bizkaian % 48,4ko datua lortu 
da. Lurraldekako bilakaerari erreparatzen badiogu, ordea, Araban dago 
daturik aipagarriena: % 19,2. Horren atzetik, bai Bizkaian, eta bai Gi-
puzkoan, % 10 inguru hazi da etxe berrien kopurua.

Azterketa eskualdetik eskualdera eginez gero, hazkunderik handiena 
Arabako Haranetan dago, % 29,6, eta txikiena, Debabarrenan, % 7,7. 
Bizkaian, Durangaldean egin da etxe berri gehien (% 19,2), eta Markina-
Ondarroan, gutxien (% 8,1).

Hiriburuak alderatuta, zifra absolutuetan, Vitoria-Gasteiz da aurrena, ber-
tan 15.301 etxebizitza gehiago egin baitira. Gero, Bilbo dago, 10.151 etxe-
rekin, eta azkenik, Donostia-San Sebastián, 7.250 etxe gehiagorekin.

EAEko 808.417 familien lehen etxebizitzei begira, % 53,4 Bizkaian daude, 
% 32,3 Gipuzkoan, eta % 14,3 Araban. Familien lehen etxebizitza horien 
artean, Bilbon 138.672 daude, guztirakoaren % 17,2. Vitoria-Gasteizen 
86.681, (% 10,7), eta Donostia-San Sebastiánen, 70.118 (% 8,7).

Familien etxebizitzek 37,3 urte dituzte, batez beste. Lurralde guztietan be-
rriena Arabakoa da, 32 urterekin, eta zaharrena, Bizkaikoa, 38,5 urterekin. 
Bizkaian barrena, gainera, Bilboko etxebizitza-parkea besteak baino na-
hiko zaharragoa da, bertan 43,6 urte dauzkatelako etxeek, batez beste.

Etxebizitzen eraikuntza 
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
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3. grafikoa: Etxebizitza-parkearen hazkundea, lurralde historikoaren eta 
eskualdearen arabera (%). 2001-2006.

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen gaineko estatistikak. Etxebizitzak 2006.

Biztanleriaren eta etxebizitzen gaineko  [
estatistikak
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Bilboko etxebizitzen batez besteko azalera 82 metro koadrokoa da, 
EAEko batez bestekoa baino 4,8 m² gutxiago. Arabako etxeak dira za-
balenak: batez beste, 92,4 m².

Etxebizitzen erosotasun-indizea hainbat alderdi kontuan hartuta kalku-
latzen den adierazlea da: batetik, etxebizitzaren egituraren ingurukoak, 
hala nola azalera, antzinatasuna edo logela eta bainugela kopurua; eta 
bestetik, etxearen hornidura, hau da, hodi bitarteko gas-instalazioa, 
berokuntza eta telefono finkoa, besteak beste. Indize horri erreparatu-
ta, EAEko etxeek 100dik 72,2 puntu lortu dituzte, batez beste. Daturik 
txarrenetarikoak Bizkaian (70,8) eta Bilbon (71,7) batu dira, lurralde 
historikoak eta hiriburuak aztertzean. Hala ere, erosotasun-indize al-
tuenak dituzten 7 udalerrien artean, 5 Bizkaikoak dira: Sopela, Beran-
go, Ziortza-Bolibar, Durango eta Getxo, hurrenkera horretan.

Biztanleriaren eta etxebizitzen gaineko  [
estatistikak

Etxebizitzen eraikuntza 
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3. taula: Bilboko auzoetako familiako etxebizitzak, motaren eta egiturazko ezaugarrien arabera.

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen gaineko estatistikak. 2006.

Etxebizitzak, 
guztira

Gelak Bainugelak Igogailua

BARRUTIAK 1-3 4-6 >=7 Bainugela 
gabe 1 2 edo 

gehiago Badu Ez du

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

OTXRKOAGA-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

BASURTO-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
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Etxebizitza berriaren prezioaEtxebizitza berriak. Askeak eta babestuak

2010ean EAEn eraikitzen hasi diren etxebizitzak 6.721 izan dira. Horrek 
esan nahi du aurreko urtean baino 330 obra-lan gutxiagori ekin zaiola, % 
4,7 gutxiago alegia. Denarekin ere, babestutako etxeen kasuan gora egin 
du hasitakoen kopuruak: 2009. urtean baino 1.754 gehiago. Beraz, jaitsi 
den datua etxebizitza askeei soilik dagokie (2.084 gutxiago).

Etxebizitza askeen merkatu horretan, Gipuzkoan ekin zaio etxe gehien 
eraikitzeari, 708; gero, Bizkaian, 691, eta azkenik, Araban, 372. Denetan 
ere, urtetik urtera jaitsi egin dira zenbateko horiek.

Bestetik, eraikitzen hasi diren etxe babestuen artean, Araban 1.720 izan dira, 
beste inon baino gehiago. Bizkaian eta Gipuzkoan 1.634 eta 1.596 obra abia-
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4. grafikoa: Hasitako etxebizitzen bilakaera EAEn, sustapen motaren arabera. 2000-2010.

Iturria: Eustat (EVIT) eta Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila.

razi dira, hurrenez hurren. Esan bezala, urtetik urterako etxebizitza babes-
tuen datuek gora egin dute hiru lurraldeetan. Batez ere, Bizkaian, guztirako 
kopuruak aurreko urteko datua % 126an gainditu baitu.

2010ean, Bilbon babes ofizialeko 385 etxe hasi dira, baina, era berean, 
etxebizitza sozial bat bera ere eraiki ez duen hiriburu bakarra da.

EAE osoan 2010ean hasitako babes ofizialen etxebizitzak aurreko 
urtean hasitakoak baino % 26,7 gehiago dira. Aldea askoz nabarme-
nagoa da etxebizitza sozialen kasuan, aurreko urtean 91 baino izan 
ez baziren, 2010ean 846 izan dira eta.

4. taula: Eraikitzen diren etxebizitzen (hasitakoak eta bukatutakoak) bilakaera, etxebizitza motaren arabera. 2005-2010.

URTEA
ETXEBIZITZA ASKEAK BABESTUTAKO ETXEBIZITZAK

Hasitakoak Bukatutakoak Hasitakoak Bukatutakoak
Babes ofizialekoak Etxebizitza sozialak Babes ofizialekoak Etxebizitza sozialak

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
2010 691 2.351 1.074(*) 294 1.153 150

(*)  2009tik aurrera, Tasatutako Etxebizitzak BOE gisa sartzen dira.
Iturria: Iturria: Eustat (EVIT) eta Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila.
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URTEA Babestutako 
etxebizitza mota Bilbo Bilbo metropolitarra Donostia-San 

Sebastián Vitoria-Gasteiz Bizkaia EAE

2009
Babes ofizialekoak (*) 102 126 251 1.463 623 2.976
Etxebizitza sozialak 0 0 0 0 0 91

2010
Babes ofizialekoak (*) 385 555 237 1.379 1.074 3.770
Etxebizitza sozialak 0 294 70 262 294 846

        ∆
2008-2009

Babes ofizialekoak (*) % 277 % 340 -% 5,6 % 5,7 % 72,4 % 26,7
Etxebizitza sozialak 0 100% 100% 100% 100% 830%

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko inkesta.
(*)  2009tik aurrera, Tasatutako Etxebizitzak BOE gisa sartzen dira.
  

5. taula: Hasitako etxebizitza babestuen eraikuntzaren bilakaera eremu ezberdinetan. 2009-2010. Etxebizitza berriaren prezioa
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Etxebizitza babestuen eskaria

Iturria: Tasazio Sozietatea.

5. grafikoa: Etxebizitza berriaren prezioen bilakaera, EAEn eta hiriburuetan. 1990-2010.

Etxebizitza berriaren prezioa [

Tasazio Sozietatearen esanetan, Estatuko probintzia hiriburuetan etxebi-
zitza berriek izan duten batez besteko prezioa 2.476 €-koa izan da metro 
koadroko; hau da, etxebizitza bat erosteko 222.800 euro ordaindu dira, 
batez beste, aurreko urteko epe berean erregistratutako datua baino % 
3,2 gutxiago. Herri handietan nabarmenago egin du behera prezioak. 
Hain zuzen, probintziaren hiriburu izan barik ere 100.000 biztanle baino 
gehiago dituztenetan, % 4,3 jaitsi da, batez beste.

Oro har, 46 probintzia hiriburutan jaitsi egin da; beste 3tan, igo; eta bakar 
batean, bere horretan mantendu da. Bestetik, 5 probintzia hiriburutan, 
hala nola Bilbo, Donostia-San Sebastián, Bartzelona, Madril eta Zara-
gozan, estatuko batez besteko prezioa gainditu da. Boskote horretan, 

prezio altuena Bartzelonarena izan da (3.921 €/m²), eta baxuena, 
Bilborena (2.933 €/m²).

Estatu osoko prezio txikienak Badajozen, Pontevedran eta Murtzian 
ikusi dira, metro koadroko 1.500 eurotik behera.

Eusko Jaurlaritzaren Higiezinen Eskaintzari buruzko Inkestak datu 
hauek eman ditu: 2010ean, etxebizitza berriaren prezioa 318.000 
eurokoa izan da, etxebizitza askeen kasuan, eta 110.200 eurokoa, ba-
bestutakoen artean. Bietan ere, prezioak behera egin du urtetik urtera.

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2.800
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200

100908070605040302010099989796959493929190

Bilbo Donostia-San Sebastián Vitoria-GasteizEstatua Euskadi



 

55. or.

 
Eraikinak eta Etxebizitzak3

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Dokumentua 
osorik

Grafikoak • Taulak

Etxebizitzen eraikuntza
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

Etxebizitza berriaren prezioa [

Merkatu askean duen prezioa

Merkatu babestuan duen prezioa

Etxebizitza babestuen eskaria

Lurralde historikoen gaineko datuei erreparatuta, etxebizitza berri askeek 
Gipuzkoan dute preziorik altuena, nahiz eta bertako etxebizitza babes-
tuak prezio eskuragarriena dutenak izan. Azken horien prezio altuenak 
Araban erregistratu dira.

Udalerriei begira ere, Donostian dago etxebizitza berririk garestiena, au-
rreko urtean bezalaxe: Batez beste, 3.682 euroko prezioa izan du bertan, 
Euskadiko babez bestekotik askoz gorago (2.965 €). Donostia eta Getxo 
dira, hain zuzen, Euskadiko prezioaren gainetik dauden bakarrak. Gaine-
rako udalerrietan, beraz, EAEko batez bestekotik beherago dago prezioa. 
Halaber, Estatuko batez bestekoarekin alderatuta, Getxon (2.968 €), Bil-
bon (2.933 €) eta Barakaldon (2.584 €) baino ez da prezioa gainditzen.

6. taula: Etxebizitza berriaren batez besteko prezioaren aldakuntza eremu 
ezberdinetan. (€/ m²). 2009-2010.

Iturria: Tasazio Sozietatea.

EREMUA 2009KO 
ABENDUA

2010EKO 
ABENDUA

Estatua 2.558 2.476 -% 3,2
Euskal Herria 3.077 2.965 -% 3,6
Bilbo 3.015 2.933 -% 2,7
Donostia-San 
Sebastián 3.805 3.682 -% 3,2

Vitoria- Gasteiz 2.585 2.437 -% 5,7
Barakaldo 2.698 2.584 -% 4,2
Basauri 2.142 2.152 %0,5
Getxo 2.912 2.968 % 1,9
Leioa 2.456 2.395 -%2,5
Portugalete 2.355 2.345 -% 0,4
Santurtzi 2.486 2.446 -% 1,6

2011. urterako Tasazio Sozietateak zera aurreikusi du: etxebizitzaren 
prezioak beherantz jarraituko duela, nahiz eta joera hori nolabait motel-
duko den.
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Merkatu askean duen prezioa [

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailak 2010eko 
datuekin osatutako Higiezinen Eskaintzari buruzko Inkestan adierazi 
denez, eskainitako etxebizitza askeen batez besteko prezioa (be-
rriak zein aurretik erabilitakoak izan) 327.900 eurokoa izan da EAEn. 
Horrek esan nahi du aurreko urteko batez besteko datutik (315.200 
€) % 4 igo dela. Igoera horren atzean, aurretik erabilitako etxebizitza 
askeen prezioak ere igo izana dago: 330.300 eurokoa izan da, batez 
beste; hau da, 2009ko datutik ehuneko 6,5 puntu gora.

Salgai dauden etxebizitza berri askeen batez besteko prezioa 3.877,4 
eurokoa da, metro koadro erabilgarri bakoitzeko. Hortaz, prezioak % 
3,8 egin du behera, aurreko urtetik hona. Oraingoan ere, Gipuzkoa 
dago prezio garestienen buruan (4.033,9 €/m²-ko), eta horren atze-
tik, Bizkaia (3.899,2 €/m²-ko). Biak ala biak EAEko batez besteko 
datutik gora daude. Araban zenbateko horretatik behera daude. Hala 
ere, lurralde horretako batez besteko prezioak 2009koa 68 eurotan 
gainditu du 2010ean, eta 3.531,7 €/m²-ra iritsi da.

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko inkesta.
(Lagina nahikoa izan ez denez, ez dago daturik Uribarri, Otxarkoaga, Bolueta, Basurtu eta Errekaldeko barrutietarako)

7. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askearen batez besteko prezioa eremu ezberdinetan. (€/ m²). 2010.

EREMUAK Etxebizitza berri askeak Prezioa  (€/m2) Prezioa etxebizitzako (mila €-tan)
EAE 4.596 3.877,4 318,1
Bizkaia 2.042 3.899,2 313,0
Araba 918 3.531,7 294,0
Gipuzkoa 1.637 4.033,9 336,7
Bilbo metropolitarra 1.282 4.136,4 327,8
Bilbo 317 5.440,3 438,6
Deustu-San Inazio 61 4.030,7 316,5
Alde Zaharra 97 5.136,9 410,4
Abando 89 7.790,3 630,8

Etxebizitza berri askeen batez besteko prezioa 318.100 €-ra heldu 
da EAEn. Gipuzkoan, altuenak daude: 336.700 €-ren inguruan. Eta 
Araban, berriz, baxuenak: 294.000 €.

Bilbon ere gora egin dute salgai dauden etxebizitza berri askeen prezioek: 
% 12,5; hau da, 5.440,3 eurotan dago metro koadroa. Alde Zaharrean eta 
Abandon, adibidez, prezioa igo egin da. Hain justu ere, Abandon baitago 
hiriburu osoko prezio garestiena: 7.800 euroren bueltan.
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Babes Ofizialeko etxebizitza berriek azken hamar urteotan izan dituz-
ten prezioei begira, 2010ean aurrenekoz jaitsi dira, 110.200 eurora arte, 
batez beste. Araban daude prezio altuenak (116.800 €), eta baxuenak, 
Gipuzkoan (105.800 €).

2010eko Higiezinen Eskaintzari buruzko Inkestak dioenez, EAEko ba-
bes ofizialeko edo gizarte-babeseko etxebizitza berriek izan duten ba-
tez besteko prezioa 1.474,3 eurora iritsi dira metro koadro erabilgarri 
bakoitzeko; hau da, aurreko urtetik % 0,3 hazi da. Lurralde historiko 
garestiena Araba da (1.491,2 €/m²), eta ondoren, Gipuzkoa, 1.476,9 €/
m²-ko prezioarekin. Bietan ere, EAEko batez besteko prezioa gutxigatik 
gainditzen da. Batez besteko horretatik behera dagoen bakarra, beraz, 
Bizkaia da: 1.463,8 €/m²).

8. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askeen eta babestutakoen prezioen konparazioa m² erabilgarriko, eremu ezberdinetan. 2010eko 4. hiruhilekoa.

* Aurreko urteko hiruhileko berarekiko aldakuntza.
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko inkesta.

EREMUAK Etxebizitza askea ∆ Babes ofizialeko etxebizitza ∆

EAE 3.877,4 -% 3,8 1.474,3 % 0.3

Bizkaia 3.899,2 -% 3,4 1.463,8 -% 4,1

Araba 3.531,7 % 1,9 1.491.2 % 5,3

Gipuzkoa 4.033,9 -% 7,7 1.476,9 -% 3,6
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EAEn 2010ean eskatu ziren babestutako etxeak 94.933 izan ziren guztira, 
eskura ditugun azken datuen arabera (3. hiruhilekoak); hots, guztirako biz-
tanlerien % 4,4k eskatu zuen horrelako etxe bat. Hiru euskal hiriburuetan 
batzen dira eskatzaile guztien % 45, 42.435, zehazki esanda. Gainerako 
udalerrietan, 40.000 biztanletik gora dituztenetan, 15.591 eskaera bidali di-
tuzte Etxebidera.

Bilbon bakarrik 18.683 pertsonek eskatu dute babes ofizialeko etxe bat, 
% 19,7k. Asko dira, Euskal Herriko biztanleen % 16,3 bertan bizi dire-
la kontuan izanik. Halatan, babes ofizialeko etxebizitza baten eskatzaile 
gisa izena eman dutenak Bilboko biztanle guztien % 5,3 dira. Gastei-
zen EAEko biztanle guztien % 10,8 bizi dira, eta horiek, babes ofizialeko 
etxeen eskaera guztien % 11,9 egin dituzte. Donostian pisu handiagoa 
dute halako etxea eskatu dutenek, guztirako biztanleen % 8,5 izanik, es-
kaeren % 13,1 bertatik etorri direlako.

9. taula: Bertan erroldatutakoentzako etxebizitza babestuaren eskaria 
eremu ezberdinetan (hiriburuetan eta herri handietan). 2010.

Iturria: Etxebide. Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila.

EREMUA Eskatzaileak EAEko eskatzaile 
guztien gaineko %

Bilbo 18.683 19,7
Donostia-San 
Sebastián 12.426 13,1

Vitoria-Gasteiz 11.326 11,9
Barakaldo 3.570 3,8
Basauri 2.554 2,7
Getxo 3.483 3,7
Irun 1.900 2,0
Portugalete 2.149 2,3
Santurtzi 1.935 2,0
EAEn, 
GUZTIRA 94.933 100

Hiriburuetan batez besteko eskaria % 17 areagotu da 2006tik 
2010era; gehienbat Bilbon, azken lau urteetan % 44 egin baitu gora 
datu horrek.

Etxea zer edukitza-erregimenetan eskatzen duten kontuan hartuta, 
zera ageri da: hiriburuetan gehiago direla alokairuko etxea eskatu du-
ten biztanle erroldatuak (% 75), jabetzapeko etxebizitza eskatu dute-
nek baino (% 66). Kontrakoa gertatzen da, ordea, udalerri handietan 
eta EAEko gainerako herrietan, horietan ez baita ohikoa eskatzaileek 
etxea alokairuan hartu nahi izatea.

Etxebizitza bat eskuratzeko dituzten zailtasunak direla-eta, oraindik ere 
babes ofizialeko etxebizitza gehienen eskatzaileak gazteak izatea. OB-
JOVIk (Espainiako Etxebizitzaren Gazte Behatokia) 2010eko laugarren 
hiruhilekoan atera duen txostenaren arabera, gazte batek bere soldata 
garbiaren % 52 behar du hipoteka ertain baten ordainketei aurre egi-
teko. Bizkaiaren kasuan, ehuneko hori % 68ra heltzen da; izan ere, 
Estatu osoko batez bestekorik handiena erregistratu baita bertan.

Txostenak ondorioztatu duenez, gazte baten soldataren batez bes-
teko diru-sarreraren eta etxebizitza erosteko behar den batez beste-
ko diru-sarreraren arteko alderik nabarmenena EAEn dago. Gauzak 
horrela, Estatuko gazteek etxebizitza baten jabe izateko beharrezko 
dena baino % 73 gutxiago kobratzen omen dute, finantza-entitateek 
aholkatzen duten bezala, % 30eko zorra gainditu nahi baldin ez badu-
te behinik behin. Euskadiren kasuan, oraingoan ere, datu hori Esta-
tuko txarrena da: % 116,28.

Edonola ere, atzeraldi ekonomikoa bere horretan dagoen arren, EAE-
ko gazteen etxeen erosteko ahalmena igo da. Horri eta etxebizitza 
askeen prezioaren beherakadari esker, etxebizitza independente ba-
tean instalatzeko aukera izan duten gazteen ratioa ere igo egin da.
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Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa

2010eko Higiezinen Eskaintzari buruko Inkestak datu hauek eman 
ditu EAEn salgai dauden erabilitako etxebizitzen inguruan: guztira 
18.184 dira, eta % 50 Bizkaian daude, % 25, Araban, eta beste % 25 
hori, Gipuzkoan.

Urte horretan, erabilitako etxebizitzen batez besteko prezioa 3.891 
eurokoa izan da Euskadin, aurreko urtean baino % 3 altuagoa.

Hiriburu garestiena Gipuzkoa izan da (4.685,5 €/m²), EAEko batez beste-
kotik gora. Gipuzkoaren ondoren, Bizkaia, 3.752,3 €/m²-ko prezioarekin, 
eta Araba, 3.368,2 €/ m²-ko prezioarekin. Lurralde bietako prezioa auto-
nomia erkidegoaren batez bestekotik behera dago, eta Arabaren kasuan, 
gainera, 2009ko datutik % 5 beherago.

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko inkesta.

10. taula: Salgai jarritako aurretik erabilitako etxebizitzaren batez besteko prezioa eremu ezberdinetan. (€/ m²). 2010.

EREMUAK Etxebizitzak Prezioa  (€/m2) Prezioa etxebizitzako (mila €-tan)
EAE 18.184 3.891 330,3
Bizkaia 9.086 3.752,3 325,6
Araba 4.526 3.368,2 272,7
Gipuzkoa 4.574 4.685,5 398,5
Bilbo metropolitarra 8.175 3.785,7 327,4
Bilbo 2.583 4.268,8 395,0
Deustu-San Inazio 155 3.996,6 362,1
Uribarri 127 3.704,6 299,6
Otxarkoaga 82 3.927,2 301,5
Bolueta 222 3.489,8 270,8
Alde Zaharra 447 3.690,9 296,3
Abando 1.030 5.072,8 533,9
Errekalde 325 3.853,8 307,5
Basurtu 196 3.674,1 314,8

EAEko etxebizitza baten batez besteko prezioa 330.300 eurokoa da. 
Lurraldeen araberako datuak hauexek dira: Gipuzkoan, 398.500 €, 
eta Araban, 272.700 €. Etxebizitzaren prezioa Araban baino ez da 
jaitsi (% 7,6).

Bilbon % 8,7 hazi da erabilitako etxebizitzaren prezioa. Hortaz, metro 
koadroaren prezioa 4.268,8 eurokoa da, EAEko batez besteko prezioa 
baino 377 euro gehiago. Barrutiz barrutiko azterketa eginez, urtetik ur-
tera prezioa denetan jaitsi dela ageri da; batez ere, Basurtun eta Deus-
tu-San Ignazion.

Barrutiekin jarraituz, prezio altuena Abandon ikusi dugu, 5.072,8 €/
m²; eta txikiena, bigarren eskuko etxebizitza batena, Boluetan, metro 
koadroko 3.489,8 eurokoa.
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Alokairuen eskaria

Merkatu askeko alokairua

Alokatutako etxebizitza

Europar Batasunean alokairuan hartutako etxebizitzen kopurua edukitza-
erregimenetako txikiena da. Alemanian baino ez du alokairuen kopuru 
horrek jabetzapeko etxebizitzena gainditzen. Datu orokorrei erreparatua, 
Europako etxebizitza-parkearen % 74 jabetzapeko etxeek osatzen dute; % 
25, alokairuan hartutakoek; eta % 1, beste egoera batzuetan daudenek.

Espainian % 82 dira jabetzapeko etxebizitzak. Datu horrekin, EB-27ko 
herrialdeen zerrendan zortzigarren dago, eta alokairuko erregimeneko 
etxebizitza kopuruari dagokionez, ostera, 21. tokian.

Egoera nolakoa den ikusita, ez da harritzekoa administrazioaren eki-
men batzuek alokairuko merkatua zabaltzeko eginak izatea. Horrelako 
ekimenekin, kudeaketa zuzenekoa eta osokoa eginez, administrazioak 
herritarrei etxe bat alokairuan hartzeko prozesua erraztu nahi die, aldi 
berean, etxe horren jabe direnei segurtasun handiagoa eskainiz. Horre-
tan dabiltza Alokairuaren Sozietate Publikoa (SPA) Estatu osoan, edo 
Etxebide Euskadin.

Fotocasa.es web atariak eta IESE Negozio Eskolak plazaratu duten 
txostenaren arabera, “La vivienda en alquiler en el año 2010 (Alokairuko 
etxebizitza 2010. urtean)”, urte bukaeran, alokairuko etxebizitzen batez 
besteko hileroko errenta 8,05 €/m²-koa izan da: urtetik urtera % 5,8 jaitsi 
da. 2007an, inoizko preziorik altuena izan zuen alokairuak Espainian, hi-
leko 10,12 €/m²; eta ordudanik, jaitsi baino ez da egin, -% 20,4 guztira.

Bi autonomia erkidegotan baino ez bada gertatu ere, prezioaren igoera-
rik egon da: Euskal Herrian (% 0,1) eta Asturiasko Printzerrian (% 1,1). 
Estatuko probintziei begira, gauza bera: bederatzitan igo da prezioa, eta 
horien artean Bizkaia (% 0,9) eta Araba (% 2,5) daude.

Horrez gainera, autonomia erkidego guztietan, Euskadik du preziorik al-
tuena: hileko 11,09 €/m². Atzetik, Madrileko eta Kataluniako datuak ditu, 
eta beste muturrean, Extremadura (4,97 €/m²), Gaztela-Mantxa, Murtzia 
eta Valentzia. 

Euskal herriko udalerrietara etorrita, alokairu garestienen zerrendako 
goiko tokietan Donostia, Bilbo eta Getxo daude, hurrenkera horretan. Bil-
bon, esaterako, % 4,8 igo da alokairuaren prezioa, eta Getxon, % 0,1. 
Donostian, ordea, jaitsi egin da, nahiz eta 12,85 €/m² datuarekin udalerri 
garestienaren tokiak berea izaten jarraitzen duen.
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Babestutako merkatuko alokairua

Alokairuen eskaria [

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Behatokiak “2010eko alokairuaren politikaren 
ebaluazio txostena” argitaratu du. Bertan emandako datuen arabera, Etxebiden 
60.581 lagunek izena eman dute, alokairu babestuko etxebizitza eskatzeko. 
Horien artean, 31.335 Bizkaikoak dira. Datu horrek aurreko urtekoa gainditzen 
du; nola bizi dugun egoera ekonomiko larriak etxebizitzen erosketa geldiaraz-
ten jarraitzen duen, alokairua aukerarik eskuragarriena da pertsona bakar zein 
familia askorentzat.

Etxebide zerbitzuak bildutako datuek baieztatu dutenez, 2010ean gora 
egin du alokairua soilik eskatzen dutenen kopuruak: guztira, erregistratu-
tako eskaera guztien % 31. Eskaera horien guztien % 56k alokairu sozia-
laren alde egin du; % 58k babes ofizialeko etxebizitza eskatu du; eta % 
39k Bizigune programaren barneko etxebizitza lortu nahi du.

Lurraldeei begira, alokairua aukera bakartzat jo dutenak % 33,4 izan dira 
Araban. Gipuzkoan, aldiz, ehuneko 11,5 puntu jaitsi da horien kopurua. 
Eta Bizkaian % 32,1ekoa izan da. Hiriburuetan eskariak gora egin du, eta 
batez ere, Bizkaikoan, Bilboko Udal Etxebizitzei esker, % 39ra heldu baita. 
Izan ere, alokairu eske daudenen kopurua EAEko udalerri ia guztietan igo 
da; azken urtean aurrekoetan baino nahiko gehiago gainera.

Etxebizitza bat erosteko edo alokatzeko erabakia hartzerakoan, banakoek 
eta familiek euren baldintza ekonomikoei eta finantzarioei erreparatzen die. 
Gehienak erostearen aldekoak diren arren, errealitateak zera erakusten die: 
etxebizitza alokairuan hartzean egin behar duten ahalegin ekonomiko txikia-
goa den heinean, euren kasurako aukera onena izan daitekeela. 6. grafikoak 

argi azaltzen du: diru-sarrera murritzenak dituztenen artean, askok eta 
askok etxea alokatzen dute; gehienek, alokairu soziala. Beste muturrean 
daudenek, zenbat eta diru-sarrera handiagoak izan, orduan eta gehiago 
erosten dute; batez ere, etxebizitza berria.

Alokairua soilik nahi dutenen % 22k ez du babes ofizialeko etxebizitzan 
sartzeko behar den gutxieneko diru-sarrera. Are gehiago, modalitate hori 
eskatzen dutenen % 25ek, urteko diru-sarreraren gainean galdetuta, 
hauxe erantzun du: 12.000 eurotik 22.000 eurora bitartean. Gainera, guzti-
rakoaren % 46k urteko 12.000 eurora heltzen ez dela adierazi du, eta % 7 
baino ez dago 22.000 eurotik gorako atalean.

Hortaz, guztira izena eman dutenen artean batez besteko urteko diru-
sarrera 16.760 eurokoa da. Etxebizitza erosi zein alokairuan hartu nahi 
dutenen artean, batez besteko zenbateko hori 20.111 eurokoa da. Eta, 
azkenik, erosi baino nahi ez dutenena, 21.129 eurokoa.

Alokairua bakarrik eskatzen dutenen artean, 2010ean, 3.000 eurotik 
beherako urteko errenta dutenak % 76 gutxiago izan dira.

Eta beste datu aipagarri bat: alokairua eskatzen duten gehienak atze-
rritarrak dira. Etxebizitza edozein erregimenetan eskatzeko izena eman 
duten atzerritarren artean, % 52k alokairua ez besterik eskuratzeko 
eskaera egin du. Ehuneko hori % 20koa baino ez da bertakoen artean. 
Horrela, bada, alokatu soilik nahi duten pertsona guztien artean, bes-
te herrialdeetatik etorritakoak % 23,7 dira. Eta atzerritar horien artean 
etxebizitza jabetzan hartu baino nahi ez dutenak, % 2 baino ez.

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila.

6. grafikoa: Etxebiden eskatutako etxebizitza mota, diru-sarreraren arabera. 2010.
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EAEn etxebizitza alokatzeko % 5,3 gehiago ordaindu behar izan da 2010. 
urtean; neurriz igo da alokairuen prezioa 2009ko datuekin konparatuta, 
eta batez bestekoa 921,5 eurora heldu da.

Gipuzkoan daude alokairurik garestienak: bertako hileko errenta mila 
eurotik gora geratu da 2010ean, 2008an gertatu zen legez. Ondoren, 
Bizkaiko alokairuak dira garestienak: 923,8 euro, batez beste; hau da, 
EAEko batez besteko errenta gainditzen da lurralde horretan ere. Ara-
ban, aldiz, jaitsi egin dira alokairuen prezioak. Gainera, aurreko urteare-
kin alderatuta errentak behera egin duen lurralde bakarra da.

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko inkesta.
(Lagina nahikoa izan ez denez, ez dago daturik Uribarri, Otxarkoaga, Bolueta, Errekalde eta Basur-
tuko barrutietarako)

11. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza askeak eta batez besteko hile-
ko errentak (hileko €-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

EREMUAK Etxebizitzak Errenta* 
(hileko €-tan)

EAE 1.215 921,5
Bizkaia 767 923,8
Araba 226 827,6
Gipuzkoa 222 1004,9
Bilbo metropolitarra 696 937,8
Bilbo 319 962,4
Alde Zaharra 67 878,2
Abando 107 1.099,1

Bilbo metropolitarraren eremuan etxeak zer preziotan alokatu diren ikusi-
ta, hilean EAEko batez besteko prezioa baino 16,3 euro gehiago ordain-
du dira bertan. Eta metropoliaren eremu zabalean, Bilbo izan da batez 
bestekotik gorantz gehien aldendu dena: 40,9 euro. Bilbon bertan, Aban-
do da alokairu prezio altuenak dituena: etxebizitza bat barruti horretan 
alokatzeko hilean batez beste 1.099 euro ordaindu behar dira.
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EAEn alokairuan ematen diren etxebizitza berrien merkatu babestua-
ren barruan, 2010ean, % 54,1 babes ofizialekoak izan dira, eta % 45,9, 
etxebizitza sozialak. Hiru hiriburuetako eskaintza osoari begira, gero eta 
babes ofizialeko etxe gehiago egin dira. Dagoeneko, Bilbokoek, Donos-
tiakoek eta Gasteizkoek, guztira, erkidego guztian eskura daudenak 10 
puntutan baino gehiagotan gainditzen dituzte.

Euskadin babestutako alokairuaren batez besteko prezioa merkatu aske-
ko alokairuarena baino % 78 txikiagoa da ia-ia, babes ofizialekoak zein 
etxebizitza sozialak kontuan hartuta.

Babestutako merkatuaren hileko errentaren batez bestekoa 204 eurokoa 
da: 277 eurokoa babes ofizialeko etxebizitzetan, eta 122,7 eurokoa etxe-
bizitza sozialetan.

Lurralde eta hiriburuei begira, 2009. urtearekin alderatuta, jaitsi egin dira 
prezioak EAEn, Gipuzkoan, Donostian eta Gasteizen, bereziki (% 24,3). 
Alderantziz, Bizkaian, Araban eta Bilbon igo egin dira: hileko 338,3 €-tik 
420,4 €-ra.

12. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza babestuak eta hileko errentak (hileko €-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko inkesta.

EREMUAK
ETXEBIZITZA KOP. HILEKO ERRENTA (hileko €-tan)

Babestutako 
guztirakoak

Babes 
ofizialekoak

Etxebizitza 
sozialak

Babestutako 
guztirakoak

Babes 
ofizialekoak

Etxebizitza 
sozialak

EAE 1.136 615 521 204,0 277,0 122,7
Bizkaia 224 135 89 318,7 427,5 156,9
Araba 401 44 357 142,0 214 89,5
Gipuzkoa 512 437 75 227,2 235,1 181,7
HIRIBURUAK 928 597 331 218,6 272,7 101,2
Bilbo 146 135 - 420,4 427,5 -
Vitoria- Gasteiz 364 44 320 157,5 214 89,9
Donostia- San Sebastián 419 419 - 226,9 227,1 -

Hiriburuei soilik erreparatzen badiegu, ordea, babestutako etxebizitza 
alokatzea Bilbon da inon baino garestien: 420 euro.
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 Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa

Garajeak [

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Sailak emandako 
2010eko datuen arabera, EAEn, 7.028 garaje salgai jarri dira merka-
tu askean. Horietatik, 3.368 Bizkaian egon dira salgai, guztirakoaren % 
48. Babestutako salmenta bidez 3.258 unitate egon dira eskueran; ge-
hienak, Araban (% 47,6).

EAEn salgai jarri diren garaje askeen batez besteko prezioa 30.320 
eurokoa izan da 2010ean; horrek esan nahi du aurreko urtearekiko ehu-
neko 7,2 puntu jaitsi dela. Lurralde historiko guztietan jaitsi da prezioa, 
Araban izan ezik: batez beste, 30.626,3 eurokoa izan da han; hau da, 
aurreko urtean baino % 11 gehiago. Modalitate askean garaje bat mer-
keen erosteko aukera Gipuzkoan egon da urte horretan.

Alokairuari begira, EAEko garaje askeen hileko errenta 89,7 €-koa izan 
da. Errenta handiena, oraingoan, Gipuzkoan erregistratu da (104 euro).

Garajeen babestutako merkatuan 4.394 unitate dago, eta horietatik % 
74,1 salgai jarri dira, 15.104,1 euroko prezioan, batez beste. Batez bes-
teko errenta 29,6 €-koa izan da: prezio murritzena, Arabakoa, 19,5 €-koa; 
eta altuena, Gipuzkoakoa, 34 €-koa.

Garajeak [

Trastelekuak

Lokal komertzialak
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Garajeak

Trastelekuak [

Lokal komertzialak

Trastelekuak [

2010ean, EAEko trastelekuen eskaintza 6.582 unitatekoa izan da, guzti-
ra, salgai eta alokairuan jarri direnak zein merkatu aske edo babestukoak 
aintzat hartuta. Azken horiexek izan dira gehienak: 4.007 trasteleku; hau 
da, guztirakoaren % 61.

Merkatu askean salgai jarri direnak % 26,4 gutxiago izan dira, aurreko ur-
tearekin alderatuta, eta batez beste 929,7 €/m²-ko prezioan eskaini dira. 
Eskaintza askearen ia guztia Bizkaian batu da (% 60), eta Araban, mo-
dalitate babestuan erosleen eskura jarri direnen % 46,4. EAEko merkatu 
babestuan, batez besteko salmenta-prezioa 570,8 eurokoa izan da.
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Lokal komertzialak [

Lokal komertzialak [

2010. urtean EAE osoan salgai zeuden eskainitako lokal askeen batez 
besteko prezioa 2.081,8 €/m²-ra arte igo da; hau da, aurreko urteko batez 
bestekoarekiko % 14,6 jaitsi da. Bizkaiak EAEko batez besteko prezioa 
gainditzen du (2.175,2 €), baina lokal komertzial garestienak Gipuzkoan 
daude (2.583,4 €/m²). Araban, berriz, batez bestekoa EAEko preziotik 
behera gelditu da (1.788,6 €).

Alokatutako lokalei dagokienez, Erkidegoko batez besteko errenta hileko 
1.217,8 €-koa da (aurreko urteko datutik oso gertu).
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Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea

Eusko Jaurlaritzak Birgaitzerako Plan Estrategikoa eta Etxebizitza eta 
Hiri Birsortzerako Plan Zuzentzailea abian jarri ditu 2010etik 2013ra doan 
epealdirako. Horretarako, 1980. urtea baino lehen egindako eraikinen in-
bentarioarekin batera, premia handienak dituzten auzuneak aztertu dira, 
horietan zer-nolako eraberritze lanak beharko diren jakiteko. Behar eta 
premia nagusiak lautan laburtu dira:

• 50 urtetik gorako 80.000 eraikin baino gehiagori Ikuskaritza Teknikoa 
egitea. Bilbon dago etxebizitza-parke zaharrena (hiriburuko etxeek 
43,6 urte dituzte, batez beste) eta, Biztanleriaren eta Etxebizitzen 
gaineko estatistikek diotenez, udalerrian dauden familien 156.230 
etxebizitzetatik, 57.000 baino gehiago 1961a baino lehen eraikiak 
izan ziren.

• Egoera txarrean dauden eraikinak egokitzea, egiturari eta 
eraikuntza-moldeari begira eta bizigarritasun-baldintzei begira. 
Euskadiko hiriburuetan, etxebizitzen erosotasun-indizerik baxue-
na Bilbon dago, hain zuzen ere.

• Etxebizitzen irisgarritasuna hobetzea. Bilbon, oraindik ere etxean 
igogailurik ez duten 36.000 familia baino gehiago dago.

• Etxebizitzen energia kontsumoa murriztearen alde egitea: etxebi-
zitzen hornidura eta instalazioetan eraginez, eta eraikinen estaldu-
ra termikoak hobetuz.

Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Sailak laguntza anitz ematen du ha-
lako proiektuetarako: bai norbanakoei eta bizilagunen elkarteei, bai 
Udalei eta Berregokipenerako Hirigintza Elkarteei. 2010ean, lehenen-
goei, 19.497 diru-laguntza eskabide onartu zien; guztira, 20,65 milioi 
euro. Eta bigarrenen artean 22,58 milioi euro banatu zituen alde de-
gradatuak bere onera ekartzeko, eta beste 2,13 milioi irisgarritasuna 
hobetzeko proiektuetarako.

Gurean, gainera, Surbisak, Bilboko Udalaren Berregokipenerako Hiri-
gintza Elkarteak ekinean dihardu, eraikin, lokal eta saltokitan zahar-
berritze-lanak egiten. Bere ardurapean daude 150 milioi euro ingu-
ruko inbertsioarekin hiriburuko etxebizitzetan sustatu diren hogei mila 
ekintzatik gora.

2010ean, 136 eraikin hobetu eta berritu ditu Alde Zaharrean eta Bilbo 
Zaharrean: guztira, 1.961 etxebizitzaren eta 14 lokalen mesederako 
izan dira lan horiek. Surbisak 14,7 milioi euroko inbertsio pribatua egin 
du zaharberritze-lanetan, eta 3 milioi eurora heltzen diren diru-lagunt-
zak onartu ditu, bai berak, eta bai Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, 
Herrilan eta Garraio Sailak ere.

Horrela, bada, Alde Zaharrean eta Bilbo Zaharrean gero eta esku-
hartze handiagoa du, eta Gurutzeko auzoan ere proiektu berriak 
martxan jarri ditu. Horrezaz gain, Zorrotzaurreko birgaitze prozesuan 
ezinbesteko eragile bilakatu da: batetik, eraberritze-lanak behar dituz-
ten 37 eraikin du xede bertan. Eta bestetik, dagoeneko berritu diren 
eraikinetan ere, irisgarritasun-neurriak eta energia-eraginkortasuna-
ren ingurukoak ezartzeko oinarrizko obrak abiarazi ditu jada.

Otxarkoagan ere badabil Surbisa lanean: Udal Etxebizitzen sailarekin 
elkarlanean, etxebizitzetan igogailuak instalatzeko eta irisgarritasuna 
areagotzeko plan bereziaren garapenean dihardu. Horri esker, 64 
igogailu instalatu dira, eta beste 12 instalatzeko baimenak ere da-
goeneko emanak dira; horietako bakoitzak 100.000 euroko inbertsioa 
eskatuko du, gutxienez.

Bilboko udal etxebizitzak
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Bilboko udal etxebizitzak [Bilboko udal etxebizitzak [

Bilboko Udal Etxebizitzak elkarteak 90 urte baino gehiago daramatza hi-
ribilduan, etxebizitza eskuragarriagoak eraikitzeko eta alokairuan ema-
nez administratzeko helburua bere egina. 2010ean 3.736 etxebizitzak 
eta 968 lokalek osatu dute elkarteak kudeatutako higiezinen ondarea. 
Horrela, bada, ez da harritzekoa Estatu osoan higiezinen parke handie-
na duena izatea, hiriaren biztanle kopuruarekiko. Batez beste, 42 urte 
dituzte elkarteko etxebizitzek, eta 58 m²-ko azalera. Gainera, mugikorta-
sun urriko pertsonei egokitutako 82 etxebizitza ere baditu. 2010ean zer-
bitzu honen bitartez esleitutako etxebizitzen batez besteko errenta 256 
eurokoa izan da.

13. taula: Bilboko udal etxebizitza-parkearen banaketa barrutien arabera. 2010.

Iturria: Bilboko Udal Etxebizitzak. (1) Gehitu 1 San Pablo Mendian.

BARRUTIAK Etxebizitzak, 
guztira Lokalak Egokitutako 

etxebizitzak
Deustu 484 190 9
Uribarri 78 25 -
Otxarkoaga-
Txurdinaga 1.583 351 18

Begoña 324 106 16
Ibaiondo 904 222 34
Abando - -- -
Errekalde 232 33 3
Basurto-Zorrotza 130 41 2
Guztirakoa 
Bilbon 3.736 (1) 968 82

Bilboko Udal Etxebizitzak kudeatzen dituen etxeak udalerriaren edozein 
txokotan aurki daitezke. Otxarkoaga-Txurdinagan ditu etxe gehien, % 42; 
eta ondoren, Ibaiondon, % 24. Uribarri da udal etxe gutxien dituen ba-
rrutia, % 2 baino ez; hori bai, Abandon udal etxebizitza bat bera ere ez 
dagoela kontuan izan behar da.

2010eko abenduan udal etxebizitzaren eskabidea egina zutenak 8.755 
ziren; eta horien % 49,2 35 urtetik beherako gazteak ziren. Eskabide guz-

tien % 62 pertsona bakar batek osatutako bizikidetza-unitateak ziren; 
% 19, bi pertsonak osatutakoak; eta % 10, hiru edo pertsona gehia-
gok eskatutakoak. Eskaera egin duten horien guztien ahalmen ekono-
mikoari begira, % 60k 15.100 eurotik beherako diru-sarrera dute.

2010ean, 1.014 alokairu kontratu sinatu zen guztira, esleipen sistema 
guztiak aintzat hartuta. Horien artean, Bizigune programaren baitan, 
197 etxebizitza esleitu zizkien hileko 315 euroko batez besteko erren-
ta ordaindu behar zuten pertsonei.

Babes ofizialeko etxebizitzen aldetik, 2010. urtean 650 etxe berriren 
sustapena abian jarri edota jarraitu egin zen, eremuaren arabera. 
Hona hemen etxebizitzen kopurua, 5 multzotan banatuta: Errekalde 
(713 gunea, 148 etxebizitza), Gorte kalea (24 etxebizitza), Itxaropena 
kalea (11 etxebizitza), La Canterako plaza (40 etxebizitza), Miribilla 
(173 etxebizitza), Zorrotza (84 etxebizitza) eta Ametzola (170 zuzki-
dura-bizitoki). Higiezin horiek guztiak, alokairuan emateko kudeatuko 
diren 1.850 etxe publiko berri eraikitzeko edo erosteko “Udal Etxebi-
zitzak 2004-2014 Inbertsio-programaren” % 59 dira.

Bilboko Udal Etxebizitza AVS Euskadi izena duen Euskadiko Etxe-
bizitza eta Zoru Sustatzaileen Elkartearen parte da, beste bedera-
tzi kiderekin batera; denak ere, enpresa publikoak. Elkarte horrek, 
2009an, alokairu sozialeko 14.000 pisu kudeatu zituen, eta horrekin 
batera, babestutako 8.600 etxe eraikitzeari ekin zion eta babes ofizia-
leko 2.000 etxebizitzentzako zoruaren sustapena abiatu zuen.
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Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

EINaren Hipotekei buruzko estatistiken arabera, 2010ean 956.127 hipo-
teka egin dira guztira Espainian landa-finka eta hirikoen gainean, hau da, 
2009an baino % 12,2 gutxiago.

EAEn 44.002 eman dira, 2009an baino % 1,9 gutxiago. Horietatik, % 98 hiri-
finketarako izan dira (43.108), eta gainerako % 2, landa-finketarako. Guztira 
Euskal Autonomia Erkidegoan erregistratu diren hipoteketatik, 30.781 etxe-
bizitza eskuratzeko eman dira; beraz, datu hori urtetik urtera 11,9 hazi da.

Bizkaian 21.355 hipoteka berri eratu dira, 2009an baino % 4,2 gutxiago. 

7. grafikoa: EAEn eta Lurralde historikoetan egindako hipotekak. Datu na-
gusiak. 2010.

Iturria: EIN, Hipotekei buruzko estatistikak, 2010. urtea. Behin-behineko datuak. 

Horien guztien artean, 21.060 hiri barneko finketarako izan dira, eta 
14.475, etxebizitzetarako.

2010. urtean, Estatuan finka guztien gainean egin diren hipoteken batez 
besteko zenbatekoa % 7,1 jaitsi zen, 127.767 eurotaraino. Aipagarria 
da etxebizitzen gaineko hipoteken kasuan zifra hori 116.860 eurotaraino 
jaisten dela. Aurrezki Kutxek mailegu guztien % 51,6 eman zuten, % 
4,02ko batez besteko interes-tasa eskainiz eta 22 urterako epea ema-
nez, batez beste.

Euskadin egin diren hipoteken batez bestekoa 163.031 eurokoa da; 
etxebizitzaren gaineko hipoteken kasuan, 145.049 eurokoa. Lurralde 
historikoen arteko datuei begira, Gipuzkoan dago etxebizitzaren gaine-
ko hipotekarik altuena, 159.789 eurokoa.

Higiezinen Erregistro Estatistikak egin duen analisiaren arabera, hipoteka-
ren kuota ordaintzeko 2010ean egindako ahalegin finantzarioa % 31,1ekoa 
izan da EAEn (Estatuan % 31,9koa izan da, batez beste); hau da, 2009ko 
datutik ehuneko bi puntu behera baino ez. Horrela, bada, hileko batez bes-
teko kuota 685 eurotan geratu da. Gainera, 2010ean etxebizitza erostera 
zuzendutako hipoteketan kontratatutakoarengatiko zorra 151.392 eurora 
heldu zen EAEn ( Estatuan), aurreko urtean baino % 1,7 gehiago.

Kopuru horiek 2010ean EAEn erregistratutako etxebizitzen 19.245 sa-
lerosketei dagokie (aurreko urteko datutik % 23,6 gora). Horietatik guz-
tietatik, 9.595 Bizkaian eginiko eragiketak izan dira. Izan ere, lurralde 
historiko horretan egin diren salerosketa guztien % 67,6n aurretik erabi-
litako etxebizitzak egon dira tartean. Horrezaz gain, EAEn 2010ean ba-
tutako datuek diotenez, Euskadi higiezinen jarduera erlatibo murritzena 
duten 5 erkidegoen artean dago, hau da, mila biztanleko 9 etxebizitza 
salerosketa baino gutxiago dituztenen artean (EAEn, 8,84).

Euskadin, 2010ean hipoteka mailegu gehien eman zituztenak Au-
rrezki Kutxak izan ziren, guztirakoaren % 58,5, hain zuzen. Araban, 
gainera, proportzio hori % 72ra iristen da. Bizkaian daturik txikiena 
jaso da: % 54. Bankuek, bere aldetik, maileguen % 25,1 eman zuten, 
eta gainontzeko % 16,3 bestelako erakunde finantzarioek lagunduta 
egin ziren. Maileguan emandako kapitalaren % 56 Aurrezki Kutxetatik 
etorri zen.
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Iturria: Eustat. Eraikuntzaren Koiuntura Adierazlea (EKA).
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Adierazlearen hiruhileko urtetik urterako goraka-
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Zibilaren gainekoak (%). 2007-2010.
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sustapen motaren arabera. 2000-2010.

5. grafikoa: Etxebizitza berriaren prezioen bilakae-
ra, EAEn eta hiriburuetan. 1990-2010.

6. grafikoa: Etxebiden eskatutako etxebizitza 
mota, diru-sarreraren arabera. 2010.
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Iturria: Lurralde taldea. Bilboko Udaleko Hiritarrekiko Harremanen Zerbitzua.

1. grafikoa: Euskadiko Eraikuntzaren Koiuntura 
Adierazlearen hiruhileko urtetik urterako goraka-
da. Guztirako datuak eta Eraikuntzaren eta Obra 
Zibilaren gainekoak (%). 2007-2010.

2. grafikoa: Bilboko etxebizitza kopuruaren bi- [
lakaera barrutien arabera (%). 2009 2010.

3. grafikoa: Etxebizitza-parkearen hazkundea, 
lurralde historikoaren eta eskualdearen arabera 
(%). 2001-2006.

4. grafikoa: Hasitako etxebizitzen bilakaera EAEn, 
sustapen motaren arabera. 2000-2010.

5. grafikoa: Etxebizitza berriaren prezioen bilakae-
ra, EAEn eta hiriburuetan. 1990-2010.

6. grafikoa: Etxebiden eskatutako etxebizitza 
mota, diru-sarreraren arabera. 2010.

7. grafikoa: EAEn eta Lurralde historikoetan egin-
dako hipotekak. Datu nagusiak. 2010.
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Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen gaineko estatistikak. Etxebizitzak 2006.
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Iturria: Eustat (EVIT) eta Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila.

1. grafikoa: Euskadiko Eraikuntzaren Koiuntura 
Adierazlearen hiruhileko urtetik urterako goraka-
da. Guztirako datuak eta Eraikuntzaren eta Obra 
Zibilaren gainekoak (%). 2007-2010.
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Iturria: Tasazio Sozietatea.

1. grafikoa: Euskadiko Eraikuntzaren Koiuntura 
Adierazlearen hiruhileko urtetik urterako goraka-
da. Guztirako datuak eta Eraikuntzaren eta Obra 
Zibilaren gainekoak (%). 2007-2010.
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4. grafikoa: Hasitako etxebizitzen bilakaera EAEn, 
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Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila.

1. grafikoa: Euskadiko Eraikuntzaren Koiuntura 
Adierazlearen hiruhileko urtetik urterako goraka-
da. Guztirako datuak eta Eraikuntzaren eta Obra 
Zibilaren gainekoak (%). 2007-2010.
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sustapen motaren arabera. 2000-2010.

5. grafikoa: Etxebizitza berriaren prezioen bilakae-
ra, EAEn eta hiriburuetan. 1990-2010.
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mota, diru-sarreraren arabera. 2010.
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dako hipotekak. Datu nagusiak. 2010.
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Iturria: EIN, Hipotekei buruzko estatistikak, 2010. urtea. Behin-behineko datuak.
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Taulak [ 1. taula: Oin berriko etxebizitzen aurreikuspenen bilakaera, lurraldearen arabe- ►
ra. 2002-2010.

2. taula: Bilboko etxebizitzen banaketa barrutien arabera. 2010. ►

3. taula: Bilboko auzoetako familiako etxebizitzak, motaren eta egiturazko  ►
ezaugarrien arabera.

4. taula: Eraikitzen diren etxebizitzen (hasitakoak eta bukatutakoak) bilakae- ►
ra, etxebizitza motaren arabera. 2005-2010.

5. taula: Hasitako etxebizitza babestuen eraikuntzaren bilakaera eremu ez- ►
berdinetan. 2009-2010.

6. taula: Etxebizitza berriaren batez besteko prezioaren aldakuntza  ►
eremu ezberdinetan. (€/ m²). 2009-2010.

7. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askearen batez besteko  ►
prezioa eremu ezberdinetan. (€/ m²). 2010.

8. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askeen eta babestutakoen prezioen  ►
konparazioa m² erabilgarriko, eremu ezberdinetan. 2010eko 4. hiruhilekoa.

9. taula: Bertan erroldatutakoentzako etxebizitza babestuaren eskaria  ►
eremu ezberdinetan (hiriburuetan eta herri handietan). 2010.

10. taula: Salgai jarritako aurretik erabilitako etxebizitzaren batez besteko  ►
prezioa eremu ezberdinetan. (€/ m²). 2010.

11. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza askeak eta batez besteko  ►
hileko errentak (hileko €-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

12. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza babestuak eta hileko errentak  ►
(hileko €-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

13. taula: Bilboko udal etxebizitza-parkearen banaketa barrutien arabera.  ►
2010.

Etxebizitzen eraikuntza
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea
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Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Eraikuntzaren eta Etxebizitzen Estatistika

1. taula: Oin berriko etxebizitzen aurreikuspenen  [
bilakaera, lurraldearen arabera. 2002-2010.

2. taula: Bilboko etxebizitzen banaketa barrutien 
arabera. 2010.

3. taula: Bilboko auzoetako familiako etxebizitzak, 
motaren eta egiturazko ezaugarrien arabera.

4. taula: Eraikitzen diren etxebizitzen (hasitakoak 
eta bukatutakoak) bilakaera, etxebizitza motaren 
arabera. 2005-2010.

5. taula: Hasitako etxebizitza babestuen eraikuntza-
ren bilakaera eremu ezberdinetan. 2009-2010.

6. taula: Etxebizitza berriaren batez besteko 
prezioaren aldakuntza eremu ezberdinetan. (€/ 
m²). 2009-2010.

7. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri as-
kearen batez besteko prezioa eremu ezberdi-
netan. (€/ m²). 2010.

8. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askeen eta 
babestutakoen prezioen konparazioa m² erabilga-
rriko, eremu ezberdinetan. 2010eko 4. hiruhilekoa.

9. taula: Bertan erroldatutakoentzako etxebi-
zitza babestuaren eskaria eremu ezberdinetan 
(hiriburuetan eta herri handietan). 2010.

10. taula: Salgai jarritako aurretik erabilitako 
etxebizitzaren batez besteko prezioa eremu ez-
berdinetan. (€/ m²). 2010.

11. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza as-
keak eta batez besteko hileko errentak (hileko 
€-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

12. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza ba-
bestuak eta hileko errentak (hileko €-tan) eremu 
ezberdinetan. 2010.

13. taula: Bilboko udal etxebizitza-parkearen ba-
naketa barrutien arabera. 2010.

Etxebizitzen eraikuntza
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
EAE 11.171 13.864 13.995 13.146 15.966 16.322 10.013 7.456 6.916
Araba/Álava 2.889 3.996 4.164 2.632 4.745 6.090 3.696 3.625 2.363
Bizkaia 5.004 6.086 6.432 6.026 6.227 6.469 3.560 1.564 1.883
Gipuzkoa 3.278 3.782 3.399 4.488 4.994 3.763 2.757 2.267 2.670
Bilbo Handia 3.409 3.819 4.027 4.209 3.452 3.668 1.902 769 934
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Iturria: Lurralde taldea. Bilboko Udaleko Hiritarrekiko Harremanen Zerbitzua.

Etxebizitzen eraikuntza
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

1. taula: Oin berriko etxebizitzen aurreikuspenen bi-
lakaera, lurraldearen arabera. 2002-2010.

2. taula: Bilboko etxebizitzen banaketa barrutien  [
arabera. 2010.

3. taula: Bilboko auzoetako familiako etxebizitzak, 
motaren eta egiturazko ezaugarrien arabera.

4. taula: Eraikitzen diren etxebizitzen (hasitakoak 
eta bukatutakoak) bilakaera, etxebizitza motaren 
arabera. 2005-2010.

5. taula: Hasitako etxebizitza babestuen eraikuntza-
ren bilakaera eremu ezberdinetan. 2009-2010.

6. taula: Etxebizitza berriaren batez besteko 
prezioaren aldakuntza eremu ezberdinetan. (€/ 
m²). 2009-2010.

7. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri as-
kearen batez besteko prezioa eremu ezberdi-
netan. (€/ m²). 2010.

8. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askeen eta 
babestutakoen prezioen konparazioa m² erabilga-
rriko, eremu ezberdinetan. 2010eko 4. hiruhilekoa.

9. taula: Bertan erroldatutakoentzako etxebi-
zitza babestuaren eskaria eremu ezberdinetan 
(hiriburuetan eta herri handietan). 2010.

10. taula: Salgai jarritako aurretik erabilitako 
etxebizitzaren batez besteko prezioa eremu ez-
berdinetan. (€/ m²). 2010.

11. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza as-
keak eta batez besteko hileko errentak (hileko 
€-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

12. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza ba-
bestuak eta hileko errentak (hileko €-tan) eremu 
ezberdinetan. 2010.

13. taula: Bilboko udal etxebizitza-parkearen ba-
naketa barrutien arabera. 2010.

BARRUTIAK Etxebizitza 
kop.

Okupatuta dauden 
etxebizitzak Etxebizitza hutsak Biztanleak etxebizitza 

bakoitzeko
Hektareako etxebizitza 

dentsitatea
Deustu 21.961 20.079 1.882 2,54 44,3
Uribarri 17.369 15.694 1.675 2,43 41,5
Otxarkoaga-Txurdinaga 10.961 10.340 641 2,73 28,2
Begoña 10.812 17.600 1.212 2,42 106,2
Ibaiondo 27.444 24.549 2.895 2,51 28,4
Abando 24.017 20.397 3.620 2.53 112.3
Errekalde 21.096 19.170 1.926 2,48 30,3
Basurtu-Zorrotza 14.558 13.159 1.399 2,54 20,5
Guztira 156.238 140.988 15.250 2,51 38,4
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Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta etxebizitzen gaineko estatistikak. 2006.

1. taula: Oin berriko etxebizitzen aurreikuspenen 
bilakaera, lurraldearen arabera. 2002-2010.

2. taula: Bilboko etxebizitzen banaketa barrutien 
arabera. 2010.

3. taula: Bilboko auzoetako familiako etxebizitzak,  [
motaren eta egiturazko ezaugarrien arabera.

4. taula: Eraikitzen diren etxebizitzen (hasitakoak 
eta bukatutakoak) bilakaera, etxebizitza motaren 
arabera. 2005-2010.

5. taula: Hasitako etxebizitza babestuen eraikuntza-
ren bilakaera eremu ezberdinetan. 2009-2010.

6. taula: Etxebizitza berriaren batez besteko 
prezioaren aldakuntza eremu ezberdinetan. (€/ 
m²). 2009-2010.

7. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri as-
kearen batez besteko prezioa eremu ezberdi-
netan. (€/ m²). 2010.

8. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askeen eta 
babestutakoen prezioen konparazioa m² erabilga-
rriko, eremu ezberdinetan. 2010eko 4. hiruhilekoa.

9. taula: Bertan erroldatutakoentzako etxebi-
zitza babestuaren eskaria eremu ezberdinetan 
(hiriburuetan eta herri handietan). 2010.

10. taula: Salgai jarritako aurretik erabilitako 
etxebizitzaren batez besteko prezioa eremu ez-
berdinetan. (€/ m²). 2010.

11. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza as-
keak eta batez besteko hileko errentak (hileko 
€-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

12. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza ba-
bestuak eta hileko errentak (hileko €-tan) eremu 
ezberdinetan. 2010.

13. taula: Bilboko udal etxebizitza-parkearen ba-
naketa barrutien arabera. 2010.

Etxebizitzen eraikuntza
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

Etxebizitzak, 
guztira

Gelak Bainugelak Igogailua

BARRUTIAK 1-3 4-6 >=7 Bainugela 
gabe 1 2 edo 

gehiago Badu Ez du

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

OTXRKOAGA-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
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(*)  2009tik aurrera, Tasatutako Etxebizitzak BOE gisa sartzen dira.
Iturria: Iturria: Eustat (EVIT) eta Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila.

Etxebizitzen eraikuntza
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

1. taula: Oin berriko etxebizitzen aurreikuspenen bi-
lakaera, lurraldearen arabera. 2002-2010.

2. taula: Bilboko etxebizitzen banaketa barrutien 
arabera. 2010.

3. taula: Bilboko auzoetako familiako etxebizitzak, 
motaren eta egiturazko ezaugarrien arabera.

4. taula: Eraikitzen diren etxebizitzen (hasitakoak  [
eta bukatutakoak) bilakaera, etxebizitza motaren 
arabera. 2005-2010.

5. taula: Hasitako etxebizitza babestuen eraikuntza-
ren bilakaera eremu ezberdinetan. 2009-2010.

6. taula: Etxebizitza berriaren batez besteko 
prezioaren aldakuntza eremu ezberdinetan. (€/ 
m²). 2009-2010.

7. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri as-
kearen batez besteko prezioa eremu ezberdi-
netan. (€/ m²). 2010.

8. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askeen eta 
babestutakoen prezioen konparazioa m² erabilga-
rriko, eremu ezberdinetan. 2010eko 4. hiruhilekoa.

9. taula: Bertan erroldatutakoentzako etxebi-
zitza babestuaren eskaria eremu ezberdinetan 
(hiriburuetan eta herri handietan). 2010.

10. taula: Salgai jarritako aurretik erabilitako 
etxebizitzaren batez besteko prezioa eremu ez-
berdinetan. (€/ m²). 2010.

11. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza as-
keak eta batez besteko hileko errentak (hileko 
€-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

12. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza ba-
bestuak eta hileko errentak (hileko €-tan) eremu 
ezberdinetan. 2010.

13. taula: Bilboko udal etxebizitza-parkearen ba-
naketa barrutien arabera. 2010.

URTEA
ETXEBIZITZA ASKEAK BABESTUTAKO ETXEBIZITZAK

Hasitakoak Bukatutakoak
Hasitakoak Bukatutakoak

Babes ofizialekoak Etxebizitza sozialak Babes ofizialekoak Etxebizitza sozialak
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
2010 691 2.351 1.074(*) 294 1.153 150
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Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko inkesta.
(*)  2009tik aurrera, Tasatutako Etxebizitzak BOE gisa sartzen dira.

Etxebizitzen eraikuntza
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

1. taula: Oin berriko etxebizitzen aurreikuspenen 
bilakaera, lurraldearen arabera. 2002-2010.

2. taula: Bilboko etxebizitzen banaketa barrutien 
arabera. 2010.

3. taula: Bilboko auzoetako familiako etxebizitzak, 
motaren eta egiturazko ezaugarrien arabera.

4. taula: Eraikitzen diren etxebizitzen (hasitakoak 
eta bukatutakoak) bilakaera, etxebizitza motaren 
arabera. 2005-2010.

5. taula: Hasitako etxebizitza babestuen eraikuntza- [
ren bilakaera eremu ezberdinetan. 2009-2010.

6. taula: Etxebizitza berriaren batez besteko 
prezioaren aldakuntza eremu ezberdinetan. (€/ 
m²). 2009-2010.

7. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri as-
kearen batez besteko prezioa eremu ezberdi-
netan. (€/ m²). 2010.

8. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askeen eta 
babestutakoen prezioen konparazioa m² erabilga-
rriko, eremu ezberdinetan. 2010eko 4. hiruhilekoa.

9. taula: Bertan erroldatutakoentzako etxebi-
zitza babestuaren eskaria eremu ezberdinetan 
(hiriburuetan eta herri handietan). 2010.

10. taula: Salgai jarritako aurretik erabilitako 
etxebizitzaren batez besteko prezioa eremu ez-
berdinetan. (€/ m²). 2010.

11. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza as-
keak eta batez besteko hileko errentak (hileko 
€-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

12. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza ba-
bestuak eta hileko errentak (hileko €-tan) eremu 
ezberdinetan. 2010.

13. taula: Bilboko udal etxebizitza-parkearen ba-
naketa barrutien arabera. 2010.

URTEA Babestutako 
etxebizitza mota Bilbo Bilbo metropolitarra Donostia-San 

Sebastián Vitoria-Gasteiz Bizkaia EAE

2009
Babes ofizialekoak (*) 102 126 251 1.463 623 2.976
Etxebizitza sozialak 0 0 0 0 0 91

2010
Babes ofizialekoak (*) 385 555 237 1.379 1.074 3.770
Etxebizitza sozialak 0 294 70 262 294 846

        ∆
2008-2009

Babes ofizialekoak (*) % 277 % 340 -% 5,6 % 5,7 % 72,4 % 26,7
Etxebizitza sozialak 0 100% 100% 100% 100% 830%
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Iturria: Tasazio Sozietatea.

Etxebizitzen eraikuntza
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

1. taula: Oin berriko etxebizitzen aurreikuspenen 
bilakaera, lurraldearen arabera. 2002-2010.

2. taula: Bilboko etxebizitzen banaketa barrutien 
arabera. 2010.

3. taula: Bilboko auzoetako familiako etxebizitzak, 
motaren eta egiturazko ezaugarrien arabera.

4. taula: Eraikitzen diren etxebizitzen (hasitakoak 
eta bukatutakoak) bilakaera, etxebizitza motaren 
arabera. 2005-2010.

5. taula: Hasitako etxebizitza babestuen eraikuntza-
ren bilakaera eremu ezberdinetan. 2009-2010.

6. taula: Etxebizitza berriaren batez besteko  [
prezioaren aldakuntza eremu ezberdinetan. (€/ 
m²). 2009-2010.

7. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri as-
kearen batez besteko prezioa eremu ezberdi-
netan. (€/ m²). 2010.

8. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askeen eta 
babestutakoen prezioen konparazioa m² erabilga-
rriko, eremu ezberdinetan. 2010eko 4. hiruhilekoa.

9. taula: Bertan erroldatutakoentzako etxebi-
zitza babestuaren eskaria eremu ezberdinetan 
(hiriburuetan eta herri handietan). 2010.

10. taula: Salgai jarritako aurretik erabilitako 
etxebizitzaren batez besteko prezioa eremu ez-
berdinetan. (€/ m²). 2010.

11. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza as-
keak eta batez besteko hileko errentak (hileko 
€-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

12. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza ba-
bestuak eta hileko errentak (hileko €-tan) eremu 
ezberdinetan. 2010.

13. taula: Bilboko udal etxebizitza-parkearen ba-
naketa barrutien arabera. 2010.

EREMUA 2009KO ABENDUA 2010EKO ABENDUA
Estatua 2.558 2.476 -% 3,2
Euskal Herria 3.077 2.965 -% 3,6
Bilbo 3.015 2.933 -% 2,7
Donostia-San Sebastián 3.805 3.682 -% 3,2
Vitoria-Gasteiz 2.585 2.437 -% 5,7
Barakaldo 2.698 2.584 -% 4,2
Basauri 2.142 2.152 % 0,5
Getxo 2.912 2.968 % 1,9
Leioa 2.456 2.395 -% 2,5
Portugalete 2.355 2.345 -% 0,4
Santurtzi 2.486 2.446 -% 1,6
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Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko inkesta.
(Lagina nahikoa izan ez denez, ez dago daturik Uribarri, Otxarkoaga, Bolueta, Basurtu eta Errekaldeko barrutietarako)

Etxebizitzen eraikuntza
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

1. taula: Oin berriko etxebizitzen aurreikuspenen 
bilakaera, lurraldearen arabera. 2002-2010.

2. taula: Bilboko etxebizitzen banaketa barrutien 
arabera. 2010.

3. taula: Bilboko auzoetako familiako etxebizitzak, 
motaren eta egiturazko ezaugarrien arabera.

4. taula: Eraikitzen diren etxebizitzen (hasitakoak 
eta bukatutakoak) bilakaera, etxebizitza motaren 
arabera. 2005-2010.

5. taula: Hasitako etxebizitza babestuen eraikuntza-
ren bilakaera eremu ezberdinetan. 2009-2010.

6. taula: Etxebizitza berriaren batez besteko 
prezioaren aldakuntza eremu ezberdinetan. (€/ 
m²). 2009-2010.

7. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri as- [
kearen batez besteko prezioa eremu ezberdi-
netan. (€/ m²). 2010.

8. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askeen eta 
babestutakoen prezioen konparazioa m² erabilga-
rriko, eremu ezberdinetan. 2010eko 4. hiruhilekoa.

9. taula: Bertan erroldatutakoentzako etxebi-
zitza babestuaren eskaria eremu ezberdinetan 
(hiriburuetan eta herri handietan). 2010.

10. taula: Salgai jarritako aurretik erabilitako 
etxebizitzaren batez besteko prezioa eremu ez-
berdinetan. (€/ m²). 2010.

11. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza as-
keak eta batez besteko hileko errentak (hileko 
€-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

12. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza ba-
bestuak eta hileko errentak (hileko €-tan) eremu 
ezberdinetan. 2010.

13. taula: Bilboko udal etxebizitza-parkearen ba-
naketa barrutien arabera. 2010.

EREMUAK Etxebizitza berri askeak Prezioa (€/m2) Prezioa etxebizitzako (mila €-tan)
EAE 4.596 3.877,4 318,1
Bizkaia 2.042 3.899,2 313,0
Araba 918 3.531,7 294,0
Gipuzkoa 1.637 4.033,9 336,7
Bilbo metropolitarra 1.282 4.136,4 327,8
Bilbo 317 5.440,3 438,6
Deustu-San Inazio 61 4.030,7 316,5
Alde Zaharra 97 5.136,9 410,4
Abando 89 7.790,3 630,8
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* Aurreko urteko hiruhileko berarekiko aldakuntza.
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko inkesta.

Etxebizitzen eraikuntza
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

1. taula: Oin berriko etxebizitzen aurreikuspenen 
bilakaera, lurraldearen arabera. 2002-2010.

2. taula: Bilboko etxebizitzen banaketa barrutien 
arabera. 2010.

3. taula: Bilboko auzoetako familiako etxebizitzak, 
motaren eta egiturazko ezaugarrien arabera.

4. taula: Eraikitzen diren etxebizitzen (hasitakoak 
eta bukatutakoak) bilakaera, etxebizitza motaren 
arabera. 2005-2010.

5. taula: Hasitako etxebizitza babestuen eraikuntza-
ren bilakaera eremu ezberdinetan. 2009-2010.

6. taula: Etxebizitza berriaren batez besteko 
prezioaren aldakuntza eremu ezberdinetan. (€/ 
m²). 2009-2010.

7. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri as-
kearen batez besteko prezioa eremu ezberdi-
netan. (€/ m²). 2010.

8. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askeen eta  [
babestutakoen prezioen konparazioa m² erabilga-
rriko, eremu ezberdinetan. 2010eko 4. hiruhilekoa.

9. taula: Bertan erroldatutakoentzako etxebi-
zitza babestuaren eskaria eremu ezberdinetan 
(hiriburuetan eta herri handietan). 2010.

10. taula: Salgai jarritako aurretik erabilitako 
etxebizitzaren batez besteko prezioa eremu ez-
berdinetan. (€/ m²). 2010.

11. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza as-
keak eta batez besteko hileko errentak (hileko 
€-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

12. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza ba-
bestuak eta hileko errentak (hileko €-tan) eremu 
ezberdinetan. 2010.

13. taula: Bilboko udal etxebizitza-parkearen ba-
naketa barrutien arabera. 2010.

EREMUAK Etxebizitza askea ∆ Babes ofizialeko etxebizitza ∆

EAE 3.877,4 -% 3,8 1.474,3 % 0.3

Bizkaia 3.899,2 -% 3,4 1.463,8 -% 4,1

Araba 3.531,7 % 1,9 1.491.2 % 5,3

Gipuzkoa 4.033,9 -% 7,7 1.476,9 -% 3,6
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Iturria: Etxebide. Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila.

Etxebizitzen eraikuntza
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

1. taula: Oin berriko etxebizitzen aurreikuspenen 
bilakaera, lurraldearen arabera. 2002-2010.

2. taula: Bilboko etxebizitzen banaketa barrutien 
arabera. 2010.

3. taula: Bilboko auzoetako familiako etxebizitzak, 
motaren eta egiturazko ezaugarrien arabera.

4. taula: Eraikitzen diren etxebizitzen (hasitakoak 
eta bukatutakoak) bilakaera, etxebizitza motaren 
arabera. 2005-2010.

5. taula: Hasitako etxebizitza babestuen eraikuntza-
ren bilakaera eremu ezberdinetan. 2009-2010.

6. taula: Etxebizitza berriaren batez besteko 
prezioaren aldakuntza eremu ezberdinetan. (€/ 
m²). 2009-2010.

7. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri as-
kearen batez besteko prezioa eremu ezberdi-
netan. (€/ m²). 2010.

8. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askeen eta 
babestutakoen prezioen konparazioa m² erabilga-
rriko, eremu ezberdinetan. 2010eko 4. hiruhilekoa.

9. taula: Bertan erroldatutakoentzako etxebizitza  [
babestuaren eskaria eremu ezberdinetan (hiri-
buruetan eta herri handietan). 2010.

10. taula: Salgai jarritako aurretik erabilitako 
etxebizitzaren batez besteko prezioa eremu ez-
berdinetan. (€/ m²). 2010.

11. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza as-
keak eta batez besteko hileko errentak (hileko 
€-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

12. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza ba-
bestuak eta hileko errentak (hileko €-tan) eremu 
ezberdinetan. 2010.

13. taula: Bilboko udal etxebizitza-parkearen ba-
naketa barrutien arabera. 2010.

EREMUA Eskatzaileak EAEko eskatzaile guztien gaineko %
Bilbo 18.683 19,7
Donostia-San Sebastián 12.426 13,1
Vitoria-Gasteiz 11.326 11,9
Barakaldo 3.570 3,8
Basauri 2.554 2,7
Getxo 3.483 3,7
Irun 1.900 2,0
Portugalete 2.149 2,3
Santurtzi 1.935 2,0
EAEn, GUZTIRA 94.933 100
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Etxebizitzen eraikuntza
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

1. taula: Oin berriko etxebizitzen aurreikuspenen 
bilakaera, lurraldearen arabera. 2002-2010.

2. taula: Bilboko etxebizitzen banaketa barrutien 
arabera. 2010.

3. taula: Bilboko auzoetako familiako etxebizitzak, 
motaren eta egiturazko ezaugarrien arabera.

4. taula: Eraikitzen diren etxebizitzen (hasitakoak 
eta bukatutakoak) bilakaera, etxebizitza motaren 
arabera. 2005-2010.

5. taula: Hasitako etxebizitza babestuen eraikuntza-
ren bilakaera eremu ezberdinetan. 2009-2010.

6. taula: Etxebizitza berriaren batez besteko 
prezioaren aldakuntza eremu ezberdinetan. (€/ 
m²). 2009-2010.

7. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri as-
kearen batez besteko prezioa eremu ezberdi-
netan. (€/ m²). 2010.

8. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askeen eta 
babestutakoen prezioen konparazioa m² erabilga-
rriko, eremu ezberdinetan. 2010eko 4. hiruhilekoa.

9. taula: Bertan erroldatutakoentzako etxebi-
zitza babestuaren eskaria eremu ezberdinetan 
(hiriburuetan eta herri handietan). 2010.

10. taula: Salgai jarritako aurretik erabilitako  [
etxebizitzaren batez besteko prezioa eremu ez-
berdinetan. (€/ m²). 2010.

11. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza as-
keak eta batez besteko hileko errentak (hileko 
€-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

12. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza ba-
bestuak eta hileko errentak (hileko €-tan) eremu 
ezberdinetan. 2010.

13. taula: Bilboko udal etxebizitza-parkearen ba-
naketa barrutien arabera. 2010.

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko inkesta.

EREMUAK Etxebizitzak Prezioa  (€/m2) Prezioa etxebizitzako (mila €-tan)
EAE 18.184 3.891 330,3
Bizkaia 9.086 3.752,3 325,6
Araba 4.526 3.368,2 272,7
Gipuzkoa 4.574 4.685,5 398,5
Bilbo metropolitarra 8.175 3.785,7 327,4
Bilbao 2.583 4.268,8 395,0
Deustu-San Inazio 155 3.996,6 362,1
Uribarri 127 3.704,6 299,6
Otxarkoaga 82 3.927,2 301,5
Bolueta 222 3.489,8 270,8
Alde Zaharra 447 3.690,9 296,3
Abando 1.030 5.072,8 533,9
Errekalde 325 3.853,8 307,5
Basurtu 196 3.674,1 314,8
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Etxebizitzen eraikuntza
Bilboko etxebizitza eta lokalen ezaugarriak
Etxebizitza berria. Askea eta Babestua
Aurretik erabilitako etxebizitza. Prezioa
Alokatutako etxebizitza
Garaje, trasteleku eta lokalak. Eskaintza eta prezioa
Eraikin eta etxebizitzak berregokitzea
Higiezinen finantzazioa eta familien zorpetzea

1. taula: Oin berriko etxebizitzen aurreikuspenen bi-
lakaera, lurraldearen arabera. 2002-2010.

2. taula: Bilboko etxebizitzen banaketa barrutien 
arabera. 2010.

3. taula: Bilboko auzoetako familiako etxebizitzak, 
motaren eta egiturazko ezaugarrien arabera.

4. taula: Eraikitzen diren etxebizitzen (hasitakoak 
eta bukatutakoak) bilakaera, etxebizitza motaren 
arabera. 2005-2010.

5. taula: Hasitako etxebizitza babestuen eraikuntza-
ren bilakaera eremu ezberdinetan. 2009-2010.

6. taula: Etxebizitza berriaren batez besteko 
prezioaren aldakuntza eremu ezberdinetan. (€/ 
m²). 2009-2010.

7. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri as-
kearen batez besteko prezioa eremu ezberdi-
netan. (€/ m²). 2010.

8. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askeen eta 
babestutakoen prezioen konparazioa m² erabilga-
rriko, eremu ezberdinetan. 2010eko 4. hiruhilekoa.

9. taula: Bertan erroldatutakoentzako etxebi-
zitza babestuaren eskaria eremu ezberdinetan 
(hiriburuetan eta herri handietan). 2010.

10. taula: Salgai jarritako aurretik erabilitako 
etxebizitzaren batez besteko prezioa eremu ez-
berdinetan. (€/ m²). 2010.

11. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza as- [
keak eta batez besteko hileko errentak (hileko 
€-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

12. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza ba-
bestuak eta hileko errentak (hileko €-tan) eremu 
ezberdinetan. 2010.

13. taula: Bilboko udal etxebizitza-parkearen ba-
naketa barrutien arabera. 2010.

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko inkesta.
(Lagina nahikoa izan ez denez, ez dago daturik Uribarri, Otxarkoaga, Bolueta, Errekalde eta Basurtuko barrutietarako)

EREMUAK Etxebizitzak Errenta* (hileko €-tan)
EAE 1.215 921,5
Bizkaia 767 923,8
Araba 226 827,6
Gipuzkoa 222 1004,9
Bilbo metropolitarra 696 937,8
Bilbo 319 962,4
Alde Zaharra 67 878,2
Abando 107 1.099,1
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1. taula: Oin berriko etxebizitzen aurreikuspenen bi-
lakaera, lurraldearen arabera. 2002-2010.

2. taula: Bilboko etxebizitzen banaketa barrutien 
arabera. 2010.

3. taula: Bilboko auzoetako familiako etxebizitzak, 
motaren eta egiturazko ezaugarrien arabera.

4. taula: Eraikitzen diren etxebizitzen (hasitakoak 
eta bukatutakoak) bilakaera, etxebizitza motaren 
arabera. 2005-2010.

5. taula: Hasitako etxebizitza babestuen eraikuntza-
ren bilakaera eremu ezberdinetan. 2009-2010.

6. taula: Etxebizitza berriaren batez besteko 
prezioaren aldakuntza eremu ezberdinetan. (€/ 
m²). 2009-2010.

7. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri as-
kearen batez besteko prezioa eremu ezberdi-
netan. (€/ m²). 2010.

8. taula: Salgai jarritako etxebizitza berri askeen eta 
babestutakoen prezioen konparazioa m² erabilga-
rriko, eremu ezberdinetan. 2010eko 4. hiruhilekoa.

9. taula: Bertan erroldatutakoentzako etxebi-
zitza babestuaren eskaria eremu ezberdinetan 
(hiriburuetan eta herri handietan). 2010.

10. taula: Salgai jarritako aurretik erabilitako 
etxebizitzaren batez besteko prezioa eremu ez-
berdinetan. (€/ m²). 2010.

11. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza as-
keak eta batez besteko hileko errentak (hileko 
€-tan) eremu ezberdinetan. 2010.

12. taula: Alokairuan eskainitako etxebizitza ba- [
bestuak eta hileko errentak (hileko €-tan) eremu 
ezberdinetan. 2010.

13. taula: Bilboko udal etxebizitza-parkearen ba-
naketa barrutien arabera. 2010.

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herrilan eta Garraio Saila. Higiezinen Eskaintzari buruzko inkesta.

EREMUAK
ETXEBIZITZA KOP. HILEKO ERRENTA (hileko €-tan)

Babestutako 
guztirakoak

Babes 
ofizialekoak

Etxebizitza 
sozialak

Babestutako 
guztirakoak

Babes 
ofizialekoak

Etxebizitza 
sozialak

EAE 1.136 615 521 204,0 277,0 122,7
Bizkaia 224 135 89 318,7 427,5 156,9
Araba 401 44 357 142,0 214 89,5
Gipuzkoa 512 437 75 227,2 235,1 181,7
HIRIBURUAK 928 597 331 218,6 272,7 101,2
Bilbo 146 135 - 420,4 427,5 -
Vitoria- Gasteiz 364 44 320 157,5 214 89,9
Donostia- San Sebastián 419 419 - 226,9 227,1 -
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Iturria: Bilboko Udal Etxebizitzak. (1) Gehitu 1 San Pablo Mendian.

BARRUTIAK Etxebizitzak, guztira Lokalak Egokitutako etxebizitzak
Deustu 484 190 9
Uribarri 78 25 -
Otxarkoaga-Txurdinaga 1.583 351 18
Begoña 324 106 16
Ibaiondo 904 222 34
Abando - -- -
Errekalde 232 33 3
Basurto-Zorrotza 130 41 2
Guztirakoa Bilbon 3.736 (1) 968 82
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Atzerritik etorritako biztanleak

Zahartze demografikoa, mendekotasuna eta gizarte 
zerbitzuak

“Premiazko neurriak hartu ezean, biztanleriaren zaharkitzeak eta bertoko 
lan-indarraren gainbehera erlatiboak egoera larrian jarriko dute Europa: 
batetik, pentsioek, osasun eta ongizate sistemek onartu ezin dezaketen 
presioa izango dutelako gainean; eta bestetik, nola hazkundean eta diru-
sarreretan ondorio txarrak ekarriko dituzten, EBren lehiakortasuna erabat 
gutxituko delako”1.

 Azken hiru hamarkadetan, EAEn, biztanleriaren datuak bere horretan 
mantendu dira, biztanle kopuru egonkor horietan gero eta zahar gehiago 
dagoen arren. Izan ere, EAEn ikusitako zaharkitze prozesua estatuan 
edo Europan baino nabarmenagoa izan da, lurraldearen araberako zen-
bait berezitasunekin.

EINren epe luzerako proiekzioek diotenez, 2049. urterako, Espainian % 
31,9 izango dira 65 urtetik gorakoak; hau da, gaur egun adin-tarte ho-

Euskadiko erronka demografikoari aurre egiteko 
politikak eta neurriak

EAErako proiekzioakrretan daudenen (% 16,8) halako bi. Horrek zera esan nahi du: urte 
horretan, Espainian, lan egiteko adinean dauden 10 pertsonako, ia 
9k inaktibo egoteko aukera handiak izango dituztela (16 urtetik behe-
rakoak edo 64 urtetik gorakoak direlako). Beraz, aurreikuspenak be-
tetzen badira, Espainiako mendekotasun-tasa igo egingo da, gaurko 
% 47,8tik proiekzioaren azken urteko % 89,6ra.

EAEn, Eustatek 2020rako egin dituen proiekzio demografikoei errepa-
ratuta, 65 urtetik gorakoak biztanle guztien % 22,4 izango dira, 2011ko 
datutik ehuneko hiru puntu gora. Ordurako, Eustaten kalkuluen arabe-
ra, jaiotzean izango dugun bizi-itxaropena 81,2 urtekoa izango da gizo-
nentzat, eta 87,3koa emakumeentzat. Biztanleen hazkundearen batez 
besteko tasa % 0,37 izango da: lehen urteetan izango du indar gehien, 
epe erdian beherantz egingo du, eta proiekzioaren azken txanpan ez 
da batere haziko. Bizkaian ere, oro har, gauza bera gertatuko da.

1. grafikoa: EAEko biztanleriaren gaineko proiekzioak, epe laburrera, eta adin-tarteetan adierazita. 2010-2020rako proiekzioak.

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala, EIN.

(1) Project Europe 2030 (2010) Challenges and opportunities. A report to the European Council by the Reflection Group on the Future on the EU 2030.

0-14 urte bitartekoak 15-24 urte bitartekoak 25-49 urte bitartekoak

50-64 urte bitartekoak 65-79 urte bitartekoak ≥ 80 urte

0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000

20202019201820172016201520142013201220112010



 

72. or.

 
Demografia4

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Dokumentua 
osorik

Grafikoak • Taulak

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

EINk ere epe bererako proiekzioak egin ditu, eta horien arabera, 65 urte-
tik gorakoak % 23,3 izango dira Euskadin.

Horrela, gero eta 65 urtetik gorako biztanle gehiago egoteak eta bizi-
itxaropena gero eta gehiago luzatzeak inoren mendeko diren pertsonen 
kopuruak gora egitea dakar. Mendeko pertsonak eguneroko jardunean 
bere kabuz aritu ezin eta norbaiten laguntza behar dutenak dira.

Edonola ere, ez da bakarrik adinekoen kopurua igotzen dena, gero eta 
adin zaharragoetara heltzeko gaitasuna ere igoz baitoa. Horrenbestez, 
denboran luzatzen diren laguntza eta zainketa zerbitzuak gero eta be-
harrezkoagoak dira, “long term care” deritzon laguntza. Mendekotasun 
egoeran daudenek, gaur-gaurkoz, bere familiengandik jasotzen dute be-
har duten zaintza hori; bai hemen, bai zerbitzu-sare hobea duten beste 
herrialde batzuetan ere. Espainian, 2005eko datuei erreparatuta, bide 
formaletatik zaindutako mendeko adinekoak % 18 baino ez dira.

Hala ere, gizarte zerbitzu horiek guztiak bideratzen badira, sektore pu-
blikoak diruz laguntzen dituelako da. Horri esker daude eskuragarri 
hainbat egoitza, etxean etxeko laguntza, eguneko zentro edo zerbitzuez 
hornitutako etxebizitza; kasu batzuetan, gainera, lagundu beharrean 
osorik ordaintzen du emandako zerbitzua.

2. grafikoa: EAEko 65 urtetik gorako biztanleen bilakaera, egindako urteen adin-tartearen arabera. 2010-2020rako proiekzioak.

Iturria: Eustat. Biztanleriaren gaineko proiekzioak.

Gauzak horrela, urte gehiago bizi garen eta Europan krisia hedatu 
den garai honetan, gobernuak behartuta daude gizarte zerbitzuen 
ereduaren jasangarritasun ekonomikoaren gaineko hausnarketa egi-
tera edota eredu hori eraberritzeko aukerei so egitera. Hain zuzen, 
egoera horren ondorioak han eta hemen nabarituko direlako, hala 
familien finantza-egoeran eta harremanetan nola osasun eta babes 
sozialeko sistemetan, aurrekontu publikoetan eta estatuaren egitura 
ekonomiko osoan.

Hortaz, gobernuek gastuaren eta diru-sarreraren arteko lotura berre-
gituratu beharra dute, oreka apurtzea nahi baldin ez badute. Zalantza-
rik ez dago berregituratze horrek ika-mika ideologiko handia ekarriko 
duela: batetik, gastu publikoa murriztu nahi delako, eta bestetik, biz-
tanleriaren zaharkitzeak eragindako mendekotasun egoerek gastua 
handitzea eskatzen dutelako.

Halatan, zaharkitze horrek zera ekarriko du, sektore publikoak adinari 
lotutako transferentzia eta zerbitzu gehiago eman behar izatea. Gaur 
egunetik hasita 2060. urtera arte, euroa duten herrialdeetan horrek 
eragingo duen gastu publikoa batez beste BPGdren portzentajezko 5 
puntu baino gehiago igoko dela dirudi.
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Goiko grafikoaren proiekzioan badago kontuan hartu ez den daturik ere: 
adibidez, emakumea lan-merkatuan sartzeak zer eragin izango duen adi-
nekoentzako zerbitzuen gastuan. Zalantza handirik ez dago emakumeen 
laneratze horrek gastua areagotuko lukeela, asko baitira orain arte ino-
lako ordainsaririk jaso gabe mendekoak artatu dituztenak.

Horretara, mendekotasunarengatiko gastuaren jasangarritasunari begira, 
aukeretako bat zerbitzu formal gutxi eskaintzea eta zaintza-lana familiei 
uztea da. Hala eginez gero, etorkizunera begira, gastua neurrizkoagoa 
eta onartzeko errazagoa izango litzateke, termino absolutuetan. Bestal-
de, gero eta emakume gehiago lan-merkatuan sartzeak gerora zaintzaile 
informal izango liratekeenen lana murriztuko du; izan ere, arreta-maila 
egokiak mantendu ahal izateko, nahitaezkoa izango baita gastu publikoa 
igotzea eta zerbitzu formaletara jotzea.

Guztietan gastu igoerarik handiena pentsioena izango da. Zentzu horre-
tan, Europar Batasuneko zenbait estatu kidetan ogasun publikoen jasan-

3. grafikoa: Mendekotasun egoeran daudenei emandako laguntzetan gastatutakoa: 2001etik 2050era arteko gorakadaren proiekzioa.

Iturria: Comas Herrera eta Wittenberg, 2003.

garritasunari laguntzeko erreformak egin dira, batez ere erretiroa har-
tzeko adina atzeratzea eta erretiro aurreraturako sarbidea mugatzea. 
Kontuan eduki behar da EBko 60 urteko herritarren % 50 baino ez 
dagoela okupatuta.

Reiner Klingholz-ek, ikuspegi ezin errealistagoarekin, hala azaldu 
zuen: “zenbait herrialdetan, erretiratutako pertsonek, lanean eman di-
tuztenak baino urte gehiagotan jasotzen dute erretiroarengatiko pent-
sioa. Halakorik ez da sekula ikusi gizakien historian! Iraganean, 65 
urtera arte egiten zen lan edo, nekazarien kasuan, are gehiago... Ia-ia 
hil arte egiten zuten lan orduan! Gaur egun, ordea, jendeak erretiroa 
hartzen duenean, oraindik 20 edo 30 urte ditu aurretik. Esan gabe 
doa, denbora hori gauza interesgarriekin bete behar dela, baina nahi-
taezkoa da, baita ere, denbora horretan diru-sarreraren bat sortzea!”.
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(2) Reiner Klingholz, Biztanleriaren eta Garapenaren Berlingo Institutuko zuzendaria, Eduard Punsetek egindako elkarrizketan, 2010eko abenduan.
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Euskadiko erronka demografikoari aurre egiteko politikak eta neurriak [

EAEn egoera zein den ikusita, Eusko Jaurlaritzaren Gai Sozioekono-
mikoetarako Aholku Batzordeak hausnarketarako bidea ematen duen 
agiria plazaratu du: “Demografia, enplegua eta prestakuntza etorkizu-
nean EAE 2030”. Dokumentu horretan, hain zuzen, Demografia, Haz-
kunde ekonomikoa eta Herri kontuen iraunkortasuna aztertzen den 
atalean, euskal piramide demografikoaren zaharkitzeari aurre egiteko 
hurrengo hamarkadetan ezarri beharko liratekeen politika eta neurriak 
jasotzen dira.

Enpleguaren eta lehiakortasunaren arloko politikak dira lehenbizi ezarri 
behar direnak, horiek ekarriko baitute gerora gainontzeko jarduera pu-
blikoen suspertzea. Politika demografikoen artean, arreta berezia egin 
behar zaie jaiotza-tasak eta migrazioa helburu dituztenei. Politika fiskalari 
dagokionez, iruzurraren kontrako ekintzek lehentasuna dute, eta horrekin 
batera, zergen arloko eztabaida ere zuzendu beharra dago.

Gastu publikoa kudeatzeko politika bi ildo nagusiren inguruan egituratu 
behar da : batetik, gastua bere horretan mantentzeko edota murrizteko 
ahaleginak; bestetik, zerbitzuen erabiltzaileen parte-hartze ekonomikoa 
bideratzea. Horrez gain, zerbitzuek izaera pribatua edo publikoa izan be-
har duten, edo sistema zenbaterainoko laguntza emateko gai den eraba-
ki beharko da.

Horretarako, lau neurri zehatz ezarriko dira:

• Euskadiren lurralde mailako eredu ekonomikoari eta eskumenei 
buruz hausnarketa egitea. Gaur egun daukagun eredu horri eta 
Euskadiko herri-erakundeen sareari eraginkortasun handiagoa es-
katu behar zaie.

• Euskal herri-administrazioren funtzionamendua berritzea eta 
hobetzea. Hainbat neurri ezarri beharko lirateke horretarako: 
gastuaren plangintza estrategikoa, zero oinarriko aurrekontuak 
lantzea, enpresa publikoen sarea arrazionalizatzea eta are zai-
lagoa dena, gastu publikoari eustea edota hori murriztea, baina 
zerbitzuak murriztu gabe.

• Erretiroaren kontzeptua beste ikuspegi bat hartuta taxutzea, eta bizi-
itxaropenaren luzatzea aintzat hartzen duen bat eta, beste ezer bai-
no lehen, erretiroa hartzeko adina atzeratzen duen bat ezartzea.

• Ordainketa partekatuko formulak aplikatzea, herri kontuen 
iraunkortasuna lortzeko tresna modura; beti ere, eragin handia 
daukaten eta gizarteak baztertu ohi dituen neurriak, ezarri behar 
diren modu horretan, bidezkoak direla bermatuz.

Zahartze demografikoa, mendekotasuna eta gizarte zerbitzuak
Bilbo: Biztanleriaren datu orokorrak
Bilbo metropolitarra
Atzerritik etorritako biztanleak

Euskadiko erronka demografikoari aurre egiteko  [
politikak eta neurriak

EAErako proiekzioak
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EAErako proiekzioak [

Eustatek EAEren datuen gainean 2020rako egin dituen proiekzio demo-
grafikoek gure erkidegoko egitura demografikoaren eragile nagusien az-
terketa egin dute; hona hemen Eustaten arabera EAEn gertatuko dena:

• Migrazio-saldoa gure biztanleriaren hazkundearen eragile nagusia 
izango da. Proiekzioaren epe osorako saldoa positiboa izango omen 
da, nahiz eta gutxitzen joango den: 2007an, migratzaileen kopuru gar-
bia 18.000koa bazen, 4.000ko zifra ozta-ozta gaindituko dute 2020an; 
batez ere, kanpoko fluxu migratzaileen beherakadaren eraginez.

• Bizkaia izango da hazkunde txikiena agertuko duen probintzia. Gaine-
ra, proiekzioaren epe horren bukaeran hazkunde negatiboa izango du. 
2013tik aurrera, EAE osoan egongo da hazkunde begetatibo negati-
boa. Araban baino ez dira mantenduko hazkunde-tasa positiboak.

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

Iturria: Eustat. 2020rako proiekzio demografikoak.

4. grafikoa: EAEko biztanleriaren egituraren gaineko proiekzioak, adin-tarte handien arabera.

Zahartze demografikoa, mendekotasuna eta gizarte zerbitzuak
Bilbo: Biztanleriaren datu orokorrak
Bilbo metropolitarra
Atzerritik etorritako biztanleak

Euskadiko erronka demografikoari aurre egiteko 
politikak eta neurriak

EAErako proiekzioak [
• Laurogeita hamar eta ehun urteko biztanleen kopurua izugarri haziko 

da biztanleen gainzahartzearen fenomenoarekin: hau da, 85 eta 94 
urte bitartekoen guztirakoa bikoiztu egingo da, eta 95 urtetik gorakoen 
kopuruak % 155 egingo du gora (Bilboko hirian, 2009an zenbatu diren 
85 urtetik gorakoak biztanle guztien % 2,87 izan dira). Euskadi osoan 
ere, 2020rako, 90 urte edo gehiago dituztenen kopurua bikoiztu egin-
go da eta guztira 36.000 pertsona baino gehiago izango dira.

•  Alabaina, “helduen” edo 20 eta 64 urte bitartekoen kopuruak be-
hera egiten jarraituko du. Biztanleria osoaren % 60 inguru bes-
terik ez dira izango, 2001ean baino gutxiago: zehazki esateko, 
54.000 pertsona gutxiago, aurreikuspenaren arabera.

•  Ugalkortasunak gora egingo du hein batean, baina jaiotza-ko-
purua txikiagoa izango da. 25 eta 39 urte bitarteko emakumeak 
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 emakumezkoentzat (gaur 
egun, batez bestekoa 80,8 urtekoa da).
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Biztanleria adin eta sexuaren arabera

Biztanleria jaioterriaren arabera

Biztanleria barruti eta auzoen arabera

Bilbo: biztanleriaren datu orokorrak

Bilboko 2010eko demografiak, hau da, kapitulu honen gai nagusiak, ez 
du aldaketa nabaririk agertu iazko datuekin alderatuta. Gainera, zenbait 
adierazleren jokabideari eta azkenaldi honetako joera demografikoei 
erreparatuta, Bilbon ere aurrez Europako herrialdeen eta Euskal Autono-
mia Erkidegoaren kasuetarako aipatu ditugun bilakaera eta egoera oso 
antzekoa izango dela ondorioztatu daiteke.

Zahartze demografikoa, mendekotasuna eta gizarte zerbitzuak
Bilbo: Biztanleriaren datu orokorrak
Bilbo metropolitarra
Atzerritik etorritako biztanleak

Altak eta bajak [

2010eko urtarrilaren 1ean 354.071 biztanle zegoen Bilbon erroldatuta, 
eta udalerrian zehar banatutako biztanleen batez besteko dentsitatea 
8.710 bizt./km²-koa zen. Bilboko udalerrian Bilbo metropolitarreko biz-
tanleen % 38,9 bizi da, hots, 910.085 lagun. Bizkaiko guztirako biztan-
le kopuruaren (1.153.724) % 30,6 dira horiek. 2000tik aurrera ibilbide 
demografiko erregularra erakutsi du hiriak; hau da, gora zein behera 
egin, nabaritzeko moduko aldaketarik ez da egon. 2010. urte bukae-
ran hazkunde negatiboa erregistratu da: 1.660 pertsona gutxiago bizi 
da hiribilduan3.

Zehatzago esanda, saldo horretara 17.981 alta eta 16.430 baja erre-
gistratu ondoren lortu da.

Erregistratutako alta guztietatik, 2.979 jaiotzak izan dira; beste 10.471, 
udalerriz aldatu dutenak; 2.997, atzerritik itzuli direnak; eta 670, errol-
dan agertzen ez direnak. Baja kopuru handiena udalerriz aldatu dute-
nek eragin dute, guztira, 10.472; horien ondoren, arauz kanpo erregis-
tratutakoek, 3.678 (aurreko urteko datuaren halako bi baino gehiago); 
eta azkenik, hildakoek, 3.606.

(3)  Bilboko datuak Udal Erroldatik atera dira, eta Bilbo Metropolitarrari eta Bizkaiari buruzkoak, EINtik.

Iturria: Udal errolda.

5. grafikoa: Bilboko biztanleriaren bilakaera. 1900-2010.
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Grafikoan oso argi azaltzen da alta eta baja eskaerek eragindako biztanle 
mugimendua. Hala, kanpo migrazio-saldoan baino ez da datu positiborik 
izan (2.997 pertsona).

Gure inguruko gainerako gizarteetan bezalaxe jaiotza-tasa baxuak ditu-
gu. Gainera, heriotzak jaiotzak baino 627 gehiago izan direnez, Bilboko 
saldo begetatiboa negatiboa izan da. Horrek zera esan nahi du, biztanle-
riaren ordezkatze prozesu naturala bermatzeko, bizilagun berriak geure-
ra etortzea beharrezkoa dugula, atzerritarrak geureganatzea alegia. Hala 
behar du izan, udalerriaren azken saldoa ahalik eta positiboena izatea 
nahi badugu.

Saldo begetatibo negatibo horietan negatiboenak barruti hauetan ikusi 
dira: Abandon, Deustun eta Uribarrin, -306, -129 eta -123 pertsonakoa, 
hurrenez hurren. Bestetik, iaz ez bezala, saldo positiboa duen barruti 
bakarra Ibaiondokoa da (306 pertsona).

6. grafikoa: Bilboko biztanleriaren alta eta baja erregistroen banaketa, kau-
saren arabera. 2010.

Iturria: Udal errolda.

Zahartze demografikoa, mendekotasuna eta gizarte zerbitzuak
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Altak eta bajak [

Biztanleria adin eta sexuaren arabera

Biztanleria jaioterriaren arabera

Biztanleria barruti eta auzoen arabera

URTEAK Saldo 
begetatiboa

Migrazio-
saldoa

Hiri barruko 
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
2010 -627 2.464 20.871

Jaiotza-tasari erreparatuz gero, 2008tik aurrera ikusitako joera nega-
tiboa bere horretan mantendu da ia lurralde-eremu orotan. Bilboren 
kasua aipagarria da: 2009an beste eremu guztietan jaiotzak jaitsi zi-
ren arren, Bilboko tasa igo egin zen; 2010ean, aldiz, beste inon baino 
gehiago jaitsi da jaiotza kopurua Bizkaiko hiriburuan.

1. taula: Bilbo barruko herritarren mugimenduen saldo begetatiboaren 
eta migrazio-saldoaren bilakaera. 2001-2010.

Iturria: Udal errolda.

Hain zuzen, ‰ 8,41era iritsi da urte horretan. Eta aurreko urtearekin 
alderatuta ‰ 0,7 puntu jaitsi den arren, hamarkada hasieran zuen 
datua baino 1,17 puntu gorago dago 2010eko zifra hori.

Hiri barneko mugimendua dela-eta, hots, udalerri berean gertatzen 
diren bizileku aldaketei esker, 2010. urtean hainbat barrutitan biztanle 
gutxiago egon da: Deustun (aurreko urtean baino 163 pertsona gu-
txiago), Begoñan, Errekalden eta Basurtu- Zorrotzan (aurreko urtean 
baino 78 pertsona gutxiago). Alderantziz, 2004tik hona etengabe ekin 
dio Ibaiondok hazteari, eta oraingoan ere, aurreko urtean baino 296 
bizilagun gehiago zenbatu ditu. Ibaiondoren atzetik, badira bizilagun 
kopurua handitu edo gutxi gorabehera mantendu duten beste batzuk: 
adibidez, Otxarkoaga-Txurdinagan 38 pertsona gehiago bizi dira aurten, 
eta Uribarrin ere 3 pertsonek baino ez dute udalerria utzi.
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7. grafikoa: Jaiotza-tasa gordinen bilakaera alderatua, eremu geogra-
fikoaren arabera. (‰). 1999-2010.

Iturria: EIN – Oinarrizko adierazle demografikoak. Bilboko Udal Errolda. Guk egindakoa.

BARRUTIAK Saldo 
begetatiboa

Hiri barruko 
mugimendua

Migrazio-
saldoa

Deustu -129 -163 -34
Uribarri -123 -3 265
Otxarkoaga-
Txurdinaga -80 38 -96

Begoña -93 -114 54
Ibaiondo 151 296 1.160
Abando -306 126 529
Errekalde -45 -102 449
Basurtu-
Zorrotza -2 -78 137

Guztira -627 0 2.464

2. taula: Bilboko biztanleriaren mugimendu naturala. 2010.

Iturria: Udal errolda.

Zahartze demografikoa, mendekotasuna eta gizarte zerbitzuak
Bilbo: Biztanleriaren datu orokorrak
Bilbo metropolitarra
Atzerritik etorritako biztanleak

Altak eta bajak [

Biztanleria adin eta sexuaren arabera

Biztanleria jaioterriaren arabera

Biztanleria barruti eta auzoen arabera

Urte honetan udalerriz aldatu dutenak ere aurreko urteetan baino asko 
gutxiago izateak zerikusia du krisi ekonomikoarekin eta haren eragi-
nekin. Ez da harritzekoa, egoera horren beltz ikusita eta motelaldia 
noiz amaituko den jakin ez dakigula, herri batetik bestera lekualdat-
zeak dakarren etxebizitzaren salerosketen kopurua ere jaitsi izana.

Galdu ere, bizilagun bakarra baino ez du galdu udalerriak 2010ean 
(2008an 1.900 bizilagun gutxiago zenbatu ziren).

Udalerriz aldatzeagatik barruti guztietan egon dira biztanle kopuruen go-
rabeherak; horien artean, baina, gutxi batzuetan baino ez da saldo posi-
tiboa lortu: Uribarri (36 erroldatu gehiago), Errekalde (88), Abando (165) 
eta Ibaiondo (416). Gainerakoetan, beraz, bizilagunak galdu dituzte joan-
etorri horiekin; kasu argiena, Deustukoa, 350 auzotar galdu baititu.

Udalerrian guztira erregistratu diren alta kopuruari erreparatuta, 
Ibaiondon % 25 izan dira, eta Abandon, % 15. Baja kopuruari dago-
kionez ere Ibaiondon erregistratu dira gehienak (% 12), eta horren 
atzetik, Deustun (% 16).

Migrazio-fluxuen inguruan, 2000 izan da joera aldaketaren urtea Bil-
bon, urte horretan izan baitu hiriak lehen aldiz kanpo migrazio-saldo po-
sitiboa. Atzerritik etorritako pertsona kopuru nabarmenari esker gertatu 
da. Gainera, 2009ko saldoa hamar urte hauetako hoberena izan da.

2010ean ez da apenas mugimendurik egon udalerri batetik bestera, 
eta migrazio-saldoa bere horretan mantendu da (2.464 pertsona), au-
rreko bost urteetan bezalaxe

3. taula: Bilboko migrazio mugimenduak. 2010.

Iturria: Udal errolda.

2010 Atzerrira 
doazenak

Atzerritik 
datozenak

Udalerriz aldatzen 
dutenak 10.472 10.471

Atzerrira joan-etorriak 532 2.997
Guztira 11.004 13.468
Migrazio-saldoa 2.464

Bilbo Bizkaia EAE Estatua

(4): Jaiotza-tasa gordina aintzat hartutako urteko jaiotza-kopuruaren eta urte bereko batez besteko biztanle kopuruaren arteko erlazioa da, mila biztanleko.
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Biztanleria adin eta sexuaren arabera [

Bilboko biztanle gehienak emakumezkoak dira, guztirako biztanle ko-
puruaren % 52,7. Jaiotzen diren gehienak gizonezkoak dira, ordea; 
izan ere, 0 eta 34 urte bitarteko adin-tartean, gizonezkoak emaku-
mezkoak baino 2.808 gehiago dira. Adin horretatik aurrera, emaku-
mezkoak gehiengoa dira adin-tarte guztietan (% 54,7); batez ere, 65 
urtetik gorakoen artean (% 60,6). Joera hori are nabarmenagoa da urte 
kopuruan gora egin ahala: 85 urtetik gorakoen artean, erroldatutako 
100 pertsonako 27,4 baino ez dira gizonezkoak.

8. grafikoa: Bilboko biztanleriaren piramide alderatua, adin-tarteen eta sexuaren arabera. 2000 eta 2010.

Iturria: Udal errolda.
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Altak eta bajak

Biztanleria adin eta sexuaren arabera [

Biztanleria jaioterriaren arabera

Biztanleria barruti eta auzoen arabera

Aurreko urtean ez bezala, 2010ean, guztirako kopuruak murritza-
goak izan dira: bai gizonezkoetan, bai emakumezkoetan. Behe-
rakada handiagoa izan da aurrenekoen artean: 974 gutxiago.

Bilboko biztanleriaren batez besteko adina 44,46 urtekoa da (42,32 
gizonen kasuan eta 46,39 emakumeenean).

Neska gutxiago jaio dira, baina jaio direnen bizi-itxaropena han-
diagoa da, 2009an gertatu zen legez. Hala erakusten du emaku-
mezkoen biziraupenaren adierazlearen datu potoloak.
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.2000tik 2010era bitarteko datuak erkatzen dituen biztanleria-piramidea-
ren grafikoan ageri denez, azken hamar urteetako Bilboko demografia bi 
joera nagusien ildotik doa: jaiotza-tasa baxua eta biztanleriaren zaharki-
tze prozesu etengabea. Bi joera horiexek ekarri zuten 2009an 10 eta 39 
urte bitarteko biztanleen beherakada handia eta 75 urte baino gehiago 
dituztenen gorakada aipagarria.

Bada, ordea, itxaropentsu izateko moduko daturik: 2010eko 5 urtetik be-
herakoen kopuruaren gorakada nabarmena; hots, alderatutako jaiotza-
adierazlea nolabait hobetuz doala dirudi.

Esanguratsua da, baita ere, 65 eta 74 urte bitartekoen beherakada 
etengabea hiri guztietan, lan-bizitza aktiboa amaituta sorterrira itzuli 
direnek eraginda.

2010. urtean, Bilboko biztanleria jarraian azaltzen den legez egituratu da 
adinaren arabera: % 15,8k 20 urte baino gutxiago du, % 62,3k 20tik 64ra 
bitarteko adina du eta, azkenik, % 21,9k 65 urtetik gora du.

ADINA 2000 2009 2010 ∆
2009-2010

∆
2000-2010

0-19 urte 
bitartekoak 57.856 55.834 55.999 165 -1857

20-64 urte 
bitartekoak 225.799 223.113 220.612 -2501 -5187

≥ 65 urte 71.833 76.784 77.460 676 5627
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4. taula: Bilboko biztanleriaren egituraren bilakaera adin-tarteen arabera. 
2000-2010.

Iturria: Udal errolda.

2000tik 2010era bitarteko datuak biztanleriaren zaharkitze prozesua-
ren adierazgarri dira: batetik, 65 urtetik beherako adin-tarteetan gero 
eta lagun gutxiago dago, eta bestetik, adin horretatik aurrekoak, % 7,8 
gehiago dira.

2009ko datuekin alderatuta, eta guztirako biztanleriari begira, 20 urtetik 
behera dituztenen kopurua portzentajezko % 0,3 igo da; 64 urtetik go-
rakoena, % 1,1. Hau da, erdiko adin-tarteetako biztanleen kopuruak 0,8 
egin du gora.

9. grafikoa: 65 urte edo gehiago dutenen ehunekoaren bilakaera, Bil-
boko guztirakoarekin alderatuz. 1990-2010.

Iturria: Udal errolda. Guk egindakoa.

Biztanleen adina barrutika aztertuz gero, datu absolutuetan, Ibaiondo 
da, oraindik ere, haur eta gazte gehien dituena, eta Abando, pertsona 
nagusi gehien hartzen dituena.

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

Ibaiondon, gainera, adin ertaineko pertsonen proportzio handiena ba-
tzen da, hots, 25etik 44ra bitartekoak (% 37,1), baita kopuru handiena 
ere, zifra absolutuetan adieraziz gero: 22.835. Gauza bera gertatzen 
da Abandon: 45 urtetik gorakoak 27.794 pertsona dira, barrutian ber-
tan bizi direnen % 53,7.

Uribarri ez da 64 urtetik gorakoen kopuru handiena duena –Abandoko 
auzoa da, oraingoan-, baina bai ehunekotan adin-tarte horretako per-
tsona kopuru handiena duena (% 25,5). Beste muturrean, Ibaiondo 
eta Otxarkoaga-Txurdinaga 64tik gorako pertsona gutxien hartzen 
dituzten barrutiak dira.
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Biztanleria jaioterriaren arabera [

Bizi diren hirian bertan jaio direnen portzentajea 2009ko bera da, % 
48,8koa. Beste autonomia erkidegoetatik etorri direnen kopuruak ere 
aurreko urteetako berak dira: gehienak, % 24, Gaztela eta Leonetik 
(40.300 pertsona). Atzerritik etorri direnak, aldiz, 4 hamarren igo dira, 
% 9,7ra arte.

10. grafikoa: Biztanleriaren banaketa jatorriaren arabera. 2010.

Iturria: Udal errolda.
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Bilbo

Bizkaiko gainerako herrietakoa

EAEko beste herrietakoa

Atzerrikoa

Beste autonomia erkidegoetakoa
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Biztanleria barruti eta auzoen arabera [

Bilboko biztanleak modu proportzionalean sakabanatuta daude zortzi 
barrutietan. Horri esker, biztanleen kopuruari begira, ez dago alde han-
dirik erdiguneen eta hiri inguruko eremuen artean. Udalerri txikia izanik, 
gainera, erdigunea eta kanpoaldeko eremu horiek bata bestearengandik 
oso hurbil daude.

Halere, puntu bat igo da, aurreko urtearekiko, biztanle gehien eta gutxien 
dituzten udalerrien arteko portzentajezko aldea. Urte honetan ere barruti 
berak izan dira: gehienekoa, Ibaiondo, % 17,4ko datuarekin; eta gutxie-
nekoa, Otxarkoaga-Txurdinaga, % 8rekin.

Batzuen eta besteen arteko banaketa ez da berdina, ordea, barrutietako 
biztanleriaren dentsitatea neurtzen badugu. Muturreko datuei begira, 
Abandon eta Begoñan dago biztanle kopuru handiena, km²-ko 24.000 
baino gehiago; Basurtu-Zorrotzan, berriz, ez da 5.000 biztanlera heltzen. 
Uribarriko barrutian Bilboko batez besteko datutik hurbilen dagoen biz-
tanle dentsitatea erregistratu da.

Nahiz eta Bilboko guztirakoarekin alderatuz gero Ibaiondok biztanle ko-
puru nabarmenena duen, % 17,4, Abandoko barrutia da dentsitate maila 
handiena duena.

5. taula: Bilboko biztanleriaren bilakaera barrutien eta biztanleriaren dentsitatearen arabera. 2000-2010.

Iturria: Udal errolda.
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BARRUTIAK 2000 2010 ∆ (%)
2000-2010

∆ 
2009-2010

Biztanleriaren 
dentsitatea km²-ko

Deustu 53.690 50.939 -% 5,1 -717 10.288
Uribarri 41.941 38.154 -% 9,0 -181 9.112
Otxarkoaga-Txurdinaga 29.965 28.240 -% 5,7 -278 7.242
Begoña 46.252 42.661 -% 7,8 -369 24.092
Ibaiondo 51.418 61.501 % 19,6 472 6.373
Abando 52.818 51.687 -% 2,1 -31 24.164
Errekalde 45.616 47.486 % 4,1 -301 6.819
Basurtu-Zorrotza 33.788 33.403 -% 1,1 -255 4.711
Guztira 355.488 354.071 -% 0,4 -1.660 8.710

Hiriburuan 2000tik 2010era biztanleen kopuruek nolako bilakaera 
izan duten ikusita, zera da aipagarriena: biztanle kopuruak behera 
egin duela (2000n zeudenak baino 1.417 biztanle gutxiago), nahiz eta 
atzerritik etorritakoek ere guztirako kopurua igotzen lagundu duten. 
Zortzi barrutietako seitan igarri da murrizte hori gehien. Epe horretan, 
Errekalde eta Ibaiondo baino ez dira hazi; azken honek, % 19,6.

Bestalde, ehunekotan biztanlerik gehien galdu duen barrutia Uriba-
rri izan da, 3.787 lagun gutxiagorekin. Ibaiondok izan du gorakadarik 
handiena, ordea, 10.083 auzokide gehiago hartu duelako.

2010ean, Ibaiondo izan da biztanleak galdu ez dituen bakarra: 5. ba-
rruti horretan 472 biztanle gehiago erroldatu dira. Beste guztien ar-
tean, Deustun galdu dira biztanle gehien: 717.

Udalerriko 40 auzoetatik 9k baino ez dute biztanle gehiago beregana-
tu; batez ere, Atxurira eta Abandora joan dira gehienak (284 eta 164, 
hurrenez hurren). Miribillako auzoa salbuespena da, berria izanik, 
2010era arte ez baita bertako daturik lortu.

Biztanle gutxiago izan dituztenen artean, hauexek 200 bizilagun bai-
no gehiago galdu dituzte: Santutxuk, 286; Deustuko San Pedro, 284; 
Otxarkoagak, 228; eta Ibarrekolandak, 205.
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11. grafikoa: Bilboko biztanleriaren bilakaera auzoen arabera. 2009-2010.

Iturria: Udal errolda.
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Bilbo metropolitarra

Bilbo metropolitarrak 504,01 km²-ko azalera eta 35 udalerri ditu. Hauek, 
EINren 2010eko datuen arabera, Bizkaiko biztanleria osoaren % 79 har-
tzen dute, hau da, 910.085 biztanle.

Guztirako bizikide kopuru potoloenak dituzten hamar udalerriek (Bilbo, 
Barakaldo, Getxo, Portugalete, Santurtzi, Basauri, Leioa, Galdakao, Ses-
tao eta Erandio) 783.228 biztanle dituzte, gune metropolitarraren guzti-
rakoaren % 86.

Bilbok ditu biztanle gehien eta Arrankudiagak, aldiz, gutxien. Biztanle 
dentsitate handiena Portugaleteko hiribilduan daukagu: 3,21 km²-ko aza-
lera baino ez du, eskualdeko azalerarik txikiena alegia. Azalera handiena 

12. grafikoa: Biztanleak galdu dituzten udalerriak. 2000-2010.

Iturria: EIN.
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duen herria Zeberio da, 47,15 km² izanik Bilbok baino 5,84 km² ge-
hiago baitu.

2000tik 2010era bitarteko urteetan Bilbo metropolitarrean izandako 
bilakaerari erreparatzean, lehenengo eta behin biztanleen kopuruak 
gora egin duela ageri da, oso gutxi izan bada ere. Sakonago azter-
tzean, baina, zera azalerazten da, biztanle gehien zituzten udalerriek 
galdu egin dituztela herri txikiagoen mesederako. Zifra absolutuei da-
gokienez, Portugalete, Basauri, Sestao, Getxo, Bilbo eta Santurtzin 
galdu dira biztanle gehien, hurrenkera horretan. Beste hauek, ordea, 
biztanle gehien lortu dituztenak dira: Etxebarri, Sopela, Leioa, Ba-
rakaldo, Arrigorriaga eta Berango.
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Bilboko gune metropolitarrean hiria uzteko joera nabarmendu ahala, zu-
zenean 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 gara-
tzeko prozesua ez da bera Bilbo bezalako tamaina ertaineko hirietan 
eta hiri handietan. Hala ere, gauza bat ziurra da: hiri handietan beza-
laxe, Bilbon ere gertatzen dela lanpostuak kanpoaldera doazela edo 
hiri inguruko eremu horietan hirugarren sektoreko jarduerak ezartzen 
direla. Bilboko perimetroaren kasuan, kanpoalde hau eremu apartek 
osatzen dute, dentsitate handia daukaten gune hurbil eta eskuraga-
rriak. Halaber, biztanle dentsitate arinagoa duten beste batzuk badau-
de, bizigarri egiteko asmoarekin sortutakoak, eta ez ekoizpen jarduera 
bizia garatzeko ustearekin.

Bide azpiegitura eta garraiobide berriek, ia industria osoa Bilboko hi-
ritik desagertu izanak, eraiki gabeko lur-azalera eskasegiak eta etxe-
bizitzen prezioen gorakadak zera ekarri dute: hiri barneko migrazioak 
eta udalerri aldaketak.

Biztanleek, udalerriz aldatzeko, baliabide eta zerbitzu mailan beren burua 
hornitzeko gai diren herrietara jo dute. Izan ere, herri horiek asko hobe-
tu dira bizi-kalitateari dagokionez, eta biztanleen begietara, aukera anitz 
sortzeko gai ere badira.

Ondorioz, Bilboko udalerria gune metropolitar zabal baten benetako er-
digune bihurtu da.

Zahartze demografikoa, mendekotasuna eta gizarte zerbitzuak
Bilbo: Biztanleriaren datu orokorrak
Bilbo metropolitarra
Atzerritik etorritako biztanleak



 

86. or.

 
Demografia4

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Dokumentua 
osorik

Grafikoak • Taulak

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Atzerritik etorritako biztanleak

EINren datuen arabera, EAEn bizi ziren atzerritarrak 139.369 ziren 
2010ean; hau da, aurreko urtean baino 6.504 pertsona gehiago, eta 
guztirako biztanleriaren % 6,4. Alabaina, zifra horiek erakusten dute he-
mengo egoera ez dela oraindik Espainiakoaren pareko, estatuan, 2010. 
urtean, % 12,2 izatera heldu diren 5,7 milioi atzerritar bizi izan direla kon-
tuan hartuta.

EAEn, azken hamar urteetan, bertakoen kopurua jaitsi egin da, 38.486 
biztanleraino. Halere, beste herrialde batzuetatik etorri direnei esker 
(118.229), ekitaldiaren bukaeran biztanleriaren saldoa positiboa izan da, 
79.743 pertsonakoa, hain justu.

Bizkaiko lurraldeak atzerritarren erdia hartzen du ia-ia (68.710), baina 
ehunekoei begira, Araban dago immigrazio-tasa altuena (% 8,9).

EAEn egun bizi diren etorkinetatik, 60.659 Hego eta Erdialdeko Ame-
rikakoak dira, hots, guztien % 43,5. Eta horien artean, gehienak kolon-
biarrak, boliviarrak eta ekuadortarrak dira; hiruren artean, 32.229 bizi-
lagun. Horien atzetik, multzo nabarmenenak Errumaniatik (15.217) eta 
Portugaldik (9.350) etorri zaizkigunenak dira. Afrikako herrialdeei begira, 
gehienbat Marokotik heldu dira, 14.447 pertsona, guztira. Eta horien on-
doren, Aljeriakoek osatzen dute jatorri afrikarra dutenen multzorik han-
diena (4.676).

Bizkaira etorrita, atzerritarren talde handiena boliviarrena da; guztira 
9.924 izanik, dagoeneko EAE osoaren % 82,4 baitira. Bigarren tokian 
errumaniarrak daude, aurreko urteko datutik oso gertu (9.040). Ma-
rokoarrek, ordea, 740 gehiago etorri direnez, hazkunde absolutu handie-
na izan duten taldea osatzen dute, eta dagoeneko 5.705 bizilagun ditugu 
gure artean.

Bilboko atzerritarrak 28.865 pertsona izan ziren guztira 2010ean, 2009an 
erregistratutako bertakoen kopurua baino % 1,7 gehiago.
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Tabla 6: Evolución de la población extranjera en Bilbao, por procedencia (%). 2009-2010.

Iturria: Udal errolda.
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Nazionalitatearen arabera [
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Nazionalitatearen arabera [

2010. urtean, 139 nazionalitateko herritarrak bizi izan dira Bilboko uda-
lerrian; gehienbat, Hego eta Erdialdeko herrialdeetatik etorritakoak (% 
54). Datu absolutuetan, boliviarrak dira gehiengoa (4.727). Baina badi-
ra beste multzo kopurutsu batzuk ere: kolonbiarrak, errumaniarrak eta 
marokoarrak. Gainera, horiei txinatarrak gehitu zaizkie, gutxika-gutxika 
baina etenik gabe gurera etortzen jarraitzen dutenak.

Urtetik urterako azterketak erakusten duenez, aipatzekoa da atzerritar tal-
de handienetan 2010ean gertatu den biztanleen beherakada. Esaterako, 

Hego Amerikatik etorri zirenetatik, % 2,1 jada ez dago gure artean. 
Horien kasuan, 2009an dagoeneko nabaritu zen gero eta gutxiago ze-
tozela herrialde horietatik. Beste muturrean, txinatarrak dira ehuneko-
tan gehien hazi direnak (% 10,3), eta horien atzetik, afrikarrak: batez 
ere, aljeriarrak eta senegaldarrak. Ipar Amerikako etorkinak gero eta 
gutxiago ziren 2009an. 2010ean, ordea, handik etorritakoen kopuruak 
gora egin du berriro.

NAZIONALITATEA 2009 2010 ∆ 2009-2010 Guztirakoaren gaineko %
EUROPA 4.943 4.910 -% 0,6 % 17

ERRUMANIA 2.248 2.280 % 1,4
PORTUGAL 591 553 -% 6,4
ITALIA 465 467 % 0,4
FRANTZIA 311 285 -% 8,3

AFRIKA 5.702 6.215 % 9 % 21,5
MAROKO 2.058 2.177 % 5,8
SENEGAL 630 683 % 8,4
ALJERIA 736 801 % 8,8

ERDIALDEKO AMERIKA 129 153 % 18.6 % 0,5
ERDIALDEKO AMERIKA 1.000 1.065 % 6,5 % 3,7
HEGO AMERIKA 14.829 14.516 -% 2,1 % 50,3

KOLONBIA 3.730 3.546 -% 4,9
BOLIVIA 4.879 4.727 -% 3,1
EKUADOR 1.832 1.681 -% 8,2

AUSTRALIA-OZEANIA 11 13 % 0,2 % 0
ASIAKO HERRIALDEAK 1.756 1.991 % 13,4 % 7

TXINA 1.390 1.533 % 10,3
HERRIGABEAK ETA DATURIK GABEAK 2 2 % 0 % 0,0
GUZTIRA 28.372 28.865 % 1,7 % 100
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13. grafikoa: Bilboko biztanle atzerritarren banaketa barrutien arabera. 
2010.

Iturria: Udal errolda.
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2010ean ere, aurreko urteetan bezalaxe, atzerritarren erdia baino gehia-
go hiru barruti hauetan batu da: Ibaiondo, Errekalde eta Deustu; zehazki 
esateko, guztirakoaren % 57,2. Ibaiondoko auzoan bertan atzerritar guz-
tien % 28,1 bizi dira.

Zifra absolutuetan, kopuru handienak honako hauetan bildu dira: bate-
tik, Ibaiondon, Bilbora etorritako 225 bizilagun (% 45,6) bereganatu ditu 
eta; bestetik, Abandon, 182 (% 37); eta azkenik, Uribarrin, 104 (% 21). 
Deustun, aurreko urteetako gorako joera bertan behera geratu da: 157 
atzerritar gutxiago zenbatu dira bertan, hau da, % 4 gutxiago. Otxarkoa-
ga-Txurdinagan gauza bera gertatu da.

Barruti batzuetako eta besteetako atzerritarren hazkundea ehuneko-
tan adieraziz gero, Abando dugu lehen tokian, % 5,5ekin, eta atzetik, 
Uribarri, % 3,6rekin. Bi horietatik oso gertu, Begoña eta Ibaiondo. Eta 
Otxarkoaga-Txurdinagan, alderantziz, datu negatiboa lortu da 2010ean.

Udalerriko guztirako biztanleriaren eta atzerriko biztanleen banaketaren 
arteko alderaketa oso adierazgarria da. Izan ere, Ibaiondon eta Errekal-
den, atzerriko biztanleen ehunekoa biztanleria orokorraren ehunekoaren 
gainetik dagoela ageri da. Ibaiondoren kasuan, alde hori ehuneko 10,7 

14. grafikoa: Bilboko guztirako biztanleriaren eta atzerritarren ba-
naketa barrutien arabera (%). 2010.

Boliviarrak gehiengoa dira Deustun, Uribarrin, Ibaiondon eta Abandon. 
Kolonbiarrek, bere aldetik, multzo handiena osatzen dute Otxarkoaga-
Txurdinagan, Errekalden eta Basurtu-Zorrotzan. Begoñan, aldiz, erru-
maniarrak dira bertan bizi diren atzerritar gehienak; izan ere, udalerri 
osoan daudenen % 26,1 hantxe bizi dira.

Halaber, Marokotik hainbat bizilagun etorri da gurera; horietatik, 
% 46 Ibaiondon bizi da. Bertan du ohiko bizilekua, hain justu ere, 
nazionalitate atzerritarra daukaten bizilagunen talderik handiena 
(guztirako datuaren % 28); hau da, Ibaiondo da jatorri aniztasun 
handiena duen barrutia.

Txinatarren gorakada ere aipatzeko modukoa da; hauek, ordea, Erre-
kaldera jotzen dute gehienbat (% 39). Paraguaitik datozenek, aldiz, 
Abandon bizitzea nahiago dute. Eta horiez guztiez gain, badira nazio-
nalitate europarra duten etorkinak ere: kasurako, frantziarrak.

Iturria: Udal errolda.

puntukoa da, eta Errekalden, 2,8koa. Alderantzizko alderik nabarmen-
garriena Otxarkoaga-Txurdinagan dugu berriz ere, biztanleria oroko-
rraren ehunekoa atzerritarrenena baino 4,9 puntu gorago baitago.
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Sexuaren arabera [

Sexuari dagokionez, Bilbon erroldatutakoen artean, azpimarratzekoa da 
gizonezkoen eta emakumezkoen kopuruen artean dagoen berdintasuna. 
Lehenak, 14.482 dira; eta bigarrenak, 14.383.

Europako herrialdeetatik etorrita Bilbon bizi direnen artean ere, antze-
koak dira batzuen eta besteen kopuruak. Amerikatik etorritakoen artean, 
emakumezkoak % 59 dira. Zifra absolutuetan, kopuru handienak hauexe-
nak dira: boliviarrak, kolonbiarrak, paraguaiarrak eta ekuadortarrak; ehu-
nekoei begira, ordea, brasildarrak, nikaraguarrak eta dominikarrak.

Afrikarren artean, ordea, alde handia dago datozen emakumezkoen eta 
gizonezkoen artean, azken hauek askoz gehiago baitira: % 71. Batez 
bestekotik harago ere, zenbait herrialdeetatik etorritakoen kasuan, ia 
guztiak gizonezkoak dira: adibidez, Malikoak edo Gambiakoak, % 95; eta 
Bilbon horren ugari diren senegaldarrak, % 94. Beste herrialdeetatik eto-
rritakoei begira, gizonen eta emakumeen artean horrenbesteko aldea ez 
badago ere, gizonezkoak izan ohi dira gehiengoa: adibidez, Afrikakoen 
artean, marokoarrak eta aljeriarrak. Salbuespen modura, Ekuatore Gi-
neatik etorritakoen artean, gehienak emakumeak dira (% 65).

Zahartze demografikoa, mendekotasuna eta gizarte zerbitzuak
Bilbo: Biztanleriaren datu orokorrak
Bilbo metropolitarra
Atzerritik etorritako biztanleak

Nazionalitatearen arabera

Barrutien arabera

Sexuaren arabera [

Adinaren arabera

Antzinatasunaren arabera

Hezkuntza mailaren arabera
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15. grafikoa: Bilboko bertako eta atzerriko biztanleriaren banaketa adina-
ren eta sexuaren arabera. 2010.

Adinaren arabera [

Udalerrira iritsitako atzerritarrak erdiko adin-tarteetan sartzen dira, ekoiz-
pen eta ugalketa indize handienak dituztenak alegia: 20 eta 44 urte bi-
tartekoak, adibidez, % 67 dira; eta 20 urtetik 64ra bitartekoak, % 80. Aldi 
berean, eta aurreko datu horri lotuta, nabarmentzekoa da 15 urtetik be-
herakoen kopurua: 3.605 haur, guztira.

Bestetik, udalerrian 15 urtetik 24ra arte dituzten atzerritarrak % 16,3 dira 
(4.708), adin-tarte horretan berton jaioak direnak baino askoz gehiago (% 8).

Azkenik, adinekoen kopurua 2009an zegoen bera da; eta horrek zera 
diosku: Bilbon bizi diren atzerritar gehienak gazteak direla, eta, oro har, 
hiribilduan bizi direnek familiak berriz elkartzeko prozesuak bertan behe-
ra utzi dituztela oraingoz.

Iturria: Udal errolda.
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16. grafikoa: Bilboko biztanleria atzerritarraren bilakaera jatorrizko konti-
nenteen arabera. 1996-2010.

Iturria: Udal errolda.

Antzinatasunaren arabera [

Hainbat hamarkada igaro dira Europatik, Afrikatik eta Latinoamerikatik 
Bilbora lehen atzerritarrak etorri zirenetik. Hala ere, 2000tik aurrera, joera 
hori aldatu egin da, zeren hasieran europarrak ugariago baziren, ordutik 
hona latinoamerikarren kopurua bikoiztu egin baita hiribilduan. Izan ere, 
grafikoak erakusten duen legez, Europako herrialdeetatik etorritakoak % 
41 ziren 1996an, eta % 17 baino ez dira izan 2010ean.

Dena den, migrazio-ziklo berri honetan ez da aldaketa handirik ageri, 
kontinente batzuetatik eta besteetatik etorritakoen kopuruei begira. Al-
derik ikusteko, nazionalitateei erreparatu behar zaie. Ezer aipatzekotan, 
Latinoamerikatik datozenak gero eta gutxiago direla aipatzea dugu, eta 
beste muturrean, etorkin afrikarren kopurua etengabe goraka doala.
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Hezkuntza mailaren arabera [

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

Edonola ere, 2010ean jasotako informazioa oinarritzat hartuz, atzerri-
tarren prestakuntzari buruzko datu hauek ondorioztatu ahal izan dira: 
% 49,6k ez du inolako ikasketarik edo, gehienez, lehen mailako ikas-
ketak soilik bete ditu; % 36k bigarren mailako ikasketak egin ditu; % 
3,8k lanbide heziketa amaitu du, eta % 6,8k goi-mailako hezkuntzako 
tituluren bat dauka.

7. taula: 2010. urteko Bilboko biztanle atzerritarren hezkuntza maila.

Iturria: Udal errolda.

HEZKUNTZA MAILA Atzerritar kop.
Ikasketarik gabe Eskolaurrekoak eta 
lehen hezkuntzakoak 14.317

Lanbide Heziketakoak 1.092

Bigarren hezkuntzakoak 10.392

Erdi-goi mailako hezkuntzakoak 986

Goi mailako hezkuntzakoak 1.964

Master, graduondoko eta doktorego 
ikasketak 114

Guztira 28.865
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1. grafikoa: EAEko biztanleriaren gaineko proiekzioak, epe laburrera, eta  ►
adin-tarteetan adierazita. 2010-2020rako proiekzioak.

2. grafikoa: EAEko 65 urtetik gorako biztanleen bilakaera, egindako urteen  ►
adin-tartearen arabera. 2010-2020rako proiekzioak.

3. grafikoa: Mendekotasun egoeran daudenei emandako laguntzetan gas- ►
tatutakoa: 2001etik 2050era arteko gorakadaren proiekzioa.

4. grafikoa: EAEko biztanleriaren egituraren gaineko proiekzioak, adin- ►
tarte handien arabera.

5. grafikoa: Bilboko biztanleriaren bilakaera. 1900-2010. ►

6. grafikoa: Bilboko biztanleriaren alta eta baja erregistroen banaketa,  ►
kausaren arabera. 2010.

7. grafikoa: Jaiotza-tasa gordinen bilakaera alderatua, eremu geogra- ►
fikoaren arabera. (‰). 1999-2010.

8. grafikoa: Bilboko biztanleriaren piramide alderatua, adin-tarteen eta  ►
sexuaren arabera. 2000 eta 2010.
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Bilbo metropolitarra
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9. grafikoa: 65 urte edo gehiago dutenen ehunekoaren bilakaera, Bilboko  ►
guztirakoarekin alderatuz. 1990-2010.

10. grafikoa: Biztanleriaren banaketa jatorriaren arabera. 2010. ►

11. grafikoa: Bilboko biztanleriaren bilakaera auzoen arabera. 2009-2010. ►

12. grafikoa: Biztanleak galdu dituzten udalerriak. 2000-2010. ►

13. grafikoa: Bilboko biztanle atzerritarren banaketa barrutien arabera.  ►
2010.

14. grafikoa: Bilboko guztirako biztanleriaren eta atzerritarren banaketa  ►
barrutien arabera (%). 2010.

15. grafikoa: Bilboko bertako eta atzerriko biztanleriaren banaketa adina- ►
ren eta sexuaren arabera. 2010.

16. grafikoa: Bilboko biztanleria atzerritarraren bilakaera jatorrizko konti- ►
nenteen arabera. 1996-2010.
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Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala, EIN.

1. grafikoa: EAEko biztanleriaren gaineko proiek- [
zioak, epe laburrera, eta adin-tarteetan adierazi-
ta. 2010-2020rako proiekzioak.

2. grafikoa: EAEko 65 urtetik gorako biztanleen 
bilakaera, egindako urteen adin-tartearen arabe-
ra. 2010-2020rako proiekzioak.

3. grafikoa: Mendekotasun egoeran daudenei 
emandako laguntzetan gastatutakoa: 2001etik 
2050era arteko gorakadaren proiekzioa.

4. grafikoa: EAEko biztanleriaren egituraren gai-
neko proiekzioak, adin-tarte handien arabera.

5. grafikoa: Bilboko biztanleriaren bilakaera. 
1900-2010.

6. grafikoa: Bilboko biztanleriaren alta eta baja 
erregistroen banaketa, kausaren arabera. 2010.

7. grafikoa: Jaiotza-tasa gordinen bilakaera al-
deratua, eremu geografikoaren arabera. (‰). 
1999-2010.

8. grafikoa: Bilboko biztanleriaren piramide al-
deratua, adin-tarteen eta sexuaren arabera. 
2000 eta 2010.

9. grafikoa: 65 urte edo gehiago dutenen ehune-
koaren bilakaera, Bilboko guztirakoarekin alderatuz. 
1990-2010.

10. grafikoa: Biztanleriaren banaketa jatorriaren 
arabera. 2010.

11. grafikoa: Bilboko biztanleriaren bilakaera au-
zoen arabera. 2009-2010.

12. grafikoa: Biztanleak galdu dituzten udalerriak. 
2000-2010.

13. grafikoa: Bilboko biztanle atzerritarren ba-
naketa barrutien arabera. 2010.
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tien eta biztanleriaren dentsitatearen arabera. 
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jatorriaren arabera (%). 2009-2010.

7. taula: 2010. urteko Bilboko biztanle atzerrita-
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URTEAK Saldo begetatiboa Migrazio-saldoa Hiri barruko 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
2010 -627 2.464 20.871
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BARRUTIAK Saldo begetatiboa Hiri barruko mugimendua Migrazio-saldoa
Deustu -129 -163 -34
Uribarri -123 -3 265
Otxarkoaga-Txurdinaga -80 38 -96
Begoña -93 -114 54
Ibaiondo 151 296 1.160
Abando -306 126 529
Errekalde -45 -102 449
Basurtu-Zorrotza -2 -78 137
Guztira -627 0 2.464
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Iturria: Udal errolda.

2010 Atzerrira doazenak Atzerritik datozenak
Udalerriz aldatzen dutenak 10.472 10.471
Atzerrira joan-etorriak 532 2.997
Guztira 11.004 13.468
Migrazio-saldoa 2.464

1. taula: Bilbo barruko herritarren mugimenduen 
saldo begetatiboaren eta migrazio-saldoaren bi-
lakaera. 2001-2010.

2. taula: Bilboko biztanleriaren mugimendu natu-
rala. 2010.

3. taula: Bilboko migrazio mugimenduak. 2010. [

4. taula: Bilboko biztanleriaren egituraren bi-
lakaera adin-tarteen arabera. 2000-2010.

5. taula: Bilboko biztanleriaren bilakaera barru-
tien eta biztanleriaren dentsitatearen arabera. 
2000-2010.

6. taula: Bilboko biztanle atzerritarren bilakaera 
jatorriaren arabera (%). 2009-2010.

7. taula: 2010. urteko Bilboko biztanle atzerrita-
rren hezkuntza maila.
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Iturria: Udal errolda.

ADINA 2000 2009 2010 ∆
2009-2010

∆
2000-2010

0-19 urte bitartekoak 57.856 55.834 55.999 165 -1857
20-64 urte bitartekoak 225.799 223.113 220.612 -2501 -5187
≥ 65 urte 71.833 76.784 77.460 676 5627

1. taula: Bilbo barruko herritarren mugimenduen 
saldo begetatiboaren eta migrazio-saldoaren bi-
lakaera. 2001-2010.

2. taula: Bilboko biztanleriaren mugimendu natu-
rala. 2010.

3. taula: Bilboko migrazio mugimenduak. 2010.

4. taula: Bilboko biztanleriaren egituraren bi- [
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tien eta biztanleriaren dentsitatearen arabera. 
2000-2010.

6. taula: Bilboko biztanle atzerritarren bilakaera 
jatorriaren arabera (%). 2009-2010.
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rren hezkuntza maila.

Zahartze demografikoa, mendekotasuna eta gizarte zerbitzuak
Bilbo: Biztanleriaren datu orokorrak
Bilbo metropolitarra
Atzerritik etorritako biztanleak



  
Demografia4

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Grafikoak • Taulak

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Dokumentua 
osorik

Iturria: Udal errolda.

BARRUTIAK 2000 2010 ∆ (%)
2000-2010

∆ 
2009-2010

Biztanleriaren 
dentsitatea km²-ko

Deustu 53.690 50.939 -% 5,1 -717 10.288
Uribarri 41.941 38.154 -% 9,0 -181 9.112
Otxarkoaga-Txurdinaga 29.965 28.240 -% 5,7 -278 7.242
Begoña 46.252 42.661 -% 7,8 -369 24.092
Ibaiondo 51.418 61.501 % 19,6 472 6.373
Abando 52.818 51.687 -% 2,1 -31 24.164
Errekalde 45.616 47.486 % 4,1 -301 6.819
Basurtu-Zorrotza 33.788 33.403 -% 1,1 -255 4.711
Guztira 355.488 354.071 -% 0,4 -1.660 8.710

1. taula: Bilbo barruko herritarren mugimenduen 
saldo begetatiboaren eta migrazio-saldoaren bi-
lakaera. 2001-2010.

2. taula: Bilboko biztanleriaren mugimendu natu-
rala. 2010.

3. taula: Bilboko migrazio mugimenduak. 2010.

4. taula: Bilboko biztanleriaren egituraren bi-
lakaera adin-tarteen arabera. 2000-2010.

5. taula: Bilboko biztanleriaren bilakaera barru- [
tien eta biztanleriaren dentsitatearen arabera. 
2000-2010.

6. taula: Bilboko biztanle atzerritarren bilakaera 
jatorriaren arabera (%). 2009-2010.

7. taula: 2010. urteko Bilboko biztanle atzerrita-
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NAZIONALITATEA 2009 2010 ∆
2009-2010

Guztirakoaren gaineko 
%

EUROPA 4.943 4.910 -% 0,6 % 17
ERRUMANIA 2.248 2.280 % 1,4
PORTUGAL 591 553 -% 6,4
ITALIA 465 467 % 0,4
FRANTZIA 311 285 -% 8,3

AFRIKA 5.702 6.215 % 9 % 21,5
MAROKO 2.058 2.177 % 5,8
SENEGAL 630 683 % 8,4
ALJERIA 736 801 % 8,8

ERDIALDEKO AMERIKA 129 153 % 18.6 % 0,5
ERDIALDEKO AMERIKA 1.000 1.065 % 6,5 % 3,7
HEGO AMERIKA 14.829 14.516 -% 2,1 % 50,3

KOLONBIA 3.730 3.546 -% 4,9
BOLIVIA 4.879 4.727 -% 3,1
EKUADOR 1.832 1.681 -% 8,2

AUSTRALIA-OZEANIA 11 13 % 0,2 % 
ASIAKO HERRIALDEAK 1.756 1.991 % 13,4 % 7

TXINA 1.390 1.533 % 10,3
HERRIGABEAK ETA DATURIK GABEAK 2 2 % 0 % 0
GUZTIRA 28.372 28.865 % 1,7 % 100

1. taula: Bilbo barruko herritarren mugimenduen 
saldo begetatiboaren eta migrazio-saldoaren bi-
lakaera. 2001-2010.

2. taula: Bilboko biztanleriaren mugimendu natu-
rala. 2010.

3. taula: Bilboko migrazio mugimenduak. 2010.

4. taula: Bilboko biztanleriaren egituraren bi-
lakaera adin-tarteen arabera. 2000-2010.

5. taula: Bilboko biztanleriaren bilakaera barru-
tien eta biztanleriaren dentsitatearen arabera. 
2000-2010.

6. taula: Bilboko biztanle atzerritarren bilakaera  [
jatorriaren arabera (%). 2009-2010.

7. taula: 2010. urteko Bilboko biztanle atzerrita-
rren hezkuntza maila.
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HEZKUNTZA MAILA Atzerritar kop.
Ikasketarik gabe Eskolaurrekoak eta lehen hezkuntzakoak 14.317

Lanbide Heziketakoak 1.092

Bigarren hezkuntzakoak 10.392

Erdi-goi mailako hezkuntzakoak 986

Goi mailako hezkuntzakoak 1.964

Master, graduondoko eta doktorego ikasketak 114

Guztira 28.865

1. taula: Bilbo barruko herritarren mugimenduen 
saldo begetatiboaren eta migrazio-saldoaren bi-
lakaera. 2001-2010.

2. taula: Bilboko biztanleriaren mugimendu natu-
rala. 2010.

3. taula: Bilboko migrazio mugimenduak. 2010.

4. taula: Bilboko biztanleriaren egituraren bi-
lakaera adin-tarteen arabera. 2000-2010.

5. taula: Bilboko biztanleriaren bilakaera barru-
tien eta biztanleriaren dentsitatearen arabera. 
2000-2010.

6. taula: Bilboko biztanle atzerritarren bilakaera 
jatorriaren arabera (%). 2009-2010.

7. taula: 2010. urteko Bilboko biztanle atzerrita- [
rren hezkuntza maila.

Zahartze demografikoa, mendekotasuna eta gizarte zerbitzuak
Bilbo: Biztanleriaren datu orokorrak
Bilbo metropolitarra
Atzerritik etorritako biztanleak



Bilboko urtekari 
sozioekonomikoa 2010

5

KAPITULUA
Biztanleen egoera 
ekonomikoa eta 
gizarte zerbitzuak

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Biztanleen egoera ekonomikoa
Babes soziala eta Gizarte Zerbitzuak
Gizarte Zerbitzuetako pertsonala, gastua eta finantzaketa



 Biztanleen egoera ekonomikoa eta 
gizarte zerbitzuak

94. or. 5KAP

Grafikoak  • Taulak

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Dokumentua 
osorik

Biztanleen egoera ekonomikoa
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Gizarte Zerbitzuetako pertsonala, gastua eta finantzaketa

Biztanleen egoera ekonomikoa

Barne Produktu Gordina eta PBGa biztanleko [

EINek 2010. urtean burututako “Espainiako Eskualde Kontabilitatea (2000 
oinarri). Eskualdeen Barne Produktu Gordina” txostenaren arabera, zazpi 
erkidego izan ziren hazkunde tasa positiboak erakutsi zituztenak beren 
barne produktu gordinean (BPG), 2009. urtean zehar, erkidego guztiek 
ere, hazkunde tasa negatiboak jasan eta gero.

Nafarroako Foru Erkidegoa izan zen BPGaren hazkunde tasa garaiena 
erakutsi zuen eskualde ekonomia (% 1,2), eta atzetik izan zituen Euskal 
Autonomia Erkidegoa (% 0,8), Gaztela eta Leon (% 0,8), eta Asturiaskoa 

Barne Produktu Gordina eta PBGa biztanleko [

Errenta pertsonala eta familiakoa

Etxeetako diru sarrerak eta gastuak(% 0,3). Erkidego autonomo guztiak hazi ziren Europar Batasuneko 
batez bestekoaren (% 1,8) azpitik, eta Espainiari dagokionez, 
hamaika lurralde izan ziren estatu osoko batez bestekoaren gainetik 
hazi zirenak, azken hau % -0,1ekoa izan zenez.

Autonomien hazkunde tasa okerrenak izan zituzten: Andaluziak (-%  
0,9), Gaztela Mantxak (-% 0,9) eta Kanariek (-% 0,8).

Euskal Autonomia Erkidegoaren hazkunde tasa handiagoen arrazoia, 
bilatu behar da, batez ere, automobilgintzako industriaren sektorea-
ren ekarri nabarmenean, eta, neurri txikiagoan bada ere, baita meta-
lurgiari atxikitako industriarenean ere.

Biztanleko Barne Produktu Gordinari bagagozkio, Euskal Autonomia 
Erkidegoak hartzen du lehen postua, 31.314 eurorekin biztanleko, eta 
ondoren datozkio Nafarroa 29.982 eurorekin, eta Madril 29.963rekin.

Ez dira horren posizio onean ageri Gaztela Mantxa 17.621 eurorekin 
biztanleko, Andaluzia 17.405ekin eta Extremadura 16.828rekin, hauek 
erakusten dituzte-eta estatuko erregistro okerrenak.

Estatu osoko batez bestekoa, 23.063 eurotan kokatu zen, eta Europar 
batasuneko 27 herrialdeetakoa, 24.486 eurotan biztanleko.

Eustaten 2010eko Kontu Ekonomikoen Txostenaren arabera, 
biztanleko BPGaren berreskuratze garrantzizkoa nabari da hiru 
lurralde historikoetan ere, beti jada hazkunde tasa positiboko 
zenbakitara igaroaz, eta kasu guztietan ere, ehuneko 6 puntuz ere 
gainditzen dituztenak, aurreko urtean erakutsitako datuak.

1. grafikoa: Barne Produktu Gordinaren banaketa biztanleko. 2010.

Iturria: EIN. Espainiako Eskualde Kontabilitatea. 2000 oinarria.

120tik gainekoa

80 eta 100 bitartekoa

100 eta 120 bitartekoa

80z azpitikoa

1. taula: BPGa lurralde historikoetan (milaka €tan). 2009-2010.

ESPARRUA 2009 2010 ▲▼
Euskadiko AE 64.225.605 65.419.243 % 1,8
Araba 10.638.533 10.804.777 % 1,6
Bizkaia 32.747.820 33.478.454 % 2,2
Gipuzkoa 20.839.252 21.136.012 % 1,4

Iturria: EUSTAT. Kontu Ekonomikoak. Aurrerapena 2010.

∆
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2. grafikoa: BPGaren aldaketaren urtekako bilakaera (%), per capita eta biztanleko, EAEn eta lurralde historikoetan. 2010.

Iturria: Eustat. Kontu Ekonomikoak.

EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa
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Barne Produktu Gordina eta PBGa biztanleko [

Errenta pertsonala eta familiakoa

Etxeetako diru sarrerak eta gastuak

2008. urtean, eta Eustatek udalerri mailan argitaraturiko azken datuei 
jarraiki, Bilboko BPG per capita da baxuena hiru hiriburuen artean. Beste 
hainbeste gertatzen da Bizkaiaren konparaketa lurralde historikoen 

artean eginez, izan ere hau rankingeko azken postuan ageri da, hala 
2008. urtean, zelan 2010ean.

Udalerri mailako BPG per capita-ren adierazleak neurtzen du udalerri 
bakoitzean kokaturiko eragile produktiboek sortutako aberastasuna 
haren lurralde eremuan (fabrika, denda, zerbitzu enpresa, eta abar), 
bertan bizi den biztanle bakoitzeko. Eta kalkulatze modu honek 
ikaragarri emaitza harrigarriak eragin ohi ditu. Hala, Eustatek 2011n 
argitaraturiko datuen arabera, Zamudioko udalerria (307.333 €), 
Olaberrikoa (285.377 €) eta Zierbenakoa (276.186 €) dira 2008an 
BPG per capita handiena lortzen duten udalerriak Euskal Autonomia 
Erkidegoan. Bilboko udalerriak urte honetan 30.752 euroko BPG per 
capita kopurua erakusten du.

Hiru hiriburuei dagokienean, azpimarratu behar da, hala Bilbon, zelan 
Donostian, bion BPGaren % 85 baino gehiago ere, zerbitzu sektoreak 
sortzen duela; eta hainbateko tartez gainera Gasteizen aldean, azken 
honetan % 64 inguru dabilenez ehuneko hori. Arabako hiriburuan 
hala, industria sektorearen ekarpena nahikoa handiagoa da (% 16), 
Bilbon (% 6,5) eta Donostian baino (% 6,8).

Tabla 2: PIB per cápita por Lurraldeak históricos y Hiriburuak. 2008.

ESPARRUA 2008 2010
Euskal AE 31.514 29.988
Lurraldeak
Araba 36.223 33.726
Bizkaia 29.971 28.859
Guipúzcoa 31.951 30.147
Hiriburuak
Gasteiz 33.499 (*)
Bilbo 30.572 (*)
Donostia 32.577 (*)

Iturria: Eustat. Kontu Ekonomikoak.(2005 oinarri). (*) Datu barik kasuan.
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ERRENTA PERTSONALA  y familiar [

EINek “Espainiako Eskualde Kontabilitatea (2000 oinarri) - Eskualde Barne 
Produktu Gordina” txostenean, batez besteko errenta pertsonalaren eta 
familiakoen inguru argitaraturiko azken datuak kontuan hartuta, 2008. urtean 
Euskal Autonomia Erkidegoko familiak izan ziren, 20.760 eurorekin, errenta 
kopuru erabilgarri handiena erabili zutenak biztanleko. % 34,5 ere bai, estatuko 
batez bestekoaren gainetik, hau 15.433 eurokoa izan zenez. Errenta mailan 
atzetik etorri zitzaizkion Nafarroako Foru Erkidegoa (19.991 euro), Madrileko 
erkidegoa eta Kataluniakoa, ordena honetan. Beste muturrean ageri dira, 
Extremadura (12.436 euro) eta Andaluzia (12.480 euro) datu baxuenekin.

Aurreko urtean legez, hamar izan ziren, estatuko batez besteko hori 
gainditu zuten erkidego autonomoak.

Eustatek 2010. urtean argitaraturiko Errenta Pertsonalen eta Familiarren 
Estatistikak (2006. urtea), 17.362 eurotan kokatzen du Euskal Autonomia 
Erkidegoko biztanleen batez besteko errenta pertsonala, eta honek % 27,2ko 
hazkundea esan gura du 2003-2006 bitarteko hirurtekoan. Gipuzkoa da errenta 
pertsonal handiena erakusten duen lurraldea 17.488 eurorekin, ondoren dator 
Bizkaia, 17.332 eurorekin, eta Araba azkenik, 17.190 eurorekin.

Hiru lurralde historikoetako hiriburuetako batez besteko errenta pertsonala 

Euskal AEko batez bestekoaren gainetik ageri da. Lehen postuan 
azaltzen da Donostia, 20.056 eurorekin; atzetik datorkio Bilbo, 18.196 
eurorekin, eta Gasteiz azkenikn 17.597 eurorekin.

Auzoei begira, Abando da Bilbon, Miramon-Zorroaga Donostian, 
eta Mendizorrotza Gasteizen, 2006. urtean batez besteko errenta 
pertsonal handiena erakusten duten auzoak euskal hiri hiriburu 
barruetan. Beste muturrean, Bilbon Iturrigorri–Peñascal -Haitz-leku-, 
Donostian Altza eta Gasteizen Abetxuko dira batez besteko errenta 
pertsonal maila baxuena erakusten duten auzoak hiru hiriburuetan, 
betiere 18 urtez gorako biztanleak kontuan.

Sexuei dagokiela ostera, errenta pertsonala oso modu desberdinean 
banatzen da. Euskal AEko gizasemeek, batez beste, 23.224 euroko 
errenta eskuratzen dute denera; bi aldiz, hor nonbait, emakumezkoek 
baino gehiago, zeintzuek batez beste 11.857 euroko errenta jasotzen 
duten. Errenta pertsonalaren diferentzia handiena, sexuei begira, 55-
59 urte bitarteko adin tartean gertatzen da. Hauen artean gizonezkoek, 
21.330 euroko aldea lortzen dute, emakumeen batez besteko errenta 
pertsonalaren gainetik.

Grafikoak  • Taulak
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3. grafikoa: Familien errenta gordin erabilgarria (per capita), hainbat esparru kontuan. 2000-2008.

Iturria: EIN. Espainiako Eskualde Kontabilitatea. 2000 oinarri. Familia sektoreko errenta kontuak.
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3. taula: Batez besteko errenta pertsonal eta familiakoa (€), hainbat esparru kontuan. 2003-2006.

4. grafikoa: Familia errenta garaienak eta baxuenak auzoen arabera, barrutietan. 2006.

Iturria: Errenta Pertsonalen eta Familiarren Estatistikak, Eustat.

Iturria: Eustat. Errenta Pertsonalen eta Familiarren Estatistikak.

ESPARRUA 2003 2006 ▲▼
ERRENTA 

PERTSONALA 
ERRENTA 

FAMILIARRA 
ERRENTA 

PERTSONALA 
ERRENTA 

FAMILIARRA 
ERRENTA 

PERTSONALA 
ERRENTA 

FAMILIARRA 
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
Gasteiz 14.506 35.093 17.597 39.506 % 21,3 % 12,6
Donostia 15.496 36.525 20.056 43.893 % 29,4 % 20,2
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Euskal Autonomia Erkidegoko batez besteko familia errentari gagozkiola, 
2006. urtean hau 38.853 eurotan kokatua da. Eta kasu honetan, Bizkaia 
da erErrenta familiarra garaiena erakusten duen lurraldea, 39.008 euro-
rekin; ondotik datorkio Gipuzkoa, 38.704 eurorekin, eta azkenik Araba, 
38.610 eurorekin. 2003tik Euskal Autonomia Erkidegoko batez besteko 
familia errenta % 19,15 hazi da.

Lurraldeka, berriro Bizkaiak erakusten du daturik hoberena eta % 21,14 
hazten da. Atzetik datorkio Gipuzkoa, % 18,4 hazten duena lurraldeko familia 
errenta, eta Arabak ostera, % 13,7ko hazkundea erakusten du.

Erreferentzia legez familiako diru hartzaile nagusia kontuan hartuz gero, 

desberdintasun nabarmenak topatzen dira. Familiako hartzaile nagusia 
gizasemea baldin bada, familiek, betez beste, 42.774 euroko diru 
sarrerak eduki ohi dituzte, eta halako familia gehienak bilduko dira 
gizarte maila ertain edo garaietan. Aldiz, andrazkoa baldin bada, batez 
besteko familia errenta 30.950 euroren inguruan dabil, eta batez ere, 
gizarte maila baxuenen artean ageriko dira.

Bilboko udalerrian ondo desberdintasun handiak ageriko dira auzo 
batzuetatik bestetara, errenta pertsonalei eta familiakoei dagokienean. 
Beste alde batetik, batez besteko familia errentek alde handiak erakusten 
dituzte. Muturrak, Iturrigorri - Peñascal - Haitz-leku, eta Abando dira, 
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Iturria: Eustat. Errenta Pertsonalen eta Familiarren Estatistikak.

4. taula: Errenta pertsonala eta familiakoa. Bilbo auzoetan. 2006.

Egoitza auzoa Errenta pertsonala Errenta familiarra
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
Zazpi kaleak 19.818 39.132
Gaztaineta 25.705 54.553
Lorategi Hiria 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
Haitz-leku 9.210 20.048

Egoitza auzoa Errenta pertsonala  Errenta familiarra
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
San Pedro - Deustu 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

20.048 €/urteko eta 69.670 €/urteko kopuruekin, hurrenez hurren.

Abando, Indautxu eta Castaños - Gaztaineta dira Bilbon batez besteko 
errenta pertsonal handiena erakusten duten auzoak. Beste aldean, Iturri-
gorri - Peñascal - Haitz-leku, Otxarkoaga eta San Frantzisko dira batez 
besteko errenta pertsonal baxuena erakusten dutenak. Guztira, 11 auzo 
ageri dira Bilboko batez besteko errenta pertsonalaren gainetik, eta azpi-
tik berriz, beste 27 auzoak. 

Familia errentei dagokienean ostera, Abando, Indautxu eta Castaños - 
Gaztainetako auzoak dira familia errenta garaienak erakusten dituztenak, 
eta aldiz Iturrigorri - Pañascal - Haitz-leku, Bilbo Zaharra eta Uretamendi 
kokatzen dira rankingaren beste muturrean. Hamar dira Bilboko batez 
besteko familia errentaren gainetik kokatzen diren auzoak.
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Batez besteko familia errenta Iturrigorri - Pañascal - Haitz-lekuko auzoan 
20.048 eurokoa da, nabarmen txikiagoa Abandon lortutako batez besteko 
errenta pertsonala bera baino.

Errenten banaketari dagokionez berriz, errenta pertsonal eta familiako 
altuenak erakusten dituzten auzoetan, pisu gutxiago dute beharretik 
datozen errentek, eta handiagoa ostera kapitalen errentei dagozkienek. 
Hala, esate baterako, Abando eta Indautxuko auzo bilbotarren kasua, 
non beharretiko errentak ez diren guztien % 50 baino gehiago, eta aldiz 
kapitalaren errentek % 27ko pisua ere badaukaten.

Bestaldetik ostera, batez besteko errenta pertsonal baxuenak erakusten 
dituzten auzoetan, errenta hauek, batez ere, beharretik eskuratzen dituzte, 
eta askoz ere pisu txikiagoa daukate kapitaletik datozen errentek.
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Etxeetako diru sarrerak eta gastuak [

Espainiako etxeetako batez besteko diru sarrerak 2010. urtean, 24.980 
eurotara iritsi ziren, EINek argitaraturiko Bizi Baldintzei buruzko behin 
betiko Galdetegiaren arabera; eta horrek, urte arteko % 4,4ko jaitsiera 
esan gura du. Beste alde batetik, batez besteko diru sarrera pertsonako, 
9.371 eurotara iristen da, % 3,8 gutxiago aurreko urtean erregistraturiko 
diru sarrerak baino.

Grafikoak  • Taulak

ERRENTA 2009 2010 ▲▼
Batez besteko errenta etxeko 26.033 24.890 -% 4,4
Batez besteko errenta pertsonako 9.737 9.371 -% 3,7
Batez besteko errenta kontsumo 
unitateko 14.747 14.153 % 4

5. taula: Urteko batez besteko errenta, etxeko, pertsonako eta kontsumo 
unitateko (€). 2010.

Iturria: EIN, Bizi Baldintzei buruzko Galdetegia.

Adinaren arabera, batez besteko errenta txikiena pertsonako, 65 urte edo 
gehiago dituzten haiek lortzen dute, 9.775 eurorekin (9.807 euro gizonezkoek 
eta 9.669 euro andrazkoek). Eta errenta mailarik handiena berriz, 45 eta 64 
urte bitartean biltzen den adin multzokoek eskuratzen dute.

Sexuen araberako errenta desberdintasuna, oro har, gizasemeen aldekoa 
da, eta bereziki esanguratsua gertatzen da 30 eta 44 urte bitartekoen 
tartean. Ostera, 45 eta 64 urte bitarteko andreek, adin horretako bertako 
gizonezkoek baino, errenta handiagoa erakusten dute. Hain zuzen 
10.776 euro, gizonezkoen 10.559 euroen aldean.

Ikasketa mailari bagagozkio, batez besteko diru sarrera pertsonako, hor 
mugitzen da, goi mailako hezkuntza graduren bat eskuratua duten pertsonen 
batez besteko 13.964 euroko errentaren, eta soilik lehen hezkuntza maila 
edo are txikiagoa daukaten beste haien 8.027 euroen artean.

Erkidego autonomoak kontuan, EAEk batez besteko 30.456 euroko 
errenta dauka familiako, eta estatu osoko hirugarren errenta maila altuena 
da, soilik Nafarroako 34.409 euroen eta Madrileko erkidegoko 30.468 
euroen azpitik. Euskal Autonomia Erkidegoaren justu ondoretik ageri da 
Ceuta 29.254 eurorekin. Urteko batez besteko errenta txikiena daukan 
erkidegoa Extremadurakoa da, 19.858 euro baino lortzen ez dituena.
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Pertsonako batez besteko errentari dagokionean, Nafarroako Foru 
Erkidegoa da rankingeko lehen postua hartzen duena, 13.179 euro 
lortuta. Ondoren datozkio: Euskadi 12.203 eurorekin eta hainbat urru-
nago Madrileko Erkidegoa 11.322 euro bilduz.

Bizi baldintzei buruzko Galdetegitik ere eratorri liteke 2010. urtean familien 
% 30,6 nekez iristen dela, edota are zailtasun benetan handiz, hilabete 
amaierara, eta datu hau 2009ko haien antzekoa da. Hala eta guztiz 
ere, ustekabeko gastuei aurre egiteko gaitasunik ez daukan familien 
portzentajea, ehuneko 2,7 puntutan hazten da aurreko urteko datuen 
aldean, eta % 36,7raino igotzen da, mailarik altuena azken 6 urteetan.

Alderantziz, EAEn % 19 jaisten da ustekabeko gastuei aurre egiteko 
gaitasunik ez daukan familien kopurua.

Familien Aurrekontuen gaineko Galdetegiaren arabera ostera, 
familien kontsumoaren gastuak, denera, % 1,5eko jaitsiera ezagutu 
zuen 2010ean, eta Hotelak, Kafetegiak eta Jatetxeak, eta Altzariak 
ekipamenduak eta etxebizitzaren bestelako gastuak, izan dira urte 
arteko jaitsaldi handiena erakutsi duten arloak.

Familien kopurua hazi egin da Espainian, biztanleen hazkunde 
orokorra dela medio, batetik, eta bestetik, familien tamaina ere txikitu 
delako. Familia hazkunde honek ekarri du, gastuak oro har erakutsi 
duen murrizketarekin batera, % 2,1eko jaitsiera familiako batez 
besteko gastuan, 29.782 eurotan geratu dena 2010. urtean.

Gastu honen egituran, berriro nabarmentzen da bereziki 
etxebizitzarekin lotutakoa (alokairu errealak, ur, argi indar, gas, 
bizilagun elkarte, konponketa, berokuntza, eta abar), bost puntu baino 
gehiago ere hazi dena 2006. urtetik, eta 2010. urtean jada familien 
aurrekontu guztiaren % 30 ere ohi dena.

Etxeetako aurrekontuaren ehunekorik handiena eraman zuten beste 
gastu multzo biak, izan ziren, etxe barruan kontsumituriko janari eta edari 
ez alkoholikoena, gastu guztiaren % 14,4 hartu zutenak (4.279 euro), eta 
Garraioa, zeinek eraman zuen aurrekontuaren % 12,4 batez beste.

Edozelan ere, Garraioen arloak puntu bi baino gehiagoan gutxitu du bere 
garrantzia etxeetako aurrekontuetan 2006. urtetik. Janzteko artikulu eta 
oinetakoenak ere 1,3 puntuan, eta altzarienak puntu oso batean.
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5. grafikoa: Familien urteko gastuaren egituraren bilakaera (%) EAEn. 2010.

Iturria: EIN. Familia aurrekontuen galdetegia.

Iturria: Nafarroa eta Euskadiko Aurrezki Kutxen Federazioa. 2010. urteko 4. hiruhileko Kontsu-
mitzailearen Koiuntura Inkestaren Txostena.

Batez besteko gastua pertsonako ere behera etorri da, eta kasu hone-
tan % 1,8 puntu aurreko urtekoaren aldean, 11.161 euroko kopurura.

Erkidego autonomoei dagokienez, pertsonako batez besteko gastu 
handiena erakutsi zutenak izan ziren: Euskal Autonomia Erkidegoa 
(13.364), Nafarroako Foru Erkidegoa (13.263) eta Madril (13.148).

Kanariak (8.977), Extremadura (9.172) eta Murtziako Eskualdea (9.324) 
izan ziren pertsonako gastu gutxien erakutsi zuten erkidegoak.

Batez besteko gastua pertsonako Euskadin % 22,2 handiagoa izan zen 
estatuko batez bestekoa baino.

2010. urtean gasturik handiena sortu zuten beren diru sarrera nagusia 
norbere kontuko lana zuten familiek, nahiz eta hauek berak izan diren 
azken urteetan jaitsiera handiena jasan dutenak ere, 2006ko 39.389 
euroetatik, 2010eko 36.571 euroetara igarota.

Diru sarrera nagusi legez jabetzaren eta kapitalaren errentak eta beste 
zenbait diru sarrera ohiko dauzkaten familiek, 32.209 euro eragiten 
dituzte.

Gastu txikiena eragin zuten familiak izan ziren diru sarrera nagusi 
legez diru laguntza eta gizarte laguntzak zeuzkatenak (21.000 €) edota 
pentsioak (23.929 €).

Nafarroa eta Euskadiko Aurrezki Kutxen Federazioaren 2010. urteko 
4. hiruhileko Kontsumitzailearen Koiuntura Inkestaren Txostenaren 
arabera, euskal biztanleon heren bat baino zerbait gehixeagok (% 
35,9k) dauka indarrean zelanbaiteko zorpetzeren bat. Proportzio 
orokorra nahiko egonkor gorde ohi da azken urte hauetan, nahiz eta 
honen barru antzeman litekeen zorpetze hipotekarioaren pixkanakako 
handitzea (% 32,5 2010ean) eta neurri bertsuko jaitsiera beste mailegu 
batzuekiko zorpetzean (% 7,1 2010ean); eta mailegu hauen guztien 
proportzioa ere, diru sarreren aldean, handitzen ari da, seguru asko 
hipoteken zorren handitzearen ondorioz.

Hipoteka maileguen guztiz erabilera nagusia da etxebizitzaren 
erosketakoa (% 88,7), izan dadin hau aurrena (% 77,6) edota bigarrena 
(% 11,6). Azpimarratu liteke lehen etxebizitzaren erosketen proportzioa 
puntu eta erdi handitu dela 2009. urtekoaren aldean; ostera, bigarren 
etxebizitzarako hipoteka maileguak puntu oso batean jaitsi dira.
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6. taula: Zorpetzearen eraginaren bilakaera, familia ekonomiaren 
egoeran (zorpetutako familien %a). 2007-2010.

ZORPETZEA 2007 2008 2009 2010
Gutxi nabari da % 10,0 % 15,1 % 10,0 % 9,2
Eramangarria  % 76,6 % 64,9 % 64,8 % 70,1
Gaitza  % 9,9 % 17,2 % 22,4 % 17
Gehiegizkoa  % 3,5 % 2,8 % 2,9 % 3,7

2009 2010
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Galdekatutako pertsona gehienentzat, egina duten zorra eramangarria da 
(% 70,1), edo ez dutena ia nabari (% 9,2). Beste aldetik, beren zorpetze 
maila “gaitz” edota “gehiegizkotzat” daukaten herritarren proportzioa % 
20,7an da.

Zorpetze gaitzaren edo gehiegizkoaren arrazoitzat aipatzen dira, batez ere, 
etxebizitza gastua (% 47,5) eta goi gastuak eta ustekabekoak (% 21,2).

Hala ere, eta oro har, aipatu liteke zorpetzeak suposatzen duen karga mu-
rriztu egin dela 2010. urtean, euskal biztanle guztiei dagokien neurrian.

Txostenak era berean aipatzen du zelan aurrezte aurreikuspenek azken 
hiru urteotako unerik gozoenetako bat islatzen duten. Kontsumitzaileen 
% 11k dio ziur aurreztuko duela, eta % 46k uste du berriz, seguru asko 
egin ahal izango duela.

Iturria: Nafarroa eta Euskadiko Aurrezki Kutxen Federazioa. 2010. urteko 4. hiruhileko Kontsumitzai-
learen Koiuntura Inkestaren Txostena.

7. taula: Aurrezki aukerak euskal familietan (zorpetutako familien %ak). 
2007-2010.

FAMILIEN AURREZKIA 2007 2008 2009 2010
Aurrezte aukera % 21,3 % 19,2 % 13,7 % 26,3

Zorpetzearen gainetikoa % 14,4 % 14,6 % 5,8 % 12,4
Erdia baino gehiago % 2,3 % 2,5 % 6,4 % 9,5
Erdia baino gutxiago % 4,5 % 2,0 % 1,7 % 4,3
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Barne Produktu Gordina eta PBGa biztanleko

Errenta pertsonala eta familiakoa

Etxeetako diru sarrerak eta gastuak [
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Babes soziala eta Gizarte Zerbitzuak

Zalantza barik Europar Batasuna eredu gertatzen da mundu mailan 
babes sozialerako sistemei dagokienean. Sistema hauek aukera 
eskaintzen dute hainbat estutasun egoerari aurre egin ahal izateko, hala 
zelan, langabezia, osasun egoera, ezintasuna, familia egoera edota 
zahartzaroa. Gainera, aldi berean bermatzen du zerbitzu ugaritarako 
sarbidea gizarte ongizatea bermatu ahal izateko ezinbestekoak direnak.

Babes sozialera sistemen antolaketa eta finantziazioa estatu kideen ardura 
pekoa da. Hala ere, EBk paper berezia dauka bere legediaren bidez ere, 
estatu bakoitzaren gizarte segurantza erregimenen koordinazioan eta 
babes sozialerako sistemen modernizazioan.

Europako Batzordeak 2006. urtean arrazionalizazio eta integrazio proze-
su garrantzizko bat egituratu zuen babes eta gizarte barneratze kontuetan, 
helburu izanik, murriztea, arintzea eta eraginkorrago bihurtzea elkarrekiko 
lankidetza, eta estatu bakoitzeko plan eta estrategia zehatzen segimendua 
eta ebaluazioa. Aipatu estrategiek osatzen dute babes sozial eta gizarte 
barneratzeko Estrategien Txosten Nazionala, dokumentu bakar batean bil-
tzeko asmo dituena estatu mailako gizarte politikak datozen urte haueta-
rako, kasuan helburua izanik, elkar bizitza eta gizarte kohesioa bermatzea.

Babes sozial eta gizarte barneratzeko Estrategien Bigarren Txosten 
Nazionalak (2008 - 2010) indartu egiten ditu aurreko planean lehenetsitako 
helburu berberak, eta aldi honetan norabide estrategiko bikoitz batean 
bideratzen ditu:

• Gizarte barneratze aktiboa bultzatzea, hau da, laneko barneratzea 
sustatzea, errenten berme politika egoki batekin eta kalitatezko zer-
bitzu batzuetarako sarbidearekin lotuta, eta oso bereziki hezkuntza 
zerbitzuetarakoarekin.

• Behar bezala heltzea bereziki immigrazioaren hazkundeak eta biz-
tanleon zahartzeak gizarte bazterketan daukaten eraginari.

Osasun arretan, eta epe luzeko zaintza kontuetan, helburua jarraitzea da 
estatuetako osasun sistemen indartze eta eguneratze prozesuekin, eta 
arreta sistema bat ezartzea menpekotasunen bat dutenentzako.

Txosten hau oinarrizko erreferentzia bihurtzen da gura legez eskuratu 
ahal izateko 2010. urtea: Pobrezia eta Gizarte Bazterkeriaren Aurkako 
Borrokaren Urte Europarra.

Grafikoak  • Taulak

ADINA 

2009 2010

Alokairua 
kontuan 
hartuta 

Alokairua 
kontuan 

hartu 
gabe 

Alokairua 
kontuan 
hartuta 

Alokairua 
kontuan 

hartu 
gabe 

16 urtez azpitik % 23,2 % 20,7 % 25,3 % 24,7
16 eta 64 urte 
bitartean % 17,1 % 14,7 % 19,4 % 17,1

65 urte edo 
gehiago % 25,7 % 13,7 % 21,7 % 10,1

GUZTIRA % 19,5 % 15,5 % 20,7 % 17,1

8. taula: Pobrezia erlatiboaren tasa Espainiako estatuan, adina kontuan 
(%). 2010.

Iturria: EIN, Bizi Baldintzei buruzko Galdetegia. 2010. 
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Espainian pobrezia tasa erlatiboa biztanle egoiliarren % 20,7an dago 
kokatua. Eta adina kontuan, pobrezia erlatibo tasa handiena 16 urtez be-
hekoen artean ageri da, 2009ko % 23,2tik, % 25,3ra igaroz 2010ean.

Pobrezia arrisku tasa % 18,2ra jaisten da, baldin eta alokairuaren 
balioa kontuan hartzen bada.

Familia bizi deneko etxebizitza baliotzat hartzeak, hau bere jabetzakoa 
duenean edota doan utzia baldin badu, pobrezia tasa nabarmen 
murriztea eragiten du adin tarte guztietan ere, eta oso bereziki 65 
urtez gorakoen artean.

Pobrezia arrisku tasa sexuaren arabera aztertuz, azpimarragarria da 
desberdintasunak egoten jarraitzen dutela gizonezko eta andrazkoen 
artean, eta bereziki nabari da desberdintasun hau, hiru puntuz 
gorakoa ere, 65 urte baino gehiagoko gizaseme (% 19,9) eta 65 urte 
baino gehiagoko andreen artean (% 23,1).

EINek landutako Etxebizitza bako Pertsonen gaineko Galdetegiak ema-
ten dizkigun datuei bagagozkio, Espainiako etxebizitzarik gabeko pertso-
nendako zentroek, batez beste, 13.701 pertsona hartu zituzten egunero 
2010. urtean zehar, eta honek % 15,7ko hazkundea esan gura du 2009. 
urtean jasotako datuen aldean, orduan 11.844 pertsona izan ziren eta.
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9. taula: Gizarte babes zerbitzuen oinarrizko adierazleak.

Iturria: Lan eta Immigrazio Ministerioko Urtekaria. 2010. (Gizarte Babeseko Kontu Integratuak Euro-
pako Estatistika neurrietan, GBEES). Eustat.

ADIERAZLEAK EUSKAL 
AE (2008) 

ESPAINIA 
(2009)

Gizarte babes zerbitzu laguntzak biztanle-
ko guztira 6.181 € 5.622 €

Osasun zerbitzu laguntzak biztanleko 1.895 € 1.422 €
Langabezia laguntzak lanik gabe dagoen 
pertsonako 12.137 € 6.762 €

Grafikoak  • Taulak
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Gero eta handiagoa da edozelako bazterketa faktore hainbatek eragindako 
pertsonen kopurua, eta gizarte babeserako kontu integratuek, Europako 
Estatistika neurrietan (GBEES), adierazten dute, orotako 3.293.138 milioi 
euroko gizarte babes gastu bat EBrako 2008. urterako, eta honek 5.530 
euro esan gura du biztanleko. Espainiako kasuan 2009. urteko gastua 
263.910 milioi eurotara etorri da (5.622 euro biztanleko).

Euskadin Eustaten datuen arabera, alor berean erabilitako errekurtsoen 
bolumena guztira, 2008. urtean, 13.621,5 milioi eurotara iritsi zen, eta 
6.181 €koa izan zen biztanleko gastua.

Gizarte babesa EAEn

Gizarte zerbitzuak eta eskaintzak Bizkaian

Gizarte zerbitzuak eta eskaintzak Bilbon



 

104. or.

 
Biztanleen egoera ekonomikoa eta 
gizarte zerbitzuak5

KAP
Bilboko Urtekari Sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Dokumentua 
osorik

Gizarte babesa EAEn [

Hala Gizarte Zerbitzuei buruzko Legea (12/2008 Legea, abenduaren 
5ekoa), zelan Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legea 
(18/2008 Legea, abenduaren 23koa), biak ere Eusko Legebiltzarrak 
onartuak 2008an, erregulatzen eta ordenatzen dute Euskal Autonomia 
Erkidegoan Diru Sarreren Berme Sistema, orokortzen dute giza laguntza 
eta zerbitzuetarako sarbidea, eta bermatu gura dute hiritarron giza 
eskubideen gauzatze eraginkorra.

2010. urtean zehar, diru sarreren berme sistemaren orotako gastua 389,9 
milioi eurotara iritsi da. Sistemak bere barne hartzen ditu Diru Sarrerak 
Bermatzeko Errenta (DSBE), Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio 
Osagarriak (EGPO) eta Gizarte Larrialdietarako Laguntzak (GLL).

10. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren bilakaera EAEn, 2010.

Iturria: Lanbide. Gizarte prestazioen balantze ekonomikoa 2010. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Grafikoak  • Taulak

ADIERAZLEAK 2009 2010 ▲▼
Gastua (milioi eurotan) 241,6 314,8 % 30
Familia hartzaileak 48.489 55.020 % 13,46
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Bizkaian DSBEaren familia hartzaileen kopurua hazi egin zen 2010ean 
% 15,6 bat aurreko urteko datuaren aldean eta 37.903ko kopurua iritsi 
zuen, guztien arteko % 69.

Ekonomia eta finantzen krisiak areagotu eta larriagotu egin du gizarte ko-
hesioaren haustura egoera, eta bazterketa eragile berrien indartze prozesu 
gisa egin du behar. Pobrezia mota berriak agertu dira, desberdintasun eko-
nomikoetatik harantzago doazenak - enpleguen kolokatasunarekin zerikusi 
duten kontuak, prestakuntza gabeziekin, etxebizitza duin baterako sarrera 
zailtasunekin, osasun baldintza ahulekin edota gizarte eta familia sareen 
eskasiarekin -. Guztiek itxuratzen dute pobrezia aurpegi askotako fenome-
no bat legez, eta bere horretan tinkatzen dena hiritar askoren langabezia 
egoera iraunkor luzea dela eta, izan hauek gizonezko, edo andrazko.

Zentzu honetan, Caritasek erantzun ahal izan dituen eskaeren gaineko VI. 
txostenak jasotzen du zelan 2010. urtean 300.000 pertsona inguru hurbil-
du ziren lehen aldiz erakunde honetara zelanbaiteko laguntza eske.

Lan eta Immigrazio Ministerioak argitaraturiko datuen arabera, langa-
bezia laguntzen onuradun ziren pertsonen kopurua Euskadin 2010. ur-
tean 85.385 herritarretakoa da, % 8,97 gehiago aurreko urtean baino.

Laguntza hauen banaketak 2010. urtean erakusten du Euskal 
Autonomia Erkidegoan langabeziagatik zelanbaiteko laguntzaren 
bat jasotzen duten pertsonen % 62,9, egiten duela ordaindutakoaren 
araberako prestazio legez, lanpostua nahi gabe galdu duten neurrian, 
eta 360 eguneko epe batez baino luzeagoz kotizatu dutelako Gizarte 
Segurantzan. % 35,3 batek jasotzen ditu laguntzazko prestazioak, 
edota dagoeneko ordaindutakoaren araberako prestazioak amaitu 
dituzten pertsonei zuzendutako laguntzak, baldin eta erakunde arteko 
gutxieneko soldataren % 75 baino diru sarrera txikiagoak baldin 
badauzkate, edo familia ardurak, edo, halakorik ez baldin badaukate 
ere, 45 urtez gorakoak baldin badira, eta langabezia egoeran 
jarraitzen baldin badute. Azkenik, % 1,8k jasotzen du Gizarteratzeko 
Errenta Aktiboa, laguntza hau bideratua egonik EAGSaren % 75 
baino gutxiago biltzen duten multzoei, zailtasun bereziak dituztenei 
enplegua aurkitzeko, edota behar ekonomikoko egoeran daudenei.

11. taula: Langabezia diru laguntzen onuradun diren pertsonak EAEn, 
haien motaren arabera. 2010.

Iturria: Lan eta Immigrazio Ministerioko Estatistika Urtekaria. 2010.

PRESTAZIO MOTA 2009 2010 ▲▼ 
(%)

Kontribuzio maila 55.850 53.731 -3,79
Kontributiboa 55.957 53.647 -3,51
Aldi baterako langileak nekazaritzan 107 84 -21,50

Laguntza maila 21.260 30.146 41,80
Subsidioa 21.260 25.742 21,08
Aldi baterako babes programa, 
langabeziagatik eta gizarteratzeko - 4.404 -

Gizarteratze Errenta Aktiboa 1.137 1.508 32,63
GUZTIRA 78.355 85.385 8,97
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Langabeziagatiko laguntza guztien ia % 53, 45.010, dagozkio Bizkaiko 
lurraldeari.

Pentsioei dagokienean, eta hau da gizarte babesaren oinarrizko 
kontzeptuetako bat, EAEn guztira 494.843 pentsio jasotzen dira, eta batez 
beste, 966,11 euro dute pentsioko. Datu hauek % 2,94ko hazkundea 
erakusten dute 2009. urtekoen aldean, eta erretiro pentsioen kopurua da 
askogatik hazkunde tasa handiena erakusten duena, % 2,71 batekin.

12. taula: Pentsioak eta hauen batez besteko kopurua EAEn, pentsio motaren arabera. Urte arteko aldaketa. 2010.

Iturria: Lan eta Immigrazio Ministerioko Estatistika Urtekaria. 2010.

PENTSIO MOTA 
2009 2010 ▲▼

Kopurua Batez besteko 
zenbatekoa (€) Kopurua Batez besteko 

zenbatekoa (€) 
Pentsio 
kopurua 

IBatez besteko 
zenbatekoa (€) )

Ezintasun iraunkorrekoak 44.603 1070,23 44.581 1.089,96 -% 0,02 % 1,84
Erretirokoak 297.490 1069,47 305.555 1.101,45 % 2,71 % 3
Alarguntasunekoak 129.791 655,97 130.927 674,66 % 0,87 % 2,84
Umezurtzentzakoak eta familiaren babesekoak 15.766 418,36 15.780 430,95 % 0,08 % 3
GUZTIRA 487.650 938,44 494.843 966,11 % 1,47 % 2,94

Pentsioen % 53 Bizkaiko lurraldeari dagozkio. Batez besteko portzentaje 
honen gainetik, EAEko guztien artetik nabari dira lurralde honetan 
alarguntasunezko pentsioen % 56, eta ume-zurztasunaren % 58.
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Gizarte zerbitzuak eta eskaintzak Bizkaian [

Azken hiru urte hauetako egoera ekonomiko kritikoak, hala EAE osoan, 
zelan Bizkaian, bereziki ikusgarri bihurtzen ditu gero eta pertsona mota 
desberdin eta ugariago batek dauzkan gizarte zerbitzuen beharriza-
nak eta eskaerak. Emandako prestazioak hazten dira, eta era berean, 
erantzundako beharrizanen konplexutasuna.

Bizkaian 2010. urtean 95.000 pertsona baino gehiago artatu behar izan 
zituen Bizkaiko Foru Aldundiak, gehienak gizarte bazterketa arriskuan 
zeuden pertsonak, adin txikikoak eta emakumezkoak, tratu txarren edo 
babes ezaren biktimak, eta guztira 73.000 pertsonatik gora dira zelan-
baiteko laguntza ekonomikoa jaso zutenak.

Ia zerbitzu guztiek handitu behar izan zituzten beren arreta mailak. 
Igoera hau bereziki nabarmena izan zen laguntza ekonomikoei zego-
kienean, eta zehatz, diru sarreren bermeko errenta kontuan.

2010ean, 43.128 familia izan ziren Diru Sarreren Bermeko Errenta 
hartzaile, eta hauetako % 45 izan ziren Bilbon bertan bizi diren familiak. 
Nabarmentzekoa da errenta mota honen pertsona onuradunen 
hazkundea, 23.970 hartzaile berrirekin.

Pertsona hartzailearen soslai nagusiak jarraitzen du izaten: bakarrik 
dagoen andrazkoa, 25 eta 44 urte artekoa, bere ardura peko haurrik 
gabea, eta zelanbaiteko diru sarreraren bat daukana. Egia esan, herritar 
onuradunen % 58,92 ere bakarrik bizi diren pertsonak dira.

Herritar hartzaileen % 25,44k, 65 urtetik gora du, eta % 33,85 pertsona 
atzerritarrak dira.

Grafikoak  • Taulak

Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarrien gaineko datuek, 
ostatu edukitzeko beharrizanak estali ahal izateko (zorpetzea, 
ostatuak edo eta gela alokairua), erakusten dute, 2010eko abenduan 
osagarri berezi hau 9.711 familiek kobratzen zutela, denak ere diru 
sarrerak bermatzeko errentaren hartzaileak aldi berean.

Gizarteratzeko laguntza bereziek helburu dute gizarte bazterketako 
egoeran edo honetarako arriskuan daudekeen pertsonen gizarte 
barneratzea erraztea, eta hauen oinarrizko berrizanei erantzutea. 
2010. urtean 9.931 izan ziren Bizkaian, eta datuak % 13ko hazkun-
dea erakusten du aurreko urtearen aldean.

Guztira, zelanbaiteko mendekotasuna daukaten 33.400 pertsonari 
eskaini zien arreta Bizkaiko Foru Aldundiak 2010. urtean zehar. Eta 
14.000 pertsonak baino gehiagok egiten dute eskaera, balorazio 
bat egin diezaieten. Hauetako 4.931k eskatzen du laguntza 
ekonomikoa Familia Inguruneko arreta zaintzetarako. Eta pertsona 
hauetako gehienek jasotzen dituzte egoitza zerbitzuak, eguneko 
zentroetakoak, tele sorospen zerbitzuak, edota familia inguruneko 
arreta zaintzetarako diru laguntzak.
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Gizarte zerbitzuak eta eskaintzak Bilbon

13. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errenten familia hartzaileak Bizkaian eta Bilbon. 2010.

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia. Gizarte Ekintza Saila. Txostena - Memoria 2010.

Zenbatekoa (€) Familia kop. Diru sarrerekin Diru sarrera barik Onuradun berriak Onuradun izateari 
utzi diotenak

Bizkaia 228.056.732 43.128 
26.888 16.240

23.970 4.676
% 62,34 % 37,6

Bilbo 113.280.774 19.267
10.354 8.913

11.233 2.095
% 53,54 % 46,09
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Bilboko Udalaren datuak ondo esanguratsuak dira ekonomia 
krisiaren ondorioak neurtzeko garaian. Hauek benetan nabarmenak 
izaten jarraitzen dute, eta beraiek azaltzen dute udalak berak giza 
zerbitzuen hobekuntzarako egiten diharduen inbertsio ekonomikoaren 
beharrezkotasun eta tamainaren arrazoia.

Grafikoak  • Taulak
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14. taula: Prestazio ekonomikoak: DSGR, GLL eta Laguntza Bereziak, Bilbo. 2009-2010.

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Saila.

LAGUNTZA MOTA 2009 2010 ▲▼

Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta DSBE
Elkarbizitza unitateak 15.469 14.582 -% 5

Pertsonak 26.882 24.206 -% 10
Gastua (€) 101.828.818 112.689.517 % 10

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak
Elkarbizitza unitateak 9.561 3.984 -% 58

Gastua (€) 14.154.346 5.288.022 -% 62

Udalaren laguntza bereziak
Elkarbizitza unitateak 151 202 % 33,77

Gastua (€) 270.254 299.937 % 10.98

15. taula: DSGR eta GLL laguntzen pertsona hartzaileen ehunekoak, barrutietan. 2010.

Iturria: Bilboko Udala. Gizarte Ekintza Saila. Bilbo zenbatekoetan.

BARRUTIAK Biztanleak DSGR GLL 
Pertsona hartzaileak % Pertsona hartzaileak %

DEUSTU 50.939 2.346 4,60 403 0,79
URIBARRI 38.154 2.286 5,99 355 0,93
OTXARKOAGA-TXURDINAGA 28.240 2.710 9,59 538 1,90
BEGOÑA 42.661 2.848 6,67 552 1,29
IBAIONDO 55.314 6.132 11,08 792 1,43
ABANDO 51.687 1.513 2,92 247 0,47
ERREKALDE 53.673 4.292 7,99 724 1,34
BASURTO- ZORROZA 33.403 2.079 6,22 373 1,11
GUZTIRA 354.071 24.206 7,55 3.984 1,12

Guztira 14.582 familiak jasotzen dute DSBEa 2010. urtean Bilboko 
udalerrian, eta 24.206 pertsona dira laguntza honen onuradunak, % 
10 gutxiago hala ere, 2009an baino.

Eta ahalegin ekonomikoa handitu den arren, 2010ean aldatu egin ziren 
laguntza mota hauetara iristeko irizpideak Honek bere eragina izan du 
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pertsona onuradunen kopuruan 2009ko urtearen aldean eta 583 laguntza 
ukatu dira, 3.241 eten eta beste 2.331 behin-behineko eten proposamen 
egin dira, bete beharreko baldintzak betetzen ez ote ziren zantzuz.

Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriaren ezarpenak, aldaketa 
handia eragin du Eusko Jaurlaritzaren laguntza kopuruetan, gizarte 
larrialdietarako laguntzei aurre egiteko garaian. Arrazoi honegatik igaro gara 
9.000 pertsona onuradunetatik 2009an, 2010eko ia 4.000tara.

Ibaiondok eta Otxarkoaga - Txurdinagak jarraitzen dute izaten DSGEaren 
pertsona hartzaile kopuru handiena biltzen duten barrutiak. Otxarkoaga - 
Txurdinagan bertako biztanle guztien% 9,59 dira, eta % 11,08 Ibaiondoko 

16. taula: Bilboko udal gizarte zerbitzuetan arreta emandako pertsonak. 2010.

ZERBITZUAK DATUAK 2010

Oinarrizko gizarte zerbitzuak 45.014 kasu aktibo
79.581 pertsona

Oinarrizko etxeko laguntza 14.967 pertsona artatuak
Konpainia zerbitzua 50.992 zerbitzu ordu
Tele laguntza zerbitzua 4.723 zerbitzu aktibo

Sarrerak egoitzetan 

42 pertsona autonomo etxebizitza 
komunetan

Egoitzetako sarrerak Foru Aldundiak 
kudeatzen ditu

Sarrerak eguneko zentroetan Foru Aldundiak kudeatuak
Gizarte - hezkuntza 
esku hartzea 

631 espediente
1.501 adin txikiko eta 1.128 heldu

Arreta psikosoziala 155 espediente
Gizarte larrialdiak 400 urgentzia
Laguntza bereziak 
gizarteratzeko 2.163 espediente

Gizarteratze hitzarmenak 624 berri
200 hitzarmen berrikusi

Elexabarriko aterpea 1.729 pertsona desberdin
2.131 ostatu emate

Etorkinak Berdintasun Saila
Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Saila.

barrutiko biztanleen artean. Abando, Deustu eta Uribarri ageri dira, 
ordena honetan, beste muturrean.

Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Sailak eskaintzen dituen datuetan 
behin berriro nabari dira gaur eguneko egoera ekonomikoaren 
ondorioak, eta % 8 pertsona gehiago dira Gizarte Zerbitzuen 
Oinarrizko Unitateek beren arreta pean hartu behar izaniko pertsonak 
aurreko urtearen aldean. Bestalde, Elexabarriko aterpean ostatu 
emandako pertsonen kopurua ere hazi egiten da % 10 batean 2009ko 
urtearen aldean, guztira 1.729 pertsona izanik ostatu harturikoak eta 
2.131 ostatu emateak.

Azkenik, hazkunde nabarmena topatzen da ere Etxeko Laguntza 
oinarrizkoan edota Tele Laguntza bezalako Zerbitzuetan arreta 
emandako pertsonen kopuruan, Bilboko biztanleen pixkanakako 
zahartzearen ondorio.

Gizarte Zerbitzuen eta Gizarte Ekintzaren azken Estatistikaren 
arabera, Bilbon 2009. urtean hazi egin da biztanleen osotasunari 
eskainitako zerbitzu zentroen kopurua, eta guztira dagoeneko 642 
dira, % 3,7 gehiago 2008. urtean geneuzkanak baino.

17. taula: Gizarte Zerbitzuak zentro motaren arabera, Bilbo. 2008-2009.

ZENTRO MOTA 
Bilbo

2008 2009
Elkarteak 77 77
Zerbitzu tekniko orokorrak 33 35
Orientazio zentroak 1 1
Eguneko zentroak 123 121
Egoitzak 282 290
Enplegu zentro bereziak 22 23
Beste 81 95
GIZARTE ZERBITZU ZENTROAK 
GUZTIRA 619 642

Iturria: Eustat, Gizarte Zerbitzuen Estatistika.
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18. taula: Gizarte Zerbitzuetako beharginak, gastua eta finantziazioa, EAEn eta Bizkaian. 2008-2009.

Iturria: EUSTAT. Gizarte Zerbitzu eta Gizarte Ekintzaren Estatistika.

Gizarte Zerbitzuetako pertsonala, gastua eta finantzaketa

Eustatek landutako Gizarte Zerbitzuen Estatistikaren arabera, gizarte 
zerbitzuetan diharduen behargin kopuruak 2.666 lanpostu berritan egin du 
gora EAEn 2009. urtean, eta guztira 25.890 behargin kopuru enplegatura 
iritsi da, honen barruan kontuan hartu barik etxeko laguntzarako edo arreta 
zuzenerako azpikontratatuko beharginak. Enplegatu propioen hazkundearen 
% 4,8 Bizkaian gertatu da.

Datu hauen arabera, gizarte zerbitzuetako gastua Euskal AEn, 2.122 milioi 
eurotara iritsi da 2009. urtean, % 15 gehiago ia 2008ko urtean baino. Gastu 
hau guztia euskal BPGaren % 3,3 da eta batez besteko 978 euroko gastua 
esan gura du biztanleko, % 13,7 areago 2008. urtean baino.

Administrazio publikoen ahalegina Euskal AEn 1.591 milioi eurotara iristen 
da, eta hau da gastu guztiaren % 74; gainerakoa sektore pribatuak ekartzen 
du. Bizkaian ere, administrazio publikoen gastua % 74ra iritsi da, 2008. 
urtean erabilitakoaren ederto gainetik.
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GIZARTE ZERBITZUAK 
2008 2009 ▲▼

EAE Bizkaia Bilbo EAE Bizkaia EAE Bizkaia
Beharginak guztira 43.641 20.273 - 46.307 21.119  6,10 4,17

Pertsonal propioa 24.683 12.498 4.641 25.890 13.109 4,8 4,88
Borondatezko pertsonala 18.958 7.775 - 20.417 8.010 7,6 3

Gastu guztia (milaka euro) 1.861.067 975.562 544.823 2.122.914 1.133.224 14,6 16,16
Gastu korrontea 1.342.916 667.703 272.770 1.427.917 712.659 4.56 6,73
Transferentziak familietara 425.215 265.265 247.242 576.342 364.261 35,54 37,31
Kapital gastua 92.936 42.593 24.811 118.654 56.305 27,67 32,19

Finantziazioa 1.861.067 975.562 544.823 2.122.914 1.133.224 14,06 16,16
Publikoa 1.346.932 698.765 446.753 1.591.397 844.142 18,14 20,80
Pribatua 514.135 276.797 98.070 531.547 289.083 3,38 4,43

Gastua / Biztanleko (eurotan) 860,4 847,5 - 978,7 984,0 13,74 16,10
Gastua / BPG 2,7 2,8 - 3,3 3,4 22,2 21,42
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1. grafikoa: Barne Produktu Gordinaren banaketa biztanleko. 2010. ►

2. grafikoa: BPGaren aldaketaren urtekako bilakaera (%), per capita eta  ►
biztanleko, EAEn eta lurralde historikoetan. 2010.

3. grafikoa: Familien errenta gordin erabilgarria (per capita), hainbat  ►
esparru kontuan. 2000-2008.

4. grafikoa: Familia errenta garaienak eta baxuenak auzoen arabera,  ►
barrutietan. 2006.

5. grafikoa: Familien urteko gastuaren egituraren bilakaera (%) EAEn. 2010. ►
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Iturria: EIN. Espainiako Eskualde Kontabilitatea. 2000 oinarria.

1. grafikoa: Barne Produktu Gordinaren banaketa  [
biztanleko. 2010.

2. grafikoa: BPGaren aldaketaren urtekako 
bilakaera (%), per capita eta biztanleko, EAEn eta 
lurralde historikoetan. 2010.

3. grafikoa: Familien errenta gordin erabilgarria 
(per capita), hainbat esparru kontuan. 2000-2008.

4. grafikoa: Familia errenta garaienak eta baxuenak 
auzoen arabera, barrutietan. 2006.

5. grafikoa: Familien urteko gastuaren egituraren 
bilakaera (%) EAEn. 2010.
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Iturria: Eustat. Kontu Ekonomikoak.

1. grafikoa: Barne Produktu Gordinaren banaketa 
biztanleko. 2010.

2. grafikoa: BPGaren aldaketaren urtekako  [
bilakaera (%), per capita eta biztanleko, EAEn eta 
lurralde historikoetan. 2010.

3. grafikoa: Familien errenta gordin erabilgarria 
(per capita), hainbat esparru kontuan. 2000-2008.

4. grafikoa: Familia errenta garaienak eta baxuenak 
auzoen arabera, barrutietan. 2006.

5. grafikoa: Familien urteko gastuaren egituraren 
bilakaera (%) EAEn. 2010.
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Iturria: EIN. Espainiako Eskualde Kontabilitatea. 2000 oinarri. Familia sektoreko errenta kontuak.

1. grafikoa: Barne Produktu Gordinaren banaketa 
biztanleko. 2010.

2. grafikoa: BPGaren aldaketaren urtekako bi-
lakaera (%), per capita eta biztanleko, EAEn eta 
lurralde historikoetan. 2010.

3. grafikoa: Familien errenta gordin erabilgarria  [
(per capita), hainbat esparru kontuan. 2000-2008.

4. grafikoa: Familia errenta garaienak eta baxuenak 
auzoen arabera, barrutietan. 2006.

5. grafikoa: Familien urteko gastuaren egituraren 
bilakaera (%) EAEn. 2010.

Biztanleen egoera ekonomikoa
Babes soziala eta Gizarte Zerbitzuak
Gizarte Zerbitzuetako pertsonala, gastua eta finantzaketa

EAE Bizkaia Estatua Gipuzkoa Madril Bartzelona NavarraAraba 

10.000

11.500

13.000

14.500

16.000

17.500

19.000

20.500

22.000

200820072006200520042003200220012000



  
Biztanleen egoera ekonomikoa eta 
gizarte zerbitzuak5

KAP
Bilboko Urtekari Sozioekonomikoa 2010

Grafikoak  • Taulak

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Dokumentua 
osorik

Iturria: Eustat. Errenta Pertsonalen eta Familiarren Estatistikak.

1. grafikoa: Barne Produktu Gordinaren banaketa 
biztanleko. 2010.

2. grafikoa: BPGaren aldaketaren urtekako 
bilakaera (%), per capita eta biztanleko, EAEn eta 
lurralde historikoetan. 2010.

3. grafikoa: Familien errenta gordin erabilgarria 
(per capita), hainbat esparru kontuan. 2000-2008.

4. grafikoa: Familia errenta garaienak eta  [
baxuenak auzoen arabera, barrutietan. 2006.

5. grafikoa: Familien urteko gastuaren egituraren 
bilakaera (%) EAEn. 2010.
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Iturria: EIN. Familia aurrekontuen galdetegia.

1. grafikoa: Barne Produktu Gordinaren banaketa 
biztanleko. 2010.

2. grafikoa: BPGaren aldaketaren urtekako 
bilakaera (%), per capita eta biztanleko, EAEn eta 
lurralde historikoetan. 2010.

3. grafikoa: Familien errenta gordin erabilgarria 
(per capita), hainbat esparru kontuan. 2000-2008.

4. grafikoa: Familia errenta garaienak eta baxuenak 
auzoen arabera, barrutietan. 2006.

5. grafikoa: Familien urteko gastuaren egituraren  [
bilakaera (%) EAEn. 2010.
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Taulak [

11. taula: Langabezia diru laguntzen onuradun diren pertsonak EAEn,  ►
haien motaren arabera. 2010.

12. taula: Pentsioak eta hauen batez besteko kopurua EAEn, pentsio  ►
motaren arabera. Urte arteko aldaketa. 2010.

13. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errenten familia hartzaileak Bizkaian  ►
eta Bilbon. 2010.

14. taula: Prestazio ekonomikoak: DSGR, GLL eta Laguntza Bereziak,  ►
Bilbo. 2009-2010.

15. taula: DSGR eta GLL laguntzen pertsona hartzaileen ehunekoak,  ►
barrutietan. 2010.

16. taula: Bilboko udal gizarte zerbitzuetan arreta emandako pertsonak.  ►
2010.

17. taula: Gizarte Zerbitzuak zentro motaren arabera, Bilbo. 2008-2009. ►

18. taula: Gizarte Zerbitzuetako beharginak, gastua eta finantziazioa,  ►
EAEn eta Bizkaian. 2008-2009.
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1. taula: BPGa lurralde historikoetan (milaka €tan). 2009-2010. ►

2. taula: BPG per capita lurralde historiko eta hiriburuetan. 2008. ►

3. taula: Batez besteko errenta pertsonal eta familiakoa (€), hainbat esparru  ►
kontuan. 2003-2006.

4. taula: Errenta pertsonala eta familiakoa. Bilbo auzoetan. 2006. ►

5. taula: Urteko batez besteko errenta, etxeko, pertsonako eta kontsumo  ►
unitateko (€). 2010.

6. taula: Zorpetzearen eraginaren bilakaera, familia ekonomiaren egoeran  ►
(zorpetutako familien %a). 2007-2010.

7. taula: Aurrezki aukerak euskal familietan (zorpetutako familien %ak).  ►
2007-2010.

8. taula: Pobrezia erlatiboaren tasa Espainiako estatuan, adina kontuan  ►
(%). 2010.

9. taula: Gizarte babes zerbitzuen oinarrizko adierazleak. ►

10. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren bilakaera EAEn, 2010. ►
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Iturria: EUSTAT. Kontu Ekonomikoak. Aurrerapena 2010.

1. taula: BPGa lurralde historikoetan (milaka  [
€tan). 2009-2010.

2. taula: BPG per capita lurralde historiko eta 
hiriburuetan. 2008.

3. taula: Batez besteko errenta pertsonal eta 
familiakoa (€), hainbat esparru kontuan. 2003-
2006.

4. taula: Errenta pertsonala eta familiakoa. Bilbo 
auzoetan. 2006.

5. taula: Urteko batez besteko errenta, etxeko, 
pertsonako eta kontsumo unitateko (€). 2010.

6. taula: Zorpetzearen eraginaren bilakaera, 
familia ekonomiaren egoeran (zorpetutako 
familien %a). 2007-2010.

7. taula: Aurrezki aukerak euskal familietan 
(zorpetutako familien %ak). 2007-2010.

8. taula: Pobrezia erlatiboaren tasa Espainiako 
estatuan, adina kontuan (%). 2010.

9. taula: Gizarte babes zerbitzuen oinarrizko 
adierazleak.

10. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren 
bilakaera EAEn, 2010.

11. taula: Langabezia diru laguntzen onuradun 
diren pertsonak EAEn, haien motaren arabera. 
2010.

12. taula: Pentsioak eta hauen batez besteko 
kopurua EAEn, pentsio motaren arabera. Urte 
arteko aldaketa. 2010.

13. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errenten 
familia hartzaileak Bizkaian eta Bilbon. 2010.

14. taula: Prestazio ekonomikoak: DSGR, GLL eta 
Laguntza Bereziak, Bilbo. 2009-2010.
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ESPARRUA 2009 2010 ▲▼
Euskadiko AE 64.225.605 65.419.243 % 1,8
Araba 10.638.533 10.804.777 % 1,6
Bizkaia 32.747.820 33.478.454 % 2,2
Gipuzkoa 20.839.252 21.136.012 % 1,4
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Iturria: Eustat. Kontu Ekonomikoak.(2005 oinarri). (*) Datu barik kasuan.

1. taula: BPGa lurralde historikoetan (milaka 
€tan). 2009-2010.

2. taula: BPG per capita lurralde historiko eta  [
hiriburuetan. 2008.

3. taula: Batez besteko errenta pertsonal eta 
familiakoa (€), hainbat esparru kontuan. 2003-
2006.

4. taula: Errenta pertsonala eta familiakoa. Bilbo 
auzoetan. 2006.

5. taula: Urteko batez besteko errenta, etxeko, 
pertsonako eta kontsumo unitateko (€). 2010.

6. taula: Zorpetzearen eraginaren bilakaera, 
familia ekonomiaren egoeran (zorpetutako 
familien %a). 2007-2010.

7. taula: Aurrezki aukerak euskal familietan 
(zorpetutako familien %ak). 2007-2010.

8. taula: Pobrezia erlatiboaren tasa Espainiako 
estatuan, adina kontuan (%). 2010.

9. taula: Gizarte babes zerbitzuen oinarrizko 
adierazleak.

10. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren 
bilakaera EAEn, 2010.

11. taula: Langabezia diru laguntzen onuradun 
diren pertsonak EAEn, haien motaren arabera. 
2010.

12. taula: Pentsioak eta hauen batez besteko 
kopurua EAEn, pentsio motaren arabera. Urte 
arteko aldaketa. 2010.

13. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errenten 
familia hartzaileak Bizkaian eta Bilbon. 2010.

14. taula: Prestazio ekonomikoak: DSGR, GLL eta 
Laguntza Bereziak, Bilbo. 2009-2010.

Biztanleen egoera ekonomikoa
Babes soziala eta Gizarte Zerbitzuak
Gizarte Zerbitzuetako pertsonala, gastua eta finantzaketa

EREMUA 2008 2010
Euskadiko AE 31.514 29.988
Lurraldeak
Araba 36.223 33.726
Bizkaia 29.971 28.859
Guipúzcoa 31.951 30.147
Hiriburuak
Vitoria-Gasteiz 33.499 (*)
Bilbo 30.572 (*)
Donostia 32.577 (*)
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Iturria: Errenta Pertsonalen eta Familiarren Estatistikak, Eustat.

1. taula: BPGa lurralde historikoetan (milaka 
€tan). 2009-2010.

2. taula: BPG per capita lurralde historiko eta 
hiriburuetan. 2008.

3. taula: Batez besteko errenta pertsonal eta  [
familiakoa (€), hainbat esparru kontuan. 2003-
2006.

4. taula: Errenta pertsonala eta familiakoa. Bilbo 
auzoetan. 2006.

5. taula: Urteko batez besteko errenta, etxeko, 
pertsonako eta kontsumo unitateko (€). 2010.

6. taula: Zorpetzearen eraginaren bilakaera, 
familia ekonomiaren egoeran (zorpetutako 
familien %a). 2007-2010.

7. taula: Aurrezki aukerak euskal familietan 
(zorpetutako familien %ak). 2007-2010.

8. taula: Pobrezia erlatiboaren tasa Espainiako 
estatuan, adina kontuan (%). 2010.

9. taula: Gizarte babes zerbitzuen oinarrizko 
adierazleak.

10. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren 
bilakaera EAEn, 2010.

11. taula: Langabezia diru laguntzen onuradun 
diren pertsonak EAEn, haien motaren arabera. 
2010.

12. taula: Pentsioak eta hauen batez besteko 
kopurua EAEn, pentsio motaren arabera. Urte 
arteko aldaketa. 2010.

13. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errenten 
familia hartzaileak Bizkaian eta Bilbon. 2010.

14. taula: Prestazio ekonomikoak: DSGR, GLL eta 
Laguntza Bereziak, Bilbo. 2009-2010.
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ESPARRUA 2003 2006 ▲▼
Errenta 

pertsonala 
Errenta 

familiarra
Errenta 

pertsonala 
Errenta 

familiarra
Errenta 

pertsonala 
Errenta 

familiarra
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%
Gasteiz 14.506 35.093 17.597 39.506 21,3% 12,6%
Donostia 15.496 36.525 20.056 43.893 29,4% 20,2%
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Iturria: Eustat. Errenta Pertsonalen eta Familiarren Estatistikak.

1. taula: BPGa lurralde historikoetan (milaka 
€tan). 2009-2010.

2. taula: BPG per capita lurralde historiko eta 
hiriburuetan. 2008.

3. taula: Batez besteko errenta pertsonal eta 
familiakoa (€), hainbat esparru kontuan. 2003-
2006.

4. taula: Errenta pertsonala eta familiakoa. Bilbo  [
auzoetan. 2006.

5. taula: Urteko batez besteko errenta, etxeko, 
pertsonako eta kontsumo unitateko (€). 2010.

6. taula: Zorpetzearen eraginaren bilakaera, 
familia ekonomiaren egoeran (zorpetutako 
familien %a). 2007-2010.

7. taula: Aurrezki aukerak euskal familietan 
(zorpetutako familien %ak). 2007-2010.

8. taula: Pobrezia erlatiboaren tasa Espainiako 
estatuan, adina kontuan (%). 2010.

9. taula: Gizarte babes zerbitzuen oinarrizko 
adierazleak.

10. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren 
bilakaera EAEn, 2010.

11. taula: Langabezia diru laguntzen onuradun 
diren pertsonak EAEn, haien motaren arabera. 
2010.

12. taula: Pentsioak eta hauen batez besteko 
kopurua EAEn, pentsio motaren arabera. Urte 
arteko aldaketa. 2010.

13. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errenten 
familia hartzaileak Bizkaian eta Bilbon. 2010.

14. taula: Prestazio ekonomikoak: DSGR, GLL eta 
Laguntza Bereziak, Bilbo. 2009-2010.
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Egoitza auzoa Errenta 
pertsonala 

Errenta
familiarra

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
Zazpi kaleak 19.818 39.132
Gaztaineta 25.705 54.553
Lorategi Hiria 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
Haitz-leku 9.210 20.048

Egoitza auzoa Errenta 
pertsonala 

Errenta 
familiarra

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
San Pedro - Deustu 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
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Iturria: EIN, Bizi Baldintzei buruzko Galdetegia.

1. taula: BPGa lurralde historikoetan (milaka 
€tan). 2009-2010.

2. taula: BPG per capita lurralde historiko eta 
hiriburuetan. 2008.

3. taula: Batez besteko errenta pertsonal eta 
familiakoa (€), hainbat esparru kontuan. 2003-
2006.

4. taula: Errenta pertsonala eta familiakoa. Bilbo 
auzoetan. 2006.

5. taula: Urteko batez besteko errenta, etxeko,  [
pertsonako eta kontsumo unitateko (€). 2010.

6. taula: Zorpetzearen eraginaren bilakaera, 
familia ekonomiaren egoeran (zorpetutako 
familien %a). 2007-2010.

7. taula: Aurrezki aukerak euskal familietan 
(zorpetutako familien %ak). 2007-2010.

8. taula: Pobrezia erlatiboaren tasa Espainiako 
estatuan, adina kontuan (%). 2010.

9. taula: Gizarte babes zerbitzuen oinarrizko 
adierazleak.

10. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren 
bilakaera EAEn, 2010.

11. taula: Langabezia diru laguntzen onuradun 
diren pertsonak EAEn, haien motaren arabera. 
2010.

12. taula: Pentsioak eta hauen batez besteko 
kopurua EAEn, pentsio motaren arabera. Urte 
arteko aldaketa. 2010.

13. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errenten 
familia hartzaileak Bizkaian eta Bilbon. 2010.

14. taula: Prestazio ekonomikoak: DSGR, GLL eta 
Laguntza Bereziak, Bilbo. 2009-2010.
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ERRENTA 2009 2010 ▲▼
Batez besteko errenta etxeko 26.033 24.890 -% 4,4
Batez besteko errenta pertsonako 9.737 9.371 -% 3,7
Batez besteko errenta kontsumo unitateko 14.747 14.153 % 4
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Iturria: Nafarroa eta Euskadiko Aurrezki Kutxen Federazioa. 2010. urteko 4. hiruhileko Kontsumitzailearen Koiuntura Inkestaren Txostena.

1. taula: BPGa lurralde historikoetan (milaka 
€tan). 2009-2010.

2. taula: BPG per capita lurralde historiko eta 
hiriburuetan. 2008.

3. taula: Batez besteko errenta pertsonal eta 
familiakoa (€), hainbat esparru kontuan. 2003-
2006.

4. taula: Errenta pertsonala eta familiakoa. Bilbo 
auzoetan. 2006.

5. taula: Urteko batez besteko errenta, etxeko, 
pertsonako eta kontsumo unitateko (€). 2010.

6. taula: Zorpetzearen eraginaren bilakaera,  [
familia ekonomiaren egoeran (zorpetutako 
familien %a). 2007-2010.

7. taula: Aurrezki aukerak euskal familietan 
(zorpetutako familien %ak). 2007-2010.

8. taula: Pobrezia erlatiboaren tasa Espainiako 
estatuan, adina kontuan (%). 2010.

9. taula: Gizarte babes zerbitzuen oinarrizko 
adierazleak.

10. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren 
bilakaera EAEn, 2010.

11. taula: Langabezia diru laguntzen onuradun 
diren pertsonak EAEn, haien motaren arabera. 
2010.

12. taula: Pentsioak eta hauen batez besteko 
kopurua EAEn, pentsio motaren arabera. Urte 
arteko aldaketa. 2010.

13. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errenten 
familia hartzaileak Bizkaian eta Bilbon. 2010.

14. taula: Prestazio ekonomikoak: DSGR, GLL eta 
Laguntza Bereziak, Bilbo. 2009-2010.

Biztanleen egoera ekonomikoa
Babes soziala eta Gizarte Zerbitzuak
Gizarte Zerbitzuetako pertsonala, gastua eta finantzaketa

ZORPETZEA 2007 2008 2009 2010
Gutxi nabari da % 10,0 % 15,1 % 10,0 % 9,2
Eramangarria  % 76,6 % 64,9 % 64,8 % 70,1
Gaitza  % 9,9 % 17,2 % 22,4 % 17
Gehiegizkoa  % 3,5 % 2,8 % 2,9 % 3,7
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Iturria: Nafarroa eta Euskadiko Aurrezki Kutxen Federazioa. 2010. urteko 4. hiruhileko Kontsumitzailearen Koiuntura Inkestaren Txostena.

1. taula: BPGa lurralde historikoetan (milaka 
€tan). 2009-2010.

2. taula: BPG per capita lurralde historiko eta 
hiriburuetan. 2008.

3. taula: Batez besteko errenta pertsonal eta 
familiakoa (€), hainbat esparru kontuan. 2003-
2006.

4. taula: Errenta pertsonala eta familiakoa. Bilbo 
auzoetan. 2006.

5. taula: Urteko batez besteko errenta, etxeko, 
pertsonako eta kontsumo unitateko (€). 2010.

6. taula: Zorpetzearen eraginaren bilakaera, 
familia ekonomiaren egoeran (zorpetutako 
familien %a). 2007-2010.

7. taula: Aurrezki aukerak euskal familietan  [
(zorpetutako familien %ak). 2007-2010.

8. taula: Pobrezia erlatiboaren tasa Espainiako 
estatuan, adina kontuan (%). 2010.

9. taula: Gizarte babes zerbitzuen oinarrizko 
adierazleak.

10. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren 
bilakaera EAEn, 2010.

11. taula: Langabezia diru laguntzen onuradun 
diren pertsonak EAEn, haien motaren arabera. 
2010.

12. taula: Pentsioak eta hauen batez besteko 
kopurua EAEn, pentsio motaren arabera. Urte 
arteko aldaketa. 2010.

13. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errenten 
familia hartzaileak Bizkaian eta Bilbon. 2010.

14. taula: Prestazio ekonomikoak: DSGR, GLL eta 
Laguntza Bereziak, Bilbo. 2009-2010.

Biztanleen egoera ekonomikoa
Babes soziala eta Gizarte Zerbitzuak
Gizarte Zerbitzuetako pertsonala, gastua eta finantzaketa

FAMILIEN AURREZKIA 2007 2008 2009 2010
Aurrezte aukera % 21,3 % 19,2 % 13,7 % 26,3

   Zorpetzearen gainetikoa % 14,4 % 14,6 % 5,8 % 12,4
Erdia baino gehiago % 2,3 % 2,5 % 6,4 % 9,5
Erdia baino gutxiago % 4,5 % 2,0 % 1,7 % 4,3
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familia ekonomiaren egoeran (zorpetutako 
familien %a). 2007-2010.

7. taula: Aurrezki aukerak euskal familietan 
(zorpetutako familien %ak). 2007-2010.

8. taula: Pobrezia erlatiboaren tasa Espainiako  [
estatuan, adina kontuan (%). 2010.

9. taula: Gizarte babes zerbitzuen oinarrizko 
adierazleak.

10. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren 
bilakaera EAEn, 2010.

11. taula: Langabezia diru laguntzen onuradun 
diren pertsonak EAEn, haien motaren arabera. 
2010.

12. taula: Pentsioak eta hauen batez besteko 
kopurua EAEn, pentsio motaren arabera. Urte 
arteko aldaketa. 2010.

13. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errenten 
familia hartzaileak Bizkaian eta Bilbon. 2010.

14. taula: Prestazio ekonomikoak: DSGR, GLL eta 
Laguntza Bereziak, Bilbo. 2009-2010.

Biztanleen egoera ekonomikoa
Babes soziala eta Gizarte Zerbitzuak
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Iturria: EIN, Bizi Baldintzei buruzko Galdetegia. 2010. 

ADINA 
2009 2010

Alokairua kontuan
hartuta 

Alokairua kontuan 
hartu gabe 

Alokairua kontuan 
hartuta 

Alokairua kontuan 
hartu gabe 

16 urtez azpitik % 23,2 % 20,7 % 25,3 % 24,7
16 eta 64 urte bitartean % 17,1 % 14,7 % 19,4 % 17,1
65 urte edo gehiago % 25,7 % 13,7 % 21,7 % 10,1
GUZTIRA % 19,5 % 15,5 % 20,7 % 17,1
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diren pertsonak EAEn, haien motaren arabera. 
2010.

12. taula: Pentsioak eta hauen batez besteko 
kopurua EAEn, pentsio motaren arabera. Urte 
arteko aldaketa. 2010.

13. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errenten 
familia hartzaileak Bizkaian eta Bilbon. 2010.

14. taula: Prestazio ekonomikoak: DSGR, GLL eta 
Laguntza Bereziak, Bilbo. 2009-2010.

Biztanleen egoera ekonomikoa
Babes soziala eta Gizarte Zerbitzuak
Gizarte Zerbitzuetako pertsonala, gastua eta finantzaketa

Iturria: Lan eta Immigrazio Ministerioko Urtekaria. 2010. (Gizarte Babeseko Kontu Integratuak Europako Estatistika neurrietan, GBEES). Eustat.

ADIERAZLEAK EUSKAL AE (2008) Espainia (2009)
Gizarte babes zerbitzu laguntzak biztanleko guztira 6.181 € 5.622 €
Osasun zerbitzu laguntzak biztanleko 1.895 € 1.422 €
Langabezia laguntzak lanik gabe dagoen pertsonako 12.137 € 6.762 €
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11. taula: Langabezia diru laguntzen onuradun 
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2010.

12. taula: Pentsioak eta hauen batez besteko 
kopurua EAEn, pentsio motaren arabera. Urte 
arteko aldaketa. 2010.

13. taula: Diru Sarrerak Bermatzeko Errenten 
familia hartzaileak Bizkaian eta Bilbon. 2010.
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Biztanleen egoera ekonomikoa
Babes soziala eta Gizarte Zerbitzuak
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Iturria: Lanbide. Gizarte prestazioen balantze ekonomikoa 2010. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

ADIERAZLEAK 2009 2010 ▲▼
Gastua (milioi eurotan) 241,6 314,8 % 30
Familia hartzaileak 48.489 55.020 % 13,46
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2010.

12. taula: Pentsioak eta hauen batez besteko 
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arteko aldaketa. 2010.
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Biztanleen egoera ekonomikoa
Babes soziala eta Gizarte Zerbitzuak
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Iturria: Lan eta Immigrazio Ministerioko Estatistika Urtekaria. 2010.

PRESTAZIO MOTA 2009 2010 ▲▼ (%)
Kontribuzio maila 55.850 53.731 -3,79

Kontributiboa 55.957 53.647 -3,51
Aldi baterako langileak nekazaritzan 107 84 -21,50

Laguntza maila 21.260 30.146 41,80
Subsidioa 21.260 25.742 21,08
Aldi baterako babes programa, langabeziagatik eta gizarteratzeko - 4.404 -

Gizarteratze Errenta Aktiboa 1.137 1.508 32,63
GUZTIRA 78.355 85.385 8,97
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11. taula: Langabezia diru laguntzen onuradun 
diren pertsonak EAEn, haien motaren arabera. 
2010.

12. taula: Pentsioak eta hauen batez besteko  [
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arteko aldaketa. 2010.
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Biztanleen egoera ekonomikoa
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Iturria: Lan eta Immigrazio Ministerioko Estatistika Urtekaria. 2010.

PENTSIO MOTA 
2009 2010 ▲▼

Kopurua Batez besteko 
zenbatekoa (€) Kopurua Batez besteko 

zenbatekoa (€) 
Pentsio ko-

purua 
IBatez besteko 
zenbatekoa (€)

Ezintasun iraunkorrekoak 44.603 1070,23 44.581 1.089,96 -% 0,02 % 1,84
Erretirokoak 297.490 1069,47 305.555 1.101,45 % 2,71 % 3
Alarguntasunekoak 129.791 655,97 130.927 674,66 % 0,87 % 2,84
Umezurtzentzakoak eta familiaren 
babesekoak 15.766 418,36 15.780 430,95 % 0,08 % 3

GUZTIRA 487.650 938,44 494.843 966,11 % 1,47 % 2,94
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2010.
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arteko aldaketa. 2010.
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia. Gizarte Ekintza Saila. Txostena - Memoria 2010.

Zenbatekoa (€) Familia kop. Diru sarrerekin Diru sarrera barik Onuradun berriak Onuradun izateari 
utzi diotenak

Bizkaia 228.056.732 43.128 
26.888 16.240

23.970 4.676
% 62,34 % 37,6

Bilbo 113.280.774 19.267
10.354 8.913

11.233 2.095
%53,54 %  46,09
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familia hartzaileak Bizkaian eta Bilbon. 2010.

14. taula: Prestazio ekonomikoak: DSGR, GLL eta  [
Laguntza Bereziak, Bilbo. 2009-2010.

Biztanleen egoera ekonomikoa
Babes soziala eta Gizarte Zerbitzuak
Gizarte Zerbitzuetako pertsonala, gastua eta finantzaketa

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Saila.

LAGUNTZA MOTA 2009 2010 ▲▼

Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta DSBE
Elkarbizitza unitateak 15.469 14.582 -% 5

Pertsonak 26.882 24.206 -% 10
Gastua (€) 101.828.818 112.689.517 % 10

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak
Elkarbizitza unitateak 9.561 3.984 -% 58

Gastua (€) 14.154.346 5.288.022 -% 62

Udalaren laguntza bereziak
Elkarbizitza unitateak 151 202 % 33,77

Gastua (€) 270.254 299.937 % 10.98
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15. taula: DSGR eta GLL laguntzen pertsona  [
hartzaileen ehunekoak, barrutietan. 2010.

16. taula: Bilboko udal gizarte zerbitzuetan arreta 
emandako pertsonak. 2010.

17. taula: Gizarte Zerbitzuak zentro motaren 
arabera, Bilbo. 2008-2009.

18. taula: Gizarte Zerbitzuetako beharginak, 
gastua eta finantziazioa, EAEn eta Bizkaian. 
2008-2009.

Biztanleen egoera ekonomikoa
Babes soziala eta Gizarte Zerbitzuak
Gizarte Zerbitzuetako pertsonala, gastua eta finantzaketa

Iturria: Bilboko Udala. Gizarte Ekintza Saila. Bilbo zenbatekoetan.

BARRUTIAK Biztanleak DSGR GLL 
Pertsona hartzaileak % Pertsona hartzaileak %

DEUSTU 50.939 2.346 4,60 403 0,79
URIBARRI 38.154 2.286 5,99 355 0,93
OTXARKOAGA-TXURDINAGA 28.240 2.710 9,59 538 1,90
BEGOÑA 42.661 2.848 6,67 552 1,29
IBAIONDO 55.314 6.132 11,08 792 1,43
ABANDO 51.687 1.513 2,92 247 0,47
ERREKALDE 53.673 4.292 7,99 724 1,34
BASURTO- ZORROZA 33.403 2.079 6,22 373 1,11
GUZTIRA 354.071 24.206 7,55 3.984 1,12
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15. taula: DSGR eta GLL laguntzen pertsona 
hartzaileen ehunekoak, barrutietan. 2010.

16. taula: Bilboko udal gizarte zerbitzuetan arreta  [
emandako pertsonak. 2010.

17. taula: Gizarte Zerbitzuak zentro motaren 
arabera, Bilbo. 2008-2009.

18. taula: Gizarte Zerbitzuetako beharginak, 
gastua eta finantziazioa, EAEn eta Bizkaian. 
2008-2009.

Biztanleen egoera ekonomikoa
Babes soziala eta Gizarte Zerbitzuak
Gizarte Zerbitzuetako pertsonala, gastua eta finantzaketa

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Saila.

ZERBITZUAK DATUAK 2010

Oinarrizko gizarte zerbitzuak 45.014 kasu aktibo
79.581 pertsona

Oinarrizko etxeko laguntza 14.967 pertsona artatuak
Konpainia zerbitzua 50.992 zerbitzu ordu
Tele laguntza zerbitzua 4.723 zerbitzu aktibo

Sarrerak egoitzetan 42 pertsona autonomo etxebizitza komunetan
 Egoitzetako sarrerak Foru Aldundiak kudeatzen ditu

Sarrerak eguneko zentroetan Foru Aldundiak kudeatuak

Gizarte - hezkuntza esku hartzea 
631 espediente

1.501 adin txikiko eta 1.128 heldu
Arreta psikosoziala

Arreta psikosoziala 155 espediente
Gizarte larrialdiak 400 urgentzia
Laguntza bereziak gizarteratzeko 2.163 espediente

Gizarteratze hitzarmenak 624 berri
200 hitzarmen berrikusi

Elexabarriko aterpea 1.729 pertsona desberdin
2.131 ostatu emate

Etorkinak Berdintasun Saila
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hartzaileen ehunekoak, barrutietan. 2010.

16. taula: Bilboko udal gizarte zerbitzuetan arreta 
emandako pertsonak. 2010.

17. taula: Gizarte Zerbitzuak zentro motaren  [
arabera, Bilbo. 2008-2009.

18. taula: Gizarte Zerbitzuetako beharginak, 
gastua eta finantziazioa, EAEn eta Bizkaian. 
2008-2009.

Biztanleen egoera ekonomikoa
Babes soziala eta Gizarte Zerbitzuak
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Iturria: Eustat, Gizarte Zerbitzuen Estatistika.

ZENTRO MOTA 
Bilbo

2008 2009
Elkarteak 77 77
Zerbitzu tekniko orokorrak 33 35
Orientazio zentroak 1 1
Eguneko zentroak 123 121
Egoitzak 282 290
Enplegu zentro bereziak 22 23
Beste 81 95
GIZARTE ZERBITZU ZENTROAK GUZTIRA 619 642
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15. taula: DSGR eta GLL laguntzen pertsona 
hartzaileen ehunekoak, barrutietan. 2010.

16. taula: Bilboko udal gizarte zerbitzuetan arreta 
emandako pertsonak. 2010.

17. taula: Gizarte Zerbitzuak zentro motaren 
arabera, Bilbo. 2008-2009.

18. taula: Gizarte Zerbitzuetako beharginak,  [
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Iturria: EUSTAT. Gizarte Zerbitzu eta Gizarte Ekintzaren Estatistika.

GIZARTE ZERBITZUAK 
2008 2009 ▲▼

EAE Bizkaia Bilbo EAE Bizkaia EAE Bizkaia
Beharginak guztira 43.641 20.273 - 46.307 21.119  6,10 4,17

Pertsonal propioa 24.683 12.498 4.641 25.890 13.109 4,8 4,88
Borondatezko pertsonala 18.958 7.775 - 20.417 8.010 7,6 3

Gastu guztia (milaka euro) 1.861.067 975.562 544.823 2.122.914 1.133.224 14,6 16,16
Gastu korrontea 1.342.916 667.703 272.770 1.427.917 712.659 4.56 6,73
Transferentziak familietara 425.215 265.265 247.242 576.342 364.261 35,54 37,31
Kapital gastua 92.936 42.593 24.811 118.654 56.305 27,67 32,19

Finantziazioa 1.861.067 975.562 544.823 2.122.914 1.133.224 14,06 16,16
Publikoa 1.346.932 698.765 446.753 1.591.397 844.142 18,14 20,80
Pribatua 514.135 276.797 98.070 531.547 289.083 3,38 4,43

Gastua / Biztanleko (eurotan) 860,4 847,5 - 978,7 984,0 13,74 16,10
Gastua / BPG 2,7 2,8 - 3,3 3,4 22,2 21,42
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Biztanleriaren hezkuntza maila

Eustatek argitaraturiko “Euskadi 27en EBn. 2010. urtea” txosteneko datuen 
arabera, Erkidego Autonomoko biztanleen % 78k ditu gaindituak gutxieneko 
Bigarren Mailako Ikasketak, eta honek, aurreko urtean baino % 0,4 gutxiagok 
esan gura du. Kopuru hau, EB - 27koen batez bestekoen azpitik gertatzen 
da, hau % 78,5n ageri da eta; baina nahiko gorago hala ere, estatu osoko 
tasaren aldean, hau urte beronetarako % 60n ematen denez.

Goragoko mailak erakusten dituzte, esaterako, Txekiar Errepublikak, 
Irlandak edo Frantziak, batzuk azpimarratzeagatik; eta aldiz, azpitik, 
Alemaniak, Italiak edota Portugalek, beste hainbaten artean.

EIN, Estatistika Institutu Nazionalaren datuetan, eta Biztanleria Aktiboaren 
Inkesta oinarri hartuta, 2010. urtean, 25 eta 34 urte bitarteko biztanleen 
% 39,2k burutu ditu goi mailako ikasketak. EB - 27n berriz, datu hau % 
33,3ra jaisten da, 30 eta 34 urte bitarteko biztanleen artean. Ordea, bi 
lurralde esparru horietan ere, emakumezkoak dira portzentaje hoberenak 
erakusten dituztenak, % 44,8 Espainiaren kasuan, 25 eta 34 urte bitarteko 

Biztanleriaren hezkuntza maila EAEn

1. grafikoa: 20 eta 24 urte bitarteko biztanleria, gutxieneko bigarren mailako ikasketak burutu dituena. (%). EB-27.

Iturria: Eustat eta Eurostat, Euskadi 27en EBn. 2010. urtea.

emakumeen artean, eta % 37,2 EB - 27koetan, datu hau 30 eta 34 urte 
bitarteko emakumezkoentzat bada ere.

Iturri beronen arabera, eta 55 eta 64 urte bitarteko biztanleei dagokienean, 
goi mailako ikasketak dituzten gizonezkoen kopurua (% 21,1), nahikoa 
garaiagoa da adin tarte bereko andrazkoena baino (% 14,7).

Zalantza gabe, datu berri honek, aurreko adin tartekoenaren parean, 
aukera eskaintzen digu argi egiaztatzeko emakumezkoek azken 
20 urteotan erakutsi duten hazkunde nabarmena unibertsitateko 
ikaskuntzen sarbidean.

Unibertsitateko ikasketei dagokienez - ia sarbide orokorreko aukera 
eskaintzen duen ikasketa maila gaur egun, hala Espainian, zelan EAEn 
-, EINek argitaraturiko azken datuek adierazten dute, 2009 - 2010 
ikasturtean, 1.412.472 ikasle izan direla unibertsitateko ikasketen lehen 
edo bigarren zikloan, edo gradukoetan matrikulatu direnak, eta horrek 

Biztanleriaren hezkuntza maila
Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa
Araubide bereziko irakaskuntza
Unibertsitateko irakaskuntza
Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea
Atzerritarren hezkuntza maila
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2. grafikoa: Unibertsitatean matrikulaturiko ikasleak Erkidego Autonomoetan, eta biztanle guztien gaineko %etan. 2009 - 2010.

Iturria: EIN. Unibertsitate Ikaskuntzaren Estatistika Espainian 2009-2010.

Biztanleriaren hezkuntza maila EAEnaurreko ikasturtean baino % 1,5 gehiago esan gura du. Kopuru orokor 
honetatik, 764.054 dira emakumezko (% 54,1).

Kopuru absolutuetan, unibertsitate ikasleen kopuru rankingaren burua, 
Andaluziak hartzen du, eta ondoren datozkio Madril eta Katalunia.

Edonola ere, sailkapen hori sustraitik aldatzen da Erkidego Autonomoetako 
biztanleen gainean begiratzen bazaio unibertsitate matrikularen ratioari. 
Aukera hori kontuan, Madril da lehen postuan ageri dena, % 3,03 biztanle 
matrikulaturekin 2009 - 2010 urtean bertako unibertsitate, publiko zein 
pribatu, desberdinetan. Bigarren lekuan ageri da Gaztela - Leon, % 2,94 
ikasle matrikulaturekin biztanle egoiliar guztien artean. Ratiorik okerrena 

erakusten duten erkidegoak dira, Gaztela - Mantxa (% 1,19) eta 
Balear Irlak (% 0,93).

EAEk, kopuru absolutuetan, eta aipatu iturri beraren arabera, seigarren 
lekua hartzen du, 51.418 pertsona matrikulatu emanik. Biztanle 
kopurua kontuan, bosgarren erkidego autonomoa da, eta bertako 
biztanleen % 2,36 ditu matrikulatuak Unibertsitate Ikaskuntzan.

M
ad

ril
 

G
az

te
la

 e
ta

 L
eo

n 

A
nd

al
uz

ia
 

Va
le

nt
zi

ak
o 

E
rk

. 

M
ur

tz
ia

 

E
us

ka
di

G
al

iz
ia

 

N
af

ar
ro

a 

K
at

al
un

ia
 

A
st

ur
ia

s

A
ra

go
i 

K
an

ar
ia

k 

E
xt

re
m

ad
ur

a

K
an

ar
ia

k 

K
an

ta
br

ia
 

G
az

te
la

 - 
M

an
tx

a 

C
eu

ta

B
al

ea
rr

ak
 

M
el

ill
a

Ikasle matrikulatuakBiztanle guztien gaineko % 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0

50.000

10.0000

15.0000

20.0000

25.0000
3,03 2,94 2,58

2,59

2,02
2,36

1,97 1,79
2,1 2,07

1,88
1,6 1,5 1,64

1,19

1,58

0,93
1,23

2

Biztanleriaren hezkuntza maila
Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa
Araubide bereziko irakaskuntza
Unibertsitateko irakaskuntza
Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea
Atzerritarren hezkuntza maila



 

113. or.

 
Hezkuntza eta prestakuntza6

KAP
Bilboko Urtekari Sozioekonomikoa 2010

Dokumentua 
osorik

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Biztanleriaren hezkuntza maila EAEn [

Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikak (BEE 2006) arakatzen du 
biztanleen heziketa maila erreala. 2010ean argitaraturiko azken datuen 
arabera, Euskadiko biztanleen % 20k burutu ditu jada edota dihardu 
oraintxe unibertsitate ikasketak burutzen. Guztira 418.420 pertsonek 
dituzte erdiko goi mailako edo goi mailako ikasketak; horrek 22.541 
pertsona gehiago esan gura du 2001ean baino, eta hau da daukagun 
azken erreferentzia urtea.

10 eta urte gehiagoko biztanleen artean, unibertsitatekoa bikoiztu egin da 
azken hogei urteotan, eta 2006an dagoeneko, % 21,5 dira. Esanguratsuagoa 
da oraindik ikasketarik gabeko biztanle kopuruaren jaitsiera, ze hau tarte 
berean igaro da 1986ko % 12,8tik 2006ko % 3,3 benetan murritzera.

Eskualdeen artean Plentzia - Mungiakoa nabari da, eta bertan, biztanleen 
ia % 30ek erakusten du unibertsitate mailako eskolatzea; beste muturrean 
alderantziz ageri dira Arabako Mendialdea, Errioxa eta Haranak eta 
Enkarterriak, hauetako ezeinetan ere ez da-eta herritar unibertsitarioen 
kopurua % 15era iristen.

10.000 biztanletik gorako udalerrien artean, Arrasatek eta Bermeok 
erakusten dute lanbide hezkuntzan diharduen ikasle proportziorik 
garaiena (% 9,1 eta % 8,7 hurrenez hurren). Basauri eta Eibar gailentzen 

dira ikasle kopuru handiena biltzen erdi mailako ikasketetan (% 11,1 
eta % 10,6 hurrenez hurren). Getxoko udalerri bizkaitarrean ostera, 
lau ikasletik batek ziharduen goi mailako unibertsitate ikasketetan.

Ondoko 1. taulatik, lau ondorio nagusi eratorri litezke:

• Hiriburuen artetik Donostia da erdi eta goi mailako ikasketak 
dauzkan biztanle portzentaje handiena erakusten duena, eta 
ondoretik dauzka Bilbo eta Gasteiz.

• Hain justu, Gasteiz berau da bigarren mailako ikasketak dauzkan 
biztanle ehunekorik garaiena erakusten duena.

• Gipuzkoa da ostera, lanbide hezkuntzako ikasketak dauzkan 
biztanle proportziorik handiena daukana.

• Eta aldiz Bilbo da hiriburuen artean, eta Bizkaia lurraldeen artean, 
ikasketarik gabeko pertsona kopururik handiena erakusten 
dutenak.

Grafikoak • Taulak

1. taula: 10 eta urte gehiagoko biztanleak ikasketa mailaren arabera EAEn, Bilbon eta Lurralde Historikoetan.

Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikak (BEE 2006).

Biztanleriaren hezkuntza maila EAEn [

Lurralde 
esparrua Analfabetoa (%) Ikasketarik 

gabea (%) 

Haur eta 
lehen 

hezkuntza 
(%) 

Lanbide 
heziketa (%)

Bigarren 
mailako 

ikasketak 
(%) 

Erdi mai-
lako goi 

ikasketak 
(%) 

Goi mailako 
ikasketak 

(%) 

GUZTIRA 10 eta 
urte gehiagoko 
biztanleak (%)

Bilbo 0,57 4,11 37,42 11,47 20,76 8,27 17,4 100
Donostia 0,26 2 34 12,35 21,38 10,07 19,94 100
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 19,4 8,1 13,38 100
Bizkaia 0,62 3,5 40,92 13,23 19,2 8,17 14,36 100
Gipuzkoa 0,53 3,25 41,79 14,94 19,1 7,93 12,46 100
Araba 0,37 2,72 42,24 13,89 20,78 8,2 11,79 100
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2. taula: Araubide orokorreko ikasleen banaketa, hauen maila, eta lurralde historikoen arabera. 2010 - 2011.

Iturria: Eustat eta Hezkuntza Ministerioa. * Bilboren gaineko azken datuak 2009 - 2010 ikasturteari dagozkio.

Irakaskuntza Mailak

Lanbide hezkuntzako ikasleen lan munduratzea. 
2008ko promozioa

Ikastetxeak eta informazioaren eta komunika-
zioaren teknologiak
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Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea
Atzerritarren hezkuntza maila

Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa

Hezkuntza Ministerioko datuak eskuan, Araubide Orokorreko Irakaskuntza 
ez unibertsitarioko ikasle kopurua Espainiako estatuan 2010 - 2011 ikastur-
tean, 7.763.573 ikaslekoa da, eta hauetako % 67,9 dagozkio sare publikoari. 
Ikastetxe kopurua guztira 26.652koa da, eta hauetatik publikoak dira 18.411, 
eta ostera pribatuak, beste 8.241ak. Irakasle kopurua 681.182koa da, eta % 
72,9k irakasten du ikastetxe publikoetan gutxi gorabehera.
Euskadin 377.121 ikaslek jaso dute irakaskuntza ez unibertsitarioa, 1.118 
ikastetxetan; hauetatik % 69 publikoak. 2010 - 2011 ikasturtean guztira 33.032 
irakasle eduki ditugu, eta hauetatik % 61,05ek dihardu sare publikoan.
EAEko ikasleen erdia baino gehixeago biltzen da Bizkaian (192.869), 
542 ikastetxetan banatuta, eta hauetako 345ek osatzen du lurraldeko 
sare publikoa.
Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioen mailan, Bilbok 134 
ikastetxe dauzka, eta hauetatik 69k dauka titulartasun pribatua, eta 65 
dira berriz ikastetxe publiko.
Bizkaiak osotara biltzen badu araubide mota honetako irakaskuntzako 
ikasleen % 51, lurraldearen barruan Bilboko udalerriak biltzen ditu hauen 
% 28,5, 54.918 ikaslerekin. Portzentaje honek hainbat gorabehera 
erakusten du irakaskuntza mailaren arabera, eta hala igaroko da haur 
hezkuntzako % 26,4tik, lanbide hezkuntzako % 39,6ra; eta azken datu 
honek baieztatzen du Bilboko lanbide hezkuntzako ikastetxeen gaitasun 
berezia beste udalerri batzuetako ikasleak erakartzeko.
Sare publikoa da irakaskuntza zentroen eskaintza ugariena erakusten 
duena haur eta lehen hezkuntzan, hala zelan heziketa berezian, guztira 
125 ikastetxeko kopurura iritsita. Araubide orokorreko beste irakaskuntza 
ez unibertsitarioetan ostera, sare pribatua da ikastetxe kopuru handiena 
daukana. Garrantzi berezia bereganatzen du lanbide heziketak, guztira 32 
zentro pribatu dauzkana, sare publikoko beste 10en aldean; edota derri-
gorrezko bigarren hezkuntzak, 31 ikastetxe publiko dauzkana, eta aldean 

HAUR H. LEHEN H. DBH LHPP HH BATX. LH EE GUZTIRA
Bilbo * 12.138 15.704 10.334 1.284 4791 5.169 5.352 146 54.918
Bizkaia 47.332 60.133 35.787 2.770 17.245 14.851 14.214 537 192.869
EAE 94.818 117.193 70.516 4.519 31.387 28.769 28.869 1.050 377.121
Estatua 1.870.992 2.748.962 1.783.856 80.008 - 670.055 578.574 31.126 7.763.573

18 publiko. Azkenik, Lanerako Hasierako Prestakuntza Programek eta 
Helduentzako Hezkuntzak beste 21 ikastetxe darabiltzate.
3. taula: Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa zabaltzen 
duten ikastetxeak Bilbon, titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

Iturria: Hezkuntza Saila Eusko Jaurlaritza.

IRAKASKUNTZAK Sare 
publikoa 

Sare
Pribatua GUZTIRA

Haur Hezkuntza (1. zikloa) 48 39 87
Haur Hezkuntza (2. zikloa) 35 32 67
Lehen Hezkuntza 35 29 64
Heziketa Berezia 7 5 12
Helduen Hezkuntza  3 6 9
Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza 18 31 49

Batxilergoa  12 23 35
Lanbide Hezkuntza (Erdi, goi 
gradua) 10 32 42

Lanerako Hasierako Pres-
takuntza Programek eta Lane-
rako Hasiera

1 11 12

Ehunekoetan eta Irakaskuntza Ez Unibertsitarioaren Datuen arabera, 
Euskadin 2010 - 2011 ikasturtean, euskal ikasleen % 54,4k garatzen 
ditu bere ikasketak sare publikoan, eta % 45,6k egiten du pribatuan.

2 urtez azpiko ikasleentzako eskola eskaintzak, batetik, haurtzaindegi eta 
ikastetxe pribatuak erabiltzen ditu, eta bestetik, ikastetxe publikoetakoak, 
zeintzuk diren, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren eta udalen arteko 
partzuergotik sortzen diren haur eskolak eta udal haur eskolak.

Bilbon, guztira, 13 zentro dauzkagu partzuergoko haur eskola eta 
bestelako haur eskolen artean.
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Iturria: Hezkuntza Saila, Irakaskuntza ez unibertsitarioa Euskadin.

4. taula: Araubide ez unibertsitarioko irakaskuntzetako ikasleak Bizkaian, mai-
laren eta titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

IRAKASKUNTZAK PUBLIKOA PRIBATUA  GUZTIRA
Haur Hezkuntza  23.177 24.155 47.332
Lehen Hezkuntza 29.075 31.058 60.133
Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza 15.968 19.819 35.787

Lanerako Hasierako Pres-
takuntza Programak 1.303 1.467 2.770

Helduen Heziketa HH 16.861 384 17.245
Batxilergoa 7.796 7.055 14.851
Lanbide Heziketa - Erdiko 
gradua 3.099 2.644 5.743

Lanbide Heziketa - Goiko 
gradua 4.344 4.127 8.471

Hezkuntza Berezia: 
Eginkizunen ikasketa 220 317 537

GUZTIRA 101.843 91.026 192.869

Irakaskuntza Mailak [

Bizkaiko ikasle kopuru handiena, Haur eta Lehen Hezkuntzan biltzen da, 
eta bion artean batzen dituzte guztira 107.465 ikasle; hauetako 52.252 
ikasle daude sare publikoan eta 55.213 pribatuan.

Irakaskuntza Mailak [

Lanbide hezkuntzako ikasleen lan munduratzea. 
2008ko promozioa

Ikastetxeak eta informazioaren eta komunika-
zioaren teknologiak

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, sare pribatuak biltzen du ikasle 
kopuru handiagoa, 19.819 ikaslerekin, sare publikoko 15.968en aldean, 
eta ikastetxe kopuruari dagokionean, hauen titulartasunaren arabera, sare 
pribatukoak dira ere gehienak. Batxilergoak denera 14.851 ikasle kopurua 
jasotzen du.

Lanbide Heziketan, hala Erdiko Graduan, zelan Goikoan, Bizkaian 
matrikulatutako ikasle gehienak daude titulartasun publikoko ikastetxeetan 
matrikulatuak. Ikasturte honetan, 14.124koa da guztira matrikulatutako 
ikasle kopurua bi mailen artean.

Heziketa Berezian matrikulatutako ikasle kopurua, hala lehen hezkuntzan, 

zelan bigarrenean, edota eginkizunen ikasketan, denera 537koa da. 
Hezkuntza mota honetan sare pribatuak biltzen du ikasle guztien % 59.

Bilboko kasu zehatzean, eta eskueran ditugun azken datuen arabera, 
ikasleen % 44,8k burutzen ditu bere ikasketak sare publikoan, sare priba-
tua izanik ostera, ikasleen kopururik zabalena biltzen duena (% 55,2).

Ikasketa ez unibertsitarioaren maila guztietan, eta alde batera utzita 
helduentzako heziketa, sare pribatuak biltzen du Bilbon kasu guztietan 
ikasle kopururik handiena. Haur eta lehen hezkuntzako ikasleen % 
58,9k dihardu sare pribatuan, eta ostera % 40,1ek sare publikoan. 
Beste hainbeste jazotzen da bigarren hezkuntzako ikasleen artean, 
non sare pribatuak biltzen dituen 6.602 ikasle, publikoak batzen dituen 
3.729en aldean.

Hezkuntza Berezian matrikulaturiko ikasle kopurua, hala lehen 
hezkuntzan, zelan bigarrenean, edota eginkizunen ikasketan, denera 
146 dira Bilbon, eta ikasle hauetako guztietako % 76 elkartzen dira 
sare pribatuan.

Bizkaiko datuetara itzulita, eta hizkuntza ereduei begiratuz gero, ikusi 
genezake 2010 - 2011 ikasturtean eredu guztietan gertatu dela ikasle 
kopuru hazkundea aurreko ikasturtearen aldean, salbu eta A ereduan, 
honek 932 ikasle galtzen du eta.

Ikasleen banaketaren azterketak erakusten du A irakaskuntza eredua, 
gaztelaniazkoa, darabilela Bizkaian ikasleen % 20,2k; B irakaskuntza 
eredu elebiduna berriz, ikasleen % 22,9k darabil; eta euskaraz 
zabaltzen den D eredua da berriro gehien hazten dena ehunekoetan, 
% 55,7ra ere iritsita. Azkenik, X ereduak, euskara salbuetsita duen 
ikaslegoarentzakoak, guztien % 1,2 suposatzen du, eta ez da halako 
eredu motarik sare publikoan.

Bilboko datuek joera berbera erakusten dute, D eredua izanik 
gehiengoarena, eta ondoretik A eta B ereduak hurrenez hurren. 
A gaztelaniazko hizkuntza ereduko ikasleak % 51ean biltzen dira 
sare publikoan, eta % 49 ostera sare pribatuan. B hizkuntza eredu 
elebiduneko ikasle gehienak biltzen dira sare pribatuan, % 87,9rekin. 
Eta azkenik D eredukoak, irakaskuntza osorik euskaraz jasotzen 
dutenak, guztira 19.277 ikasle dira, eta hauetatik % 65 biltzen da sare 
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3. grafikoa: Ikasle kopuruak hizkuntza ereduaren arabera Bizkaian. 2010 - 
2011 ikasturtea.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. (LHPPak kontuan hartu barik).

publikoan, eta beste % 45 ostera sare pribatuan. Bilbon X ereduak 660 
ikasle hartzen ditu, denak ere sare pribatuan.

Nahiz eta Helduen Hezkuntzan legez ez dagoen batere hizkuntza eredu 
elebidunik, estatistika arrazoiek bultzatuta, eta daukagun informazioa 
ahalik eta gehien homogeneizatzeko asmoz, heziketa mota honetan 
matrikulatutako ikasleak A eredukotzat hartu dira. LHPPen kasuan berriz, 
garai bateko Gizarte Bermeko Programak, ez daukagu sare pribatuko 
daturik, eta hori dela eta, ez dizkiogu hauen datuak gehitu hizkuntza 
ereduen araberako banaketari.

Irakaskuntza Mailak [

Lanbide hezkuntzako ikasleen lan munduratzea. 
2008ko promozioa

Ikastetxeak eta informazioaren eta komunika-
zioaren teknologiak
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Iturria: Lanbide, Bizitza Aktiboan Sartzeari Buruzko Inkesta, 2008ko promozioa.

Lanbide hezkuntzako ikasleen lan munduratzea. 2008ko promozioa [

LHko lizentziatuen lanerako sarbide tasa neurtzen duen Bizitza Aktiboan 
Sartzeari Buruzko 2008ko Inkestaren arabera, beren ikasketak 2008. 
urtean amaitu zituzten EAEko ikasleen artean, % 70,2ko okupazio tasa 
ematen da. Krisi ekonomikoa eta hazkundearen murriztea izan bide dira 
okupazio tasaren jaitsieraren arrazoiak, aurreko urteko garaiagoen aldean 
(% 87,6).

Langabezia tasa % 29,8koa izan zen, enpleguarena % 53,2, eta 
jarduerarena % 75,8.

Ondoko grafikoak erakusten ditu lan munduratzearen emaitza xeheak gal-
detegia burutu zen unean, hau da, ikasketak amaitu eta handik urte betera.

4. grafikoa: Promozioaren lan egoera. (%). 2008.

Irakaskuntza Mailak

Lanbide hezkuntzako ikasleen lan munduratzea.  [
2008ko promozioa

Ikastetxeak eta informazioaren eta komunika-
zioaren teknologiak

Lanbide esparru desberdinak kontuan, lanbide teknikoek, lehenengo aldiz 
utziko diete okupazioaren rankingaren burutza, zerbitzu sektorearekin 
eta giza eta kultura zerbitzuekin zerikusia duten prestakuntza zikloei.

Ikasten jarraitzen du 

Aldi baterako enplegua 

Langabezian 

Lan finkoa 

Lana diru laguntzekin 

Autonomoak 

Bestelakoak / 
Jarduera barik 
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Ikastetxeak eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak [

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek azken urteotan gure 
gizartean bereganatu duten garrantziak eta eraginak, errotiko jauzia 
bideratu dute tresneria hauen sarbidean hezkuntzaren esparruan ere.

Gainera, IKT - Berrien gaineko informazioa eta prestakuntza ezinbesteko 
tresnatzat hartuak diren neurrian, behar bezala burutu ahal izateko 
informazioaren gizartearen paradigma berriari lotutako garapenak 
inposatzen duen egiturazko aldaketa kultural eta soziala, beraiek 
bihurtzen dira funtsezko tresna eta biztanleria guztia gaitasun berrietan 
prestatu ahal izateko bitarteko, bazterkeriak alde batera uzteko, eta 
gizarte osoaren garapen kohesionatua bultzatu ahal izateko.

Eskola 2.0 programak apustu garbia egiten du metodologia berrien 
sarreraren alde, eta hezkuntza sisteman eduki multimediak lantzeko, 
ikastetxeak sare lokalez hornituz, banda zabaleko konektibitatez, 
ordenagailuz zerbitzu area zentraletan, konektibitatez ikasgeletan, 
ekipamendu mugikorrak izanik hauetan, ordenagailu eramangarria, 
proiektorea, inprDBH ra eta pantaila digitala edukiko dutenak, 
gero denak batera partekaturik erabiliak izan daitezen ikasgeletan. 
Programak aldi berean hartzen du bere barne irakasleen prestakuntza, 

Iturria: Euskadiko IKTen eta Irakaskuntza Ez Unibertsitarioaren Datuen gaineko Galdetegia. Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

5. taula: IKTen erabileraren bilakaera EAEko ikaskuntza zentroetan. 2002 / 
2003 – 2010 / 2011.

IKTak 2002-
2003

 2010-2011
Publikoa Pribatua 

Ordenagailuak / 100 ikasleko 8,85 % 27,59 % 24,75
Ikasleak / Ordenagailuko 11,3 % 3,62 % 4,04
Irakasleak / Ordenagailuko 5,04 % 2,29 % 2,22
Ikasgelan ordenagailua erabili ohi 
duten irakasleak % 41,78 % 70,5 % 72,9

Pentium IV, edo honen pareko edo gai-
netiko prozesadoredun ordenagailuak 14,53 % 91,6 % 92,9

Ikastetxe Saredunak % 66,71 % 100 % 98,5
Web gunedun ikastetxeak % 40,86 % 63,5 % 95,6

Irakaskuntza Mailak

Lanbide hezkuntzako ikasleen lan munduratzea. 
2008ko promozioa

Ikastetxeak eta informazioaren eta komunika- [
zioaren teknologiak

hauek ere beharrezko gaitasunak eskuratu ahal izan ditzaten beren 
irakaskuntza - ikaskuntza prozesuak IKT - Berrietara egokitu ahal 
izan ditzaten.

Euskadiren sarrerak halako programa batean, suposatzen du, 2010. urteko 
ekitaldian, ikasgelen erabateko digitalizatzea ikaskuntza zentroetan.

2010 - 2011 ikasturtean irakaskuntza ez unibertsitarioak Euskadin 
bere esku dauzka 108.075 ordenagailu beharrean, eta hauetako 
85.165 daude ikasleen erabilera peko. Gainera, badauzkagu 1.502 
ikasgela berezi ere informatikarako.
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Araubide bereziko irakaskuntza

Araubide bereziko irakaskuntzak, araubide orokorreko irakaskuntzarekin 
batera osatzen du gure hezkuntza sistema. Irakaskuntza arautua da, 
eta beronek ematen dituen tituluak, homologatuak daude Espainiako 
estatuan. Hain zuzen, LOGSEren II. Tituluan Araututa, hiru arlotan 
eskaintzen da halako prestakuntza: irakaskuntza artistikoak (musika, 
dantza eta arte plastikoak eta diseinua), hizkuntzen irakaskuntza eta kirol 
irakaskuntza, azken hauek biak sortu berriagoak. 2010 - 2011 ikasturtean 
araubide bereziko irakaskuntzak, 135 zentro biltzen ditu EAEn, eta 83.557 
matrikula, % 6,9 bat […]ago aurreko urtean baino.

Grafikoak • Taulak

Irakaskuntza
IKASLEAK

Guztira Sare 
Publikoa  

Sare 
pribatua 

Gizase-
meak 

Andra-
zkoak

Musika 42.512 25.808 16.704 18.195 24.317
Dantza 101 101 0 87 14
Diseinua eta 
Arte Plastikoak 414 179 235 305 109

Hizkuntzak 40.062 40.062 0 13.906 26.156
Kiroletakoak 468 258 210 446 22
GUZTIRA 
EAE 83.557 66.408 17.149 32.939 50.618

6. taula: Araubide Bereziko ikasleen banaketa, sarearen eta sexuaren 
arabera. 2010 - 2011.

Iturria: Euskadiko Irakaskuntza Ez Unibertsitarioaren Datuak 2010 - 2011 ikasturtea. Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.
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Musika eta dantza [

EAEn gai hauen inguruan beharrean diharduten zentro arautu eta 
aratu bako, publiko zein pribatuak, guztira dira, 109 zentro musikaren 
ingurukoak, eta 1 dantzaren inguruko, hau Araban kokatua. Araubide 
bereziko irakaskuntzaren bidezko musika eta dantzaren irakaskuntza, 
hiru mailatan egituratzen da: oinarrizkoa, profesionala, eta goi mailakoa.

Musikako matrikula kopurua, denera 42.512koa da, eta hauetatik % 93 
dagozkie arautu bako zentroei. Sare motari dagokionean, % 65 dira 
ikastetxe publikoetako matrikulak. Musika irakaskuntza zabaltzen ostera, 
1.721 irakaslek dihardute.

Bilbon era berean dauzkagu musika eta dantza prestakuntzarako hainbat 
ikastetxe, eta guztien artean aukera ugari eta zabala dago hainbat musika 
tresna mota aukeratu ahal izateko - 25 desberdin ere bai -, eta baita 
musika joera desberdinak ere, zelan rocka, jazza edo musika klasikoa, 
besteren artean. Baita kantua lako diziplinak, konposizioa edota orkestra 
eta abesbatza zuzendaritzak.

Mailen araberako banaketari begiratuz gero, 2010 - 2011 ikasturtean 
barrena, Bilboko udalerrian, erdi eta oinarrizko mailako graduetako 
eskaintza prestakuntza mota honetara heldu ahal izateko, 14 ikastetxe 

baimendu dauzkagu. Hauetako bi daude sare publikoan eta 12 dira 
ikastetxe pribatuak.

Udalerriak gainera badauka ere bere eremuan Bilbomusika, Udal 
Erakunde Autonomoa, Bilboko Udalaren ardura pekoa, eta bere ardura 
pean dauzka, Musika Eskolaren kudeaketa, Udal Musika Banda, Udal 
Txistulari Banda, Prestakuntza Tailerrak, eta udalerri osoaren eremuan 
musika kulturarekin eta honen hainbat eta hainbat adierazpenekin 
zerikusia eduki lezaketen edozein eratako ekimen guztiak ere.

2010. urtean barrena honen jarduera nabarmenenak izan dira:

• Udal Musika Eskola: Erakunde honek berriro gehitu zuen bere 
matrikula kopurua 2010 - 2011 ikasturtean barrena, guztira 1.745 
matrikula bereganatuz (% 2 gehiago aurreko ikasturtean baino).
Honen ekimenen artean azpimarratzekoak dira hamarnaka 
entzunaldi eta kontzertu, eta Jam Sessionak eta Interpretatzaile 
Gazteen kontzertu zikloak, Gazteria Musikalen kontzertuak, 
eta Irakasleen Kontzertuak. Era berean dira aipatzekoak, Urte 
Amaierako Kontzertua eta Santa Zezilia egunekoa, biak ere biak 
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5. grafikoa: Araubide Bereziko Irakaskuntza Zentroak Bilbon, irakas-
kuntzaren arabera.

Iturria: Bilboko unibertsitatez kanpoko ikastetxeen helbidetegia.

Grafikoak • Taulak

Campos - Zelaieta Antzokian emanikoak; edo irakasle hainbaten 
parte hartzea Musika - Música programan; eta Europako Musika 
Egunaren Ospakizuna. Beste jarduera nabarmenetako bat izan 
dira udan eratu ohi diren Udaleku Musikalak haur jendeari begira 
antolatuak.

• Udal Txistulari Banda: Txistulari Bandak bere jarduera ugari eta 
zabalarekin jarraitu du 2010. urtean zehar ere, eta honen barne, 
eta besteak beste aipatu behar dira, 57 protokolo eta inaugurazio 
ekintzetan edukiriko parte hartzea, eta beste 40 inguru kalejira eta 
kalea girotzeko jarduera; eta horrek guztiak ekintzen hazkunde 
nabarmena esan gura du aurreko urteko ekitaldien alden.

• Udal Musika Banda: 2010. urte barruan, Udal Bandak bere Udazken 
eta Neguko Kontzertuen denboraldiarekin jarraitu du Euskalduna 
Jauregiko Auditorioan. Programazio honetan, 10 kontzertu burutu 
dituzte eta hauetan hainbat bakarlari eta sonako zuzendariren parte 
hartzea izan dugu, zelan izan diren Dario Sotelo brasildarraren, edota 
H. Robert Reynolds iparramerikarraren, Spanish Brass Luur Metalls 
metal boskotearen, edota Juan Manuel Gomez, Linda Merrick, Julen 
Ramos eta Luis Gonzalez lako solisten neurrikoak.

Dantzari dagokionez, 2010 - 2011 ikasturtean zehar, 101 izan dira 

Musika eta dantza [

Arte plastikoak eta diseinua

Hizkuntzen irakaskuntza

Kirol irakaskuntzak

matrikulaturiko pertsonak. Eta oraindik ere ondo nabarmentzekoa 
da diziplina honek erakusten duen errotiko feminizazioa, soilik 14 
gizonekok egin du-eta halako matrikula.

Eskaintza honi guztiari erantsi behar zaio udalerriko eremuan hainbat 
musika eta dantza zentro arautu bakoek zabaltzen duten irakaskuntza.

Hizkuntza Eskola 

Musika 

Diseinua eta Arte plastikoak 

Kirola 
14

1

3

1
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Arte plastikoak eta diseinua [

Irakaskuntza hauen helburu berezia, ikasleen trebakuntza profesionala 
lortzea da, arte plastikoetan, lanbide artistikoetan, diseinuan, eta kultura 
ondasunen kontserbazioan eta zaharberritzeetan. Azken hauek, diseinuak 
legez, badute aldi berean unibertsitate maila akademikoa.

2010 - 2011 ikasturtean barrena EAEn 627 pertsona matrikulatu dira 
Arte Plastikoak eta Diseinuan eta Diseinuko Goi Ikasketetan, araubide 
bereziko irakaskuntzaren barruan, eta haietako 463 dira emakumezkoak 
(% 73,9).

Ikasleak 7 ikastetxetan banatuak daude, hauetako 3 Bizkaian, eta Bilbo 
hiriburuan hain justu: bi dira Arte Plastiko eta Diseinu Ikasketa zentroak, 
APDIB, eta beste bat Bigarren Hezkuntzako Institutua. Udalerrian 
irakasten diren gaitasunak dira, batez ere, arte plastikoekin lotzen direnak: 
fotografia artistikoa, ilustrazioa, publizitate grafikoa eta zuzendaritza eta 
dekorazio lanetako proiektuak.

Eustatek zabalduriko azken datuen arabera, sare pribatuak biltzen du 
matrikulen % 37,4; hain zuzen, 235 matrikula.
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Hizkuntzen irakaskuntza [

Sare publikoaren esparruan eta hizkuntzen irakaskuntza ofiziala 
zabaltzeko, EAEk 14 Hizkuntza Eskola Ofizial dauzka banatuak bere 
geografiaren barrena. Bat Araban, bost Gipuzkoan eta zortzi Bizkaian, 
zeinetako bat daukagun Bilbon bertan.

Irakaskuntza, 4 mailaren inguru egituratzen da: oinarrizkoa, erdikoa, 
aurreratua eta gaitasun maila; eta bi eratan: libre edota ofizial gisa.

EAEren osotasunari begira eta 2010 - 2011 ikasturteari dagokionez, 
HEOek 378 irakasle profesional eduki dituzte, eta ikasleek berriz, 
40.062 matrikula bete dituzte. Ikasle ofizial gisa jardun dute 25.211k, eta 
14.851 izan dira libreak. Sexua kontuan, matrikulen % 65,27 dagozkie 
emakumezkoei, eta % 34,73 gizonezkoei.

Ikasturte honetan % 12,6ko hazkundea izan da matrikula kopuruan, eta 
honek, 5.304 ikasle gehiago esan gura du. Irakasle kopurua ere % 8,6 
igo da, guztira 378 irakasletara igaroaz.

Bilboko Hizkuntza Eskola Ofizialak guztira 9.974 ikasle eduki ditu, 
andrazko eta gizonezko, 2010 - 2011 ikasturtean zehar, eta horrek % 
10,6ko hazkundea esan gura du aurreko 2009 - 2010 ikasturtearen 
aldean. Matrikula ofizialak biltzen du ikasle guztien % 61,1, eta 
gainerako % 38,9k burutzen du bere ikasketa prozesua ikasle libre 
gisa. 2009 - 2010 ikasturtearen aldean, galera jazo da matrikula 
ofizialen artean, baina bere horretan gordetzen du matrikula libreak 
bere hazkunde joera positiboa.

Mailen araberako banaketa, eta erreferentzia gisa Europako Hizkuntzetako 
Erreferentzia Marko Bateratuan definituriko mailei dagozkien gaitasunak 
hartuaz, 2.245 ikasle egon dira oinarrizko mailetan izena emanda, 3.212 
erdiko mailetan, 3.041 maila aurreratuetan, eta 1.476 gaitasun mailatzat 
eman ohi den hartan.

8 hizkuntza irakasten jarraitzen da: ingelesa, frantsesa, alemana, euskara, 
errusiera, espainola, italiera eta portugesa. Bilboko Hizkuntza Eskola 
Ofizialean 2010 - 2011 ikasturtean ofizial gisa matrikulatu ziren guztira 
2.742 pertsona ingeles hizkuntzan, 1.321 euskaran, 917 frantsesean, 370 
italieran, 401 alemanez, 189 espainolez, eta azkenik, gutxien, portugesa 
eta errusiera ikasteko matrikulatu ziren 95 eta 62 ikasle, hurrenez hurren.

Musika eta dantza

Arte plastikoak eta diseinua

Hizkuntzen irakaskuntza [

Kirol irakaskuntzak

Matrikula librean ostera, 1.868 ikasle matrikulatu ziren euskaran, 
1.598 ingelesean, 147 frantsesean, 109 italieran, 189 espainolez, 49, 
alemanez, eta azkenik berriro, 25 errusieraz, eta 32 portugesean.

Barakaldoko Hizkuntza Eskola Ofizialean irakasten dira ingelesa, 
euskara, frantsesa eta alemana, eta 3.689 ikasle eduki ditu guztira 
2010 - 2011 ikasturtean, % 11,5 gehiago aurreko ikasturtean baino. 
Ikasle ofizialak izan dira guztien % 65,05, eta matrikula mota honetan, 
ingelesa izan da 1.128 eskaerarekin gehien eskatu den hizkuntza. 
Matrikula libre gisa berriz, 1.289 ikasle matrikulatu dira, eta hauetako 
% 65,4k egin du euskara hizkuntzan.

Basauriko Hizkuntza Eskola Ofizialak hau bere hirugarren urtea izan du 
beharrean, eta ingelesa, euskara eta frantsesa irakatsiz, % 17,3 ikasle 
gehiago eduki du. Ikasle ofizialak izan dira guztien % 56,7; eta hauen 
artean ere, ingelesa izan da, 380 matrikularekin, hizkuntza eskatuena 
eskolan. Eta ondoretik euskara (221).

Getxoko HEOk berriz, ingelesa, euskara, frantsesa eta alemana 
zabaltzen dizkie bere 4.615 ikasle, neska zein mutilei, zeinetako % 
59,5ek diharduen ikasle ofizial gisa; eta hauen artean, ingeleseko 
ikasle izan dira 1.496. Ikasle libreak 1.870 izan ziren eta hauetatik 
gehienak (1.211) matrikulatu ziren euskara hizkuntzan.

Santurtziko Eskola Ofizialak berriz, bere ibilbideko bigarren urtea baino 
ez du izan, eta 995 ikasle bildu ditu, zabaltzen dituen bi hizkuntzetan: 
ingelesa eta frantsesa.
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Kirol irakaskuntzak [

EAEn 4 kirol ikastetxe dauzkagu Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, 
Unibertsitate eta Ikerketa Sailak baimenduak kirol irakaskuntzarako, 
hiru hiriburuetan banatuak, eta euretatik 3 dira ikastetxe pribatu, eta 
1 publiko. Kirol irakaskuntzek, kirol teknikariak prestatzeko aukera 
eskaintzen dute, behar bezala araututako heziketa sistema burutsu 
batez, eta Erdiko eta Goiko Graduetan egituratzen da bera.

Bilbon kokatua daukagun zentroa, baimendua dago, futbolerako eta 
areto futbolerakoa, eta kirol teknikari titulua eskuratzera dago bideratua 
(ondoren futbol taldeak entrenatu ahal izateko).

EAEko kirol irakaskuntzak 2010 - 2011 ikasturtean zehar, 468 ikasleei 
zabaltzen zaizkie, eta hauen artetik 22 bakarrik dira emakumezko.
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Unibertsitateko irakaskuntza

Testuinguru orokorra [

Hezkuntza Ministerioak landutako “Unibertsitate Sistemaren Datuak eta 
Zifrak, 2009 - 2010 ikasturtea” txostenaren arabera, gaurko egunean 
estatu osoan zehar 78 unibertsitate daude, 50 publiko eta 28 pribatu. 
Unibertsitate hauetatik guztietatik soilik bost daude antolatuak bertaratu 
beharrik bako unibertsitate gisa, eta hauetako bakarra da publikoa, 
UNED. 2010. urtean 236 campus daude denera.

2009 - 2010 ikasturtean hainbat prestakuntza egitura desberdin aurkitu 
litezke aldi berean Espainiako unibertsitateen artean: Lehen eta bigarren 
zikloko ikasketak, graduko ikasketak (hirugarrenez zabaltzen dira urte 
honetan), master ofizialak, eta doktoretza programak. Horrezaz guztiaz 
gain jakin behar da Unibertsitatera heldu diren ikasleen erdiek inguru egin 
dutela jada Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparruari egokitutako 
ikasketa ereduetan.

2009 / 2010 ikasturtean zehar Espainiako unibertsitate sistema 1.556.377 
ikaslek osatu zuten, eta hauetatik % 88,9k burutzen zituzten beren ikasketak 
unibertsitate publikoetan, eta gainerako % 11,1ek, unibertsitate pribatuetan.

Andrazkoaren presentzia ostera, gehiengoa gertatzen da unibertsitateko 
prestakuntza maila guztietan ere, % 54,2, gizasemeen % 45,8ren aldean. 
2009 - 2010 ikasturtean zehar unibertsitate ikasketak Espainian burutu 
dituzten ikasle jatorriz atzerritarren kopurua, 76.205 lagunena izan da, 
2008 - 2009 ikasturteko 65.581en aldean.

Irakasle eta ikerlarien kopurua guztira 107.930 pertsonakoa da, eta beste 
57.162 pertsonak dihardu beharrean administrazio eta zerbitzuetan.

Estatu mailan hazi egin da unibertsitate pribatuetako matrikula % 7,8 
batean aurreko ikasturtearen aldean; unibertsitate publikoetan ostera, 
hazkundea % 0,8 baino izan ez denean.

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala (UNED) ageri da 2009 / 2010 
ikasturtean matrikula kopuru handiena izan duten unibertsitateen zerrenda 
buruan, 144.408 matrikularekin. Erkidego autonomoak kontuan, eta urrutiko 
unibertsitateak alde bat utzita, Madrileko erkidegoa da unibertsitate ikasle 
kopururik handiena lortzen duena (238.196), eta atzetik datozkio Andaluzia 
(230.717), eta Katalunia (174.604). Beste muturrean ostera, ikasle gutxien 
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Euskal Herriko Unibertsitateko zentroak eta 
ikasleak

EHUko ikasleen lan munduratzearen bilakaera 
promozioen arabera. 2000 - 2006

Deustuko Unibertsitateko zentroak eta ikasleak

7. taula: Ikasle matrikulatuak zikloetan, EAE. 2009 - 2010 ikasturtea.

Iturria: Eustat, Unibertsitatearen estatistika.
(*) Ezin eskuratu izan dugu datu hau.

bildu zituzten erkidegoak izan ziren, Errioxakoa (7.293) eta Kantabria 
(10.169). EAEk kopuru absolutuetan, eta aipatu iturri beraren arabera, 
seigarren lekua hartzen du ranking honetan, 51.418 matrikularekin.

EAEko unibertsitate irakaskuntza hiru unibertsitateren oinarrien gainean 
altxatzen da: Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), izaera publikoa 
duena, Deustuko Unibertsitatea, eta Mondragon Unibertsitatea, biak 
ere biak pribatu. Eta bere barne hartzen ditu, irakaskuntza teknikoak, 
zientzia esperimentalak, osasun zientziak, humanitateak, eta gizarte 
zientziak eta juridikoak. Horretarako, 2009 - 2010 ikasturtean barrena 
eta Unibertsitatearen Estatistikaren arabera, 5.274 irakasleren 
kopurua izan da bertan, eta 2.033 pertsona beharrean, administrazio 
eta zerbitzu kontuetan.
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Araubide bereziko irakaskuntza
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IKASLEAK EAE BIZKAIA
Matrikulak 1. eta 2. zikloetan 55.088 33.388

1. eta 2. zikloak 29.280 18.350
2. zikloa 3.005 1.978
1. zikloa 22.803 16.372

Matrikulak graduetan 3.292 - (*)
Matrikulak postgraduetan 4.393 - (*)
GUZTIRA 62.773 35.355

EAEko ikasle kopuruak bere horretan jarraitzen du azken urteetako 
beheranzko bide leun berbera, eta 2009 - 2010 ikasturtean 62.773 
ikasle eduki ditu guztira, 34.480 emakumezko eta 28.293 gizonezko, 
% 1 gutxiago aurreko ikasturtean baino.

Gehiago dira unibertsitate ikasketak zentro publikoetan burutu zituzten 
ikasleak, zentro pribatuetakoak baino, hala EAE osoan zelan Bizkaian 
bertan. Horrela, EAEn ikasleen % 78 bideratu zen unibertsitate zentro 
publikoetara, zentro pribatuetan ikasi zuen % 22ren aldean.
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8. taula: Ikasleen banaketa ikasketa arloa eta sexua kontuan. 2009 - 2010 
ikasturtea.

Iturria: Eustat. Unibertsitatearen estatistika.

IKASKETA ARLOA DENERA GIZONEZKO ANDRAZKO
Gizarte Zientziak eta 
Juridikoak 27.554 9.763 17.791

Irakaskuntza Teknikoak 16.787 11.880 4.907
Humanitateak 5.150 1.907 3.243
Osasun Zientziak 3.481 848 3.133
Zientzia Esperimentalak 3.023 1.160 1.863
Beste arloak 6.778 2.735 3.543
DENERA 62.773 28.293 34.480

Aukeratutako ikasketa adar motari dagokionez, ikasleen % 44k aukeratu 
zituen gizarte zientziak eta juridikoak, eta % 27k teknikoak; eta zenbait 
alde nabarmen erakusten dituzte, sexuari begira bagagozkio, gaineko 
taulan ikusi litekeen legez.

Testuinguru orokorra [

Euskal Herriko Unibertsitateko zentroak eta 
ikasleak

EHUko ikasleen lan munduratzearen bilakaera 
promozioen arabera. 2000 - 2006

Deustuko Unibertsitateko zentroak eta ikasleak
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9. taula: EHUko unibertsitate ikasleak 2009 - 2010, eta urte arteko 
bilakaera Bilboko campus eta ikastetxeei begira.

Iturria: EHU.

Euskal Herriko Unibertsitateko zentroak eta ikasleak [

Euskal Herriko Unibertsitateak, bere informazio instituzionalean 
ageri duen legean “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 dauka, eta 483 milioi euroko ohiko aurrekontua 
2010. urtean. Hiru campusetan banatua - campus bana EAEko lurralde 
historikoetako bakoitzean -, guztira 31 fakultate eta unibertsitate eskola 
batzen ditu, gehi beste ikastetxe atxiki bi. Prestakuntza eskaintza ondo 
ugari eta zabala dauka, Medikuntza eta Gizarte Zientzietatik hasi, eta Arte 
Ederrak, Zuzenbidea, Ekonomia eta enpresa zientziak edota Industria 
ingeniaritzetako arloak barne.

EHUk bere egitura eta instalazioen parte garrantzitsu baten modernizatze 
bidean jarraitzen du, bere 2008 - 2009 Urteko Jarduera Planak erakusten 
duen legez.

Hain zuzen, urte honetan amaitzen da EHUko Bizkaiko campusaren 
berregituratze proiektua, oso bereziki Meatzeen eta Herri Lanen 
Ingeniaritza Industrialak hartuko dituen eraikinaren altxatzearekin San 
Mameseko gunean - bertan jada 2012 - 2013 ikasturtean beharrean 
jardungo duten espezialitateak -, eta Irakasle Eskola berriaren 
eraikuntzarekin Leioan, orain denbora gutxi inauguratu izan dena. 
Proiektu honi atxikitako hasiera bateko aurrekontua, 69 milioi eurotik 
gorakoa izan da guztira.

2010. urtean ere jarraitu da Goi Mailako Hezkuntzaren Europako 
Esparruari egokituriko Gradu ikasketa plan berrien sortze lanarekin, 
berez Bolonia Plana deitu ohi dena, eta gaur egun halako 67 ikasketa 
eremu desberdin eskaintzen dira 31 ikastetxetan zabalduta (19 Bilbon).

Ikasleei dagokienez, ondoren erakusten den taulan emandako datuetan 
antzeman liteke EHUko ikasleriaren beherakada berria (-% 2,36) 2009 - 
2010 ikasturtean, aurreko urtearen aldean. Hiru campusek galtzen dituzte 
ikasleak, eta soilik Gipuzkoakoak galtzen ditu batez bestekoaz azpitik.

Bilbon kokaturiko ikastetxeek 566 ikasle galtzen dituzte. Hala 
ehunekoetan, zelan datu absolutuetan, Enpresa Ikasketen 
Unibertsitate Eskola da urte arteko ikasle galera handiena jasaten 
duena, 104 ikaslerena hain justu (-% 6,7). Bitxi, Basurtuko Medikuntza 
eta Odontologia Fakultatea da ikasle kopurua handitu zuen bakarra, 
aurreko urtean baino % 3,63 gehiagorekin.

Testuinguru orokorra

Euskal Herriko Unibertsitateko zentroak eta ikas- [
leak

EHUko ikasleen lan munduratzearen bilakaera 
promozioen arabera. 2000 - 2006

Deustuko Unibertsitateko zentroak eta ikasleak

IRAKASKUNTZA GUNEA IKASLEAK ∆ %2008-2009 2009-2010
Arabako campusa 7.719 7.469 -3,23
Gipuzkoako campusa 11.610 11.548 -0,53
Bizkaiko campusa 23.716 23.009 -2,98
GUZTIRA EHU 43.045 42.026 -2,36
Ekonomia eta Enpresa Zientzien 
Fakultatea 3.451 3.422 -0,8

Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa 3.356 3.313 -1,29
Industria Ingeniaritza Teknikoko 
Unibertsitate Eskola 2.300 2.219 -3,52

Irakasle Unibertsitate Eskola 2.295 2.261 -1,48
Enpresa Ikasketen Unibertsitate 
Eskola 1.536 1.432 -6,7

Basurtoko Medikuntza eta Odon-
tologia Fakultatea 275 285 3,63

Bilboko ikastetxeak guztira 13.213 12.647 -4,28
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EHUko ikasleen lan munduratzearen bilakaera promozioen arabera. 2000 -  [
2006

Intereseko azterketa da EHUko promozio bakoitzaren lan munduratze 
mailaren bilakaera. EHUko ikasleen okupazio tasa edo maila, graduatu 
eta hiru urte geroago, hor tartean dabil azken promozioetan, 2001eko 
promozioaren % 83 eta 2006ko promozioaren % 80,4ren artean. 
Langabezia tasa, aztertutako denbora tartean, batez besteko kokatzen 
da % 12,1ean, eta % 12,9koa da jasandako daturik okerrena, 2001eko 
promozioan; daturik hoberena berriz, 2004ko promozioarena izan da, 
noiz % 6,6raino jaisten den tasa.

EHUko 2006ko promozioaren batez besteko enplegu tasa  %  80,4n 
kokatzen da, eta hau ehuneko 7,4 puntu okerragoa da aurreko urtekoa 
baino. 2005eko eta 2006ko promozioen arteko aldeen balorazioan, titula-
zio guztietan sumatu liteke okupazio tasaren jaitsiera, salbu eta zientzia 
esperimentalen alorrean, zeinetan puntu bat hobetzen den ostera. Huma-
nitateen arloak erakusten ditu lan munduratze datu alderatu okerrenak, 
eta ehuneko zazpi puntu bete galtzen ditu aurreko promozioaren aldean.

Okupazio tasa garaiena erakusten duten arloak dira, Osasungintza, % 
92ko enplegu tasa daukana, eta espezialitate Teknikoak, % 83rekin. 
Justu okupazio tasen beste muturrean aurkitzen dira, Humanitateak, % 
19ko langabezia tasarekin, eta arlo esperimentalak % 15ekin. Egia esan, 
ezagutzaren arlo guztiek - salbu Osasungintzakoak - handitzen dute 

6. grafikoa: EHUko unibertsitate ikasleen lan egoera. 2000 – 2006 promozioak.

Iturria: Lanbide. Bizitza Aktiborako Sarreraren Ikerketa. 2005eko promozioa. Datuak, graduatu eta handik hiru urteko egoerari dagozkio.

langabezia tasa hau, berez, batez bestekoan ere, hazten dena.

Nahikoa nabarmen, ez dira batere datu harrigarriak, bada 2006ko 
promozioaz dihardugun arren, bertan jasotzen gabiltzan datuak, 
hain zuzen dagozkie prestakuntza amaitu eta handik hiru urteko 
lan munduratzeaz bildutako inputei; hau da, jada ekonomiaren 
gainbeheraren eta enpresen kontratazioaren uzkurtze garai baten 
hasierako datuak dira, hain justu.
10. taula: EHUko ikasleen lan munduratze tasa. 2006ko promozioa 
(2009ko azaroa – abendua).

Ezagutza arloa Jarduera 
tasa 

Enplegu 
tasa 

Langabezia 
tasa

Esperimentalak  % 93 % 75 % 15
Teknikoak   % 93 % 83 % 11
Osasuna  % 95 % 92 % 2
Gizarte Z.  % 93 % 81 % 13
Ekonomiko - juridikoak % 94 % 78 % 17
Humanitateak  % 88 % 72 % 19
Batez bestekoa % 92,5 % 80,4, % 13,1

Iturria: EHU - Unibertsitatea zenbatekoetan.
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Deustuko Unibertsitateko zentroak eta ikasleak [

Deustuko Unibertsitatea 1886an sortu zen, zelanbait erantzun guran, 
garaian, industria siderurgikoan, itsas garraioan eta ontzigintzan 
oinarrituta hazten ari zen klase industrialaren kezka eta interesei, hala 
zelan, bestelako kultur interesei ere, bai unibertsitate propioa edukitzeko, 
eta bai goi mailako ikasketa batzuk finkatzeko.

1916an bildu zuen Deustuko Merkataritza Unibertsitateak bere lehen 
ikasle multzoa, eta hauek izango ziren Espainia guztiko lehen tituludunak 
Ekonomia Zientzietan, titulu hau bera ofizialki ezagutua izan zedin baino 
25 urte lehenago ere bai. 1963an sortu ziren Donostian Gipuzkoako 
Ikasketa Unibertsitario eta Teknikoak (EUTG), aldez aurretik ziren beste 
hiru erakunderen bat egitearen ondorio. Gerora, institutu hau, Deustuko 
Unibertsitatearen parte izatera igaroko zen, eta hortik jaioko ziren Bilboko 
eta Donostiako campusak.

Egoera eta imajina ona gordetzen ditu Espainia osoko Unibertsitate eta 
Negozio Eskolen artean. Gainera, oso harreman estua mantentzen du beste 
hainbat enpresa eta erakunderekin ere, ñabardura praktiko nabarmenak 
erantsiz eskainitako prestakuntzari eta burututako ikerketa proiektuei.

Deustu zenbakitan atalak dioenaren arau, unibertsitateak 13.173 ikasle 
dauzka, % 15 nazio artekoak, eta 1.818 irakasle. 21 gradu dauzka Goi 
Mailako Hezkuntzaren Europako Esparruari egokituak - GMHEE -, eta 
baita hiru titulu propio ere.

Badauzka ere gainera beste 78 postgraduko programa, antolatuak 
34 master ofizial eta beste 44 titulu propio, Bilboko zein Donostiako 
campusetan. Titulazio hauen artean entzute handienekoak dira Enpresen 
Kudeaketa eta Zuzendaritzarekin lotutakoak, hain zuzen unibertsitateak 
bere sorreratik irakasten dituenak.

Lan munduratze mailari dagokionez, Egailan-ek landutako datuen arabera 
bertako 2005eko promozioaren gainean, hauen okupazio tasa % 93,3koa 
da, eta langabezia % 5,6; eta nabarmentzekoa da, maiz asko Unibertsitatea 
berbera bilakatzen dela enplegurako sarbide nagusi (% 32).
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Etengabeko prestakuntza
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Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea

Lanerako prestakuntza eta etengabekoa oso bide bereziak dira, hala 
langabezian dauden pertsonek, zelan beharrean dihardutenek ere, 
beren gaitasun eta trebezia teknikoak jaso edo garatu ahal izan ditzaten. 
Ikaragarri laguntzen dute norbanakoaren gaitasunen aukera zabaltzen, 
eta hala, lan munduratze aukerak ere zabaltzen, edota lan merkatuan 
irautekoak ere.

Cedefop - Lanbide Heziketa Garatzeko Europako Zentroak landutako 
txosten berri batek argi ohartarazten du zelan Europa, etorkizun hurbil 
batean, kualifikazio arazo handi baten aurrean aurkitu litekeen. Bizitza 
itxaropen gero eta luzeago baten, eta era berean jaiotze tasa gero eta 
txikiagoen ondorio, gero eta gazte gutxiago iristen da lan merkatura, 
aldi berean lan bizitza ere luzatzen den bitartean. Uste da, 2020an 
enpleguen % 50ek eskatuko duela gutxieneko erdi mailako kualifikazioa, 
eta % 31,5ek inguru baita goi mailako kualifikazioa ere. Ordea, pertsona 
kualifikatuen eskaintza heren bat ere gutxiagotuko da1996ko mailaren 
aldean, eta % 18,5 ingurura erori.

Lanerako prestakuntza eta lan munduratzea [

Hasierako heziketa eta prestakuntzak ez ditu eskainiko oinarrizko 
gaitasun batzuk baino, gerora derrigorrean garatu beharko direnak, baita 
etenik bako lez ere. Zentzu honetan, eta Estatuko Enplegu Publikoko 
Zerbitzuaren eskumenean - SPEE -, 2010. urtean zehar 252 ikastaro 
eskaini ziren erakunde honek dauzkan 44 zentro laguntzaileetan. 4.805 
pertsonek hasi zituzten ikastaroak, aurreko urtean baino % 9 gehiagok, 
eta hauetako % 83,4k amaitu zituen (3.651ek).

Langabezian zeuden pertsonetatik % 9k laga zituen prestakuntza 
jarduerak hauen amaieraren aurretik enplegua aurkitu zutelako. Eta 
hauek albo batera utzita, ikastaroen uzte tasa hasiera bateko ikasleen % 
7,6ra murriztuko litzateke.

Ikastaro osoa burutzen duten pertsonen artetik, ia parte hartzaile guztiek 
betetzen dituzte ikasketa helburuak, bada, soilik % 1,6k amaitzen du 
ikastaroa ebaluazio negatiboz.

11. taula: SPEEk Bilbon emaniko ikastaroetako ikasleak, sexua kontuan. 
2010.

Iturria: Estatuko Enplegu Publikoko Zerbitzua - SPEE -.

Ikastaroetako
emaitza 

Ikasle kopurua 
Gizonezkoak Emakumeak Guztira

Ebaluazio negatiboz 
amaitzen du 45 27 72

Ebaluazio positiboz 
amaitzen du 1.815 1.764 3.579

Lana aurkituta utzi dute 204 190 394
Beste zerbaitengatik utzi 
dute 166 165 331

GUZTIRA 2.230 2.146 4.376

Adina kontuan, ikastaroak hasi zituen ikasle kopuru osotik % 56,6 ziren 
16 eta 34 urte bitarteko gazteak. 34 urtez gorakoak, guztira 1.897 izan 
ziren, eta hauetako % 38,6 zen 45 urtetik gorakoa. Ikastaroa uzten 

Grafikoak • Taulak



 

130. or.

 
Hezkuntza eta prestakuntza6

KAP
Bilboko Urtekari Sozioekonomikoa 2010

Dokumentua 
osorik

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Lanerako prestakuntza eta lan munduratzea [

Etengabeko prestakuntza

duten ikasleei dagokienez, 16 eta 34 urte bitartean dituztenak dira uzten 
duten guztien % 62,9. 34 urtetik gora dituztenen artean berriz, handiagoa 
da ikastaroetan irauteko joera, eta uzte tasa soilik % 14,2koa da. 

Sexua kontuan, prestakuntza jardueretan daukaten parte hartzea ia 
berdina gertatzen da bi sexuentzat, ehuneko 2 hamarreneko alde 
txiki batez gizonezkoen alde, justu aurreko urtearen iruntzitara. Datu 
absolutuei begira ipintzen bagara, 2010. urtean aurreko urtean baino 266 
emakumezko eta 163 gizonezko gutxiagok hartu dute parte.

Ikastaroa hau amaitu aurretik uzteari begira bagagozkio, eta arrazoia alde 
bat utzita (lan munduratzea edo beste edozein), ikastaroa hasten duen 
emakumezkoen % 16,55 kasutan jazotzen da, eta ia ehuneko berean 
prestakuntza jarduera hasten duten gizasemeen artean ere.

Aurrera ateratako 252 ikastaroen eduki zehatzen inguruan esan liteke 
18 lanbide arlotan biltzen direla, haien gaitasun teknikoak kontuan. 
Eskari handiena duten ikastaroak dira Administrazioa eta Kudeaketa eta 
Informatika eta Komunikazioak, ikastaroak gainditzen dituzten ikasleen 
% 24,28 eta % 19,67rekin, hurrenez hurren. Arte grafikoak, elektrizitatea 
eta elektronika eta garraioa eta ibilgailuen mantentzea dira gaitasun arlo 
eskatuenen artekoak.

Lan munduratze datuak ikertuz (ikastaroa amaitu eta ondoko sei 
hilabeteetan), 1.671 pertsona dira lehen kontratu bat lortutakoak, eta 
% 49,7 lan munduratze tasa jarduera guztiak kontuan. Lanbide arloei 
begira, bereziki nabarmentzen dira beren lan munduratze maila ona 
dela eta, giza eta kultur zerbitzuak, komunitate zerbitzuak, imajina eta 
soinua, osasuna eta administrazioa eta kudeaketa. Beste aldean berriz, 
lan munduratze neurri eskasena erakusten dute imajina eta soinuari 
lotutakoek, zurarekin eta altzariarekin batera.

2010. urtean zehar, eta enplegu politika aktiboen Euskal Autonomia 
Erkidegorako eskumenen eskualdatzeen ondorio, Lanbide arduratzen 
da data horretatik aurrera aipatu politika aktiboak kudeatzen. Hori dela 
eta, urte honetan ez daukagu oraindik lanerako prestakuntza programen 
gaineko daturik.
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HOBETUZ, Langileen Prestakuntzarako Euskal Fundazioa, Hirutariko 
Erakundea da (Euskal Enpresarien Konfederakuntza - CONFEBASK, 
Sindikatuak - ELA, CCOO, UGT, LAB -, eta EUSKO JAURLARITZA), 
lanerako etengabeko prestakuntza sustatu eta kudeatzen duena EAEn. 
Honen helburua da emakumezko zein gizonezko beharginen lanerako 
prestakuntza, eraginkorragoa bihurtzea, aldi berean hau hurbilagoa 
bilakaraziz erabiltzaileei, eta estu lotuaz Euskal Autonomia Erkidegoko 
enpresen beharrizanei.

2009. urtean 75.495 pertsonak hartu zuen parte Hobetuz-en 
prestakuntza ikastaroren batean, % 16 pertsona gehiagok aurreko 
urtean baino (40.721), eta guztira 404.735 ordu eskaini ziren. Datuak 
aurreko urtekoekin alderatuz gero, argi nabari da zelan prestakuntza 
eskaera gero eta handiagoa den, eta aldi berean, handitzen doaz, hala 
aurrekontuak, zelan prestakuntzari eskaintzen zaion denbora bera.

12. taula: Hobetuz prestakuntza adierazleak. 2008 - 2009.

PRESTAKUNTZA 2008 2009
Eskainiriko ordu kopurua 367.971 404.735
Talde kopurua 7.711 8.729
Parte hartzaile kopurua 64.991 75.495
Izaniko diru laguntza guztia 26.196.290,44 € 28.719.154,66 € 

Iturri: Hobetuz. Eusko Jaurlaritza.
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Atzerritarren hezkuntza maila

2010. urtean EINren datuen arabera, atzerriko biztanleak EAEn, 139.229 
pertsona dira guztira, eta datu honek aurreko urtean baino 6.364 pertsona 
gehiago esan gura du, eta biztanleria guztiaren % 6,4 ere osatzen du. 
Oso urruti oraindik hala ere, dagoeneko Espainian bizi bide diren 5,6 
milioi atzerritarrek suposatzen duten % 12,2tik.

Bizkaiak erakartzen ditu biztanle atzerritarren ia erdiak (68.710), baina 
portzentajeari begira Arabak dauka immigrazio tasarik garaiena % 
8,29rekin. Eta Bizkaia barruan, Bilbok biltzen du lurraldeko biztanleria 
guztiaren % 41,3 ere, 28.385 pertsona atzerritar erroldaturekin 
EINeren arabera.

Pertsona atzerritarren kopuruaren hazkunde honek badauka ere noski 
bere isla hezkuntzaren esparruan, eta oso bereziki, eskolan, irakaskuntza 

ez unibertsitarioan. Horrela, bertan eskolatutako biztanleria 
atzerritarra, % 1 izatetik 2000. urtean, % 9,1era igaro da 2010ean. 
Ikasturte honek, 2.343 ikasle atzerritar berri eduki ditu ikasgeletan, eta 
guztira 31.746 ikasleren kopurua iritsi da hezkuntza sistema publikoa 
eta kontzertatua, biak kontuan hartuta.

Biztanleria eskolatuaren hazkunde garrantzitsu hori, eta berorrek eskatzen 
duen “irakaskuntza ahalegina”, batez ere sare publikoan antzematen da, 
nahiz eta, ikasle atzerritarren integrazioa eta hauen banaketa antzekoa 
sare pribatuaren eta publikoaren artean diren berez euskal hezkuntza 
sistemak aurre egin gura dien erronka nagusietako batzuk.

Hain zuzen, 2010. urtean sare publikoak 24.040 ikasle eskolatu ditu, 
neska eta mutil, eta datu honek guztien % 75,7 esan gura du.

7. grafikoa: Ikasle atzerritarren tasaren bilakaera EAEn. 2000 - 2001 ikasturtetik 2010 - 2011 ikasturtera.

Iturria: Irakaskuntza Ez Unibertsitarioko Datuak Euskadin, 2010 - 2011 ikasturtea. Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

SAREA HAUR H. LEHEN H. DBH GIB(¹) LHPP HH HB GUZTIRA
Publikoa 3.670 6.040 3.422 2.084 920 7.841 63 24.040
Pribatua 885 2.289 2.510 1.245 591 140 46 7.706
Guztira 4.555 8.329 5.932 3.329 1.511 7.981 109 31.746

13. taula: Ikasle atzerritarrak irakaskuntza maila eta sarearen arabera (araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Lanketa propioa.
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Pilaketa hori are larriagoa bihurtzen da gainera prestakuntza 
zentroen arteko desberdintasunak zeharo begi bistakoak direlako. 
Eta azkenean benetan eduki, apenas hezkuntza zentroen % 10ek 
baino dauzkaten ikasle atzerritarren % 20tik gorako portzentajeak.

Edozein motatako bazterkeriak saihesteko, eta berdintasunean oinarritutako 
eskola integratzaile baten eraikuntzan laguntzeko, Hezkuntza Sailak 
Kulturartekotasun Programa ipini du abian. Programa honen helburua, 
ikasle etorri berrien integrazioa sustatzeaz gain, da, kulturartekotasunaren 
heziketa sustatzea eskola komunitate osoan barrena.

8. grafikoa: Ikasle atzerritarrak jatorriaren arabera (araubide orokorreko 
irakaskuntza ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.

Iturria: Irakaskuntza Ez Unibertsitarioko Datuak Euskadin, 2010 - 2011 ikasturtea. Eusko Jaurlaritzaren 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.
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1. grafikoa: 20 eta 24 urte bitarteko biztanleria, gutxieneko bigarren mailako  ►
ikasketak burutu dituena. (%). EB-27.

2. grafikoa: Unibertsitatean matrikulaturik ikasleak Erkidego Autonomoetan,  ►
eta biztanle guztien gaineko %etan. 2009 - 2010.

3. grafikoa: Ikasle kopuruak hizkuntza ereduaren arabera Bizkaian. 2010 -  ►
2011 ikasturtea.

4. grafikoa: Promozioaren lan egoera. (%). 2008. ►

5. grafikoa: Araubide Bereziko Irakaskuntza Zentroak Bilbon, irakaskuntzaren  ►
arabera.

6. grafikoa: EHUko unibertsitate ikasleen lan egoera. 2000 – 2006 promozioak. ►

7. grafikoa: Ikasle atzerritarren tasaren bilakaera EAEn. 2000 - 2001 ikasturte- ►
tik 2010 - 2011 ikasturtera.

8. grafikoa: Ikasle atzerritarrak jatorriaren arabera (araubide orokorreko  ►
irakaskuntza ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.
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Iturria: Eustat eta Eurostat, Euskadi 27en EBn. 2010. urtea.

1. grafikoa: 20 eta 24 urte bitarteko biztanleria,  [
gutxieneko bigarren mailako ikasketak burutu di-
tuena. (%). EB-27.

2. grafikoa: Unibertsitatean matrikulaturik ikas-
leak Erkidego Autonomoetan, eta biztanle guztien 
gaineko %etan. 2009 - 2010.

3. grafikoa: Ikasle kopuruak hizkuntza ereduaren 
arabera Bizkaian. 2010 - 2011 ikasturtea.

4. grafikoa: Promozioaren lan egoera. (%). 2008.

5. grafikoa: Araubide Bereziko Irakaskuntza Zen-
troak Bilbon, irakaskuntzaren arabera.

6. grafikoa: EHUko unibertsitate ikasleen lan egoera. 
2000 – 2006 promozioak.

7. grafikoa: Ikasle atzerritarren tasaren bilakae-
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8. grafikoa: Ikasle atzerritarrak jatorriaren arabera 
(araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsita-
rioa). 2010 - 2011 ikasturtea.
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Iturria: EIN. Unibertsitate Ikaskuntzaren Estatistika Espainian 2009-2010.
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Iturria: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. (LHPPak kontuan hartu barik).
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Taulak [ 1. taula: 10 eta urte gehiagoko biztanleak ikasketa mailaren arabera EAEn,  ►
Bilbon eta Lurralde Historikoetan.

2. taula: Araubide orokorreko ikasleen banaketa, hauen maila, eta lurralde  ►
historikoen arabera. 2010 - 2011.

3. taula: Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa zabaltzen  ►
duten ikastetxeak Bilbon, titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

4. taula: Araubide ez unibertsitarioko irakaskuntzetako ikasleak Bizkaian,  ►
mailaren eta titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

5. taula: IKTen erabileraren bilakaera EAEko ikaskuntza zentroetan. 2002  ►
/ 2003 – 2010 / 2011.

6. taula: Araubide Bereziko ikasleen banaketa, sarearen eta sexuaren ara- ►
bera. 2010 - 2011.

7. taula: Ikasle matrikulatuak zikloetan, EAE. 2009 - 2010 ikasturtea. ►

8. taula: Ikasleen banaketa ikasketa arloa eta sexua kontuan. 2009 - 2010  ►
ikasturtea.

9. taula: EHUko unibertsitate ikasleak 2009 - 2010, eta urte arteko bilakae- ►
ra Bilboko campus eta ikastetxeei begira.

10. taula: EHUko ikasleen lan munduratze tasa. 2006ko promozioa (2009ko  ►
azaroa – abendua).

11. taula: SPEEk Bilbon emaniko ikastaroetako ikasleak, sexua kontuan.  ►
2010.

12. taula: Hobetuz prestakuntza adierazleak. 2008 - 2009. ►

13. taula: Ikasle atzerritarrak irakaskuntza maila eta sarearen arabera (araubi- ►
de orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.
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Iturria: Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistikak (BEE 2006).
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7. taula: Ikasle matrikulatuak zikloetan, EAE. 2009 
- 2010 ikasturtea.

8. taula: Ikasleen banaketa ikasketa arloa eta 
sexua kontuan. 2009 - 2010 ikasturtea.

9. taula: EHUko unibertsitate ikasleak 2009 - 
2010, eta urte arteko bilakaera Bilboko campus 
eta ikastetxeei begira.

10. taula: EHUko ikasleen lan munduratze tasa. 
2006ko promozioa (2009ko azaroa – abendua).

11. taula: SPEEk Bilbon emaniko ikastaroetako 
ikasleak, sexua kontuan. 2010.

12. taula: Hobetuz prestakuntza adierazleak. 
2008 - 2009.

13. taula: Ikasle atzerritarrak irakaskuntza maila eta 
sarearen arabera (araubide orokorreko irakaskuntza 
ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.
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Erdi mai-
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Goi mailako 
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GUZTIRA 
10 eta urte 
gehiagoko 
biztanleak 

(%)
Bilbo 0,57 4,11 37,42 11,47 20,76 8,27 17,4 100
Donostia 0,26 2 34 12,35 21,38 10,07 19,94 100
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 19,4 8,1 13,38 100
Bizkaia 0,62 3,5 40,92 13,23 19,2 8,17 14,36 100
Gipuzkoa 0,53 3,25 41,79 14,94 19,1 7,93 12,46 100
Araba 0,37 2,72 42,24 13,89 20,78 8,2 11,79 100
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Iturria: Eustat eta Hezkuntza Ministerioa.
* Bilboren gaineko azken datuak 2009 - 2010 ikasturteari dagozkio..
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HAUR H. LEHEN H. DBH LHPP HH BATX. LH HB GUZTIRA
Bilbo * 12.138 15.704 10.334 1.284 4791 5.169 5.352 146 54.918
Bizkaia 47.332 60.133 35.787 2.770 17.245 14.851 14.214 537 192.869
EAE 94.818 117.193 70.516 4.519 31.387 28.769 28.869 1.050 377.121
Estatua 1.870.992 2.748.962 1.783.856 80.008 - 670.055 578.574 31.126 7.763.573
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Iturria: Hezkuntza Saila Eusko Jaurlaritza.

Biztanleriaren hezkuntza maila
Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa
Araubide bereziko irakaskuntza
Unibertsitateko irakaskuntza
Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea
Atzerritarren hezkuntza maila

1. taula: 10 eta urte gehiagoko biztanleak ikas-
keta mailaren arabera EAEn, Bilbon eta Lurralde 
Historikoetan.

2. taula: Araubide orokorreko ikasleen banaketa, 
hauen maila, eta lurralde historikoen arabera. 
2010 - 2011.

3. taula: Araubide orokorreko irakaskuntza ez uni- [
bertsitarioa zabaltzen duten ikastetxeak Bilbon, 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

4. taula: Araubide ez unibertsitarioko 
irakaskuntzetako ikasleak Bizkaian, mailaren eta 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

5. taula: IKTen erabileraren bilakaera EAEko ikas-
kuntza zentroetan. 2002 / 2003 – 2010 / 2011.

6. taula: Araubide Bereziko ikasleen banaketa, 
sarearen eta sexuaren arabera. 2010 - 2011.

7. taula: Ikasle matrikulatuak zikloetan, EAE. 2009 
- 2010 ikasturtea.

8. taula: Ikasleen banaketa ikasketa arloa eta 
sexua kontuan. 2009 - 2010 ikasturtea.

9. taula: EHUko unibertsitate ikasleak 2009 - 
2010, eta urte arteko bilakaera Bilboko campus 
eta ikastetxeei begira.

10. taula: EHUko ikasleen lan munduratze tasa. 
2006ko promozioa (2009ko azaroa – abendua).

11. taula: SPEEk Bilbon emaniko ikastaroetako 
ikasleak, sexua kontuan. 2010.

12. taula: Hobetuz prestakuntza adierazleak. 
2008 - 2009.

13. taula: Ikasle atzerritarrak irakaskuntza maila eta 
sarearen arabera (araubide orokorreko irakaskuntza 
ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.

IRAKASKUNTZAK Sare publikoa Sare Pribatua Guztira
Haur Hezkuntza (1. zikloa) 48 39 87
Haur Hezkuntza (2. zikloa) 35 32 67
Lehen Hezkuntza 35 29 64
Heziketa Berezia (HB) 7 5 12
Helduen Hezkuntza (HH) 3 6 9
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza  18 31 49
Batxilergoa  12 23 35
Lanbide Hezkuntza (Erdi, goi gradua) 10 32 42
Lanerako Hasierako Prestakuntza Programek eta Lanerako Hasiera 1 11 12
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Iturria: Hezkuntza Saila, Irakaskuntza ez unibertsitarioa Euskadin.

Biztanleriaren hezkuntza maila
Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa
Araubide bereziko irakaskuntza
Unibertsitateko irakaskuntza
Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea
Atzerritarren hezkuntza maila

1. taula: 10 eta urte gehiagoko biztanleak ikas-
keta mailaren arabera EAEn, Bilbon eta Lurralde 
Historikoetan.

2. taula: Araubide orokorreko ikasleen banaketa, 
hauen maila, eta lurralde historikoen arabera. 
2010 - 2011.

3. taula: Araubide orokorreko irakaskuntza ez uni-
bertsitarioa zabaltzen duten ikastetxeak Bilbon, 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

4. taula: Araubide ez unibertsitarioko  [
irakaskuntzetako ikasleak Bizkaian, mailaren eta 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

5. taula: IKTen erabileraren bilakaera EAEko ikas-
kuntza zentroetan. 2002 / 2003 – 2010 / 2011.

6. taula: Araubide Bereziko ikasleen banaketa, 
sarearen eta sexuaren arabera. 2010 - 2011.

7. taula: Ikasle matrikulatuak zikloetan, EAE. 2009 
- 2010 ikasturtea.

8. taula: Ikasleen banaketa ikasketa arloa eta 
sexua kontuan. 2009 - 2010 ikasturtea.

9. taula: EHUko unibertsitate ikasleak 2009 - 
2010, eta urte arteko bilakaera Bilboko campus 
eta ikastetxeei begira.

10. taula: EHUko ikasleen lan munduratze tasa. 
2006ko promozioa (2009ko azaroa – abendua).

11. taula: SPEEk Bilbon emaniko ikastaroetako 
ikasleak, sexua kontuan. 2010.

12. taula: Hobetuz prestakuntza adierazleak. 
2008 - 2009.

13. taula: Ikasle atzerritarrak irakaskuntza maila eta 
sarearen arabera (araubide orokorreko irakaskuntza 
ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.

IRAKASKUNTZAK Publikoa  Pribatua  GUZTIRA
Haur Hezkuntza  23.177 24.155 47.332
Lehen Hezkuntza 29.075 31.058 60.133
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 15.968 19.819 35.787
Lanerako Hasierako Prestakuntza Programak 1.303 1.467 2.770
Helduen Heziketa HH 16.861 384 17.245
Batxilergoa 7.796 7.055 14.851
Lanbide Heziketa - Erdiko gradua 3.099 2.644 5.743
Lanbide Heziketa - Goiko gradua 4.344 4.127 8.471
Hezkuntza Berezia: Eginkizunen ikasketa 220 317 537
GUZTIRA 101.843 91.026 192.869
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Iturria: Euskadiko IKTen eta Irakaskuntza Ez Unibertsitarioaren Datuen gaineko Galdetegia. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

Biztanleriaren hezkuntza maila
Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa
Araubide bereziko irakaskuntza
Unibertsitateko irakaskuntza
Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea
Atzerritarren hezkuntza maila

1. taula: 10 eta urte gehiagoko biztanleak ikas-
keta mailaren arabera EAEn, Bilbon eta Lurralde 
Historikoetan.

2. taula: Araubide orokorreko ikasleen banaketa, 
hauen maila, eta lurralde historikoen arabera. 
2010 - 2011.

3. taula: Araubide orokorreko irakaskuntza ez uni-
bertsitarioa zabaltzen duten ikastetxeak Bilbon, 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

4. taula: Araubide ez unibertsitarioko 
irakaskuntzetako ikasleak Bizkaian, mailaren eta 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

5. taula: IKTen erabileraren bilakaera EAEko ikas- [
kuntza zentroetan. 2002 / 2003 – 2010 / 2011.

6. taula: Araubide Bereziko ikasleen banaketa, 
sarearen eta sexuaren arabera. 2010 - 2011.

7. taula: Ikasle matrikulatuak zikloetan, EAE. 2009 
- 2010 ikasturtea.

8. taula: Ikasleen banaketa ikasketa arloa eta 
sexua kontuan. 2009 - 2010 ikasturtea.

9. taula: EHUko unibertsitate ikasleak 2009 - 
2010, eta urte arteko bilakaera Bilboko campus 
eta ikastetxeei begira.

10. taula: EHUko ikasleen lan munduratze tasa. 
2006ko promozioa (2009ko azaroa – abendua).

11. taula: SPEEk Bilbon emaniko ikastaroetako 
ikasleak, sexua kontuan. 2010.

12. taula: Hobetuz prestakuntza adierazleak. 
2008 - 2009.

13. taula: Ikasle atzerritarrak irakaskuntza maila eta 
sarearen arabera (araubide orokorreko irakaskuntza 
ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.

IKTak 2002-2003
 2010-2011

Publikoa Pribatua 
Ordenagailuak / 100 ikasleko 8,85 % 27,59 % 24,75
Ikasleak / Ordenagailuko 11,3 % 3,62 % 4,04
Irakasleak / Ordenagailuko 5,04 % 2,29 % 2,22
Ikasgelan ordenagailu erabili ohi duten irakasleak % 41,78 % 70,5 % 72,9
Pentium IV, edo honen pareko edo gainetiko prozesadoredun ordenagailuak 14,53 % 91,6 % 92,9
Ikastetxe Saredunak % 66,71 % 100 % 98,5
Web gunedun ikastetxeak % 40,86 % 63,5 % 95,6
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Iturria: Euskadiko Irakaskuntza Ez Unibertsitarioaren Datuak 2010 - 2011 ikasturtea. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

Biztanleriaren hezkuntza maila
Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa
Araubide bereziko irakaskuntza
Unibertsitateko irakaskuntza
Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea
Atzerritarren hezkuntza maila

1. taula: 10 eta urte gehiagoko biztanleak ikas-
keta mailaren arabera EAEn, Bilbon eta Lurralde 
Historikoetan.

2. taula: Araubide orokorreko ikasleen banaketa, 
hauen maila, eta lurralde historikoen arabera. 
2010 - 2011.

3. taula: Araubide orokorreko irakaskuntza ez uni-
bertsitarioa zabaltzen duten ikastetxeak Bilbon, 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

4. taula: Araubide ez unibertsitarioko 
irakaskuntzetako ikasleak Bizkaian, mailaren eta 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

5. taula: IKTen erabileraren bilakaera EAEko ikas-
kuntza zentroetan. 2002 / 2003 – 2010 / 2011.

6. taula: Araubide Bereziko ikasleen banaketa,  [
sarearen eta sexuaren arabera. 2010 - 2011.

7. taula: Ikasle matrikulatuak zikloetan, EAE. 2009 
- 2010 ikasturtea.

8. taula: Ikasleen banaketa ikasketa arloa eta 
sexua kontuan. 2009 - 2010 ikasturtea.

9. taula: EHUko unibertsitate ikasleak 2009 - 
2010, eta urte arteko bilakaera Bilboko campus 
eta ikastetxeei begira.

10. taula: EHUko ikasleen lan munduratze tasa. 
2006ko promozioa (2009ko azaroa – abendua).

11. taula: SPEEk Bilbon emaniko ikastaroetako 
ikasleak, sexua kontuan. 2010.

12. taula: Hobetuz prestakuntza adierazleak. 
2008 - 2009.

13. taula: Ikasle atzerritarrak irakaskuntza maila eta 
sarearen arabera (araubide orokorreko irakaskuntza 
ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.

IRAKASKUNTZA 
IKASLEAK 

Guztira Sare Publikoa Sare Pribatua Gizasemeak Andrazkoak
Musika 42.512 25.808 16.704 18.195 24.317
Dantza 101 101 0 87 14
Diseinua eta Arte Plastikoak 414 179 235 305 109
Hizkuntzak 40.062 40.062 0 13.906 26.156
Kiroletakoak 468 258 210 446 22
GUZTIRA EAE 83.557 66.408 17.149 32.939 50.618
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Iturria: Eustat, Unibertsitatearen estatistika.(*) Ezin eskuratu izan dugu datu hau.

Biztanleriaren hezkuntza maila
Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa
Araubide bereziko irakaskuntza
Unibertsitateko irakaskuntza
Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea
Atzerritarren hezkuntza maila

1. taula: 10 eta urte gehiagoko biztanleak ikas-
keta mailaren arabera EAEn, Bilbon eta Lurralde 
Historikoetan.

2. taula: Araubide orokorreko ikasleen banaketa, 
hauen maila, eta lurralde historikoen arabera. 
2010 - 2011.

3. taula: Araubide orokorreko irakaskuntza ez uni-
bertsitarioa zabaltzen duten ikastetxeak Bilbon, 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

4. taula: Araubide ez unibertsitarioko 
irakaskuntzetako ikasleak Bizkaian, mailaren eta 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

5. taula: IKTen erabileraren bilakaera EAEko ikas-
kuntza zentroetan. 2002 / 2003 – 2010 / 2011.

6. taula: Araubide Bereziko ikasleen banaketa, 
sarearen eta sexuaren arabera. 2010 - 2011.

7. taula: Ikasle matrikulatuak zikloetan, EAE. 2009  [
- 2010 ikasturtea.

8. taula: Ikasleen banaketa ikasketa arloa eta 
sexua kontuan. 2009 - 2010 ikasturtea.

9. taula: EHUko unibertsitate ikasleak 2009 - 
2010, eta urte arteko bilakaera Bilboko campus 
eta ikastetxeei begira.

10. taula: EHUko ikasleen lan munduratze tasa. 
2006ko promozioa (2009ko azaroa – abendua).

11. taula: SPEEk Bilbon emaniko ikastaroetako 
ikasleak, sexua kontuan. 2010.

12. taula: Hobetuz prestakuntza adierazleak. 
2008 - 2009.

13. taula: Ikasle atzerritarrak irakaskuntza maila eta 
sarearen arabera (araubide orokorreko irakaskuntza 
ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.

IKASLEAK EAE BIZKAIA
Matrikulak 1. eta 2. zikloetan 55.088 33.388

1. eta 2. zikloak 29.280 18.350
2. zikloa 3.005 1.978
1. zikloa 22.803 16.372

Matrikulak graduetan 3.292 - (*)
Matrikulak postgraduetan 4.393 - (*)
GUZTIRA 62.773 35.355
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Iturria: Eustat. Unibertsitatearen estatistika..

Biztanleriaren hezkuntza maila
Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa
Araubide bereziko irakaskuntza
Unibertsitateko irakaskuntza
Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea
Atzerritarren hezkuntza maila

1. taula: 10 eta urte gehiagoko biztanleak ikas-
keta mailaren arabera EAEn, Bilbon eta Lurralde 
Historikoetan.

2. taula: Araubide orokorreko ikasleen banaketa, 
hauen maila, eta lurralde historikoen arabera. 
2010 - 2011.

3. taula: Araubide orokorreko irakaskuntza ez uni-
bertsitarioa zabaltzen duten ikastetxeak Bilbon, 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

4. taula: Araubide ez unibertsitarioko 
irakaskuntzetako ikasleak Bizkaian, mailaren eta 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

5. taula: IKTen erabileraren bilakaera EAEko ikas-
kuntza zentroetan. 2002 / 2003 – 2010 / 2011.

6. taula: Araubide Bereziko ikasleen banaketa, 
sarearen eta sexuaren arabera. 2010 - 2011.

7. taula: Ikasle matrikulatuak zikloetan, EAE. 2009 
- 2010 ikasturtea.

8. taula: Ikasleen banaketa ikasketa arloa eta  [
sexua kontuan. 2009 - 2010 ikasturtea.

9. taula: EHUko unibertsitate ikasleak 2009 - 
2010, eta urte arteko bilakaera Bilboko campus 
eta ikastetxeei begira.

10. taula: EHUko ikasleen lan munduratze tasa. 
2006ko promozioa (2009ko azaroa – abendua).

11. taula: SPEEk Bilbon emaniko ikastaroetako 
ikasleak, sexua kontuan. 2010.

12. taula: Hobetuz prestakuntza adierazleak. 
2008 - 2009.

13. taula: Ikasle atzerritarrak irakaskuntza maila eta 
sarearen arabera (araubide orokorreko irakaskuntza 
ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.

IKASKETA ARLOA DENERA GIZONEZKO  ANDRAZKO
Gizarte Zientziak eta Juridikoak 27.554 9.763 17.791
Irakaskuntza Teknikoak 16.787 11.880 4.907
Humanitateak 5.150 1.907 3.243
Osasun Zientziak 3.481 848 3.133
Zientzia Esperimentalak 3.023 1.160 1.863
Beste arloak 6.778 2.735 3.543
GUZTIRA 62.773 28.293 34.480
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Iturria: EHU.

Biztanleriaren hezkuntza maila
Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa
Araubide bereziko irakaskuntza
Unibertsitateko irakaskuntza
Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea
Atzerritarren hezkuntza maila

1. taula: 10 eta urte gehiagoko biztanleak ikas-
keta mailaren arabera EAEn, Bilbon eta Lurralde 
Historikoetan.

2. taula: Araubide orokorreko ikasleen banaketa, 
hauen maila, eta lurralde historikoen arabera. 
2010 - 2011.

3. taula: Araubide orokorreko irakaskuntza ez uni-
bertsitarioa zabaltzen duten ikastetxeak Bilbon, 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

4. taula: Araubide ez unibertsitarioko 
irakaskuntzetako ikasleak Bizkaian, mailaren eta 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

5. taula: IKTen erabileraren bilakaera EAEko ikas-
kuntza zentroetan. 2002 / 2003 – 2010 / 2011.

6. taula: Araubide Bereziko ikasleen banaketa, 
sarearen eta sexuaren arabera. 2010 - 2011.

7. taula: Ikasle matrikulatuak zikloetan, EAE. 2009 
- 2010 ikasturtea.

8. taula: Ikasleen banaketa ikasketa arloa eta 
sexua kontuan. 2009 - 2010 ikasturtea.

9. taula: EHUko unibertsitate ikasleak 2009 -  [
2010, eta urte arteko bilakaera Bilboko campus 
eta ikastetxeei begira.

10. taula: EHUko ikasleen lan munduratze tasa. 
2006ko promozioa (2009ko azaroa – abendua).

11. taula: SPEEk Bilbon emaniko ikastaroetako 
ikasleak, sexua kontuan. 2010.

12. taula: Hobetuz prestakuntza adierazleak. 
2008 - 2009.

13. taula: Ikasle atzerritarrak irakaskuntza maila eta 
sarearen arabera (araubide orokorreko irakaskuntza 
ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.

IRAKASKUNTZA GUNEA IKASLEAK ∆ %2008-2009 2009-2010
Arabako campusa 7.719 7.469 -3,23
Gipuzkoako campusa 11.610 11.548 -0,53
Bizkaiko campusa 23.716 23.009 -2,98
GUZTIRA EHU 43.045 42.026 -2,36
Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea 3.451 3.422 -0,8
Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa 3.356 3.313 -1,29
Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola 2.300 2.219 -3,52
Irakasle Unibertsitate Eskola 2.295 2.261 -1,48
Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola 1.536 1.432 -6,7
Basurtoko Medikuntza eta Odontologia Fakultatea 275 285 3,63
Bilboko ikastetxeak guztira 13.213 12.647 -4,28
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Iturria: EHU - Unibertsitatea zenbatekoetan.

Biztanleriaren hezkuntza maila
Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa
Araubide bereziko irakaskuntza
Unibertsitateko irakaskuntza
Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea
Atzerritarren hezkuntza maila

1. taula: 10 eta urte gehiagoko biztanleak ikas-
keta mailaren arabera EAEn, Bilbon eta Lurralde 
Historikoetan.

2. taula: Araubide orokorreko ikasleen banaketa, 
hauen maila, eta lurralde historikoen arabera. 
2010 - 2011.

3. taula: Araubide orokorreko irakaskuntza ez uni-
bertsitarioa zabaltzen duten ikastetxeak Bilbon, 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

4. taula: Araubide ez unibertsitarioko 
irakaskuntzetako ikasleak Bizkaian, mailaren eta 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

5. taula: IKTen erabileraren bilakaera EAEko ikas-
kuntza zentroetan. 2002 / 2003 – 2010 / 2011.

6. taula: Araubide Bereziko ikasleen banaketa, 
sarearen eta sexuaren arabera. 2010 - 2011.

7. taula: Ikasle matrikulatuak zikloetan, EAE. 2009 
- 2010 ikasturtea.

8. taula: Ikasleen banaketa ikasketa arloa eta 
sexua kontuan. 2009 - 2010 ikasturtea.

9. taula: EHUko unibertsitate ikasleak 2009 - 
2010, eta urte arteko bilakaera Bilboko campus 
eta ikastetxeei begira.

10. taula: EHUko ikasleen lan munduratze tasa.  [
2006ko promozioa (2009ko azaroa – abendua).

11. taula: SPEEk Bilbon emaniko ikastaroetako 
ikasleak, sexua kontuan. 2010.

12. taula: Hobetuz prestakuntza adierazleak. 
2008 - 2009.

13. taula: Ikasle atzerritarrak irakaskuntza maila eta 
sarearen arabera (araubide orokorreko irakaskuntza 
ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.

Ezagutza arloa Jarduera tasa Enplegu tasa Langabezia tasa
Esperimentalak  % 93 % 75 % 15
Teknikoak   % 93 % 83 % 11
Osasuna  % 95 % 92 % 2
Gizarte Z.  % 93 % 81 % 13
Ekonomiko - juridikoak % 94 % 78 % 17
Humanitateak  % 88 % 72 % 19
Batez bestekoa % 92,5 % 80,4, % 13,1
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Iturria: Estatuko Enplegu Publikoko Zerbitzua - SPEE -.

Biztanleriaren hezkuntza maila
Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa
Araubide bereziko irakaskuntza
Unibertsitateko irakaskuntza
Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea
Atzerritarren hezkuntza maila

1. taula: 10 eta urte gehiagoko biztanleak ikas-
keta mailaren arabera EAEn, Bilbon eta Lurralde 
Historikoetan.

2. taula: Araubide orokorreko ikasleen banaketa, 
hauen maila, eta lurralde historikoen arabera. 
2010 - 2011.

3. taula: Araubide orokorreko irakaskuntza ez uni-
bertsitarioa zabaltzen duten ikastetxeak Bilbon, 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

4. taula: Araubide ez unibertsitarioko 
irakaskuntzetako ikasleak Bizkaian, mailaren eta 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

5. taula: IKTen erabileraren bilakaera EAEko ikas-
kuntza zentroetan. 2002 / 2003 – 2010 / 2011.

6. taula: Araubide Bereziko ikasleen banaketa, 
sarearen eta sexuaren arabera. 2010 - 2011.

7. taula: Ikasle matrikulatuak zikloetan, EAE. 2009 
- 2010 ikasturtea.

8. taula: Ikasleen banaketa ikasketa arloa eta 
sexua kontuan. 2009 - 2010 ikasturtea.

9. taula: EHUko unibertsitate ikasleak 2009 - 
2010, eta urte arteko bilakaera Bilboko campus 
eta ikastetxeei begira.

10. taula: EHUko ikasleen lan munduratze tasa. 
2006ko promozioa (2009ko azaroa – abendua).

11. taula: SPEEk Bilbon emaniko ikastaroetako  [
ikasleak, sexua kontuan. 2010.

12. taula: Hobetuz prestakuntza adierazleak. 
2008 - 2009.

13. taula: Ikasle atzerritarrak irakaskuntza maila eta 
sarearen arabera (araubide orokorreko irakaskuntza 
ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.

Ikastaroetako emaitza Ikasle kopurua 
Gizonezkoak  Emakumeak Guztira

Ebaluazio negatiboz amaitzen du 45 27 72
Ebaluazio positiboz amaitzen du 1.815 1.764 3.579
Lana aurkituta utzi dute 204 190 394
Beste zerbaitengatik utzi dute 166 165 331
GUZTIRA 2.230 2.146 4.376
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Iturri: Hobetuz. Eusko Jaurlaritza.

Biztanleriaren hezkuntza maila
Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa
Araubide bereziko irakaskuntza
Unibertsitateko irakaskuntza
Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea
Atzerritarren hezkuntza maila

1. taula: 10 eta urte gehiagoko biztanleak ikas-
keta mailaren arabera EAEn, Bilbon eta Lurralde 
Historikoetan.

2. taula: Araubide orokorreko ikasleen banaketa, 
hauen maila, eta lurralde historikoen arabera. 
2010 - 2011.

3. taula: Araubide orokorreko irakaskuntza ez uni-
bertsitarioa zabaltzen duten ikastetxeak Bilbon, 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

4. taula: Araubide ez unibertsitarioko 
irakaskuntzetako ikasleak Bizkaian, mailaren eta 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

5. taula: IKTen erabileraren bilakaera EAEko ikas-
kuntza zentroetan. 2002 / 2003 – 2010 / 2011.

6. taula: Araubide Bereziko ikasleen banaketa, 
sarearen eta sexuaren arabera. 2010 - 2011.

7. taula: Ikasle matrikulatuak zikloetan, EAE. 2009 
- 2010 ikasturtea.

8. taula: Ikasleen banaketa ikasketa arloa eta 
sexua kontuan. 2009 - 2010 ikasturtea.

9. taula: EHUko unibertsitate ikasleak 2009 - 
2010, eta urte arteko bilakaera Bilboko campus 
eta ikastetxeei begira.

10. taula: EHUko ikasleen lan munduratze tasa. 
2006ko promozioa (2009ko azaroa – abendua).

11. taula: SPEEk Bilbon emaniko ikastaroetako 
ikasleak, sexua kontuan. 2010.

12. taula: Hobetuz prestakuntza adierazleak.  [
2008 - 2009.

13. taula: Ikasle atzerritarrak irakaskuntza maila eta 
sarearen arabera (araubide orokorreko irakaskuntza 
ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.

PRESTAKUNTZA 2008 2009
Eskainiriko ordu kopurua 367.971 404.735
Talde kopurua 7.711 8.729
Parte hartzaile kopurua 64.991 75.495
Izaniko diru laguntza guztia 26.196.290,44 € 28.719.154,66 € 
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Biztanleriaren hezkuntza maila
Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa
Araubide bereziko irakaskuntza
Unibertsitateko irakaskuntza
Lanerako prestakuntza eta etengabekoa. Lan munduratzea
Atzerritarren hezkuntza maila

1. taula: 10 eta urte gehiagoko biztanleak ikas-
keta mailaren arabera EAEn, Bilbon eta Lurralde 
Historikoetan.

2. taula: Araubide orokorreko ikasleen banaketa, 
hauen maila, eta lurralde historikoen arabera. 
2010 - 2011.

3. taula: Araubide orokorreko irakaskuntza ez uni-
bertsitarioa zabaltzen duten ikastetxeak Bilbon, 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

4. taula: Araubide ez unibertsitarioko 
irakaskuntzetako ikasleak Bizkaian, mailaren eta 
titulartasunaren arabera. 2010 - 2011.

5. taula: IKTen erabileraren bilakaera EAEko ikas-
kuntza zentroetan. 2002 / 2003 – 2010 / 2011.

6. taula: Araubide Bereziko ikasleen banaketa, 
sarearen eta sexuaren arabera. 2010 - 2011.

7. taula: Ikasle matrikulatuak zikloetan, EAE. 2009 
- 2010 ikasturtea.

8. taula: Ikasleen banaketa ikasketa arloa eta 
sexua kontuan. 2009 - 2010 ikasturtea.

9. taula: EHUko unibertsitate ikasleak 2009 - 
2010, eta urte arteko bilakaera Bilboko campus 
eta ikastetxeei begira.

10. taula: EHUko ikasleen lan munduratze tasa. 
2006ko promozioa (2009ko azaroa – abendua).

11. taula: SPEEk Bilbon emaniko ikastaroetako 
ikasleak, sexua kontuan. 2010.

12. taula: Hobetuz prestakuntza adierazleak. 
2008 - 2009.

13. taula: Ikasle atzerritarrak irakaskuntza maila eta  [
sarearen arabera (araubide orokorreko irakaskuntza 
ez unibertsitarioa). 2010 - 2011 ikasturtea.

Iturria: Irakaskuntza Ez Unibertsitarioko Datuak Euskadin, 2010 - 2011 ikasturtea. Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

SAREA HAUR H. LEHEN H. DBH GIB(¹) LHPP HH HB GUZTIRA
Publikoa 3.670 6.040 3.422 2.084 920 7.841 63 24.040
Pribatua 885 2.289 2.510 1.245 591 140 46 7.706
GUZTIRA 4.555 8.329 5.932 3.329 1.511 7.981 109 31.746
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“Horrenbeste euri egin zuen,
blai egin zen nire arropa.
Dir-dir egin zuen gauak,

hiriak eta neoiak
argia urtu zioten

euri geldoaren gainean.
Ibilian ibili nintzen.

Gorputz unatua eseri nuen
parkeko aulki batean

eguzki gura barik.
Eta horren bustia nindukala,

xirimiri geldoak,
ilargiaren mirarik gabe,

sentitu nuen Bilbo zaharra,
hurbildu zidan oroipena.

(Blas Otero)

Azken hamarkadotan zehar, eta udalari zegozkion esparruetan, Kultura eta 
Kirolarekin zerikusia zuten politiken garapenak, gizartearen beste alorretan 
gertaturiko aldaketekin bat zetorren aldaketa ezagutu du, bi kasuetan ere 
esku-hartze publikoaren eredu artikulatu baten gabeziatik abiatzen ziren-eta 
politika hauek. Garai demokratiko berriaren hasierak ekarrik zuen deszentra-
lizazio politiko eta administratiboa, eta honek, ordura arte batere ibili gabeko 
esku-hartze esparru aukera berria zabaldu zien leku administrazioei.
Kirolaren arlo zehatzean hiru izango ziren orduko mugarri esanguratsuenak:
•	“Demokraziaren	 garai	 honetan,	 kirola,	 aukera	 fisiko-tekniko-taktikoak	

zituen zenbait gazteren pribilegio izatetik, guztientzako aukera izatera 
pasatu da, edozein izanik ere norbanakoaren adina, edo maila ekono-
mikoa: hori izan da kirolaren lorpena denontzako”.

•	“Aurretik	esandakoaz	bat,	udalek	ondo	jakin	dute	bereganatzen	kirol	azpie-
gitura ondare esanguratsua. Ondare honek hurbildu die kirola herritarrei […], 
kirol instalazioak hiriko paisaiaren parte bihurtu zaizkigu, eta hori da, herrita-
rrek kirolaren inguruan ere bereganatu duten ikuspegietariko beste bat”.

•	“Kirol	jazoerak	eguneroko	osagai	bihurtu	ditugu,	ohiko	kontsumo”1.
Bilbon, bide-orri honen gauzatze zehatza aurkitu genezake, udalerrian ze-
har banatutako kirol anitzetarako 10 hornikuntza handietan, gehi Alhóndiga - 
Alondegiko ekipamendua. Hauen erabiltzaileak, guztira, udalerriko biztanleria 
osoaren laurdenera iristen dira dagoeneko. Baina kirolak, edo kirol praktikak, 
behin zelanbaiteko “demokratizazio” garai hura gaindituta, esangura berriak 
bereganatu	ditu,	eta	jada	“kirol	jazoera	bera”	bihurtu	da	kanporako	proiekzio	

eragile, eta ekonomia bitarteko dinamizatzaile ere bai (Erregeren Saskiba-
loi Kopa, Xakeko Grand Slam Finala).
Bestalde,	“kulturak	ere	paper	nagusia	jokatzen	du,	gero	eta	sendoagoa,	
herrien	garapen	prozesuetan,	eta	zeharka	gurutzatzen	ditu	jada	udalerri	
mailan abian ipini ohi diren beste politika sozial, ekonomiko eta lurraldea-
ren antolamenduko multzo guztiak”2. Eta kirolaz aipatutako ildo berean, 
udal mailako kultur politikek ere, 80etako hamarkadan abiatu zituzten 
beren ibilbideak “kulturaren demokratizazioaren” leloaren gidaritza pean 
edo; orduko helburua izanik, kulturaren praktika herritar guztiengana za-
baltzea. Eta dinamika honen fruitu, hasi ziren, hurbileko lehen kultur eki-
pamenduak antolatzen: Kultur Etxeak eta Auzo Etxeak.
90etako hamarkadak ere ezaugarri berria ekarriko zuen, eta aurrerantzean, 
udal politikak bide berria abiatuko zuen: kulturaren zabaltzearen ildokoa. 
Ikuspegi berri honen ondorio, udalaren esku-hartzea, antzoki eta zinema 
aretoen birgaitzeetara zabaltzen da, hala zelan, erakusketa gune berri 
eta erabilera aukera anitzekoak eraikitzera; helburua orduan izanik, 
herritarren hurbiltzea erraztea, eta bereziki, musika eta arte eszenikoen 
eta ikus-entzunezkoen ekoizpen handiagoetara3. XX. mendearen 
amaierak ere garai berria irekiko du, eta aurrerantzean, kulturari berari 
ere bitarteko lez hasiko zaio begiratzen, lurraldeko ekonomia sustatzeko, 
edota hedabideetan eragina lortzeko plataforma gisa; aldi berean, gune 
berrien sorrera bultzatzen den bitartean, gerora, ikaskuntza, ekoizpen eta 
berrikuntza espazio egonkor bihurtu gurako direnena. Laburtuz, “kultur 
politikaren	 ikuspegi	 berria	 jaiotzen	 da,	 aurreko	 ohiko	 kultur	 helburuei,	
parametro berriak gehitzen dizkiona nabarmen, ekonomiaren garapen, 
hiriaren	birsortze	eta	honen	 imajinaren	sustapenerantz.	Eta	batera	eta	
bestera horren eztabaidatua izan den Guggenheim efektuaren ondorio 
edo, badirudi badela azkenik ikuspuntu bateratua, onartuz, kultur politikak 
aldi berean bilatu ditzakeela zentraltasun, zein hurbiltasun, helburuak”4.
Prozesu honen adibide aurkitu dezakegu, behin eta berriro aipaturiko 
“Guggenheim efektuaz” kanpo ere, Bilbo Zaharreko herri gunean izan-
dako esku-hartze estrategian ere, honi kultur dimentsioa ezarri zaionean; 
edota azpiegitura berrien sorkuntzan, zelan izan den Bilbo Arte; eta izan 
ere,	hauek	guztiak	ditugu	ja	hiriaren	kultur	maparen	parte	esanguratsu.

(1) Luis Vicente Solar - Bilbao Kirolak. Interneteko sportic.es atarian argitaraturiko elkarrizketaren atalak.
(2) “Lekuko kultur politiken ebaluaketarako gida”. Espainiako Udal eta Probintzien Federazioa - 2009.
(3) Frantxis Lopez Landatxe-koaren mintzalditik ateratako edukia: “Lurraldean kultura kudeatzeko era berriak - Kultur Politikei Buruzko Nazioarteko I. Biltzarra”. Eusko Jaurlaritza - 2007.
(4) Iñaki Lopez Agileta-koaren mintzaldia: “Udalerrian kultura kudeatzeko era berriak - Kultur Politikei Buruzko Nazioarteko I. Biltzarra”. Eusko Jaurlaritza - 2007.
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Bibliotekak [

Udal Bibliotekak [

Alhóndiga Bilbao (Bilboko Alondegia)

Arte eszenikoak

Teatroa, dantza eta musika

Museo Jarduera

Guggenheim Bilbao Museoa

Bilboko Arte Ederren Museoa

Bilbao Arte Fundazioa

Eleiz Museoa. Bizkaia

Bizkaiko Arkeologi Museoa

Bilboko Artelan Berreginen Museoa

Euskal Museoa. Euskal Arkeologia, Etnografia 
eta Kondaira Museoa

Industria Iragan baten Memoriaren Museoak

Udal kultur jarduera

Kultura

Bibliotekak [

Udalaren biblioteka, ludoteka, hemeroteka eta dokumentazio eta ikerketa 
zentroen eskaintza sumatu liteke Bilbok bere esku duen Udal Liburutegi eta 
Auzo Etxe sare biribilean. 2010ean 16 dira aipatutakoen itxurako guneak, 
Garellanoko biltegiaz gainera, beste hainbat azpiegitura publiko (Foru 
Liburutegia, EHU, …), elkartetako (Emakumeen Dokumentazio Zentroa, 
…) eta pribaturekin batera (Deustuko Unibertsitatea, Sociedad Bilbaina - 
Bilbotar Elkartea -, …), osatzen dute denen artean gune sare mardula era 
guztietako funtsen kontsulta eta mailegutarako. Eta baliabide sare zabal 
honi guztiari erantsi behar zaio berriki irekitako Alhóndiga - Alondegiko 
diziplina anitzeko zentroa, aldi berean ahaztu barik, beste hainbat gune 
ere, bereziki museo azpiegiturekin lotuak (Arte Ederrak, Guggenheim, 
Euskal Museoa, …),  edota zenbait kultur erakunderekin, zelan den Azkue 
Bibliotekaren	kasua,	Euskaltzaindiaren	jabetzakoa	dena.

Udal Bibliotekak [

Bidebarrietako Biblioteka Nagusia, Udal Liburutegiak Begoña eta Deustuko 
barrutietan, eta Auzo Liburutegiak San Ignazio, Zurbaranbarri, Castaños, 
Otxarkoaga, San Frantzisko, San Adrian, Zabala, Errekalde, Irala eta 
Zorrozan, gehi Bilbo Musika-ko biblioteka berezia (soilik funts musikalak 
gordetzen dituena), eta zerbitzu gune bat Buian, dira denera udalerriko 
biztanleon eskueran daukagun biblioteka sare ugaria. 2010. urteko Udal 
Biblioteken	Urteko	Txostenak	 jasotzen	duen	 informazioak,	erregistroen	
ugaltzea islatzen du, hala erabiltzaileena, eta funtsena, zelan zerbitzu 
birtualen	erabilerarena	ere.	Aldiz,	 jaitsi	 egingo	dira	 bisiten	erregistroak	
eta gauzatutako maileguak. 2010eko ekitaldiko zifra kopuruak aztertzeko 
garaian kontuan eduki beharreko faktoreak dira, zenbait egoitzatan 
burutu diren lanak, edota Mediateka Alhóndiga-ren irekiera, ba, azken 
hau zuzenean Udal Biblioteka sarearen parte izan ez arren, berak ere 
eskaintzen ditu bere funtsen maileguak udal agiriarekin.

Urte honetan 754.166 bisita zenbatu dira, eta honek zelanbaiteko % 0,9ko 
atzerakada esan gura du aurreko urteko datuen aldean, ordukoa izan zen-
eta orain arteko inoizko erregistrorik handiena. Bazkide berrien kopuruak 
bere	aldetik,	aurreko	urteetako	garapen	positibo	bertsuan	jarraitzen	du.	

2009an % 11 hazi zen kopuru hau, eta 2010ean berriz, beste % 8,4; 
denera 94.174 izan arte bazkidetutako herritarrak. Liburutegi hauek, 
denera, 387.000 erreferentzia inguru ipintzen dituzte herritarron 
eskueran, eta hauek 2009. urtean baino 5.575 gehiago dira, era 
guztietako arlo tematikoak ukitzen dituztenak, eta hainbat euskarri 
modutan eskaintzen direnak: liburu, aldizkari, CD-ROM, DVD, …

Etxerako maileguen sailak 416.830 eskaerako bolumena izan du, 
eta datu honek % 6,5eko atzerakada esan gura badu ere aurreko 
ekitaldiko datuen aldean, hauek dira, hala ere, eskaera maila altuenak 
historikoki, 2009. urteko datuen atzetik soilik. Anekdota legez aipatu 
liteke zelan gehien eskatutako erreferentziak izan diren, helduentzako 
liburuen artean, “Millenium 2”; haur literaturaren alorrean, Geronimo 
Stilton-en lanak; eta musika arloan berriz, Fito eta Fitipaldien azken 
lana. Filmen esparruan bestalde, gehien mailegatu direnak izan dira 
Clint Eastwooden “Gran Torino” eta Cohen anaien “No Country for Old 
Men” (“Zaharrentzako ez den herria”).

1. grafikoa: Bilboko liburutegien adierazleen bilakaera. 2006-2010

Iturria: Bilboko Udal Liburutegiak.
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1. taula: Bilboko udal liburutegien datuak. 2010.

*Dituzten ezaugarriengatik datuak ez dituzten atalak, edota dauzkagun datuak ez dira alderagarriak.
Iturria: Bilboko udal liburutegiak.

BIBLIOTEKA Bisitak Bisitak/biztanleko Erabiltzaileak Maileguak Funtsak Barrutiak 
Deustu 99.948 3,2 12.969 53.290 25.007

Deusto 
San Ignacio 38.106 2 6.397 31.057 20.417
Zurbaranbarri 2.382 0,2 2.150 3.062 8.089

Uribarri
Castaños 53.143 2 1.273 13.546 4.512
Otxarkoaga 24.293 2,2 2.940 10.590 16.053 Txurdinaga-Otxakoaga
Begoña 77.800 1,3 12.765 53.165 29.169 Begoña
Bidebarrieta 317.283 0,9 34.430 168.634 132.114

Ibaiondo

Bilbao Musika 15.140 ----* 928 4.466 7.792
San Adrian 8.283 0,7 1.927 6.736 6.513
San Frantzisko 24.762 2,2 3.749 11.605 16.509
Buia 154 0,5 ----* ----* 1.205
Zabala 4.371 0,9 771 4.969 4.122
Irala 11.784 1 1.995 9.654 8.850

Errekalde
Errekalde 46.454 1,3 8.009 23.193 14.712
Zorroza 30.263 2,6 3.871 20.855 14.613

Basurto-Zorroza
Garellanoko biltegia ----* ----* ----* 2.008 77.267
Guztira 754.166 ---- 94.174 416.830 386.944
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Alhóndiga Bilbao (Bilboko Alondegia) [

Garai batean ardo eta edari bizien biltegi izandako eraikin modernista, 
1909. urtean Rikardo Bastida arkitektoak diseinatuak, 1973an utzi zion 
bere	 jatorrizko	 eginkizunari,	 eta	 1999.	 urtean	 izendatu	 zuen	 Eusko	
Jaurlaritzak Euskal Kultura Ondarearen parte. Denboraldi luze batez 
itxita eduki eta gero, eraberritze lan sakon bati ekin zitzaion 2001. urtean 
hasita,	eta	hala	ospatu	zuen	berrirekitze	ofiziala	2010.	urteko	maiatzaren	
18an, Philippe Starck diseinatzaile frantsesak berregituratua, eta 
“ezagutzak,	kulturak,	jardun	fisikoak	eta	dibertsioak	ere	harrera	edukiko	
duten espazio berritzaile eta diziplina anitzeko”5 azpiegitura bihurtua. 
Gunea, merkataritza elkarteen erregimenean kudeatzen da, bertako 
kapital soziala % 100 da Bilboko Udalarena, eta beste zenbait bazkide 
laguntzaileren babesa du berarekin.

Eraikinak gobernatzen dituen 43.000 m2-ko azaleraren barruan idorotzen 
da Mediateka deitu den gunea, BBK-ren babes pekoa, eta 4.000 m2 
hartzen dituena hiru solairutan banatuta. Bertan gordetzen dira 50.000 
dokumentu inguruko hainbat funts bilduma euskarri desberdinetan 
(liburu, aldizkari, komiki, DVD, CD, …).

(5) www.alhondigabilbao.com
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Arte eszenikoak [

Teatroa, dantza eta musika [

BILBAOESZENA

BilbaoEszena teatro errekurtsoetako udal gunea da, 2004. urtean zabaldu 
zena Teatroaren Mundu Egunaz bat. Bere 600 m2-tan aukera eskaintzen 
du saiotarako areto handi bi edukitzeko Santutxuko auzoan kokatuak, 
eta behar bezala guztiz hornituak baliabide material eta teknikoz. 
Badauzka ere gainera lanerako aretoak eta Arte Eszenikoen inguruko 
dokumentazio zentro berezi bat ere. Gainera badauzka ere beste 7 saio 
areto Barrutietako Udal Auzo Etxeetan banatuak.

Gunea, udalerriko antzerki eta dantza talde amateur eta konpainia erdi 
profesionalen	zerbitzura	jaiotzen	da,	hala	zelan,	arte	eszenikoetan	intere-
saturik egon litezkeen beste pertsona guztienean ere. Gune honetan aldi 
berean gauzatzen dira formatu txikiko hainbat emankizun artistiko ere.

2010. urtean zehar hainbat prestakuntza ekimen garatu dira, beste 
zenbait erakunde profesionalekin lankidetzan, besteak beste ADDErekin 
(Euskal Herriko Dantza Profesionalen Elkartea) edota ATAErekin (Arte 
Eszenikoetako Teknikarien Elkartea). Prestakuntza ekimen pedagogiko 
hauen	 edukia	 zelanbait	 zuzendu	 da	 dagokien	 alorrean	 jada	 hainbat	
ezagutza eta praktika dituzten profesionalei bideratutako kurtsoetara 
(Argiztapena, Soinua, Fiskalitatea, Hobekuntza Artistikoa, …), zelan, beste 
aldetik, Arte Eszenikoen beraien sustapen eta zabalkundera, edo hauetan 
hasi nahi dutenengana zuzendutako esperientzia eta ekimen gisa ere 
(Umeentzako Antzerkia, Familia Eskolak Antzerki Hastapenerako, Musika 
Antzerkia, …).

Garrantzi gehien eduki duen programetako bat “Artistak Egoitzan” ekimena 
izan da, eta beronetan, aukeratutako proiektuetako artista edo ikertzaileek 
behar dituzten baliabide ekonomikoak, instalazioak, bitarteko teknikoak eta 
beharrezkoa duten laguntza eta babes artistikoa eskaintzen zaizkie beren 
proposamenak aurrera eraman ahal izan ditzaten. Urte honetan, bigarren 
deialdia, 44 eskaera izan dira denera, eta 5 izan dira eskainitako plazak.

BilbaoEszenatik aldi berean bultzatu eta antolatu dira gure hiriko antzerki 
eta dantza eszena amateurra osatzen duten taldeen emanaldiak, zelan, 
esaterako, Zirkuitua Programa izeneko ekimenetan egin den legez. 
Zirkuituak bere hamargarren aldia bete du 2010. urtean, eta bertoko zortzi 

konpainiak	hartu	du	parte,	batzuetan	taldeek	berek	idatziriko	jatorrizko	
istorioak antzeztuz, beste batzuetan berriz, besteren ipuinak moldatuz, 
hala Joseba Sarrionandiarenak esaterako, edota suediar antzerki 
idazle August Strindbergen antzezlan barnekoiak.

BilbaoEszenak	 erakutsi	 gura	 duen	 filosofia	 eta	 ereduarekin	 bat,	 2010.	
urteko ekitaldian ere aurreratzen dabiltza EEPBZ, Ekoizpen Eszeniko 
Profesionalerako Berrikuntza Zentroaren gero eta hurbilagoko irekierari 
begirako lanak, Otxarkoagako Mariaren Izen Guztiz Santuaren eliz 
ohiaren eraikuntzan. Eskena (Euskadiko Produkzio Eszenikoen Enpresa 
Elkartuak) izango da gune honen kudeatzaile. Azpiegitura honetan antzerki 
konpainiek	 abian	 jarri	 ahal	 izango	dituzte	 beren	emanaldiak,	 eta	 behar	
bezalako akabera eman ere, halako muntatze eszeniko baten sorkuntza 
posible egiten duten alderdi guztiei, zelan izan litezkeen argia edo soinua 
ere. Gune berri honek behar bezalako babesa eta aholkularitza eskainiko 
die zelanbaiteko enpresa egitura ere eduki behar duten konpainiei, hauek 
ahal bezainbat hobetu ahal izan ditzaten beren ekoizpen prozesuak, beren 
emanaldien azken kalitate ukituak, eta beren berrikuntza gaitasuna ere.

Era berean, 2010. urtean barrena aurkeztu zuen Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailak Eszenika (Arte Dramatiko, Dantza eta Eszenoteknien 
Goi Mailako Zentroa). Bilbon bertan kokatuko da eta irekiera 2012. 
urtean du aurreikusia. Zentro honek unibertsitate izaerako bost maila 
eskainiko ditu Arte Dramatiko eta Dantzatan: Antzezpena, Antzerki 
Zuzendaritza,	 Dramaturgia,	 Koreografia	 eta	 Interpretazioa,	 eta	
Dantzaren Pedagogia.

ARRIAGA ANTZOKIA

Bilboko hiriak bazuen, 1799. urtetik hasita, arte eszenikoei eskainitako 
gune bat, Erronda kalean kokatua zegoena, baina sute batean desager-
tua. Geroztik 1834. urtean ireki zen, orduan Hiriko Antzokia deitu zena, 
gaur egun Arriaga Antzokiak hartzen duen gune berean. Baina berrogei-
ta hamabi urteren ondoren itxi zen, 1866an, eta bota egin zen orduan.

Bost urtez Joakin Rukoba arkitektoak zuzendu zituen lanen ondoren al-
txatu zen 1890. urtean hiriko antzoki berria, berehala hasiko zena, berez, 
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Arriaga	Antzokia	 izena	 jasotzen,	aldez	aurretik	 izen	horrekin	bataiatu	zen	
enparantzarena, antzokia altxatzen zenarena, bereganatuz. Izena, Juan Kri-
sostomo Arriaga bilbotar konposatzaile gaztearen ohoretan eman zitzaiona.

1914. urteko abenduaren 22an ordea, sute batek berriro ekarri zuen 
eraikuntza errautsetara, eta berriro eraiki behar izan zen, orduan Fe-
deriko Ugalde arkitektoak, eta 1919. urtean zabaldu zituen berriro bere 
ateak.	1978.	urtean	aldatu	zen	Arriaga	antzokiaren	jabetza	udalaren	es-
kuetara, eta berriro egokitu behar izan zen eraikuntza, azkenik 1986ko 
abenduan	antzokiaren	ateak	berrireki	ziren	arte,	orain	 jada	osorik	udal	
kapitala baino ez zuen elkarte anonimo batek kudeatua.

2010. urtean Arriaga Antzokiaren aretoak, batez beste, % 64,35eko oku-
pazio tasa izan du emanaldiko, nahiz hiru puntu beherago aurreko urteko 
ekitaldian baino. Edonola ere, hamarkada osoko batez besteko tasaren gai-
netik, hau % 61,98n ageri denean. Antzokiko areto nagusiak 67 ikuskizun 
eta	jazoera	desberdin	eskaini	ditu,	eta	haue	beste	22	kultur	ekintzai	gehitu	
beharko litzaizkieke “Arriagako Gelatxoan”, non ospatu diren, esaterako, “Li-
teratura eta Musika Euskaraz” zikloa, edo formatu ertain eta txikiko hainbat 
kontzertu. Beste urte batez, Arriaga Antzokiak “Opera Txikia” zikloko bost 
emanaldiak ere eskaini ditu, OLBE - ABAOrekin lankidetzan garatzen den 
programa, eta bereziki haurrak hurbildu gura dituena antzerki musika mota 
honetara. Azpimarratzekoa da ere, zelan ekitaldi honetan antzokiak berak 
hartu duen parte, 6 lan desberdinen ekoizpenean, eta hainbat diziplinatan, 
zelan opera, zartzuela eta antzerkia, eta zelan antolatu dituen beste 12 
ikuskizun ere BBK Aretoan, “Hurbileko Antzerkia” proiektuaren barruan.

Arriaga Antzokian programatutako ikuskizunek, denera, 269 emanaldi eka-
rri dituzte, eta guztira, 174.517ko pertsona kopurua bildu dute. Honek % 
4,8 ikusle/entzule hazkundea esan gura du aurreko urtearen aldean. Batez 
beste, 731 lagun bildu dira bertara ikuskizuneko, eta antzokiak 207 egunez 
ireki ditu bere ateak, eta hala, 17 egun gehiagoz 2009. urtean baino.

Programatu izan den arte generoari bagagozkio, ikus-entzuleen banaketak 
erakusten digu “Antzerkia” izan dela harrera handiena izan duen diziplina 
artistikoa % 30,83rekin. Ondoren datozkio “Dantza”, ikus-entzuleen % 18,75 
biltzen duena, eta “Musikala”, % 15,3rekin. Hurbil ere, “Opera” lanetarako 
bildutakoak, ikus-entzule guztien % 13,75 izan direnak. Urrunago ageri 
dira beste kategoria batzuk, zelan “Kontzertuak”, % 9,88rekin; “Bestelako 
Emanaldiak”, ikus-entzuleen % 7,08rekin; eta azkenik, “Zartzuela”, % 
4,59rekin. Ikuskizun bakoitzak bildu duen ikus-entzuleen bolumenari 

bagagozkio, kontuan eduki behar dugu kasu bakoitzean ere desberdina 
izan dela programatu diren funtzio kopurua, eta hala, “Chicago” 
musikala izan da ikus-entzule gehien bildu duen emankizuna. Denera, 
19.302 pertsonak ikusi dute. Eta ondoren, Faemino eta Cansado bikote 
umoregilearen emanaldiak, 8.100 ikus-entzulerekin, eta “Saturday Night 
Fever - Larunbat Gaueko Sukarra” musikala, 7.405 pertsona inguratu 
zituena. Azkenik komeni da ere aipatzea, zelan % 100eko betealdia 
lortu duten emanaldiak, batez ere saio bakarrean eskaini diren musika 
ekitaldiak izan direla, eta hauen artean Lila Downs, Raphael, Cecilia 
Bartoli edo Michael Nyman Band musikarienak.

Bildutako dirua 2010. urtean 3.317.842 eurokoa izan da, % 6 gehiago 
aurreko urteko ekitaldian baino. Eta “Chicago” musikala izan da diru 
sarrera handienak eskaini dituen ikuskizuna, 778.493 eurorekin, bera 
bakarrik ere badena bildutako guztiaren % 23,5.
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2. grafikoa: Arriaga Antzokiko emanaldiak generoen arabera. 2010.

Iturria: Arriaga Antzokia.
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Bilbao Antzerkia Dantza, BAD, Bilboko Antzerki eta Dantza Garaikidearen 
Jaialdiak, 2010. urtean ospatu du bere 12. emanaldia. Parte hartu duten 24 
konpainien artean 8 estreinaldi absolutu eskaini zituzten. Eta beren ema-
naldiak hainbat gunetan eskaini zituzten, zelan Campos Antzokia eta BBK 
Aretoa, zelanbait gune ireki berriak-edo direnak, edota beste hainbat leku-
tan ere, zeinen artean BilbaoEszena, La Fundición - Galdategia, Bilborock, 
Hikaatenoa edota La Merced - Mesedea Ikastetxeko instalazioak.
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BADen	 filosofia,	 abiada	 plataforma	 legez-edo	 bideratzen	 da,	 batez	 ere	
eszenara ikuskizun esperimental eta berritzaileak eraman ohi dituzten 
sortzaile berriei begira; aldi berean, elkartze gune izateaz gain, programatzaile, 
ekoizle eta promotoreentzako, abangoardiako arte eszenikoen alorrean.

EUSKALDUNA JAUREGIA

Euskalduna	jauregia	1999ko	otsailaren	19an	inauguratu	zen.	Federiko	So-
riano eta Dolores Palacios, eraikinaren arkitektoek, etengabean bere burua 
berreraikitzen diharduen itsasontzi baten gisa irudikatu zuten, Euskalduna 
ontziola kokatua egon zeneko kai mutur batetik sortzen dena. Erabilera 
anitzeko 53.000 m2-ko gune konplexua da, barruan era desberdinetako 
barrutiak gordetzen dituena, denak ere erabat instalazio modernoekin.

Bilboren erdian kokatua, bere barne hartu ohi ditu era guztietako ekitaldi motak, 
direla ekonomikoak, enpresetakoak, erakundeetakoak, sozialak, kulturakoak 
edota gastronomikoak. Bertan garatzen da OLBE - ABAOren Opera 
Denboraldia ere, Espainiako estatu osoko garrantzitsu eta ospetsuenetako 
bat, eta bertan du ere bere egoitza Bilboko Orkestra Sinfonikoak (BOS), 
lehen kontzertua 1922. urtean eman zuen musika erakundeak.

Euskalduna Jauregiak 2010. urteko ekitaldian % 94ko okupazio tasa izan 
du, eta hala berdindu du 2008. urtean bereganatu zuen bere historiako 
mailarik altuena. Azpiegitura honen eraginaren seinale dira bertan gau-
zatu	diren	846	 jazoera	eta	emanaldiak,	denera	485.000	pertsona	bildu	
dituztenak. Alde ekonomikoari begira, irudikatu liteke honen garrantzia, 
88 milioi euroko mugimendu ekonomikoa eragin duela estimatzen de-
nean, eta antza, batik bat bertan burututako batzarrek dakartena. Eragin 
ekonomiko zabal honek ematen du aukera 1.359 lanpostu mantentzeko, 
eta 6,88 milioi euroko sarrerak bideratzeko kontu publikoetara, ordaindu-
tako zergen bidez.

Bertan	burututako	musika	jarduera	eta	ikuskizunek,	denera	321	emanaldi	
eskaini zituzten, eta horietako 172 burutu ziren Auditorimean, 82 Antzerki 
Aretoan, eta beste 67ak Jauregiak eskaintzen dituen beste hainbat gu-
netan. Gainera, beste 24 dohaineko kontzertu ere eskaini ziren aurten, 
Mozart musikariari eskainitako IX. Musika - Música zikloaren barruan, 
denera 30.000 entzule bildu zituztenak.

2010. urtean zehar eskainitako ekitaldietan barrena, azpimarratzekoak 
izan litezke besteren artean, Aquiles Machado, Maria Bayo, Joan Manuel 
Serrat, Rufus Wainwright, Miguel Poveda, Norah Jones, Paco de Lucia, 

Herbie Hanckock edo Luzia Lakarra eta Igor Yebra dantzarien ema-
naldiak. Hauezaz gain, entzute handia sortu zuten ere “La del Soto 
del Parral” zartzuelak - Mahats Parretako Zuhaiztiko Neska -, “Fore-
ver King of Pop - Betiko Poparen Errege” musikalak, eta “Arte”, “Izan 
ala Ez Izan”, “Harpetarra” eta “Play It Again, Sam - Jo Ezak Berriro, 
Sam” antzezlanek, azken hau lehenbiziko aldiz emana Espainiako 
estatu osoan.

Programatu ziren 321 emanaldietatik 67, Orkestra eta Abesbatzen 
kontzertuak izan ziren; 4, Musika Klasikoko kontzertu eta errezital-
diak; 11, Musika Bandaren kontzertu; 61 kontzertu Musika - Música 
ziklokoak; 30, Opera emanaldiak; 11, Balet eta Dantza ikuskizunak; 6 
zartzuela; 94 antzerki emanaldi; eta beste 37, beste zenbait motatako 
kontzertu eta emanaldiak.

Azpiegitura honek daborduko eduki duen arrakasta eta oihartzunak, 
eragin	du	jada	hainbateko	zabaltze	lanei	ekin	beharra,	guztira	beste	
2.200 m2-ko hedapena ekarriko diotenak.
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3. grafikoa: Euskalduna Jauregiko emanaldiak generoaren arabera. 2010.

Iturria: Euskalduna Jauregia.
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ARTERIA CAMPOS ELISEOS - ZELAI ELISEOAK - ANTZOKIA

2010. urteko martxoaren 10ean, 20 urtez geldi egon eta gero, ekin zitzaion 
hiriaren historian ibilbide luzea izan duen gune eszeniko honen berrirekitzeari. 
Campos	Eliseos	-	Zelai	Eliseoak	-	antzokia,	jendeak	“El	Campos”	-	Zelaieta-
edo - deitu ohi duena, eta lehenago, “Bertendonako Bonboi Kutxa” ere bai, 
XX. mende hasieran eraiki zuen hiriko bertako Alfredo Acebal arkitektoak, eta 
etxaurrea berriz, Jean Batiste Darroguy iparraldeko euskal diseinatzaileak 
irudikatu zuen, eta bere hartan bihurtu, arkitektura modernistaren eta 
Euskadiko art nouveau-aren erreferentziazko adierazpen.

Eraikina,	 jada	 Ondare	 Kultural	 izendatua	 Monumentuen	 sailean,	
Bilboko Udalak erosi zuen 1991. urtean eta 2003.ean, SGAEk (Egile eta 
Argitaratzaileen Elkarte Orokorrak) akordio bat sinatu zuen udalarekin antzoki 
zaharraren zaharberritze eta birgaitze integral baterako. Akordio honen 
emaitza, udala eta SGAE erdi eta erdi dira % 50ean antzokiaren partaide, eta 
honen kudeaketa 30 urtez geratu zen Autore Fundazioaren esku, ordainetan 
egin	beharreko	kanon	baten	truke.	Zenbait	urtez	beharretan	jardun	ondoren,	
antzokiak berriro ireki zituen bere ateak, eta SGAEren ardura peko Arteria 
izeneko gune eszenikoen sarean sartu zen.

Gune berriaren proiektuak hiru ardatz nagusi ditu: Ikus-entzunezkoen 
Ekoizpena, Autore Fundazioaren bidezko Prestakuntza eta, batik bat, 
Arte Eszenikoen zabalkundea.

Programazioko lehen urtean zehar 112 ikuskizun artistiko garatu ditu bere 
eszenatoki nagusian, denera 373 ekitaldi emanez, eta guztira 96.212 
pertsona bilduz. Ikus-entzule hauen guztien artean, % 33 bildu da antzerki 
emanaldiak ikustera, % 23 kontzertuetara, % 19 haur ekitaldietara, beste % 
15 Opera - Zartzuela ikuskizunetara, eta azken % 10 bat Dantza ekitaldietara. 
Beste alde batetik, Kupula Aretoa deitzen denean, beste 160 saio ere garatu 
dira, 28 ikuskizun desberdinetan banatuak, eta hauetan beste 9.358 ikus-
entzule bildu dira.

Aipagarria da udalak antzokian duen partaidetzari esker, gune honetara ere 
ekarri direla beste zenbait ekitaldi, zeinen artean, 365 Jazz Bilbo ziklokoak, 
BAD - Bilboko Antzerki eta Dantza Garaikideko Jaialdiko emanaldiak, edota 
Bilboko Nazioarteko Txotxongilo Jaialdia.

BILBOROCK-LA MERCED - MESEDEA 

XVIII. mendeko eliza barroko hau 1989. urtean erosi zuen Bilboko Udalak 
guztiz hondatuta zegoenean. Eraikuntza berritua 1997. urtean inauguratu 
zen zaharberritze lan handien ondoren, erabilera askotariko gune gisa. Ire-

kiera harez geroztik, Bilborock - La Merced - Mesedea, erreferente bihur-
tua da Bilboko kultur bizitzan, eta era guztietako erakustaldi eszeniko eta 
artistiko garatzen ditu, musikatik hasita, antzerkira, eta dantzatik igarota, 
zinera edota poesiara.

1.330 m2-ko azalera batean eta azken garaiko teknologi ekipamendu 
berrienekin, erabilera anitzeko areto bat du, gehienera ere 500 ikus-
entzuleko multzoa hartu dezakeena, baina baita beste zazpi areto 
txikiago ere apropos hornituak eta intsonorizatuak musika taldeek be-
rariaz erabili ahal izan ditzaten beren proba saioetan. Guneak aldi be-
rean gordetzen du Euskal Herriko Musika Artxiboa, 10.000 erreferen-
tziatik gora dauzkana, eta kontsulta sistema multimedia darabilena.

Esparru honetan biltzen dira besteak beste, nazioartean izen handia 
duen	“Pop-Rock	Villa	de	Bilbao	-	Bilboko	Hiria”,	jadaneko	22	bider	os-
patu dena, eta zeinetatik igaro diren, gerora musika ibilbide oparoak 
eskaini dituzten hainbat talde: Sidonie, Su ta Gar, Australian Blonde, 
Athom Rhumba, Zea Mays, The Sunday Drivers, Standard, PI L T, 
Audience, Dr. Explosion, Manta Ray, …

2010eko ekitaldian 284 ekitaldi burutu dira bertan eta guztira 42.736 
pertsona bildu dira hauetara. 
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JARDUERA EKITALDI KOP. IKUS-ENTZULEAK
ANTZERKIA 85 15.158
KONTZERTUAK 91 20.129
ZINEA - BIDEOA 31 1.909
IPUIN KONTALARIAK 12 446
POESIA EMANALDIAK 3 300
HITZALDIAK 9 807
PRENTSAURREKOAK 4 265
DANTZA 3 650
TAILERRAK  10 475
BESTELAKO EKITALDIAK 4 7.800
BESTE 15 1.650
EKITALDI ITXIAK 17 167
DENERA   284 42.736

2. taula: Jarduerak eta ikus-entzule kopuruak Bilborock-en. 2010.

Iturria: Bilborock – La Merced - Mesedea.
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Iturria: Barakaldo Antzokia.

Kultura
Kirola

Bertan programaturiko 91 kontzertuak eta antzeztu diren formatu txikiko 85 
saioak izan dira ikus-entzule kopuru handienak bildu dituzten ekitaldiak.

BARAKALDO ANTZOKIA

Barakaldo	Antzokiak	erreferentziazko	azpiegitura	jarraitzen	du	izaten	Ba-
rakaldoko	udalerriko	eta	honen	inguruetako	kultur	jardueran.	Eta	honen	
jardunak	hala	besarkatzen	ditu,	antzerkia,	zelan,	zinema,	dantza,	musika	
diziplina hainbat, edota eskoletako ikuskizunak ere.

2010. urtean 55.519 izan ziren batera edo bestera bildu ziren pertsonak 
eta denera 441.724 euro bildu zituen, inoiz baino gehiago. Datu positi-
boen artean aipatu behar ere “Antzerkiaren Lagunak” multzoan izaniko 
alta kopurua, denera 3.200 bazkidetara iritsi dena.

2010. urtean aurrera, denera 236 emanaldi burutu ziren programaturiko 
150 ikuskizunetan. Antzerkia eta Zinema izan dira programazioan gehien 
agertu diren generoak, baldin eta zehaztu gabeko “Zenbait” saila alde 
bat uzten badugu behintzat, eta bakoitzak 22.107 eta 8.338 pertsona 
bildu zituen hurrenez hurren. Haurrentzako Antzerki emanaldiak, herriko 
ikastetxeekin adostutakoak, ugari ageri dira, denera 44 saio eta 8.338 
ikus-entzuleren kopuruarekin. 7 emanaldi Liriko ere izan dira, guztira 
4.654 bertaraturekin, eta Musika kontzertuek, 15 emanaldirekin,eta 
Dantzakoek, 4 saiorekin, 3.864 eta 564 pertsona bildu dituzte bakoitzak 
hurrenez hurren.

4. grafikoa: Barakaldo Antzokiko ikuskizunak generoaren arabera. 2010.
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SOZIAL ANTZOKIA

Basauriko Sozial Antzokia 1993 berrinauguratu zen arte eszenikoe-
tarako eta zinemarako gune lez, eta Basauriko Udal Kultur Etxeak 
kudeatzen du orduz geroztik. 2010. urtean zehar birmoldaketa lanak 
burutu dira Sozial Antzokian.

BILBAO MUSIKA - BILBO MUSIKA

BilboMusika Bilboko Udalaren ardurapeko Udal Erakunde Autonomoa 
da, eta berak daroa aurrera Musika Eskolaren, Udal Musika Bandaren 
eta Udal Txistulari Bandaren kudeaketa. Eta aldi berean, baita ere, 
beste zenbait Prestakuntza Tailer eta ekimen mota, denak ere musika 
kulturaren sustapen eta zabalkuntzarekin zerikusia dutenak.

2010.	urtean	ondoko	jarduera	esparruak	nabarmendu	dira:

Udal Musika Eskola

Erakunde honek berriro ugaldu zuen matrikulazio kopurua 2010-2011 
kurtsoan zehar, guztira 1.745 matrikula kopurura arte, aurreko urtean 
baino % 2 gehiago, eta horrela zazpigarren urtea du erreskadan ge-
hikuntzak erakusten dituena alor honetan.

Bertako emanaldien artean azpimarragarriak dira, hala ikasleek, 
zelan irakasleek, emaniko entzunaldiak, kontzertuak edota Jam 
Session-ak. Hori, bertan eskaintze diren ohiko tailer eta prestakuntza 
ikasturteez gain. Halako laburbildu bat eginez, aipatu litezke, bertako 
Urte Amaierako Kontzertua, edota Santa Zezilia egunekoa, biak ere 
biak Campos - Zelaieta Antzokian eskainiak, irakasle hainbaten parte 
hartzea Musika - Música zikloko programan, Europako Musikaren 
Egunaren ospakizuna, edota Hikaateneoan aurrera ateratako 
Inprobisazio Tailerrak. Gainera berriro hartu du bere gain abesbatzen 
parte hartzea hainbat lehiaketa eta kontzertutan BAE, Bizkaiko 
Abesbatzen Elkartearen eskutik. Azpimarratu behar da ere, bertako 
hainbat ikastetxetan garatutako “Kontzertu Didaktikoak” esperientzia 
erakutsi dutela Espainiako estatuko Hiri Hezitzaileen Estatu Sarearen 
“Hiri Hezitzailea eta Ondarea - Ciudad Educadora y Patrimonio“ 
argitalpenean, erreferentziazko praktika eredugarri gisa.

Oso	 nabarmentzekoa	 den	 beste	 jardueretako	 bat	 izan	 da	 Udaleku	
Musikalena,	 haur	 jendeari	 bideratutako	 ekimena.	 Aurten	 ekitaldiak	
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Kultura
Kirola

bereziki eskaini zaizkio musikaren mundua azaltzeari eta esperimen-
tatzeari, eta hala antolatu zen programaren amaierarako familientzako 
kontzertu bat Bilborock aretoan. 2010. urtean 240 haur inguruk hartu du 
parte ekimen honetan, neska eta mutil, eta datuak % 20ko hazkundea 
esan gura du aurreko urtekoaren aldean.

Udal Txistulari Banda

Txistulari	Bandak	bere	lanean	jarraitu	du	2010.	urtean	aurrera,	ekinbide	
ugari eta zabal batekin, nondik azpimarratu ditzakegun, eskaini dituen 
57	 emanaldiak,	 hainbat	 inaugurazio	 eta	 protokolo	 jazoeratan,	 edota	
parte	hartu	duen	beste	40	kalejira	eta	kale	animazio	jardunetan.	Horrek	
guztiak ere, ekitaldi hazkunde nabarmena esan gura du aurreko urteko 
ekitaldiaren aldean.

Urteroko beste mugarrietako bat izan ohi da Bilboko Txistularien Alardea, 
Euskal Herri guztiko txistularien parte hartzea ekarri ohi duena, San 
Antoneko Abesbatzarena, Euskadi Brass Metal Boskotearena, edota 
Bilboko Dultzainariena besteak beste.

Udal Musika Banda

2010. urtean Udal Musika Bandak ere bere Udazken eta Neguko 
Kontzertuen	 denboraldiarekin	 jarraitu	 du	 Euskalduna	 Jauregiko	
Auditorioan. Programazio honetan 10 kontzertu antolatu dira, eta hauetan 
hartu dute parte hainbat bakarlari eta zuzendari maila gorenekok, zelan 
Dario Sotelo brasildarra edo H. Robert Reynolds estatubatuarra, Spanish 
Brass Luur Metalls metal boskotea, edo Juan Manuel Gomez, Linda 
Merrick, Julen Ramos edota Luis Gonzalez bezalako bakarlariak.

Azpimarragarriak dira bere bikaintasun apartagatik Kotxerito Klubaren 
Mendeurrenaren izenean eskainitakoa, eta Eguberrietako Kontzertua, 
biak ere Bilboko Koral Elkartearekin batera ospatu zituztenak Euskaldu-
na	jauregian,	eta	erantzun	ezin	hobea	jaso	zutenak	ikus-entzuleen	alde-
tik, bietan ala bietan ere 2.000 lagunetik gora bilduta.

Laburbilduz, Bilboko metropoliaren eremuan nabarmena da, badela 
gune,	 programa	 eta	 jarduera	 azpiegitura	 zabal	 bat,	 herritarren	 parte	
hartzen handia ere biltzen duena, eta zalantza barik sustatzen, 
suspertzen eta balioa ematen diena Arte Eszenikoen multzoa osatzen 
duten era guztietako diziplinei. Gainera, orain arte aipatutako baliabideei 
erantsi behar zaizkie eskaintza baliagarri modura, beste hainbat gune 
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ere, kontzertu areto eta taberna musika, zuzenean ere programatzen 
dutenak,	 inoiz	edo	behin	 jada	aipatu	ditugun	beste	ondoko	hauekin	
batera, La Hacería, Fundición, Kontainer, Muelle 3, Hikaateneo 
edo L`Mono, zeinetan garatzen diren kultur izaerako beste hainbat 
dinamika ugari ere.
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Museo Jarduera [

Guggenheim Bilbao Museoa [

Guggenheim Bilbao Museoa, Frank O. Gehry arkitekto estatubatuarraren 
obra, denera 24.000 m2-ko	azalera	hartzen	duena,	berez	jo	liteke	XX.	mende-
ko eraikuntza arkitektoniko abangoardiakoenetako eta ikonikoenetakotzat.

Erakusketa espazio guztia, hiru mailatan banatua ageri da, eta 20 ga-
leriaren inguruan egituratzen da. Hauen artean nabarmentzekoak dira, 
tamaina handiko arte lanen erakusketarako bideratutako aretoa, eta 
baita ere, erdiko Ataria, 50 metroko altura baino gehiago duena, eta 
bisitariarentzako harrera puntu eta orientabide gertatzen dena.

2010. urtean zehar museoa 956.417 pertsonak bisitatu zuten, aurreko urtean 
baino	%	6	gehiagok,	eta	horrela	gainditu,	aurreko	ekitaldian	jasan	zuen	%	
4,8ko	 jaitsiera.	Aldi	 baterako	 erakusketen	 programazioak	 berarekin	 ekarri	
ditu, Robert Rauschenberg artista estatubatuarraren metalezko mihiztaduren 
lagin	bat,	Anish	Kapoor	jatorri	hinduko	eskultoreari	Espainiako	estatuan	inoiz	
eskaini zaion lehen atzera begirako erakusketa, hala zelan, Henri Rousseau 
margolari frantsesaren berrogei lanen aukeraketa bat, bere heriotzaren 
mendeurrenaz bat eginez. Aipatutako hiru erakusketa hauez gain, museoak 
aldi baterako beste erakusketa bat ere eskaini zuen “Städel Museum-eko 
pintura	 holandar	 eta	 flandestarren	 Urrezko	 Aroa”	 izen	 pean,	 eta	 bertan	
erakutsi zituen hango XVII. mendeko hainbat mihiseren bilduma bat.
5. grafikoa: Bisitarien ehunekoen bilakaera, hauen jatorri geografikoaren arabera. 2009-2010.

Iturria: Guggenheim Bilbao Museoa. Balantzea 2010.

Era berean, eta datozen hiru urteetan zehar ere garatuko den 
zikloaren barruan, Guggenheim museoak beste bi erakustaldi 
eratu zituen, museoaren Bilduma Propioaren funtsetako obrak 
jendaurrean	 erakusteko	 duen	 asmoen	 barruan:	 berrogeita	 hamar	
eta hirurogeietako hamarkadetan sortutako hainbat obraren atzera 
begirako bat, eta baita ere, “Haunted: egungo argazkigintza-bideoa-
performancea” izen peko erakusketa.

Beren	 jatorri	 geografikoari	 dagokionez,	 museoaren	 bisitari	 den	
pertsona kopururik handiena atzerritik dator, % 62ko proportzio 
batez, bi puntuz ere handitzen duena bere pisua, bisitari kopuru 
osoaren barnean, eta Espainiako estatuaren esparrutik datozenen 
aldean. Atzerriko bisitarien bolumenak 50.000 pertsonatan egin du 
gora	 aurreko	 urtearen	 aldean,	 eta	 Frantziak	 jarraitzen	 du	 izaten	
hauen	 jatorri	 herrialde	 ugariena,	 alde	 handiz	 Britainia	 Handia,	
Alemania edo AEBen aurretik.

EAEko lurraldeetatik etorritako ikusle kopurua, denera 124.000 
pertsona inguru dira, eta horrek bisita guztien % 13 inguru esan gura 
du. Bizkaitik bertatik datoz horietako 100.000, eta beste 24.000ak 
banatzen dira paretsu Araba eta Gipuzkoaren artean.
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6. grafikoa: Atzerriko bisitarien ehunekoen bilakaera, euren jatorri geogra-
fikoaren arabera. 2009-2010.

Iturria: Guggenheim Bilbao Museoa. Balantzea 2010.

Hezkuntza programak

2010. urtean barrena 724.506 izan dira Guggenheim Bilbao Museoak 
herritar multzo desberdinen eskueran ipintzen dituen hezkuntza progra-
metakoren batean parte hartu duten pertsonak: hezkuntzaren alorreko 
pertsonak,	haur	 jendea,	 familiak,	gazteak,	 “museoaren	 lagunak”,	edota	
gizartean bategatik edo bestegatik baztertuak diren taldeetako partai-
deak. Parte hartzearen datuok % 26,6ko hazkuntza esan gura dute au-
rreko urteko ekitaldikoen aldean, eta badirudi hazkuntza honetan zerikusi 
handia izan duela online baliabideen ezarpenak, zelan bisitarien orien-
tabidetarako zabaldu den areto berria, Zero Espazioa deritzona.

2010.	urteko	ekitaldiaren	amaieran	museoak	jada	16.000	bazkide	inguru	
biltzen ditu “Museoaren Lagunak” Programaren barruan. Horrek 2009. 
urtean baino 500 lagun gehiago esan gura du, eta kopurua etengabe 
ari da hazten museoa ireki zenetik bertatik. “Kide korporatiboak” progra-
mako bazkide kopuruan ordea, 8 erakunde gutxiago  izan dira, enpresek 
azken garaietan darabilten egoera ekonomiko gaitzaren ondorio, eta de-
nera gaur egun 126 dira bazkide lankideak.

Museoaren eragin ekonomikoa euskal ekonomian

Museoaren	jardueraren	ondoriozko	gastu	zuzena,	denera,	212.925.617	
eurokoa izan zen, eta horrek esan gura du, bisitariko, batez besteko 
223,97 euroko gastua gertatu zela. Beste alde batetik, Guggenheim 
Museoaren	 jarduerak	 193.228.895	 euroko	 aberastasun	 sorkuntza	
eragin du BPGan. Jarduera ekonomiko orokor honek 26.315.843 
euroko diru sarrera handiagoa ekarri die Euskal Ogasun Publikoei, 
eta denera, 3.853 lanposturen mantentzea ziurtatu du.

Guggenheim Bilbao Museoa ageri da Europa osoko kultur erakun-
deen	artean	auto-finantziazio	maila	garaiena	dutenetarikoen	artean,	
eta bere aurrekontu osoaren % 67ra iristen dira erakundeak berak 
sortzen dituen diru sarrerak.

7. grafikoa: Museoaren eragin ekonomikoaren bilakaera euskal ekono-
mian. 1998-2010.

Iturria: Guggenheim Bilbao Museoa. Balantzea 2010.
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Bilboko Arte Ederren Museoa [

Jadaneko	ehun	urteak	beteak	dituen	museo	honek	bere	 jatorria	beste	
bi museotan du: 1908an sortu eta bere ateak lehen aldiz 1914. urtean 
zabaldu zituen lehen Arte Ederren Museoa, eta 1924. urtean zabaldu 
zen Arte Modernoko bestea. Bi erakundeak, eta biek zituzten bildumak, 
batu ziren 1945. urtean, eta urte horretan bertan altxatu zen bertako 
eraikin zaharra. Eraikin berria, 1970ean erantsi zitzaion. Eta azkenik, 
2001. urtean burututako eraberritze garrantzitsuak eman zion gaur egun 
ezagutzen	diogun	fisonomia.

Museoak	bere	bilduman	ditu	erakundeetatik	jasotako	emaitza	ugari,	eta	
baita ere partikularrenak, museoak berak egin dituen erosketa haiez gain. 
Guztira 6.000 lanetik gora dira, eta oso denbora tarte zabalak hartzen 
ditu, XII. mendetik hasi eta gaurko egunera arte. Era askotako arte lanak 
biltzen ditu, zeinen artean, pintura, eskultura, marrazki, grabatu, edota 
dekorazio arteetakoak.

Bilboko	 Arte	 Ederren	 Museoak	 urteko	 aurrekontuen	 %	 12ko	 jaitsiera	
nabaria	jasan	zuen,	eta	guztira	191.962	bisitari	jaso	zituen	2010.	urtean	
zehar, bisitari kopuruaren % 5,7ko atzerakada esan nahi duena aurreko 
urteko ekitaldiaren aldean. Batez besteko bisitariaren soslaia izango 
litzateke, emakumezkoa (beraiek dira bisitarien % 52,1), batez beste 45 
eta 63 urte bitarteko adin tarte batean, Bizkaian bertan bizi dena, eta 
museora, batez ere, maiatz edo ekaineko hilabeteetan hurbildu dena.

2010. urtean barrena aldi bateko 7 erakusketa zabaldu dira, eta horien 
artean azpimarragarri dira “Balentziaga. Mugaren diseinua”, 84.117 
bisitari erakarri zituena, “Murillo Gaztea”, 2009. urtean zabaldu zena 
eta 73.923 pertsonen arreta bildu zuena, “Taurus. Mitotik erritualera”, 
edota “Schommer - Atzera Begirakoa 1952 - 2009” erakusketak. 
Era berean azpimarratu liteke “Lazkano - Arkitekturatik Naturara” 
erakusketa, 2010. urteko urrian hasi zena, eta 2011ko urtarrilean 
amaituko dena, eta 2010. urteko amaiera bitartean, dagoeneko 50.415 
pertsonaren	bisita	ere	jaso	duena.

“Obra Gonbidatua” programaren barruan eskaini ohi zaigu herritarroi bes-
te erakunderen batek denboraldi baterako utzitako obraren bat, eta 2010. 
urtean ikusi ahal izan genituen Pedro Pablo Rubens, Santiago Rusiñol 
edo Gregorio Fernandezen hainbat obra. Baina, aipaturiko aldi baterako 
erakusketa hauez gain, bertako pinakotekaren bilduma propioak beste 

artista garrantzizko askoren obrak ere gordetzen ditu, zeinen artean 
Antonio Tapies, Sorolla, Gutierrez Solano, Greco, Goia, Francis Ba-
con, Oscar Dominguez, Arteta, Txillida, Zumeta, Andres Nagel edo 
Alfonso Guiardenak, izenetako batzuk baino ez aipatzearren.

Pinakotekako bisitariak, batez ere, Bilbo bertatik edo Bizkaitik etorri-
takoak dira, eta bi multzook batuta dira bisitari guztien % 72 baino 
zertxobait gehiago. Datu hau hala ere, hainbat txikiagoa da aurreko 
urteetako	ekitaldietakoa	baino,	eta	berez	ikusleen	jatorriaren	dibertsi-
fikazio	handiagoa	adierazi	gura	du,	aztertu	diren	beste	sail	guztietan	
hazi dira-eta hauek.

8. grafikoa: Arte Ederren Museoko bisitarien jatorri geografikoa. 2010.

Iturria: Bilboko Arte Ederren Museoa.
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Bilbao Arte Fundazioa [

Bilbao Arte sorkuntza artistikorako gunea da, Bilboko Udaleko Kultura 
Arloari dagokiona, eta berak, sortzaile gazteen eskueran ipintzen ditu 
hauek beharrezko dituzten bitarteko eta azpiegiturak beren proposamen 
artistikoak garatu ahal izan ditzaten: lanerako gune libreak, grabatu eta 
serigrafia	tailerrak,	irudi	digitala,	eskultura	edo	fotografia	lantzeko	tailerrak,	
filmazio	platoa,	dokumentazio	zentroa,	eta	proiektuetarako	aretoak.

1998an	zabaldu	zenetik	ipintzen	du	bere	beharren	arreta	ondoko	jardue-
ren garapenean:

•	Diru	laguntzak	arte	proposamen	desberdinen	garapenerako.
•	 Ikastaroak,	 tailerrak,	mintegiak	eta	hitzaldiak,	arte	diziplina	guztien	

eta edozeinen inguru.
•	Erakusketa	proiektuen	deialdiak	komisariotzarako.
•	Sortzaile	gazteen	erakusketak	eta	“ateak	zabalik”	jardunaldiak.
•	 Artista	 trukaketak	 Europako	 edota	 Ameriketako	 beste	 arte	 gune	

zenbaitekin.
•	Aholkularitza	artistikoa	erakundeen	proiektuen	garapenerako.
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Eleiz Museoa. Bizkaia [

Bizkaiko	Eleiz	Museoa	-	Arte	Sakratukoa,	1961eko	 irailean	 jaio	zen,	
Derioko Apaizgaitegian kokatua, eta Bilboko Eliz Barrutiko ondare his-
toriko	artistikoa	aztertu,	jagon	eta	zabaltzeko	asmoz	nagusiki.

Hala	ere	1995ean	jada	Bilbon	bertan	zabalduko	ditu	bere	ateak,	do-
mingotarren Gizakundearen komentu zaharberrituan. Museoan 2.000 
arte lanetik gora gordetzen dira, eskultura, pintura eta urregintzakoak, 
edota	bestelako	apaingarriak	ere	(jantziak,	…),	zeinetako	500	inguru	
diren zuzeneko erakusketan. Era berean gozatu ahal da Atxuriko ko-
mentuak erakusten duen klaustro bereziaren ikuspegia, bitxi bi hegal 
baino ez dituena.

2010. urtean zehar museoa eta klaustroa bisitatu dituzte 20.000 
pertsonak baina gehiagok, eta bertan bide batez gozatu ahal izan 
dituzte aldi bateko zenbait erakustaldi ere, zelan izan den “Munduko 
Belengo Jaiotzak”, edota hartu ahal izan dute parte beste zenbait 
ekimenetan,	 zelan	 izan	 diren	 haur	 jendeari	 bideratutako	 tailer	
didaktikoak, “Utzi egiguzu ARTE gidan”-edo programa, edota ezin 
ospe handiagoa bereganatu duen “Komentuko gozoak” merkatua.

Museoa	gainera,	beste	zenbait	jazoera	eta	kultur	ekimenen	ospakizun	
gune legez ere erabili izan da, beste zenbait erakundek antolatuak, 
zeinen artean Bilbo 700, Unesco Etxea, edo Bilboko Udala bera.
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Bizkaiko Arkeologi Museoa [

2009. urtetik aurrera Bilbok bere eskueran du museo berria: Arkeologi 
Museoa. Gune honen asmoa da gure lurraldeko historiaren eta histo-
ria aurreko ondarearen ezagutza zabaltzea, horretarako behar bezalako 
zerbitzuak eta azpiegiturak sortuaz, eta horrela bermatu ahal izan, ber-
tako arkeologia material guztien gordailua, zaintza eta hauek beharrezko 
duten	zaharberritzea.	Gune	honek	7.861	bisitari	jaso	ditu	2010ean,	bere	
irekiera urtean 10.000tik goraxeago ere erakarri zituen arren.

3.000 m2-ko eraikin batean gordetzen ditu 18.000 pieza eta arkeologia 
hondar, eta hauetako 500 bat agertzen ditu bere erakusketa iraunko-
rrean. Hauetako zaharrenak 75.000 urte ditu.

2010. urtean zehar, museo guneak beregan hartu ditu beste hainbat pro-
grama	eta	ekimen	ere,	hala	zelan,	tailerrak,	bisita	monografikoak,	edota	
hainbat batzar eta mintegi ere, nagusiki profesionalei eta esparru arkeo-
logikoko adituei begira.
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Bilboko Artelan Berreginen Museoa [

Bilboko Artelan Berreginen Museoa 1927. urtean sortu zen, arte klasikoko 
hainbat	maisu	lanen	kopien	bilduma	jasotzeko.	Eta	bi	helbururekin:	ba-
tetik, herritarrok ikusi ahal izan genitzan, eta bestetik, aldi berean, Arte 
eta Lanbide Eskolako Arte Ederretako Saileko ikasleek, eredutzat erabili 
ahal izan zitzaten. Museoko geletan emaniko eskolek hezi dituzte gure 
arkitekto, artista eta artisau belaunaldi osoak, eta bertako bilduma ikusi 
ahal izan dute laurogei urte luzean zehar ehunka mila bisitarik.

Bertako bildumen balioa datza piezak bereziki moldatuak izatean. Hau 
da,	 hainbat	museotako	 jatorrizko	 obren	 lehen	 hustuketako	 kopiak	 iza-
tean: Vatikanoko Museoetakoak, Florentzako Akademiakoak, Berlingo 
Museokoak, Louvre Museokoak, edota Museo Britainiarrekoak, besteak 
beste. Bilduma horiei eskerrak miretsi genitzake ezin erreprodukzio ze-
hatzagoak Partenongo Panateen Frisoarena, Michelangeloren Eskla-
boen edota Moisesenak, Miloko Venusena, Samotraziako Garaipenare-
na, Laokoonena, edo Apolorena, edo Belvedereko Gorputz Enborrarena, 
besteren artean.

2006. urtetik aurrera, museoaren egoitza Mariaren Bihotzaren Eliza za-
harberrituan aurkitzen da, berau estilo neogotikoko tenplua, basilika oin-
planoa duena. Eta bertan, aipatu bilduma osatzen duten obra multzoak 
erakusteaz	gain,	beste	hainbat	giza	eta	kultur	jazoera	ere	burutzen	dira,	
zelan,	moda	desfileak,	erakusketak,	kontzertuak,	aurkezpenak,	…	Guzti-
ra,	20ren	bat	jazoera	mota	desberdin,	denera	3.000	pertsonaz	goitik	bildu	
dituztenak, eta zalantza gabe gainera, eragin dinamizatzaile ziertoa izan 
dutenak Bilbo Zaharreko auzoaren inguruetan.

2010. urtean zehar museoak bere horretan gorde ditu aurreko urteetarako 
diseinatutako	 jarduerak,	bai	eskoletako	 ikasleen	 taldeetara	zuzenduak,	
eta baita ere herritar orori bideratuak ere, zeinen artean azpimarratzekoak 
diren “Olimpia Gorputz eta Arima”, “Noren esku? - Giza Eskubideak 
Historian Zehar” edota “Michelangelo Faktoria”. Bertan garatutako 
marrazki ikastaroetan parte hartu duten 5.000 pertsonez gainera, 
museoaren barrutiak ere hartu ditu bere barrenean beste zenbait ekimen 
berezi ere data berezietan (Museoen Eguna, San Valentin eguna, …).

Museoak	15.287	ikusleren	bisita	jaso	du	2010.	urte	osoan	barrena,	6.514	
pertsona	gehiago	aurreko	urtean	baino,	horrela	gorantz	 jarraituz	2009.	
urteko ildo bera. Bisitarien hazkuntza esanguratsu hau bereziki lotu be-

har da seguruenik “Berre-Click Artea” erakusketa arrakastatsuaren 
antolaketarekin. Bertan Playmobileko irudien bidez birsortzen ziren 
artearen eta kulturaren hainbat maisu lan.
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Euskal Museoa. Euskal Arkeologia, Etnografia eta Kondaira Museoa [

Hiriko Zazpi Kaleetako alde zaharrean, Joan Santuen elizaren alboan, 
Euskal	 Museoak	 biak	 hartzen	 ditu	 San	 Andresko	 jesuiten	 eskolako	
eraikin zaharra (1604) eta Erruki Etxe ohia. Eraikinak berez du balioa 
etxe osoaren ardatz antolatzaile gertatzen den klaustroaren inguruan, 
eta honi erantsi behar zaio erakundearen bildumen aberastasuna, hasi 
antzineneko aztarnetatik, eta gure herriaren tradiziozko bizi moduen 
testigantzak	 biltzeraino.	 Museoak	 instalazio	 hauetan	 jaso	 duen	 bisitari	
kopurua 42.596 pertsonatakoa da.

Bilduma iraunkorreko funtsen artean aurkitu genitzake hainbat pieza bitxi, 
zelan diren Mikeldiko idoloa, edo Kurutziagako Gurutzea, eta museoaren 
gunea antolatua dagoen txoko tematiko desberdinekin zerikusia duten 
hainbat	 objektu	 edo	 berreraikuntza	 historiko:	 Artzain	 Kultura,	 Itsasoa,	
Buztingintza, Armategia, Portzelanak, … Gainera 2010. urtean zehar 
museoak	bere	eraikinean	 jaso	zuen	 “Eulalia	Abaitua	Andra	Argazkilaria	
(1853-1943)” aldi baterako erakusketa, Euskadiko argazkigintzaren aitzin-
darietako	baten	lanaren	lagin	bat	jasotzen	duena.

Kultura
Kirola

Bibliotekak

Udal Bibliotekak

Alhóndiga Bilbao (Bilboko Alondegia)

Arte eszenikoak

Teatroa, dantza eta musika

Museo Jarduera [

Guggenheim Bilbao Museoa

Bilboko Arte Ederren Museoa

Bilbao Arte Fundazioa

Eleiz Museoa. Bizkaia

Bizkaiko Arkeologi Museoa

Bilboko Artelan Berreginen Museoa

Euskal Museoa. Euskal Arkeologia, Etnografia  [
eta Kondaira Museoa

Industria Iragan baten Memoriaren Museoak

Udal kultur jarduera



 

153. or.

 
Kultura eta kirola7

KAP
Bilboko Urtekari Sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Dokumentua 
osorik

Grafikoak • Taulak

Kultura
Kirola

Bibliotekak

Udal Bibliotekak

Alhóndiga Bilbao (Bilboko Alondegia)

Arte eszenikoak

Teatroa, dantza eta musika

Museo Jarduera [

Guggenheim Bilbao Museoa

Bilboko Arte Ederren Museoa

Bilbao Arte Fundazioa

Eleiz Museoa. Bizkaia

Bizkaiko Arkeologi Museoa

Bilboko Artelan Berreginen Museoa

Euskal Museoa. Euskal Arkeologia, Etnografia 
eta Kondaira Museoa

Industria Iragan baten Memoriaren Museoak [

Udal kultur jarduera

Industria Iragan baten Memoriaren Museoak [

Urte askoan Bilboko Metropoliaren parte garrantzitsu batek parte hartu 
zuen industria iragan ez hain urrun bati lotuak, itsasadarraren ezker 
aldean eta meatze eremuen inguruan, oso bereziki burdinari eta mineralari 
kate	 estuan	 josiak,	 eta	 itsasadarrari	 eta	 labe	 garaietako	 industriari,	
hainbat	 fundazio	sortu	dira	azken	urteotan,	beraiek	abian	 jarri	dituzten	
erakusketen bidez, duen balioa eman gura izan diotenak eskualde oso 
baten iragan industrialari, eta hala, bizirik gorde honen memoria.

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa

Bere	 gai	 nagusiaren	 bidez,	 Itsas	 Museoak	 itsas	 jardueraren	 eragina	
erakutsi gura du inguruko gizartean, ekonomian eta ekanduetan, horreta-
rako zuzenean erakutsiaz itsasoarekin harremanetan bizi izan den herri 
honen historiaren eta orainaldiaren atal garrantzizko bat.

Guztira 27.000 m2-ko azalera batean, museoaren erakusketa gunea 
bitan banatzen da. Batetik, eraikin barruan, baina bestetik, kanpoko gune 
zabalean, nongo dikeetan lotuak ageri diren erakusketa iraunkorreko 
itsasontziak, edota aldi baterakoak ere, eta “Karola” garabia bera, Bilboko 
inguru honen iraganeko ikono esanguratsuetako bat ziur.

2010. urtean 30.000 pertsona inguruk bisitatu dituzte Museoaren 
instalazioak, eta urte honek izan gura du proiektuaren ibilbidean 
zelanbaiteko bihurgune. Etorkizunera begira, lehiaketa bat antolatu da 
ideia eta proposamen dinamizatzaileen bila, guneak are eta oihartzun eta 
zabalkunde zabalagoa lortu ahal dezan oraindik.

El Pobal-eko Burdinola

2004. urtean inauguratu zen Muskizko herrian kokatua dagoen El Pobaleko 
burdinola, eta XIII-XIV. mende inguruetan denean zabaldu zen burdinola 
hidraulikoen mota hartakoa da. Eta hala diote, zelan bertako surtatik 
hartu ote zen, gero Barakaldon eraikiko zen lehen Labe Garaia isiotuko 
zuen sugarra. Hargin lanez eraikia da burdinola, eta bertan erakusten 
ditu, makineria hidraulikoa, burdinolako sutegia eta ikaztegiak eta mineral 
biltegiak. Bizkaia guztiko burdinola bakarra da bere lekuan gorde izan 
dituena burdinolako mailua eta gurpil bertikala. 2010. urtean 12.718 
pertsonak egin zioten bisita.

Guneko instalazioei egin beharreko bisitaz gainera, bestelako hainbat 

ekimen ere garatzen ditu guneak, zelan ikasleei bideratutako tailerrak, 
edota hainbat erakustaldi, Irin Errotan edota Burdinolan bertan.

Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa

Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa da Bizkaiko meatze aldearen 
kultura eta historiaren ikerketa, babes eta zabalkundera bereziki 
eskainitako gunea. Gallartako herrian kokatua da, aire libreko burdin 
meatze baten ustiategi zaharraren alboan. Gune honetan aurkitzen 
dugu Euskal Herri guztiko altitude baxuena erakusten duen aire libreko 
lekua, 20 metro itsas mailaz azpitik. 2010. urtean 14.000 pertsona 
inguru hurbildu dira bertara.

Rialia, Industriako Museoa

2006ko urtarrilean inauguratu zen Portugaleten museo hau, 
bertan “memoria historikoko” ariketa bat burutu nahian, eta hala, 
“Industria Iraultzak inguru guztian izan zuen eragina ezagutzera 
eman nahian, hala zelan Iraultza honek Bizkaia eta Espainia osoko 
industrializazioan	jokatu	zuen	papera	XIX.	mendearen	amaieran	eta	
XX. mende osoan barrena”.

Museoa Itsas Etxean dago kokatua, itsas adarraren bazterrean, oraindik 
horrenbeste urte ez direla, labe garaiak eta bertako siderurgietako 
batzuk kokatuak ziren espazio berean hain zuzen. Bertan ikusi litezke 
hainbat pieza (erremintak, makineria, tresneria), Bizkaiko Labe 
Garaietan erabilitakoak, lurraldearen indar industrialaren adierazlerik 
garrantzitsuena izan zen enpresa zalantza gabe. 2010. urtean zehar 
gainera aldi baterako erakusketa bi garatu dira: “Arrantzaleak eta 
Itsasadarra” eta “Bakearen Bidetik”.

Aipaturiko museo azpiegitura horiez gain Bilboko udalerriak baditu 
ere bere esparruan beste museo batzuk (Pasio-Irudien Museoa, 
Zezenketen Museoa, …), galeriak (Vanguardia, Windsor, Kalao, 
Photogallery20, SC Gallery, …), eta hainbat erakusketa gune ere 
(Rekalde Aretoa, Ondare Aretoa, …), eta denen artean osatzen dute 
gure gune sare, hainbat heterogeneo, baina interesgarria, zeinetan 
gozatu genitzakeen sorkuntza artistikoak.
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Bilboko	Udaleko	Kultur	Sailetik	bultzatutako	kultur	jarduera	2010.	urtean	
7 programa zabalen inguru egituratu da, eta hauek 38 proiektutan 
garatu.	Planifikazio	honen	fruitu,	burutu	dira	denera,	2.390	ekintza,	nahiz	
eta aurreko ekitaldian baino % 12 gutxiago izan, eta guztira 357.560 
pertsonen parte hartzea izan dute, 2009. urtean bildu zituzten 677.461 
parte hartzaileen aldean.
3. taula: Bilboko Udalaren kultur jarduerak. Datu orokorrak. 2010.

Iturria: Bilboko Udaleko Kultur Saila.

KULTUR JARDUERAK 2010

PROGRAMAK PROIEKTUAK EKITALDI 
KOP. 

PARTE 
HARTZAI-

LEAK

KULTUR EKITALDIAK 
Bilboko Kalealdia, 52. Zinebi (Bilboko Zine Dokumental eta Laburmetraia Na-

zioarteko Zinemaldia), XXIX. Nazioarteko Txotxongilo Jaialdia, XI. Poesia Astea, 
Film Comission 

278 43.8761

ABANGOARDIAKO EKIMENEN 
PROGRAMAZIOA 

/ XIII. BAD - Bilboko Antzerki eta Dantza Garaikidearen Jaialdia, Bilboko XVI. Zi-
nemaldi Fantastikoa - FANT, 4. Bilbao Zaharra, Kulturarako Zubia, Diru Laguntzak 105 7.3712

BULTZADA KULTUR 
PROGRAMAZIOARI

Ezagutza programak: Bidebarrieta Kulturgunea, Liburu Feriak, X. Zientzia As-
tea, XI. Arte eta Kultura Topaguneak. 

Memoria eta hiria: Bilbao	Izan	(bisita	gidatuak,	ondarearen	jardunaldi	europa-
rrak, argazki eta DVD erakusketa), Dantza Plazetan, XXVI. Udaberriko Bertso 

Saioak, XXII. Bilbokeria Lehiaketa 
Kultur Sustapena: Kultura 18, Diru Laguntzak 

491

125

7
623

43.3183

65.972

6264

109.916
SORMEN ETA 
PRESTAKUNTZA 
ARTISTIKOEN SUSTAPENA 

Bilbao Eszena, Zirkuitua, Artistak Egoitzan, Bilbon Eskolatik Antzerkira, XV. 
Eskola Umeentzako Antzerki Lehiaketa, Kultur Tailerrak, Dantza Eskoletara, 

Literatur Lehiaketak.
278 14.923

KULTUR ZERBITZUEN 
SENDOTZEA Bilboko Udal Liburutegi Sarea, Udal Artxiboa, Argitalpen Zerbitzua. 424 109.2505

AUZOETAKO PROGRAMAZIO-
AK 

Kultur Programazio Deszentralizatua, Expodistrito, Bilbao Distrito Jazz, Kontzer-
tuak / Eguberrietako Abesbatzak, Bilbao Distrito Foto 10 682 72.224

KULTUR KONEXIOA Arte Eszenikoetako Mahaia, Ikus-entzunezkoen Mahaia, Batzorde Soziokulturalak ------ ------
7 PROGRAMA 38 PROIEKTU 2.390 357.560 

1 Film Comission gehitu barik, 2 Diru laguntzak gehitu barik, 3 Liburu Feriako bisitariak kontuan hartu barik, 4 Diru laguntzak gehitu barik, 5 Udal Artxiboa eta Argitalpen Zerbitzua kontuan hartu barik.

Bestalde, Bilboko udalak aurrera daraman kulturaren 
unibertsalizatzearen eta sarbide hurbiltasunaren aldeko apustua, 
Auzo Etxeetan garatzen diren kultur proiektuen bidez eta barruti 
desberdinetan abiarazitako programen bitartez, 682 ekintza 
desberdinetan gauzatu da, eta hauek 72.224 pertsonaren parte 
hartzea erakutsi dute guztira.
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Arte eszenikoen sorkuntza eta sustapenerako laguntza programak bere 
barru ditu Bilbao Eszena lako proiektuak, Artistak Egoitzan programa, edota 
Zirkuitua,	 hala	 zelan,	 haur	 jendeari	 zuzendutako	 programak	 ere,	 adibide	
batzuk aipatzearren. Abangoardiako ekimenen artean berriz, BAD - Bilboko 
Antzerki eta Dantza Garaikidearen Jaialdia ezinbesteko erreferentzia 
bihurtzen da udalerri honetako programazio eszenikoan.

Besteren	gainetik	nabarmentzen	dira	hainbat	kultur	adierazpen	jada	hirian	
sendotuak, Zinebi, Zine Dokumental eta Laburmetraia Nazioarteko Zinemal-
dia	 legez,	2010.	urtean	burutu	duena	bere	52.	aldia,	3.196	film	eduki	ditu	
izena emanda (231 gehiago 2009an baino), eta horietatik 73 izan dira auke-
ratuak,	Lehiaketaren	sekzio	ofizialean	parte	hartzeko.	11.000	pertsonaren	
inguruko parte hartzearekin omendu genuen Luis de Pablo konposatzaile 
bilbotarra,	eta	berari	eskaini	zitzaion	Ohorezko	Mikeldi	ikurra.	Sekzio	Ofizia-
letik kanpo, aipagarri da Laurie Andersen artista esperimentalak emaniko 
kontzertua, “Beat belaunaldiko zinema” zikloari hasiera eman ziona, edota 
Fernando Arrabal antzerkigileak eginiko bisita “Espainolak Parisen. Espai-
niako	 erbesteratzea	 Frantzian	 filmatuta	 (1945	 -	 1978)”	 zikloaren	 barruan	
eman zena.

Arte Eszenikoen alorrean aurrera, urte honetan ospatu zen FANT - Zinemal-
di	Fantastikoa	jaialdiaren	16.	aldia.	FANT	Laburrean	sekzioan,	382	film	labur	
aurkeztu ziren, aurreko urteko ekitaldiko 100en aldean, eta Zinema eta Ani-
mazioko	Film	Laburren	On-line	Lehiaketak	148	lan	jaso	ditu.	Edizio	honetan	
gainera, lehiaketarako sekzioez gain, hainbat zuzendari ezaguni eskainitako 
omenaldi zikloak gauzatu dira, zelan Alfred Hitchcock, Robert Aldrich (“What 
Ever Happened to Baby Jane? - “Zer gertatu ote zitzaion Baby Jane-ri?”, 
“The Dirty Dozen” - “Hamabi zikinak - Urkamendiko hamabiak”), edota Edgar 
G. Ulmer zuzendari miretsiari eskainiak (“Detour” - “Saihesbidea”, “The Man 
from Planet X” - ”X planetako izakia”).

Bilboko Udala azken urteetan gauzatzen ari den sustapen egitekoarekin au-
rrera	jarraituz,	Bilbao	Next	programak,	lehen	Promobisa	zenak,	gogor	jardun	
du	beharrean	2010.	urtean	zehar	ere,	hiriaren	imajina	zabaltzeko	etorkizun	
indarra	izan	lezaketen	aukeren	identifikazioan,	eta	bide	horretan	ekin	zaio	
hainbat	musika,	kirol	eta	kultur	jazoera	garrantzitsuri.

Musikaren alorrean ezinbestekoa gertatzen da Bilbo BBK Live Jaialdia 
aipatzea, 5. aldi honetan, denera, 76.579 ikus-entzule ere bildu dituena, eta 
oso hurbil dagoena 2008an lortu zen errekorretik, orduan 80.000 pertsona 

bildu	ziren	eta.	Hiru	egun	beteko	jardunaldietan,	barikuan	hurbildu	zen	
jenderik	gehiena	(31.342	pertsona	denera),	Pearl	Jam,	Alice	in	Chains,	
edo Paul Weller-en emanaldiekin ondo gozatu ahal izan zutenak. 2010eko 
beste musika ekitaldi gogoangarria izan zen AC/DC rock talde mitikoaren 
kontzertua	San	Mameseko	zelaietan	eta	ezin	erantzun	hobea	jaso	zuena	
jendearen	aldetik,	37.000	pertsona	inguru	bertaratu	zirenean.

Era berean dira aipatzekoak kultur adierazpenekin lotutako beste zenbait 
ekitaldi, moda lako esparruetan - honetan Bilbo International Art & Fas-
hion-ekin -, diseinuan, diseinuaren munduko hiriburutarako aurkeztutako 
hautagaitzarekin, edota “Urban Garden” erakusketa-lehiaketarekin, edo 
gastronomiaren alorrean ere, “Peru 2010” bidaia gastronomikoarekin.

Gainera, udal erakundetik ere bultzatzen da kultur ekimena, beste hainbat 
hitzarmenen bidez ere, azkenean bide ematen dietenak beste hainbes-
te	jazoerari,	zelan	Liburu	Feria,	“Bilboko	Barrea”	Literatur	Jaialdia,	MEM	
jaialdiak,	Bilboloop,	Break	on	Stage,	…
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Kirola

Enplegu, Gazteria eta Kirol Sailetik eta Bilbao Kirolak, Udal Kirol 
Erakundetik, lotzen da hirian eta herritarren artean kirola, eta oro har, 
ariketa	 fisikoaren	 praktika	 osasungarria	 laguntzeko	 eta	 bultzatzeko	
sustapen lan guztia. Eta honen emaitza izango dira azken hamarkada 
honetan	 kirol	 jardunek	 gure	 artean	 erakutsi	 duten	 gorakada	 joera,	
edota udal kirol ekipamenduak gero eta zenbateko ugariagotan biltzen 
ari diren bazkide eta ikastaro hartzaile kopuruak.

Hala	2010.	urtean	ere	aurreko	urtean	igarritako	hazkunde	joera	bera	
sumatzen da abonamendu kopuruan eta pertsona erabiltzaileenean, 
eta hala zenbatu dira urte honetan 52.038 abonamendu (bakarkako 
eta familiakoen artean), eta denera, herritar onuradun guztiak kontuan 
hartuta, 90.597 pertsona dira udal kirol instalazioen erabiltzaileak, % 
11 gehiago ia aurreko 2009. urtean baino.

2009-2010 denboraldirako antolatutako ikastaroetan, 178.000 pertsona 
inguruk hartu du parte, aurreko ekitaldian baino % 17 gehiago.

9. grafikoa: Bilbao Kirolak sailean bazkidetutako pertsona kopuruaren bilakaera. 2000-2010.

Iturria: Bilbao Kirolak.

2010ean instalazio berri bat inauguratu da, Miribillako kiroldegia, 
eta hala Bilbok une honetan baditu 10 kiroldegi ere hiriko inguru 
desberdinetan zabalduak. Kirol azpiegitura berri hau Bizkai Arena-
ko Kirol Jauregi berri dotorean kokatua da, eta bi igerileku dauzka, 
bata estalia, bestea haurrentzakoa, eta baita gimnasioa ere, eta 30 
ikastaro mota desberdin ere eskaintzen dira gune guztien artean.

Aipatu kirol instalazioei gehitu behar dizkiegu Aire Libreko Kirol 
Guneak, hiriko hainbat gune bereziki prestatuak hainbat kirolen 
praktikarako, saski baloitik hasita, ping-pong, tenisa, … Aipatu behar 
ere Arraun Pabiloiaren instalazioak, Itxaropena Frontoian kokatua 
dagoen pilota eskola, edota 2011. urtean zabaltzekoa den Bizkaia 
Frontoia. Gune honek, biak izango ditu, trinketa eta frontoia, esku 
pilota	 profesionaleko	 partidak	 jokatzeko	 aukera	 emango	 duena,	
eta baita “Kirol Etxea” ere bere barne, gure lurraldeko hainbat kirol 
federazio bilduko dituena.
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4. taula: Bilboko kirol instalazioak. 2010.

Iturria: Bilbao Kirolak.

KIROL GUNEAK  Txurdinaga Artxanda Kasilla Deustu Errekalde S. Ignazio Zorroza Atxuri Abusu Miribilla Guztira

Pabiloiak 1 1 1 1 1 1 1 ---- 1 ---- 8
Frontoiak 6 2 ---- ---- 2 1 ---- ---- 1 ---- 12
Frontoi Txikiak ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1
Padelak ---- 4 ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- 6
Squashak 2 ---- ---- 1 3 2 ---- ---- ---- ---- 8
Gimnasioak 8 1 3 2 4 1 1 2 1 2 25
Fitness Gimnasioak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Erabilera Libreko Gimnasioak 1 ---- ---- ---- 1 1 1 ---- ---- ---- 4
Tenis Pista Estali Gabeak 3 2 ---- ---- 2 1 1 ---- ---- ---- 9
Tenis Pista Estaliak 2 ---- ---- ---- 2 1 ---- ---- ---- ---- 5
Igerileku Estaliak 2 1 ---- 2 1 2 2 1 1 2 14
Igerileku Estali Gabeak 2 3 ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- 6
Futbol Zelaiak ---- ---- ---- ---- 2 1 1 ---- ---- ---- 4
Errugbi Zelaiak ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- 1
Beisbol Zelaiak 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Atletismo Zerrendak ---- ---- ---- ---- 1 ---- 1 ---- ---- ---- 2
Pista Belardunak 2 1 ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4
Rokodromoak ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- 1
Kanpoko Aldagelak 2 ---- ---- ---- 8 4 6 ---- ---- ---- 20
Igerilekuko Aldagelak 4 2 ---- 4 4 2 2 3 1 4 26
Aretoetako Aldagelak 12 2 3 4 6 10 4 3 1 4 43

Bilbao Kirolak erakundetik sortu da Bilboko Udal Kirol Mahaia, udalerriko 
kirolari bultzada berri bat emateko helburuz, hain zuzen, Bilboko kirol ikuspegi 
eta sentsibilitate desberdinak bertan ordezkatuta edukiko dituen aholkularitza, 
eztabaida, informazio, parte hartze eta argibideak eskatzeko balio lezakeen 
organo honen bidez.

Bestalde, Bilbao Kirolak bere horretan mantentzen ditu 2009. urtean sortu 
zituen diru laguntzetarako lau lerroak, eta urte honetan 20.000 euro gehiago 
eduki	 ditu.	 Erabakitako	 lau	 lerroak	 bideratzen	 dira:	 joan-etorrietarako	
laguntzetara,	kirol	jardueraren	sustapenera,	parte	hartze	handiko	kirolen	edota	
zenbait	jazoera	puntualen	bultzatzera,	eta	azkenik,	ekonomiaren	krisiak	jota	

gertatu litezkeen hainbat kirolariri eta kirol erakunderi irauten laguntzera.

Udalaren eta Bilbao Next udal erakundearen lanaren emaitza, 2010. urte 
osoan	zehar	Bilbok	hartu	ahal	izan	ditu	hainbat	kirol	jazoera	berezi	ere,	
zelan III. Tenis Masterra, 15.000 pertsonaz goitik bildu zituena, Xakeko 
Grand	Slameko	Maisuen	finala,	Saskibaloiko	Errege	Kopako	azken	fasea,	
eta baita ere, “Julio Alegria” Nazioarteko Paddel Koparen XVI. lehiaketa. 
Hiriak gainera hartu ditu ere urte honetan “Bilboko Hiria” Nazioarteko 
Atletismoko X. Batzarra, 500 atleta baino gehiago bildu dituena, eta 
Europako Elkarteen Kros Lehiaketaren 47. aldia ere.
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Grafikoak [
1. grafikoa: Bilboko liburutegien adierazleen bilakaera. 2006-2010. ►

2. grafikoa: Arriaga Antzokiko emanaldiak generoen arabera. 2010. ►

3. grafikoa: Euskalduna Jauregiko emanaldiak generoaren arabera. 2010. ►

4. grafikoa: Barakaldo Antzokiko ikuskizunak generoaren arabera. 2010. ►

5. grafikoa: Bisitarien ehunekoen bilakaera, hauen jatorri geografikoaren  ►
arabera. 2009-2010.

6. grafikoa: Atzerriko bisitarien ehunekoen bilakaera, euren jatorri geogra- ►
fikoaren arabera. 2009-2010.

7. grafikoa: Museoaren eragin ekonomikoaren bilakaera euskal ekono- ►
mian. 1998-2010.

8. grafikoa: Arte Ederren Museoko bisitarien jatorri geografikoa. 2010. ►

9. grafikoa: Bilbao Kirolak sailean bazkidetutako pertsona kopuruaren bi- ►
lakaera. 2000-2010.
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Iturria: Bilboko Udal Liburutegiak.

1. grafikoa: Bilboko liburutegien adierazleen bi- [
lakaera. 2006-2010.

2. grafikoa: Arriaga Antzokiko emanaldiak gene-
roen arabera. 2010.

3. grafikoa: Euskalduna Jauregiko emanaldiak 
generoaren arabera. 2010.

4. grafikoa: Barakaldo Antzokiko ikuskizunak ge-
neroaren arabera. 2010.

5. grafikoa: Bisitarien ehunekoen bilakaera, hauen 
jatorri geografikoaren arabera. 2009-2010.

6. grafikoa: Atzerriko bisitarien ehunekoen bi-
lakaera, euren jatorri geografikoaren arabera. 
2009-2010.

7. grafikoa: Museoaren eragin ekonomikoaren bi-
lakaera euskal ekonomian. 1998-2010.

8. grafikoa: Arte Ederren Museoko bisitarien jato-
rri geografikoa. 2010.

9. grafikoa: Bilbao Kirolak sailean bazkidetutako 
pertsona kopuruaren bilakaera. 2000-2010.
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Iturria: Arriaga Antzokia.

1. grafikoa: Bilboko liburutegien adierazleen bi-
lakaera. 2006-2010.

2. grafikoa: Arriaga Antzokiko emanaldiak gene- [
roen arabera. 2010.

3. grafikoa: Euskalduna Jauregiko emanaldiak 
generoaren arabera. 2010.

4. grafikoa: Barakaldo Antzokiko ikuskizunak ge-
neroaren arabera. 2010.

5. grafikoa: Bisitarien ehunekoen bilakaera, hauen 
jatorri geografikoaren arabera. 2009-2010.

6. grafikoa: Atzerriko bisitarien ehunekoen bi-
lakaera, euren jatorri geografikoaren arabera. 
2009-2010.

7. grafikoa: Museoaren eragin ekonomikoaren bi-
lakaera euskal ekonomian. 1998-2010.

8. grafikoa: Arte Ederren Museoko bisitarien jato-
rri geografikoa. 2010.

9. grafikoa: Bilbao Kirolak sailean bazkidetutako 
pertsona kopuruaren bilakaera. 2000-2010.
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Iturria: Euskalduna Jauregia.

1. grafikoa: Bilboko liburutegien adierazleen bi-
lakaera. 2006-2010.

2. grafikoa: Arriaga Antzokiko emanaldiak gene-
roen arabera. 2010.

3. grafikoa: Euskalduna Jauregiko emanaldiak  [
generoaren arabera. 2010.

4. grafikoa: Barakaldo Antzokiko ikuskizunak ge-
neroaren arabera. 2010.

5. grafikoa: Bisitarien ehunekoen bilakaera, hauen 
jatorri geografikoaren arabera. 2009-2010.

6. grafikoa: Atzerriko bisitarien ehunekoen bi-
lakaera, euren jatorri geografikoaren arabera. 
2009-2010.

7. grafikoa: Museoaren eragin ekonomikoaren bi-
lakaera euskal ekonomian. 1998-2010.

8. grafikoa: Arte Ederren Museoko bisitarien jato-
rri geografikoa. 2010.

9. grafikoa: Bilbao Kirolak sailean bazkidetutako 
pertsona kopuruaren bilakaera. 2000-2010.
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Iturria: Barakaldo Antzokia.

1. grafikoa: Bilboko liburutegien adierazleen bi-
lakaera. 2006-2010.

2. grafikoa: Arriaga Antzokiko emanaldiak gene-
roen arabera. 2010.

3. grafikoa: Euskalduna Jauregiko emanaldiak 
generoaren arabera. 2010.

4. grafikoa: Barakaldo Antzokiko ikuskizunak ge- [
neroaren arabera. 2010.

5. grafikoa: Bisitarien ehunekoen bilakaera, hauen 
jatorri geografikoaren arabera. 2009-2010.

6. grafikoa: Atzerriko bisitarien ehunekoen bi-
lakaera, euren jatorri geografikoaren arabera. 
2009-2010.

7. grafikoa: Museoaren eragin ekonomikoaren bi-
lakaera euskal ekonomian. 1998-2010.

8. grafikoa: Arte Ederren Museoko bisitarien jato-
rri geografikoa. 2010.

9. grafikoa: Bilbao Kirolak sailean bazkidetutako 
pertsona kopuruaren bilakaera. 2000-2010.
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1. grafikoa: Bilboko liburutegien adierazleen bi-
lakaera. 2006-2010.

2. grafikoa: Arriaga Antzokiko emanaldiak gene-
roen arabera. 2010.

3. grafikoa: Euskalduna Jauregiko emanaldiak 
generoaren arabera. 2010.

4. grafikoa: Barakaldo Antzokiko ikuskizunak ge-
neroaren arabera. 2010.

5. grafikoa: Bisitarien ehunekoen bilakaera, hauen  [
jatorri geografikoaren arabera. 2009-2010.

6. grafikoa: Atzerriko bisitarien ehunekoen bi-
lakaera, euren jatorri geografikoaren arabera. 
2009-2010.

7. grafikoa: Museoaren eragin ekonomikoaren bi-
lakaera euskal ekonomian. 1998-2010.

8. grafikoa: Arte Ederren Museoko bisitarien jato-
rri geografikoa. 2010.

9. grafikoa: Bilbao Kirolak sailean bazkidetutako 
pertsona kopuruaren bilakaera. 2000-2010.

Kultura
Kirola

Iturria: Guggenheim Bilbao Museoa. Balantzea 2010.
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Taulak [

1. taula: Bilboko udal liburutegien datuak. 2010. ►

2. taula: Jarduerak eta ikus-entzule kopuruak Bilborock-en. 2010. ►

3. taula: Bilboko Udalaren kultur jarduerak. Datu orokorrak. 2010. ►

4. taula: Bilboko kirol instalazioak. 2010. ►
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1. taula: Bilboko udal liburutegien datuak. 2010. [

2. taula: Jarduerak eta ikus-entzule kopuruak Bilbo-
rock-en. 2010.

3. taula: Bilboko Udalaren kultur jarduerak. Datu 
orokorrak. 2010.

4. taula: Bilboko kirol instalazioak. 2010.

*Dituzten ezaugarriengatik datuak ez dituzten atalak, edota dauzkagun datuak ez dira alderagarriak.
Iturria: Bilboko udal liburutegiak.

Kultura
Kirola

BIBLIOTEKA Bisitak Bisitak/biztanleko Erabiltzaileak Maileguak Funtsak Barrutiak 
Deustu 99.948 3,2 12.969 53.290 25.007

Deusto 
San Ignacio 38.106 2 6.397 31.057 20.417
Zurbaranbarri 2.382 0,2 2.150 3.062 8.089

Uribarri
Castaños 53.143 2 1.273 13.546 4.512
Otxarkoaga 24.293 2,2 2.940 10.590 16.053 Txurdinaga-Otxakoaga
Begoña 77.800 1,3 12.765 53.165 29.169 Begoña
Bidebarrieta 317.283 0,9 34.430 168.634 132.114

Ibaiondo

Bilbao Musika 15.140 ----* 928 4.466 7.792
San Adrian 8.283 0,7 1.927 6.736 6.513
San Frantzisko 24.762 2,2 3.749 11.605 16.509
Buia 154 0,5 ----* ----* 1.205
Zabala 4.371 0,9 771 4.969 4.122
Irala 11.784 1 1.995 9.654 8.850

Errekalde
Errekalde 46.454 1,3 8.009 23.193 14.712
Zorroza 30.263 2,6 3.871 20.855 14.613

Basurto-Zorroza
Garellanoko biltegia ----* ----* ----* 2.008 77.267
Guztira 754.166 ---- 94.174 416.830 386.944
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Iturria: Bilborock – La Merced - Mesedea.

1. taula: Bilboko udal liburutegien datuak. 2010.

2. taula: Jarduerak eta ikus-entzule kopuruak  [
Bilborock-en. 2010.

3. taula: Bilboko Udalaren kultur jarduerak. Datu 
orokorrak. 2010.

4. taula: Bilboko kirol instalazioak. 2010.

Kultura
Kirola

JARDUERA EKITALDI KOP. IKUS-ENTZULEAK
ANTZERKIA 85 15.158
KONTZERTUAK 91 20.129
ZINEA - BIDEOA 31 1.909
IPUIN KONTALARIAK 12 446
POESIA EMANALDIAK 3 300
HITZALDIAK 9 807
PRENTSAURREKOAK 4 265
DANTZA 3 650
TAILERRAK  10 475
BESTELAKO EKITALDIAK 4 7.800
BESTE 15 1.650
EKITALDI ITXIAK 17 167
DENERA 284 42.736
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Iturria: Bilboko Udaleko Kultur Saila.
1 Film Comission gehitu barik, 2 Diru laguntzak gehitu barik, 3 Liburu Feriako bisitariak kontuan hartu barik, 4 Diru laguntzak gehitu barik, 5 Udal Artxiboa eta 
Argitalpen Zerbitzua kontuan hartu barik.

1. taula: Bilboko udal liburutegien datuak. 2010.

2. taula: Jarduerak eta ikus-entzule kopuruak Bilbo-
rock-en. 2010.

3. taula: Bilboko Udalaren kultur jarduerak. Datu  [
orokorrak. 2010.

4. taula: Bilboko kirol instalazioak. 2010.

Kultura
Kirola

KULTUR JARDUERAK 2010

PROGRAMAK PROIEKTUAK EKITALDI 
KOP. PARTE HARTZAILEAK

KULTUR EKITALDIAK 
Bilboko Kalealdia, 52. Zinebi (Bilboko Zine Dokumental eta Laburmetraia 

Nazioarteko Zinemaldia), XXIX. Nazioarteko Txotxongilo Jaialdia, XI. Poesia 
Astea, Film Comission 

278 43.8761

ABANGOARDIAKO
EKIMENEN 
PROGRAMAZIOA 

/ XIII. BAD - Bilboko Antzerki eta Dantza Garaikidearen Jaialdia, Bilboko XVI. 
Zinemaldi Fantastikoa - FANT, 4. Bilbao Zaharra, Kulturarako Zubia, Diru 

Laguntzak 
105 7.3712

BULTZADA KULTUR 
PROGRAMAZIOARI

Ezagutza programak: Bidebarrieta Kulturgunea, Liburu Feriak, X. Zientzia 
Astea, XI. Arte eta Kultura Topaguneak. 

Memoria eta hiria: Bilbao	Izan	(bisita	gidatuak,	ondarearen	jardunaldi	eu-
roparrak, argazki eta DVD erakusketa), Dantza Plazetan, XXVI. Udaberriko 

Bertso Saioak, XXII. Bilbokeria Lehiaketa 
Kultur Sustapena: Kultura 18, Diru Laguntzak 

491

125

7
623

43.3183

65.972

6264

109.916
SORMEN ETA PRES-
TAKUNTZA ARTIS-
TIKOEN SUSTAPENA

Bilbao Eszena, Zirkuitua, Artistak Egoitzan, Bilbon Eskolatik Antzerkira, XV. 
Eskola Umeentzako Antzerki Lehiaketa, Kultur Tailerrak, Dantza Eskoletara, 

Literatur Lehiaketak.
278 14.923

KULTUR 
ZERBITZUEN 
SENDOTZEA 

Bilboko Udal Liburutegi Sarea, Udal Artxiboa, Argitalpen Zerbitzua. 424 109.2505

AUZOETAKO 
PROGRAMAZIOAK 

Kultur Programazio Deszentralizatua, Expodistrito, Bilbao Distrito Jazz, 
Kontzertuak / Eguberrietako Abesbatzak, Bilbao Distrito Foto 10 682 72.224

KULTUR KONEXIOA Arte Eszenikoetako Mahaia, Ikus-entzunezkoen Mahaia, Batzorde Soziokulturalak ------ ------
7 PROGRAMA 38 PROIEKTU 2.390 357.560 
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Iturria: Bilbao Kirolak.

1. taula: Bilboko udal liburutegien datuak. 2010.

2. taula: Jarduerak eta ikus-entzule kopuruak 
Bilborock-en. 2010.

3. taula: Bilboko Udalaren kultur jarduerak. Datu 
orokorrak. 2010.

4. taula: Bilboko kirol instalazioak. 2010. [

Kultura
Kirola

KIROL GUNEAK  Txurdinaga Artxanda Kasilla Deustu Errekalde S. Ignazio Zorroza Atxuri Abusu Miribilla Guztira

Pabiloiak 1 1 1 1 1 1 1 ---- 1 ---- 8
Frontoiak 6 2 ---- ---- 2 1 ---- ---- 1 ---- 12
Frontoi Txikiak ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1
Padelak ---- 4 ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- 6
Squashak 2 ---- ---- 1 3 2 ---- ---- ---- ---- 8
Gimnasioak 8 1 3 2 4 1 1 2 1 2 25
Fitness Gimnasioak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Erabilera Libreko Gimnasioak 1 ---- ---- ---- 1 1 1 ---- ---- ---- 4
Tenis Pista Estali Gabeak 3 2 ---- ---- 2 1 1 ---- ---- ---- 9
Tenis Pista Estaliak 2 ---- ---- ---- 2 1 ---- ---- ---- ---- 5
Igerileku Estaliak 2 1 ---- 2 1 2 2 1 1 2 14
Igerileku Estali Gabeak 2 3 ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- 6
Futbol Zelaiak ---- ---- ---- ---- 2 1 1 ---- ---- ---- 4
Errugbi Zelaiak ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- 1
Beisbol Zelaiak 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Atletismo Zerrendak ---- ---- ---- ---- 1 ---- 1 ---- ---- ---- 2
Pista Belardunak 2 1 ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 4
Rokodromoak ---- ---- ---- ---- 1 ---- ---- ---- ---- ---- 1
Kanpoko Aldagelak 2 ---- ---- ---- 8 4 6 ---- ---- ---- 20
Igerilekuko Aldagelak 4 2 ---- 4 4 2 2 3 1 4 26
Aretoetako Aldagelak 12 2 3 4 6 10 4 3 1 4 43
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Ingurune soziolaborala

Enplegua eta dimentsio soziala Europa 2020 estrategiaren barne [

Duela hamar urte inguru, Europar Batasuneko estatu kideek neurri sorta 
adostu zuten EBko herrialdeetan enplegu eta babes sozialaren arloetan 
maila ona erdietsiz europar eremuko ekonomia lehiakorrenetarikoa izan 
dadila lortzeko. Lisboako Estrategia deritzonari esker, asko aurreratu da 
arlo ekonomikoan, bai eta enpleguan ere. Alabaina, finantzen eta ekono-
miaren krisiak errotik aldatu du egoera, eta ondorioz, enplegua, lana eta 
bizitza zeharo zaildu dira hainbatentzako.
Finantzak iturburu izan dituen gaur egungo krisialdiak Europako ekonomia-
ren sektore guztietan eragin du. Ondorioz, sare produktiboak behera egin du 
nabarmen, tartean milioika lanpostu suntsitu direla. Bi urteren buruan EBn 
galdu diren lanpostuak aurreko zortzi urteetan sortu zirenen adina dira.
2010eko urtarrilaren 1ean, Europar Batasunaren Kontseiluaren presi-
dentzia Espainiari egokitu zitzaion, eta karguan zegoela, Lisboako Es-
trategiaren ordezko izango zen Europa 2020 Estrategia bultzatzeari ekin 
zion. Hau da, Espainia Kontseiluaren presidente zela abiarazi zen Euro-
pa 2020 Estrategia, udaberriko Europar Kontseiluaren onespenarekin. 
Hazkundea goiburutzat hartu duen estrategia da; ezaugarri hauek eduki 
behar dituen hazkundea alegia: lehenik, zentzuz eginda egotea, ekonomia 
ezagutzan oinarrituz eta barne merkatua XXI. mendeko errealitatera ego-
kituz; bigarrenik, jasangarria izatea, baliabideen eraginkortasuna eta eko-
nomiaren lehiakortasuna bultzatuz; eta azkenik, inklusiboa izatea, enplegu 
maila altuekin gizartearen eta lurraldeen arteko kohesioa egi bihurtuz.
Halako estrategia aurrera eramatea are beharrezkoagoa da gaur egun, 
globalizazioak enpresak deslokalizatzera animatzen dituzten garaiotan. 
Kanpora ateratze horiekin, izan ere, hainbat lanpostu galtzen dira EBko 
herrialdeetan, ez bakarrik EBn hasieratik daudenetan; kide egin berri di-
renetan ere. EBko kide berriek jada lekualdatzen dituzte euren ekoizpen 
jarduerak lan-kostu txikiagoak dituzten ekonomietara. Era berean, migra-
zio prozesuak aise hedatu dira: halatan, arrazoi ekonomikoengatik mi-
gratzen dutenen zifrak inoizko kopuru handienetara iristen ari dira EBn.
Enpresek nazioartean lehiatu behar dutenez, enplegatze datuak eta 
soldatak kolokan daude, gero eta gehiago. Eta horrekin batera, ondorio 
hauek ere gero eta agerikoago egin zaizkigu:
• Soldata batzuen eta besteen aldea nabarmentzen joatea.
• Enplegua gero eta ezegonkorrago bilakatzea.

Enplegua eta dimentsio soziala Europa 2020 es- [
trategiaren barne

• Soldatek estatuen diru-sarreretan gero eta proportzio txikiagoa hartzea.
• Antolaketa egituren aldaketen ondorioz, langileen babesaren 

urritzea, eta horrek eragin duen lan-merkatuaren segmentazio 
gero eta handiagoa.

• Aldi baterako kontratuak egiteko bideei gehiegitan eta neurri gabe 
eustea; oro har, lan-merkatuaren prekariotasuna dakarrena.

• Trebatze maila urriko langileen eskaria txikituz joatea, espezializatuta 
daudenena nabarmenduz doan aldi berean; ildo beretik, prestakuntza 
eskaintza lan-merkatura egokitzeko ahalegin handiagoak egin dira.

• Gero eta balio erantsi handiagoko jarduerak bideratzeko Europako 
enpresen deslokalizazioaren areagotzea.

Orain arteko joera nagusiari jarraituta, deslokalizazioak trebatze maila 
urriko eskulan handia eskatzen duten sektoreetan ikusten dira gehienbat 
(Europan egiten diren deslokalizazioen % 51,5 manufakturak dira): hala 
nola, automobilgintza, makineria elektrikoa, produktu kimikoak, ehun-
gintza, elikagaien industria... Denarekin ere, langile prestatuak behar di-
tuzten jardueretan ere hasi dira jada lantokiak kanpora ateratzen; kasu-
rako, banka eta aseguruak, informatika, telebista eta telekomunikazioak 
edo enpresentzako zerbitzuak.
EB-15eko herrialdeetatik kanporantz irteten ari direnen artean, ge-
hienak EBko kide berrietara doaz (% 51,2), baina ez dira gutxi Asiara 
doazenak ere, Txinara eta Indiara, batik bat. Dagoeneko % 36,3 dira 
Asiako herrialdeen aldeko apustua egiten dutenak, eta munduko bes-
te herrialde batzuetara doazenak, % 12,5.
Gauzak nola dauden ikusita, EBren Lanerako Helburu Estrategikoak 
ondoko irizpideak aintzat hartu behar ditu:
• Ezin da lan-kostu murritzekin lehian ari den eredu batean oinarritu-

ta egon. Soldatez aparteko lan-kostuak murrizteari ekin behar zaio,   
kontrakoa egitea, soldata txikiak dituzten ekonomiekin nor baino ge-
hiago aritzea alegia, laneko estrategia hori ez aurrera eta ez atzera 
egiteko puntu batera eramango bailuke.

• Estrategia berriaren baitan lan erreformak baino gehiago egon be-
har dira. Erabateko estrategia behar du izan, 2005ean, Lisboako Es-
trategia berritu zeneko hartan, adierazi zen bezalaxe.

• Hazkunde ekonomikoa eskulanaren eskaintza areagotzeaz eta 
kostuak murrizteaz harago doa.
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 Ekonomia hazteko bidean jartzeak zera eskatzen du: herritarrak lana 
bilatzeko eta onartzeko prest egon daitezela lortzea, langileek dituzten 
jakintza gero eta zabalagoak baliatzeko gai izatea, langileen etengabe-
ko birkualifikatzea erraztea, prestakuntza eredu gero eta eraginkorra-
goak diseinatzea, enpresei berrikuntzarantz begiratzen laguntzea, kre-
dituak eskuratzea erraztea edo inbertsioak egiten dituztenak saritzea, 
besteak beste.

• Kalitatezko lanpostuak sortzea eta mantentzea, besteak beste, ondoko 
neurriak hartuta:
• Lana eraginkorrago bihurtzea, enpresen produktibitatea eta lehiakor-

tasuna handitzeko; batetik, langileen trebakuntza hobetuz, eta bes-
tetik, trebakuntza hori enpresara, lan-merkatura eta lana antolatzeko 
modu berrietara egokituz.

• Enpleguaren bizi-zikloaren ikuspegia garatzea, bizitza sozial eta pribatua-
ren eta bizitza profesionalaren arteko oreka bilatzeko, eta horrez gain, lan-
postuen eskaintza suspertuko duten lan-merkatuaren barne erakundeen 
diseinua bultzatzeko.

• Enplegu iturri berriak sustatzea, batez ere, ondoko lanpostu mota hauek 
sortzen dituztenak: lanpostu berdeak, klima-aldaketaren aurkako ekimene-
tan aritzeko sortuak (energia berriztagarriak, birziklatze jarduerak eta ingu-
rumena kontserbatzeko zerbitzuak); lanpostu zuriak (arreta sozialaren pre-
mia berriei lotutakoak); eta lanpostu urdinak (teknologia berrien ingurukoak; 
batez ere, informazioaren eta komunikazioaren teknologiei dagozkienak).

• Enpresak sortzeko ekimenak bultzatzea eta bideratzen laguntzea, 
ETEei arreta berezia eginez eta enpresen jarduera sustatzeko balioko 
duen eran araubidea moldatuz.

• Ekintzaileen lana aintzat hartzea; hau da, euren enpresa martxan jar 
dezaten langabezian daudenei zuzendutako ekintzak bideratzea.

• Enplegu zerbitzuen funtzionamendua eta eraginkortasuna areagot-
zea, enplegu politika aktiboak (aholkularitza, prestakuntza eta lana bi-
latzea) eta gizarte inklusiorako politikak sustatuz eta horien eraginkor-
tasuna aldian-aldian neurtuz.

• Aitortu gabe egiten den lanari, legez kanpo egiten denari eta ezkutuko 
ekonomiari aurre egitea.

• Gizarte ekonomiaren eta kooperatiben sektoreen alde egitea, baita 
langileen esku-hartzea onartzen duten bestelako antolaketa ereduen 
alde ere.

Lan erreformek Flexisegurtasuna deritzona hartu behar dute oinarrit-
zat; eragile sozialak kontzeptu horren araberako lan erreforma batek 

nolakoa beharko lukeen adosteko gai baldin badira behinik behin. 
Ez baitago flexisegurtasuna lortzeko modu bakarra, ekonomia eredu 
bakarra ez dagoen bezalaxe.

Alde batetik, flexibilitate edo malgutasun mekanismoentzako bidea 
urratu beharra dago, laneko egonkortasuna eta etengabeko birkuali-
fikatzea finkatzeko bagara. Hona hemen mekanismoen adibideak: lan-
denborak egokitzea, malgutasun funtzionala edo barnekoa, mugikorta-
sun geografikoa, lan kontratazio modalitateak doitzea edota negoziazio 
kolektiboa bideratzeko mekanismo eraginkorrak taxutzea, ezarri beha-
rreko neurriak ezartzen laguntzen duten akordio sozialak tarteko.

Bestetik, segurtasuna bermatu behar da, langabeziatik prestakuntza-
rako bidea eta prestakuntzatik enplegurako bidea igarotzen erraza-
goa izan dadin, eta enplegu batetik bestera aise aldatzeko moduko 
mugikortasuna egon dadin.

Langileak prestatzeari eta trebatzeari behar bezalako arreta egin behar 
zaio, merkatu aldakor honetan zer-nolako eskumenak eskatzen diren 
kontuan hartuta (eskakizun orokorrak zein zehatzagoak). Gainera, lan-
merkatuen etorkizuneko premiei aurrea hartu ahal izateko tresna era-
ginkorrak baliatu beharko dira, eta krisiak gogorren jo dituen biztanleen 
sektoreei zuzendutako politikak ezarri; batez ere, gazteei, eskola uzte 
goiztiarraren aurka eginez.

Halaber, baliagarria izango litzateke giza kapitalean gehiago inbertitzea: 
irakaskuntza hobetuz, hezkuntza eta prestakuntza sistemak lan-merka-
tuaren eskakizun berriei egokituz, Europako esparrurako balio duten 
kualifikazioak aplikatuz, eta goi mailako irakaskuntzara iristea erraztuko 
duten eta hirugarren mailako ikasketak bukatzen dituzten pertsonen ko-
purua handituko duten neurriak hartuz.

Azkenik, ahalegin handiagoa egin beharko da laneratzeko arazo 
gehien dituzten pertsonekin, lan-merkatuan presentzia nabarmena-
goa izan dezaten: hala nola gazteak edo lan-merkatuan lehen aldiz 
sartzen den edonor, adinekoak, urritasun bat dutenak, eta, oro har, 
premiazko egoeratan jausteko aukera gehien dituzten kolektiboak. 
Bereziki, lanik gabekoak epe luzeko langabetu bihurtu daitezen sai-
hestera bideratutako ekintzei eta segmentazioaren aurka egiteko 
bultzatzen direnei egin behar zaie arreta.

Enplegua eta dimentsio soziala Europa 2020 es- [
trategiaren barne
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Lan-merkatuaren egoera Euskadin

Euskadiko lan-merkatuak lanpostuak suntsitzen jarraitu du 2010ean. Urte 
horretan okupazioaren zifrek behera egin dute, batez besteko 948.900 
pertsonatara heldu arte. Hau da, aurreko urtearekin alderatuta, 2.600 
pertsona gutxiago dago lanean. Ahulaldi ekonomikoak aurrera egin du ur-
tean zehar, eta lanpostuen zifretan ere igarri da atzerakada hori, 2005eko 
datuetara ere iritsi baikara. Hiruhilekoen datuei erreparatuta, lanpostu ko-
puruen beherakada eten egin zela ematen du, lehen hiruhilekoan joera 
aldatu eta goranzko bideari ekinez. Alabaina, 2010eko azken hiruhilekoan 
okupazioaren zifrak nabarmen jaitsi ziren, berriz ere. Langabeziaren datua 
berdintsu ibili da: azken hiruhilekoan hoberantz egin zuenez, urte amaie-
ran EAEko langabezia-tasa % 10ekoa zen, 104.000 langabetu, guztira. 
Hala jaso zuen Jardueraren Araberako Biztanleriaren Inkestak.

Horrenbestez, ekonomia nolabait suspertzen ari dela dirudien arren, 
EAEko BPGd % 0,3 hazi dela, hazkunde positibo hori ez da oraindik lan-
merkatura iritsi.

Enpleguaren sektorekako azterketaren arabera, zerbitzuetan baino ez da 
handitu okupatuen zenbatekoa; beste guztietan lanpostuak galdu dira. 
Kontu ekonomikoen kalkuluek erakusten dutenez, langile kopurua ge-
hien murriztu den sektorea eraikuntza da, -% 6,8ko datuarekin; eta haren 
ondoren, nekazaritza (-% 2,2). Esan bezala, zerbitzuen sektorean baino 
ez da hazi lana dutenen kopurua, % 0,5. Industrian, aldiz, lanpostuak 
galdu dira segidako hiru urtez; guztira, 31.000 lanpostu, eta ehunekotan 
adierazita, % 12,1.

Jardueraren Araberako Biztanleriaren Inkestak eman dituen okupa-
zioaren datuek zera argitu dute: sexuen araberako okupazioaren bilakae-
ran gizonezkoen kopuruak behera egin duela (5.800 gutxiago dira orain), 
artean emakumezkoak 3.200 gehiago direla. Ondorioa: emakumezkoek 
enpleguan duten presentzia handituz doa, eta dagoeneko okupatu guz-
tien % 44,7 dira.

Alde hori enplegu-tasan ere nabarmena da: gizonezkoen enplegu-tasa 
(16 urtetik 64ra bitartekoena) 0,8 puntu jaitsi zen; eta emakumezkoena 
hiru hamarren igo da, % 44,2ra arte.

Enplegu-tasa orokorrak bi hamarren behera egin du krisiaren ondorioz, 
eta 2010ean, % 50,8koa izan da. Hala ere, adin-tarteei erreparatzen ba-

diegu, zera ikusiko dugu: denetan jaitsi dela enplegu-tasa, 55 urtetik 
gorakoen tartean izan ezik. Hor sartzen direnen enplegu-tasa 9 hama-
rren igo da, % 18,3ra arte. Beste muturrean, tasa gehien jaitsi da 25 
urtetik 34ra dituztenen artean: 1,2 puntu behera. Izan ere, 2010ean, 
adin-tarte horretako guztien % 76,7 ziren okupatuta zeudenak. Alde 
horren arrazoia kolektibo bakoitzaren lan-baldintzak ezartzen dituen 
kontratu-motan dago: gazteenen kasuan, aldi baterako kontratuak dira 
gehienak, eta zaharragoen kasuan, finkoak.

Soldatapekoen kontratu-motari dagokionez, 2010ean lanpostu finkoak 
% 2,4 jaitsi ziren, artean aldi baterakoak % 8 gehiago izan zirela. Hala 
gertatu zen urte horretan abian jarritako lan erreformaren xede nagu-
sia aldi baterako kontratuak gutxitzea izan zen arren. Horrela, bada, 
dagoeneko lanean daudenen % 20,2k aldi baterako kontratua dute, 
Europan kontratu-mota hori dutenen batez besteko kopuruaren ha-
lako bik. Hortaz, ekonomian gertatzen den gorabehera txikienak ere 
langabetuen zifrak gora egitea dakar ezinbestean.

Jarduera-tasa 2010ean hazi egin da, eta lan-merkatuan parte hartzen 
duten biztanleen ehunekoa % 55,9koa da jada (16 urtetik gorakoen 
artean). Jarduera-tasaren datua ez da bera gizonezkoetan eta emaku-
mezkoetan. Lehenak bere horretan mantendu dira, % 64an; emaku-
mezkoen datua, aldiz, goraka doa, eta dagoeneko % 48,3ra heldu da.

Adinaren araberako azterketa eginez gero, zera ageri da: jarduera-
tasa handiena 25 urte eta 44 urte dituztenen artean dagoela (% 87,3). 
45 urtetik gorakoen jarduera-tasa, ordea, % 39,3koa besterik ez da. 
25 urtetik gorakoen datua aurreko urtekoa baino hobea izan da, as-
kok familiaren ekonomiari laguntzeko lan-merkatuan sartzea lortu 
dutelako. 25 urtetik beherakoen artean, berriz, egungo egoera eko-
nomikoak izan du eraginik, baina kontrako bidetik: krisia hasi zenetik 
etengabe jaisten joan da horien jarduera-tasa, eta 2010ean aurreko 
urtean baino 3 hamarren atzerago geratu da: % 31,8an. Hainbat eta 
hainbat gaztek, lana aurkitzea hain zaila izanik, lan-merkatua utzi eta 
trebatzen jarraitzeari ekin diotelako gertatu da hori.

2010. urteak aurrera egin ahala lanpostuak desagertuz joan ziren neurri 
berean, eskatzaileen kopuruak gora egin zuen: Jardueraren Araberako 
Biztanleriaren Inkestak batez besteko 95.900 langabetu zenbatu zituen 
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urte osoan (aurreko urtean baino -11.700 gehiago); horien artean, 7.400 gi-
zonezko eta 4.300 emakumezko.

Lanpostuen galtze horren ondorioz, langabezia-tasak gorantz egiteari 
ekin zion, eta batez besteko datua % 9,2koa izan zen 2010ean, aurreko 
urtetik 1,1 puntu gora. Behinik behin, gora egin arren, ez da aurreko ur-
teko gorakadaren pareko izatera iritsi. Gizonezkoen tasa (% 9,6) emaku-
mezkoena (% 8,6) baino handiagoa da.

Enplegua erregulatzeko espedienteak 1.993 izan dira, eta guztira 35.426 
pertsonari eragin diote. Espediente horiek guztiak aurreko urtean egon 
zirenak baino gutxiago dira; zehazki esateko, % 22 EEE gutxiago, eta 
% 48 kaltetu gutxiago. Sakonean aztertuz, espediente motaren arabe-
rako aldaketak egon dira: batetik, kontratua eteteko espedienteek kaltetu 
dituztenak askoz gutxiago izan dira. Bestetik, kontratu iraungitzeenga-
tik kalera joan direnak 2.026 lagun izan dira, 2009an erregistratutako 
1.978en gain-gainetik.

Azkenik, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoan (EEZP) erregistratutako 
kontratuak % 5,3 hazi dira 2010ean, aurreko urtean jasandako beheraka-

1. grafikoa: EAEko laneko adierazleen bilakaera. (Milaka pertsonatan). 2004-2010.

Iturria: Eustat.

da handiaren ondoren. Edonola ere, erregistratu ziren kontratu finkoen 
kopurua berriro jaitsi da, % 6,3, aldi baterakoak % 6,2 igo diren ar-
tean. Aurreko multzo horretan, kontratu finko arruntak izan dira gehien 
murriztu direnak (-% 6,7), “kontratazio finkoa sustatzeko” kontratuen 
aldean (-% 5,6). Azken mota horretakoak ez badira horrenbeste jaitsi, 
hain zuzen, lan erreformen babesa izan zutelako da. Gora egin duten 
kontratu finko bakarrak urritasun bat dutenei egindakoak izan dira (% 
13,7 igo dira horien kopurua).

Alderantziz, aldi baterako kontratu mota ia guztiak igo dira 2010. urtean. 
Salbuespen bakarrak, txandakako lan-kontratuak, nabarmen egin baitzu-
ten behera (-% 48,4), eta horiekin batera, erretiro partzialekoak (-% 22,2). 
Horiek bezalaxe jaitsi baziren ere, askoz atzerago daude prestakuntzako 
kontratuak (-% 1,4).
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Eskualdeko enpresetan egindako kontratuak Eskualdean bizilekua dutenen kontratuak

Lan-merkatuaren aldagai nagusiak

Kontratazioak [

EEZPn 2010ean erregistratu diren datuek zera erakusten dute, Euskadin 
zein Estatuan kontratazioek gora egin dutela; are nabarmenago euskal 
inguruotan. Ildo horretatik, Euskadin erregistratutako 709.979 kontratuen 
datua 2009ko datuarekiko % 5,3 igo den erakusgarri da. Era berean, Es-
tatu osoan egindako 14.417.150 kontratuek % 2,8ko igoera ekarri dute.

Bilbo metropolitarraren 35 udalerrietan 307.184 kontratu egin dira guz-
tira, hau da, 2009ko datuarekiko % 3,8 suspertu dira (11.309 kontratu 
gehiago). Oraindik krisialdiaren aurreko urteetako zifretara iritsi ez garela 
kontuan izanda ere, bi urtean burua altxa barik egon ondoren goranzko 
joera ikusi da lehenengo aldiz.

Bestalde, 2010ean, Bilbo metropolitarrean bizilekua duten 301.005 
pertsona kontratatu dituzte eskualdeko edo kanpoko enpresetan. Alda-

Kontratazioak [

Gizarte Segurantzako afiliazioa

Erregistratutako langabezia

Biztanle atzerritarrak
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2. grafikoa: Bilbo metropolitarrean egindako kontratuen bilakaera. 2007-2010.

Iturria: Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoa.

gai horretan ikusitako emaitza onak Bilbo metropolitarreko enpresek 
egindako kontratuen datuaren ildo beretik doaz. Izan ere, enpresa 
horiek 10.081 kontratu berri egin dituzte, % 3,5 gehiago alegia. 

Hortaz, oraindik ere gehiago dira eskualde barruko enpresek egin 
dituzten kontratuak eremu horretan bizilekua dutenei egin zaizkien 
kontratuak baino.

Eskualdean bizilekua duten langileei egindako kontratuen bilakae-
ra sexuen arabera ere neurtu da. Hona hemen datu aipagarri bat: 
emakumezkoei % kontratuen 52,1 egin zaie (aurreko urtean baino % 
2,8 gutxiago).

Behin-behinekotasunari begira, 2010ean egin diren kontratu guztien 
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% 92,9 aldi baterakoak izan dira; finkoak, beraz, 21.435 baino ez (% 7,1). 
Orduan, kontratu finkoen kopuruak atzera egin du aurreko urtearekin al-
deratuta, % 5,3, hain zuzen ere. Eta aldi baterako kontratuen kopurua % 
4,2 igo da.

Bilbo metropolitarrean bizilekua daukaten atzerritarren kolektiboan ez da 
alde handirik egon 2010ean eta 2009an egin diren kontratuen kopurua-
ren aldetik.

Bilbon, gauza bera: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoetako bulegoetan 
115.994 kontratu egin dira, aurreko urtekoaren antzera (% 0,6 baino ez 
da igo kopuru hori). Gehienbat, gizonezkoei egin dizkiete kontratuak (% 4 
gehiago), emakumezkoei eginikoak % 2,3 jaitsi diren artean.

2010. urtean guztira kontratua lortu dutenak 57.389 izan dira, aurreko 
urtean baino % 2,7 gutxiago. Eta horien guztien artean, % 48,2 gizo-
nezkoak izan dira eta % 51,7 emakumezkoak. Hortaz, kontratu errota-
zioaren indizea pertsonako 2,02 kontratukoa izan da, 2009ko 1,95eko 
datuaren aldean.

Kategoria profesional guztietan aurreko urtean baino kontratu gutxiago 
egin dira, trebakuntzarik eskatzen ez duten kategorietan salbu (% 5,3) 
eta lan administratiboei dagozkienetan salbu (% 3,5). Kontratuen ko-
puruen jaitsiera nabarmenenak, ehunekotan azalduta, nekazaritza arloan 
trebatzea eskatzen duten kategorietan gertatu dira (-% 34,3), eta horien 
atzean, zuzendaritza karguetan (-% 8,7).

Jarduera ekonomikoaren arabera, jaitsiera handiena erregistratu duen 
arloa osasun-jarduera eta gizarte zerbitzuena izan da: 1.562 kontratu 
gutxiago, % 11 behera alegia. Eraikuntzan gertatutako beherakada 
ere aipatzeko modukoa da (- 975 gutxiago; ehunekotan, % 11), eta 
eraikuntzarena bezalaxe, garraioena eta biltegiratze zerbitzuena ere. 
Alderantziz, merkataritza eta konponketen arloan eta jarduera admi-
nistratibo eta laguntzazko zerbitzuen arloan ere kontratuek gora egin 
dute; batez ere, lehenengoan, 1.219 kontratu gehiagorekin (% 14,1).

2010ean erregistratu diren kontratu berri guztien artean, gehienak aldi 
baterakoak (% 92,4) izan dira, eta finkoak, % 7,6 baino ez. Aurreko ur-
teko datuekin alderatuta, aldi baterako kontratuek gorantz egiten jarrait-
zen dute: 2009. urtearekin konparatuz aldi baterako kontratuen datua 
% 1 igo da, eta erregistratu diren finkoen kopurua, aldiz, % 4,9 jaitsi da. 
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Kontratu finkoen barruan ere nabarmen hazi dira “kontratazio finkoa 
sustatzeko” egin direnak: % 15; izan ere, kontratu horietan, langile 
bat kaleratzeagatiko kalte-ordaina txikiagoa da, eta horrez gain, lan 
erreformek bultzada handia eman diete. Kontratu finko arruntek, or-
dea, % 10,6 egin dute behera.

Atzerritarren kolektiboari dagokionez, kontratuak % 4 jaitsi dira, 
emakumeen artean (-% 4,8) gizonen artean (-% 3,5) baino gehiago.
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Gizarte Segurantzako afiliazioa [

Gizarte Segurantzan afiliatutakoen kopuruak beherantz jarraitu du 2010ean, 
2008. urte amaieran hasitako joerari eutsita. Iazko beherakada bortitzaren on-
doren (% 2,5etik gorako jaitsiera), 2010ean kotizatu dutenak 3.229 gutxiago 
izan dira (-% 0,3). Urte amaieran, beraz, afiliatuak 927.731 izan dira guztira.

Hona hemen sexuen araberako aldea: gizonezkoak % 55,2 izan dira, eta 
emakumezkoak, % 44,7. Gizonezko afiliatuen kopurua % 1,5 jaitsi da au-
rreko urtearekin konparatuta, eta emakumezkoena % 1,1 igo da. Beraz, 
urteak igaro ahala gero eta txikiagoa da bien arteko aldea, emakumeek 
lan-merkatuan presentzia handiagoa duten heinean.

Bizkaiko datuek egoera bera erakusten dute: afiliazioek beheranzko 
joerari eusten diote eremu horretan ere. 1.054 afiliatu gutxiago egon 
dira 2010ean, eta urte amaieran 469.057 izan dira guztira. Datuak 
ehunekotan adieraziz gero, Bizkaian erregistratu den jaitsiera EAEko 
batez besteko datutik oso gertu dago: -% 0,2.

2010eko azken egunean 173.471 pertsona zenbatu dira Bilboko enpre-
setan afiliatutakoen artean, zera, aurreko urtean baino % 0,8 gutxiago, 
azken urteetako beheranzko joeraren ildo beretik. Kotizatu dutenak, be-
raz, 1.404 gutxiago izan dira.

AFILIAZIOA 2009 2010
Erregimen orokorra 147.105 145.958
Autonomoen erreg. 23.433 23.047
Etxeko langileen erreg. 3.119 3.280
Nekazaritzako erreg. 369 351
Itsasoko langileen erreg. 849 835
GUZTIRA 174.875 173.471

1. taula: Bilbon Gizarte Segurantzan afiliatutakoen bilakaera, afiliazio-
erregimenaren arabera. 2009-2010.

Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra.
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3. grafikoa: Gizarte Segurantzan afiliatutako langileen bilakaera Euskadin, Bizkaian eta Bilbon. (Abenduaren 31n). 2003-2010.

Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra.

Afiliazio erregimenak banakatzean ageri denez, 2010ean denetan 
jaitsi da kotizatzen dutenen kopurua, etxeko langileen kasuan izan 
ezik, horiek 161 gehiago izan baitira. Erregimen orokorrean 1.147 (% 
0,8) gutxiago izan dira; autonomoen artean, 386 gutxiago (% 1,6); 
nekazaritza arloan dihardutenak, 18 gutxiago (% 5,2), eta itsasoko 
langileen erregimenekoak, 14 (% 1,6) gutxiago.
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2. taula: 2010. urtean Bilbo metropolitarrean Gizarte Segurantzan afiliatutakoak, afiliazio-erregimenaren eta aldakuntzaren %aren arabera. 2009-2010.

Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra.
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Bilboko afiliatuen kopurua jardueraren arabera aztertuz, argi dago 
2010ean kotizatzaile gehien galdu dituen sektorea eraikuntza izan dela: 
1.010 langile gutxiago. Datu horrek erakusten duenez, 2010ean ere, 
eraikuntzarena izan da krisiak gogorren jo duen sektorea.

Eta horren atzetik, industriaren eta energiaren sektorean galdu dira ko-
tizatzaile gehien, 960, hain justu ere. Galdutako gehienak manufakturen 
industriatik datoz, aurreko urtean baino 873 lagun gutxiagok kotizatu bai-
tu sektore horretan.

Zerbitzuetan, aldiz, afiliazioek gora egin dute eta 583 kotizatzaile gehiago 
dira; batik bat osasun-jarduera eta gizarte zerbitzuetan, eta ostalaritzan 
ere. Aldi berean, lana aurkitu ezinik dabiltzan askok eta askok euren burua 
trebatzeari eta birziklatzeari ekin diotenez, hezkuntzaren sektorean na-
barmen igo da irakaskuntza eta akademia zentroen eskaria. Etxeko langi-
leen kasuan ere agerikoa izan da afiliatuen gorakada.

Urtean zehar afiliatuak etengabe galtzen joan diren zerbitzuen arloko jar-
duerak administratiboak eta laguntzazko zerbitzuetakoak izan dira, eta 
ondoren, garraio eta biltegiratze zerbitzuetakoak, finantza eta aseguru 
jardueretakoak, eta azkenik, merkataritza eta konponketen ingurukoak. 
Bilbo metropolitarraren barneko afiliazioaren 2010eko datuek udalerri na-
gusi gehienetan kotizatzaileak galdu dituztela erakusten dute.

Hiru dira salbuespenak: batetik, Barakaldo, gutxi izan bada ere, bertan 

AFILIAZIOA Erreg. orokorra Autonomoak Etxeko 
langileak Nekazaritzakoak Itsasoko 

langileak
Aldak. %/guztira  

2009-2010
Bilbo 145.958 23.047 3.280 351 835 173.471 (-% 0,8)
Barakaldo 21.719 5.255 301 37 0 27.312 (% 0,2%)
Basauri 12.390 2.665 111 13 0 15.175 (-% 3,3)
Getxo 11.634 6.227 1.681 27 162 19.731 (-% 2,8)
Leioa 12.153 2.165 201 13 36 14.568 (% 2,4)
Portugalete 5.666 2.714 177 11 119 8.687 (-% 2,4)
Santurtzi 4.446 2.535 103 10 136 7.230 (% 0,3)
Bizkaia 370.999 86.096 7.960 1.164 2.838 469.057 (-% 0,2)

afiliatuen kopurua igo delako (% 0,2); bestetik, Santurtzi, % 0,3ko 
gorakadarekin; eta, azkenik, Leioa (% 2,4), ehunekotan adierazitako 
datuak aintzat hartuta kotizatzaile gehien irabazi dituen udalerria bai-
ta. Beste muturrean Basauri dago, beherakada handiena jasan duen 
udalerria (% 3,3). Bizkaian ere jaitsi da afiliatuen kopurua, baina au-
rreko urtean baino gutxiago: % 0,2 besterik ez. Horrek esan nahi du 
lanpostuak suntsitzeko joera hein batean gelditu dela.

Bilbo metropolitarreko udalerri batzuetan eta besteetan erregistratu-
tako afiliatuen erregimenari begira, Bilbon batu da erregimen oroko-
rrean izena emanda daudenen kopuru handiena (% 84), eta ondoren, 
Leioan (% 83) eta Basaurin (% 82). Santurtzin, Getxon eta Portugale-
ten, ordea, autonomoen erregimenean inskribatuta daudenen kopurua 
nabarmentzekoa da (% 35, % 32 eta % 31, hurrenez hurren). Etxe-
ko langileen kopurua datu aipagarrienetariko bat da Getxon: % 8,5 
dira, eta gainerako udalerrietako datuak askoz atzerago uzten dituzte. 
Itsasoko langileen erregimeneko gehienak Santurtzin (% 1,9) eta Por-
tugaleten daude (% 1,4). Bestalde, nekazaritzako erregimenean afilia-
tuta daudenak oso gutxi dira eskualdeko edozein udalerritan.

Hona hemen afiliatuen erregimenen ehunekoak Bizkaiaren eremuan: 
% 79 dira inoren kontura lan egiten dutenak; % 18, autonomoak; % 
2, etxeko langileak; % 0,2 besterik ez, nekazaritzako erregimenean 
dihardutenak; eta, azkenik, % 0,6, itsasoko erregimeneko langileak.



 

167. or.

 
Lan-merkatua8

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Grafikoak • Taulak

Dokumentua 
osorik

Ingurune soziolaborala
Lan-merkatuaren egoera Euskadin
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
Lan baldintzak

Kontratazioak

Gizarte Segurantzako afiliazioa

Erregistratutako langabezia [

Biztanle atzerritarrak

Erregistratutako langabezia [

2010. urte bukaeran, Bilboko Enplegu Zerbitzu Publikoaren arabera, 25.497 
pertsona zegoen lanik gabe. Hau da, langabezia-tasa % 15,6koa da.

Urteko bigarren hiruhilekoan langabetuen kopuruak behera egin ostean, 
hirugarrenean eta laugarrenean berriz gora egin zuen. Azkenean, urte 
bukaeran, lanik gabekoak aurreko urtean baino % 12,4 gehiago ziren: 
zifra absolutuetan, 2.812 pertsona gehiago.

Horien artean, % 51,5 emakumezkoak ziren, eta % 48,5, gizonezkoak. 
Bigarrenen kasuan, % 9,4 igo da langabezia-tasa 2009ko datuarekin al-
deratuta, emakumezkoenen kasuan % 15,4 igo den artean.

Langabetuen kopuruak adin-tarte guztietan igo dira, gainera, nahiz eta 
lanik gabe geratu diren gehienak adinekoak izan diren. Ehunekotan adie-
razitako datuei begira, datu txarrenak 35 eta 59 urte bitartean dituztenek 
eskuratu dituzte (% 15 egin dute gora adin horretako langabetuek). Hain 
zuzen ere, adin horretakoak baitira lana galdu ondoren berriz lanpostu 
bat eskuratzeko arazo gehien dituztenak. Horiekin batera, gazteenen ar-
tean ere igarri da langabeziak gogor jo duela: 16 eta 19 urte bitartekoen-
gan % 19,7 igo da langabezia-tasa.

Denarekin ere, langabezia ez da inon nekazaritzan eta arrantzan adina 
hedatu (% 72). Aurretik ere lanik gabe zeudenak ere gero eta gehiago 
dira (% 55). Horrek erakusten du merkatuak ezin duela aktibo gehiago 
bereganatu, gero eta gehiago direlako lan-merkatuan sartzen saiatu 
arren ezinean ari direnak. Gainerako sektoreetan ere gora eta gora ja-
rraitzen du langabeziak, % 10eko datuetara inon iristen ez den arren. 
Arestian esan bezala, eraikuntza jo du gogorren krisiak, baina horren gai-
netik, zera nabarmendu behar da: 2010ean eraikuntzan erregistratutako 
langabeziaren gorakada sektore guztietako txikiena izan dela (% 3,7).

Langabeziaren datuak hezkuntza-mailaren arabera ikusita, langabetuen 
gorakada handienak (% 14,4), hain zuzen, ikasketarik ez dutenen edo oso 
maila behekoak dituztenen artean daude. Edonola ere, hezkuntza-maila 
guztietan egin du gora langabeziak. Horren erakusgarri da unibertsitateko 
edota lanbide heziketako ikasketak egin dituztenen artean langabetuen 
kopuruak % 6 igo izanak.

Kategoria profesionalak aztertzean zera ageri da: langabetu gutxiago izan 
duen kategoria bakarra zuzendaritza-postuena izan dela (-% 8). Eta, ho-

rrez gain, langabetu gehien izan dituztenak nekazaritza arlokoak (% 
40), trebakuntzarik gabekoak (% 25) eta zerbitzuen sektorekoak (% 
14) izan direla. Horien atzetik, lanpostu administratiboetan (% 3) eta 
laguntzazko teknikari eta profesionalen artean (% 5) ere bildu dira lan-
gabeziaren datu hala-moduzkoak.

Era berean, epe luzeko langabetuak gero eta gehiago dira, krisiaren 
eraginez lana aurkitzea zailagoa delako: lanik gabe bizpahiru urte da-
ramatzatenak % 54,8 dira; urtebete edo bi urte daramatzatenak, % 
20,3. Alderantziz, 6 hiletik urtebetera langabezian daudenak % 3,6 
gutxiago izan dira 2010ean.

Bilbo Bizkaia Euskal Herria Estatua
GUZTIRA % 15,6 % 14 % 13 % 21,6
Gizonezkoak % 13,8 % 12,5 % 11,6 % 18
Emakumezkoak % 17,8 % 16 % 15 % 26,7
< 25 urte % 18 1% 6 % 14,7 % 20,5
> 25 urte % 15,5 % 14 % 13 % 22,7

3. taula: Langabezia-tasa sexuaren eta adinaren arabera, eremu batetik 
bestera. 2010eko abendua.

Iturria: Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoa. Guk egindakoa.

Bilbon batutako datuak inguruko eremuekin konparatzen baditugu, hiri-
buruan egoera okerragoa dela ikusiko dugu: Bizkaiko eta Autonomia Erki-
degoko datuak % 14koa eta % 13koa dira, hurrenez hurren; eta Bilbokoa, 
aldiz, % 15,6koa. Hala ere, alderaketa Estatuarekin eginez gero, Bilbo 
leku hobean geratzen da, Espainiako langabezia-tasa % 21,6koa baita.

Bilboko eta metropoliaren azterketa sakonagoak zera diosku: Bizkaian 
dauden langabetuen herenak baino gehiagok bizilekua Bilbon duela. Hi-
riburuan langabetuen kopurua % 12,4ra igo da, lurralde historikoan (% 
8) baino gehiago. Langabezia-tasa ere Bizkaian (% 14,1) baino handia-
goa da Bilbon (% 15,6).

Aztertutako udalerrien artean, langabetuen ehunekoa Barakaldon bes-
terik ez da hazi Bilbon baino gehiago: % 15,6. Gainerako udalerrietan 
gorakada ez da hainbesterainokoa izan: nabarmentzeko modukoak dira 
Getxoren eta Portugaleteren kasuak, % 3 eta % 2,5, hurrenez hurren.
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Bilbo metropolitarraren udalerri gehienetan bildutako datuei begira, ia ez 
dago alderik lanik gabe dauden gizonezkoen eta emakumezkoen artean; 
azken hauek guztirakoaren % 50,2 osatzen dute.

Adinari dagokionez, langabezia gehiena 25 urtetik 45era dituztenengan 
batzen da. Hala ere, lanik gabe geratu berri direnen kopuru handiena 45 

4. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erregistratutako langabetuak, sexuaren eta adinaren arabera. 2010eko abendua.

Iturria: Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoa.

UDALERRIAK LANGABETUAK, GUZTIRA 
(aldak. %. 2010-2009)

GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK
<25 25-44 >=45 <25 25-44 >=45

Bilbo 25.494 (% 12,4) 1.158 6.380 4.829 941 6.519 5.667
Barakaldo 7.436 (% 15,6) 387 2.110 1.492 266 1.829 1.352
Basauri 3.066 (% 6,0) 156 708 618 110 785 689
Getxo 3.912 (% 3,0) 133 973 671 109 1.023 1.003
Leioa 1.836 (% 6,5) 101 473 333 46 475 408
Portugalete 3.292 (% 2,5) 180 886 626 129 765 706
Santurtzi 3.866 (% 9,1) 207 1.084 724 133 1.012 706
Sestao 2.700 (% 9,5) 174 776 509 101 691 449
Guztira 51.602 (% 10,4) 2.496 13.390 9.802 1.835 13.099 10.980

5. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erregistratutako langabetuak, jardueraren arabera. 2010eko abendua.

Iturria: Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoa.

UDALERRIAK NEKAZARITZA INDUSTRIA ERAIKUNTZA ZERBITZUAK AURRETIK INOLAKO 
JARDUERATAN ARITU EZ DIRENAK

Bilbo 476 2.559 3.300 16.314 2.845
Barakaldo 58 973 1.428 4.404 573
Basauri 27 581 454 1.757 247
Getxo 27 486 331 2.732 336
Leioa 12 272 228 1.189 135
Portugalete 22 440 554 2.033 243
Santurtzi 31 396 755 2.339 345
Sestao 59 344 458 1.649 190
Guztira 712 6.051 7.508 32.417 4.914

urtetik gorakoen artean daukagu (% 13,8 gehiago). 25 urtetik behe-
rakoen artean ez da horrenbeste nabaritu langabetuen gorakada (% 
1,1); hainbat eta hainbat gazte, egoera ekonomiko latza ikusita, lan-
merkatura sartzeko unea nahita atzeratzen ari delako, seguruenik.
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Biztanle atzerritarrak

Langabetuak zein jardueratatik datozen eta non bizi diren kontuan har-
tuta egindako azterketan zera ageri da: aurten ere, asko eta asko zer-
bitzuetatik datozela; eta gehienak, Getxokoak (% 70), Leioakoak (% 
65) eta Bilbokoak (% 64) direla. Barakaldon, kasurako, aipatzekoa da 
eraikuntzan ibili eta gero lanik gabe geratu direnen ehunekoa (% 19). 
Basaurin, industrian aritu diren langabetuak ere hainbat izan dira (% 19). 
Lehen mailakoak askoz gutxiago izan dira; hain zuzen, Sestaon daude 
gehienak, guztira, % 2,2.

Bai nekazaritzan aritutakoak, bai aurretik lanik egin ez dutenak nabarmen 
hazi dira: % 66ra eta % 40ra, hurrenez hurren. Aurretik inolako jarduera-
tan lanik egin ez dutenak hainbeste haztea, “biztanle inaktiboen” multzotik 
lan-merkatura sartu nahi izan dutenek eragin dute. Hori gertatu izanaren 
kasurik argienak, Barakaldokoa (% 59 gehiago) eta Bilbokoa (% 55).

Udalerri batetik bestera alde handia dago sektore batzuetan eta bestee-
tan erregistratutako igoeren artean. Halatan, Sestaon industriak eman-
dako langabetuen kopurua asko hazi bada (% 14,7), Barakaldon zer-
bitzuak dira langabetu gehien sortu dituen sektorea (% 16,3). Aurreko 
urteko eraikuntzaren sektoreko langabetuen gorakada handiaren ondo-
ren, 2010ean datuak leundu dira, hein batean: Bilbo metropolitarrean 
% 1,8 baino ez da igo. Denarekin ere, Barakaldoko eta Bilboko datuak 
potoloagoak izan dira, % 4,8 eta % 4, hurrenez hurren. Leioan (-% 6,9) 
eta Sestaon (-% 5,8), ordea, behera egin dute sektore horretako langa-
betuen ehunekoek.
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Biztanle atzerritarrak [

Atzerritarrek gero eta garrantzia handiagoa duen multzoa osatzen dute, 
bai gizartean, bai demografiaren datu orokorretan, eremu guztietan: es-
tatuan, erkidegoan, probintzian eta Bilboko hirian. Gehiago edo gutxiago 
dira aztertutako eremuaren arabera: Bilbon, adibidez, % 8; Estatu mai-
lan, % 14. Kolektibo horrek lan-merkatuaren gorabeherak gehiago su-
fritzen ditu; eta langabezia ere nabariagoa da beraien artean gainerako 
biztanleen artean baino.

Jatorriz atzerritarrak direnen artean, Euskal Autonomia Erkidegoan, 
50.951 afiliatu zenbatu dira Gizarte Segurantzan, 2010eko abendua-
ren azken egunean (lurralde historikoen mailatik beherago ez daukagu 
kolektibo horri buruzko daturik). Horrek esan nahi du 2009ko hilabete 
berarekin alderatuta % 3,1 igo dela afiliatuen kopurua. Sexuen arabera, 
emakumezkoak asko gehiago izan dira 2010ean (% 6,6 gehiago), gizo-
nezko afiliatu berriak % 0,7 baino izan ez direla.

Bizkaiko lurraldeko afiliatu atzerritarrak 23.226 izan dira (data berean): ur-
tetik urtera % 7,7 egin du gora horien kopuruak, erkidego osoko batez bes-

6. taula: Bizkaian eta Euskadin afiliatutako atzerritarrak, sexuaren, erregimenaren eta jatorriaren arabera. 2010/12/31n.

Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra.

tekoaren oso gainetik. Dirudienez, egoera ekonomikoaren ahulaldiak 
ez du eragin handirik izan langile atzerritarrengan; ez behintzat Gizarte 
Segurantzaren afiliatuen datuei dagokienez. Afiliatu berri diren emaku-
meen igoera Bizkaian ere gertatu da (% 10,2), gizonezkoen datua askoz 
atzerago utzita (% 5,8).

Jatorriari begira, % 32,1 Europar Batasuneko herrialdeetatik etorri da, 
eta gainontzeko % 67,9, munduko beste toki batzuetatik. Bizkaian, 
EBtik kanpoko herrialdeetatik etorritako langileen ehunekoa inon bai-
no handiagoa da: % 71,2.

Afiliazio-erregimenari begira, gehienak orokorrean daude sartu-
ta. Gainera, Bizkaian, kotizatzen duten atzerritarren % 64,2 beste 
batzuen kontura ari dira. Autonomoen ehunekoa murriztu egin da 
aurreko urtearekin alderatuta: egun, % 13,3koa da. Zifra hori aise 
potoloagoa da EBtik kanpoko herrialdeetakoen artean (% 21,7) EB-
tik bertatik etorritakoen artean baino (% 9,9). 
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Biztanle atzerritarrak [

Herrialdeak
Bizkaia Euskal Herria

Guztira Europar 
Batasuna

Europar Batasunetik 
kanpo Guztira Europar 

Batasuna
Europar 

Batasunetik kanpo
Erregimenaren arabera
Erregimen orokorra 14.912 4.526 10.386 33.821 11.080 22.741
Autonomoak 3.088 1.440 1.648 6.480 3.192 3.288
Nekazaritzakoak  821 293 528 2.620 1.443 1.177
Itsasoko langileak 207 66 141 250 89 161
Etxeko langileak 4.198 322 3.876 7.781 551 7.230
Sexuaren arabera
Gizonezkoak 12.979 4.538 8.441 28.978 11.421 17.557
Emakumezkoak 10.247 2.109 8.138 21.973 4.933 17.040
GUZTIRA 23.226 6.647 16.579 50.952 16.355 34.597
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Biztanle atzerritarrak [

Afiliatuta dauden atzerritarren artean, nahikotxo dira etxeko langile gisa ari 
direnak, zera, afiliatu guztien % 18,1. Bereziki emakumeak eta Europako 
Erkidegotik kanpoko herrialdeetakoak dira erregimen horretan izena ema-
na dutenak: afiliazio guztien % 85,2 dira, hain zuzen ere, EBtik kanpoko 
emakumezko etxeko langilearen profilarekin bat datozenak.

2010ean Bilbon bizi diren atzerritarrei egindako kontratuak 14.735 izan 
dira. 2009ko datuarekin alderatuta, horien kontratazioa % 4 jaitsi da, batez 
beste: -% 4,8koa emakumeen artean, eta -% 3,5ekoa gizonen artean.

Langabeziari dagokionez, Bilbon lanik gabe dauden atzerritarrak 3.287 
dira, Bilboko langabetu guztien % 12,9. Lan-merkatuaren egoera na-
hasiak gehien kaltetu dituenen artean dago atzerritarren kolektiboa; 
halatan, egungo datuak 2009koekin konparatuta, gorakada % 21,2koa 
izan da. Gehienbat, gizonezkoak izan dira atzerritarren artean lana gal-
du dutenak (% 32,2), eraikuntzan eta industrian jardun izan direlako, 
eta horiexek direlako krisiak gogorren jo dituen sektoreak. Edonola ere, 
emakumezkoek ere jasan dute egoeraren latza, eta egun % 14,5 lan-
gabetu gehiago dira.
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Negoziazio kolektiboari buruzko informazioa Euskal Herriko Lan Harre-
manen Kontseiluak (LHK) egindako “2010eko Urteko Txosten Soziolabo-
raletik” ateratakoa da.

2010. urte amaieran erregistratutako hitzarmenak (2010eko abenduaren 
31 arte) 531 ziren, guztira, 234.900 pertsonaren egoera baldintzatzen 
dutenak. Horietako % 68,6 sektorearen araberako hitzarmenen mende 
daude, eta gainerako % 31,4, enpresako hitzarmenei atxikita.

Bizkaian, 2010. urte hasieran, 254 hitzarmen zegoen berritzeke, EEEen 
mende dauden lanpostu guztien % 81. 2010. urtean lanpostu horien % 3,9ri 
eragiten zioten 64 hitzarmen sinatu ziren. Hortaz, urte amaieran, egoeran 
horretan zeuden pertsona guztien % 77,5 zegoen oraindik euren hitzarmena 
berritzeko zain. Gauzak horrela, Bizkaiko negoziazio kolektiboaren estaldura 
(urte amaieran indarreko hitzarmena duen langile kopurua) 2009an (% 34,3) 
baino eskasagoa izan da, enpleguaren aldetik % 22,5 egin baitu behera.

EAEko lurralde arteko datuek erakusten dutenez, guztira 14 hitzarmen 
sinatu dira, 5.488 pertsonarengan eragina dutenak.

Negoziazio kolektiboa [

Enplegua erregulatzeko espedienteak

Soldatak eta lan-kostuak

Laneko ezbehar-tasa

EAEn 431 enpresako hitzarmen dago, 73.854 lanposturi eragiten 
diotenak. Sektoreko hitzarmenak, bere aldetik, dagoeneko 100 dira, 
eta 161.042 langileri eragiten diote. Eta, azkenik, EAE osoan inda-
rrean dauden hitzarmenak 531 dira, eta 234.900 langileren egoera 
baldintzatzen dute.

Bestalde, EAEn eragina duten Estatu mailako enpresako hitzarme-
nak 149 dira. Horiek 24.322 langileren egoera arautzen dute. Sekto-
reko hitzarmenak 73 izan dira eta 61.042 pertsonarengan izan dute 
eragina. Estatu osoan sinatu direnak eta EAEn eragina izan dute-
nak 222 izan dira, guztirako 85.364ko langile kopuruarentzako.

2010eko indarreko negoziazio kolektiboan urte anitzeko hitzar-
men behin-behinekoak negoziatu dira, batik bat. Hau da, aurreko 
negoziazioetako egoera bere horretan mantendu da. Izan ere, 
indarrean dauden hitzarmen kolektiboen % 94,5 urtebete baino 
gehiagorako sinatu dira. Are gehiago, bi urtetik gorako eperako 
baldintzak ere sinatu dira 2010eko indarreko hitzarmen guztien 
% 81,5ean.

7. taula: Indarreko hitzarmen kolektiboak eta horiek baldintzatzen dituzten langileak EAEn eta Bizkaian. 2010.

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 152 24.430 12 26.243 164 50.673 5.667
LURRALDE ARTEAN (*) 13 3.605 1 1.883 14 5.488 1.352
EAEn erregistratutakoak 282 49.532 27 100.00 309 149.536 689
ESTATUAN (**) 149 24.322 73 61.042 222 85.364 1.003
EAEn, GUZTIRA 431 73.854 100 161.046 531 234.900 408
Portugalete 3.292 (% 2,5) 180 886 626 129 765 706
Santurtzi 3.866 (% 9,1) 207 1.084 724 133 1.012 706
Sestao 2.700 (% 9,5) 174 776 509 101 691 449
GUZTIRA 51.602 (%10,4) 2.496 13.390 9.802 1.835 13.099 10.980
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Guztira, bada, 2010erako hitzartutako igoera % 2,12koa izan da. Gure 
autonomia erkidegoan erregistratutako hitzarmenen soldaten igoera % 
1,92koa izan da, eta Estatu mailan sinatutakoen artean EAEn eragina 
izan dutenena, % 2,48koa. Halaber, enpresako hitzarmenetan sinatutako 
soldaten igoera % 2,47koa izan da; sektorekoenetan, berriz, % 1,97koa. 
Aurreko ekitaldiarekin konparaketa eginez gero, soldatak igo direla ageri 
da, gehienbat inflazioaren beherakadaren eraginez.

EAEko lurraldeetan soldatak berrikusteko klausularen ondorioak dene-
tarikoak izan dira: klausulek estatu mailako hitzarmenetan izan dute 
eragin handiena, urte amaieran berrikusi behar diren inflazioaren ara-
berako aurreikuspenei begira EAEn baino negoziazio gehiago egin de-
lako maila horretan.
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8. taula: 2010erako hitzartutako soldata-igoerak EAEn eta Bizkaian.

Iturria: Euskadiko Lan Harremanen Kontseilua. (*) EAEko lurralde arteko hitzarmenak. (**) EAEn eragina duten Estatuko hitzarmenak.

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 1,84 0,41 2,24
LURRALDE ARTEAN (*) 0,35 0,01 0,36
EAEN ERREGISTRATUTAKOAK 1,62 0,30 1,92
ESTATUAN  (**) 1,21 1,27 2,48
EAEN, GUZTIRA 1,47 0,65 2,12

Negoziazioetako beste gai nagusi bat lanaldia da. 2010ean indarrean 
dauden hitzarmenen artean, % 14an baino ez da lanaldiaren murrizketa 
proposatu. Ageri denez, lanaldia murrizteko joera gero eta txikiagoa da. 
2009an, ordea, hitzarmen guztien % 23an aipatu zen gaia izan zen.

Bestalde, EAEn hitzartutako lanaldia urteko 1.690 ordukoa izan da 
2010erako, eta Estatu mailan, 1.716 ordukoa.

2010. urtean, lanaren inguruko 298 greba egin dira 38.090 parte-hartzaile-
rekin. Horren ondorioz, lan egin ez dituzten lanegunak 179.519 izan dira, 
guztira. Aurreko urtearen aldean, igoera nabarmena egon da greben ko-
puruan, lan egin ez diren jardunaldien zenbatekoan eta parte-hartzaileen 
guztirakoan.

9. taula: Lanaldia murriztuko duten indarreko hitzarmen kolektiboen ehunekoa eta horiek baldintzatzen dituzten pertsonak. EAE eta Bizkaia. 2010.

EREMUA
2009 2010

Hitzarmenak Baldintzatzen dituzten 
pertsonak Hitzarmenak Baldintzatzen dituzten 

pertsonak
BIZKAIA 25,7 17,8 18,4 12,2
LURRALDE ARTEAN (*) 33,3 7,3 28,6 19,1
EAE 22,9 27,1 14,0 12,5
ESTATUAN  (**) 13,8 15,6 8,4 8,5
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Greba gehienak enpresa pribatuetan egin dira. Halarik ere, enpresa pu-
blikoetan ere nabarmen hazi da greben kopurua. Langileen kexak eragin 
dituen arrazoi nagusia hitzarmen kolektiboen negoziazioa izan da. Au-
rreko urtean ez bezala, gero eta garrantzia erlatibo eskasagoa izan dute 
enplegua erregulatzeko prozesuek.

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
2010 298 38.090 179.519 128 602 37.7

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta LHK.

10. taula: EAEn egin diren laneko greba kopurua. 2006-2010.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
Espediente kopurua 328 173 282 496 2.565 2.282
Baldintzatzen dituzten pertsonak 6.158 3.338 4.815 12.795 68.722 46.261

Espediente mota
Lanaldia murrizteko 41 4 17 108 1.170 1.301
Jarduera eteteko 4.714 1.704 3.856 11.217 65.574 41.627
Jarduera bertan behera uzteko 1.403 1.630 942 1.470 1.978 3.333

11. taula: EAEn baimendutako enplegua erregulatzeko espedienteen bilakaera, motaren arabera. 2005-2010.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta LHK.

Enplegua erregulatzeko espedienteak [

Enplegua erregulatzeko espedienteak prozedura administratiboak dira, 
langileen eta enpresen arteko harremanetan hiru modutan eragin de-
zaketenak: lanaldia murriztea eta lan-harremana aldi baterako edo behin 
betiko etetea. Espedienteak edozein emaitza dakarrela ere, aurretik lan-
administrazioko agintaritzak onartu behar du.

Aurreko urteetan krisiak espedienteen kopurua zeharo jaitsiarazi zuen 
arren, 2008tik aurreko jarduera ekonomikoaren beherakadaren ondo-
rioz, berriz igo ziren espedienteen kopurua eta horiek baldintzatu zituz-
ten langileen kopurua. Joera hori are nabarmenagoa izan zen 2009an. 
2010ean, aldiz, nola industria eta zerbitzuak hein batean suspertu ziren, 
espedienteen kopuruak beherantz egin zuen berriro; hain justu, bi sekto-
re horietan sortu baitzirelako EEE gehienak (2009an, sektore horietan 
guztirakoaren % 91 batu ziren).

Hona hemen euskal administrazioak zein estatukoak tramitatu dituzten 
eta EAEn erregistratu diren enplegua erregulatzeko espediente guztien 
balantzea (baimendutakoak, baimendu gabeak eta atzera botatakoak): 
2010ean 46.261 pertsonari eragin dioten 2.282 espediente zenbatu dira, 
hau da, 2009an baino % 22 eta % 47,7 gutxiago, hurrenez hurren. Lan-
harremana behin betiko etetea ekarri dutenak igo egin dira, bai asko igo 
ere, eta horiekin batera, lanaldia murriztea ekarri dutenak. Lan-harrema-
na aldi baterako etetea eragin dutenak gutxiago izan dira, ordea, 2008an 
eta 2009an gertatutakoaren kontra.

Lurraldekako azterketak zera erakusten du, hiru eremuetan jaitsi direla 

datuak. Sektoreka, ordea, industrian egon dira aurten ere espedien-
te gehien (% 61), eta horiek eragindako pertsona kopurua handiena, 
baita ere: % 76. Askoz atzerago, zerbitzuen, eraikuntzaren eta lehen 
mailako sektoreen datuak daude.

Aurreko urtearekin alderatuta, industrian eta zerbitzuetan espedien-
teak eta horien mendeko lanpostu kopurua jaitsi zen. Eraikuntzan eta 
lehen mailan, aldiz, kontrakoa gertatu zen, industriaren susperraldi txi-
kiari esker eta eraikuntzak aurten jasan duen ahulaldiaren eraginez.
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4. grafikoa: EAEko batez besteko guztirako lan-kostua, sektoreka (€). 2010.

Iturria: Lan-kostuari buruzko inkesta. EIN.

Soldatak eta lan-kostuak [

2010an, lanpostu bakoitzeko hileko batez besteko lan-kostua 2.934,56 
eurokoa izan da EAEn, hau da, aurreko urteko aldi berean baino % 1,4 
gehiago. Batez besteko lan-kostu horretako hiru laurden soldata bera 
dira, gutxi gorabehera, eta gainerako kostuak, Gizarte Segurantzan koti-
zatutakoak, gehienbat.

Jarduera-sektoreen arabera, lan-kostu handiena industriaren arloan ordaindu 
da aurten ere, 3.257 € (urtea joan ahala, igotzeari ekin dio, % 2,3ra arte). Bi-
garren lan-kostu handiena eraikuntzaren sektorekoa izan da, 2.994 € (-% 0,3), 
eta hirugarrena, zerbitzuetakoa, 2.810 € (% 1,4 gehiago).

Estatu mailan, langile bakoitzeko hileko batez besteko lan-kostua gutxia-
go hazi da (% 0,4); guztira, 2.526,9 euro. EAEko lan-kostu guztia Esta-
tukoaren parekoa da, hein batean. Halere, badago alderik bien artean, 
gure erkidegoko soldatek garrantzia erlatibo handiagoa daukatelako: % 
75,2. Estatuko datua % 74,2koa da, beraz, soldataz kanpoko bestelako 
pertzepzioak EAEn baino handiagoak dira eremu horretan.

Autonomia erkidegoen mailan, EAEn erregistratu da langile bakoitzeko 
hileko lan-kostu handiena (2.934,5 €). Horren atzetik, Madrilgo Erkidegoa 
(2.893,4 €) eta Katalunia daude (2.701,6 €). Beste muturrean Kanariar 
Uharteak (2.134,3 €) eta Extremadura (2.153,9 €) daude, estatu osoko 
lan-kostu txikienekin. 

2006tik 2010era bitarteko lan-kostuen balantzea eginez gero, igoera 
nabarmenenak Murtzian (% 26,4) eta Extremaduran (% 21,3) gertatu 

12. taula: Langile bakoitzeko hileko lan-kostuaren bilakaera, auto-
nomia erkidegoaren arabera. 2006-2010.

direla ageri da. Aldiz, Nafarroan beste inon baino txikiagoa izan da 
igoera. Estatuko batez besteko datua % 15,7n geratu da, eta Euskal 
Herrikoa, % 16,9n.

2010eko lan-kostua osatzen duten atalak aztertzeak zera erakusten 
du, “bestelako kostuak” erabat murriztu direla, batez ere, soldataz 
kanpoko bestelako pertzepzioen ingurukoak, nahiz eta aurreko urtean 
asko igo ziren. Kaleratzeengatiko kalte-ordainei eta enplegua erre-
gulatzeko egoerei lotutako kostuak dira horiexek. EAEn % 8,9 jaitsi 
ziren, eta Estatuan, % 7,7.

Iturria: Lan-kostuari buruzko inkesta. EIN.
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Laneko ezbehar-tasa
Langile bakoitzeko hileko lan-kostua

2006 2010
Estatua 2.183,6 2.526,9
Euskal Herria 2.509,3 2.934,5
Andaluzia 1.991,3 2.334,7
Aragoi 2.181,1 2.454,6
Asturias 2.160,2 2.526,4
Balearrak 2.050,4 2.400,9
Kanariak 1.819,8 2.134,3
Kantabria 2.047,9 2.354,9
Gaztela-Mantxa 1.945,9 2.266,9
Gaztela eta Leon 2.036,4 2.333,7
Katalunia 2.322,8 2.701,6
Valentziako E. 1.965,0 2.268,9
Extremadura 1.775,1 2.153,9
Galizia 1.895,3 2.251,3
Madril 2.586,0 2.893,4
Murtzia 1.868,3 2.361,8
Nafarroa 2.416,6 2.650,5
Errioxa 2.026,2 2.365,6

0
500

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500

2.934
3.257

2.994 2.810

Guztirako lan-kostua Industria Eraikuntza Zerbitzuak
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Laneko ezbehar-tasa [

Osalanek, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeak 
emandako informazioa oinarritzat hartuta, EAEn laneko ezbeharrek era-
gindako pertsonen bajen kopuruak behera egin du 2010ean, gutxi izan 
bada ere. Ezbehar-tasaren gutxitze hori, nola ez, jardueren eta enplegua-
ren atzeraldiagatik gertatu da. Gure erkidegoan Estatu osoan baino datu 
okerragoak batu ohi dira. Kontuan hartu behar da, halere, bi eremuotako 
enpresen egitura ez dela bera; izan ere, EAEn industriak duen garrantzia 
Estatu mailan duena baino handiagoa da.

2010. urtean, laneko ezbeharra gertatuta baja hartu behar izan duten 
langileak 39.150 izan dira, eta horietatik % 87,4 lanaldian gertatutako 
istripuek eragindako bajak izan dira; % 10, in itinere istripuek sortuak; 
eta gainerako % 2,7, gaixotasun profesionalen ondoriozkoak. Guztirako 
ezbehar-tasaren beherakada (-% 2,8) maila orotan gertatu da; hau da, 
lanaldian jazotako istripuek eragindako bajak murriztu dira (-% 3,1), baita 
in itinere ezbeharren (-% 0,1) eta gaixotasun profesionalen (-% 2,3) on-
doriozkoak ere. Estatu osoan, ezbehar-tasa % 9,9 jaitsi da.

Sektorekako azterketak ere lanaldian gertatutako istripuek eragindako bajak 
gutxitu direla erakusten du, zerbitzuetan izan ezik, beste sektore guztietan 
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Iturria: Osalan. (*) Datu hau ez dago eskuragarri.

13. taula: Laneko ezbehar-tasaren bilakaera Bizkaian eta Bilbon. 2005-2010.

Lanaldian gertatutako istripuek eragindako bajak In itinere 
istripuek 

eragindako 
bajak

Gaixotasun 
profesionalek 

eragindako 
bajak

GUZTIRA
Guztira

Larritasunaren arabera Sektorearen arabera

Arinak Larriak Heriotza-
istripuak Nekaz. Industria Eraikuntza Zerbitzuak

2005 Bizkaia 23.663 23.441 197 25 533 8.162 4.994 9.974 2.894 965 27.522
2006 Bizkaia 23.549 23.378 139 32 592 8.298 4.964 9.695 2.502 813 26.864
2007 Bizkaia 21.788 21.631 129 28 506 7.887 4.497 8.898 2.416 376 24.580
2008 Bizkaia 22.334 22.163 145 26 497 8.360 4.245 9.232 2.518 653 25.505
2009 Bizkaia 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
2010 Bizkaia 17.255 17.143 91 21 374 5.673 3.293 7.915 2.090 424 19.769
2010 BIlbo 5.566 5.533 25 8 56 730 1.073 3.707 776 -(*) 11.537

murriztu baitira: -% 4,2 industrian; -% 7,1 lehen sektorean; -% 8 eraikun-
tzan. Zerbitzuetan, aurreko urteko datua bere horretan mantendu da.

Ezbehar-tasaren datuetan aipagarriena eraikuntzaren sektorearena 
izan da, aurten ere: obratan, mila lanpostuko 79,6 pertsonak istripua 
izan du. Gainera, lehen mailako sektorean antzeko datuak bildu dira, 
mila lanpostuko 76,7 lagunek jasan baitu istripua. Industriaren eta zer-
bitzuen sektoreak, bere kaskarrean, ez dira aurrekoak bezain txarto 
ibili: mila lagun okupatutako 55,4 eta 23,7, hurrenez hurren. EAEko 
2010eko ezbehar-tasaren datua mila lanpostuko istripua izan duten 
35,9 pertsonakoa izan da, 2009ko 37ko zifratik pixka bat beherago.

Bilboko eta Bizkaiko egoeraren berri ematen duen aurreko koadroan 
ikusten denez, istripuen erdia baino gehiago Bilbon bertan jazo da 
(% 58,35). Aurreko urteko datuarekin alderatuta, Bilboren kasuan, 
ezbehar-tasa % 18 jaitsi da; eta Bizkaian, % 3.

Sektoreen araberako azterketak zera erakusten du: Bizkaian eta Bil-
bon, laneko ezbehar gehienak zerbitzuetan gertatu direla (% 66,6); 
ondoren, eraikuntzan (% 19,3); eta azkenik, industrian (% 13). Lehen 
sektorean, aldiz, gutxi erregistratu dira, % 1 baino ez.



 

178. or.

 
Lan-merkatua8

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Grafikoak • Taulak

Dokumentua 
osorik

14. taula: EAEko, Bizkaiko eta Bilboko laneko ezbehar-tasen alderaketa. 
2010.

Iturria: Osalan. (*) Datu hau ez dago eskuragarri.
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Laneko ezbehar-tasa EAE BIZKAIA BILBO
Bajak, guztira 39.150 19.769 11.537
Lanaldian gertatutako istri-
puek eragindako bajak 34.106 17.255 5.566

In itinere istripuek eragindako 
bajak 4.002 2.090 776

Gaixotasun profesionalek 
eragindako bajak 1.042 424 *

Istripua jasan dutenak/okupa-
tutakoak 35,9 34,8 *
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GRAFIKOAK [

1. grafikoa: EAEko laneko adierazleen bilakaera. (Milaka pertsonatan).  ►
2004-2010.

2. grafikoa: Bilbo metropolitarrean egindako kontratuen bilakaera.  ►
2007-2010.

3. grafikoa: Gizarte Segurantzan afiliatutako langileen bilakaera Euskadin,  ►
Bizkaian eta Bilbon. (Abenduaren 31n). 2003-2010.

4. grafikoa: EAEko batez besteko guztirako lan-kostua, sektoreka (€). 2010. ►
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Iturria: Eustat.

1. grafikoa: EAEko laneko adierazleen bilakaera.  [
(Milaka pertsonatan). 2004-2010.

2. grafikoa: Bilbo metropolitarrean egindako kon-
tratuen bilakaera. 2007-2010.

3. grafikoa: Gizarte Segurantzan afiliatutako lan-
gileen bilakaera Euskadin, Bizkaian eta Bilbon. 
(Abenduaren 31n). 2003-2010.

4. grafikoa: EAEko batez besteko guztirako lan-
kostua, sektoreka (€). 2010.
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Eskualdeko enpresetan egindako kontratuak Eskualdean bizilekua dutenen kontratuak

Iturria: Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoa.

1. grafikoa: EAEko laneko adierazleen bilakaera. 
(Milaka pertsonatan). 2004-2010.

2. grafikoa: Bilbo metropolitarrean egindako kon- [
tratuen bilakaera. 2007-2010.

3. grafikoa: Gizarte Segurantzan afiliatutako lan-
gileen bilakaera Euskadin, Bizkaian eta Bilbon. 
(Abenduaren 31n). 2003-2010.

4. grafikoa: EAEko batez besteko guztirako lan-
kostua, sektoreka (€). 2010.
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Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra.

1. grafikoa: EAEko laneko adierazleen bilakaera. 
(Milaka pertsonatan). 2004-2010.

2. grafikoa: Bilbo metropolitarrean egindako kon-
tratuen bilakaera. 2007-2010.

3. grafikoa: Gizarte Segurantzan afiliatutako lan- [
gileen bilakaera Euskadin, Bizkaian eta Bilbon. 
(Abenduaren 31n). 2003-2010.

4. grafikoa: EAEko batez besteko guztirako lan-
kostua, sektoreka (€). 2010.
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Guztirako lan-kostua Industria Eraikuntza Zerbitzuak

Iturria: Lan-kostuari buruzko inkesta. EIN.

1. grafikoa: EAEko laneko adierazleen bilakaera. 
(Milaka pertsonatan). 2004-2010.

2. grafikoa: Bilbo metropolitarrean egindako kon-
tratuen bilakaera. 2007-2010.

3. grafikoa: Gizarte Segurantzan afiliatutako lan-
gileen bilakaera Euskadin, Bizkaian eta Bilbon. 
(Abenduaren 31n). 2003-2010.

4. grafikoa: EAEko batez besteko guztirako lan- [
kostua, sektoreka (€). 2010.
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TAULAK [ 1. taula: Bilbon Gizarte Segurantzan afiliatutakoen bilakaera, afiliazio-erre- ►
gimenaren arabera. 2009-2010.

2. taula: 2010. urtean Bilbo metropolitarrean Gizarte Segurantzan afiliatu- ►
takoak, afiliazio-erregimenaren eta aldakuntzaren %aren arabera. 2009-2010.

3. taula: Langabezia-tasa sexuaren eta adinaren arabera, eremu batetik  ►
bestera. 2010eko abendua.

4. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erregistratutako langabetuak,  ►
sexuaren eta adinaren arabera. 2010eko abendua.

5. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erregistratutako langabetuak,  ►
jardueraren arabera. 2010eko abendua.

6. taula: Bizkaian eta Euskadin afiliatutako atzerritarrak, sexuaren, erregime- ►
naren eta jatorriaren arabera. 2010/12/31n.

7. taula: Indarreko hitzarmen kolektiboak eta horiek baldintzatzen dituzten  ►
langileak EAEn eta Bizkaian. 2010.

8. taula: 2010erako hitzartutako soldata-igoerak EAEn eta Bizkaian. ►

9. taula: Lanaldia murriztuko duten indarreko hitzarmen kolektiboen ehu- ►
nekoa eta horiek baldintzatzen dituzten pertsonak. EAE eta Bizkaia. 2010.

10. taula: EAEn egin diren laneko greba kopurua. 2006-2010. ►

11. taula: EAEn baimendutako enplegua erregulatzeko espedienteen bi- ►
lakaera, motaren arabera. 2005-2010.

12. taula: Langile bakoitzeko hileko lan-kostuaren bilakaera, autonomia er- ►
kidegoaren arabera. 2006-2010.

13. taula: Laneko ezbehar-tasaren bilakaera Bizkaian eta Bilbon. 2005-2010. ►

14. taula: EAEko, Bizkaiko eta Bilboko laneko ezbehar-tasen alderaketa. 2010. ►
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1. taula: Bilbon Gizarte Segurantzan afiliatu- [
takoen bilakaera, afiliazio-erregimenaren arabe-
ra. 2009-2010.

2. taula: 2010. urtean Bilbo metropolitarrean Gi-
zarte Segurantzan afiliatutakoak, afiliazio-erre-
gimenaren eta aldakuntzaren %aren arabera. 
2009-2010.

3. taula: Langabezia-tasa sexuaren eta adinaren 
arabera, eremu batetik bestera. 2010eko abendua.

4. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, sexuaren eta adinaren 
arabera. 2010eko abendua.

5. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, jardueraren arabera. 
2010eko abendua.

6. taula: Bizkaian eta Euskadin afiliatutako atze-
rritarrak, sexuaren, erregimenaren eta jatorria-
ren arabera. 2010/12/31n.

7. taula: Indarreko hitzarmen kolektiboak eta ho-
riek baldintzatzen dituzten langileak EAEn eta Bi-
zkaian. 2010.

8. taula: 2010erako hitzartutako soldata-igoerak 
EAEn eta Bizkaian.

9. taula: Lanaldia murriztuko duten indarreko hit-
zarmen kolektiboen ehunekoa eta horiek baldint-
zatzen dituzten pertsonak. EAE eta Bizkaia. 2010.

10. taula: EAEn egin diren laneko greba kopurua. 
2006-2010.

11. taula: EAEn baimendutako enplegua erregu-
latzeko espedienteen bilakaera, motaren arabe-
ra. 2005-2010.

Ingurune soziolaborala
Lan-merkatuaren egoera Euskadin
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
Lan baldintzak

AFILIAZIOA 2009 2010
Erregimen orokorra 147.105 145.958
Autonomoen erreg. 23.433 23.047
Etxeko langileen erreg. 3.119 3.280
Nekazaritzako erreg. 369 351
Itsasoko langileen erreg. 849 835
GUZTIRA 174.875 173.471

Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra.
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Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra.

Ingurune soziolaborala
Lan-merkatuaren egoera Euskadin
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
Lan baldintzak

1. taula: Bilbon Gizarte Segurantzan afiliatu-
takoen bilakaera, afiliazio-erregimenaren arabe-
ra. 2009-2010.

2. taula: 2010. urtean Bilbo metropolitarrean Gi- [
zarte Segurantzan afiliatutakoak, afiliazio-erre-
gimenaren eta aldakuntzaren %aren arabera. 
2009-2010.

3. taula: Langabezia-tasa sexuaren eta adinaren 
arabera, eremu batetik bestera. 2010eko abendua.

4. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, sexuaren eta adinaren 
arabera. 2010eko abendua.

5. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, jardueraren arabera. 
2010eko abendua.

6. taula: Bizkaian eta Euskadin afiliatutako atze-
rritarrak, sexuaren, erregimenaren eta jatorria-
ren arabera. 2010/12/31n.

7. taula: Indarreko hitzarmen kolektiboak eta ho-
riek baldintzatzen dituzten langileak EAEn eta Bi-
zkaian. 2010.

8. taula: 2010erako hitzartutako soldata-igoerak 
EAEn eta Bizkaian.

9. taula: Lanaldia murriztuko duten indarreko hit-
zarmen kolektiboen ehunekoa eta horiek baldint-
zatzen dituzten pertsonak. EAE eta Bizkaia. 2010.

10. taula: EAEn egin diren laneko greba kopurua. 
2006-2010.

11. taula: EAEn baimendutako enplegua erregu-
latzeko espedienteen bilakaera, motaren arabe-
ra. 2005-2010.

AFILIAZIOA Erreg. orokorra Autonomoak Etxeko 
langileak Nekazaritzakoak Itsasoko 

langileak Aldak. %/guztira  2009-2010

Bilbo 145.958 23.047 3.280 351 835 173.471 (-% 0,8)
Barakaldo 21.719 5.255 301 37 0 27.312 (% 0,2)
Basauri 12.390 2.665 111 13 0 15.175 (-% 3,3)
Getxo 11.634 6.227 1.681 27 162 19.731 (-% 2,8)
Leioa 12.153 2.165 201 13 36 14.568 (% 2,4)
Portugalete 5.666 2.714 177 11 119 8.687 (-% 2,4)
Santurtzi 4.446 2.535 103 10 136 7.230 (% 0,3)
Bizkaia 370.999 86.096 7.960 1.164 2.838 469.057 (-% 0,2)
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Ingurune soziolaborala
Lan-merkatuaren egoera Euskadin
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
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1. taula: Bilbon Gizarte Segurantzan afiliatu-
takoen bilakaera, afiliazio-erregimenaren arabe-
ra. 2009-2010.

2. taula: 2010. urtean Bilbo metropolitarrean Gi-
zarte Segurantzan afiliatutakoak, afiliazio-erre-
gimenaren eta aldakuntzaren %aren arabera. 
2009-2010.

3. taula: Langabezia-tasa sexuaren eta adinaren  [
arabera, eremu batetik bestera. 2010eko abendua.

4. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, sexuaren eta adinaren 
arabera. 2010eko abendua.

5. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, jardueraren arabera. 
2010eko abendua.

6. taula: Bizkaian eta Euskadin afiliatutako atze-
rritarrak, sexuaren, erregimenaren eta jatorria-
ren arabera. 2010/12/31n.

7. taula: Indarreko hitzarmen kolektiboak eta ho-
riek baldintzatzen dituzten langileak EAEn eta Bi-
zkaian. 2010.

8. taula: 2010erako hitzartutako soldata-igoerak 
EAEn eta Bizkaian.

9. taula: Lanaldia murriztuko duten indarreko hit-
zarmen kolektiboen ehunekoa eta horiek baldint-
zatzen dituzten pertsonak. EAE eta Bizkaia. 2010.

10. taula: EAEn egin diren laneko greba kopurua. 
2006-2010.

11. taula: EAEn baimendutako enplegua erregu-
latzeko espedienteen bilakaera, motaren arabe-
ra. 2005-2010.

Bilbo Bizkaia Euskal Herria Estatua
GUZTIRA  % 15,6 % 14 % 13 % 21,6
Gizonezkoak  % 13,8 % 12,5 % 11,6 % 18
Emakumezkoak % 17,8 % 16 % 15 % 26,7
< 25 urte % 18 % 16 % 14,7 % 20,5
> 25 urte % 15,5 % 14 % 13 % 22,7

Iturria: Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoa. Guk egindakoa.
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Ingurune soziolaborala
Lan-merkatuaren egoera Euskadin
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
Lan baldintzak

1. taula: Bilbon Gizarte Segurantzan afiliatu-
takoen bilakaera, afiliazio-erregimenaren arabe-
ra. 2009-2010.

2. taula: 2010. urtean Bilbo metropolitarrean Gi-
zarte Segurantzan afiliatutakoak, afiliazio-erre-
gimenaren eta aldakuntzaren %aren arabera. 
2009-2010.

3. taula: Langabezia-tasa sexuaren eta adinaren 
arabera, eremu batetik bestera. 2010eko abendua.

4. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre- [
gistratutako langabetuak, sexuaren eta adinaren 
arabera. 2010eko abendua.

5. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, jardueraren arabera. 
2010eko abendua.

6. taula: Bizkaian eta Euskadin afiliatutako atze-
rritarrak, sexuaren, erregimenaren eta jatorria-
ren arabera. 2010/12/31n.

7. taula: Indarreko hitzarmen kolektiboak eta ho-
riek baldintzatzen dituzten langileak EAEn eta Bi-
zkaian. 2010.

8. taula: 2010erako hitzartutako soldata-igoerak 
EAEn eta Bizkaian.

9. taula: Lanaldia murriztuko duten indarreko hit-
zarmen kolektiboen ehunekoa eta horiek baldint-
zatzen dituzten pertsonak. EAE eta Bizkaia. 2010.

10. taula: EAEn egin diren laneko greba kopurua. 
2006-2010.

11. taula: EAEn baimendutako enplegua erregu-
latzeko espedienteen bilakaera, motaren arabe-
ra. 2005-2010.

UDALERRIAK LANGABETUAK, GUZTIRA 
(aldak. %. 2010-2009)

GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK
<25 25-44 >=45 <25 25-44 >=45

Bilbo 25.494 (% 12,4) 1.158 6.380 4.829 941 6.519 5.667
Barakaldo 7.436 (% 15,6) 387 2.110 1.492 266 1.829 1.352
Basauri 3.066 (% 6,0) 156 708 618 110 785 689
Getxo 3.912 (% 3,0) 133 973 671 109 1.023 1.003
Leioa 1.836 (% 6,5) 101 473 333 46 475 408
Portugalete 3.292 (% 2,5) 180 886 626 129 765 706
Santurtzi 3.866 (% 9,1) 207 1.084 724 133 1.012 706
Sestao 2.700 (% 9,5) 174 776 509 101 691 449
Guztira 51.602 (% 10,4) 2.496 13.390 9.802 1.835 13.099 10.980

Iturria: Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoa.
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Iturria: Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoa.

Ingurune soziolaborala
Lan-merkatuaren egoera Euskadin
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
Lan baldintzak

1. taula: Bilbon Gizarte Segurantzan afiliatu-
takoen bilakaera, afiliazio-erregimenaren arabe-
ra. 2009-2010.

2. taula: 2010. urtean Bilbo metropolitarrean Gi-
zarte Segurantzan afiliatutakoak, afiliazio-erre-
gimenaren eta aldakuntzaren %aren arabera. 
2009-2010.

3. taula: Langabezia-tasa sexuaren eta adinaren 
arabera, eremu batetik bestera. 2010eko abendua.

4. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, sexuaren eta adinaren 
arabera. 2010eko abendua.

5. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre- [
gistratutako langabetuak, jardueraren arabera. 
2010eko abendua.

6. taula: Bizkaian eta Euskadin afiliatutako atze-
rritarrak, sexuaren, erregimenaren eta jatorria-
ren arabera. 2010/12/31n.

7. taula: Indarreko hitzarmen kolektiboak eta ho-
riek baldintzatzen dituzten langileak EAEn eta Bi-
zkaian. 2010.

8. taula: 2010erako hitzartutako soldata-igoerak 
EAEn eta Bizkaian.

9. taula: Lanaldia murriztuko duten indarreko hit-
zarmen kolektiboen ehunekoa eta horiek baldint-
zatzen dituzten pertsonak. EAE eta Bizkaia. 2010.

10. taula: EAEn egin diren laneko greba kopurua. 
2006-2010.

11. taula: EAEn baimendutako enplegua erregu-
latzeko espedienteen bilakaera, motaren arabe-
ra. 2005-2010.

UDALERRIAK NEKAZARITZA INDUSTRIA ERAIKUNTZA ZERBITZUAK AURRETIK INOLAKO JARDUERATAN 
ARITU EZ DIRENAK

Bilbo 476 2.559 3.300 16.314 2.845
Barakaldo 58 973 1.428 4.404 573
Basauri 27 581 454 1.757 247
Getxo 27 486 331 2.732 336
Leioa 12 272 228 1.189 135
Portugalete 22 440 554 2.033 243
Santurtzi 31 396 755 2.339 345
Sestao 59 344 458 1.649 190
Guztira 712 6.051 7.508 32.417 4.914
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Iturria: Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra.

Ingurune soziolaborala
Lan-merkatuaren egoera Euskadin
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
Lan baldintzak

1. taula: Bilbon Gizarte Segurantzan afiliatu-
takoen bilakaera, afiliazio-erregimenaren arabe-
ra. 2009-2010.

2. taula: 2010. urtean Bilbo metropolitarrean Gi-
zarte Segurantzan afiliatutakoak, afiliazio-erre-
gimenaren eta aldakuntzaren %aren arabera. 
2009-2010.

3. taula: Langabezia-tasa sexuaren eta adinaren 
arabera, eremu batetik bestera. 2010eko abendua.

4. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, sexuaren eta adinaren 
arabera. 2010eko abendua.

5. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, jardueraren arabera. 
2010eko abendua.

6. taula: Bizkaian eta Euskadin afiliatutako atze- [
rritarrak, sexuaren, erregimenaren eta jatorria-
ren arabera. 2010/12/31n.

7. taula: Indarreko hitzarmen kolektiboak eta ho-
riek baldintzatzen dituzten langileak EAEn eta Bi-
zkaian. 2010.

8. taula: 2010erako hitzartutako soldata-igoerak 
EAEn eta Bizkaian.

9. taula: Lanaldia murriztuko duten indarreko hit-
zarmen kolektiboen ehunekoa eta horiek baldint-
zatzen dituzten pertsonak. EAE eta Bizkaia. 2010.

10. taula: EAEn egin diren laneko greba kopurua. 
2006-2010.

11. taula: EAEn baimendutako enplegua erregu-
latzeko espedienteen bilakaera, motaren arabe-
ra. 2005-2010.

Herrialdeak
Bizkaia Euskal Herria

Guztira Europar 
Batasuna

Europar
Batasunetik kanpo Guztira Europar 

Batasuna
Europar 

Batasunetik kanpo
Erregimenaren arabera
Erregimen orokorra 14.912 4.526 10.386 33.821 11.080 22.741
Autonomoak 3.088 1.440 1.648 6.480 3.192 3.288
Nekazaritzakoak  821 293 528 2.620 1.443 1.177
Itsasoko langileak 207 66 141 250 89 161
Etxeko langileak 4.198 322 3.876 7.781 551 7.230
Sexuaren arabera
Gizonezkoak 12.979 4.538 8.441 28.978 11.421 17.557
Emakumezkoak 10.247 2.109 8.138 21.973 4.933 17.040
GUZTIRA 23.226 6.647 16.579 50.952 16.355 34.597
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1. taula: Bilbon Gizarte Segurantzan afiliatu-
takoen bilakaera, afiliazio-erregimenaren arabe-
ra. 2009-2010.

2. taula: 2010. urtean Bilbo metropolitarrean Gi-
zarte Segurantzan afiliatutakoak, afiliazio-erre-
gimenaren eta aldakuntzaren %aren arabera. 
2009-2010.

3. taula: Langabezia-tasa sexuaren eta adinaren 
arabera, eremu batetik bestera. 2010eko abendua.

4. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, sexuaren eta adinaren 
arabera. 2010eko abendua.

5. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, jardueraren arabera. 
2010eko abendua.

6. taula: Bizkaian eta Euskadin afiliatutako atze-
rritarrak, sexuaren, erregimenaren eta jatorria-
ren arabera. 2010/12/31n.

7. taula: Indarreko hitzarmen kolektiboak eta ho- [
riek baldintzatzen dituzten langileak EAEn eta Bi-
zkaian. 2010.

8. taula: 2010erako hitzartutako soldata-igoerak 
EAEn eta Bizkaian.

9. taula: Lanaldia murriztuko duten indarreko hit-
zarmen kolektiboen ehunekoa eta horiek baldint-
zatzen dituzten pertsonak. EAE eta Bizkaia. 2010.

10. taula: EAEn egin diren laneko greba kopurua. 
2006-2010.

11. taula: EAEn baimendutako enplegua erregu-
latzeko espedienteen bilakaera, motaren arabe-
ra. 2005-2010.

Ingurune soziolaborala
Lan-merkatuaren egoera Euskadin
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
Lan baldintzak

EREMUA ENPRESA

SEKTOREA GUZTIRA

Hitzarmenak
Baldintzatzen 

dituzten 
langileak

Hitzarmenak
Baldintzatzen 

dituzten 
langileak

Hitzarmenak
Baldintzatzen 

dituzten 
langileak

BIZKAIA 152 24.430 12 26.243 164 50.673 5.667
LURRALDE ARTEAN (*) 13 3.605 1 1.883 14 5.488 1.352
EAEn erregistratutakoak 282 49.532 27 100.00 309 149.536 689
ESTATUAN  (**) 149 24.322 73 61.042 222 85.364 1.003
EAEn, GUZTIRA 431 73.854 100 161.046 531 234.900 408
Portugalete 3.292 (% 2,5) 180 886 626 129 765 706
Santurtzi 3.866 (% 9,1) 207 1.084 724 133 1.012 706
Sestao 2.700 (% 9,5) 174 776 509 101 691 449
GUZTIRA 51.602 (% 10,4) 2.496 13.390 9.802 1.835 13.099 10.980

Iturria: Euskadiko Lan Harremanen Kontseilua. (*) EAEko lurralde arteko hitzarmenak. (**) EAEn eragina duten Estatuko hitzarmenak.
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1. taula: Bilbon Gizarte Segurantzan afiliatu-
takoen bilakaera, afiliazio-erregimenaren arabe-
ra. 2009-2010.

2. taula: 2010. urtean Bilbo metropolitarrean Gi-
zarte Segurantzan afiliatutakoak, afiliazio-erre-
gimenaren eta aldakuntzaren %aren arabera. 
2009-2010.

3. taula: Langabezia-tasa sexuaren eta adinaren 
arabera, eremu batetik bestera. 2010eko abendua.

4. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, sexuaren eta adinaren 
arabera. 2010eko abendua.

5. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, jardueraren arabera. 
2010eko abendua.

6. taula: Bizkaian eta Euskadin afiliatutako atze-
rritarrak, sexuaren, erregimenaren eta jatorria-
ren arabera. 2010/12/31n.

7. taula: Indarreko hitzarmen kolektiboak eta ho-
riek baldintzatzen dituzten langileak EAEn eta Bi-
zkaian. 2010.

8. taula: 2010erako hitzartutako soldata-igoerak  [
EAEn eta Bizkaian.

9. taula: Lanaldia murriztuko duten indarreko hit-
zarmen kolektiboen ehunekoa eta horiek baldint-
zatzen dituzten pertsonak. EAE eta Bizkaia. 2010.

10. taula: EAEn egin diren laneko greba kopurua. 
2006-2010.

11. taula: EAEn baimendutako enplegua erregu-
latzeko espedienteen bilakaera, motaren arabe-
ra. 2005-2010.

Ingurune soziolaborala
Lan-merkatuaren egoera Euskadin
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
Lan baldintzak

EREMUA Berrikuspen-klausularik gabeko 
soldataren igoera

Berrikuspen-klausularen 
ondorioak Soldata-igoera, guztira

BIZKAIA 1,84 0,41 2,24
LURRALDE ARTEAN (*) 0,35 0,01 0,36
EAEN ERREGISTRATU-
TAKOAK 1,62 0,30 1,92

ESTATUAN  (**) 1,21 1,27 2,48
EAEN, GUZTIRA 1,47 0,65 2,12

Iturria: Euskadiko Lan Harremanen Kontseilua. (*) EAEko lurralde arteko hitzarmenak. (**) EAEn eragina duten Estatuko hitzarmenak.
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1. taula: Bilbon Gizarte Segurantzan afiliatu-
takoen bilakaera, afiliazio-erregimenaren arabe-
ra. 2009-2010.

2. taula: 2010. urtean Bilbo metropolitarrean Gi-
zarte Segurantzan afiliatutakoak, afiliazio-erre-
gimenaren eta aldakuntzaren %aren arabera. 
2009-2010.

3. taula: Langabezia-tasa sexuaren eta adinaren 
arabera, eremu batetik bestera. 2010eko abendua.

4. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, sexuaren eta adinaren 
arabera. 2010eko abendua.

5. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, jardueraren arabera. 
2010eko abendua.

6. taula: Bizkaian eta Euskadin afiliatutako atze-
rritarrak, sexuaren, erregimenaren eta jatorria-
ren arabera. 2010/12/31n.

7. taula: Indarreko hitzarmen kolektiboak eta ho-
riek baldintzatzen dituzten langileak EAEn eta Bi-
zkaian. 2010.

8. taula: 2010erako hitzartutako soldata-igoerak 
EAEn eta Bizkaian.

9. taula: Lanaldia murriztuko duten indarreko hit- [
zarmen kolektiboen ehunekoa eta horiek baldint-
zatzen dituzten pertsonak. EAE eta Bizkaia. 2010.

10. taula: EAEn egin diren laneko greba kopurua. 
2006-2010.

11. taula: EAEn baimendutako enplegua erregu-
latzeko espedienteen bilakaera, motaren arabe-
ra. 2005-2010.

Ingurune soziolaborala
Lan-merkatuaren egoera Euskadin
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
Lan baldintzak

EREMUA
2009 2010

Hitzarmenak Baldintzatzen 
dituzten pertsonak Hitzarmenak Baldintzatzen 

dituzten pertsonak
BIZKAIA 25,7 17,8 18,4 12,2
LURRALDE ARTEAN (*) 33,3 7,3 28,6 19,1
EAE 22,9 27,1 14,0 12,5
ESTATUAN  (**) 13,8 15,6 8,4 8,5

Iturria: Euskadiko Lan Harremanen Kontseilua. (*) EAEko lurralde arteko hitzarmenak. (**) EAEn eragina duten Estatuko hitzarmenak.
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1. taula: Bilbon Gizarte Segurantzan afiliatu-
takoen bilakaera, afiliazio-erregimenaren arabe-
ra. 2009-2010.

2. taula: 2010. urtean Bilbo metropolitarrean Gi-
zarte Segurantzan afiliatutakoak, afiliazio-erre-
gimenaren eta aldakuntzaren %aren arabera. 
2009-2010.

3. taula: Langabezia-tasa sexuaren eta adinaren 
arabera, eremu batetik bestera. 2010eko abendua.

4. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, sexuaren eta adinaren 
arabera. 2010eko abendua.

5. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, jardueraren arabera. 
2010eko abendua.

6. taula: Bizkaian eta Euskadin afiliatutako atze-
rritarrak, sexuaren, erregimenaren eta jatorria-
ren arabera. 2010/12/31n.

7. taula: Indarreko hitzarmen kolektiboak eta ho-
riek baldintzatzen dituzten langileak EAEn eta Bi-
zkaian. 2010.

8. taula: 2010erako hitzartutako soldata-igoerak 
EAEn eta Bizkaian.

9. taula: Lanaldia murriztuko duten indarreko hit-
zarmen kolektiboen ehunekoa eta horiek baldint-
zatzen dituzten pertsonak. EAE eta Bizkaia. 2010.

10. taula: EAEn egin diren laneko greba kopurua.  [
2006-2010.

11. taula: EAEn baimendutako enplegua erregu-
latzeko espedienteen bilakaera, motaren arabe-
ra. 2005-2010.

Ingurune soziolaborala
Lan-merkatuaren egoera Euskadin
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
Lan baldintzak

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
2010 298 38.090 179.519 128 602 37.7

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Justizia, Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta LHK.
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1. taula: Bilbon Gizarte Segurantzan afiliatu-
takoen bilakaera, afiliazio-erregimenaren arabe-
ra. 2009-2010.

2. taula: 2010. urtean Bilbo metropolitarrean Gi-
zarte Segurantzan afiliatutakoak, afiliazio-erre-
gimenaren eta aldakuntzaren %aren arabera. 
2009-2010.

3. taula: Langabezia-tasa sexuaren eta adinaren 
arabera, eremu batetik bestera. 2010eko abendua.

4. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, sexuaren eta adinaren 
arabera. 2010eko abendua.

5. taula: Bilbo metropolitarreko udalerrietan erre-
gistratutako langabetuak, jardueraren arabera. 
2010eko abendua.

6. taula: Bizkaian eta Euskadin afiliatutako atze-
rritarrak, sexuaren, erregimenaren eta jatorria-
ren arabera. 2010/12/31n.

7. taula: Indarreko hitzarmen kolektiboak eta ho-
riek baldintzatzen dituzten langileak EAEn eta Bi-
zkaian. 2010.

8. taula: 2010erako hitzartutako soldata-igoerak 
EAEn eta Bizkaian.

9. taula: Lanaldia murriztuko duten indarreko hit-
zarmen kolektiboen ehunekoa eta horiek baldint-
zatzen dituzten pertsonak. EAE eta Bizkaia. 2010.

10. taula: EAEn egin diren laneko greba kopurua. 
2006-2010.

11. taula: EAEn baimendutako enplegua erregu- [
latzeko espedienteen bilakaera, motaren arabe-
ra. 2005-2010.

Ingurune soziolaborala
Lan-merkatuaren egoera Euskadin
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
Lan baldintzak

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Espediente kopurua 328 173 282 496 2.565 2.282
Baldintzatzen dituzten pertsonak 6.158 3.338 4.815 12.795 68.722 46.261

Espediente mota
Lanaldia murrizteko 41 4 17 108 1.170 1.301
Jarduera eteteko 4.714 1.704 3.856 11.217 65.574 41.627
Jarduera bertan behera uzteko 1.403 1.630 942 1.470 1.978 3.333

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta LHK.
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12. taula: Langile bakoitzeko hileko lan-kostua- [
ren bilakaera, autonomia erkidegoaren arabera. 
2006-2010.

13. taula: Laneko ezbehar-tasaren bilakaera Bi-
zkaian eta Bilbon. 2005-2010.

14. taula: EAEko, Bizkaiko eta Bilboko laneko ez-
behar-tasen alderaketa. 2010.

Ingurune soziolaborala
Lan-merkatuaren egoera Euskadin
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
Lan baldintzak

Langile bakoitzeko hileko lan-kostua
2006 2010

Estatua 2.183,6 2.526,9
Euskal Herria 2.509,3 2.934,5
Andaluzia 1.991,3 2.334,7
Aragoi 2.181,1 2.454,6
Asturias 2.160,2 2.526,4
Balearrak 2.050,4 2.400,9
Kanariak 1.819,8 2.134,3
Kantabria 2.047,9 2.354,9
Gaztela-Mantxa 1.945,9 2.266,9
Gaztela eta Leon 2.036,4 2.333,7
Katalunia 2.322,8 2.701,6
Valentziako E. 1.965,0 2.268,9
Extremadura 1.775,1 2.153,9
Galizia 1.895,3 2.251,3
Madril 2.586,0 2.893,4
Murtzia 1.868,3 2.361,8
Nafarroa 2.416,6 2.650,5
Errioxa 2.026,2 2.365,6

Iturria: Lan-kostuari buruzko inkesta. EIN.
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12. taula: Langile bakoitzeko hileko lan-kostua-
ren bilakaera, autonomia erkidegoaren arabera. 
2006-2010.

13. taula: Laneko ezbehar-tasaren bilakaera Bi- [
zkaian eta Bilbon. 2005-2010.

14. taula: EAEko, Bizkaiko eta Bilboko laneko ez-
behar-tasen alderaketa. 2010.

Ingurune soziolaborala
Lan-merkatuaren egoera Euskadin
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
Lan baldintzak

Lanaldian gertatutako istripuek eragindako bajak In itinere 
istripuek 

eragindako 
bajak

Gaixotasun 
profesionalek 

eragindako 
bajak

GUZTIRA
Guztira

Larritasunaren arabera Sektorearen arabera

Arinak Larriak Heriotza-
istripuak Nekaz. Industria Eraikuntza Zerbitzuak

2005 Bizkaia 23.663 23.441 197 25 533 8.162 4.994 9.974 2.894 965 27.522
2006 Bizkaia 23.549 23.378 139 32 592 8.298 4.964 9.695 2.502 813 26.864
2007 Bizkaia 21.788 21.631 129 28 506 7.887 4.497 8.898 2.416 376 24.580
2008 Bizkaia 22.334 22.163 145 26 497 8.360 4.245 9.232 2.518 653 25.505
2009 Bizkaia 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
2010 Bizkaia 17.255 17.143 91 21 374 5.673 3.293 7.915 2.090 424 19.769
2010 BIlbo 5.566 5.533 25 8 56 730 1.073 3.707 776 -(*) 11.537

Iturria: Osalan. (*) Datu hau ez dago eskuragarri.
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12. taula: Langile bakoitzeko hileko lan-kostua-
ren bilakaera, autonomia erkidegoaren arabera. 
2006-2010.

13. taula: Laneko ezbehar-tasaren bilakaera Bi-
zkaian eta Bilbon. 2005-2010.

14. taula: EAEko, Bizkaiko eta Bilboko laneko ez- [
behar-tasen alderaketa. 2010.

Ingurune soziolaborala
Lan-merkatuaren egoera Euskadin
Lan-merkatuaren aldagai nagusiak
Lan baldintzak

Laneko ezbehar-tasa EAE BIZKAIA BILBO
Bajak, guztira 39.150 19.769 11.537
Lanaldian gertatutako istripuek eragindako bajak 34.106 17.255 5.566
In itinere istripuek eragindako bajak 4.002 2.090 776
Gaixotasun profesionalek eragindako bajak 1.042 424 *
Istripua jasan dutenak/okupatutakoak 35,9 34,8 *

Iturria: Osalan. (*) Datu hau ez dago eskuragarri.
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Jarduera ekintzaileak
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ETEak Europan 

2009. urtean bizitako atzeraldi larriak gobernuen eta banku zentralen 
esku-hartzea eta neurri interbentzionistak ezartzea eragin ondoren, 
2010aren hasieran, adierazle ekonomikoen egonkortzeak nolabaite-
ko arindua ekarri zuen. Datu makroekonomikoen susperraldia txikia 
izan zen, eta toki guztietan ere ez zen aldi berean edo neurri berean 
garatu. Horrekin guztiarekin ere, datu onak laster itzalpean geratu 
ziren, EBko zenbait herrialdetan krisiak bete-betean jo zuenean.

Esku-hartze publikoaren tresnak baztertzean, aldi berean, kontsumoaren 
eskaera murriztuz joan denez gero, aurrekontu arazoak dituzten Euro-
pako eremuko herrialdeek bono publikoen aurkako eraso espekulatiboak 
jasan dituzte. Egoera horrek eraman gaitu “Zor Subiranoaren Krisira”, 
hain zuzen ere.

BBVAren Ikerketa Zerbitzuaren ustean, Europako eremuko herrialdeen 
egoera ekonomikoaren ezaugarri adierazgarrienak honako hauek izan 
dira, 2010. urte amaieran:

• Zor subiranoaren krisiak estualdi finantzarioak berekin ekartzea.
• Euroa duten herrialdeetan, arrisku handiena finantza-merkatuetatik da-

tor, oraindik ere.
• Politika fiskalaren alorrean, austeritate planak ezartzeko premiak jar-

duera ekonomikoaren suspertzeko erritmoan eragin ahal izatea.
• Kontsumoaren eskaera oraindik ere eskasa izatea.
• Euroaren balio-galera.
Egoera ekonomiko horri hainbat estatutan zorrak igo izana gehitu be-
har zaio, diru-sarreren beherakadarengatik zein finantza-sistema sos-
tengatzeko egindako ahaleginengatik. Izan ere, neurri horiek eragin 
zuzena izan dute ETEen jardueretan, finantza-iturriak eskuratzeko ere 
askoz ere muga gehiago jarri zaizkielako.

ETEak enpresa guztien % 99 dira, eta 90 milioi pertsona ingururi ematen 
diete lana. Enpresa horietan, gehienak mikroenpresak dira (gehienera 
jota, 9 langile dituztenak). Mikroenpresak EBn erregistratutako entitate 
guztien % 92 dira. Enpresa mota horien nagusitasuna ehunekoetan are 
nabarmenagoa da Europako hegoaldean, herrialde horietan, mikroenpre-
sen ehunekoa Europako batez bestekoaren gainetik baitago.

ETEak

Mikroenpresa 
(< 9 lang.)

Txikia (10-
49 lang.)

Ertaina (50-
249 lang.)

Handia 
(>250 
lang.)

EB-27 % 92 % 6,7 % 1,1 % 0,2
Espainia % 93,1 % 6 % 0,8 % 0,1
Italia % 94,3 % 5,1 % 0,5 % 0,1
Portugal % 94 % 5,2 % 0,7 % 0,1

1. taula: Enpresen banaketa tamainaren arabera, EB-27ko herrialdee-
tan, Espainian, Italian eta Portugalen. 2008.

Iturria: Eurostat.

ETEek enplegua sortzeko eta aberastasuna ekartzeko duten garran-
tziari begira, Europar Batzordeak Enpresa Txiki eta Ertainen Euro-
pako Gutuna (Small Business Act) jarri zuen martxan 2008an; hain 
justu ere, ETEen jarduera suspertzeko xedearekin. 2010ean ekimen 
horri bigarren bultzada bat emateko saioa egin da, gutunean bertan 
xedatutako helburuak sustatuz. Helburu horiek lau ardatz nagusitan 
batzen dira:
• Inbertsioak egiteko eta hazkundea sustatzeko finantzazioa.
• Zentzuzko legeak bultzatzea (burokrazia gutxitzearen alde, arauak 

bateratzearen alde…).
• Europako merkatu bateratuaren alde lan egitea.
• Globalizazioa (kanpo merkatuak) eta Klima-aldaketa.
Neurri horiek ETEetan zehazki ezartzeko diseinatu dira, Europako 
herrialdeen eremuan jarduera ekonomikoa berpizteko helburuarekin 
Europako Batzordeak 2010ean onetsitako Europako Estrategia 2020 
deritzon planarekin bat eginik.
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ETEak Estatuan 

EINren Enpresen Direktorio Zentralaren datuen arabera, 2010eko urtarri-
laren 1ean 3.291.263 enpresa zegoen Estatuan; 2009an, aldiz, 3.355.830 
izan ziren guztira. Beraz, urte batetik bestera % 1,9 jaitsi da erregistratu-
tako lan-entitateen kopurua (-64.567).

Sektore ekonomikoari1 begira, enpresa gehienek merkataritzan dihardute: 
% 24,2k, hain zuzen. Eta horien atzetik, % 15,5 dira eraikuntzaren sekto-
rekoak, eta % 7 industriakoak. Azkenik, aipatzekoa da enpresa handienak 
Gainerako zerbitzuen sektorean batzen direla; horrela, erregistratutako guz-
tien % 53,3 enpresa handiak dira (Gainerako zerbitzuen sektore horretan, 
enpresa handiak guztirakoaren % 55,5 dira; industrian, berriz, % 24,7).

URTEA Nekazaritza 
eta Arrantza

Industria eta 
Energia Eraikuntza Zerbitzuak

1970 % 11 % 34 % 8,8 % 46,3
1980 % 7 % 28,6 % 7,9 % 56,5
1990 % 5,5 % 25,1 % 8,8 % 60,6
2000 % 4,4 % 20,9 % 8,3 % 66,4
2005 % 3,1 % 18,4 % 11,6 % 66,8
2009 % 2,5 % 15,1 % 10,7 % 71,7
2010 % 2,7 % 15,6 % 10,1 % 71,6

2. taula: BPGda ekonomia-sektoreen arabera Espainian.

Iturria: Economy Weblog, EINaren Kontabilitate Nazionalaren datuetan oinarritua.

BPGdaren egitura koadroan azaldutako sailkapenaren ikuspegitik 
aztertzeak ondorio hau ateratzera garamatza: nola Eraikuntzaren 
sektoreak behera egin duen azken urtean, estatistiketan duten 
garrantziari begira, gorantz etorri dira Industria eta Energia, alde 
batetik, eta Nekazaritza eta Arrantza, bestetik. Zerbitzuen sektorea, 
ordea, dagoeneko pisu handiena duena da, azken hamar urteetan 
% 5,2ko gorakada izan ostean. Ez da harritzekoa, Eraikuntzaren 
sektorea bera guztira sortutako BPGd guztiarekiko hazi dena baino 
gehiago hazi baitira Zerbitzuak. Eta Zerbitzuek gora egin ahala, 
Industria eta Energia beheranzko bidetik doaz, azken hamar urteotan 
sektore horrek BPGdari egindako ekarpena % 5,3 jaitsi delako.

ETEak estatuko enpresa guztien % 99,9 izan dira 2010ean. ETE horietan 
guztietan soldatapeko langilerik izan dutenak % 53,9 izan dira (2009an 
baino % 1,2 gehiago). Ez da nolanahiko zifra hori, 1999an erregistratutako 
% 54,6ko datutik ez baita lortu halako maximorik. Bestetik, soldatapeko 
langile 1 edo 2 dituztenak (% 27) eta soldatapeko langile bat bakarra ere 
ez dutenak batuz gero, guztira % 81 dira 0 eta 2 bitarteko langileen tartean 
dauden ETEak. Datu horiek, Gobernu Zentralaren ETEen Politikarako 
Zuzendaritza Nagusiaren2 aburuz, ez dute batere laguntzen ETEentzako 
ezin kritikoagoak diren zenbait gairi heltzeko orduan; kasurako, nazioarte-
kotze prozesuak, finantzazioa eskuratzeko bideak... Era berean, Europan 
ETEek duten batez besteko tamainarekin bat egiteko ahaleginetan atzera 
egitea dakarkigu ezinbestean.

FORMA JURIDIKOA

URTEA Sozietate 
Anonimoak

Sozietate 
Mugatuak

Ondasun-
erkidegoak

Sociedades 
Kooperatibak

Pertsona 
Fisikoak

Elkarteak eta 
Beste batzuk

Org. Autonomoak 
eta Askotarikoak*

2010 105.203 % 3,2 1.125.990 % 34,2 114.186 % 3,5 22.702 % 0,7 1.745.912 % 53 168.364 % 5,1 8.906 % 0,3
2009 109.330 1.140.820 114.831 23.483 1.793.897 164.284 9.185

Aldakuntza
 09 /10 -% 3,8 -% 1,3 -% 0,6 -% 3,5 -% 2,7 % 2,5 -% 3

3. taula: Espainiako enpresen Bolumena, Portzentajezko banaketa (2010) eta Urtetik urterako aldakuntza, forma juridikoaren arabera. 2009-2010.

Iturria: Geuk egina, EINaren datuekin.
*Sozietate Komanditarioak, Sozietate Kolektiboak eta Beste batzuk.

(1) Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazional berrian (CNAE 2009) zenbait jarduerari beste kode bat esleitu zaio; horregatik ez da aurreko urteetako erregistroekin alderaketarik egingo.
(2) “Retrato de la PYME 2011”. ETEen Politikarako Zuzendaritza Nagusia-Enpresen Sustapenerako Zuzendariordetza Nagusia.
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Enpresen eite juridikoari begira, 2010ean konpainien % 53 Pertsona Fi-
sikoen erregimenean izena emanda zeuden. Horrek esan nahi du aurre-
ko urtearekin konparatuta % 2,7 atzera egin dutela, eta hori ez ezik, zifra 
absolutuetan galera handiena izan dutenak direla: 47.985 enpresa gu-
txiago. Bigarren eite juridiko erabiliena, gure enpresen artean, Sozietate 
Mugatuena da: % 34,2 (eta % 1,3 behera, 2009tik hona). Aipatzeko mo-
dukoa da guztirakoan pisu gutxien duten kategorietan, hau da, Sozietate 
Anonimoetan eta Kooperatibetan, gertatu izana jaitsiera nabarmenenak. 
Bestetik, igoera Erakundeak eta beste batzuk kategorian baino ez da 
ikusi: % 2,5; hau da, 4.080 enpresa gehiago, zifra absolutuetan, eta % 
5,1eko pisua, guztirakoaren gainean.

Taulak ematen digun argazkia ulertzeko, bi dira kontuan hartu beharre-
ko gauzak: batetik, enpresen zenbateko absolutua aurreko urtetik hona 
jaitsi dela; eta bestetik, zenbait enpresatan aldaketak egon direla, eta 
litekeena da euren eite juridikoa ere aldatu izana. Ildo horretatik, lehen 
ere aipatu dugun “Retrato de la PYME 2011” txostenak zera dio: “[...] 
Sozietate Anonimoaren eite juridikoak gero eta indar gutxiago du Sozie-
tate Mugatuaren eta Ondasun-erkidegoaren aldean; batez ere, aurrene-
koaren aldean, tamaina txikiko enpresa bat sortzeko askoz egokiagoa 
delako. Joera hori areagotuko dela dirudi, gainera: Enpresa Berria So-
zietate Mugatua (EBSM) sortzeak zera ekarri du, lehen Pertsona Fisikora 
jotzen zuten hainbatek, langile autonomoek batik bat, eite juridiko berri 
hori nahiago izatea, enpresa eratzeko epeak laburtu ez ezik, norberaren 
eta enpresaren ondasunak banatzeko aukera ere ematen duelako”.
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Bizkaia

186.303

95.871 101.900 104.838

199.310 203.911

EAEko enpresa-sarea

Euskal ekonomiak segidako bi urtez batu ditu hazkunde tasa negati-
boak. 2010ean, aldiz, joera aldatu eta % 0,3ko hazkundea izan du. Go-
rakada txikia izanik ere, EAEko ekonomia suspertzeko bidean da, ge-
hienbat esportazioek bultzatuta. Edonola ere, 2009an enpresa kopurua 
gutxitzen hasi zen, eta oraindik ere horrela jarraitzen du: urte horretan, 
enpresen guztirako zenbatekoak % 0,9 egin zuen atzera.

Eustaten Jarduera Ekonomikoen Direktorioak (DIRAE) 2010eko 
urtarrilaren 1ean emandako datuen arabera, data horretan guztira 
191.057 establezimendu zegoen erregistratuta. Horrek esan nahi du 
2009ko datuarekin alderatuta 11.036 entitate gutxiago dagoela, % 5,5 
gutxiago alegia.

Enpleguen datuetan bilakaera horrek badu eraginik: horren erakusga-
rri da zenbatutako enpresetan okupatutako langileak % 4,9 jaitsi iza-
na. Edo beste modu batera esanda, 46.466 lanpostu gutxiago daude: 
2009an 952.510 langile okupatu zegoen, eta 2010ean, 906.044.

Aipatutako parametro horiek lurraldez lurralde nola banatzen diren az-
tertuz gero, zera ageri da: 2010ean Bizkaian 99.086 establezimendu 
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zenbatu direla, EAE osoko % 51,9, eta 2009an baino % 5,3 gutxiago. 
Enpleguari begira, Bizkaian EAE guztirako lanpostuen % 50,7 daude. 
Halako datua izanik ere, Bizkaian beste bi lurraldeetan baino atze-
rago egin du okupatuen kopuruak: % 5,3. Hau da, 2009an Bizkaian 
486.100 enplegu bazegoen, 2010ean 460.094 izan dira guztira erre-
gistratutakoak. Edonola ere, Gipuzkoan eta Araban nabarmenagoa 
izan da establezimendu kopuruen beherakada: aurrenekoaren ka-
suan, % 5,7; eta bigarrenean, % 5,6. Jakina, enpresen bolumenaren 
atzerakada horrek enpleguaren datuei eragiten die, eta horiek ere ne-
gatiboak dira, Bizkaikoak bezain txarrak ez diren arren. Gipuzkoan % 
4,7 murriztu dira, eta Araban, % 3,7.

Azken bost urteetako egoeraren erradiografiak erakusten duenez, 
EAEn eta Bizkaian enpresen kopuruak gora egin du, oro har, 2006ko 
datuarekin alderatuta: EAEn, % 2,6 (+4.754), eta Bizkaian, % 3,3 
(+3.215). Hala ere, ordutik honako bilakaera ez da homogeneoa izan, 
eta 2009an guztirako bolumena atzerantz zihoala ikusi zen, gutxika-
gutxika hasieran, eta erritmo biziagoan 2010ean.

1. grafikoa: EAEko eta Bizkaiko establezimendu kopuruaren bilakaera. 2006-2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.
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2010eko EAEko jarduera sektoreen datuei begira, enpresa gehien 
batzen dituztenak Merkataritza, Garraioa eta Ostalaritza dira, guztien 
% 39, hain zuzen ere. Horien atzetik, Banka, Aseguruak, Higiezinen 
Jarduerak eta Lanbide Jarduerak daude, % 21,2ko datuarekin. Hirugarren 
tokian, % 15,5ekin, Eraikuntza. Gainerako sektoreek, hala nola Herri-
administrazioek, Hezkuntzak, Osasunak eta Gizarte-zerbitzuek % 8 
osatzen dute, eta zerrendan behera, Industria eta Energia, % 7,5ekin, 
Arte eta Aisialdiko Jarduerak eta Beste Zerbitzu batzuk % 7,1ekin, eta 
azkenik, Informazioa eta Komunikazioak % 1,7rekin.

Bizkaiko eta EAEko datuen artean alde txikia dago, oro har: ehuneko 
handiena Merkataritza, Garraioa eta Ostalaritzaren sektoreari dagokio, 
% 40,2 (establezimendu guztien gainean), hau da, EAEko batez beste-
koa baino % 1,2 gora. Bizkaian ere, Banka, Aseguruak, Higiezinak eta 
Lanbide Jarduerak daude bigarren tokian, % 22,1eko datuarekin, eta 
gero, Eraikuntza, % 14,8rekin. Azkenik, Industria eta Energia jarduerak 
guztirakoen % 6,5 dira Bizkaian, EAEko % 7,5eko datuaren aldean.

EAEn pertsona gehien enplegatzen dituen jarduera sektorea Merkata-
ritza, Garraioa eta Ostalaritzarena da: denetara, 239.682 lanpostu, hau 
da, guztirakoaren % 26,4. Gero, Industria eta Energiarena dator, 200.112 
langilerekin, hau da, guztirako lanpostuen % 22.

Bizkaian ere Merkataritza, Garraioa eta Ostalaritzaren sektorea dago en-
plegu gehienen atzetik: 125.900; guztirako lanpostuen % 27,3. Bigarren 
tokian ere, gauza bera: Industria eta Energiak 79.866 pertsonari ematen 
dio lana, hots, guztirakoaren % 17,3.

4. taula: Enpresak eta Enplegua entitatearen tamainaren arabera, EAEn eta 
Bizkaian. 2010.2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa eta geuk egina.

TAMAINA
EAE BIZKAIA

ENPRESAK ENPLEGUA ENPRESAK ENPLEGUA
0-2 % 74,1 % 19,1 % 75 % 19,9
3-9 % 18,7 % 18,1 % 18,1 % 17,8
10-49 % 6 % 25,6 % 5,7 % 25,2
>50 % 1,2 % 37,2 % 1,2 % 37,1

Enpresen tamainari begira, euskal konpainien % 92,8 mikroenpresak 
dira (0-9 soldatapeko langile dituztenak). Horrenbeste enpresa izanik 
ere, enplegu guztiaren % 37,2 baino ez dute sortzen. Ehuneko horixe, 
% 37,2, dagokie soldatapeko 50 langile edo gehiago dituztenei, EAE-
ko enpresa guztien % 1,2 diren arren. Bizkaian, mikroenpresak are 
gehiago dira, % 93,1, nahiz eta horiek sortzen duten enplegua ez den 
EAEko mailara iristen: % 36,7.

EAEn zein Bizkaiko lurraldean, tamaina txikiko enpresek (10etik 49ra 
soldatapeko langile) okupatu guztien laurdena pasatxo biltzen dute.

Oro har, EAEko lan-entitate bakoitzean 13,9 lanpostu daude, batez 
beste. Bizkaian, aldiz, datua 12,4 langilekoa da. Bi eremuen arteko 
alde txiki hori guztiz normala da, EAEko enpresen batez besteko ta-
maina ere handiagoa delako.

Enpresen demografia
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Enpresen demografia [

EAEn egoitza soziala duten enpresak 167.270 izan dira 2010ean, eta esta-
blezimenduak, 191.057. Aurreko urtean legez, 2010ean ere EAEko enpresa 
kopuruak saldo negatiboa izan du: 11.036 entitate guztira. 2009an, esate-
rako, 1.794 enpresa gutxiago zenbatu ziren.

Konparaketa eginez gero, agerikoa da alde handia dagoela establezimen-
duen alta eta baja erregistroen artean: aurrenekoak % 4,2 igo ziren, 2009ko 
datuekiko, eta baja erregistroak, % 63. Okupazioaren aldetik, entitate berriek 
% 0,2ko igoera ekarri zuten, aurreko urtearekiko sortutako enplegu bolu-
menari begira. Alderantziz, suntsitutako lanpostuen datua % 68,1 igo zen, 
2009an lortutako datuen aldean.

Establezimenduen kopurua jarduera orotan jaitsi da, hauetan izan ezik: 
Herri-administrazioak, Hezkuntza, Osasun jarduerak eta Gizarte zerbitzuak. 
Izan ere, horien guztien datuen batuketa egitean, emaitza 62 establezimen-
du gehiagokoa besterik ez da. Enpleguaren aldetik saldo positiboa izan duen 
kategoria bakarra ere horixe izan da: 2.087 okupatu gehiago.

Zifra absolutuetan neurtuta, enplegu kopuru handienak galdu dituztenak 
hauexek izan dira: Industria eta Energia (-21.754), Eraikuntza (-10.767) 
5. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen demografia jardueraren arabera. 2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.
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Enpresen demografia [

eta Lanbide eta Administrazio jarduerak (-8.070). Establezimenduak 
ixteagatiko saldo negatibo orokor nabarmenena Merkataritza, Garraioa 
eta Ostalaritzaren kategoriak lortu du, eta horren atzetik, oso hurbil, 
Eraikuntzaren kategoriak.

Enpresek aukeratutako eite juridikoari begira, gehiengoak Pertsona 
Fisiko gisa izena ematea erabaki du. Alta berrien % 67 horiei dagokie, 
baita erregistratutako bajen % 71,4 ere. Aipagarria da enpleguaren 
saldo orokor negatiboenak kategoria hauetan bildu izana: Sozieta-
te Anonimoak (-17.756), Mugatuak (-16.596) eta Pertsona Fisikoak 
(-13.290). Beste muturrean, okupazioaren datuei begira beti ere, ba-
dira gorakada apala izanagatik saldo orokor positiboa lortu duten bost 
kategoria ere. Dena den, apaltasun hori dela medio, bost kategoria 
horiek ez dira kategoria nagusietako enpleguen suntsitzeari aurre 
egiteko gai. Azkenik, ezin daiteke aipatzeke utzi bi formula juridiko 
nagusiak alor publikoarekin zerikusia dutenak direla, hain justu ere: 
Organismo autonomoak eta asimilatuak, eta kongregazio eta erakun-
de erlijiosoak (+1.000), eta Estatuko eta Autonomia Erkidegoetako 
Administrazioaren organoak (+892).

JARDUERA
ALTAK BAJAK ALDAKETEN SALDOA GUZTIRAKO SALDOA

Establ. Enplegua Establ. Enplegua Establ. Enplegua Establ. Enplegua
Industria eta Energia 1.091 2.609 1.541 4.849 -30 -19.514 -480 -21.754
Eraikuntza 2.859 5.014 6.902 10.816 20 -4.965 -4.023 -10.767
Merkataritza, Garraioa eta Ostalaritza 4.056 9.323 8.357 14.166 79 -796 -4.222 -5.639
Informazioa eta Komunikazioa 426 1.532 568 1.853 -92 -527 -234 -848
Finantza-jarduerak eta Aseguruak 365 718 458 891 -9 -308 -102 -481
Higiezinen jarduerak 363 429 789 959 0 -228 -426 -758
Lanbide eta Administrazio jarduerak 2.795 4.940 3.954 9.679 32 -3.331 -1.127 -8.070
Herri-administrazioak, Hezkuntza, Osasun jar-
duerak eta Gizarte zerbitzuak 1.411 4.532 1.390 4.781 41 2.336 62 2.087

Arte eta aisialdiko jarduerak eta Beste batzuk 980 1.733 1.423 1.983 -41 14 -484 -236
Guztira 14.346 30.830 25.382 49.977 0 -27.319 -11.036 -46.466
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Enpresen demografia [6. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen demografia forma juridikoaren arabera. 2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

JARDUERA
ALTAK BAJAK ALDAKETEN SALDOA SALDO GLOBAL

2009-2010
Establ. Enplegua Establ. Enplegua Establ. Enplegua Establ. Enplegua

Pertsona fisikoa 9.618 10.669 18.127 20.515 -75 -3.444 -8.584 -13.290
Sozietate Anonimoa 341 3.675 938 8.044 -191 -13.387 -788 -17.756
Sozietate Mugatua 3.028 10.471 4.240 14.292 293 -12.775 -919 -16.596
Beste sozietate mota bat 499 2.176 751 1.667 -31 -148 -283 361
Ondasun-erkidegoa 345 732 1.073 1.983 -74 -321 -802 -1.572
Sozietate Kooperatiboa 137 1.136 118 710 66 -350 85 76
Tokiko korporazioa 61 509 27 181 1 91 35 419
Organismo autonomoa edo Asimilatua. 
Erakunde erlijiosoa 115 528 50 365 15 837 80 1.000

Estatuko eta Autonomia Erkidegoetako 
Administrazioaren organoak 202 934 58 2.220 -4 2.178 140 892

Guztira 14.346 30.830 25.382 49.977 0 -27.319 -11.036 -46.466



 

187. or.

 
Jarduera ekonomikoa9

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Grafikoak • Taulak

Dokumentua 
osorik

Bilboko enpresa-sarea

Enpresa establezimenduak [

Jardueraren arabera  [

2010ean Bilbon jardun izan diren establezimenduak 36.518 izan dira, 
aurreko urtean baino % 6,1 gutxiago: 2.369 lokal gutxiago, beraz.
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Xehekako merkataritza beste eremuetan ba-
tutako datuekin alderatzea

2. grafikoa: Bilboko establezimendu kopuruaren aldakuntza, jardueraren arabera. 2009-2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

Establezimenduen datuak enpleguaren parametroetara ekarrita, zera 
ageri zaigu: horietan okupatutako biztanle guztiak 163.511 izan direla, 
2009an baino gutxiago (175.608). Hau da, aurreko urtearekiko 12.097 
lanpostu galdu dira eta % 6,9 enplegatu gutxiago dago. Bestalde, 

establezimenduko lanpostuen batez besteko kopuruak ere atzera 
egin du, asko izan ez bada ere: 2010ean, batez beste 4,47 lanpostu 
eskaintzen zuten establezimenduek, eta 2009an, 4,52.

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

201020092.569

2.498

934

138

2.517

2.489

905

139
9.473

8.973
869

800
1.188

1.138
2.508

2.136

9.499
8.825

2.814
2.734

4.879
4.344

1.520
1.419

Arte, aisialdi eta entretenimenduko jarduerak eta 
beste zerbitzu batzuk

Higiezin jarduerak eta Enpresentzako zerbitzuak

Hezkuntza

Finantza eta aseguru jarduerak

Dendak eta konponketak

Osasun eta Gizarte Zerbitzuak

Informazioa eta komunikazioa

Ostalaritza

Herri-administrazioak, Def. eta Gizarte Segurantza

Garraioa eta biltegiratzea

Eraikuntza

Industria eta energia



 

188. or.

 
Jarduera ekonomikoa9

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Grafikoak • Taulak

Dokumentua 
osorik

2010eko datuen arabera, Bilboko establezimendu guztien % 50 ia-ia ho-
nako hauei dagokie: Higiezinetan eta Enpresentzako zerbitzuetan (8.973) 
aritutakoak eta Merkataritza eta Konponketetan (8.925) jardun direnak. Ur-
tetik urterako konparaketan, ehuneko hori bi hamarren igo da 2009. urteare-
kiko. Datu absolutuetan, ordea, 2010ean Bilbok bi jarduera nagusi horietan 
hainbat establezimenduk itxi duela ikusi du: 1.074, guztira.

Aintzat hartutako jarduerei soilik erreparatuta, urtetik urterako datuen be-
herakada oro har denetan gertatu dela ageri da. Ehunekotan jaitsiera na-
barmenenak izan dituztenak hauexek dira: Garraioa eta Biltegiratzea (-% 
19,6), Eraikuntza (-% 10,9), Merkataritza eta Konponketak (-% 6) eta Indus-
tria eta Energia (-% 6,6).

Okupatutakoen kopuru handiena duen jarduera Higiezinen eta Enpresen-
tzako Zerbitzuena da: guztira, 36.141 pertsona, hots, soldatapeko langile 
guztien % 22,1. Jarduera horren atzetik, Merkataritza eta Konponketen ar-
loan dihardute okupatutako pertsona gehienak, 24.853; hau da, enplegatu-
tako guztien % 15,2.

Lurralde batetik bestera dagoen aldea kontuan hartuta, Merkataritza eta 
Konponketen kategorian batzen dira EAEko zein Bizkaiko eta hiriburuko 
establezimenduen % 25. Bilboren kasuan, Higiezinen eta Enpresentzako 

7. taula: Establezimenduen bolumena eta banaketa, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

JARDUERA-ARLOAK EAE BIZKAIA BILBO
Industria eta Energia 14.404 % 7,5 6.447 % 6,5 1.419 % 3,9
Eraikuntza 29.656 % 15,5 14.668 % 14,8 4.344 % 11,9
Dendak eta konponketak 47.012 % 24,6 24.909 % 25,1 8.925 % 24,4
Ostalaritza 14.738 % 7,7 7.994 % 8,1 2.734 % 7,5
Garraioa, Biltegiratzea eta Komunikazioak 16.170 % 8,4 8.620 % 8,8 2.936 % 8
Finantza-jarduerak eta Aseguruak 5.137 % 2,8 2.719 % 2,7 1.138 % 3,1
Higiezin jarduerak eta Enpresentzako Zerbitzuak 35.100 % 18,4 19.075 % 19,3 8.973 % 24,6
Herri-administrazioak 1.153 % 0,6 514 % 0,5 138 % 0,4
Hezkuntza 5.259 % 2,8 2.620 % 2,6 905 % 2,5
Osasun jarduerak, Gizarte zerbitzuak, Aisialdiko 
jarduerak eta Beste batzuk 22.428 % 11,7 11.520 % 11,6 5.006 % 13,7

Guztira 191.057 % 100 99.086 % 100 36.518 % 100

Zerbitzuen kategoria maila bertsuan ibili da (Bizkaian, ordea, % 19,3ko 
datua batu da; eta EAEn, % 18,4koa).

Bestetik, Industria eta Energiaren eta Eraikuntzaren kategorietan, Bilbon 
erregistratutako ehunekoak beste eremuetan bildutakoen nahiko atzetik 
ibili dira. Eta Osasunean, Gizarte Zerbitzuetan, Aisialdikoetan eta Beste 
batzuetan, kontrakoa gertatu da; hau da, Bilbok Bizkaiko eta EAEko da-
tuak gainditzea lortu du.

Enpleguaren datuei begira, Merkataritzan ez da alde handirik egon hiru 
eremuen artean. Okupazioa guztirako enplegatuen % 15etik % 16ra bi-
tartekoa izan da, denetan ere. Eremu batetik besterako gorabehera na-
barmenenak beste hauetan azaldu dira: Industria eta Energia (Bilbon, % 
5,1; Bizkaian, % 17,3; eta EAEn, % 22,1); Higiezinak eta Enpresentzako 
Zerbitzuak (Bilbon beste inon baino okupazio handiagoa erregistratu da: 
% 22,1); Osasuna, Gizarte Zerbitzuak, Aisialdikoak eta Beste batzuk 
(hor ere, hiriburuan erregistratutako datua gainerakoena baino handia-
goa izan da: % 15; Bizkaian, % 11,5; eta EAEn, % 11,1).
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8. taula: Enpleguaren bolumena eta banaketa, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

JARDUERA-ARLOAK EAE BIZKAIA BILBO
Industria eta Energia 200.112 % 22,1 79.866 % 17,3 8.291 % 5,1
Eraikuntza 87.597 % 9,6 47.906 % 10,5 14.304 % 8,7
Dendak eta konponketak 142.731 % 15,7 75.163 % 16,3 24.853 % 15,2
Ostalaritza 51.301 % 5,7 26.095 % 5,8 9.410 % 5,8
Garraioa, Biltegiratzea eta Komunikazioak 69.140 % 7,6 40.084 % 8,7 17.371 % 10,6
Finantza-jarduerak eta Aseguruak 21.983 % 2,4 12.011 % 2,6 7.585 4,6
Higiezin jarduerak eta Enpresentzako Zerbitzuak 127.272 % 14,1 74.068 % 16 36.141 % 22,1
Herri-administrazioak 43.617 % 4,9 20.834 % 4,5 10.771 % 6,6
Hezkuntza 61.161 % 6,8 31.142 % 6,8 10.343 % 6,3
Osasun jarduerak, Gizarte zerbitzuak, Aisialdiko 
jarduerak eta Beste batzuk 101.130 % 11,1 52.925 % 11,5 24.442 % 15

Guztira 906.044 % 100 460.094 % 100 163.511 % 100
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Barrutien arabera [

Bilboko establezimenduek bizi duten egoera ekonomiko zail honetan, 
2010ean barruti batean eta bestean nola moldatu diren ikusita, Abando bes-
te behin erreferentziazko gune dela onartu behar da: bertan dago hiriburu 
osoko establezimendu kopuru handiena. Aurreko urtearekiko 410 establezi-
mendu galdu bazituen ere (-% 4,1), guztirako datuarekiko duen pisuak go-
rantz jarraitzen du, eta dagoeneko udalerrian zenbatutako lokalen % 39ra 
heldu da (2009an % 38,2ko datura heldu zen, eta 2008an, % 37,9ra).

Zerrenda horretan, Ibaiondo dago Abandoren atzetik. Bertan 345 lokal galdu 
dira (-% 6,5) eta 2010ean 4.957 zenbatu dira, guztirakoaren % 13,6. Hi-
rugarren tokian Deustu dago, establezimendu guztien % 11,7rekin. Barruti 
horretan 331 lokal galdu direnez (-% 7), 2010ean 4.285 zenbatu dira.

Establezimendu kopuru txikienak, oraingoan ere, Otxarkoaga-Txurdinagan 

izan dituzte, 3. barrutian. Bilboko lokalen % 3,4 baino ez daude bertan. 
Eta hori gutxi balitz bezala, 3. barruti horretan erregistratu da 2010ean 
udalerri osoko portzentajezko jaitsierarik nabarmenena (Uribarriren atze-
tik, non % 9,6 murriztu baita saltokien kopurua).

Udalerrian 1.000 biztanleko 103,2ko establezimendukoa da enpresa-
dentsitatea; nahiko ratio altua, beraz. Datu hori aztertu beharra dago, 
baina. Izan ere, 275,4 establezimenduko dentsitatearekin, Abandok ba-
tez besteko datuarengan duen eragina kontuan hartzeko modukoa de-
lako. Horrela, bada, gainerako barrutietako parametroak bata bestearen 
nahiko antzekoak dira, gutxi gorabehera: Deustun, 84,1ekoa; Ibaiondon, 
80,6koa; Begoñan, 76,7koa; eta azkenik, Otxarkoaga-Txurdinagan, uda-
lerriko maila txikiena duena, 44,4koa.

3. grafikoa: Bilboko establezimenduen kopurua eta enpresa-dentsitatea, 
barrutiaren arabera. 2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa. Udal errolda. 
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Tamainaren arabera [

Bilboko enpresen sareak unitate oso txikietan banatzeko joerari eusten dio. 
Hala ere, beharrezkoa da enpresen motari eta garatzen duten jarduerari 
erreparatzea azterketa sakonagoa egiteko.

Bilbon, enpresa guztien % 94 mikroenpresak dira (34.315 establezimendu), 
soldatapeko 0 langiletik 9ra dituztenak. Gainerakoen artean, % 4,9 (1.801) 
enpresa txikiak dira, eta % 1,1 (402) 50 langile edo gehiago kontratatuta 
dituztenak. Bilboko datuak EAEkoekin edo Bizkaikoekin alderatuz gero, 
enpresa txikiagoak batzeko joera Bilbon are nabarmenagoa dela ageri da. 
Esan bezala, mikroenpresen ehunekoa Bilbon % 94koa da; eta EAEn eta 
Bizkaiko lurraldean, aldiz, % 92,8koa eta % 93,1ekoa, hurrenkera horretan.

Enpresa sareko banaketa hori enpleguaren alorrera ekarrita, ondoko datu 
hauek nabarmendu behar dira: 0 langiletik 9ra bitarteko tartean aintzat hartu-
tako enpleguaren % 39,3 batzen da. Datu hori, 50 langile edo gehiago dituz-
ten enpresetan sortzen den enpleguarekin bat dator, ia-ia: % 38,5. Enpresa 

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

Enpresa establezimenduak [
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Tamainaren arabera [

Nortasun juridikoaren arabera
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4. grafikoa: Establezimenduen banaketa, tamainaren arabera. 2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

txikiak, ordea, bi kategoria horien oso atzetik daude, % 22,2ko datuare-
kin. Azkenik, aipatzekoa da establezimenduko batez besteko enplega-
tuen kopurua 4,5 pertsonakoa izan dela 2010ean, 2009koaren antzera. 
Bilbon baino datu hobexeagoak lortu dira EAEn eta Bizkaian, 4,7 eta 4,6 
pertsona, hurrenez hurren.

Enpresen tamainaren eta jardueraren arteko loturari erreparatuta, ratio 
onenak dituztenak hauek dira: Herri-administrazioak eta Gizarte Zer-
bitzuak, establezimenduko 78 pertsonarekin; Hezkuntza, 11,4rekin, eta 
Informazioa eta Komunikazioak, 10,9rekin. Sailkapenaren beste mutu-
rrean daudenak, ordea, beste hauek dira: Ostalaritza, establezimenduko 
3,4 pertsonarekin; Eraikuntza, 3,3rekin; Merkataritza eta Konponketak, 
2,8rekin; eta azkenik, Higiezinak, 1,3rekin.

Parametro horiek Bizkaiko lurraldean eta EAEn bildutako datuekin konpa-
ratzean, alde handienak honako jarduera hauetan ikusi ditugu: Industria 
eta Energiaren alorrean, Bilbon establezimenduko 5,8 pertsona daude; 
aldiz, Bizkaian, 12,4, eta EAEn, 13,9. Informazio eta Komunikazioen alo-
rrean, beste hainbeste: Bilbon, 10,9ko ratioa; eta Bizkaian eta EAEn, 8,8 
eta 7,1, hurrenez hurren.3tik 5era 6tik 9ra 10etik 19ra 20tik 49ra ≥ 500tik 2ra
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Nortasun juridikoaren arabera [

Bilboko enpresa gehienak Pertsona Juridikoaren forma juridikoaren 
pean izena emanda daude; guztirakoaren % 52,5. Aurreko ekitaldiare-
kin konparatuta, zifra absolutuetan pertsona juridikoen kopuruak behe-
ra egin duela esan behar da: 1.645 entitate gutxiago izan dira (-% 7,9). 
Enpresa horiek guztirakoaren gainean daukaten pisuak ere behera egin 
du, % 53,6tik % 52,5era.

Sozietate Mugatuek ere beherantz jo dute (-% 3,1) eta aintzat hartutako 
entitate guztien % 29,3ra heldu dira. Gainerako forma juridikoak ere jaitsi 
egin dira: Sozietate Anonimoak, % 7,9; eta Beste sozietate eta elkarte 
batzuk, % 4,4. Izan ere, gora egin duen kategoria bakarra Beste forma 
juridiko batzuei dagokiena da, % 4,1, nahiz eta guztirakoaren gainean 
horrek duen pisua % 1,4koa besterik ez den izan.

Gainerako eremuetan ere Pertsona Fisikoaren forma izan da hauta-
tuena enpresen artean, beti ere % 50eko datutik gora. Hala ere, ka-
tegoria horixe bera da gehien jaitsi dena: Bilbon, Bilbo Handian eta 
EAEn -% 7,9; eta Bizkaian, -% 7,3. Sozietate Mugatuek ere, Bilbon 
izan ezik, behera egin dute eremu guztietan, baina ez horrenbeste: 
-% 2. Azkenik, Beste forma juridiko batzuen kategorian ikusitako go-
rakada orokorra % 7 ingurukoa izan da Bizkaian eta EAEn. Zifra abso-
lutuetan, berriz, ez da eremu bakar batean ere % 2ra heldu.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.
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(3) Ikus “ETEak Estatuan” idatz-zatiaren 1. oharra, kategoria juridikoen gora eta beherako mugimenduen ingurukoa.

5. grafikoa: Establezimenduen banaketa nortasun juridikoaren arabera. 2010.
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JARDUERA 2000 2010 ∆
Establezimenduak 34.128 36.518 % 7
Enplegua 143.067 163.511 % 14,3

9. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen aldakuntza. 2000-2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.
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2000tik 2010era bitarteko aldakuntza [

Bilboko XXI. mendeko lehen hamarkadaren argazkian establezimenduen 
eta pertsona okupatuen susperraldia ikusgai dago. Enplegu-tasa % 14,3 
hazi da epe horretan, establezimenduen bolumenaren gorakadaren (% 
7) halako bi.

Establezimenduen bilakaera demografikoa 2002tik 2010era bitartean 
aztertu da, eta emaitzak kaskarrak izan dira, 2009an hasi zen joera ne-
gatiboa bizkortu delako. Izan ere, aurreko ekitaldi horrekin alderatuta, 
2010ean alta kopurua igo egin da, baina urtetik urterako baja kopurua 
nola hazi den ikusita, saldo orokorra azken bederatzi urteetako nega-
tiboena izan da. Kontuan hartu behar da hiribilduan establezimenduen 
saldoa positiboa erregistratu dela 2003tik hona, eta 2009ra arte ez dela 
zifra makalagoen berririk izan: 2008tik aurrerako joera aldaketak ekarri 
ditu, beraz, azken bost urteetako aurreneko parametro negatiboak.

Hiribilduan bideratutako jarduerak bi ardatz nagusiren inguruan egituratu 
dira: Merkataritza eta Enpresentzako Zerbitzuak. Bilbo industrialaren irudia 
behin betiko utzi da atzean, eta gaur egungo hiriak, hirigintzako eraldaketa 
lagun izanik, sare produktiboa goitik behera itxuraldatzeari ekin dio.

6. grafikoa: Bilboko establezimenduen demografiaren bilakaera. 2002-2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

Azken hamar urteetako jarduera-arloen bilakaerak gora behera 
aipagarriak ekarri dizkigu. Lehenik, ondoko sektore hauen gorakada 
handia: Eraikuntza (% 52), Higiezin eta Alokairu jarduerak eta 
Enpresentzako zerbitzuak (% 36,1), Herri-administrazioak (% 16), 
eta Beste zerbitzu-jarduera batzuk (% 17,6). Bigarrenik, beste alor 
hauetan bizitako beherakada ere ez da nolanahikoa izan: Industria 
eta Energia (-% 35), Merkataritza (-% 10,8) eta Ostalaritza (-% 16,5).

Enpleguari begira, nola Industria jarduerak nabarmen jaitsi diren, 
sektore horretan ziharduten soldatapeko langileak ere % 37,4 
gutxiago dira. Beste muturrean, badira lanpostu anitz sortu dituzten 
jarduerek: hala nola, Garraioa, Biltegiratzea eta Komunikazioak 
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(% 57,3), Beste zerbitzu jarduera batzuk (% 45,2), eta Higiezin eta 
Alokairu jarduerak eta Enpresentzako Zerbitzuak (% 28,3). Zenbait 
kategoriatan, gainera, establezimenduen kopurua murrizteak ez du 
berekin ekarri lanpostuak galtzea. Hala gertatu da, behinik behin, 
Merkataritza eta Konponketetan, Ostalaritzan, eta Garraio, Biltegiratze 
eta Komunikazioen alorrean ere. Baliteke lanpostuen kopuruaren 
10. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen aldakuntza jardueraren arabera. 2000-2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

JARDUERA 2000 2010 ∆
Establ. Enplegua Establ. Enplegua Establ. Enplegua

Industria eta Energia 2.183 13.243 1.419 8.291 -% 35 -% 37,4
Eraikuntza 2.853 12.706 4.344 14.304 % 52,2 % 12,6
Dendak eta konponketak 10.012 24.674 8.925 24.853 -% 10,8 % 0,7
Ostalaritza 3.274 8.514 2.734 9.410 -1% 6,5 % 10
Garraioa, Biltegiratzea eta Komunikazioak 2.943 11.043 2.936 17.371 -% 4,5 % 57,3
Finantza-jarduerak eta Aseguruak 1.091 8.241 1.138 7.585 % 4,3 -% 8
Higiezin eta Alokairu jarduerak eta Enpresentzako Zerbitzuak 6.590 28.163 8.973 36.141 % 36,1 % 28,3
Administrazio Publikoak 119 10.541 138 10.771 % 16 % 2,2
Hezkuntza 808 9.109 905 10.343 % 12 % 13,5
Beste zerbitzu-jarduera batzuk 4.255 16.833 5.006 24.442 % 17,6 % 45,2
Guztira 34.128 143.067 36.518 163.511 -%  7 14,3

mantentze horren atzean establezimenduen tamaina handitu izana 
egotea. Beste arrazoi bat negozio-ereduaren aldaketa izan daiteke; 
izan ere, hainbat enpresek udalerriko erdigunean batzeko joera 
agertu dute, muturreko auzoen kalterako.

11. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza eta banaketa barrutiaren arabera. 2000-2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

BARRUTIAK 2000 2010 ∆
Establ. % Establ. % Establ. %

Deustu 4.141 % 12,1 4.285 % 11,7 144 % 3,5
Uribarri 2.625 % 7,7 2.460 % 6,7 -165 -% 6,3
Otxarkoaga-Txurdinaga 1.172 % 3,4 1.255 % 3,4 83 % 7,1
Begoña 3.470 % 10,2 3.273 % 9 -197 -% 5,7
Ibaiondo 4.545 % 13,3 4.957 % 13,6 412 % 9,1
Abando 12.364 % 36,2 14.234 % 39 1.870 % 15,1
Errekalde 3.609 % 10,6 3.523 % 9,6 -86 -% 2,4
Basurto- Zorrotza 2.202 % 6,5 2.375 % 6,5 173 % 7,8
Inon Kokatu Gabeak ------ ------ 156 0,5 156 ------
Guztira 34.128 % 100,0 36.518 % 100 2.390 % 7
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12. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza enpresaren tamainaren arabera. 2000-2010.

LANGILE KOPURUA 2000 2010 ∆
Establezimenduak Establezimenduak Establezimenduak %

0-2 26.254 27.714 1.460 % 5,6
3-5 4.541 4.930 389 % 8,6
6-9 1.431 1.671 240 % 16,8
10-19 1.020 1.092 72 % 7,1
20-49 558 709 151 % 27
>=50 324 402 78 % 24,1
Guztira 34.128 36.518 2.390 % 7

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

Establezimenduen bilakaera ezberdina izan da barruti batzuetan eta 
besteetan. Horren erakusgarri da Abandon erregistratuko % 15eko datu 
positiboa, azken hamar urteetan gehien hazi den barrutia. Bilakaera 
negatiboa izan duten hiru barruti badaude ere, Uribarri, Begoña eta 
Errekalde, hamar urteko epe horretako saldo orokorra positiboa izan da 
(2.390 establezimendu gehiago). Denarekin ere, 2009an beherantz egin 
zuten barruti gehienek eta 2010ean bide beretik jarraitu dute.

Enpresen tamainari erreparatuta, ageri dena zera da: azken hamar urtee-
tan, langile kopuruen tarte guztietan hazi dela establezimenduen kopurua. 
Zifra absolutuetan egindako ebaluazioan, langile kopuruen tarte txikienean 
dauden enpresak hazi dira gehien (+ 1.460); hau da, langile gutxien dituz-
ten enpresak izan dira berriki sortutako gehienak. Tarte batzuen eta besteen 
datuak ehunekotan ematean, ordea, gehien hazi direnak langile kopuru 

handienak dituztenak izan dira, goiko tarteetakoak, alegia: 20-49 langile 
bitartekoak, + % 27 (hau da, 151 establezimendu berriko saldo positi-
boa); eta 50 langile baino gehiago dituztenak, +% 24,1. Halaber, aipatu 
beharra dago 6-9 langile bitarteko enpresen tartean ere (erdiko tartean) 
240 lokal berri sortu direla (+% 16,8). Datu horiei guztiei kasu eginik, 
argi dago udalerrian establezimenduek izan duten gorakada handiena 
proportzionalki hazi diren erdiko eta goiko tarteetako establezimenduen 
eraginez etorri dela.

Enpresen eite juridikoari begira, bi dira hazi diren erregimenak: bata, So-
zietate Mugatua (% 81,7; 4.815 establezimendu gehiago); bestea, Beste 
sozietate eta elkarte batzuk (% 25,4). Gainerako forma juridikoetan datu 
negatiboak lortu dira; horien artean aipatu beharrekoa da Sozietate Ano-
nimoen kategoria, % 21,2 egin baitu behera (zifra absolutuetan, 2.312 
establezimendu gutxiago egon dira kategoria horretan 2010ean).

13. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza nortasun juridikoaren arabera. 2000-2010.

NORTASUN JURIDIKOA 2000 2010 ∆
Establezimenduak Establezimenduak Establezimenduak %

Pertsona fisikoa 21.494 19.182 -2.312 -% 10,7
Sozietate Anonimoa 3.473 2.736 -737 -% 21,2
Sozietate Mugatua 5.895 10.710 4.815 % 81,7
Beste sozietate eta elkarte 
batzuk 2.719 3.409 690 % 25,4

Bestelako forma juridikoak 547 481 -66 -% 12,1
Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.
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2010. urtean 744 sozietate berri sortu dira guztira, 2009ko datuarekin 
alderatuta, 16 gehiago. Gehienak urteko lehen sei hilekoan sortutakoak 
izan dira, % 56,2, eta uztailetik aurrerako erritmoa motelxeagoa izan da. 
Bizkaian guztira sortutako 1.725 sozietateetatik % 43 Bilbon erregistratutako 
entitate berriak izan dira.

Sortutako sozietate berri horien artean, gehienak ondoko kategorie-
tan sartu dira: Higiezinak eta Enpresentzako Zerbitzuak, 251 sozietate 
berri(guztirakoaren % 33,7); horien atzetik, Merkataritza eta Konponketak, 
159 entitate gehiago (% 21,4); eta azkenik, askoz atzerago, Zerbitzu Pu-
blikoen edo Pertsonalen atala, 83 enpresa berri (% 11,2).

2010ean eta 2009an sortutako sozietateak konparatuz gero, entitate ko-
purua handitu dutenak eta gutxitu dutenak bereizteko aukera dugu. Lehen 
multzoan hauek daude: Higiezin jarduerak eta Enpresentzako Zerbitzuak, 
+ 38; Ostalaritza, + 24; Finantza-bitartekaritza, + 15; eta azkenik, Merka-
taritza eta Konponketak, +8. Bigarren multzoan, aldiz, beste hiru hauek 
sartzen dira: Eraikuntza, - 34; Industria eta Energia, - 15; eta Garraioa, 
Biltegiratzea eta Komunikazioak, - 9.

8. grafikoa: Bilboko sozietate berrien bilakaera. 2000-2010.

Iturria: Merkataritza Ganbera.

7. grafikoa: Bilbon sortutako sozietate berriak, jardueraren arabera. 2010.

Iturria: Bilboko Merkataritza Ganbera.
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Sozietate Berriak sortzeko joerak goranzko bideari eutsi dio 2002tik au-
rrera; baita datu egonkorrekin eutsi ere. Hala erakusten du 2000-2010 
bitarteko bilakaerak. Goranzko bide horretan 2007ko datuak izan dira ai-
pagarrienak, urte horretan 1.461 sozietate berri sortu baitzen. Horren on-
doren, baina, izugarri jaitsi zen erregistratutako sozietateen kopurua eta 
2008an hasitako atzeraldiak hurrengo urtean ere jarraitu zuen. Horrela, 
2009an azken hamar urteetako entitateen bolumen txikiena erregistratu 
zen. 2010ean nolabaiteko susperraldia etorri izanagatik, sozietateen gai-
nean bildu den informazioak erakusten du oraindik hamarkada honen ba-
tez besteko datua urrun dagoela (1.154 sozietate berri urte bakoitzeko).

2000-2010 bitartean 12.698 sozietate berri erregistratu da, gehienbat 
hiru arlo hauetan: Higiezin eta Alokairu jarduerak eta Enpresentzako 
Zerbitzuak, Merkataritza eta Konponketak eta Eraikuntza (azken kate-
goria honetan sortu dira guztien % 67). Beste muturrean, sozietate berri 
gutxien sortu dituztenak hauexek izan dira: Garraioa, Biltegiratzea eta 
Komunikazioak eta Lehen sektorea.

14. taula: Sozietate berrien sorkuntza Bilbon, sektorearen arabera. 2000-2010.

Iturria: Bilboko Merkataritza Ganbera

SEKTOREAK Sozietate berriak 2000-2010 Sozietateen banaketa (%)
Higiezin eta alokairu jarduerak eta Enpresentzako zerbitzuak 4.439 % 35
Dendak eta konponketak 2.417 % 19
Eraikuntza 1.666 % 13,1
Zerbitzu publikoak edo pertsonalak 1.197 % 9,4
Industria eta energiaren sektorea 1.060 % 8,3
Finantza-bitartekaritza 852 % 6,7
Ostalaritza 653 % 5,1
Garraioa, Biltegiratzea eta Komunikazioak 379 % 3,1
Lehen sektorea 35 % 0,3
Guztira 12.698 % 100
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Gurean, xehekako saltokiek berebiziko garrantzia daukate sare 
produktiboaren baitan. EAEn, kasurako, guztira jardunean dauden 
establezimenduen % 15 dira, eta Bizkaian, bi hamarren gora: % 17. 
Jarduera sektore honek ere, nola ez, jasan izan ditu egungo egoera 
sozioekonomikoaren ajeak.

2010eko ekitaldi ekonomikoan salmentek behera egin dute oro har Eus-
kadin, 2009an beste jaitsi ez badira ere; hala azaltzen du xehekako sal-
tokien salmenten adierazleak4. Adierazle horren arabera, 2010ean -% 
0,5eko beherakada egon da EAEko salmentetan, eta 2009an, -% 3,7. 
Bizkaiko datua -% 0,6koa izan da, 2009ko -% 3,8ko ehunekotik aise go-
rago. Arabako saltokiek izan dute salmenta kopuru eskasena, -% 1,7, eta 
Gipuzkoan kontrakoa gertatu da, eta salmentek gora egin dute, gutxi izan 
bada ere (+% 0,1).

2009an eta 2010ean xehekako saltokien salmenten adierazleak 
emandako hiruhileroko datuetan 2009ko parametroen beherakada gero 
eta neurritsuago bilakatu dela ikusten da, 2010eko lehen hiruhilekoan 
susperraldiak goia jo duen arte, % 4,2ko datuarekin. Hortik aurrera, 
ordea, bigarren hiruhilekoan, goranzko joerak beherantz egin du, eta 
hirugarren hiruhilekoan datu kaskarrak are kaskarrago bihurtu dira. 
Dena den, laugarren hiruhilekoan beheranzko joera hori egonkortu 
dela dirudi.

Lurraldez lurralde aztertutako datuen arabera, Araba izan da ibilbide 
okerrena izan duena bi urte horietan. Gipuzkoa, bere aldetik, gora eta 
behera ibili da, zerra baten hortzen antzera, baina oro har, Arabak 
eta Bizkaiak baino datu hobeak lortu ditu, 2010eko III. hiruhilekoaren 

9. grafikoa: Bizkaiko Txikizkarien salmenta adierazlearen aldakuntza-tasaren bilakaera, prezio finkoekin kalkulatuta, saltoki motaren arabera, 
eta ehuneko errealetan emana. 2009-2010.

Iturria: Merkataritza Ganbera.

(4) Koiuntura ekonomikoaren bilakaeraren adierazle zuzena da, eta EAEko eta lagin sortan agertzen diren enpresen Lurralde Historikoetako salmenta nominalen arteko lotura aztertzen du, bi epe 
ezberdinetan. Adierazlea prezio finkoekin neurtu da, inflazioak salmenten aldakuntzan izandako eragina aintzat hartu gabe.
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salbuespenarekin. Bizkaiko datuak EAEn erregistratutako batez beste-
koengatik oso hurbil egon dira.

Bizkaian bi establezimendu mota aztertu dira: espezializatuak eta es-
pezializatu gabeak. Saltoki espezializatuek espezializatu gabekoek baino 
gorabehera gehiago izan dituzte. 2010eko 2. hiruhilekoan beherantz egin 
dute, eta xehekako merkataritza guztiaren batez besteko datutik behera 
amaitu dute urtea. Espezializatu gabeko saltokiak hobeto moldatu dira, 
oro har, baina esan beharra dago saldo positiboa hiruhileko bakarrean 
lortu dutela, 2010eko aurreneko hiruhilekoan. Bai batzuentzako, bai bes-
teentzako, 2010. urte bukaerak tasa negatiboak ekarri ditu; espezializatu 
gabekoen kasuan, besteen kasuan baino neurritsuagoak.

EAEko xehekako saltokietan enplegatutako langileei begira, 2009ko datu 
txarrei buelta ematea lortu da, eta orduko -% 3,2ko datua +% 0,1era hel-
du da 2010ean. Hazkunde hori Bizkaiko emaitza onei zor dizkio EAEk, 
Bizkaiko datua % 1,3koa izanik (2009an, ordea, -% 3,9koa), Erkidegoan 
ibilbide positiboa izan duen lurralde bakarra izan delako.

Araban -% 2,5 egin du behera, 2009tik aurrerako lanpostuen galeraren 
ildo beretik (urte horretan -% 5,1 jaitsi zen lurralde horretan). Eta Gi-
puzkoak ere datu negatiboei eutsirik jarraitzen du: 2009an, -% 1,2; eta 
2010ean, -% 0,6.
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Bilboko xehekako saltokiek indar handia eman diote merkataritzari, eta 
asko lagundu dute sektorea garatzen eta finkatze. Are mesedegarria-
goa izan da laguntza hori 2009ko atzeraldiak bere horretan jarraitu duen 
2010. urte honetan. Bilboko establezimenduen artean % 16,1 izan dira 
xehekako merkataritzan dihardutenak; eta horietan 16.117 pertsonari 
eman zaio lana.

Merkataritzako establezimendu gehienak Elikagaien dendak, super-
merkatuak eta beste batzuk dira: guztira, aktibo dauden 1.157 lokal. 
Horiek xehekako merkataritzaren % 32,2 osatzen dute. Nahiz eta zifra 
absolutuetan lokal horiek 2009ko datuekin alderatuta nabarmen jaitsi 
diren, establezimendu mota guztiekiko gero eta pisu gehiago daukate 
(+% 0,3). Mota horren atzetik, bigarren kategoria kopurutsuena Jantzi 
eta Oinetakoena da (% 19,1), eta are atzerago, Beste produktu batzuk 
espezializatutako establezimenduetan deritzon kategoriakoak (% 16,1). 
Azken horretatik oso gertu daude Etxeko ekipamenduko jardueretan di-
hardutenak (% 16).

Kategoria gehienetan establezimendu kopurua jaitsi bada ere, badago 
zifra absolutuetan 2009ko datutik mugitu ez den kategoria bat: 
Informazioaren eta komunikazioen teknologietarako ekipamenduak. 
Bestetik, guztirako establezimenduekiko pisuari dagokionez, alderik 

15. taula: Xehekako merkataritzaren establezimenduak eta enplegua Bilbon, jarduera-arloaren arabera. 2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

aipagarriena Merkataritzan gertatu da, kategoria horrek % 1 egin 
baitu behera.

Saltokiotan lan egiten dutenei begira, guztira 949 lanpostu gutxiago 
egon dira eskura 2010ean. Okupazio maila altuena Elikagaien sal-
mentan dihardutenek erakutsi dute: 6.065 pertsona guztira, hau da, 
soldatapeko langile guztien % 37,6 (urtetik urtera, % 0,6 gutxiago). 
Horien atzetik, pertsona gehien kontratatuta izan dituztenak Jantziak 
eta Oinetakoak saltzen dituztenak izan dira, 3.186 enplegurekin (% 
19,7); eta are atzerago, Etxeko ekipamenduko jardueren lekua har-
turik, Beste produktu batzuk Establezimendu Espezializatuetan kate-
goriakoak. Azken horietan % 13,3 pertsona ibili dira lanean 2010ean. 
2009ko datuekin egindako konparaketan ikusitako alde handienak, 
hauexek: Etxeko ekipamenduko jardueren % 0,7ko jaitsiera, eta Far-
mazia eta Edertasun produktuen % 0,9ko gorakada.

JARDUERAK ESTABLEZIMENDUAK ENPLEGUA  
KOP. % KOP. %

Establezimenduetatik at egindako salmentak 359 % 6,1 853 % 5,3
Beste produktu batzuen salmenta espezializatutako establezimenduetan 951 % 16,1 2.152 % 13,3
Etxeko ekipamendua 935 % 16 1.984 % 12,3
Jantzi eta oinetakoak 1.157 % 19,7 3.168 % 19,7
Farmazia eta edertasun produktuak 373 % 6,3 1.255 % 7,8
Elikagai dendak, supermerkatuak eta beste establezimendu batzuk 1.892 % 32,2 6.065 % 37,6
Informazioaren eta komunikazioen teknologietarako ekipamendua 213 % 3,6 649 % 4
Guztira 5.880 % 100 16.117 % 100
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Xehekako merkataritzaren sektoreko enpresek 548.659 m²-ko azalera 
izan zuten 2010. urtean. Establezimenduetatik at egindako salmenta-
eragiketak kanpo geratzen dira (azoka txikiak, etxez etxeko salmenta 
eta posta bidezkoa). Aurreko urteko datuarekiko % 2,2 jaitsi da guztirako 
azalera, beraz.

Azalera bolumen handiena hartu duen kategoria Elikagaien dendak, 
Supermerkatuek eta Beste batzuk izan da: 217.064 m2, guztirakoaren 
% 39,6. Bigarren tokian, azalerari dagokionez, Jantziak eta Oinetakoak 
saldu dituztenak, % 21eko datuarekin; eta hirugarrenean, Etxeko ekipa-
menduko jarduerak, guztirako m2-en % 18,6 hartuta.

Establezimenduko batez besteko azalerari dagokionez, udalerri osoan ta-
maina handiena izan duten lokalak Elikagaien dendak, Supermerkatuak 
eta Beste batzuk (114,7 m2) eta Etxeko ekipamenduko jardueretakoak 
(109,3 m2) izan dira. Hiribilduko saltokien batez besteko azalera 93,3 m2–
koa izan da 2010ean. Horrek esan nahi du aurreko urtearekiko % 2,8 igo 
dela, azken urteetako goranzko joerarekin bat eginez. Ezin aipatzeke utzi 
2010ean jarduera bertan behera utzi duten saltokien eraginez ez dela uda-
lerriko establezimenduen azalera gutxitu; eta hori jardunean dauden esta-
blezimenduetan batez besteko tamainak gorantz egin duelako gertatu da.

16. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren azalera jarduera-arloaren arabera. 2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

JARDUERAK
ESTABLEZIMENDUAK AZALERA 

KOP. m2 % Azalera. Batez 
bestekoa m2-tan

Establezimenduetatik at egindako salmentak 359 ---- ---- ----
Beste produktu batzuen salmenta espezializatutako establezimenduetan 951 68.692 % 12,5 72,2
Etxeko ekipamendua 935 102.261 % 18,6 109,3
Jantzi eta oinetakoak 1.157 115.424 % 21 99,7
Farmazia eta edertasun produktuak 373 27.405 % 5,1 73,4
Elikagai dendak, supermerkatuak eta beste establezimendu batzuk 1.892 217.064 % 39,6 114,7
Informazioaren eta komunikazioen teknologietarako ekipamendua 213 17.813 % 3,2 83,6
Guztira 5.880 548.659 % 100 93,3
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Bilboko barrutiei begira, Abandon beste inon baino establezimendu 
gehiago dago: 1.959; guztien % 33,3. Eta establezimendu kopuru 
nabarmenarekin bat, barruti horretako lanpostuen bolumena ere aintzat 
hartzeko modukoa da: guztirako soldatapeko langileen % 45ek egiten 
du lan Abandon. Bertako lokalen azalera guztirakoaren % 47,3 da: batez 
besteko 132,4 m2. Azkenik, establezimendu bakoitzeko kontratatutako 
batez besteko langileen kopurua 3,6koa izanik, horretan ere beste 
barrutietako datuen gainetik dago Abando. Deustu dago bigarren tokian, 
2,4ko datuarekin.

Bolumenari begira, Ibaiondo dago Abandoren atzetik: 1.134 establezi-
mendurekin (guztien % 19,3) eta 2.677 enplegaturekin (% 16,6). Ber-
tako establezimenduek guztirako azaleraren % 13,8 hartzen badute ere, 
lokalen batez besteko azalera 66,8 m2–koa da, beraz, udalerriko batez 
bestekoaren parean dago.

Hirugarren eta laugarren tokian, 2009an bezala, Deustu eta Begoña 
daude, hurrenez hurren, 654 eta 632 lokal dituztenak. Deustun 1.620 
pertsonak egiten du lan; hau da, Begoñan baino gehiago (1.437 enplegatu; 
lokaleko 2,2 langile, batez beste).

17. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren establezimenduak, enplegua eta azalera barrutiaren arabera. 2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

BARRUTIAK
ESTABLEZIMENDUAK ENPLEGUA AZALERA (m²)

KOP. % KOP. % m2 % Batez besteko 
azalera (m²)

Deustu 654 % 11,1 1.620 % 10,1 55.508 % 10,1 84,8
Uribarri 364 % 6,2 732 % 4,5 23.567 % 4,3 64,7
Otxarkoaga-Txurdinaga 210 % 3,6 404 % 2,5 13.342 % 2,4 63,5
Begoña 632 % 10,8 1.437 % 8,9 44.681 % 8,2 70,6
Ibaiondo 1.134 % 19,3 2.677 % 16,6 75.850 % 13,8 66,8
Abando 1.959 % 33,3 7.247 % 45 259.409 % 47,3 132,4
Errekalde 531 % 9 1.264 % 7,8 52.511 % 9,6 98,8
Basurto-Zorrotza 320 % 5,4 621 % 3,9 20.519 % 3,7 64,1
Daturik gabe 76 % 1,3 115 % 0,7 3.272 % 0,6 43
Guztira 5.880 % 100 16.117 % 100 548.659 % 100 93,3

Bestalde, jarduera komertzial eskasena duen barrutia Otxarkoaga-
Txurdinaga da, guztirako saltokien % 3,6 baino ez baita batzen bertan. 
2009. urtearekiko % 0,2 egin du atzera, saltokien kopuruari dagokio-
nez; eta enpleguaren aldetik, % 2,5 jaitsi da. Gainera, batez besteko 
azalera txikiena duen Bilboko barrutia ere bada (63,5 m2).

Barrutiz barruti saltokien jarduerak aztertuz gero, Elikagaien dendak 
ia denetan nagusi direla ikusten da: kategoria horretako saltoki ge-
hienak, % 47,6, Otxarkoaga-Txurdinagan daude. Gutxienak, berriz, 
Abandon, horixe baita Elikagaien dendak gehiengoa osatzen ez duten 
barruti bakarra. Bertan, Jantziak eta Oinetakoak saltzen dituztenak 
(% 28,7) eta Beste txikizkari batzuk (% 20,4) besteen gainetik gailen-
tzen dira, udalerriko batez bestekoetatik gorako datuekin. Ibaiondon 
ere Jantzi eta Oinetakoen saltokiak hainbat dira (% 23). Eta Deustun, 
gainerako barrutietako joera nagusietatik harago, inon baino egitura 
komertzial anitzagoa dago.
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18. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren establezimenduak jardueraren arabera, barrutiz barruti. 2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

BARRUTIAK Elikagai 
dendak

Farmazia eta 
edertasun 

produktuak

Jantzi eta 
oinetakoak

Etxeko 
ekipamendua

Beste txikizkari 
batzuk

Informatika 
ekipamendua

Establezimenduetatik 
atsegindako salmentak

Deustu 229 43 98 114 115 26 29
Uribarri 151 25 32 63 48 13 32
Otxarkoaga-Txurdínaga 100 10 7 25 22 7 39
Begoña 246 37 86 113 95 23 32
Ibaiondo 404 69 261 130 141 24 105
Abando 377 130 563 344 400 91 54
Errekalde 232 33 72 90 66 13 25
Basurto-Zorrotza 128 22 3 48 49 16 25
Daturik gabe 25 4 6 8 15 0 18
Guztira 1.892 373 1.157 935 951 213 359



 

204. or.

 
Jarduera ekonomikoa9

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Grafikoak • Taulak

Dokumentua 
osorik

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

Enpresa establezimenduak

Jardueraren arabera

Barrutien arabera

Tamainaren arabera

Nortasun juridikoaren arabera

2000tik 2010era bitarteko aldakuntza

Sozietate berriak

Xehekako saltokiak

Xehekako saltokiak Bilbon [

Jardueraren arabera

Azaleraren arabera

Barrutien arabera

Xehekako merkataritzaren bilakaera [

Xehekako merkataritza beste eremuetan ba-
tutako datuekin alderatzea

Xehekako merkataritzaren bilakaera [

Xehekako saltokien urtetik urterako bilakaerak, jarduera-arloaren arabera, 
zera erakusten digu: desagertu diren saltoki gehienak udalerrian nagusi diren 
arlokoak direla: hau da, Elikagaien dendak. Jarduera-arlo horretan, guztira, 
94 establezimendu gutxiago zenbatu dira 2010ean. Bilakaera onena izan 
duten kategoriak ondoko hauek izan dira: Informazioaren eta komunikazioen 
teknologietarako ekipamendua saltzen dutenak, mailari eutsi diotenak, eta 
Farmazia, edertasun eta higiene produktuenak, jaitsi arren gutxi gorabehera 
bere horretan mantendu direnak (- 5).

2000. urtetik 2010. urtera, xehekako merkataritzan 1.594 pertsona gehiagok 
egin du lan; hots, % 11 igo da sektore horretako langileen kopurua. Salto-
10. grafikoa: Xehekako establezimenduen saldo garbiaren bilakaera. 
2009-2010.

ki horiek hartu duten azalera ere handitu da epe horretan: 469.478 m2-
tik 548.659 m2-ra (+% 16,9), nahiz eta hamar urte horien buruan esta-
blezimenduen kopurua jaitsi den. 2000. urtean 6.449 lokal zegoen, eta 
2010ean, 5.880 zenbatu dira (-% 8,8).

Hamar urteko epe horretan, alde esanguratsuak ikusten dira parametro 
batzuetan eta besteetan. Adibidez, establezimenduen kopurua adierazle 
guztietan erregularrena izan da, urtetik urtera: 6.000 establezimendue-
tatik gorakoa izan da 2010ean zifra horretatik behera egin duten arte. 
Erregulartasun horren aurrean, lokalen azalerak gorakada nabarmena 
erakutsi du 2003tik 2008ra bitartean (gorakada horrek, ordea, ez du es-
tablezimenduen kopuruarekin zerikusirik, horien tamaina handitzearekin 
baizik). Beti ere hamar urteko epe horren grafikoari helduta, 2009a al-
daketa askoren urtea izan da, parametro guztiei antzeman zaizkielako 
2010ean ere areagotuko ziren atzeraldiaren zantzuak.

Barrutietan 1999tik 2010era bildutako datuen arabera, establezimenduen 
kopurua jaitsi egin da han eta hemen: guztira, % 7,8 egin dute atzera 
(499 lokal gutxiago). Salbuespena Abandoko barrutian dago, zifra posi-
tiboak lortu dituen bakarra baita (% 9,1 gora, + 164 lokal). Ehunekotan 
adierazitako datuek erakusten dutenez, establezimendu gehien galdu 
dituzten barrutiak Uribarri eta Begoña dira, -% 26,7 (- 133) eta -% 20,7 
(- 165), hurrenez hurren.

11. grafikoa: Bilboko merkataritza establezimenduen, sortzen duten enpleguaren eta hartzen duten azaleraren bilakaera. 2000-2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.
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12. grafikoa: Bilboko merkataritza establezimenduen aldakuntza, barrutiaren arabera. 1999-2010.

19. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren enpleguaren aldakuntza ba-
rrutiaren arabera. 1999-2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

1999tik 2010era bitartean % 13,6 igo da xehekako saltokiotan lan egin 
dutenen kopurua (+ 1.927), udalerrian dagoen lokalen kopurua jaitsi den 
arren. Barruti guztietan igo dira okupazioaren datuak, Uribarrin izan ezik: 
-% 3,8 (29 lanpostu gutxiago).

Enplegatuen kopuruen gorakadak Abandon eta Deustun bereziki na-
barmenak izan dira: 1.259 eta 338 lanpostu gehiago, hurrenez hurren. 
Horien atzetik, Basurtu-Zorrotzan irabazitako lanpostuak ere aintzat 
hartzeko modukoak izan dira, 100 lanpostu gehiagorekin, udalerrian 
hazi diren guztietan hirugarrena izan baita.

BARRUTIAK 1999 2010 ∆ 1999-2010
Abando 5.988 7.247 % 21
Ibaiondo 2.449 2.677 % 9,3
Deustu 1.508 1.846 % 22,4
Begoña 1.307 1.437 % 9,9
Errekalde 1.209 1.264 % 4,5
Uribarri 761 732 -% 3,8
Basurto-Zorrotza 521 621 % 19,2
Otxarkoaga-Txurdinaga 398 404 % 1,5
Daturik gabe 49 115 --
Guztira BILBO 14.190 16.117 % 13,6

0

500

1.000

1.500

2.000

Establezimenduak 1999 Establezimenduak 2010

Deustu Uribarri Begoña Ibaiondo Abando Errekalde Daturik gabeBasurtu-
Zorrotza

Otxarkoaga-
Txurdinaga



 

206. or.

 
Jarduera ekonomikoa9

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Grafikoak • Taulak

Dokumentua 
osorik

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

Enpresa establezimenduak

Jardueraren arabera

Barrutien arabera

Tamainaren arabera

Nortasun juridikoaren arabera

2000tik 2010era bitarteko aldakuntza

Sozietate berriak

Xehekako saltokiak

Xehekako saltokiak Bilbon [

Jardueraren arabera

Azaleraren arabera

Barrutien arabera

Xehekako merkataritzaren bilakaera

Xehekako merkataritza beste eremuetan ba- [
tutako datuekin alderatzea
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Hala, xehekako merkataritzak enpresa-jardueren multzoan izan duen 
garrantzia oso antzekoa izan da hiru eremu hauetan: % 14,9 EAEn, 
% 15,2 Bizkaian, eta % 16,1 Bilbon; hiruek egin dute atzera aurreko 
urtearekiko, asko izan ez bada ere. Hamar urteko datuek saltokien ko-
purua jaitsi dela erakusten dute, batez ere, Bilbon. Bizkaiko hiriburuan 
xehekako saltokien beherakada oro har establezimenduek izan duten 
atzerakada baino gogorragoa izan da (datu orokorra, -% 6,1; xehekako 
saltokiena, -% 8,8). Enpleguari begira, EAEn eta Bizkaian okupatuta 
daudenen datuak bata bestearen parekoak dira (% 24), Bilboko datua 
baino askoz hobeak (% 11). Hala ere, establezimendu bakoitzeko lan-
postuen ratioak oso antzekoak izan dira eremu batzuetan eta bestee-
tan: Bilbo izan da adierazle horretan buru, 2,7 enplegurekin; atzetik, 
EAE eta Bizkaia, 2,6ko datuarekin.

Merkataritza jarduera horiei zuzendutako azalerari begira, Bilbon EAE 
osoko % 16,8koa eta Bizkaia guztiko % 32,5ekoa izan da. Xehekako 
lokalen batez besteko tamaina asko handitu da, establezimendu guz-
tien azaleraren datua baino gehiago. Dirudienez, sendotzen ari da neu-
rri handiagoko establezimenduak egiteko joera.

ADIERAZLEAK EAE BIZKAIA BILBO
2000 2010 Aldakuntza % 2000 2010 Aldakuntza % 2000 2010 Aldakuntza %

Establezimendu kop. 31.483 30.434 -% 3,3 16.596 16.090 -% 3 6.447 5.880 -% 8,8
Enplegatutako pertsonak 64.278 79.903 % 24,3 34.146 42.528 % 24,5 14.519 16.117 % 11
Establezimenduko 
enplegu kop. 2 2,6 % 30 2,1 2,6 % 23,8 2,2 2,7 % 22,7

Azalera (m²) 2.480.860 3.268.687 % 31,7 (--) 1.686.827 (--) 469.342 548.659 % 18,9
Establezimenduko 
azalera (m2) 78,8 107,4 % 36,3 76,2 104,8 % 37 72,8 93,36 % 28,2

20. taula: Xehekako merkataritzaren gaineko adierazle nagusien arteko alderaketa. 2000-2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa. (--) Datu hau ez dago eskuragarri Bizkaian.

(5) Jarduera komertzial hauek ez dira aintzat hartu: motordun ibilgailuak, motozikletak, ibilgailuetarako erregaiak eta establezimenduetatik at egindako salmenta.
(6) Bilboren kasuan, Azalera / establezimendu (m2) aldagaian estatistika ondoreetarako 0 m2–ko balioa duten kategoriak sartu dira.
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Enpresen sorkuntza tasaEremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa

Bilboko enpresa-sarearen baitan saltokiek zeukaten pisu berari eutsi dio-
te: jarduera guztien % 24,4. Higiezin eta Alokairu jardueretan eta Enpre-
sentzako Zerbitzuetan dihardutenak, aldiz, % 0,3 igo dira 2010ean, eta 
saltokien gainetik geratu dira, % 24,6rekin. Kategoria horren pisua beste 
eremuetan baino askoz nabariagoa izan da Bilbon. Gauza bera gertatu 
da Osasun jarduera eta gizarte zerbitzuen kategoriarekin; Bizkaiko hiri-
buruan, % 6,8ko datuarekin (% 0,4 igo da 2009arekiko), beste eremue-
tan baino pisu handiagoa izan duela. Azkenik, Finantza-bitartekaritza eta 
Aseguruen jardueren kategoriak nabarmentzeko moduko datua izan ez 
arren, beste jarduerek baino pisu handiagoa ere izan du Bilbon.

Industria eta Energiaren eta Eraikuntzaren kategoriek, ordea, pisu nabar-
menagoa izan dute beste eremuetan, eta Bilbon atzerago geratu dira.

Enpleguari begira, 0-2 langile bitarteko mikroestablezimenduak gehiengoa 
dira aztertutako eremu guztietan, inolako zalantzarik gabe. Estatu mailan 

21. taula: Establezimenduen banaketaren konparaketa jardueraren arabera, eremuz eremu. 2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

ADIERAZLEAK BILBO BILBO HANDIA BIZKAIA EAE ESTATUA 
Industria eta energia % 3,9 % 5,4 % 6,5 % 7,5 % 7,3
Eraikuntza % 11,9 % 14,1 % 14,8 % 15,5 % 12,1
Dendak eta konponketak % 24,4 % 25,6 % 25,1 % 24,6 % 25
Ostalaritza % 7,5 % 7,8 % 8,1 % 7,7 % 8,8
Garraioa, biltegiratzea eta komunikazioak % 8 % 8,8 % 8,8 % 8,4 % 7
Finantza-bitartekaritza eta aseguruak % 3,1 % 2,8 % 2,8 % 2,7 % 2,3
Higiezin eta alokairu jarduerak eta enpresentzako zerbitzuak % 24,6 % 20,6 % 19,3 % 18,4 % 24,2
Herri-administrazioak % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,6 z.g.
Hezkuntza % 2,5% % 2,6 % 2,6 % 2,8 % 2,3
Osasun jarduerak eta gizarte zerbitzuak % 6,8 % 5,3 % 5 % 4,6 % 4,2
Arte, aisialdi eta entretenimenduko jarduerak eta beste 
zerbitzu batzuk. % 6,9 % 6,6 % 6,6 % 7,1 % 6,8

are pisu handiagoa dute, eta gainerako langile kopuruen tarteei 4 
puntuko aldea ateratzen diete. Euskadira etorrita, 3-5 langile bitarteko 
enpresen proportzioak Estatuarena 3 puntu atzerago uzten du.

Langile kopuru tarte txikienetan sartzen diren establezimenduen ba-
tuketa egiten badugu (0-5), Bilbon zein Estatuan lokal guztien % 89tik 
gorako datua lortzen da, gainerako eremuetako datutik puntu bat 
gora. Goiko bi tarteei dagokienez, Bilbo beste euskal lurraldeak baino 
beheraxeago geratzen da, nahiz eta guztiak ere Estatuko datuaren 
gainetik dauden. Oro har, Euskal Herrian baino batez besteko tamai-
na txikiagoa baitaukate Estatuko establezimenduek.
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Enpresen sorkuntza tasa

Eremu guztietan Pertsona Fisikoak dira gehiengoa, nahiz eta forma juri-
diko hori aukeratu dutenak gero eta gutxiago diren, han eta hemen. Are 
nabarmenagoa da beheranzko joera hori Estatuan, % 50era heldu ez 
den eremu bakarra. Sozietate Mugatuaren kategoria, bestetik, ohikoagoa 
da Estatuan (% 37) beste eremuetan baino (euskal eremuetan % 30etik 
behera geratu da). Sozietate Anonimoak indar gehiago du Bilbon (% 7,5) 
eta Bilbo Handian (% 7,1) gainerako eremuetan baino.

Beste sozietate eta elkarte batzuk Estatu mailan direnen (% 5,3) halako 
bi dira EAEn (% 10,8). Antza denez, alde hori Kooperatibak kategoria 
horretan sartzetik dator. Izan ere, askoz garatuago dago kooperatiben 
jarduera Euskal Herrian Estatuan baino.

22. taula: Establezimenduen banaketaren konparaketa enpresaren ta-
mainaren arabera, eremuz eremu. 2010.

Iturriak: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa eta EIN. Enpresen Direktorio Zentrala.SAK.

TAMAINA BILBO BILBO HANDIA BIZKAIA EAE ESTATUA 
0-2 % 75,8 % 74,9 % 75,1 % 74,1 % 79,6
3-5 % 13,6 % 13,4 % 13,3 % 13,8 % 10,2
6-9 % 4,6 % 4,8 % 4,7 % 5 % 4,7
10-19 % 3 % 3,4 % 3,3 % 3,5 % 3
20-49 % 1,9 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 1,7
≥ 50 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 0,8

23. taula: Establezimenduen banaketaren konparaketa nortasun juri-
dikoaren arabera, eremuz eremu. 2010.

Iturriak: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa eta EIN. Enpresen Direktorio Zentrala.SAK. 

TAMAINA BILBO BILBO 
HANDIA BIZKAIA EAE ESTATUA 

Pertsona fisikoa % 52,5 % 53,4 % 54 % 52,6 % 47,5
Sozietate anonimoa % 7,5 % 7,1 % 6,8 % 6,6 % 5,9
Sozietate mugatua % 29,3 % 29,1 % 28,2 % 28 % 37
Beste sozietate eta 
elkarte batzuk % 9,4 % 9 % 9,3 % 10,8 % 5,3

Bestelako forma 
juridikoak % 1,3 % 1,4 % 1,7 % 2 % 4,3

Euskal hiriburuetako enpresa dentsitateari begira, Donostia dago le-
hen tokian, mila biztanleko 114 establezimenduko dentsitatearekin, 
eta bere atzetik, Bilbo, 103,3ko datuarekin, eta Gasteiz, 78rekin.
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Enpresen sorkuntza tasa [Enpresen sorkuntza tasa [

Enpresak sortzeko ekimenetan erakutsitako portaerari eta horietan izan-
dako aldakuntzei arreta egiteko, hauek aztertuko ditugu: enpresen sor-
kuntza tasa gordina, enpresen itxiera tasa eta sorkuntza tasa garbia.

Enpresen sorkuntza tasa gordinak aurreko urteko kopuruarekiko enpresa be-
rrien proportzioa neurtzen du. Adierazle horren Bilboko, EAEko eta Estatuko 
datuen erkaketa eginez gero, zera ondorioztatu daiteke: Bilboko datua (% 
7,2) EAEkoaren (% 8,2) eta Estatukoaren (% 9,6) azpitik ibili dela 2010ean. 
Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, Estatuan erregistratutako tasa bere horre-
tan mantendu da; EAEn, % 1,1 jaitsi da; eta azkenik, Bilbon, % 1,2 igo da.

Itxiera tasak ekitaldi batean zenbat enpresek euren jarduera bertan behe-
ra utzi duten kontuan hartzen du, aurreko urteko enpresen kopuruarekiko. 
Ia bikoiztu egin da Bilboko itxiera tasa 2010ean, aurreko urtearekiko. Hori 
ez ezik, Estatuarena ere gainditu du, bertako itxiera tasa % 0,3 igo baita. 
Alabaina, Bilboko itxiera tasa EAEko (% 4) datutik behera geratu da.

Azkenik, sorkuntza tasa garbiak enpresa kopuruen aldakuntza neurtzen 
du, eta sorkuntza eta itxiera tasen arteko aldea kalkulatuz ateratzen da. 
Sorkuntza tasa garbiak, aurreko ekitaldiko zifra negatiboen bidetik, behe-
rantz jarraitu du 2010ean, aztertutako hiru eremuetan. Bilbon, esaterako, 
-% 5,8koa izan da, ia-ia EAEko maila berean (-% 6). Estatuan ere ez 
da tasa positiborik erregistratu, baina euskal eremuetako datuak baino 
hobea izan da han lortutakoa: -% 2,3.

13. grafikoa: Enpresen sorkuntza tasa gordinaren, itxiera tasaren eta sor-
kuntza tasa garbiaren arteko alderaketa, eremu ezberdinetan. (%). 2010.

Iturria: EIN. Enpresen Direktorio Zentrala. Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

14. grafikoa: Bilboko sorkuntza tasa gordinaren, itxiera tasaren eta sorkuntza tasa garbiaren bilakaera. (%). 2002-2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

Bilboko bilakaerari soilik erreparatzen badiogu, grafikoak zera erakus-
ten digu: 2004tik aurrera, sorkuntza tasa garbiak joera positiboa izan 
duela. Goia jo zuen 2007an, % 7,1eko datuarekin. Ekitaldi horretatik 
aurrera, ordea, tasa txikiagotuz joan da, 2009. urtean zifra negatiboe-
tara heldu arte. Beheranzko joera areagotu egin da 2010ean, eta -% 
5,8ko datua erregistratu da. Azken ekitaldi horretan, sorkuntza tasa 
gordina % 0,7 igo bada ere, 2009arekiko bikoiztu egin da itxiera tasa, 
% 13an geratu arte.
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Kooperatibak [

Lan sozietateak

Laneratzeko enpresak eta Enplegurako Zentro 
Bereziak

Gizarte Ekonomiako enpresetan enplegatutako 
pertsonen profila

Gizarte ekonomiako enpresak

Gizarte Ekonomia mota anitzeko entitateek osatzen dute, bi alor nagu-
sitan banatzen direnak: enpresa-jardueretako azpisektorea edo merka-
tukoa, batetik, eta merkatuz kanpoko ekoizleen azpisektorea, bestetik. 
Aurreneko kategoriaren barruan finantza-entitateak eta finantza-entita-
teak ez direnak daude, eta azken horien arten, hiru mota daude:

• Lan sozietateak eta Kooperatibak: Enpresa tradizionalak; Gizarte Eko-
nomiako entitate gehienak kategoria horretan sartzen dira.

• Laneratzeko enpresak: Baztertzeko edo gizartetik kanpo geratzeko 
arriskuan dauden pertsonei laneratzen laguntzen dieten enpresak.

• Enplegurako zentro bereziak: Ezintasun bat dutenei laneratzen 
laguntzeko enpresak.

Kooperatibak [

Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseiluaren (CSCE/EKGK) 2010eko 
txostenetik ateratako datuei begira, urte horretan 1.949 kooperatiba 
zenbatu dira EAEn. Horrek esan nahi du aurreko urtean baino 144 entitate 
gehiago egon direla (% 7,9). Horietatik, 787k egoitza Bizkaian daukate (% 
40,3). Lurralde horretan 73 gehiago egon dira aurreko urtearekin aldera-
tuta (% 10,2). Bilbori dagokionez, CSCE/EKGK berak emandako datuek 
erakusten dutenez, udalerri barruan 241 entitate dago (Bizkaiko guztien 
% 30,6). Kooperatiben kopurua handitzearen arrazoia, Elkar-Lanen (Koo-
peratiben Sustapenerako Elkartea) ustez, zera da: erregimen juridiko ho-
rretara pertsona gehiago atxiki zedin Kooperatibak sortzearen inguruko 
arauak aldatu direla.

Kooperatiben motari begira, halako erregimenean izena ematen dutenek 
Lan Elkartuko eta Lan Elkartuko Kooperatiba Txikien kategoria aukeratzen 
dute gehienbat: EAEn, kooperatiba guztien % 62 dira, eta Bizkaiaren 
kasuan, % 71.

Hona hemen EAEn Kooperatibismoaren alde egiten duten elkarteak:

• ERKIDE: Euskadiko Lan Elkartu, Irakaskuntza eta Kredituko Kooperati-
ben Federazioa. Gaur egun, 740 kooperatibek osatzen dute. Azken urte 

honetan, 67 entitate gehiago sartu dira Federazioan, eta sortu diren 
lanpostuak 1.057 izan dira. Guztira, bada, 44.003 pertsona enple-
gatzen dituzte.

• KONFEKOOP: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa Euska-
din dauden Sektoreko Federazioak biltzen dituen erakundea da. 
2010ean 68 entitate elkartu zaizkio, eta denetara 823 kooperatiba 
dira; hau da, sektoreko fakturazio guztiaren % 90-95. Elkartutako 
enpresei dagokienez, % 54k hirugarren sektorean dihardu; % 45ek, 
bigarrenean, eta % 1ek, lehen sektorean.

• ELKAR-LAN, S.COOP: Bigarren mailako kooperatiba bat da. Bere 
azken xedea kooperatiba-enpresak sustatzea da, eta horrekin ba-
tera, kooperatibetan lanpostuak sortzea eta garapen ekonomikoa 
eta soziala bultzatzea. 2010. urtean 80 Kooperatiba berri sortzen 
lagundu du, eta horrekin, 357 lanpostu berri sortzen, baita ere. Koo-
peratiba berri horietatik 74 Lan Elkartuko entitateak dira, eta horien 
artean, 48 zerbitzuen sektorean ari dira.

(7) Emandako argibideak eta sailkapena “Gizarte Ekonomiaren egoera Euskal Herrian” txostenetik atera dira. Dokumentua Gizarte Ekonomiako Euskal Behatokiak 2010eko irailean egindako lana da.
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24. taula: Kooperatiben bolumena motaren arabera, EAEn, Bizkaian eta Bilbon. 2010eko abenduaren 31n.

Iturria: CSCE/EKGK-Consejo Superior de Cooperativas  de Euskadi/Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua
*Kooperatibak motaren arabera banakatzeko informazioa taulan agertutako lau kategoriak oinarri hartuta eman digute.

MOTA EAE BIZKAIA BILBO* 
Lan Elkartua eta Lan Elkartuko Kooperatiba Txikiak 1278 563 232
Etxebizitzak 270 92 -
Nekazaritzakoak 101 24 1
Irakaskuntzakoak 94 44 -
Bigarren gradukoak edo hortik gorakoak 50 13 7
Zerbitzu profesionalekoak 44 21 -
Enpresentzako zerbitzuetakoak 39 9 -
Kontsumokoak 33 15 -
Mistoak 33 4 -
Erkidegoan ustiatzekoak 4 1 -
Enpresa elkartuak 1 0 -
Korporazio kooperatiboak 1 0 -
Kredituzkoak 1 1 1
Guztira 1.949 787 241
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Lan sozietateak [

Gizarte Ekonomiaren baitan dauden entitateen artean, forma juridiko 
ohikoenetariko bat Lan Sozietateena da, Kooperatibez gain.

ASLEk (Euskadiko Lan Sozietateen Elkarteak) plazaratutako datuen 
arabera, 2010ean Euskal Autonomia Erkidegoan 815 lan sozietate egon 
dira; horietako % 51,5, Bizkaian. Bilboko hirian bertan 101 entitate dago, 
lurralde osoan dauden guztien % 24.

Sozietate berriak eratu dira, gainera: 2010ean, 39 alta erregistratu dira 
EAEn: % 56,4, Bizkaian; Bilbon, horietako 5 (lurraldeko guztien % 22,7).

25. taula: Lehendik bazeuden eta eratu berri diren lan sozietateen 
kopurua. 2010.

Iturria: ASLE (Euskadiko Lan Sozietateen Elkartea).

LAN SOZIETATEAK EAE BIZKAIA BILBO 
2010ean bazeudenak 815 420 101
2010ean sortu direnak 39 22 5
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Laneratzeko enpresak eta Enplegurako Zentro Bereziak [

GIZATEA Laneratzeko Enpresen Elkartea da. 2007an ireki zituen ateak, 
honako irizpide hau ardatz hartuta: “Laneratzeko Enpresek baztertuta 
edo gizartetik at dauden kolektiboei laguntzeko sortu gara, modu nor-
malizatuan laneratzeko aukera izan dezaten; lagunduta epe jakin batean 
eginez gero, zerbitzu horren hartzaileek bere kabuz arituko dira lanean 
xede komertzialarekin ondasunak ekoizten dituen enpresa batean edo 
irabazi asmorik gabeko erakunde batean”8.

GIZATEAren barne 41 entitatek egiten du lan; euren kalkuluen arabera, 
EAEn diharduten laneratzeko enpresen % 90, gutxi gorabehera. Lurralde 
guztietan daude, batez ere, Bizkaian: 28 (guztien % 68,3). Bilbon beste 
18 daude, Araban, 8 (% 19,5), eta Gipuzkoan gainerako 5ak (% 12,2). 
Laneratzeko Enpresa hauek 500 pertsona inguru okupatzea lortu dute.

Elkartutako entitateen motari begira, 35 Sozietate Mugatu gisa sortu dira (% 
83,4), eta gainerako 6ek (% 16,6) kooperatiben erregimenean dihardute.

Enplegurako Zentro Bereziak (EZB) ere herritarrei laneratzeko sortuak 
dira. Gurean, besteak beste, “EHLABE (Euskal Herriko Lan Babestuaren 
Elkartea) dugu, Enplegurako Entitate Berezien Elkarte gisa onura publikoa 
duenekotzat onartua izan dena. Elkartea zazpi entitatek osatzen dute, 
hiru lurralde historikoetakoak: Indesa eta RAEP Araban; Lantegi Batuak, 
Taller Usoa Lantegia eta Taller Ranzari Lantegia Bizkaian; eta Grupo 
Gureak eta Katea – Legaia Gipuzkoan. Guztira, 100 lantoki baino gehiago 
daude erkidegoan EHLABEren baitan.” EHLABEk irabazi asmorik gabeko 
erakundeen enpresako eta gizarteko politikak koordinatzen eta sustatzen 
dihardu, ezintasun bat duten pertsonei gizartean eta lan-munduan 
sartzen laguntzeko. Elkartutako entitateen bitartez sortutako lanpostuak 
6.000 inguru dira; hau da, Euskadiko EZB guztietan eskaintzen den 
enpleguaren % 90etik gora.

(8) www.gizatea.net
(9) w.w.w.ehlabe.org
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Gizarte Ekonomiako enpresetako langileen artean, emakumezkoak 
guztien % 44,2 dira, eta gizonezkoak, gainerako % 55,8. Bestalde, 
emakumezko guztien % 46,9k kooperatibetan egiten du lan,; % 26,5ek, 
Sozietate Anonimoetan; eta % 37,2k Mugatuetan. Beraz, gehiengoak 
Kooperatibetara jotzen du.

Gizarte Ekonomiako enpresetako langileen adinari erreparatuz gero, 25 
eta 39 urte artean dituztenek entitate horietan lan egiten dutenen % 43,7 
osatzen dute. Hala ere, enpresotan badira edadekoak; batez ere, Lan 
Sozietate Anonimoetan: azken horietan, langile guztien % 58,6k 40 urte 
baino gehiago ditu.
26. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entitateetan enplegatutakoen ba-
naketa adinaren arabera. 2010eko abenduaren 31n.

Iturria: Espainiako Gobernua. Lan eta Immigrazio Ministerioa.

ADINA Guztira Kooperatibak Lanekoak
Anonimoak Mugatuak

< 25 urte % 7,1 % 6,7 % 4,6 % 10,2
25etik 39 urtera % 43,7 % 43,1 % 36,8 % 49,4
40tik 54 urtera % 37,7 % 38,5 % 39,9 % 32,9
>= 55 urte % 11,5 % 11,7 % 18,7 % 7,4

Langileen kontratazioari begira, % 74,1 kontratu finkoak dira, eta % 25,9 
aldi baterakoak. Forma juridiko batzuk eta besteak konparatzean, kon-
tratu finko gehiago egin dituen erregimen bakarra Sozietate Anonimoena 
izan dela ikusten da: % 1,6, 2009ko datuarekiko.

Lansaioei dagokionez, % 0,7 igo dira lanaldi partzialeko lanpostuan ari 
direnak. Beste behin, Sozietate Anonimoen kategoria joera nagusitik at 
geratu da, eta erregimen horretako enpresetan lanaldi osoko kontratuek 
% 0,4 gora egin dute. Hona hemen beste bi datu aipagarri, oraingoan, 
Sozietate Mugatuen inguruan: batetik, entitate horietan lanaldi partzialean 
dihardutenak batez besteko datutik % 7,6 gora daudela; eta bestetik, aldi 
baterako kontratua dutenak ere gainerako entitateen batez besteko datu-
tik 8 puntu gora daudela.

Langilearen antzinatasunaren datuan gorabehera asko dago, lan egiten duen 
sozietate motaren arabera. Lanpostuan lehen urtea ere bete ez dutenak % 
40,9 dira, batez beste; Kooperatibetan, % 43,9; eta Anonimoetan, % 19. Hain 
zuzen, Anonimoetan batzen dira antzinatasun handiena duten langileak: hiru 

27. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entitateetan enplegatutakoen 
banaketa, kontratu motaren eta lanaldiaren arabera. 2010eko aben-
duaren 31n.

Iturria: Espainiako Gobernua. Lan eta Immigrazio Ministerioa.

KONTRATUA/
LANALDIA Guztira Kooperatibak Lanekoak

Anonimoak Mugatuak
Kontratu mota

Finkoa % 74,1 % 75,6 % 75,9 % 65,8
Aldi baterakoa % 25,9 % 24,4 % 24,1 % 34,2

Lanaldi mota
Lanaldi osokoa % 81,7 % 83 % 84,1 % 74,1
Lanaldi 
partzialekoa % 18,3 % 17 % 15,9 % 25,9

urtetik gora enpresan daramatzatenak % 67,3 dira entitate horietan.
28. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entitateetan enplegatutakoen 
banaketa antzinatasunaren arabera. 2010eko abenduaren 31n.

Iturria: Espainiako Gobernua. Lan eta Immigrazio Ministerioa.

ANTZINATASUNA Guztira Kooperatibak Lanekoak
Anonimoak Mugatuak

< 6 hilabete % 33,5 % 37,4 % 13 % 26,5
6 hilabetetik
 urtebetera % 7,4 % 6,5 % 6 % 11,4

Urtebetetik hiru 
urtera % 16,5 % 15,5 % 13,7 % 21,3

Hiru urtetik bost 
urtera % 11,9 % 10,7 % 12,7 % 16,2

Bost urte baino 
gehiago % 30,7 % 29,9 % 54,6 % 24,5

Langileak kategoriatan banatzen baditugu (Gizarte Segurantzaren ko-
tizazio-taldeen arabera), alde handia dago sozietate batzuen eta bes-
teen artean. Kooperatibetan, esaterako, % 32 prestakuntzarik gabeko 
langileak dira; eta % 21, ofizialak. Lan sozietateen eremuan, aldiz, Ano-
nimoetako % 51 eta Mugatuetako % 44 dira ofizialak. Prestakuntzarik 
gabekoak are gutxiago dira, % 12,2 eta % 16,8, hurrenez hurren.



 

215. or.

 
Jarduera ekonomikoa9

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Grafikoak • Taulak

Dokumentua 
osorik

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

Estatua

Autonomia erkidegoak

EAE eta Bizkaia

Jarduera ekintzaileak

Entrepreneurship Monitor Behatoki Orokorraren urteko txostena jardue-
ra ekintzaileei buruz egiten den azterketa sakonena eta zehatzena da, 
ziur asko.

GEM 2010 txostena osatzeko 59 herrialdek hartu du parte, hiru maila 
ekonomikotan. Aurrenekoan sartzen dira ekoizpen faktore tradizionale-
tan oinarritutako ekonomia daukatenak; hau da, parametro ekonomikoei 
begira gainerakoak beste garatu ez direnak. Bigarren mailan ekoizpen 
faktoreen eraginkortasunak bultzatutako ekonomia daukatenak sartzen 
dira. Hirugarrenean, azkenik, berrikuntzan oinarritutako eredu ekono-
mikoak garatzen ari direnak daude. Espainia ere, EBko gainerako he-
rrialdeak bezala, azken kategoria horretan sartzen da.

Krisiak jarduera ekintzaileak maldan behera jarri ditu Europar 
Batasuneko herrialde garatuenetan, oro har. Espainiak ez du beste 
herrialde batzuk adina sufritu, TEA adierazlearen beherakada 
nabarmenena ondokoetan gertatu baita: Frantzia, Alemania, Italia, 
Danimarka eta Belgika. Bestalde, egungo baldintza ekonomiko 
latzetan ere, jarduera ekintzaileak mantendu ez ezik, hobetzea ere 
lortu dutenak badaude: hala nola Islandia, Norvegia, Herbehereak, 
Suitza eta Erresuma Batua.

15. grafikoa: GEM proiektuko parte-hartzaileen Jarduera Ekintzailearen Guztirako Tasa (TEA). 2010.

Iturria: Instituto de Empresa Business School. GEM 2010 España txosten betearazlea.
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2010ean atzeraldi ekonomikoa guztiz zabalduta zegoen Estatuan, hala 
jarduera ekonomikoari nola ekintzaile izateko inguruneak eskaintzen 
dituen aukerei kalte handia egiteko moduan. Horregatik, TEA deritzon 
adierazlea, guztirako jarduera ekintzailea neurtzen duena, jaitsi egin zen; 
2000. urtean Espainia GEM proiektuari atxiki zitzaionetik inoiz lortu duen 
maila txarrenera jaitsi ere: % 4,3ra. Urtetik urterako beherakada ehuneko 
0,8 puntukoa izan da.

TEA adierazleak zera neurtzen du: 18 eta 64 urte bitartekoen artean, 
oraintsu sortutako (42 hilabete bete baino lehen) jarduera ekintzaile ba-
tean zenbatek parte hartzen duen. Datu hori gero bitan banatzen da eta 
bereizi egiten dira ekintzaile sortu berriak (3 hilabetera artekoak), alde 
batetik, eta ekintzaile berriak (3 hilabetetik 42ra bitartean daramatzate-
nak), bestetik.

Guztirako jarduera ekintzaileak jaitsi badira, batez ere ekintzaile berriek 
atzera egin dutelako izan da: 2009ko % 2,8tik 2010eko % 2,1era. Sortu 
berri diren jarduera ekintzaileen kopurua 2009ko datuetatik ez da mugitu 
ia-ia (% 2,3tik % 2,2ra 2010ean). Zifra txikiak ekintzaileek oraindik 
ere aurrean izaten dituzten zailtasun handien adierazgarri dira, bai 
jarduerok martxan jartzeko orduan, bai ekimenotan garatutako jarduerak 
mantentzeko orduan ere.

GEM txostenak, biztanleen jarduera ekintzaileak ez ezik, merkatuan 42 
hilabetetik gora iraun duten eta jarraitzen duten jarduera ekintzaileetan 
zenbat biztanlek parte hartzen duen ere kontuan hartzen du (enpresa 
sendotuak deritzenetan dihardutenak).

Ekintzaile sortu berriekin eta ekintzaile berriekin gertatutakoaren kontra, 
hiru urte eta erdi baino gehiago jarduera ekintzaile batean eman duten 
biztanle helduen ehunekoa igo egin da 2010ean: % 6,4tik % 7,7ra. Datu 
horrek erakusten duenez, 2006tik 2007ra sortutako enpresa sorta handi 
batek egoera ekonomikoa hain txarra ez zenean sendotzeko aukera 
izan zuen.

Espainian ekintzailetasuna zertan den jakiteko beste faktore hauek ere 
aintzat hartu behar dira: jarduera bertan behera utzi dutenen tasa eta 
ekintzaile izan daitezkeenen kopurua. 18-64 urte bitarteko biztanleen % 
1,9k erabaki du 2010ean jarduera behin abiatuta bertan behera uztea. 

Horra hor, beraz, joera aldaketa positiboa, 2009an datu hori % 2,9koa 
izan baitzen. Negozioa itxi edo jarduera bertan behera utzi dutenen 
% 70ek behin betiko itxi dute. % 30ek, ostera, negozioa eskualdatzea 
edo saltzea hautatu du. Ekintzaile izan daitezkeenak ere gehiago 
izan dira 2010ean: hurrengo 3 urteetan jarduera ekintzailea martxan 
jartzeko asmoa daukatenak % 6,7 baitira.

Ekintzaileak nortzuk diren ere kontuan hartu behar da, haien profila, 
alegia: ekintzaile fasean dauden ekimenetan diharduten emakumeak 
guztirakoaren % 36,4 dira, eta gizonezkoak, 63,6. Estatuan, garatu-
tako gainerako ekonomietan bezalaxe, alde handia dago batzuek eta 
besteek martxan jartzen dituzten ekimen kopuruetan. Han eta hemen, 
gizonezkoak dira ekintzaileen gehiengoa.

Ekimen gehien 25 urtetik 34ra dituztenen artetik datoz. Denarekin ere, 
adin-tarte horrek abian jarritakoen ehunekoak 6 puntu egin du atze-
ra, aurreko urtearekin alderatuta. Bigarren tokian, beti ere adin-tarteei 
begira, 35-44 urte bitartekoak daude. Zenbat eta zaharrago, ekintzai-
leak gero eta gutxiago dira, datuen arabera.

Ekintzaileek euren proiektuetarako aukeratutako jardueren zerrendan, 
denen gainetik daude kontsumora zuzendutako negozioak. Askoz 
atzerago, bigarren tokian, eraldatze jardueren edo industriaren 
sektorean diharduten enpresak. Bestetik, aipatu beharra dago, 
zerbitzuen sektoreko egitasmo ekintzaileak hainbat urtetan jaitsi 
ondoren, 2010ean 2007ko mailara bueltatu dela egitasmoen kopurua. 
Erauzketa industriak bestelako bilakaera izan du: 2009an atzeranzko 
bidea hartu zuen, ekintzailetasun maila 2008an erregistratutakoaren 
erdira jaitsi zenean, eta 2010ean ere bide beretik jarraitu du. Azkenik, 
kontsumoaren sektorea etengabe haziz joan da azken urteetan eta, 
esan bezala, gero eta indar ekintzaile nabarmenagoa antzematen 
zaie kategoria horretako datuei.

Ekintzailearen profila ez da aldatu: 36 urteko gizonezkoa da, errenta 
maila altukoa eta goi-mailako ikasketak eta ekintzaile izateko 
berariazko ikastaroak egin dituena.
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Estatuko autonomia erkidegoetan, jarduera ekintzailearen guztirako ta-
sak aldaketa sakonak izan ditu 2009tik 2010era.

Oro har, autonomia erkidego guztiek behera egin dute, batez ere, Balear 
Uharteek eta Errioxak; hain zuzen, 2008an eta 2009an datu potoloak 
lortu zituztenek.

Beheranzko joera horri eusten dieten beste batzuk, hainbeste jaitsi ez 
badira ere, lurralde hauexek dira: Andaluzia, Katalunia, Kantabria eta 
Galizia. Eta askoz gutxiago jaitsi direnak, EAE, Extremadura, Madril, 
Nafarroa eta Aragoi. Datu positiboak lortu dituzten bakarrak Melilla eta 
Gaztela eta Leon izan dira.

Azken finean, 2010ean, 15 erkidego eta Ceutako hiri autonomoa Esta-
tuan erregistratutako jarduera ekintzailearen batez besteko tasatik behe-
ra (% 4,3tik behera) geratu dira. Hortik gora, Madril, Gaztela eta Leon eta 
Melilla besterik ez. Azken hori izan da beste guztiak gainditu dituena, % 
6,5eko datuarekin.

16. grafikoa: Jarduera ekintzailearen guztirako tasaren banaketa, lurraldea-
ren arabera. 2010.

Iturria: Instituto de Empresa Business School. GEM 2010 España txosten betearazlea.
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EAEko 2010eko datuen inguruan Global Entrepreneurship Monitor txos-
tenak esan duenari begira, Euskal Autonomia Erkidegoan segidako biga-
rren urtez jaitsi da ekintzailetasun tasa; hala izan da aztertutako lurralde 
gehienetan. Txostena egiteko, hainbat unibertsitatek eta erakundek hartu 
du parte, hala nola Deustuko Unibertsitateak, UPV/EHUk, Mondragon 
Unibertsitateak, Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutuak eta Eus-
ko Ikaskuntzak. Denen ekarpenarekin egindako dokumentuan enpresak 
sortzeko EAEk daukan gaitasuna aztertzen da, Estatuko beste erkide-
goekin edota beste herrialde batzuekin konparatuz.

Euskaldunen jarduera ekintzaileak gainerako erkidego eta herrialdee-
takoen ildo beretik doaz: 2010ean, Espainiako batez besteko datutik ia bi 
puntu behera geratu da EAEren diferentzial ekintzailea.

Aurkeztutako datuei jarraiki, euskal biztanle aktiboen % 2,5ek 42 hilabe-
tera arte dituzten enpresa ekimenetan parte hartzen du. Osoko datu hori 
ekimenen iraupenaren arabera banakatuko dugu: guztirako ekimenen % 
0,7 sortu berriak dira (0-3 hilabete bitartekoak), eta % 1,8, enpresa be-
rriak (3-42 hilabete bitartekoak).
29. taula: EAEko jarduera ekintzailearen eta enpresen dinamikaren bilakaera. 
2005-2010.

Iturria: Orkestra eta Eusko Ikaskuntza. Euskal Herriko 2010eko GEM txostena

2005 2006 2007 2008 2009 2010
TEA % 5,4 % 5,4 % 6,4 % 6,8 % 2,7 % 2,5
Sortu berriak % 1,9 % 2,2 % 2,8 % 3,5 % 1,4 % 0,7
Berriak % 3,5 % 3,3 % 3,6 % 3,3 % 1,3 % 1,8
Sendotuak % 8,8 % 5,8 % 4,3 % 8,9 % 7,4 % 6,8
Ekintzaile izan 
daitezkeenak % 4,4 % 2,1 % 4,2 % 7,5 % 3,5 % 4,2

Itxi duten 
enpresak % 1,1 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,3 % 0,7

2010eko datu horiek 2009koek azalerazi zuten jarduera ekintzaileen 
beherakada nabarmena berretsi baino ez dute egiten. Enpresa Berrien 
eta Ekintzaile izan daitezkeenen ataletan besterik ez dira aurreko 
urtearekiko igoerak ikusi; dena den, Berrien atal horretan, aintzat 
hartutako adierazleek makal jarraitzen dute.

17. grafikoa: TEA jarduera ekintzailearen adierazlearen bilakaera, EAEn 
eta Espainian. 2005-2010.

Iturria: Orkestra eta Eusko Ikaskuntza. Euskal Autonomia Erkidegoko 2010eko GEM txostena.

Grafikoan ageri denez, TEA adierazlearen beherakada lehenago hasi 
zen Estatuan, 2008an, hain justu ere. EAEn goranzko joera ez zen 
2009ra arte aldatu. Edonola ere, aldatu zenean, 2009ko beherakada 
hori hain latza izan zen, 2010ean ere Estatuko batez bestekora ezin 
heldu jarraitzen duela.

GEM Euskadi 2009 txostenean plazaratu diren azken datuei jarraiki, 
Bizkaia (% 2,5) erdibidean dago, Arabako eta Gipuzkoako TEA adie-
razleen artean. Hain zuzen, Gipuzkoa da hiru lurraldeetan daturik 
onena lortu duena.

Euskal Autonomia Erkidegoko ekintzaileen profila aurreko urteetako 
bera da. Gehienak, gizonezkoak (% 65), 35 eta 45 urte bitartekoak, 
goi-mailako ikasketak edo Lanbide Heziketa egin dutenak. Aukerak 
bultzatuta ekintzaile bihurtu direnak dira nagusi, baina gero eta gehia-
go dira beharrak eraginda jardueraren bat martxan jartzera animatzen 
direnak. Estatuan bezala, emakumeen TEA adierazlea EAEn gizone-
na baino askoz txikiagoa da, % 35 besterik ez.
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Oro har, euskal enpresa berriak ekintzaileen talde txikiek sortu ohi dituzte; 
kasu askotan, bi kide fundatzailek baino ez dituzte osatzen. Oraindik 42 
hilabete bete ez dituzten enpresetan, 1,6 langile dauzkate, batez beste. 
Hazteko asmo gutxi izateak ere bereizten ditu enpresa horiek: 5 urteko 
epean, batez beste 2,8 lanpostu izango dituztela aurreikusi dute.

Jardueraren arabera, % 81,4 zerbitzuen sektorekoak dira. Horietariko ge-
hienak kontsumoari zuzenduta daude; izan ere, enpresei zerbitzu ematen 
dietenak gutxienak dira.

30. taula: Jarduera ekintzailearen ikuspegi orokorra, EAEn eta Estatuan. 2010.

Iturria: Orkestra eta Eusko Ikaskuntza. Euskal Herriko 2010eko GEM txostena

JARDUERA EKINTZAILEA ESTATUA EAE
Jarduera ekintzailearen adierazlea % 4,3 % 2,5
Enpresa sortu berriak (≤ 3 hilabete) % 2,2 % 0,7
Enpresa berriak (3-42 hilabete) % 2,1 % 1,8
Enpresa sendotuak (> 42 hilabete) % 7,7 % 6,8
Itxi duten enpresak % 1,9 % 0,7
Ekintzaile izateko arrazoia: aukera % 50,7 % 79,9
Ekintzaile izateko arrazoia: beharrizana % 23,4 % 14,6

Lan Ekintza-BILBOk, Enplegu eta Ekonomi Sustapenerako Udal Sozieta-
teak, 92 enpresa berri sortzen lagundu du 2010. urtean, 2,5 milioi eurotik 
gorako inbertsioarekin. Guztira, 118 lanpostu sortu dira horrela.  Udal 
Sozietateak norberaren araberako aholkularitza zerbitzua eskaini die lan-
eskatzaileei, enpresaburuei eta negozio berri bat sortzeko ideia zutenei.

CEDEMIk, Ezkerraldeko Enpresa Garapenerako Zentroak, bere aldetik, 
24 enpresa berri sortzen lagundu du 2010ean. Horretarako, 8,3 milioi 
euroko inbertsioa egin du, eta horri esker, 209 lanpostu sortu dira guztira.

BBK Gazte Lanbidean elkarteak autoenplegurako 151 ekimen berriri bide 
eman dio aurten. Horretarako, aldeko baldintzapeko kredituak eman ditu: 
4,2 milioi euro, guztira. Enpresa horiek 231 lanpostu berri sortu dituzte.

Bilbo metropolitarrean lan egiten duten tokiko garapenerako agentziek jar-
duera ekintzaileen gainean aurkeztu dituzten datuak Udalek enpresa be-
rrien sustatzaileei emandako laguntza eta sostenguaren erakusgarri dira. 

Laguntza horiei esker, Bizkaian 449 enpresa berri sortu dira, eta guzti-
rako inbertsioa 12.292.917 €-koa izan da.

31. taula: Jarduera ekintzailea Bilbo metropolitarrean, eremuen arabera. 
2010.

Iturria: Orkestra eta Eusko Ikaskuntza. Euskal Herriko 2010eko GEM txostena

TOKIKO GARAPE-
NERAKO 

AGENTZIAK

ENPRESAK 
Berriak SUSTATZAILEAK INBERTSIOA 

(€)

LAN EKINTZA-
BILBO 92 112 2.542.771€

BASAURI 102 122 2.800.000€
ERANDIO 19 21 620.550.€
FORLAN 
BEHARGINTZA 3 4 64.000 €

GETXO 64 79 1.840.926€
INGURALDE 58 72 2.131.511€
LEIOA 10 19 --
PORTUGALETE
(Portugaleteko Udala, 
Ekonomi Sustapen eta 
Enplegu Saila)

27 34 445.500 €

SESTAO 4 29 --
TXORIERRI 20 20 250.440. €
URIBE KOSTA 21 31 13.602.580.24€

Sprilur sozietate publikoak ere ekintzailetasunaren alde egiten du: 
hain zuzen, bere xedea industria-azpiegiturak sustatu eta kudeatzea 
da, hiru lurralde historikoetan martxan jartzen diren jarduera ekono-
mikoetara bideratuta. Hala, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan enple-
gua sustatzeko eta enpresen lehiakortasuna hobetzeko, gaur egun 
42 poligonoren jabe da. Eta horrez gain, Industrialdeak deritzen in-
dustriaguneetan parte hartzen du: horietako 18tan, partaidetza nabar-
mena du; beste 5etan, txikiagoa. Sprilur-en jabetzapeko poligonoetan 
instalatutako enpresak 539 dira dagoeneko, eta horiek sortzen duten 
zuzeneko lanpostuen kopurua, 7.797.
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1. grafikoa: EAEko eta Bizkaiko establezimendu kopuruaren bilakaera.  ►
2006-2010.

2. grafikoa: Bilboko establezimendu kopuruaren aldakuntza, jardueraren  ►
arabera. 2009-2010.

3. grafikoa: Bilboko establezimenduen kopurua eta enpresa-dentsitatea,  ►
barrutiaren arabera. 2010.

4. grafikoa: Establezimenduen banaketa, tamainaren arabera. 2010. ►

5. grafikoa: Establezimenduen banaketa nortasun juridikoaren arabera. 2010. ►

6. grafikoa: Bilboko establezimenduen demografiaren bilakaera. 2002-2010. ►

7. grafikoa: Bilbon sortutako sozietate berriak, jardueraren arabera. 2010. ►

8. grafikoa: Bilboko sozietate berrien bilakaera. 2000-2010. ►

9. grafikoa: Bizkaiko Txikizkarien salmenta adierazlearen aldakuntza-tasa- ►
ren bilakaera, prezio finkoekin kalkulatuta, saltoki motaren arabera, eta 
ehuneko errealetan emana. 2009-2010.

10. grafikoa: Xehekako establezimenduen saldo garbiaren bilakaera. 2009-2010. ►

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

11. grafikoa: Bilboko merkataritza establezimenduen, sortzen duten en- ►
pleguaren eta hartzen duten azaleraren bilakaera. 2000-2010.

12. grafikoa: Bilboko merkataritza establezimenduen aldakuntza, barru- ►
tiaren arabera. 1999-2010.

13. grafikoa: Enpresen sorkuntza tasa gordinaren, itxiera tasaren eta sor- ►
kuntza tasa garbiaren arteko alderaketa, eremu ezberdinetan. (%). 2010.

14. grafikoa: Bilboko sorkuntza tasa gordinaren, itxiera tasaren eta sor- ►
kuntza tasa garbiaren bilakaera. (%). 2002-2010.

15. grafikoa: GEM proiektuko parte-hartzaileen Jarduera Ekintzailearen  ►
Guztirako Tasa (TEA). 2010.

16. grafikoa: Jarduera ekintzailearen guztirako tasaren banaketa, lu- ►
rraldearen arabera. 2010.

17. grafikoa: TEA jarduera ekintzailearen adierazlearen bilakaera, EAEn  ►
eta Espainian. 2005-2010.
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Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

1. grafikoa: EAEko eta Bizkaiko establezimendu  [
kopuruaren bilakaera. 2006-2010.

2. grafikoa: Bilboko establezimendu kopuruaren al-
dakuntza, jardueraren arabera. 2009-2010.

3. grafikoa: Bilboko establezimenduen kopurua eta 
enpresa-dentsitatea, barrutiaren arabera. 2010.

4. grafikoa: Establezimenduen banaketa, tamaina-
ren arabera. 2010.

5. grafikoa: Establezimenduen banaketa nortasun 
juridikoaren arabera. 2010.

6. grafikoa: Bilboko establezimenduen demografia-
ren bilakaera. 2002-2010.

7. grafikoa: Bilbon sortutako sozietate berriak, jar-
dueraren arabera. 2010.

8. grafikoa: Bilboko sozietate berrien bilakaera. 
2000-2010.

9. grafikoa: Bizkaiko Txikizkarien salmenta 
adierazlearen aldakuntza-tasaren bilakaera, prezio 
finkoekin kalkulatuta, saltoki motaren arabera, eta 
ehuneko errealetan emana. 2009-2010.

10. grafikoa: Xehekako establezimenduen saldo gar-
biaren bilakaera. 2009-2010.

11. grafikoa: Bilboko merkataritza establezimen-
duen, sortzen duten enpleguaren eta hartzen duten 
azaleraren bilakaera. 2000-2010.

12. grafikoa: Bilboko merkataritza establezimenduen 
aldakuntza, barrutiaren arabera. 1999-2010.

13. grafikoa: Enpresen sorkuntza tasa gordinaren, 
itxiera tasaren eta sorkuntza tasa garbiaren arteko 
alderaketa, eremu ezberdinetan. (%). 2010.

14. grafikoa: Bilboko sorkuntza tasa gordinaren, 
itxiera tasaren eta sorkuntza tasa garbiaren bilakae-
ra. (%). 2002-2010.
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1. grafikoa: EAEko eta Bizkaiko establezimendu 
kopuruaren bilakaera. 2006-2010.

2. grafikoa: Bilboko establezimendu kopuruaren  [
aldakuntza, jardueraren arabera. 2009-2010.

3. grafikoa: Bilboko establezimenduen kopurua eta 
enpresa-dentsitatea, barrutiaren arabera. 2010.

4. grafikoa: Establezimenduen banaketa, tamaina-
ren arabera. 2010.

5. grafikoa: Establezimenduen banaketa nortasun 
juridikoaren arabera. 2010.

6. grafikoa: Bilboko establezimenduen demografia-
ren bilakaera. 2002-2010.

7. grafikoa: Bilbon sortutako sozietate berriak, jar-
dueraren arabera. 2010.

8. grafikoa: Bilboko sozietate berrien bilakaera. 
2000-2010.

9. grafikoa: Bizkaiko Txikizkarien salmenta 
adierazlearen aldakuntza-tasaren bilakaera, prezio 
finkoekin kalkulatuta, saltoki motaren arabera, eta 
ehuneko errealetan emana. 2009-2010.

10. grafikoa: Xehekako establezimenduen saldo gar-
biaren bilakaera. 2009-2010.

11. grafikoa: Bilboko merkataritza establezimen-
duen, sortzen duten enpleguaren eta hartzen duten 
azaleraren bilakaera. 2000-2010.

12. grafikoa: Bilboko merkataritza establezimenduen 
aldakuntza, barrutiaren arabera. 1999-2010.

13. grafikoa: Enpresen sorkuntza tasa gordinaren, 
itxiera tasaren eta sorkuntza tasa garbiaren arteko 
alderaketa, eremu ezberdinetan. (%). 2010.

14. grafikoa: Bilboko sorkuntza tasa gordinaren, 
itxiera tasaren eta sorkuntza tasa garbiaren bilakae-
ra. (%). 2002-2010.
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Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.
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1. grafikoa: EAEko eta Bizkaiko establezimendu 
kopuruaren bilakaera. 2006-2010.

2. grafikoa: Bilboko establezimendu kopuruaren al-
dakuntza, jardueraren arabera. 2009-2010.

3. grafikoa: Bilboko establezimenduen kopurua eta  [
enpresa-dentsitatea, barrutiaren arabera. 2010.

4. grafikoa: Establezimenduen banaketa, tamaina-
ren arabera. 2010.

5. grafikoa: Establezimenduen banaketa nortasun 
juridikoaren arabera. 2010.

6. grafikoa: Bilboko establezimenduen demografia-
ren bilakaera. 2002-2010.

7. grafikoa: Bilbon sortutako sozietate berriak, jar-
dueraren arabera. 2010.

8. grafikoa: Bilboko sozietate berrien bilakaera. 
2000-2010.

9. grafikoa: Bizkaiko Txikizkarien salmenta 
adierazlearen aldakuntza-tasaren bilakaera, prezio 
finkoekin kalkulatuta, saltoki motaren arabera, eta 
ehuneko errealetan emana. 2009-2010.

10. grafikoa: Xehekako establezimenduen saldo gar-
biaren bilakaera. 2009-2010.

11. grafikoa: Bilboko merkataritza establezimen-
duen, sortzen duten enpleguaren eta hartzen duten 
azaleraren bilakaera. 2000-2010.

12. grafikoa: Bilboko merkataritza establezimenduen 
aldakuntza, barrutiaren arabera. 1999-2010.

13. grafikoa: Enpresen sorkuntza tasa gordinaren, 
itxiera tasaren eta sorkuntza tasa garbiaren arteko 
alderaketa, eremu ezberdinetan. (%). 2010.

14. grafikoa: Bilboko sorkuntza tasa gordinaren, 
itxiera tasaren eta sorkuntza tasa garbiaren bilakae-
ra. (%). 2002-2010.

ETEak Europan
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Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa. Udal errolda.
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1. grafikoa: EAEko eta Bizkaiko establezimendu 
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dakuntza, jardueraren arabera. 2009-2010.
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enpresa-dentsitatea, barrutiaren arabera. 2010.

4. grafikoa: Establezimenduen banaketa, tamai- [
naren arabera. 2010.

5. grafikoa: Establezimenduen banaketa nortasun 
juridikoaren arabera. 2010.

6. grafikoa: Bilboko establezimenduen demografia-
ren bilakaera. 2002-2010.

7. grafikoa: Bilbon sortutako sozietate berriak, jar-
dueraren arabera. 2010.

8. grafikoa: Bilboko sozietate berrien bilakaera. 
2000-2010.

9. grafikoa: Bizkaiko Txikizkarien salmenta 
adierazlearen aldakuntza-tasaren bilakaera, prezio 
finkoekin kalkulatuta, saltoki motaren arabera, eta 
ehuneko errealetan emana. 2009-2010.

10. grafikoa: Xehekako establezimenduen saldo gar-
biaren bilakaera. 2009-2010.

11. grafikoa: Bilboko merkataritza establezimen-
duen, sortzen duten enpleguaren eta hartzen duten 
azaleraren bilakaera. 2000-2010.

12. grafikoa: Bilboko merkataritza establezimenduen 
aldakuntza, barrutiaren arabera. 1999-2010.

13. grafikoa: Enpresen sorkuntza tasa gordinaren, 
itxiera tasaren eta sorkuntza tasa garbiaren arteko 
alderaketa, eremu ezberdinetan. (%). 2010.

14. grafikoa: Bilboko sorkuntza tasa gordinaren, 
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Iturria: Eurostat.

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

ETEak
Mikroenpresa

(< 9 lang.)
Txikia

(10-49 lang.)
Ertaina

(50-249 lang.)
Handia

(>250 lang.)
EB-27 % 92 % 6,7 % 1,1 % 0,2
Espainia % 93,1 % 6 % 0,8 % 0,1
Italia % 94,3 % 5,1 % 0,5 % 0,1
Portugal % 94 % 5,2 % 0,7 % 0,1
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Iturria: Economy Weblog, EINaren Kontabilitate Nazionalaren datuetan oinarritua. 

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

URTEA Nekazaritza eta Arrantza Industria eta Energia Eraikuntza Zerbitzuak
1970 % 11 % 34 % 8,8 % 46,3
1980 % 7 % 28,6 % 7,9 % 56,5
1990 % 5,5 % 25,1 % 8,8 % 60,6
2000 % 4,4 % 20,9 % 8,3 % 66,4
2005 % 3,1 % 18,4 % 11,6 % 66,8
2009 % 2,5 % 15,1 % 10,7 % 71,7
2010 % 2,7 % 15,6 % 10,1 % 71,6

1. taula: Enpresen banaketa tamainaren arabera, 
EB-27ko herrialdeetan, Espainian, Italian eta Por-
tugalen. 2008.

2. taula: BPGda ekonomia-sektoreen arabera  [
Espainian.

3. taula: Espainiako enpresen Bolumena, Portzen-
tajezko banaketa (2010) eta Urtetik urterako al-
dakuntza, forma juridikoaren arabera. 2009-2010.

4. taula: Enpresak eta Enplegua entitatearen ta-
mainaren arabera, EAEn eta Bizkaian. 2010.

5. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia jardueraren arabera. 2010.

6. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia forma juridikoaren arabera. 2010.

7. taula: Establezimenduen bolumena eta banake-
ta, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

8. taula: Enpleguaren bolumena eta banaketa, 
eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

9. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen 
aldakuntza. 2000-2010.

10. taula: Bilboko establezimenduen eta enple-
guen aldakuntza jardueraren arabera. 2000-2010.

11. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
eta banaketa barrutiaren arabera. 2000-2010.

12. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
enpresaren tamainaren arabera. 2000-2010.

13. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
nortasun juridikoaren arabera. 2000-2010.

14. taula: Sozietate berrien sorkuntza Bilbon, se-
ktorearen arabera. 2000-2010.

15. taula: Xehekako merkataritzaren establezi-
menduak eta enplegua Bilbon, jarduera-arloaren 
arabera. 2010.
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Iturria: Geuk egina, EINaren datuekin.
*Sozietate Komanditarioak, Sozietate Kolektiboak eta Beste batzuk.

FORMA JURIDIKOA

URTEA Sozietate 
Anonimoak

Sozietate 
Mugatuak

Ondasun-
erkidegoak

Sozietate 
Kooperatiboak

Pertsona
Fisikoak

Elkarteak eta 
Beste batzuk

Org. Autono-
moak eta 

Askotarikoak*
2010 105.203 %3,2 1.125.990 %34,2 114.186 %3,5 22.702 %0,7 1.745.912 %53 168.364 %5,1 8.906 %0,3
2009 109.330 1.140.820 114.831 23.483 1.793.897 164.284 9.185

ALDAKUNTZA 
09 /10 - % 3,8 -% 1,3 -% 0,6 -% 3,5 -% 2,7 % 2,5 -% 3

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

1. taula: Enpresen banaketa tamainaren arabera, 
EB-27ko herrialdeetan, Espainian, Italian eta Por-
tugalen. 2008.

2. taula: BPGda ekonomia-sektoreen arabera 
Espainian.

3. taula: Espainiako enpresen Bolumena, Portzen- [
tajezko banaketa (2010) eta Urtetik urterako al-
dakuntza, forma juridikoaren arabera. 2009-2010.

4. taula: Enpresak eta Enplegua entitatearen ta-
mainaren arabera, EAEn eta Bizkaian. 2010.

5. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia jardueraren arabera. 2010.

6. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia forma juridikoaren arabera. 2010.

7. taula: Establezimenduen bolumena eta banake-
ta, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

8. taula: Enpleguaren bolumena eta banaketa, 
eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

9. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen 
aldakuntza. 2000-2010.

10. taula: Bilboko establezimenduen eta enple-
guen aldakuntza jardueraren arabera. 2000-2010.

11. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
eta banaketa barrutiaren arabera. 2000-2010.

12. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
enpresaren tamainaren arabera. 2000-2010.

13. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
nortasun juridikoaren arabera. 2000-2010.

14. taula: Sozietate berrien sorkuntza Bilbon, se-
ktorearen arabera. 2000-2010.

15. taula: Xehekako merkataritzaren establezi-
menduak eta enplegua Bilbon, jarduera-arloaren 
arabera. 2010.
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Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa eta geuk egina.

TAMAINA
EAE BIZKAIA

ENPRESAK Enplegua ENPRESAK Enplegua
0-2 % 74,1 % 19,1 % 75 % 19,9
3-9 % 18,7 % 18,1 % 18,1 % 17,8
10-49 % 6 % 25,6 % 5,7 % 25,2
>50 % 1,2 % 37,2 % 1,2 % 37,1

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

1. taula: Enpresen banaketa tamainaren arabera, 
EB-27ko herrialdeetan, Espainian, Italian eta Por-
tugalen. 2008.

2. taula: BPGda ekonomia-sektoreen arabera 
Espainian.

3. taula: Espainiako enpresen Bolumena, Portzen-
tajezko banaketa (2010) eta Urtetik urterako al-
dakuntza, forma juridikoaren arabera. 2009-2010.

4. taula: Enpresak eta Enplegua entitatearen ta- [
mainaren arabera, EAEn eta Bizkaian. 2010.

5. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia jardueraren arabera. 2010.

6. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia forma juridikoaren arabera. 2010.

7. taula: Establezimenduen bolumena eta banake-
ta, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

8. taula: Enpleguaren bolumena eta banaketa, 
eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

9. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen 
aldakuntza. 2000-2010.

10. taula: Bilboko establezimenduen eta enple-
guen aldakuntza jardueraren arabera. 2000-2010.

11. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
eta banaketa barrutiaren arabera. 2000-2010.

12. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
enpresaren tamainaren arabera. 2000-2010.

13. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
nortasun juridikoaren arabera. 2000-2010.

14. taula: Sozietate berrien sorkuntza Bilbon, se-
ktorearen arabera. 2000-2010.

15. taula: Xehekako merkataritzaren establezi-
menduak eta enplegua Bilbon, jarduera-arloaren 
arabera. 2010.
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Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

JARDUERA
ALTAK BAJAK ALDAKETEN SALDOA GUZTIRAKO 

SALDOA
Establ. Enplegua Establ. Enplegua Establ. Enplegua Establ. Enplegua

Industria eta Energia 1.091 2.609 1.541 4.849 -30 -19.514 -480 -21.754
Eraikuntza 2.859 5.014 6.902 10.816 20 -4.965 -4.023 -10.767
Merkataritza, Garraioa eta Ostalaritza 4.056 9.323 8.357 14.166 79 -796 -4.222 -5.639
Informazioa eta Komunikazioa 426 1.532 568 1.853 -92 -527 -234 -848
Finantza-jarduerak eta Aseguruak 365 718 458 891 -9 -308 -102 -481
Higiezinen jarduerak 363 429 789 959 0 -228 -426 -758
Lanbide eta Administrazio jarduerak 2.795 4.940 3.954 9.679 32 -3.331 -1.127 -8.070
Herri-administrazioak, Hezkuntza, Osasun 
jarduerak eta Gizarte zerbitzuak 1.411 4.532 1.390 4.781 41 2.336 62 2.087

Arte eta aisialdiko jarduerak eta 
Beste batzuk 980 1.733 1.423 1.983 -41 14 -484 -236

Guztira 14.346 30.830 25.382 49.977 0 -27.319 -11.036 -46.466

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

1. taula: Enpresen banaketa tamainaren arabera, 
EB-27ko herrialdeetan, Espainian, Italian eta Por-
tugalen. 2008.

2. taula: BPGda ekonomia-sektoreen arabera 
Espainian.

3. taula: Espainiako enpresen Bolumena, Portzen-
tajezko banaketa (2010) eta Urtetik urterako al-
dakuntza, forma juridikoaren arabera. 2009-2010.

4. taula: Enpresak eta Enplegua entitatearen ta-
mainaren arabera, EAEn eta Bizkaian. 2010.

5. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen  [
demografia jardueraren arabera. 2010.

6. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia forma juridikoaren arabera. 2010.

7. taula: Establezimenduen bolumena eta banake-
ta, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

8. taula: Enpleguaren bolumena eta banaketa, 
eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

9. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen 
aldakuntza. 2000-2010.

10. taula: Bilboko establezimenduen eta enple-
guen aldakuntza jardueraren arabera. 2000-2010.

11. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
eta banaketa barrutiaren arabera. 2000-2010.

12. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
enpresaren tamainaren arabera. 2000-2010.

13. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
nortasun juridikoaren arabera. 2000-2010.

14. taula: Sozietate berrien sorkuntza Bilbon, se-
ktorearen arabera. 2000-2010.

15. taula: Xehekako merkataritzaren establezi-
menduak eta enplegua Bilbon, jarduera-arloaren 
arabera. 2010.
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Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

JARDUERA
ALTAK BAJAK ALDAKETEN SALDOA GUZTIRAKO 

SALDOA
Establ. Enplegua Establ. Enplegua Establ. Enplegua Establ. Enplegua

Pertsona fisikoa 9.618 10.669 18.127 20.515 -75 -3.444 -8.584 -13.290
Sozietate Anonimoa 341 3.675 938 8.044 -191 -13.387 -788 -17.756
Sozietate Mugatua 3.028 10.471 4.240 14.292 293 -12.775 -919 -16.596
Beste sozietate mota bat 499 2.176 751 1.667 -31 -148 -283 361
Ondasun-erkidegoa 345 732 1.073 1.983 -74 -321 -802 -1.572
Sozietate Kooperatiboa 137 1.136 118 710 66 -350 85 76
Tokiko korporazioa 61 509 27 181 1 91 35 419
Organismo autonomoa edo Asimilatua. 
Erakunde erlijiosoa 115 528 50 365 15 837 80 1.000

Estatuko eta Autonomia Erkidegoetako 
Administrazioaren organoak 202 934 58 2.220 -4 2.178 140 892

GUZTIRA 14.346 30.830 25.382 49.977 0 -27.319 -11.036 -46.466

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

1. taula: Enpresen banaketa tamainaren arabera, 
EB-27ko herrialdeetan, Espainian, Italian eta Por-
tugalen. 2008.

2. taula: BPGda ekonomia-sektoreen arabera 
Espainian.

3. taula: Espainiako enpresen Bolumena, Portzen-
tajezko banaketa (2010) eta Urtetik urterako al-
dakuntza, forma juridikoaren arabera. 2009-2010.

4. taula: Enpresak eta Enplegua entitatearen ta-
mainaren arabera, EAEn eta Bizkaian. 2010.

5. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia jardueraren arabera. 2010.

6. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen  [
demografia forma juridikoaren arabera. 2010.

7. taula: Establezimenduen bolumena eta banake-
ta, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

8. taula: Enpleguaren bolumena eta banaketa, 
eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

9. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen 
aldakuntza. 2000-2010.

10. taula: Bilboko establezimenduen eta enple-
guen aldakuntza jardueraren arabera. 2000-2010.

11. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
eta banaketa barrutiaren arabera. 2000-2010.

12. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
enpresaren tamainaren arabera. 2000-2010.

13. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
nortasun juridikoaren arabera. 2000-2010.

14. taula: Sozietate berrien sorkuntza Bilbon, se-
ktorearen arabera. 2000-2010.

15. taula: Xehekako merkataritzaren establezi-
menduak eta enplegua Bilbon, jarduera-arloaren 
arabera. 2010.
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Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

JARDUERA-ARLOAK EAE BIZKAIA BILBO
Industria eta Energia 14.404 % 7,5 6.447 % 6,5 1.419 % 3,9
Eraikuntza 29.656 % 15,5 14.668 % 14,8 4.344 % 11,9
Dendak eta konponketak 47.012 % 24,6 24.909 % 25,1 8.925 % 24,4
Ostalaritza 14.738 % 7,7 7.994 % 8,1 2.734 % 7,5
Garraioa, Biltegiratzea eta Komunikazioak 16.170 % 8,4 8.620 % 8,8 2.936 % 8
Finantza-jarduerak eta Aseguruak 5.137 % 2,8 2.719 % 2,7 1.138 % 3,1
Higiezin jarduerak eta Enpresentzako Zerbitzuak 35.100 % 18,4 19.075 % 19,3 8.973 % 24,6
Herri-administrazioak 1.153 % 0,6 514 % 0,5 138 % 0,4
Hezkuntza 5.259 % 2,8 2.620 % 2,6 905 % 2,5
Osasun jarduerak, Gizarte zerbitzuak, Aisialdiko 
jarduerak eta Beste batzuk 22.428 % 11,7 11.520 % 11,6 5.006 % 13,7

GUZTIRA 191.057 % 100 99.086 % 100 36.518 % 100

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

1. taula: Enpresen banaketa tamainaren arabera, 
EB-27ko herrialdeetan, Espainian, Italian eta Por-
tugalen. 2008.

2. taula: BPGda ekonomia-sektoreen arabera 
Espainian.

3. taula: Espainiako enpresen Bolumena, Portzen-
tajezko banaketa (2010) eta Urtetik urterako al-
dakuntza, forma juridikoaren arabera. 2009-2010.

4. taula: Enpresak eta Enplegua entitatearen ta-
mainaren arabera, EAEn eta Bizkaian. 2010.

5. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia jardueraren arabera. 2010.

6. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia forma juridikoaren arabera. 2010.

7. taula: Establezimenduen bolumena eta banake- [
ta, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

8. taula: Enpleguaren bolumena eta banaketa, 
eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

9. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen 
aldakuntza. 2000-2010.

10. taula: Bilboko establezimenduen eta enple-
guen aldakuntza jardueraren arabera. 2000-2010.

11. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
eta banaketa barrutiaren arabera. 2000-2010.

12. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
enpresaren tamainaren arabera. 2000-2010.

13. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
nortasun juridikoaren arabera. 2000-2010.

14. taula: Sozietate berrien sorkuntza Bilbon, se-
ktorearen arabera. 2000-2010.

15. taula: Xehekako merkataritzaren establezi-
menduak eta enplegua Bilbon, jarduera-arloaren 
arabera. 2010.
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Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

JARDUERA-ARLOAK EAE BIZKAIA BILBO
Industria eta Energia 200.112 % 22,1 79.866 % 17,3 8.291 % 5,1
Eraikuntza 87.597 % 9,6 47.906 % 10,5 14.304 % 8,7
Dendak eta konponketak 142.731 % 15,7 75.163 % 16,3 24.853 % 15,2
Ostalaritza 51.301 % 5,7 26.095 % 5,8 9.410 % 5,8
Garraioa, Biltegiratzea eta Komunikazioak 69.140 % 7,6 40.084 % 8,7 17.371 % 10,6
Finantza-jarduerak eta Aseguruak 21.983 % 2,4 12.011 % 2,6 7.585 % 4,6
Higiezin jarduerak eta Enpresentzako Zerbitzuak 127.272 % 14,1 74.068 % 16 36.141 % 22,1
Herri-administrazioak 43.617 % 4,9 20.834 % 4,5 10.771 % 6,6
Hezkuntza 61.161 % 6,8 31.142 % 6,8 10.343 % 6,3
Osasun jarduerak, Gizarte zerbitzuak, Aisialdiko 
jarduerak eta Beste batzuk 101.130 % 11,1 52.925 % 11,5 24.442 % 15

GUZTIRA 906.044 % 100 460.094 % 100 163.511 % 100

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

1. taula: Enpresen banaketa tamainaren arabera, 
EB-27ko herrialdeetan, Espainian, Italian eta Por-
tugalen. 2008.

2. taula: BPGda ekonomia-sektoreen arabera 
Espainian.

3. taula: Espainiako enpresen Bolumena, Portzen-
tajezko banaketa (2010) eta Urtetik urterako al-
dakuntza, forma juridikoaren arabera. 2009-2010.

4. taula: Enpresak eta Enplegua entitatearen ta-
mainaren arabera, EAEn eta Bizkaian. 2010.

5. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia jardueraren arabera. 2010.

6. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia forma juridikoaren arabera. 2010.

7. taula: Establezimenduen bolumena eta banake-
ta, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

8. taula: Enpleguaren bolumena eta banaketa,  [
eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

9. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen 
aldakuntza. 2000-2010.

10. taula: Bilboko establezimenduen eta enple-
guen aldakuntza jardueraren arabera. 2000-2010.

11. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
eta banaketa barrutiaren arabera. 2000-2010.

12. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
enpresaren tamainaren arabera. 2000-2010.

13. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
nortasun juridikoaren arabera. 2000-2010.

14. taula: Sozietate berrien sorkuntza Bilbon, se-
ktorearen arabera. 2000-2010.

15. taula: Xehekako merkataritzaren establezi-
menduak eta enplegua Bilbon, jarduera-arloaren 
arabera. 2010.
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Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

JARDUERA 2000 2010 ∆
Establezimenduak 34.128 36.518 % 7
Enplegua 143.067 163.511 % 14,3

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

1. taula: Enpresen banaketa tamainaren arabera, 
EB-27ko herrialdeetan, Espainian, Italian eta Por-
tugalen. 2008.

2. taula: BPGda ekonomia-sektoreen arabera 
Espainian.

3. taula: Espainiako enpresen Bolumena, Portzen-
tajezko banaketa (2010) eta Urtetik urterako al-
dakuntza, forma juridikoaren arabera. 2009-2010.

4. taula: Enpresak eta Enplegua entitatearen ta-
mainaren arabera, EAEn eta Bizkaian. 2010.

5. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia jardueraren arabera. 2010.

6. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia forma juridikoaren arabera. 2010.

7. taula: Establezimenduen bolumena eta banake-
ta, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

8. taula: Enpleguaren bolumena eta banaketa, 
eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

9. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen  [
aldakuntza. 2000-2010.

10. taula: Bilboko establezimenduen eta enple-
guen aldakuntza jardueraren arabera. 2000-2010.

11. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
eta banaketa barrutiaren arabera. 2000-2010.

12. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
enpresaren tamainaren arabera. 2000-2010.

13. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
nortasun juridikoaren arabera. 2000-2010.

14. taula: Sozietate berrien sorkuntza Bilbon, se-
ktorearen arabera. 2000-2010.

15. taula: Xehekako merkataritzaren establezi-
menduak eta enplegua Bilbon, jarduera-arloaren 
arabera. 2010.
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Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

JARDUERA 2000 2010 ∆
Establ. Enplegua Establ. Enplegua Establ. Enplegua

Industria eta Energia 2.183 13.243 1.419 8.291 -% 35 -% 37,4
Eraikuntza 2.853 12.706 4.344 14.304 % 52,2 % 12,6
Dendak eta konponketak 10.012 24.674 8.925 24.853 -% 10,8 % 0,7
Ostalaritza 3.274 8.514 2.734 9.410 -% 16,5 % 10
Garraioa, Biltegiratzea eta Komunikazioak 2.943 11.043 2.936 17.371 -% 4,5 % 57,3
Finantza-jarduerak eta Aseguruak 1.091 8.241 1.138 7.585 % 4,3 -% 8
Higiezin eta Alokairu jarduerak eta Enpresentzako 
Zerbitzuak 6.590 28.163 8.973 36.141 % 36,1 % 28,3

Administrazio Publikoak 119 10.541 138 10.771 % 16 % 2,2
Hezkuntza 808 9.109 905 10.343 % 12 % 13,5
Beste zerbitzu-jarduera batzuk 4.255 16.833 5.006 24.442 % 17,6 % 45,2
GUZTIRA 34.128 143.067 36.518 163.511 -% 7 % 14,3

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

1. taula: Enpresen banaketa tamainaren arabera, 
EB-27ko herrialdeetan, Espainian, Italian eta Por-
tugalen. 2008.

2. taula: BPGda ekonomia-sektoreen arabera 
Espainian.

3. taula: Espainiako enpresen Bolumena, Portzen-
tajezko banaketa (2010) eta Urtetik urterako al-
dakuntza, forma juridikoaren arabera. 2009-2010.

4. taula: Enpresak eta Enplegua entitatearen ta-
mainaren arabera, EAEn eta Bizkaian. 2010.

5. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia jardueraren arabera. 2010.

6. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia forma juridikoaren arabera. 2010.

7. taula: Establezimenduen bolumena eta banake-
ta, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

8. taula: Enpleguaren bolumena eta banaketa, 
eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

9. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen 
aldakuntza. 2000-2010.

10. taula: Bilboko establezimenduen eta enple- [
guen aldakuntza jardueraren arabera. 2000-2010.

11. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
eta banaketa barrutiaren arabera. 2000-2010.

12. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
enpresaren tamainaren arabera. 2000-2010.

13. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
nortasun juridikoaren arabera. 2000-2010.

14. taula: Sozietate berrien sorkuntza Bilbon, se-
ktorearen arabera. 2000-2010.

15. taula: Xehekako merkataritzaren establezi-
menduak eta enplegua Bilbon, jarduera-arloaren 
arabera. 2010.
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Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

BARRUTIAK 2000 2010 ∆
Establ. % Establ. % Establ. %

Deustu 4.141 % 12,1 4.285 % 11,7 144 % 3,5
Uribarri 2.625 % 7,7 2.460 % 6,7 -165 -% 6,3
Otxarkoaga-Txurdinaga 1.172 % 3,4 1.255 % 3,4 83 % 7,1
Begoña 3.470 % 10,2 3.273 % 9 -197 -% 5,7
Ibaiondo 4.545 % 13,3 4.957 % 13,6 412 % 9,1
Abando 12.364 % 36,2 14.234 % 39 1.870 % 15,1
Ererrekalde 3.609 % 10,6 3.523 % 9,6 -86 -% 2,4
Basurtu-Zorrotza 2.202 % 6,5 2.375 % 6,5 173 % 7,8
Inon kokatu gabeak ------ ------ 156 0,5 156 ------
Guztira 34.128 % 100,0 36.518 % 100 2.390 % 7

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

1. taula: Enpresen banaketa tamainaren arabera, 
EB-27ko herrialdeetan, Espainian, Italian eta Por-
tugalen. 2008.

2. taula: BPGda ekonomia-sektoreen arabera 
Espainian.

3. taula: Espainiako enpresen Bolumena, Portzen-
tajezko banaketa (2010) eta Urtetik urterako al-
dakuntza, forma juridikoaren arabera. 2009-2010.

4. taula: Enpresak eta Enplegua entitatearen ta-
mainaren arabera, EAEn eta Bizkaian. 2010.

5. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia jardueraren arabera. 2010.

6. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia forma juridikoaren arabera. 2010.

7. taula: Establezimenduen bolumena eta banake-
ta, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

8. taula: Enpleguaren bolumena eta banaketa, 
eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

9. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen 
aldakuntza. 2000-2010.

10. taula: Bilboko establezimenduen eta enple-
guen aldakuntza jardueraren arabera. 2000-2010.

11. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza  [
eta banaketa barrutiaren arabera. 2000-2010.

12. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
enpresaren tamainaren arabera. 2000-2010.

13. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
nortasun juridikoaren arabera. 2000-2010.

14. taula: Sozietate berrien sorkuntza Bilbon, se-
ktorearen arabera. 2000-2010.

15. taula: Xehekako merkataritzaren establezi-
menduak eta enplegua Bilbon, jarduera-arloaren 
arabera. 2010.
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Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

LANGILE KOPURUA 2000 2010 ∆
Establezimenduak Establezimenduak Establezimenduak %

0-2 26.254 27.714 1.460 % 5,6
3-5 4.541 4.930 389 % 8,6
6-9 1.431 1.671 240 % 16,8
10-19 1.020 1.092 72 % 7,1
20-49 558 709 151 % 27
>=50 324 402 78 % 24,1
Guztira 34.128 36.518 2.390 % 7

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

1. taula: Enpresen banaketa tamainaren arabera, 
EB-27ko herrialdeetan, Espainian, Italian eta Por-
tugalen. 2008.

2. taula: BPGda ekonomia-sektoreen arabera 
Espainian.

3. taula: Espainiako enpresen Bolumena, Portzen-
tajezko banaketa (2010) eta Urtetik urterako al-
dakuntza, forma juridikoaren arabera. 2009-2010.

4. taula: Enpresak eta Enplegua entitatearen ta-
mainaren arabera, EAEn eta Bizkaian. 2010.

5. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia jardueraren arabera. 2010.

6. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia forma juridikoaren arabera. 2010.

7. taula: Establezimenduen bolumena eta banake-
ta, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

8. taula: Enpleguaren bolumena eta banaketa, 
eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

9. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen 
aldakuntza. 2000-2010.

10. taula: Bilboko establezimenduen eta enple-
guen aldakuntza jardueraren arabera. 2000-2010.

11. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
eta banaketa barrutiaren arabera. 2000-2010.

12. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza  [
enpresaren tamainaren arabera. 2000-2010.

13. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
nortasun juridikoaren arabera. 2000-2010.

14. taula: Sozietate berrien sorkuntza Bilbon, se-
ktorearen arabera. 2000-2010.

15. taula: Xehekako merkataritzaren establezi-
menduak eta enplegua Bilbon, jarduera-arloaren 
arabera. 2010.
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NORTASUN JURIDIKOA
2000 2010 ∆

Establezimenduak Establezimenduak Establezimenduak %
Pertsona fisikoa 21.494 19.182 -2.312 -% 10,7
Sozietate Anonimoa 3.473 2.736 -737 -% 21,2
Sozietate Mugatua 5.895 10.710 4.815 % 81,7
Beste sozietate eta elkarte batzuk 2.719 3.409 690 % 25,4
Bestelako forma juridikoak 547 481 -66 -% 12,1
>=50 324 402 78 % 24,1

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

1. taula: Enpresen banaketa tamainaren arabera, 
EB-27ko herrialdeetan, Espainian, Italian eta Por-
tugalen. 2008.

2. taula: BPGda ekonomia-sektoreen arabera 
Espainian.

3. taula: Espainiako enpresen Bolumena, Portzen-
tajezko banaketa (2010) eta Urtetik urterako al-
dakuntza, forma juridikoaren arabera. 2009-2010.

4. taula: Enpresak eta Enplegua entitatearen ta-
mainaren arabera, EAEn eta Bizkaian. 2010.

5. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia jardueraren arabera. 2010.

6. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia forma juridikoaren arabera. 2010.

7. taula: Establezimenduen bolumena eta banake-
ta, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

8. taula: Enpleguaren bolumena eta banaketa, 
eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

9. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen 
aldakuntza. 2000-2010.

10. taula: Bilboko establezimenduen eta enple-
guen aldakuntza jardueraren arabera. 2000-2010.

11. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
eta banaketa barrutiaren arabera. 2000-2010.

12. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
enpresaren tamainaren arabera. 2000-2010.

13. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza  [
nortasun juridikoaren arabera. 2000-2010.

14. taula: Sozietate berrien sorkuntza Bilbon, se-
ktorearen arabera. 2000-2010.

15. taula: Xehekako merkataritzaren establezi-
menduak eta enplegua Bilbon, jarduera-arloaren 
arabera. 2010.
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Iturria: Bilboko Merkataritza Ganbera

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

1. taula: Enpresen banaketa tamainaren arabera, 
EB-27ko herrialdeetan, Espainian, Italian eta Por-
tugalen. 2008.

2. taula: BPGda ekonomia-sektoreen arabera 
Espainian.

3. taula: Espainiako enpresen Bolumena, Portzen-
tajezko banaketa (2010) eta Urtetik urterako al-
dakuntza, forma juridikoaren arabera. 2009-2010.

4. taula: Enpresak eta Enplegua entitatearen ta-
mainaren arabera, EAEn eta Bizkaian. 2010.

5. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia jardueraren arabera. 2010.

6. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia forma juridikoaren arabera. 2010.

7. taula: Establezimenduen bolumena eta banake-
ta, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

8. taula: Enpleguaren bolumena eta banaketa, 
eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

9. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen 
aldakuntza. 2000-2010.

10. taula: Bilboko establezimenduen eta enple-
guen aldakuntza jardueraren arabera. 2000-2010.

11. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
eta banaketa barrutiaren arabera. 2000-2010.

12. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
enpresaren tamainaren arabera. 2000-2010.

13. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
nortasun juridikoaren arabera. 2000-2010.

14. taula: Sozietate berrien sorkuntza Bilbon, se- [
ktorearen arabera. 2000-2010.

15. taula: Xehekako merkataritzaren establezi-
menduak eta enplegua Bilbon, jarduera-arloaren 
arabera. 2010.

SEKTOREAK Sozietate berriak 2000-2010 Sozietateen banaketa (%)
Higiezin eta alokairu jarduerak eta Enpresentzako zerbitzuak 4.439 % 35
Dendak eta konponketak 2.417 % 19
Eraikuntza 1.666 % 13,1
Zerbitzu publikoak edo pertsonalak 1.197 % 9,4
Industria eta energiaren sektorea 1.060 % 8,3
Finantza-bitartekaritza 852 % 6,7
Ostalaritza 653 % 5,1
Garraioa, Biltegiratzea eta Komunikazioak 379 % 3,1
Lehen sektorea 35 % 0,3
GUZTIRA 12.698 % 100
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JARDUERAK ESTABLEZIMENDUAK ENPLEGUA 
KOP. % KOP. %

Establezimenduetatik at egindako salmentak 359 % 6,1 853 % 5,3
Beste produktu batzuen salmenta espezializatutako establezimenduetan 951 % 16,1 2.152 % 13,3
Etxeko ekipamendua 935 % 16 1.984 % 12,3
Jantzi eta oinetakoak 1.157 % 19,7 3.168 % 19,7
Farmazia eta edertasun produktuak 373 % 6,3 1.255 % 7,8
Elikagai dendak, supermerkatuak eta beste establezimendu batzuk 1.892 % 32,2 6.065 % 37,6
Informazioaren eta komunikazioen teknologietarako ekipamendua 213 % 3,6 649 % 4
GUZTIRA 5.880 % 100 16.117 % 100

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

1. taula: Enpresen banaketa tamainaren arabera, 
EB-27ko herrialdeetan, Espainian, Italian eta Por-
tugalen. 2008.

2. taula: BPGda ekonomia-sektoreen arabera 
Espainian.

3. taula: Espainiako enpresen Bolumena, Portzen-
tajezko banaketa (2010) eta Urtetik urterako al-
dakuntza, forma juridikoaren arabera. 2009-2010.

4. taula: Enpresak eta Enplegua entitatearen ta-
mainaren arabera, EAEn eta Bizkaian. 2010.

5. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia jardueraren arabera. 2010.

6. taula: EAEko establezimenduen eta enpleguen 
demografia forma juridikoaren arabera. 2010.

7. taula: Establezimenduen bolumena eta banake-
ta, eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

8. taula: Enpleguaren bolumena eta banaketa, 
eremuen eta jarduera-arloen arabera. 2010.

9. taula: Bilboko establezimenduen eta enpleguen 
aldakuntza. 2000-2010.

10. taula: Bilboko establezimenduen eta enple-
guen aldakuntza jardueraren arabera. 2000-2010.

11. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
eta banaketa barrutiaren arabera. 2000-2010.

12. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
enpresaren tamainaren arabera. 2000-2010.

13. taula: Bilboko establezimenduen aldakuntza 
nortasun juridikoaren arabera. 2000-2010.

14. taula: Sozietate berrien sorkuntza Bilbon, se-
ktorearen arabera. 2000-2010.

15. taula: Xehekako merkataritzaren establezi- [
menduak eta enplegua Bilbon, jarduera-arloaren 
arabera. 2010.
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JARDUERAK

ESTABLEZIMENDUAK AZALERA 

KOP. M2 % 
Azalera. Ba-
tez bestekoa 

m2
-tan

Establezimenduetatik at egindako salmentak 359 ---- ---- ----
Beste produktu batzuen salmenta espezializatutako establezimenduetan 951 68.692 % 12,5 72,2
Etxeko ekipamendua 935 102.261 % 18,6 109,3
Jantzi eta oinetakoak 1.157 115.424 % 21 99,7
Farmazia eta edertasun produktuak 373 27.405 % 5,1 73,4
Elikagai dendak, supermerkatuak eta beste establezimendu batzuk 1.892 217.064 % 39,6 114,7
Informazioaren eta komunikazioen teknologietarako ekipamendua 213 17.813 % 3,2 83,6
GUZTIRA 5.880 548.659 % 100 93,3

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

16. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren aza- [
lera jarduera-arloaren arabera. 2010.

17. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren esta-
blezimenduak, enplegua eta azalera barrutiaren 
arabera. 2010.

18. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren es-
tablezimenduak jardueraren arabera, barrutiz 
barruti. 2010.

19. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren 
enpleguaren aldakuntza barrutiaren arabera. 
1999-2010.

20. taula: Xehekako merkataritzaren gaineko adie-
razle nagusien arteko alderaketa. 2000-2010.

21. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa jardueraren arabera, eremuz eremu. 2010.

22. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa enpresaren tamainaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

23. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa nortasun juridikoaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

24. taula: Kooperatiben bolumena motaren ara-
bera, EAEn, Bizkaian eta Bilbon. 2010eko aben-
duaren 31n.

25. taula: Lehendik bazeuden eta eratu berri di-
ren lan sozietateen kopurua. 2010.

26. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entita-
teetan enplegatutakoen banaketa adinaren ara-
bera. 2010eko abenduaren 31n.

27. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entitatee-
tan enplegatutakoen banaketa, kontratu motaren 
eta lanaldiaren arabera. 2010eko abenduaren 31n.
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BARRUTIAK
ESTABLEZIMENDUAK ENPLEGUA AZALERA (m²)

KOP. % KOP. % M2 % Batez besteko 
azalera (m²)

Deustu 654 % 11,1 1.620 % 10,1 55.508 % 10,1 84,8
Uribarri 364 % 6,2 732 % 4,5 23.567 % 4,3 64,7
Otxarkoaga-Txurdinaga 210 % 3,6 404 % 2,5 13.342 % 2,4 63,5
Begoña 632 % 10,8 1.437 % 8,9 44.681 % 8,2 70,6
Ibaiondo 1.134 % 19,3 2.677 % 16,6 75.850 % 13,8 66,8
Abando 1.959 % 33,3 7.247 % 45 259.409 % 47,3 132,4
Errekalde 531 % 9 1.264 % 7,8 52.511 % 9,6 98,8
Basurto-Zorrotza 320 % 5,4 621 % 3,9 20.519 % 3,7 64,1
Daturik gabe 76 % 1,3 115 % 0,7 3.272 % 0,6 43
GUZTIRA 5.880 % 100 16.117 % 100 548.659 % 100 93,3

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

16. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren aza-
lera jarduera-arloaren arabera. 2010.

17. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren esta- [
blezimenduak, enplegua eta azalera barrutiaren 
arabera. 2010.

18. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren es-
tablezimenduak jardueraren arabera, barrutiz 
barruti. 2010.

19. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren 
enpleguaren aldakuntza barrutiaren arabera. 
1999-2010.

20. taula: Xehekako merkataritzaren gaineko adie-
razle nagusien arteko alderaketa. 2000-2010.

21. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa jardueraren arabera, eremuz eremu. 2010.

22. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa enpresaren tamainaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

23. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa nortasun juridikoaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

24. taula: Kooperatiben bolumena motaren ara-
bera, EAEn, Bizkaian eta Bilbon. 2010eko aben-
duaren 31n.

25. taula: Lehendik bazeuden eta eratu berri di-
ren lan sozietateen kopurua. 2010.

26. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entita-
teetan enplegatutakoen banaketa adinaren ara-
bera. 2010eko abenduaren 31n.

27. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entitatee-
tan enplegatutakoen banaketa, kontratu motaren 
eta lanaldiaren arabera. 2010eko abenduaren 31n.
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BARRUTIAK Elikagai 
dendak

Farmazia eta 
edertasun 

produktuak

Jantzi eta 
oinetakoak

Etxeko 
ekipamendua

Beste 
txikizkari 

batzuk

Informatika 
ekipamendua

Establezimenduetatik 
atsegindako salmentak

Deustu 229 43 98 114 115 26 29
Uribarri 151 25 32 63 48 13 32
Otxarkoaga-Txurdínaga 100 10 7 25 22 7 39
Begoña 246 37 86 113 95 23 32
Ibaiondo 404 69 261 130 141 24 105
Abando 377 130 563 344 400 91 54
Errekalde 232 33 72 90 66 13 25
Basurto-Zorrotza 128 22 3 48 49 16 25
Daturik gabe 25 4 6 8 15 0 18
GUZTIRA 1892 373 1.157 935 951 213 359

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

16. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren aza-
lera jarduera-arloaren arabera. 2010.

17. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren esta-
blezimenduak, enplegua eta azalera barrutiaren 
arabera. 2010.

18. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren es- [
tablezimenduak jardueraren arabera, barrutiz 
barruti. 2010.

19. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren 
enpleguaren aldakuntza barrutiaren arabera. 
1999-2010.

20. taula: Xehekako merkataritzaren gaineko adie-
razle nagusien arteko alderaketa. 2000-2010.

21. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa jardueraren arabera, eremuz eremu. 2010.

22. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa enpresaren tamainaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

23. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa nortasun juridikoaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

24. taula: Kooperatiben bolumena motaren ara-
bera, EAEn, Bizkaian eta Bilbon. 2010eko aben-
duaren 31n.

25. taula: Lehendik bazeuden eta eratu berri di-
ren lan sozietateen kopurua. 2010.

26. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entita-
teetan enplegatutakoen banaketa adinaren ara-
bera. 2010eko abenduaren 31n.

27. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entitatee-
tan enplegatutakoen banaketa, kontratu motaren 
eta lanaldiaren arabera. 2010eko abenduaren 31n.
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BARRUTIAK 1999 2010 ∆ 1999-2010
Abando 5.988 7.247 % 21
Ibaiondo 2.449 2.677 % 9,3
Deustu 1.508 1.846 % 22,4
Begoña 1.307 1.437 % 9,9
Errekalde 1.209 1.264 % 4,5
Uribarri 761 732 -% 3,8
Basurto-Zorrotza 521 621 % 19,2
Otxarkoaga-Txurdinaga 398 404 % 1,5
Daturik gabe 49 115 --
Guztirakoa Bilbon 14.190 16.117 % 13,6

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

16. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren aza-
lera jarduera-arloaren arabera. 2010.

17. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren esta-
blezimenduak, enplegua eta azalera barrutiaren 
arabera. 2010.

18. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren es-
tablezimenduak jardueraren arabera, barrutiz 
barruti. 2010.

19. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren  [
enpleguaren aldakuntza barrutiaren arabera. 
1999-2010.

20. taula: Xehekako merkataritzaren gaineko adie-
razle nagusien arteko alderaketa. 2000-2010.

21. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa jardueraren arabera, eremuz eremu. 2010.

22. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa enpresaren tamainaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

23. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa nortasun juridikoaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

24. taula: Kooperatiben bolumena motaren ara-
bera, EAEn, Bizkaian eta Bilbon. 2010eko aben-
duaren 31n.

25. taula: Lehendik bazeuden eta eratu berri di-
ren lan sozietateen kopurua. 2010.

26. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entita-
teetan enplegatutakoen banaketa adinaren ara-
bera. 2010eko abenduaren 31n.

27. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entitatee-
tan enplegatutakoen banaketa, kontratu motaren 
eta lanaldiaren arabera. 2010eko abenduaren 31n.
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ADIERAZLEAK EAE BIZKAIA BILBO
2000 2010 Aldakuntza % 2000 2010 Aldakuntza % 2000 2010 Aldakuntza %

Establezimendu kop. 31.483 30.434 -% 3,3 16.596 16.090 -% 3 6.447 5.880 -% 8,8
Enplegatutako pertsonak 64.278 79.903 % 24,3 34.146 42.528 % 24,5 14.519 16.117 % 11
Establezimenduko 
enplegu kop. 2 2,6 % 30 2,1 2,6 % 23,8 2,2 2,7 % 22,7

Azalera (m²) 2.480.860 3.268.687 % 31,7 (--) 1.686.827 (--) 469.342 548.659 % 18,9
Establezimenduko 
azalera (m2) 78,8 107,4 % 36,3 76,2 104,8 % 37 72,8 93,3 % 28,2

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa. (--) Datu hau ez dago eskuragarri Bizkaian.

16. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren aza-
lera jarduera-arloaren arabera. 2010.

17. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren esta-
blezimenduak, enplegua eta azalera barrutiaren 
arabera. 2010.

18. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren es-
tablezimenduak jardueraren arabera, barrutiz 
barruti. 2010.

19. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren 
enpleguaren aldakuntza barrutiaren arabera. 
1999-2010.

20. taula: Xehekako merkataritzaren gaineko adie- [
razle nagusien arteko alderaketa. 2000-2010.

21. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa jardueraren arabera, eremuz eremu. 2010.

22. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa enpresaren tamainaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

23. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa nortasun juridikoaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

24. taula: Kooperatiben bolumena motaren ara-
bera, EAEn, Bizkaian eta Bilbon. 2010eko aben-
duaren 31n.

25. taula: Lehendik bazeuden eta eratu berri di-
ren lan sozietateen kopurua. 2010.

26. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entita-
teetan enplegatutakoen banaketa adinaren ara-
bera. 2010eko abenduaren 31n.

27. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entitatee-
tan enplegatutakoen banaketa, kontratu motaren 
eta lanaldiaren arabera. 2010eko abenduaren 31n.
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ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

ADIERAZLEAK BILBO BILBO HANDIA BIZKAIA EAE ESTATUA 
Industria eta energia % 3,9 % 5,4 % 6,5 % 7,5 % 7,3
Eraikuntza % 11,9 % 14,1 % 14,8 % 15,5 % 12,1
Dendak eta konponketak % 24,4 % 25,6 % 25,1 % 24,6 % 25
Ostalaritza % 7,5 % 7,8 % 8,1 % 7,7 % 8,8
Garraioa, biltegiratzea eta komunikazioak % 8 % 8,8 % 8,8 % 8,4 % 7
Finantza-bitartekaritza eta aseguruak % 3,1 % 2,8 % 2,8 % 2,7 % 2,3
Higiezin eta alokairu jarduerak eta enpresentzako zerbitzuak % 24,6 % 20,6 % 19,3 % 18,4 % 24,2
Herri-administrazioak % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,6 z.g.
Hezkuntza % 2,5 % 2,6 % 2,6 % 2,8 % 2,3
Osasun jarduerak eta gizarte zerbitzuak % 6,8 % 5,3 % 5 % 4,6 % 4,2
Arte, aisialdi eta entretenimenduko jarduerak eta beste 
zerbitzu batzuk. % 6,9 % 6,6 % 6,6 % 7,1 % 6,8

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

16. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren aza-
lera jarduera-arloaren arabera. 2010.

17. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren esta-
blezimenduak, enplegua eta azalera barrutiaren 
arabera. 2010.

18. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren es-
tablezimenduak jardueraren arabera, barrutiz 
barruti. 2010.

19. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren 
enpleguaren aldakuntza barrutiaren arabera. 
1999-2010.

20. taula: Xehekako merkataritzaren gaineko adie-
razle nagusien arteko alderaketa. 2000-2010.

21. taula: Establezimenduen banaketaren konpa- [
raketa jardueraren arabera, eremuz eremu. 2010.

22. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa enpresaren tamainaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

23. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa nortasun juridikoaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

24. taula: Kooperatiben bolumena motaren ara-
bera, EAEn, Bizkaian eta Bilbon. 2010eko aben-
duaren 31n.

25. taula: Lehendik bazeuden eta eratu berri di-
ren lan sozietateen kopurua. 2010.

26. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entita-
teetan enplegatutakoen banaketa adinaren ara-
bera. 2010eko abenduaren 31n.

27. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entitatee-
tan enplegatutakoen banaketa, kontratu motaren 
eta lanaldiaren arabera. 2010eko abenduaren 31n.
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TAMAINA BILBO BILBO HANDIA BIZKAIA EAE ESTATUA 
0-2 % 75, % 74,9 % 75,1 % 74,1 % 79,6
3-5 % 13,6 % 13,4 % 13,3 % 13,8 % 10,2
6-9 % 4,6 % 4,8 % 4,7 % 5 % 4,7
10-19 % 3 % 3,4 % 3,3 3,5 % 3
20-49 % 1,9 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 1,7
≥ 50 % 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 0,8

Iturriak: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa eta EIN. Enpresen Direktorio Zentrala.

16. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren aza-
lera jarduera-arloaren arabera. 2010.

17. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren esta-
blezimenduak, enplegua eta azalera barrutiaren 
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18. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren es-
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barruti. 2010.
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enpleguaren aldakuntza barrutiaren arabera. 
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razle nagusien arteko alderaketa. 2000-2010.

21. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa jardueraren arabera, eremuz eremu. 2010.

22. taula: Establezimenduen banaketaren konpa- [
raketa enpresaren tamainaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

23. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa nortasun juridikoaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.
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bera, EAEn, Bizkaian eta Bilbon. 2010eko aben-
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ren lan sozietateen kopurua. 2010.

26. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entita-
teetan enplegatutakoen banaketa adinaren ara-
bera. 2010eko abenduaren 31n.

27. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entitatee-
tan enplegatutakoen banaketa, kontratu motaren 
eta lanaldiaren arabera. 2010eko abenduaren 31n.



  
Jarduera ekonomikoa9

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Grafikoak  • Taulak

Dokumentua 
osorik

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

TAMAINA BILBO BILBO HANDIA BIZKAIA EAE ESTATUA 
Pertsona fisikoa % 52,5 % 53,4 % 54 % 52,6 % 47,5
Sozietate anonimoa % 7,5 % 7,1 % 6,8 % 6,6 % 5,9
Sozietate mugatua % 29,3 % 29,1 % 28,2 % 28 % 37
Beste sozietate eta elkarte batzuk % 9,4 % 9 % 9,3 % 10,8 % 5,3
Bestelako forma juridikoak % 1,3 % 1,4 % 1,7 % 2 % 4,3

Iturriak: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa eta EIN. Enpresen Direktorio Zentrala.

16. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren aza-
lera jarduera-arloaren arabera. 2010.

17. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren esta-
blezimenduak, enplegua eta azalera barrutiaren 
arabera. 2010.

18. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren es-
tablezimenduak jardueraren arabera, barrutiz 
barruti. 2010.

19. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren 
enpleguaren aldakuntza barrutiaren arabera. 
1999-2010.

20. taula: Xehekako merkataritzaren gaineko adie-
razle nagusien arteko alderaketa. 2000-2010.

21. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa jardueraren arabera, eremuz eremu. 2010.

22. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa enpresaren tamainaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

23. taula: Establezimenduen banaketaren konpa- [
raketa nortasun juridikoaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

24. taula: Kooperatiben bolumena motaren ara-
bera, EAEn, Bizkaian eta Bilbon. 2010eko aben-
duaren 31n.

25. taula: Lehendik bazeuden eta eratu berri di-
ren lan sozietateen kopurua. 2010.

26. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entita-
teetan enplegatutakoen banaketa adinaren ara-
bera. 2010eko abenduaren 31n.

27. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entitatee-
tan enplegatutakoen banaketa, kontratu motaren 
eta lanaldiaren arabera. 2010eko abenduaren 31n.
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MOTA EAE BIZKAIA BILBO* 
Lan Elkartua eta Lan Elkartuko Kooperatiba Txikiak 1278 563 232
Etxebizitzak 270 92 -
Nekazaritzakoak 101 24 1
Irakaskuntzakoak 94 44 -
Bigarren gradukoak edo hortik gorakoak 50 13 7
Zerbitzu profesionalekoak 44 21 -
Enpresentzako zerbitzuetakoak 39 9 -
Kontsumokoak 33 15 -
Mistoak 33 4 -
Erkidegoan ustiatzekoak 4 1 -
Enpresa elkartuak 1 0 -
Korporazio kooperatiboak 1 0 -
Kredituzkoak 1 1 1
GUZTIRA 1.949 787 241

Iturria: CSCE/EKGK-Consejo Superior de Kooperatibak  de Euskadi/Euskadiko Kooperatiben Goren Kontseilua
*Kooperatibak motaren arabera banakatzeko informazioa taulan agertutako lau kategoriak oinarri hartuta eman digute.

16. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren aza-
lera jarduera-arloaren arabera. 2010.

17. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren esta-
blezimenduak, enplegua eta azalera barrutiaren 
arabera. 2010.

18. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren es-
tablezimenduak jardueraren arabera, barrutiz 
barruti. 2010.

19. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren 
enpleguaren aldakuntza barrutiaren arabera. 
1999-2010.

20. taula: Xehekako merkataritzaren gaineko adie-
razle nagusien arteko alderaketa. 2000-2010.

21. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa jardueraren arabera, eremuz eremu. 2010.

22. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa enpresaren tamainaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

23. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa nortasun juridikoaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

24. taula: Kooperatiben bolumena motaren ara- [
bera, EAEn, Bizkaian eta Bilbon. 2010eko aben-
duaren 31n.

25. taula: Lehendik bazeuden eta eratu berri di-
ren lan sozietateen kopurua. 2010.

26. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entita-
teetan enplegatutakoen banaketa adinaren ara-
bera. 2010eko abenduaren 31n.

27. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entitatee-
tan enplegatutakoen banaketa, kontratu motaren 
eta lanaldiaren arabera. 2010eko abenduaren 31n.
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LAN SOZIETATEAK EAE BIZKAIA BILBO 
2010ean bazeudenak 815 420 101
2010ean sortu direnak 39 22 5

Iturria: ASLE (Euskadiko Lan Sozietateen Elkartea).

16. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren aza-
lera jarduera-arloaren arabera. 2010.

17. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren esta-
blezimenduak, enplegua eta azalera barrutiaren 
arabera. 2010.

18. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren es-
tablezimenduak jardueraren arabera, barrutiz 
barruti. 2010.

19. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren 
enpleguaren aldakuntza barrutiaren arabera. 
1999-2010.

20. taula: Xehekako merkataritzaren gaineko adie-
razle nagusien arteko alderaketa. 2000-2010.

21. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa jardueraren arabera, eremuz eremu. 2010.

22. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa enpresaren tamainaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

23. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa nortasun juridikoaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.

24. taula: Kooperatiben bolumena motaren ara-
bera, EAEn, Bizkaian eta Bilbon. 2010eko aben-
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ADINA Guztira Kooperatibak Lanekoak
Anonimoak Mugatuak

< 25 urte % 7,1 % 6,7 % 4,6 % 10,2
25etik 39 urtera % 43,7 % 43,1 % 36,8 % 49,4
40tik 54 urtera % 37,7 % 38,5 % 39,9 % 32,9
>= 55 urte % 11,5 % 11,7 % 18,7 % 7,4

Iturria: Espainiako Gobernua. Lan eta Immigrazio Ministerioa.
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lera jarduera-arloaren arabera. 2010.

17. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren esta-
blezimenduak, enplegua eta azalera barrutiaren 
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18. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren es-
tablezimenduak jardueraren arabera, barrutiz 
barruti. 2010.

19. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren 
enpleguaren aldakuntza barrutiaren arabera. 
1999-2010.

20. taula: Xehekako merkataritzaren gaineko adie-
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21. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa jardueraren arabera, eremuz eremu. 2010.
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eremu. 2010.
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KONTRATUA/LANALDIA Guztira Kooperatibak Lanekoak
Anonimoak Mugatuak

Kontratu mota
Finkoa % 74,1 % 75,6 % 75,9 % 65,8
Aldi baterakoa % 25,9 % 24,4 % 24,1 % 34,2

Lanaldi mota
Lanaldi osokoa % 81,7 % 83 % 84,1 % 74,1
Lanaldi partzialekoa % 18,3 % 17 % 15,9 % 25,9

Iturria: Espainiako Gobernua. Lan eta Immigrazio Ministerioa.

16. taula: Bilboko xehekako merkataritzaren aza-
lera jarduera-arloaren arabera. 2010.
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21. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa jardueraren arabera, eremuz eremu. 2010.

22. taula: Establezimenduen banaketaren konpa-
raketa enpresaren tamainaren arabera, eremuz 
eremu. 2010.
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eremu. 2010.

24. taula: Kooperatiben bolumena motaren ara-
bera, EAEn, Bizkaian eta Bilbon. 2010eko aben-
duaren 31n.

25. taula: Lehendik bazeuden eta eratu berri di-
ren lan sozietateen kopurua. 2010.

26. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entita-
teetan enplegatutakoen banaketa adinaren ara-
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ANTZINATASUNA Guztira Kooperatibak Lanekoak
Anonimoak Mugatuak

< 6 hilabete % 33,5 % 37,4 % 13 % 26,5
6 hilabetetik urtebetera % 7,4 % 6,5 % 6 % 11,4
Urtebetetik hiru urtera % 16,5 % 15,5 % 13,7 % 21,3
Hiru urtetik bost urtera % 11,9 % 10,7 % 12,7 % 16,2
Bost urte baino gehiago % 30,7 % 29,9 % 54,6 % 24,5

Iturria: Espainiako Gobernua. Lan eta Immigrazio Ministerioa.

28. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entita- [
teetan enplegatutakoen banaketa antzinatasuna-
ren arabera. 2010eko abenduaren 31n.

29. taula: EAEko jarduera ekintzailearen eta 
enpresen dinamikaren bilakaera. 2005-2010.

30. taula: Jarduera ekintzailearen ikuspegi oroko-
rra, EAEn eta Estatuan. 2010.

31. taula: Jarduera ekintzailea Bilbo metropolita-
rrean, eremuen arabera. 2010.



  
Jarduera ekonomikoa9

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Grafikoak  • Taulak

Dokumentua 
osorik

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

2005 2006 2007 2008 2009 2010
TEA % 5,4 % 5,4 % 6,4 % 6,8 % 2,7 % 2,5
Sortu berriak % 1,9 % 2,2 % 2,8 % 3,5 % 1,4 % 0,7
Berriak % 3,5 % 3,3 % 3,6 % 3,3 % 1,3 % 1,8%
Sendotuak % 8,8 % 5,8 % 4,3 % 8,9 % 7,4 % 6,8
Ekintzaile izan daitezkeenak % 4,4 % 2,1 % 4,2 % 7,5 % 3,5 % 4,2
Itxi duten enpresak % 1,1 % 0,9 % 0,6 % 0,9 % 1,3 % 0,7

Iturria: Orkestra eta Eusko Ikaskuntza. Euskal Herriko 2010eko GEM txostena

28. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entita-
teetan enplegatutakoen banaketa antzinatasuna-
ren arabera. 2010eko abenduaren 31n.

29. taula: EAEko jarduera ekintzailearen eta  [
enpresen dinamikaren bilakaera. 2005-2010.

30. taula: Jarduera ekintzailearen ikuspegi oroko-
rra, EAEn eta Estatuan. 2010.

31. taula: Jarduera ekintzailea Bilbo metropolita-
rrean, eremuen arabera. 2010.
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ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

JARDUERA EKINTZAILEA ESTATUA EAE
Jarduera ekintzailearen adierazlea % 4,3 % 2,5
Enpresa sortu berriak (≤ 3 hilabete) % 2,2 % 0,7
Enpresa berriak (3-42 hilabete) % 2,1 % 1,8
Enpresa sendotuak (> 42 hilabete) % 7,7 % 6,8
Itxi duten enpresak % 1,9 % 0,7
Ekintzaile izateko arrazoia: aukera % 50,7 % 79,9
Ekintzaile izateko arrazoia: beharrizana % 23,4 % 14,6

Iturria: Orkestra eta Eusko Ikaskuntza. Euskal Autonomia Erkidegoko 2010eko GEM txostena.

28. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entita-
teetan enplegatutakoen banaketa antzinatasuna-
ren arabera. 2010eko abenduaren 31n.

29. taula: EAEko jarduera ekintzailearen eta 
enpresen dinamikaren bilakaera. 2005-2010.

30. taula: Jarduera ekintzailearen ikuspegi oroko- [
rra, EAEn eta Estatuan. 2010.

31. taula: Jarduera ekintzailea Bilbo metropolita-
rrean, eremuen arabera. 2010.
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TOKIKO GARAPENERAKO AGENTZIAK ENPRESAK BERRIAK SUSTATZAILEAK INBERTSIOA (€)
LAN EKINTZA-BILBO 92 112 2.542.771€
BASAURI 102 122 2.800.000€
ERANDIO 19 21 620.550.€
FORLAN 
BEHARGINTZA 3 4 64.000 €

GETXO 64 79 1.840.926€
INGURALDE 58 72 2.131.511€
LEIOA 10 19 --
PORTUGALETE
(Portugaleteko Udala, Ekonomi Sustapen eta Enplegu Saila)

27 34 445.500 €

SESTAO 4 29 --
TXORIERRI 20 20 250.440. €
URIBE KOSTA 21 31 13.602.580.24€

ETEak Europan
ETEak Estatuan
EAEko enpresa-sarea
Bilboko enpresa-sarea
Eremuaren araberako enpresa-sarea, alderaketa
Gizarte ekonomiako enpresak
Jarduera ekintzaileak

Iturria: Garapen. Garapeneko Agentzien Euskal Elkartea.

28. taula: Estatuaren gizarte ekonomiako entita-
teetan enplegatutakoen banaketa antzinatasuna-
ren arabera. 2010eko abenduaren 31n.

29. taula: EAEko jarduera ekintzailearen eta 
enpresen dinamikaren bilakaera. 2005-2010.

30. taula: Jarduera ekintzailearen ikuspegi oroko-
rra, EAEn eta Estatuan. 2010.

31. taula: Jarduera ekintzailea Bilbo metropolita- [
rrean, eremuen arabera. 2010.
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Biltzarrak eta bilerak
Turismo-jarduera

Biltzarrak eta bilerak

Biltzarrak, batzarrak, pizgarri-bidaiak, azokak, erakusketak, sinposioak… 
Asko eta asko dira enpresa eta negozioei lotutako turismo-jarduerak. 
Azken bi hamarkadetan, turismo mota horrek izan duen eragin ekono-
mikoa agerian geratu da, eta turismoaren sektoreari atzera ekarri dion 
balio erantsia ezin ukatuzkoa izan da.

Herri eta hiriak buru-belarri sartuta daude kulturaren eta kirolaren ar-
loko ekitaldiak bereganatzeko lehian. Halaber, gero eta ahalegin han-
diagoak egiten dituzte biltzar eta batzarrak berera ekartzeko. Herrion 
alde on eta gozagarrien berri ohiko mugetatik harago emanez, turista 
eta bisitarien aukerako jomuga bihurtzea xede dute, denek ere. Lehia 
horretan, bada, inbertsio handia egiten dute proiektu eta ekipamen-
du berrietan, enpresa-sarea osatzen zein jarduera ekonomiko berriak 
sustatzen lagundu dezaketenak.

Negozioen turismoari esker, okupazioak gora egin du ohiko turismoaren 
behe-denboraldietan. Ezin egokiagoa da, beraz, turismo-jarduerak urte-
ko sasoiaren mende egon ez daitezen. Horrezaz gain, erosteko ahalmen 
ertain-handia daukaten bisitariak bereganatzen ditu, hau da, gastu han-
diagoa egiten dutenak eta batez besteko datua igotzen laguntzen dute-
nak. Hori guztia gutxi balitz bezala, hirietan turismo-jardueretatik biltzen 
diren diru-sarrerak banatzeko baliagarria ere bada negozioen turismoa. 

Mesedeak mesede, sektore horretan ere nabaritu dira azken hiru urtee-
tako egoera ekonomikoak berekin ekarritako ondorioak. Horien aurrean, 
negozioen turismoak garai berriari egokitu beharra izan du, jakina. Hain 
zuzen, enpresek % 10 gutxiago inbertitu dute ekitaldien antolakuntzan; 
ez sektorea bera krisiak jota dagoelako, baizik eta egoera orokorra zein 
den ikusita, zenbait ekitaldi alferrikako gastutzat eta ekimen ez jasanga-
rritzat jo zitezkeelako.

Horren harira, Meeting Professionals International (MPI) izeneko enpre-
sak FutureWatch 2010 azterlana bideratu du. Bertan ekitaldien antola-
tzaileen aurreikuspenak bildu dira: sektorean, oro har, bileren kopurua 
% 2,8 haziko dela, eta bilerotan bertaratuko direnak % 4,5 gehiago izan-
go direla. Aurreikuspenak aurreikuspen, azterlanak gerora etorriko diren 
joerei eta, azken buruan, sektorea bera aldatuko duten faktoreei ere 
erreparatu die, eta hauxe ondorioztatu du: aldaketak beharrezkoak direla 

Testuinguru orokorra

Bilbon egindako bilerak 

Bilera mota

Bileren iraupena 

Bilerak sasoitik sasoira 

Bilerak egin dituzten sektoreak 

Bilbao Exhibition Centre 

Euskalduna Jauregia

sektorearentzat, eta ekitaldi eta bileron industria “sormenaren, malgu-
tasunaren eta harreman estrategikoen eremuan sartzen ari dela”.

Hona hemen sektoreak etorkizunera begira aurrean dituen erronka 
handienetariko batzuk: jomugak gerturatzea edo eskueran jartzea; 
errendimendua eta inbertsioek atzera dakartena neurtzea; erakun-
deen lehiakortasuna; enpresen gizarte-erantzukizuna; jasangarrita-
sunarekin hartutako konpromisoa; sektoreko jardueren eragin ekono-
mikoa eta soziala balioztatzea.

Ekitaldien antolakuntzaren kasuan, adibidez, aski onartua dago eki-
taldi jasangarriak ahalbidetzekotan, zentzuz erabili beharko direla 
erkidegoaren baliabideak. Eta hori lortzera begira, nahitaezkoa da 
antolaketa-lan oro baliabideak murriztuz, berrerabiliz eta birziklatuz 
egitea, eta horrekin batera, mugikortasuna eta inpaktuaren ebalua-
zioa modu eraginkorrean kudeatzea.

Horren ildotik, ISO, Normalizaziorako Nazioarteko Erakundea, na-
zioartean erabilera izango duen arau bat prestatzen ari da, ekitaldiak 
antolatzen dituztenentzako ez ezik, sektoreko hornidura-kate kon-
plexua osatzen dutenentzako ere baliagarria izango dena. Egiteko 
bidean dagoen arau hori ISO 20121 da, eta 2012rako amaitzea es-
pero dute; Londreseko Joko Olinpikoetarako, hain justu. Ekitaldien 
antolakuntzaren industriarako beren-beregi egina egongo da, eta jar-
duera horien eragin kaltegarriak (ekonomikoak, ingurumenekoak eta 
gizarteari jasanarazitakoak) gutxitzeko modu sistematikoa sustatzea 
izango du xede. Horretarako, arauari jarraiki, enpresek, jasangarrita-
sunaren bidea jorratzeko zenbait alderdi nagusiri erreparatu beharko 
die: ekitaldiaren kokalekua, eragikera, hornidura-katearen kudeaketa, 
erosketak, komunikazioak eta garraioak, besteak beste.

Ekitaldiok hiriei dakarzkieten onurak agerikoak izanik ere, horien ingu-
rune naturalari eragiten dieten kaltea ere ukaezina da. Jasangarrita-
suna sustatzea ezinbestekoa da, beraz, “aztarna ekologikoa” murriz-
tekotan, aztarna hori enpresek baliabide larregi erabiltzeagatik zein 
bidean hondakinak sortzeagatik datorrela ere.
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Testuinguru orokorra  [

International Congress and Convention Association (ICCA) deritzonak 
2010ean 1.958 jomugatan egindako ekitaldiak aztertu ditu. Horren ara-
bera, Espainia munduko hirugarren tokian dago, biltzarretako turismoari 
begira. Espainian nazioarteko 451 biltzar egin dira, eta aurretik dituen 
Estatu Batuetan eta Alemanian, 623 eta 542, hurrenez hurren.

Hiriei dagokienez, Bartzelona bigarren tokian dago: urtearen buruan 
148 topaketa profesional antolatuta, Vienaren atzetik dago, baina Pari-
sen aurretik. Madrileko hiriak hamahirugarren tokia baino ez zuen lortu 
2009an. 2010ean, ordea, seigarrenera pasatu da, 114 biltzar egitea lor-
tu baitu, guztira.

Sektorea bide onetik doala baieztatzen du hurrengo txosten honek ere: 
Turismo de Reuniones en España 2009. Spain Convention Bureau-k (es-
tatuan biltzarretako 49 jomuga baino gehiago ordezkatzen dituen erakun-
dea) eta FEMP-k (Udalerri eta Probintzien Espainiako Federazioa) egina 
da txosten hori. Bertan jasotzen da negozioen turismoak datu onak batu 
dituela azken ekitaldian, testuinguru ekonomiko orokorra oraindik ere na-
hiko ahula den arren.

Egindako bilerak 14.759 izan dira; hau da, azken hamarkadan % 70 
igo da horien guztirako zenbatekoa. Parte-hartzaileen kopuruari begira, 
2009an 2.901.828 izan ziren, guztira. Horrek esan nahi du 2010ean % 62 
igo dela guztirako zifra. Edonola ere, emandako datu horiek aurreko ur-
tearekin soilik konparatzen baditugu, atzeraldiak sektorean eragina izan 
duela ageri da, eta nabarmena, gainera: 3.445 bilera gutxiago egin dira, 
eta % 16 jaitsi da ekitaldiotara bertaratutakoen kopurua. Batez beste, 
bilera bakoitzak 196,61 parte-hartzaile bildu ditu.

Bilera motaren arabera, jardunaldi, mintegi eta sinposioak izan dira 
ohikoenak, guztirako % 54,3, ekitaldi bakoitzeko parte-hartzaile ratio txi-
kiena izan arren. Batzarrak % 29,1 baino gehiago izan dira, eta Biltzarrak 
% 16,6. Hala ere, azken hauek daukate ratio handiena, biltzar bakoitzeko 
442,05 parte-hartzaile batu baitzuten. Bileren erdian baino gehiagotan 
(% 62,7) 50etik 150era pertsona inguruk esku hartu du.

2009an Espainian egindako bileren % 48,5 ekimen pribatuek bultzatuta 
burutu dira (aurreko urtean baino % 15,5 gutxiago); gainerako % 51,5, 
beraz, erakunde publikoetan sortu dira. Egindako guztietatik, gainera, % 

66,6 udazken eta udaberrian gauzatu dira. Bilera gehien egiten diren 
hilabeteak ondoko hauek dira, hurrenkera honetan: maiatza, urria, 
azaroa, ekaina eta apirila. Eta ekimen gutxien garatzen direnekoak, 
aldiz, abuztua, uztaila eta urtarrila.

Hoteletako aretoak (% 36,3) eta biltzar jauregiak (% 28) izan dira 
ekitaldi hauek antolatzeko gehien erabili diren guneak. Bileren batez 
besteko iraupena 2,32 egunekoa da; hortaz, 2008ko datuarekiko 0,07 
egun jaitsi da.

Hoteletako Aretoak

Biltzar Jauregiak

Entzungelak

Unibertsitateak

Beste batzuk

1. grafikoa: Estatuan egindako bileren banaketa, ekitaldia egiteko tokia-
ren arabera. 2009.

Iturria: Spain Convention Bureau eta FEMP.

Ekitaldiotara datozen gehienek (% 94,7) hoteletan egiten dute 
gaua: horien erdiak baino gehiagok (% 57,9), 4 izarretako hotele-
tan; % 22,7k 3 izarretakoetan; eta % 15 baino gutxiagok 5 izarre-
tako hoteletan.

Segidako 5 urtez gastronomiaren inguruko ekimenak erakarga-
rrienak izan badira ere, bileretako parte-hartzaileek eta haiekin 
etorri direnek turismo-jarduerak izan dituzte gogokoen 2010ean, 
bidaiaren osagarri modura (txangoak, bisitaldi gidatuak, etab.): 
5etik 4,33k, hain zuzen.
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1.514

1.374
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Parte-hartzaile bakoitzak batez beste egindako eguneko gastua 304,15 
eurokoa izan zen 2009an, aurreko urteko datutik gertu. Dena den, datu 
horretan ere batzuen eta besteen arteko alderik egon izan da, zenbat eta 
hiria handiagoa izan, orduan eta gehiago gastatu baita. Milioi bat biztan-
letik gorako hirietan egin diren bileretara batez beste 473,40 euro gastatu 
dituzten parte-hartzaileak joan dira. Zifra hori 248,15 eurokoa baino ez da 
izan, ordea, 200.000 biztanle baino gutxiago duten hirietan.

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 gehiago, bilerak 
antolatzeaz arduratzen den sektoreak.

Biltzarrak eta bilerak
Turismo-jarduera
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Bilbon egindako bilerak  [

Azken hamar urteotan gero eta bilera gehiago antolatu da Bilbon. Hori ez 
da kasualitateak ekarritako gauza, ordea. Aspaldidanik, erakunde publikoek 
eta pribatuek ahalegin handia egin dute Bilbon edozein motatako ekitaldiak 
hartuko dituzten kalitatezko guneak sortzeko. Horren xedea da Bilbok topa-
gune estrategikoa izaten jarraitu dezala bermatzea, eta estatuko hiri nagu-
sien artean erreferentziazko jomuga gisan gailendu dadin lortzea.

Bilerak aurrera eraman ahal izateko, nola ez, kontuan izan behar da hiri-
gunearen egiturak, bertako zerbitzuek eta eskuragarri jartzen duen sare 
ekonomiko eta sozialaren indarrak ere baldintzatzen dutela merkatua. 
Batzuen eta besteen asmo eta proiektuak eta baliabideak bat eginik, jar-
duera horiek eskatzen dituzten azpiegiturak eraiki eta eraldatu dira. Hona 
hemen egindako hobekuntzak: espezializatutako aretoak, irisgarritasuna 
hobetzeko garraio-sarea, erraztasun logistikoak, kultura-ekipamenduak, 
kalitate handiko hotelak eta zerbitzu publikoen eskaintza areagotzea. Ho-
riek guztiak, noski, bisitarien eskakizunen arabera egokitu nahi izan dira.

Aukeran dauden zentroen artean, eskaintzen dituzten azpiegiturei, eremuei, 
erosotasunari eta soinu- eta argiztapen-kalitateari begira, honako hauek 
nabarmendu behar dira: Euskalduna Biltzar eta Musika Jauregia, Bilbao 

2. grafikoa: Bilbon egindako bileren bilakaera. 2001-2010.

Iturria: Bilbao Convention Bureau. 

Exhibition Centre azoka-esparrua, Guggenheim Museoa, Bizkaiko Par-
ke Teknologikoa, Bilboko Merkataritza Ganbera eta Arriaga Antzokia.

2010ean 1.092 bilera egin dira, guztira, aurreko urtean baino 71 ge-
hiago. Horrela, historian inoiz lortutako zifretara heltzea erdietsi da 
beste behin. Aurreko urtean baino % 13,4 parte-hartzaile gehiago bil-
du dira, 177.976 guztira. Batez beste, 162,9 parte-hartzaile bertaratu 
da bilera bakoitzera, hau da, aurreko urtean baino gehiago.

Gorantz egin arren, nazioartean 2005etik aurrera nagusitu den joerari eus-
ten diote datuek, eta 2010. urtean ere, gero eta gehiago kontratatu dira or-
dezkari gutxiagoko eta iraupen murritzagoko bilerak. Horrekin guztiarekin 
ere, esan beharra dago 2001etik 2010erako bilakaerari soilik erreparatuta, 
agerikoa dela sektorearen datuek gora baino ez dutela egin, oro har.

Izan ere, emaitza horiek lortzeko asmoarekin bideratu izan da azken ha-
mar urteetako estrategia Bilbon. Horren arabera, formatu handiagoko bi-
leretarako eta topaketetarako egoitza bihurtu nahi izan dute, eta berezi-
ki, biltzarrak eta batzarrak antolatzeari ekin diote sektoreko eragileek, 
horiexek baitira hirian gau gehiago igarotzea eskatzen dutenak eta, on-
dorioz, parte-hartzaileei gastu handiagoa egitea eskatzen dietenak.
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Bilera mota  [

2010. urtean egindako bileren motari begiratuta ez da aldaketa handirik 
sumatzen, aurreko urtearekin alderatuta. Gainera, azkenean ere lortu da 
batzarren kopuruaren beherakada bertan behera uztea. Eta hori datu ona 
da, hain zuzen, batzarrak negozioetarako bilera mota egokiena direlako. 

2010ean ere, egindako bilera guztien datuak konparatu ostean, biltzarrak 
izan dira bilakaera onena lortu dutenak. Bestetik, maizen erabilitako forma-
tua jardunaldi, mintegi eta sinposioena izan da, beste behin: ekitaldi guz-
tien % 81,5; hau da, estatuaren batez besteko datutik (% 54,2) oso urrun.

Iturria: Bilbao Convention Bureau.

1. taula: Bilbon egindako bileren bilakaera, motaren arabera. 2009-2010.

BILERA MOTA 2009 2010 ∆
Jardunaldiak

801 890 % 11Mintegiak 
Sinposioak 
Bilerak 104 103 -% 0,9
Biltzarrak 116 99 % 14,6
Guztira 1.021 1.092 % 6,9
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Bileren iraupena  [

Bilbao Convention Bureauk bildutako datuei jarraiki, Bilbon 2010ean 
egindako bileren batez besteko iraupena 1,68 egunekoa izan da, 
2009koaren oso antzekoa.

Nahiz eta gorabehera handirik ez den egon, lau egunetik gorako bilera 
gehiago egin dela nabarmendu beharra dago: 2009an % 3,3 izan ziren, 
eta 2010ean, % 3,7. Ondorioz, jakina, behera egin du lau egunetik 
beherako bileren kopuruak. Horien artean, bi egunera arteko bilerak 
% 82,6 izan dira, eta hirutik lau egunera bitartekoak, % 13,7. Azken 
multzo horretan galdu da alderatutako portzentajezko puntu gehien -2 
puntu-. Hori ere, jendeak gero eta iraupen laburragoko ekitaldiak na-
hiago dituen seinale da.

2. taula: Bilbon egindako bileren iraupenaren bilakaera. (%-tan). 2009-
2010.

Iturria: Bilbao Convention Bureau.

IRAUPENA 2009 2010
2 egunera arte % 81 % 82,6

3 egunetik 4ra bitartean % 15,7 % 13,7

4 egun baino gehiago %3,3 % 3,7

Batez besteko iraupena 1,69 egun 1,68 egun
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Bilerak sasoitik sasoira  [

Sasoitik sasoira alde handia dagoela erakusten dute 2010ean hilabetez 
hilabete batutako datuek. Azaroan erregistratu zen kopuru nabarmenena 
(% 16), eta abuztuan, aldiz, txikiena (% 1,0).

Bilbon egindako bileren % 54,7 urteko lau hiletan egin dira: abendua, 
ekaina, maiatza eta urria (bilera kopuru handienetik txikienerako orde-
nan). Beraz, estatuan agertutako joera bera ikusi da Bilbon ere, bilerak 
gehienbat udaberrian eta udazkenean antolatu baitira.

Uztailean eta urtarrilean ekitaldi oso gutxi egin ziren –% 5etik behera, 
betiere–, eta abuztuan joera hori areagotu zela ikusi dugu, guztirakoaren 
% 1 baino ez baitzen egin hil horretan.

3. grafikoa: Bilbon egindako bileren bilakaera, sasoitik sasoira. (%-tan). 2009-2010.

Iturria: Bilbao Convention Bureau.
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Bilerak egin dituzten sektoreak  [

Teknologiaren eta industriaren sektorea, alde batetik, eta osasunaren 
eta medikuntzaren arloak izan dira, bestetik, 2010ean ere Bilbora bilera 
gehien ekarri dituztenak: % 22,5 eta % 23,4, hurrenez hurren. Jardue-
rok arlo horietakoak izanik, argi dago Bilbo metropolitarraren eraldaketak 
bere horretan jarraitzen duela. Eta, horrekin batera, gero eta bilera ge-
hiago erakartzen ditu Bilbok, jarduera sozioekonomikoen sektore nagu-
sietako ekimenak direla, zein hiriko enpresa-sarean gorabidean dauden 
hirugarren arloko jardueretakoak direla.

Segmentuz segmentuko egoera berdintsua da, bai Bilbon, bai estatuan. Al-
derik badago, ordea, eta Bilboko sare produktiboan bigarren sektoreak beti 
izan duen bultzadatik dator. Gaur egun ere, nabaritzen baita Bilbon teknolo-
giaren eta industriaren sektorea bizi-bizi dagoela, berrikuntza teknologikora 
bideratutako ahaleginak tartean. Datu on horien beste muturrean zientzia-
ren sektoreko jarduerak daude, gurean indar handirik ez dutenak.

Tabla 3: Sectores de las organizaciones generadoras de reuniones en 
Bilbao. 2010.

Iturria: Bilbao Convention Bureau eta Spain Convention Bureau.

SEKTOREAK
BILBO

ESPAINA 2009
2010

Teknologia eta industria % 22,5 % 5,71
Osasuna eta medikuntza % 23,4 % 21,54
Kultura eta gizartea % 11,7 % 9,58
Ekonomia eta merkataritza % 10,1 % 22,37
Publikoa % 10,1 % 13,57
Unibertsitatekoa % 6,8 % 8,15
Beste batzuk % 15,4 % 12,67
Zientzia - % 6,41
GUZTIRA 100 100
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Bilbao Exhibition Centre  [

2004an sortu zenetik aurrera, Bilbao Exhibition Centre (BEC) errefe-
rentziazko azoka-esparrua bihurtu da. Zerbitzu anitz emateko diseinatu 
zen, eta kalitate eta funtzionaltasun maila ezin hobea eskaintzen du, bai 
erakusketarientzat, bai eta bisitarientzat edo ikusleentzat ere, oro har.

250.000 m2-ko azalerako esparruan, zerbitzu teknologiko punta-pun-
takoak baliatzen ditu, eta horri esker, azokak, biltzarrak zein kirol, musika 
eta kultura ikuskizunak egiteko ezin aproposagoa da.

Gainera, 4.000 aparkaleku ditu, bertako ekitaldietarako ez ezik, me-
troko sarbideen ondoan aldirietako aparkaleku modura ere jadanik era-
biltzen direnak. Honek eragin mesedegarria du hirian, Bilbo Handiko 
bide sareko trafiko zama arintzen laguntzen duelako. Hain zuzen, % 
30 igo da 2010ean zerbitzu hau eskatu dutenen kopurua, eta guztira, 
92.436 pertsona izan dira.

Horretaz guztiaz gain, BECek hitzarmena sinatu du Ecoembesekin ba-
liabideen kudeaketa jasangarria egiteko. Horren arabera, papera eta kar-
toia batzeko aurretik bazuen bilketa-sistema osatuko du, eta ontzi arinak 
kudeatzeko beste bat ere ezarriko du. Halako ekimen bat aurrera eraman 
duen lehen azoka-esparrua da, estatu osoan.

2009. urtean, 20 azoka egin dira Bilbao Exhibition Centren, mota as-
kotariko 130 ekitaldi BEC Batzarrak sailean, eta 29 ikuskizun Bizkaia 
Arenan; orotara, horiek guztiek 1.936 erakusketari eta 1.292.074 bisitari 
batu dituzte.

BECek 2010ean garatutako jarduerek 80.091.771 euroko eragin ekono-
mikoa izan dute EAEko Barne Produktu Gordinean (BPGd). Izan ere, 
duela zazpi urte martxan jarri zenetik, 557.482.038 milioi euroko metatu-
tako eragina izan du BECek guztira.

Makina Erremintaren Biurtekoa egin da 2010ean, eta zenbait ekimen be-
rri ere bideratu dira: batetik, Emprende 2010 eta GamerLand aurreneko 
aldiz antolatu dira; bestetik, Ikas-Art izeneko ekimenak Espainiako uni-
bertsitate guztietako Arte Ederretako ikasleak batu zituen; eta azkenik, 
EFEF Londres “European Future Energy Forum” (Etorkizuneko energien 
foro europarra) egin zen, BECen instalazioetatik kanpo, nahiz eta bertatik 
antolatutako ekimena izan. Foro hori Abu Dhabiko “World Future Energy 
Summit” topagunearen Europarako bertsioa litzateke. Abu Dhabiko ho-

rrek energia berriztagarriekin lotutako nazioarteko enpresaburu ga-
rrantzitsuenak batzen ditu, eta horrez gain, hainbat jakintza-arlori leku 
egiten die bertan: mugikortasuna eta garraio jasangarria, hautazko 
erregaiak, e-mugikortasuna eta sare adimendunak

BEC Batzarrak sailak BECen barneko jardueraren % 14 bildu du, 
izen handiko hainbat ekimen bere instalazioetan egin baita: besteak 
beste, Annual Conference European Technology, ICOE (Espainiako 
Merkataritza-guneen Elkartea) zentroetako biltzarrak, II. Innovatur 
Foroa, edota Bilbao Shoulder medikuntzaren arloko biltzarra. Eta, ho-
riez guztiez gain, enpresa askok ere aukeratu izan du BEC Batzarrak 
ekimen pribatuetarako.

Bizkaia Arena pabiloia Bizkaia Bilbao Basketen egoitza ofiziala izan 
da 2010eko ACB Ligan. Eta hori ez ezik, saskibaloiko Errege Kopa 
ere egin zen bertan, pasa den otsailean.

Bestalde, jendetza bildu zuten kontzertuak egin ziren Bizkaia Arenan: 
Sting, Alejandro Sanz, Shakira, Fito & Fitipaldis, Supertramp, Miguel 
Bosé eta Sabina izan ziren bertan, besteak beste.

4. taula: BECen adierazle nagusien bilakaera. 2008-2010.

Iturria: Bilbao Exhibition Centre – BEC.

BEC 2008 2009 2010
Eragin ekonomikoa 
(BPGdeko zifratan) 92.666.463 69.566.704 80.091.771

Enplegua 2.150 1.592 1.827
Azokak 17 21 20
Ekitaldiak 152 137 130
Ikuskizunak (Bizkaia Arena) 20 25 29
Erakusketariak 2.345 2.253 1.936
Bisitariak 1.109.176 1.227.887 1.292.074
Okupazioa 
(Azoka egunak eta muntatze edo 
desmuntatze lanak barne)

291 300 285
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5. taula: 2010ean BECen egindako ekitaldiak.

EKITALDIA Erakusketariak Hartutako m² garbiak Bisitariak Bisitari profesionalak
UGP 65 27.228 295.000 -
TENDENCIAS CREATIVAS 75 2.101 18.492 -
CONSTRULAN 127 5.101 12.209 10.812
EXPOVACACIONES 266 6.437

270.558
1.294

EXPOCONSUMO 88 4.273 -
CREAMODA 95 3.490 -
VIME 482 26.171 38.893 33.814
EXPOBODAS 134 1.950 35.400 -
NAGUSI 52 3.868 81.500 -
FOSMINER 76 464 31.500 -
GAMERLAND 14 5.312 15.246 -
EXPONATUR 62 6.156 13.919 -
EXPOLAN 50 800 600 -
XXI DESEMBALAJE 88 3.520 2.144 -
IKAS-ART 37 4.425 5.000 -
EUSKAL ENCOUNTER 70 10.600 6.000 -
EMPRENDE 45 390 920 -
XXII DESEMBALAJE (urteko bigarrena) 106 4.440 4.519 -
GUZTIRA 1.932 116.726 831.900 45.920

Iturria: Bilbao Exhibition Centre.

Bestalde, BECek hitzarmenak sinatu ditu hainbat herrialdetako azoka-
erakunde eta enpresekin; hitzaldien eta erakusketen antolakuntzan sona 
handia daukaten enpresak, denak ere. Lan-ildo berria abiarazi du BECek, 
beraz, eta dagoeneko lortu du emaitzarik: Chemspec Europe bezalako 
marka propioak. Chemspec Europe kimika fina deritzonaren industria-
sektorearen azoka da, eta horretan, Quartz Business Media-rekin elkar-
lanean aritu da BEC.

Beste erakunde batzuekin bat egiteak on egiten dio BECi, jarduera-
eremua zabaltzen duelako, eta ekitaldi interesgarriak bereganatzen 

lagunduko dion tokian jartzen duelako. Nola ekitaldi interesgarri ho-
riek lan-eredu berriak ezagutzeko aukera ematen duten, eta sektore 
jakin batzuetan izen handiko kideekin harremanak sendotzen lagun-
tzen duten, are baliagarriagoak izango dira, bai Azoka berarentzat, 
bai inguruko enpresa eta erakundeentzat ere.
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Euskalduna Jauregia  [

Okupazioari eta ekitaldi-kopuruari begira, estatuko biltzar-jauregien eta en-
tzungela publikoen buru da. Are gehiago, Bilbo goitik behera eraldatzeko 
eta hiriari gaur egun duen izaera emateko prozesuaren mugarrietako bat 
da Euskalduna Jauregia. 53.000 m²–ko azalera duen erabilgarritasun ani-
tzeko gunea da, instalazio berritzaileekin hornituriko hainbat eremu barne 
sartzen dituena. Azken horien kalitatea eta zentroak eskaintzen duen zer-
bitzu sorta direla-eta lortu du horrenbesteko onespena gizartearen baitan.

Onespen horri esker, 2003an “World´s Best Congress Centre” Apex 
Award saria jaso zuen, Biltzar-jauregi batek lortu dezakeen nazioarte-
ko goraipamenik handiena. Munduan, sari hori daukaten 9 biltzar-jauregi 
besterik ez dago; tartean, Euskalduna Jauregia, 2009tik aurrera, eta Va-
lentziako Biltzar-jauregia, iaztik aurrera. 2010. urtean, Valentziakoa beste 
27 biltzar-jauregiri gailendu zitzaien, eta saria lortu ez zutenen artean, 
Donostiako Kursaal jauregia ere bazegoen.

Euskalduna Jauregiak kalitatearekin konpromiso nabarmena hartu du, betie-
re. Kalitatearen eta Ingurumenaren Kudeaketaren ISO 9001 eta ISO-14.001 
ziurtagiriak eta Turismo-kalitatearen Q saria lortu izana horren erakusle dira.

Guztira, 846 ekitaldi egin dira Jauregian 2010ean, 485.735 pertsona 
batu dituztenak. Hori horrela, urte osoko eragin ekonomikoa 88,05 milioi 
eurokoa izan da. Eta, horrez gain, 1.359 lanpostu mantendu ahal izan 
ditu, 427.600 euroko superabita lortuta.
6. taula: Euskalduna Jauregiaren adierazle nagusien bilakaera. 2008-2010.

Iturria: Palacio Euskalduna – Euskalduna Jauregia.

EUSKALDUNA JAUREGIA 2008 2009 2010
Ekitaldiak 850 901 846
Bertaratutakoak 494.994 504.970 485.735
Eragin ekonomikoa (BPGdeko 
zifratan) 60.000.000 88.600.000 88.050.000

Okupazioa % 94 % 92 % 94
Superabita 800.000 300.000 427.600

Euskalduna Jauregia 1999an sortu zen, eta ordudanik, 7.225 ekitaldi eta 
emanaldi hartu ditu, 4.678.542 ikusle izan dituztenak. Datuok ikusita, ez dago 
dudarik Jauregiak gizartearen baitan hartu duen tokia ez dela nolanahikoa.

Ibilbide horretan zehar, 7,9 milioi euroko ustiapeneko superabita batu 
du. Gainera, ezarri duen kudeaketa ekonomiko eredugarriari esker, 
ez du diru-laguntza publikoen beharrik izan. Are gehiago, Euskadiko 
BPGdari 700.744.000 euroko ekarpena egin dio, guztira.

Bertan egin diren biltzarren artean, honako hauek dira nabarmentze-
koak: nazioarteko topaguneen artean, Congreso Internacional de Ar-
tes Escénicas, I Financial Congress Digital Meeting eta VIII Congreso 
Europeo de la Sociedad de la Información, estatu mailan antolatu di-
renen artean; nazioarteko topaguneen kasuan, 75 Congreso Nacional 
de Urología eta XVII Congreso Nacional Farmacéutico.

Arestian esan bezala, Euskalduna Jauregia entzungela publikoen 
buru da. Hona hemen hori erakusten duten datuak: oholtzara eraman 
dituen ikuskizunak (kontzertuak, opera, balleta, antzerkia, dantza, 
etab.) 321 izan dira; guztirako ikusle kopurua, 311.265 pertsonakoa; 
eta salmentekin bildutako dirua, 9 milioi eurotik gorakoa, guztira.

“El cascanueces”, “Arte”, Lucía Lacarraren eta Igor Yebraren dantza-
ikuskizunak, María Bayo, Joan Manuel Serrat, Muhai Tang, Norah Jones, 
Paco de Lucía... Izen handi horiekin guztiekin urte ezin arrakastatsuagoa 
izan du Jauregiak, arte eszenikoen eta musikaren alorretan.

Askotarikoak

Mintegiak eta jardunaldiak

4. grafikoa: 2010ean Euskalduna Jauregian egindako bilerak.

Iturria: Palacio Euskalduna – Euskalduna Jauregia.
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Turismo-jarduera

Turismoak uste zen baino suspertzeko gaitasun handiagoa duela erakutsi 
du 2010ean, mundu osoan, krisiak eta atzeraldi ekonomikoak eragindako 
kalteak gorabehera. Hala dio Turismoaren Munduko Erakundearen baro-
metroak. Nazioartetik etorritako turistak % 7 gehiago izan dira 2010ean, 
935 milioi lagun, guztira. Aldea egon da, beraz, aurreko urtearekin, non 
% 4 jaitsi baitzen etorritakoen ehunekoa, munduko krisiak eraginda. Ia 
jomuga guztietan igo da turisten kopurua, aurreko galeretatik susper-
tzeko edo, behinik behin, horretan laguntzeko adina. Alabaina, nahiz eta 
gorabidean dauden herrialdeek hazkundea mundu osoan zabaltzen la-
gundu duten, susperraldia ez da aldi berean iritsi leku guztietara.

Edonola ere, 2009ko emaitzak gainditu dira (azken hamar urteetako daturik 
txarrenak), eta turismoa suspertuz joan da estatu osoan. Exceltur-ek argitara 
emandako datuen arabera, turismoaren BPGd estatuko batez besteko BPG-
daren datua baino hobea izan da (1,0 eta -0,1, hurrenez hurren). Hortaz, argi 
dago turismoak bide onetik jarraitzen duela, eta beste sektoreak baino hobeto 
moldatzen ari dela, makalaldi ekonomikoaren garaia dugun honetan.

5. grafikoa:  ISTE BPGd turistikoaren eta Espainiako BPGdaren arteko konparazioa. (%-tan). 2010.

Iturria: Exceltur, EIN eta Consensus.

Hala ere, turismo-jarduera 2007an lortutako emaitzetatik 10 puntu be-
hera dago, oraindik ere. Milioi eurotan, 8.000 milioi gutxiago egiten 
dute puntu horiek, inflazioa kendu eta gero.

2010ean turista gehiago etorri dira; kanpotik, batez ere. Baina ho-
rrek ez du esan nahi enpresen errentagarritasuna kasu guztietan igo 
denik. Izan ere, turismoan diharduten enpresen % 42,3k salmentek 
behera egin dutela adierazi du, eta dagoeneko hiru urte daramatza-
te joera negatibo horretatik irten ezinik. Gainerako % 57,7k lortu du 
gehiago saltzea, baina % 5etik beherako gorakadekin betiere. Excel-
turen esanetan, “teknikoki, turismo-sektorea deflazio egoeran man-
tendu da 2010ean; eta, aldi berean, Espainiako ekonomiako beste 
sektoreetan, prezioak 1,9 igo dira, batez beste, EINren arabera”. Bes-
tetik, negozioen turismo-jarduerak areagotu egin direla nabarmendu 
beharra dago.
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Turismo-eskariak gora egin du 2010ean, kanpoko merkatuen bultzadari 
esker, nahiz eta krisiaren aurreko egoeratik urrun dagoen oraindik. Batez 
besteko gastu handiena egiten duten merkatuetatik turista gehiago jaso 
dugunez (errusiarrak, japoniarrak eta estatubatuarrak), 9 urtean lehen 
aldiz igo da kanpoko turistek estatuan egindako gastua (% 2,2). Nazioar-
teko negozioetako turismoak ere bide beretik jo du. Bestetik, errenta gu-
txieneko familien turismoak behera egin du.

Gainera, kanpotik etorritakoak hirietara joan dira, batik bat, ohiko opo-
rretako lekuetara joan beharrean. Ondorioz, azken horiek merkatu-kuota 
galdu dute, Kanariar Uharteek izan ezik.

Espainian, azken minutuko eskaintzek gehiegi baldintzatzen dute turis-
mo-eskaria. Hartara, egoera leheneratzeko ahaleginak eskari handiena 
duten sektoreetara bideratu dira, eta horren eraginez, bidaia gehiago 
egin dira atzerrira eta hirietara (ez, ordea, gastu handiagoa).

2010eko turismoaren balantzeari begira, zerrendaren goialdean egon di-
renak Galizia, Kanariar Uharteak, Madril, Bartzelona eta Euskal Herriko 
hiriak izan dira.

Banco de Españak jakinarazi duenez, 2010. urteko ordainketa-balan-
tzako turismoaren diru-sarrera 39.621 milioi eurokoa izan da (hau da, 
2009an baino 1.496 milioi gehiago), eta urtetik urterako aldakuntza 
tasa, % 3,9koa.

Turismoa, beraz, sektore estrategikoa da, adierazle ekonomiko eta so-
zialen aldetik. Turismoan diharduen eskulanaren datua esanguratsua da 
oso: okupatuta dauden pertsona guztien % 12 dira, izan ere, turismo-
jardueraren batean lan egiten dutenak. 2010ean, biztanleria aktiboaren 
inkestaren arabera, ia 2,5 milioi lagunek osatzen zuen turismoaren sekto-
reko langileria aktiboa.

Estatura etorritako turistak 52,7 milioi izan dira 2010ean, aurreko urtean 
baino % 1 gehiago. Datu hori are garrantzitsuagoa da, kopuru hori segi-
dako bi urtez jaitsi zela kontuan hartzen badugu (% 2,5 2009an, eta % 
8,8 2008an).

Turismoaren Mundu Erakundeak berak adierazi duenez, datu horiei es-
ker lortu du Espainiak 2010ean ere munduko bigarrena izaten jarraitzea, 
turismotik jasotako diru-sarrerei begira. Diru-sarreren araberako zerren-
da horretan AEBen atzetik dago Espainia, eta Frantzia eta Txinaren au-

rretik. Bi hauetan, ordea, Espainian baino turista gehiago hartu dituzte 
2010ean, edonola ere.

Espainiara etorri direnek guztira egin duten gastua 49 milioi eurokoa 
da, ia-ia. Batez beste, 932 € gastatu du turista bakoitzak, hau da, 
2009an baino % 1,1 gehiago.

Aitzitik, estatu barruko eskariak ez du horren berri onik eman: 
2010ean, 150,2 milioi bidaia egin dituzte Espainian gora eta behera 
ibili diren turistek, 2009an baino % 5,5 gutxiago.

Hoteletan erregistratutako okupazioaren inguruan EINk zabaldutako ar-
gibideen arabera, guztira, 82.160.955 milioi bisitari hartu omen dugu. 
Hau da, aurreko urtean baino % 5,8 gehiago; guztira, 268 milioi gau bai-
no gehiago egin dituzte gure hoteletan turista horiek guztiek. Deigarria 
da datu hori estatuko hotel guztiek (18.958) batera eskaintzen dituzten 
plaza kopuruarekin konparatzen badugu: 1.781.935.

EAEn, 2010. urteko balantzean % 12,4ko gorakada sumatu da gurera 
etorritako turisten datuan, aurreko urtearekin alderatuta. Era berean, 
guztirako ostatu-gauak ere % 12,3 igo dira epe horretan.

Horrela, bada, 2.238.699 bidaiari etorri dira EAEra, 2009an baino 
246.909 gehiago: esaterako, Araban % 22 igo da turisten kopurua; 
Bizkaian, % 11; eta Gipuzkoan, % 10. Guztien artean, 4.214.060 gau 
egin dituzte Euskal Herrian, 2009an baino 471.000 gehiago. Ostatu-
gauen datuetan ere gora egin dute lurralde guztiek: Arabak, % 25; 
Bizkaiak,% 14; eta Gipuzkoak, % 7.

Turisten artean, atzerritik etorritakoak % 18,7 gehiago izan dira; eta orain-
goan ere, Araban nabaritu da gehien joera positibo hori: bertan, urtetik ur-
tera % 33,8 egin du gora lurraldea bisitatu duten kanpotarren kopuruak.

Eremu geografiko batzuetan eta besteetan batutako datuei begira, 
antzera ibili dira hiriburuetan eta barnealdean, baita ondo ibili ere: % 
13,6 eta % 13 hazi da horietan turismo-jarduera, hurrenez hurren. 
Kostaldean, aparteko egoera bizi izan da, turismo-jardueren igoera % 
3,5ekoa baino ez baita izan.

Batez besteko egonaldia 1,88 egunekoa izan da,  aurreko urtean 
bezala. Eta EAEko hotelak 2010ean zer neurritan bete diren ikusita, 
okupazio-maila igo egin dela ageri da, % 41,66tik % 43,97ra.
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Bilboko turismo-jarduera  [

2010. urte osoan ikusi dugunez, adierazle ekonomiko nagusiek ez dute 
itxaropenerako tarterik utzi. Datu nagusi horiek ez bezala, turismoarekin 
lotutako adierazleek aurreko urteko joerari eutsi diote, eta Bizkaiko hiri-
buruan emaitza ezin hobeak lortu direla egiaztatu dute.

Bilbon bildutako datu turistiko guzti-guztietan urtetik urterako aldagai 
positiboak erregistratu dira. Bidaiari gehiago etorri dira, eta horrek ho-
teletako okupazioak gora egitea ekarri du, nahiz eta 2009an baino bi 
establezimendu gehiago egon diren. Orobat, aire bidezko joan-etorrien 
kopurua igo da, baita gurutzaldietan ibili direnen kopurua ere. Eta horie-
tan guztietan ez ezik, negozioen turismoan ere nabaritu da etorritakoen 
gorakada: krisiak noraino jo duen ikusita ere, % 13,4 bisitari gehiago eto-
rri dira Bilbon egindako ekitaldietara.

Datuon bilakaerari erreparatuta, badirudi, 2008ko labainkada atzean 
utzita, berriro ere hazkundearen bideari eutsi diola Bilbok. Eta, urratsez 
urrats, bide horretatik segituz gero, topagune pribilegiatu eta erreferen-
tziazkoa izaten jarraituko duela ematen du, orain arte bezala; bai ohiko 
turismoarentzako, bai bileren turismoarentzako ere.
7. taula: Bilboko turismoaren datu esanguratsuenen bilakaera. 2009-2010.

Iturria: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

ADIERAZLEAK 2009 2010 ∆
Establezimendu irekiak 53 55 % 3,8

Urteko plazen eskaintza 2.446.537 2.582.075 % 5,5

Plaza kopuruarekiko okupazioa % 46 % 49.6 % 7,8

Etorritako turistak 615.545 684.274 % 11,2

Ostatu-gauak 1.125.047 1.281.521 % 14

Aire bidezko bidaiariak 3.654.951 3.888.969 % 6,4

Gurutzaldiak 30 33 % 10

Gurutzaldietako bidaiariak 28.899 43.394 % 50,2

Bilerak 1.021 1.092 % 6,9

Biltzarretara etorritakoak 156.981 177.976 % 13,4
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Etorritako bidaiarien kopurua eta egindako gauak  [

Bilbora 684.274 turista etorri dira 2010. urtean. Horrek esan nahi du % 11,2 
igo dela guztirako kopurua, hots, 68.729 bisitari gehiago izan ditugula gure 
artean. Estatuan turismoaren sektorea hazten ari da urtetik urtera, eta gauza 
bera gertatzen ari da Bilbon. Izan ere, Bizkaiko hiriburuan, 2001ean hasi zen 
turismoaren hazkunde-ziklo hori, eta 2008an besterik ez du atzera egin.
6. grafikoa: Bilbora etorritako bisitarien bilakaera. 2001-2010.

Iturria: Bilbao Convention Bureau.

Nabarmentzeko moduko bisitari kopurua da, izan ere, aipatu dugun hori: 
684.274 lagun, guztira, 2010ean. Hala behar du izan, Bilbok Euskadi 
osora etorritako guztien (2.238.699) % 30,5 hartzen baitu. Horregatik, 
2010ean turisten kopuruek euskal hiriburu guztietan gora egin badute 
ere, inon ez dira Bilbon adina igo. Beraz, Bizkaiko hiriburua da, aurten 
ere, EAEko hiriburu turistikoa. Vitoria-Gasteizen, adibidez, urtetik urte-
rako % 24ko gorakada erregistratu da; hiriburu arabarrean inoiz jaso du-
ten turista kopururik handiena: 237.658 pertsona. Bestalde, Donostian, 
% 12,5 igo da bisitarien kopurua urtetik urtera, 471.088 turista denetara; 
hau da, EAEra etorritako guztien % 21, hain zuzen ere.

Turistok nondik etorri diren aztertuz gero, zera ageri da: 3 pertsonatik ia 2 esta-
tuko beste leku batzuetatik etorri direla. Erkidegoz erkidego egindako analisia-
ren arabera, Madriletik etorri zaigu turista gehien (103.169), estatuko guztien 
% 23,4, eta estatutik zein kanpotik etorri diren guztien % 15,1, hain justu.

Horien atzetik, betiere kopuruari begira, Euskadiko hainbat bazterretatik 
etorri zaizkigunak ditugu: 85.085 bisitari eta % 19,3ko portzentajea, es-
tatuko guztirako kuotaren barne. 2009an gertatu zen legez, aurten ere 

bigarren tokia kendu diete kataluniarrei euskal turistek. Hala, ohiko 
bisitari izan ditugun Kataluniako turistak 77.527 izan dira 2010ean (% 
17,6). Eta zerrenda horrela utzita, bi datu deigarri: batetik, 2010ean 
etorri diren kataluniarrak 2009an etorri zirenak baino 9.962 gehiago 
izan direla; bestetik, bigarren toki hori eskuratu duten euskaldunak 
izan direla 2010ean urtetik urtera gutxien hazi direnak, beste erkide-
goetako turisten kopuruekin alderatuta. 

8. taula: Bilbora etorritako bidaiari kopuruaren eta jatorriaren bilakaera. 
2009-2010.

Iturria: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

JATORRIA 2009 2010 ∆
Estatukoak 408.021 440.933 % 8,1
Atzerrikoak 207.524 243.341 % 17,2
Guztira 615.545 684.274 % 11,2

Halaber, azken hamar urteotan gerturatu zaizkigun turista anda-
luziarrak gero eta gehiago izan dira, eta 2010ean laugarren tokian 
geratu dira (24.430).

Eta amaitzeko, beste datu aipagarri bat: aurreko urteko emaitzekin 
erkatuta, Galizia, Katalunia eta Valentzia izan dira turista gehien bidali 
dizkiguten erkidegoak, hurrenkera horretan.
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Iturria: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

7. grafikoa: Estatutik etorritako bisitarien jatorria. 2010.

Atzerritik 243.341 turista etorri dira Bilbora 2010. urtean: hau da, guzti-
rakoaren % 35,6; edo 2009an gu bisitatzea erabaki zutenak baino % 17,2 
gehiago, datu absolutuetan adierazten badugu.

Hiriburura hurreratu direnen artean, gehienak herrialde hauetatik etorri 
dira, aurreko urteetan bezalaxe: Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, 
Italia eta AEB-Kanada. Batera, nazioarteko bisitari guztien % 53,3 dira.

8. grafikoa: Atzerritik etorritako bisitarien jatorria. 2010.

Iturria: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

Dena dela, 2010ean ikusitakoa 2009ko datuekin alderatzen badugu 
zera ondorioztatu dezakegu: aurreko urtearekiko gehien hazi direnak 
turista iberoamerikarrak -2009an ere hala gertatu zen- eta portugal-
darrak izan direla. Alderantziz, AEB-Kanadatik eta Erresuma Batutik 
etorritakoen kopuruak izan dira gehien murriztu direnak, batez ere, 
turista ingelesak.

10.000

30.000

50.000

70.000

90.000

110.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000
43.155

25.131 23.403

12.090

47.264

21.498 20.317 17.977

32.506

103.169

85.085
77.527

24.430 24.190 21.095 18.859

Biltzarrak eta bilerak
Turismo-jarduera

Bilboko turismo-jarduera  [

Etorritako bidaiarien kopurua eta jatorria  [

Ostatu-gauak 

Bilboko turismo-jarduera Bizkaian, EAEn eta 
hiriburuetan ikusitakoekin alderatzea

Madril

Frantzia Alemania Erresuma 
Batua

Portugal Gainerako 
Europako 

herrialdeak

Iberoamerika Italia AEB-Kanada Gainerako 
herrialdeak

EAE Katalunia Andaluzia Gaztela eta Leon Valentzia Galizia



 

237. or.

 
Biltzarrak eta Turismoa10

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Dokumentua 
osorik

Grafikoak • Taulak

Ostatu-gauak  [

Lehen aipatu dugun bezala, bisitarien % 11,2ko gorakadak emandako 
gau kopuruan eragina izan du; horrela hazi da, bada, guztirako zifra 
1.281.521 gauera arte (aurreko ekitaldian baino % 14 gehiago).

9. grafikoa: Bilbon egindako ostatu-gauen bilakaera. 2001-2010.

Iturria: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

Urte honetan eskainitako tokiak % 5,5 hazi dira 2009arekiko (2.582.075, 
guztira). 55 hotelek eguneko 7.074 tokiko eskaintza jarri dute bisitarien 
eskura Bilbon 2010ean; horrela, bada, establezimendu bakoitzeko 128,6 
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 11 establezimendu 
dagoela, guztira.

EAEko udalerri guztien artean, Bilbo da hoteletan okupazio dentsitate 
nabarmenena erregistratu duena eta establezimendu handienak gor-
detzen dituena. Ez da, ordea, hotel kopuru aipagarriena duena, Do-
nostian aurki baititzakegu Bilbon baino 16 hotel gehiago. Gipuzkoako 
hiriburuko hotelek eguneko 4.456 pertsona har dezakete eta establezi-
menduko ia 61 plaza dituzte eskueran, batez beste.

Ostatu-gauei dagokienez, Bilbora etorri diren turista gehienek, aurreko 
urteetan bezalaxe, abuztuan egin dute gau kopuru handiena. Halarik ere, 

2010ean beste urteetan baino bisitari gehiago hartu dira udaberriaren 
eta udazkenaren hilerik beroenetan. Eta, horri esker, hotelek % 66ko 
okupazioa lortu dute maiatza eta urria bitartean.

Hain zuzen, 2010eko udako hiletan 207.149 bisitari etorri dira, guzti-
ra, aurreko urtean baino 25.675 gehiago. Gutxien, irailean etorri dira, 
nahiz eta hil horretan hazi den gehien bisitari kopurua, beste hileetako 
datuekin konparatuta (12.058 gehiago). Esan bezala, turista kopuru 
handiena, 74.742 pertsona, guztira, abuztuan etorri zaizkigu hiribil-
dura.

Turismoaren zifrak hil batetik bestera bileretako eta biltzarretako 
segmentukoekin konparatuz gero, zera ikus daiteke: bata eta bestea 
guztiz bateragarriak direla. Hala, uda parteko hiletan negozioen tu-
rismoak behera egiten badu ere, ohiko turismoak gutxiagotze horren 
eragina murrizten du, eta, oro har, negualdean negozioetan lortutako 
datuei esker, azken emaitzak samar orekatuak daude.
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10. grafikoa: Bileren eta turismoaren sasoitik sasoirako bilakaera alderatua. 2010.

Iturria: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

Ostatu eskaintza osatzeko, Bilboko Udalak Udal aterpetxea jarri ohi du 
bisitarien eskura. Batez ere, gazteei dago zuzendua, eta instalazio mo-
dernoak eta irisgarriak eskaintzen ditu. Gainera, 1999. urtetik Kalitatea-
ren ISO 9002 ziurtagiria du; izan ere, Europan ziurtagiri hori lortu zuen 
lehen aterpetxea izan zen, eta mundu osoan, bigarrena.

2010. urtean 14.379 lagunek hartu dute ostatu bertan, 2009an baino 
% 39k gutxiago. Bestetik, aterpetxean bisitariek egindako gau kopurua 
27.425ekoa izan da, aurreko urteko datutik % 10 behera.

Jatorriei begira, estatutik eta EAEtik bertatik etorri direnak 7.524 izan dira, 
eta atzerritik, 6.855. Azken horien guztirako kopuruak, beraz, behera egin 
du portzentajezko 16,4 puntu, aurreko urtearekin alderatuta.

Nazioarteko turismoaren datuek zera diote: % 88 Europako hainbat he-
rrialdetik etorri direla, eta % 8,2 amerikarrak izan direla. Asiatik eta Afrika-
tik etorri zaizkigun turisten kopuruak ere gora egin du, gainera.

11. grafikoa: Bilboko Aterpetxean erregistratutako pertsonen banaketa, 
jatorriaren arabera. 2010.

Iturria: Bilbao Convention Bureau.
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Bilboko turismo-jarduera Bizkaian, EAEn eta hiriburuetan  [
ikusitakoekin alderatzea 

2009. urtean ez bezala, non probintzietako hiriburuetan soilik lortu 
baitzen bisitarien eta ostatu-gauen zifrak handitzea, 2010ean lurralde-
eremu guztietan hazi dira bata eta bestea. Bisitarien datua % 12,4 igo 
da erkidego osoan (2.238.699), eta ostatu-gauena, % 12,5.

Hazkuntza ikusgarriena Araban eta bertako hiriburuan gertatu da, % 22tik 
gorako datuekin, betiere. Hain zuzen, Vitoria-Gasteizeko establezimen-
duetan egindako gauak % 29,2 igotzera heldu dira.

Hazkuntza are neurritsuagoa ikusi da Gipuzkoako lurralde historikoan, 
nahiz eta han ere datu positiboak lortu diren.

9. taula: Bidaiarien kopurua eta ostatu-gauak, lurralde-eremuen arabera. 2010.

Iturria: Bilbao Turismo eta Eustat: Turismo establezimendu hartzaileen gaineko inkesta.

Bizkaia eta EAEren barne Bilboko zifrek duten garrantzia bere horretan 
geratu da 2010. urtean, bidaiarien zein ostatu-gauen kopuruan. Bilbo 
bisitatu duten 684.274 lagunak Bizkaiko guztirakoaren % 65 eta EAE 
osoko % 30,5 izan dira. Bestetik, turistek Bilbon emandako 1.281.521 
gauak Bizkaiko guztirakoaren % 65,6 eta EAE osoko % 30,4 izan dira.

Donostiaren kasuan % 22koa izan da turisten kopurua, eta % 21,6koa 
ostatu-gauena, autonomia erkidego osoko datuei dagokienez. Vitoria-
Gasteizen, bai aldagai batek, eta bai besteak, gorantz jarraitu dute, na-
barmen, gainera. Eta azkenean, turistak % 10,6 izan dira, eta ostatu-
gauak, % 10,7; hau da, puntu 1 eta 1,4 puntu gehiago, hurrenez hurren.

Plaza kopuruarekiko okupazio-maila % 43,97koa izan da EAEn, zera, 
aurreko urtean baino % 2,31 gutxiago. Bilbon ere hobetu da plaza bakoi-
tzeko okupazio-maila; % 49,63koa izan denez, % 3,64 egin du gora 
2009ko datuarekiko. Donostiako hiria izan da, ordea, okupazio-maila 
aipagarriena lortu duena (% 55,96), eta ez hori bakarrik, gehien hazi 
dena ere izan delako: aurreko urtean erregistratutako okupazioa 4,08 
puntutan gainditu du.

2010 EAE BIZKAIA BILBO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VITORIA-GASTEIZ
Kopurua 2.238.699 1.053.689 684.274 471.088 237.658

Ostatu-gauak 4.214.060 1.953.692 1.281.521 910.217 452.818

Lurralde historikoei erreparatuz gero, okupazioaren goranzko joera 
nagusitu dela ikusiko dugu: % 42,93 Bizkaian, eta % 38,42 Araban. 
Gipuzkoako datua % 47,99koa izanik, emaitza onena lortu duen 
lurraldea dugu.
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12. grafikoa: EAEko eta Bilboko okupazio-mailen bilakaera alderatua. 2000-2010.

Iturria: Eustat. Turismo-establezimendu hartzaileen gaineko inkesta.

Bilboko hoteletan azken hamar urteotan erregistratutako okupazio-maila 
Euskadiko batez bestekoaren gainetik egon da. Gainera, epe horren ba-
rruan gorabehera oso gutxi azaldu ditu. Edonola ere, 2010. urtean Bil-
boko zifra hori Euskadiko batez bestekotik nahiko urrundu da, lortutako 
okupazio-maila EAEko datua baino 5,6 puntu gorago geratu da-eta.

13. grafikoa: Hotel-establezimenduak, lurraldearen eta eremuaren arabera. 2010. 

Iturria: Eustat. Turismo-establezimendu hartzaileen gaineko inkesta.

Hoteletako eskaintza orokorraren inguruan, establezimendu kopuruak 
bilakaera ikusgarria izan du azken hamarkadan. 1998an 271 ziren 
EAEn irekirik zeuden establezimenduak. 2010ean, aldiz, 452 zenbatu 
dira. Bilboko udalerria % 52,7 igo da epe berean, eta 36 hotel izatetik 
55 izatera pasatu da, Bizkaia osoan dauden 186 hotelen barne.
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14. grafikoa: Hotel-establezimenduetako eguneko plaza kopuruaren eskaintza, lurraldearen arabera. 2010.

Iturria: Eustat. Turismo-establezimendu hartzaileen gaineko inkesta.

Ekinean-ekinean, hainbat azpiegitura berri martxan jarri ahal izan 
dute, kategoria handieneko proposamenak barne. Denak ere, Bilbo 
erakargarriago bihurtzen dutenak, eta kalitatezko zerbitzuak eskaint-
zen dituela agerian uzten dutenak, “aisialdiko eta negozioetako” turis-
moaren hartzaile den heinean. Bisitaria erosotasun maila egokiena-
rekin hartzeko dela, edo jarduera sozialen eta biltzarren eskakizunak 
betetzeko dela, abangoardiako instalazioak, zerbitzuak eta teknologia 
jartzen ditu eskura Bilboko hiriak.

Azkenik, EAEko hoteletan enplegatutako pertsonei begira, Estatistikako 
Institutu Nazionalaren datuen arabera, 2010ean 4.162 izan direla esan 
behar da, aurreko urtean baino 69 gehiago, informazio-iturri beraren 
aburuz. Lurraldekako azterketa eginez gero, Bizkaian dago turismoaren 
sektorean lan egiten duen pertsona kopuru handiena, 1.916 lanpostu, 
nahiz eta okupatuen aldetik behera egin duen lurralde bakarra izan. 
Bere atzetik, Gipuzkoan, 1.659 langile zenbatu dira, eta Araban, 586.

Ostatu emateko ahalmenak garrantzizkoa izaten jarraitzen du Bilbon es-
kualde osoarekiko. Bilbon 2010ean izan diren establezimendu irekietan 
eskaini diren urteko 2.582.075 plazek Bizkaiko kopuru osoaren erdia baino 
gehiago (% 56,7) osatzen dute, aurreko urtean baino % 5,5 gehiago. EAEri 
dagokionez, proportzio hori % 26,9koa da, aurreko urtearen antzera.

Bilboko establezimendu irekietako urteko gela kopurua 1.303.114koa 
izan da, 2009an baino % 5,9 gehiago. Guztira, Bizkaiko % 57,1 izan da 
eta EAEko % 27,1. 

Hurrengo grafikoak argi uzten duenez –oraingoan eguneko plazak 
neurtzen dira establezimendu irekietan–, eskainitako plaza kopuruaren 
aldetik ez dago Bilboko udalerriko ostatu-eskaintzaren parekoa duen 
hiribururik. Arabaren kasuan, probintzia osoko datua ez zaio Bilboko 
kopuruari hurbildu ere egiten.

Hotelen eskaintzak goranzko bideari eutsi dio azken hamar urteotan, 
sektoreko enpresariek horren alde egindako apustu sendoari esker. 
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1. grafikoa: Estatuan egindako bileren banaketa, ekitaldia egiteko tokiaren  ►
arabera. 2009.

2. grafikoa: Bilbon egindako bileren bilakaera. 2001-2010. ►

3. grafikoa: Bilbon egindako bileren bilakaera, sasoitik sasoira. (%-tan).  ►
2009-2010.

4. grafikoa: 2010ean Euskalduna Jauregian egindako bilerak. ►

5. grafikoa:  ISTE BPGd turistikoaren eta Espainiako BPGdaren arteko  ►
konparazioa. (%-tan). 2010.

6. grafikoa: Bilbora etorritako bisitarien bilakaera. 2001-2010. ►

7. grafikoa: Estatutik etorritako bisitarien jatorria. 2010. ►

8. grafikoa: Atzerritik etorritako bisitarien jatorria. 2010. ►

9. grafikoa: Bilbon egindako ostatu-gauen bilakaera. 2001-2010. ►

10. grafikoa: Bileren eta turismoaren sasoitik sasoirako bilakaera alderatua.  ►
2010.

11. grafikoa: Bilboko Aterpetxean erregistratutako pertsonen banaketa,  ►
jatorriaren arabera. 2010.

12. grafikoa: EAEko eta Bilboko okupazio-mailen bilakaera alderatua.  ►
2000-2010.

13. grafikoa: Hotel-establezimenduak, lurraldearen eta eremuaren arabe- ►
ra. 2010. 

14. grafikoa: Hotel-establezimenduetako eguneko plaza kopuruaren eskaintza,  ►
lurraldearen arabera. 2010.
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Iturria: Spain Convention Bureau eta FEMP.
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1. grafikoa: Estatuan egindako bileren banaketa,  [
ekitaldia egiteko tokiaren arabera. 2009.

2. grafikoa: Bilbon egindako bileren bilakaera. 
2001-2010.

3. grafikoa: Bilbon egindako bileren bilakaera, 
sasoitik sasoira. (%-tan). 2009-2010.

4. grafikoa: 2010ean Euskalduna Jauregian egin-
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ekitaldia egiteko tokiaren arabera. 2009.

2. grafikoa: Bilbon egindako bileren bilakaera. 
2001-2010.
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2010.
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Iturria: Eustat. Turismo-establezimendu hartzaileen gaineko inkesta.
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Taulak [

1. taula: Bilbon egindako bileren bilakaera, motaren arabera. 2009-2010. ►

2. taula: Bilbon egindako bileren iraupenaren bilakaera. (%-tan). 2009-2010. ►

3. taula: Bilbon bilerak egin dituzten erakundeen sektoreak. 2010. ►

4. taula: BECen adierazle nagusien bilakaera. 2008-2010. ►

5. taula: 2010ean BECen egindako ekitaldiak. ►

6. taula: Euskalduna Jauregiaren adierazle nagusien bilakaera. 2008-2010. ►

7. taula: Bilboko turismoaren datu esanguratsuenen bilakaera. 2009-2010. ►

8. taula: Bilbora etorritako bidaiari kopuruaren eta jatorriaren bilakaera.  ►
2009-2010.

9. taula: Bidaiarien kopurua eta ostatu-gauak, lurralde-eremuen arabera.  ►
2010.
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Iturria: Bilbao Convention Bureau.

BILERA MOTA 2009 2010 ∆
Jardunaldiak

801 890 % 11Mintegiak 
Sinposioak 
Bilerak 104 103 -% 0,9
Biltzarrak 116 99 % 14,6
Guztira 1.021 1.092 % 6,9

1. taula: Bilbon egindako bileren bilakaera, mota- [
ren arabera. 2009-2010.

2. taula: Bilbon egindako bileren iraupenaren bi-
lakaera. (%-tan). 2009-2010.

3. taula: Bilbon bilerak egin dituzten erakundeen 
sektoreak. 2010.

4. taula: BECen adierazle nagusien bilakaera. 
2008-2010.

5. taula: 2010ean BECen egindako ekitaldiak.

6. taula: Euskalduna Jauregiaren adierazle nagu-
sien bilakaera. 2008-2010.

7. taula: Bilboko turismoaren datu esanguratsue-
nen bilakaera. 2009-2010.

8. taula: Bilbora etorritako bidaiari kopuruaren 
eta jatorriaren bilakaera. 2009-2010.

9. taula: Bidaiarien kopurua eta ostatu-gauak, 
lurralde-eremuen arabera. 2010.
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Iturria: Bilbao Convention Bureau.

IRAUPENA 2009 2010
2 egunera arte % 81 82,6%

3 egunetik 4ra bitartean % 15,7 13,7%

4 egun baino gehiago % 3,3 3,7%

Batez besteko iraupena 1,69 egun 1,68 egun

1. taula: Bilbon egindako bileren bilakaera, mota-
ren arabera. 2009-2010.

2. taula: Bilbon egindako bileren iraupenaren bi- [
lakaera. (%-tan). 2009-2010.

3. taula: Bilbon bilerak egin dituzten erakundeen 
sektoreak. 2010.

4. taula: BECen adierazle nagusien bilakaera. 
2008-2010.

5. taula: 2010ean BECen egindako ekitaldiak.

6. taula: Euskalduna Jauregiaren adierazle nagu-
sien bilakaera. 2008-2010.

7. taula: Bilboko turismoaren datu esanguratsue-
nen bilakaera. 2009-2010.

8. taula: Bilbora etorritako bidaiari kopuruaren 
eta jatorriaren bilakaera. 2009-2010.

9. taula: Bidaiarien kopurua eta ostatu-gauak, 
lurralde-eremuen arabera. 2010.
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Iturria: Bilbao Convention Bureau eta Spain Convention Bureau.

SEKTOREAK
BILBO

ESPAINA 2009
2010

Teknologia eta industria % 22,5 % 5,71
Osasuna eta medikuntza % 23,4 % 21,54
Kultura eta gizartea % 11,7 % 9,58
Ekonomia eta merkataritza % 10,1 % 22,37
Publikoa % 10,1 % 13,57
Unibertsitatekoa % 6,8 % 8,15
Beste batzuk % 15,4 % 12,67
Zientzia - % 6,41
GUZTIRA 100 100

1. taula: Bilbon egindako bileren bilakaera, mota-
ren arabera. 2009-2010.

2. taula: Bilbon egindako bileren iraupenaren bi-
lakaera. (%-tan). 2009-2010.

3. taula: Bilbon bilerak egin dituzten erakundeen  [
sektoreak. 2010.

4. taula: BECen adierazle nagusien bilakaera. 
2008-2010.

5. taula: 2010ean BECen egindako ekitaldiak.

6. taula: Euskalduna Jauregiaren adierazle nagu-
sien bilakaera. 2008-2010.

7. taula: Bilboko turismoaren datu esanguratsue-
nen bilakaera. 2009-2010.

8. taula: Bilbora etorritako bidaiari kopuruaren 
eta jatorriaren bilakaera. 2009-2010.

9. taula: Bidaiarien kopurua eta ostatu-gauak, 
lurralde-eremuen arabera. 2010.
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Iturria: Bilbao Exhibition Centre – BEC.

BEC 2008 2009 2010
Eragin ekonomikoa (BPGdeko zifratan) 92.666.463 69.566.704 80.091.771
Enplegua 2.150 1.592 1.827
Azokak 17 21 20
Ekitaldiak 152 137 130
Ikuskizuna (Bizkaia Arena) 20 25 29
Erakusketariak 2.345 2.253 1.936
Bisitariak 1.109.176 1.227.887 1.292.074
Okupazioa  (Azoka egunak eta muntatze edo desmuntatze lanak barne) 291 300 285

1. taula: Bilbon egindako bileren bilakaera, mota-
ren arabera. 2009-2010.

2. taula: Bilbon egindako bileren iraupenaren bi-
lakaera. (%-tan). 2009-2010.

3. taula: Bilbon bilerak egin dituzten erakundeen 
sektoreak. 2010.

4. taula: BECen adierazle nagusien bilakaera.  [
2008-2010.

5. taula: 2010ean BECen egindako ekitaldiak.

6. taula: Euskalduna Jauregiaren adierazle nagu-
sien bilakaera. 2008-2010.

7. taula: Bilboko turismoaren datu esanguratsue-
nen bilakaera. 2009-2010.

8. taula: Bilbora etorritako bidaiari kopuruaren 
eta jatorriaren bilakaera. 2009-2010.

9. taula: Bidaiarien kopurua eta ostatu-gauak, 
lurralde-eremuen arabera. 2010.
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Iturria: Bilbao Exhibition Centre.

EKITALDIA Erakusketariak Hartutako m² garbiak Bisitariak Bisitari profesionalak
UGP 65 27.228 295.000 -
TENDENCIAS CREATIVAS 75 2.101 18.492 -
CONSTRULAN 127 5.101 12.209 10.812
EXPOVACACIONES 266 6.437

270.558
1.294

EXPOCONSUMO 88 4.273 -
CREAMODA 95 3.490 -
VIME 482 26.171 38.893 33.814
EXPOBODAS 134 1.950 35.400 -
NAGUSI 52 3.868 81.500 -
FOSMINER 76 464 31.500 -
GAMERLAND 14 5.312 15.246 -
EXPONATUR 62 6.156 13.919 -
EXPOLAN 50 800 600 -
XXI DESEMBALAJE 88 3.520 2.144 -
IKAS-ART 37 4.425 5.000 -
EUSKAL ENCOUNTER 70 10.600 6.000 -
EMPRENDE 45 390 920 -
XXII DESEMBALAJE (urteko bigarrena) 106 4.440 4.519 -
GUZTIRA 1.932 116.726 831.900 45.920

1. taula: Bilbon egindako bileren bilakaera, mota-
ren arabera. 2009-2010.

2. taula: Bilbon egindako bileren iraupenaren bi-
lakaera. (%-tan). 2009-2010.

3. taula: Bilbon bilerak egin dituzten erakundeen 
sektoreak. 2010.

4. taula: BECen adierazle nagusien bilakaera. 
2008-2010.

5. taula: 2010ean BECen egindako ekitaldiak. [

6. taula: Euskalduna Jauregiaren adierazle nagu-
sien bilakaera. 2008-2010.

7. taula: Bilboko turismoaren datu esanguratsue-
nen bilakaera. 2009-2010.

8. taula: Bilbora etorritako bidaiari kopuruaren 
eta jatorriaren bilakaera. 2009-2010.

9. taula: Bidaiarien kopurua eta ostatu-gauak, 
lurralde-eremuen arabera. 2010.
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Iturria: Palacio Euskalduna – Euskalduna Jauregia.

EUSKALDUNA JAUREGIA 2008 2009 2010
Ekitaldiak 850 901 846
Bertaratutakoak 494.994 504.970 485.735
Eragin ekonomikoa (BPGdeko zifratan) 60.000.000 88.600.000 88.050.000
Okupazioa % 94 % 92 % 94
Superabita 800.000 300.000 427.600

1. taula: Bilbon egindako bileren bilakaera, mota-
ren arabera. 2009-2010.
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lakaera. (%-tan). 2009-2010.
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8. taula: Bilbora etorritako bidaiari kopuruaren 
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9. taula: Bidaiarien kopurua eta ostatu-gauak, 
lurralde-eremuen arabera. 2010.

Biltzarrak eta bilerak
Turismo-jarduera



  
Biltzarrak eta Turismoa10

KAP
Bilboko urtekari sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Dokumentua 
osorik

Grafikoak • Taulak

Iturria: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

ADIERAZLEAK 2009 2010 ∆
Establezimendu irekiak 53 55 3,8%

Urteko plazen eskaintza 2.446.537 2.582.075 5,5%

Plaza kopuruarekiko okupazioa % 46 % 49.6 % 7,8

Etorritako turistak 615.545 684.274 11,2%

Ostatu-gauak 1.125.047 1.281.521 14%

Aire bidezko bidaiariak 3.654.951 3.888.969 6,4%

Gurutzaldiak 30 33 10%

Gurutzaldietako bidaiariak 28.899 43.394 50,2%

Bilerak 1.021 1.092 6,9%

Biltzarretara etorritakoak 156.981 177.976 13,4%

1. taula: Bilbon egindako bileren bilakaera, mota-
ren arabera. 2009-2010.

2. taula: Bilbon egindako bileren iraupenaren bi-
lakaera. (%-tan). 2009-2010.

3. taula: Bilbon bilerak egin dituzten erakundeen 
sektoreak. 2010.

4. taula: BECen adierazle nagusien bilakaera. 
2008-2010.

5. taula: 2010ean BECen egindako ekitaldiak.

6. taula: Euskalduna Jauregiaren adierazle nagu-
sien bilakaera. 2008-2010.

7. taula: Bilboko turismoaren datu esanguratsue- [
nen bilakaera. 2009-2010.

8. taula: Bilbora etorritako bidaiari kopuruaren 
eta jatorriaren bilakaera. 2009-2010.

9. taula: Bidaiarien kopurua eta ostatu-gauak, 
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Iturria: Bilbao Convention Bureau. Eustat.

JATORRIA 2009 2010 ∆
Estatukoak 408.021 440.933 % 8,1
Atzerrikoak 207.524 243.341 % 17,2
Guztira 615.545 684.274 % 11,2

1. taula: Bilbon egindako bileren bilakaera, mota-
ren arabera. 2009-2010.

2. taula: Bilbon egindako bileren iraupenaren bi-
lakaera. (%-tan). 2009-2010.

3. taula: Bilbon bilerak egin dituzten erakundeen 
sektoreak. 2010.

4. taula: BECen adierazle nagusien bilakaera. 
2008-2010.

5. taula: 2010ean BECen egindako ekitaldiak.

6. taula: Euskalduna Jauregiaren adierazle nagu-
sien bilakaera. 2008-2010.

7. taula: Bilboko turismoaren datu esanguratsue-
nen bilakaera. 2009-2010.

8. taula: Bilbora etorritako bidaiari kopuruaren  [
eta jatorriaren bilakaera. 2009-2010.

9. taula: Bidaiarien kopurua eta ostatu-gauak, 
lurralde-eremuen arabera. 2010.
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2010 EAE BIZKAIA BILBO DONOSTIA-SAN SEBASTIAN VITORIA-GASTEIZ
Kopurua 2.238.699 1.053.689 684.274 471.088 237.658

Ostatu-gauak 4.214.060 1.953.692 1.281.521 910.217 452.818

Iturria: Bilbao Turismo eta Eustat: Turismo establezimendu hartzaileen gaineko inkesta.

1. taula: Bilbon egindako bileren bilakaera, mota-
ren arabera. 2009-2010.

2. taula: Bilbon egindako bileren iraupenaren bi-
lakaera. (%-tan). 2009-2010.

3. taula: Bilbon bilerak egin dituzten erakundeen 
sektoreak. 2010.

4. taula: BECen adierazle nagusien bilakaera. 
2008-2010.

5. taula: 2010ean BECen egindako ekitaldiak.

6. taula: Euskalduna Jauregiaren adierazle nagu-
sien bilakaera. 2008-2010.

7. taula: Bilboko turismoaren datu esanguratsue-
nen bilakaera. 2009-2010.

8. taula: Bilbora etorritako bidaiari kopuruaren 
eta jatorriaren bilakaera. 2009-2010.

9. taula: Bidaiarien kopurua eta ostatu-gauak,  [
lurralde-eremuen arabera. 2010.
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Informazioaren gizartea
Ikerketa, garapena eta berrikuntza teknologikoa

Informazioaren gizartea

Informazioaren eta komunikazioaren teknologien sektorea [

“Espainiako IKT hipersektorea 2010” txostenak, AMETIC elkarteak 
(Elektronikaren, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien, 
Telekomunikazioen eta Eduki Digitalen Enpresen Sektore Anitzeko 
Elkarteak) argitaratuak erakusten ditu IKT Hipersektore deitu ohi denaren 
garapenaren datu nagusiak 2010. urtean zehar Espainiako estatuan 
barrena, zeinak denetara 82.211 milioi eurotako fakturazioa bereganatu 
zuen 2010. urte osoan zehar. IKT sektorearen balio erantsia % 3,3koa 
da, eta kopuru hau nahikoa hurbiltzen da Europar Batasuneko batez 
besteko % 3,39 hartara. Nahiz eta desberdintasun handia ere ageri den 
azpisektore desberdinen artean, balio erantsi oso horren soilik % 2,82 
sortzen baita IKT sektore industrialetan.

Kanpo-merkataritzari dagokionean, balantza guztiz negatiboa da, eta merka-
taritza-defizita 11 mila milioi eurotik goitikoa da, EB guztiko handiena.

Orange fundazioak burututako eEspainia 2011 txostenaren arabera, 
IKTen sektoreak estatu osoan lanean hartzen duen behargin kopurua 
418.635koa da, eta horrek enplegu guztiaren % 2 inguru esan nahi du. 
Sektore honek gainera bere baitan biltzen du sektore guztien arteko I + G 
gastu guztien % 16,6. Eta kopuru hau % 20,75ra ere igotzen da jarduera 
berritzaileen gastuak osotara hartuz gero kontuan.

Telekomunikazioaren Zerbitzuak dira hipersektorearen barruan jarduera 
arlo nagusia, eta osotakoaren % 47 da. Informazioaren Teknologiak dira 
bigarren jarduera garrantzizkoena, honek denera % 19ko pisua duena.

Eduki Digitalek, nahiz eta aipatu azterketa honetan ukitutako azken arloa 
izan, % 11ko balioa eransten diote merkatuaren osotasunari. Faktura-
zioaren beste atalak, Elektronikaren inguruko sektoreetatik etorriko dira 
(direla kontsumokoak, profesionalak, osagai elektronikoak, edo beste).

Aurreko urteko datuen aldean, azpisektoreen jarduerak, oro har, modera-
zioa erakusten du bere negozio zifrei dagokienean, izan daitezen hauek 
irabazi edota galera.

Informazioaren Teknologien azpisektoreari dagokionean, hau tradizioz sei 
ardatzen inguru egituratu ohi bada ere, 2010ean hiru azterketa arlotara eka-
rri da soilik honen merkatu informazioaren analisia: hardwarea (eta hone-

2009 2010 ∆ 
2010/2009 %

% 
MERKATUA

Informazioaren 
teknologiak 16.128 16.607 % 3 % 18,83

Telekomunikazio 
industriak 4.098 4.096 % 0 % 4,64

Telekomunikazio 
zerbitzuak 42.713 41.447 -% 3 % 46,99

Kontsumorako 
elektronika 3.899 3.938 % 1 % 4,46

Osagai
elektronikoak 2.343 2.408 % 3 % 2,73

Elektronika 
profesionala 2.108 2.004 -% 5 % 2,27

Eduki digitalak 9.265 9.630 % 5 % 10,92
Beste 7.669 8.081 % 4 % 9,16
IKT hipersekto-
rearen merkatua 
denera 

88.223 88.211 % 0 % 100

1. taula: IKT hipersektorearen merkatua Espainiako estatuan (milioi 
eurotan) eta hazkunde tasa (%). 2010.

Iturria: AMETIC

tara bildu dira kontsumigarriak eta ofimatika ekipoak), softwarea, eta IT 
zerbitzuak (nora bildu diren zerbitzu informatiko eta telematikoak).

Aurreko urtean jasan behar izandako jaitsiera horren garrantzizkoen 
ondoren, sektorea 2010ean berriro itzuli da hazkuntza bidera, eta urte 
osoko jarduera azkenik, guztirako 18.097 milioi eurotako fakturaziora 
helduta burutu da. Horrek urte arteko % 3,6ko hazkundea esan gura 
du, eta bere horretan izan liteke suspertze garai berri baten hasiera.

2010ean sektorean diharduen enpresa kopurua 16.804koa da, 
aurreko urtean baino 840 gehiago, eta honek urte arteko % 5,3ko 
igoera esan nahi du.

Informazioaren eta komunikazioaren teknologien  [
sektorea

IKT sektorea Euskadiko Autonomia Erkidegoan

Informazioaren gizartea enpresetan

Enpresen ekipamenduak informazioaren 
teknologietan EAEn

Interneterako sarbidea

Web gunea edukitzea

Merkataritza elektronikoa

Informazioaren gizartea etxeetan

Ekipamendu informatikoak eta telebista 
eta telefoniarakoak Bizkaiko eta EAEko 
familietan

15 urtetik gorako biztanleria Internet 
erabiltzailea etxe barruan

15 urte eta gehiagoko biztanleria Internet 
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1. grafikoa: IKT enpresetako egoitzen banaketa Erkidego Autonomoetan (%).

Iturria: AMETIC, INE.

Urte honetan barrena erkidego autonomoen artean ez da aldaketa esan-
guratsurik gertatu egoitzen kontzentrazioari dagokionean, nahiz eta na-
barmendua gertatzen den Euskadiko AEaren pisu erlatiboaren gutxitzea: 
2010ean egoitza guztien % 6,5 ematen du, aurreko urteko ekitaldian % 7,4 
ere izan zenean. Alderantziz jazo da Madrileko Erkidegoan, honek bere 
pisu erlatiboa igo egin du-eta azpisektorean, aurreko urteko % 26,4tik % 
27ra. Eta izan ere, erkidego honek Kataluniarekin batera, sozietate guztien 
% 47,6 ere biltzen du, besteak beste berez negozio bolumen handiak era-
giteko daukaten gaitasunarengatik.
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IKT sektorea Euskadiko Autonomia Erkidegoan [

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien sektoreak 2.099 enpre-
sa biltzen ditu Euskadiko AEn eta 23.000 pertsonak baino gehixeagok 
egiten du lan bertan. IKT enpresak % 1,2 dira enpresa guztien artean eta 
erkidego osoko BPGaren % 3,1 sortzen dute.

Sektoreak, denera, 4.096,4 milioi euroko kopurua mugitu zuen negozio-
an, eta 1.836,8 milioi euroko aberastasuna eragin zuen, 2009an sortu-
tako balio erantsiari dagokionez.

Sektore honek biltzen ditu gainera enpresa berritzaileenak eta I + G jar-
dun eragileenak, enpresa hauetako % 8,5ek dihardu-eta halako jardu-
nean, oso goitik, enpresek, denera hartuta, berrikuntzan diharduten ba-
tez besteko % 0,9ren aldean. Enpresa hauek I + G jardunean eragindako 
barne gastuko 83 milioi euroak dira, orotara gastatzen denaren, % 8,5. 
Aipagarri da ere sektorean ardura osoz I + G jardunetan diharduen % 6,2 
enplegatu kopurua (1.423 pertsona).

Berrikuntzari dagokionean, 2009an IKT sektoreko elkarteen % 16,8 izan 
zen berritzaile, sektore guztiak kontuan hartuta ematen den % 14,6ren 
aldean. Enpresen tamainari begiratuz gero, 10 edota enplegatu gehiago 
dauzkatenen artean, % 47,8 dira enpresa berritzaile IKTen sektorean, 
sektoreak guztiak kontuan hartuta ageri zaigun % 29,8ren parean.

Berrikuntzan eginiko inbertsioei dagokienean, IKT elkarteek 204,4 milioi euro 
bideratu zituzten zeregin honetara, enpresa hauen gastu guztiaren % 7,4. Ko-
puru honetatik, 182,7 milioi dagozkio 10 edo enplegatu gehiagoko elkarteei.

Merkataritza elektronikoaren erabilerari dagokionean, beste IKT tek-
nologia guztiena bezalaxe, zabalduago dago sektore honetako enpre-
sen artean beste sektoretako enpresetan baino, edonola oraindik ere 
erabateko zabalkunderik gabe, eta oso bereziki salmenten aldeari be-
giratzen badiogu. Hala, bitarteko elektronikoa erabiliz erosketak egin 
zituzten elkarteak %50,7ra ere iritsi ziren, nahiz salmentak halako 
bidez bideratu ahal izan zituztenak % 11,0 izan. Sektore guztiak kon-
tuan, % 13,8 eta %3,4koak izan ziren hurrenez hurren kopuru horiek.

Bestalde, apenas antzematen den IKTen sektoreak ondasunen kan-
po-merkataritzan duen eragina, eta hauen esportazioak ozta iritsi 
ziren 183 milioi euro izatera, denerako 14.945 milioi euroetatik. In-
portazioak berriz, 340 milioi izan ziren, denerakoen 12.294 milioien 
artetik. Hala ere, sektorearen barnean nabarmentzeko izan litezke, 
esportazioen artean, osagarri elektronikoak (% 49,6), eta inportazioen 
artean berriz, telekomunikazio ekipoak nabari dira (% 25,5), beste IKT 
produktuak (% 24,3), eta osagarri elektronikoak (% 22,4).

Azkenik, IKTen sektorearen datuak alderatzen baditugu Euskadiko 
Autonomia Erkidegoan eta Espainiako estatuan oro har, 10 eta pertsona 
gehiagoko enpresetan, ondorioztatu liteke, enpresa berritzaileen 
ehunekoak, eta berrikuntzaren intentsitatearenak, hainbat goitikoak direla 
Euskadin. Nahiz eta, denera, merkataritza elektronikoari dagokionean 
datu hobeak bereganatzen dituzten estatuaren osotasunean. IKT 
teknologien erabilerari dagokionez berriz, antzerakoak dira bateko eta 
besteko proportzioak.

2. grafikoa: IKTen sektorearen datuak. Euskadiko Autonomia Erkidegoa eta estatua. (10 eta pertsona enplegatu gehiagoko enpresak).

Fuente: Eustat. INE.
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Informazioaren gizartea enpresetan [

Enpresen ekipamenduak informazioaren teknologietan EAEn [

EAEn, Eustat-ek emaniko datuen arabera (Informazioaren Gizartea 
- Enpresak - Galdetegitik - IGG -eskuratutako emaitzetatik abiatuta), 
2010eko lehen hiruhilekoan euskal enpresek hobekuntza eragin dute 
beren IKT ekipamenduetan. Arlo honetan jasotako datuek dioskute elkar-
teen % 76,5ek darabilela ordenagailua (% 0,5eko igoera azken urtean), 
% 69,9k Internet (% 03, puntuko hazkundea) eta % 68,3k posta elektro-
nikoa. Telefono mugikorrak jarraitzen du izaten zabalera handiena duen 
ekipamendua, eta euskal elkarte hauetako % 81,7k erabiltzen du.

10 edo behargin gehiagoko enpresek askoz proportzio garaiagoak 
erakusten dituzte: % 75,4k du web gunea; % 98,1ek ordenagailua; % 
93,4k telefono mugikorra; % 96,2k dauka Interneterako sarrera; eta % 
96,6k posta elektronikoa. IKT ekipamenduen hobekuntza nabarmena da, 
nahiz egia den hauen hazkuntza moteldu egin dela ezinbestean, ia-ia 
enpresa guztiek ere jada badauzkatenean (web orri propioak izan ezik).

Teknologia hauen ezarpenak hiru lurralde historikoetan, ez ditu des-
berdintasun nabarmenegiak erakusten, baina Arabakoa da nabariena, 
eta Gipuzkoakoa du ondoretik. Hala, Araban elkarte hauen %80,9k du 
ordenagailu pertsonala eta % 84k telefono mugikorra. Gipuzkoan ko-
puruak % 78,7 eta % 82koak dira hurrenez hurren. Bizkaian bitartean 
zer edo zer baxuxeagoak gertatzen dira (% 73,9 eta % 81).

Interneterako sarbidea euskal enpresetan, guztien % 69,9koa da, 
eta horrek % 0,3 puntuko igoera esan nahi du azken urtean. Hiru 
lurralde historikoen artean ere ez da ia desberdintasunik, nahiz be-
rriro Araba den sarbide gehien daukana Interneten (% 73,4), eta 
ondoren Gipuzkoa (% 72,2). Bizkaia dute atzetik, enpresen % 67,6 
eskasago batekin.

3. grafikoa: Enpresa ordenagailudunak, Interneterako sarbidedunak, eta posta elektronikodunak, lurraldeen arabera (enpresen gaineko %). 2010.

Iturria: Eustat, Informazioaren Gizartearen Galdetegia - IGG - Enpresak. 2010.

68,3 66,2
70,2 72,8

67,6
72,2 74,8 71,6

Informazioaren gizartea
Ikerketa, garapena eta berrikuntza teknologikoa
 

Informazioaren eta komunikazioaren teknologien 
sektorea

IKT sektorea Euskadiko Autonomia Erkidegoan

Informazioaren gizartea enpresetan [

Enpresen ekipamenduak informazioaren tek- [
nologietan EAEn

Interneterako sarbidea

Web gunea edukitzea

Merkataritza elektronikoa

Informazioaren gizartea etxeetan

Ekipamendu informatikoak eta telebista 
eta telefoniarakoak Bizkaiko eta EAEko 
familietan

15 urtetik gorako biztanleria Internet 
erabiltzailea etxe barruan

15 urte eta gehiagoko biztanleria Internet 
darabilena merkataritza elektronikoaren 
ingurutikAraba Gipuzkoa BilboEAE Bizkaia

ORDENAGAILUA INTERNET  POSTA 



 

247. or.

 
Informazioaren gizartea. Ikerketa, garapena 
eta berrikuntza teknologikoa11

KAP
Bilboko Urtekari Sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Dokumentua 
osorik

Grafikoak • Taulak

Eustaten datuen arabera, teknologia hauek EAEn darabiltzaten pertsonen 
multzoen proportzioak oso berdintsuak dira, enpresak zeinahi tamaina izanik 
ere. Besteak beste, enpresa txikietan aurrerapen handiagoak egin direlako; 
eta handietan berriz, ez direlako behargin guztiak sarbidea dutenak halako 
ekipamenduetara. Lanean dihardutenen % 64,1ek darabil ordenagailua 
eta % 53,8k dauka Interneterako sarbidea. Bizkaian erabiltzen dira gehien 
teknologia hauek, % 55,1ean. Eta Gipuzkoa eta Arabako lurraldeetan berriz, 
proportzioak % 53,7 eta % 49,7koak dira hurrenez hurren.

Euskadin kokaturiko enpresen erdiek baino gehiagok dauka posta elektro-
nikoa, Araba izanik ehuneko garaiena erakusten duena (% 71,6), baina 
alde handirik gabe beste lurraldeen aldean (Gipuzkoa, % 70,2 eta Bizkaia, 
% 66,2).

Bilboko udalerrian enpresen % 79,1ek dauzka ordenagailuak, eta noski, 10 
edota behargin gehiago enplegatuak dituzten enpresak dira prestatuenak 
alor honetan (% 98k dauzka ordenagailuak). Halako ekipamendua duten 
enpresetatik % 74,8k du Interneterako konexioa, eta ADSLa da sarbide 
ohikoena. Posta elektronikoari dagokionez, honen presentzia % 72,8koa 
da, eta telefono mugikorrarena berriz, % 79,1ekoa.

4. grafikoa: IT ekipamenduak Bilboko enpresetan hauen tamainaren 
arabera. 2010.

Iturria: Eustat, Informazioaren Gizartearen Galdetegia - IGG - Enpresak. 2010.
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4. grafikoan ikusi litekeen legez, ekipamenduen gaineko azterketa 10 
enplegatu baino gehiagoko enpresen alorrean burutzen denean, kopuru 
guztiak nabarmen handitzen dira, eta ordenagailuaren kasuan, esate 
baterako, honen presentzia ia unibertsala da.
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Interneterako sarbidea [

Eustaten datuen arabera, EAEko enpresen konexioak Interneten ADSL bi-
tartez bideratzen dira gehienean. Enpresen % 85,7k dauka sarbide mota 
hau, eta pixkaren bat behera dator aurreko urteko datuen aldean, konexio 
mugikorrak edota kable bidezkoak (zuntz optikoa) gero eta sarriagoak dire-
lako. Hala, % 23k darabiltza konexio gailu mugikorren bidezko konexioak, 
zelan telefonoa, PDA, eta abarrak, edota kable bidezkoak (% 23,5). Beste 
konexio mota batzuk, RDSIren bidezkoak legez, ez dira denera guztien % 
10,5 baino.

10 edo pertsona enplegatu gehiagoko enpresetan, Interneterako sarbidea % 
96,2koa da, eta hauetan ere ADSL bidezko lineak dira lehentasuna dauka-
tenak, guztien % 90,3 dira. Telefono mugikorraren bidezko konexioa hala 
ere, gero indar handiagoa hartzen ari da, eta hauen erabilera jadaneko % 
39,5eraino igo da, aipatu ADSL lineen kaltean, zeinek aldi berean zer edo 
zertxo bat galdu duten beren erabilera ehunekoetan.

Internet zertarako erabili ohi den begiratuz gero, enpresek bere konexioak 
batez ere informazioa bilatzeko darabiltzate, edota banku eta finantza 
zerbitzuak eskuratzeko eta bideratze administratiboak burutzeko.

Ez da ia alde esanguratsurik lurralde historikoen artean. Guztietan ere ko-
nexio bide nagusia ADSLa da. Eta Araban honen atzetik mugikor bidezkoa 
da erabiliena. Gipuzkoan eta Bizkaian berriz, bigarren konexio modu erabi-
liena kable bidezkoa da (zuntz optikoa).

Bilboren azterketa zehatzagotik eratortzen da ere ADSL bidezkoa dela ko-
nexio modurik zabalduena (% 87,5). Eta kopuru hau zer edo zer jaisten da 
aurreko urtekoaren aldean (% 89,3). Eta izan ere, gero eta pertsona gehia-
gok darabil hemen ere mugikor bidezko konexioa. Enpresen % 27 lotzen da 
Internetera telefono mugikor bitartez, eta kopuru hori % 43,1era ere igotzen 
da 10 behargin baino gehiagoko enpresetan. Kopuru hauek azpimarraga-
rriak dira aurreko urtekoen aldean, mugikor bidezko konexioa denera % 
18,5ekoa izan baitzen enpresetan, eta % 30,3koa 10 langile enplegatu baino 
gehiagoko enpresen artean.

Interneti zein erabilera ematen dioten begira, hala EAEko enpresetan zelan 
Bilbokoetan, erabilerarik nagusiena dokumentu bilaketarena da, eta bietan 
ala bietan jazotzen da hala kasuen % 97tik baino gehiagoan.

Bankuetako informazioa eskuratzea eta administrazio publikoarekin eduki 
beharreko bideratzeak burutzea dira ondoko erabilera usuzkoenak, eta 10 

5. grafikoa: 10 edo behargin gehiagoko enpresa Interneterako sarbidedu-
nak EAEn eta Bilbon, erabilera motaren arabera (Enpresen %a). 2010.

Iturria: Eustat, Informazioaren Gizartearen Galdetegia - IGG - Enpresak. 2010.

edota behargin gehiagoko enpresen kasuan hauek badira jada % 80koak 
edota hortik gorakoak.

Hala eta guztiz ere, alor honetako konturik aipagarriena izan liteke In-
terneten erabileraren oso garapen geldoa aldiz, ondasun eta zerbitzuen 
erosketarako eta salmentarako. Eta egia esan, 2010ean bi erabilera 
hauen jaitsiera sumatu da EAEko enpresen artean. Hauetako % 19,6k 
erabili du erosketak egiteko, eta % 4,9k erabili du soilik salmentetarako.

10 edo behargin gehiagoko enpresetan, erosketek % 1,3 egin dute gora 
eta salmentek oraindik portaera zertxobait hobexeagoa erakusten dute: 
enpresen % 8,3ra iritsi dira.
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6. grafikoa: Web gunedun enpresak Bilbon, eskainitako zerbitzuen arabera. (Enpresen %). 2010.

Iturria: Eustat, Informazioaren Gizartearen Galdetegia - IGG - Enpresak. 2010.
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Web gunea edukitzea [

Enpresek teknologia berrien erabilpenean hartzen duten postuaren adie-
razle aproposa gertatzen da, ezagutzea, beren presentzia propioa Inter-
neten, Web gune baten bidez. EAEko datuek enpresen oso presentzia 
mugatua erakusten dute sarean (% 33,9), eta nahiz eta hobekuntza su-
matu litekeen aurreko urteko datuen aldean (% 1,5 punturen hazkuntza), 
oraindik orain dira soilik enpresa handienak web gune propioa dutenak 
sarean, eta alde handia erakusten dute enpresa txikien aldean.

Lurraldeka, Eustaten datuen arabera, ez da ia desberdintasunik. Araba 
da lehen postuan ageri dena, eta enpresen % 35,6k du Web gune pro-
pioa. Gipuzkoako enpresen % 34,1ek, eta Bizkaikoen % 33,3k. Bilboko 
udalerriaren kasuan proportzioa igo egiten da kasuan % 37,9raino.

Ekipamendu informatikoaren kontuan jazo legez, enpresaren tamaina 
zenbat eta handiagoa izan, orduan eta enpresa kopuru zabalagoa Web 

guneduna. Sareko presentzia Web gune baten bidez, % 75,4ra ere 
iristen da Bizkaia osoan 10 edo pertsona enplegatu gehiagoko enpre-
sen artean, eta Bilbon ere % 79,4 dira halako enpresak.

Jabetza kontuei dagokienean, zerbitzari propioa duten Web gu-
neak, Bilboko enpresen artean, % 18,4 dira, eta kanpoko zerbitza-
riez baliatzen direnak berriz, % 19,5.

Enpresek beren Web guneetan eskaintzen dituzten zerbitzuei dago-
kienean berriz, enpresen % 97,7k erakusten du enpresaren informa-
zio orokorra, eta kasuen % 71,4n baita ere eskaintzen dituen ondasun 
eta zerbitzuen zerrenda edo katalogoa. Hizkuntza nagusia espaino-
la da, nahiz eta euskara eta ingelesa ere orrialde hauetako askotan 
agertzen diren.
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Merkataritza elektronikoa [

INEk «IKTen eta Merkataritza Elektronikoaren erabilera enpresetan 
2010-2011» burututako galdetegiaren arabera, Espainiako enpresen 
% 23,3k burutu ditu tarte honetan erosketa jarduerak merkataritza 
elektroniko bidez. Aurreko urtean baino % 0,8k gehiago. Salmentei 
dagokienean ordea, kopurua % 12,2koa da, eta % 0,9 puntu txikiagoa 
2009. urtekoaren aldean. Salmenta elektronikoen negozioak urte ar-
teko % 0,5eko hazkunde negatiboa erakutsi du eta salmenta guztien 
bolumenaren % 11,5 suposatu du.

Eustaten datuak hartuaz gure hurbilagoko erreferentzia gisa, EAEn 2010. 
urtean merkataritza elektronikoa erabili duten enpresak, guztien arteko % 
15,1 izan dira, kopuru hau aurreko urtekoaren antzekoa izanik, eta or-
duan bezala, Bizkaikoa baina hainbat garaiagoa da. Hemen ematen den 
% 13,8k, merkataritza elektronikoa gutxien darabilen lurralde historiko 
bihurtzen dute Bizkaia. Bilbo bertako enpresek hala ere, hobetu egiten 
dute % 15,8arekin EAEko batez bestekoa, eta 10 eta enplegatu gehia-
goko enpresen kasuan, % 22tik gora ere ageri da.

Merkataritza elektronikoan on-line burutzen diren transakzioen artean, 
EAEn nagusi dira erosketak (% 14,2) salmenten aldean (% 3,9), nahiz 
eta 2010ean nabarmentzekoa izan den azken hauek erakutsi duten 
hazkundea. 10 eta behargin gehiagoko enpresetan berriz, erosketak 
% 20,3ra ere iristen dira, eta salmentak ere bai % 8,5era.

Jarduera esparruei begira, hala Euskadiko Erkidego Autonomoan, 
zelan Bilbon ere, industria jarduera da Internet bidezko erosketa eta 

2. taula: Erosketak eta salmentak merkataritza elektroniko bidez lurraldeen arabera (Milioi eurotan).

(*) Milioi eurotan. 
Iturria: EUSTAT. Informazioaren Gizartearen Galdetegia - IGG - Enpresak.
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salmenta gehien burutzen duena. Eta enpresen tamainari begiratzen 
badiogu, noski, 10 edota pertsona enplegatu gehiagoko enpresak dira 
EAEn erabilera datu hoberenak eskuratzen dituztenak merkataritza 
elektronikoan. Eta “50-99” behargin bitarteko enpresen esparruan 
eskuratzen da kopuru erlatiboetan erabilera kopururik altuena (% 29,5) 
era honetako merkataritzan. Bilboko kasuan, eta 10 edo behargin 
gehiagoko enpresen artean, hauetako % 22,1 dira merkataritza 
elektronikoa darabiltenak, eta ohi legez askoz gehiago dira erosketak 
(% 17,5), salmentak baino (% 7).

2010ean, sarearen edota beste sistema elektronikoen bidez, 
e-mailez, edota EDI (datu elektronikoen trukatze) bidez sortutako 
bolumen negozioa, 8.773,6 milioikoa izan zen EAEn salmenten 
kasuan. Eta hauetako % 35,8 dagozkio Bizkaiari; eta zehatz 
Bilbori, 553.200.000 €. Erosketa elektronikoak berriz, 5.284,7 
milioi eurokoak izan ziren, eta hauetako 2.889,8 izan ziren Bizkaiko 
enpresetan burutuak. Bilbon bertan, guztien % 17,6.

Datu hauen bistara ondorioztatu liteke merkataritza elektronikoak oro har 
hazten jarraitzen duela zifra ekonomikoetan, nahiz eta bere hartan man-
tentzen den merkatu honetan parte hartzen duten enpresen kopurua. Eta 
parte hartzen ez duten enpresek, merkataritza mota hau ez erabiltzeko 
aipatzen dituzten arrazoien artekoak dira, alde batetik, uste izatea, be-
raiek ez dituztela sarean eskaintzeko moduko produktu edo zerbitzuak; 
eta beste aldetik, zelanbaiteko mesfidantza izatea oraindik ere sareko 
euskarriari, eta honen erabilerak eskaintzen dituen segurtasun bermeei.

Erosketak (*) Salmentak (*)  
2009 2010 10/09 2009 2010 10/09

Euskadiko Autonomia Erkidegoa 4.626,4 5.284,8 14,2 7.401,8 8.773,6 18,5
Araba 713,1 782,1 9,7 2.742,1 3.161,4 15,3
Bizkaia 2.564,6 2.889,8 12,7 2.635,7 3.141,8 19,2
Gipuzkoa 1.348,7 1.612,9 19,6 2.024,0 2.470,4 22,1
Bilbo 756,5 778,2 2,9 379,3 553,2 45,8
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Informazioaren gizartea etxeetan [

Ekipamendu informatikoak eta telebista eta telefoniarakoak Bizkaiko  [
eta EAEko familietan

Eustaten Informazioaren Gizartea Galdetegiak - Familiak (- IGGF -) ematen 
digu aldizkako berri, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologia 
berrien ezarpen prozesuaz EAEn. Eta informazio zehatzagoa eskaintzen 
digu erabilitako ekipamenduen inguru, dela etxebizitzetan bertan, edota 
lan zentroetan, eta ekipamendu hauei ematen zaien erabileraz, batez 
ere Interneti dagokionean. Horrela, 2010eko lehen hiruhileko datuei 
dagokienean, euskal familien % 61,4k dauka ordenagailu propioa, % 
54,9k Interneterako sarbidea, eta % 90,1ek telefono mugikorra. Kopuruen 
hazkundea nabarmena da ekipamendu mota guztietan ere, eta agian da 
azpimarragarri Interneteko konexioek izan duten % 3 puntuko igoera.

Lurralde historikoak hartuaz kontuan, ordenagailuaren presentzia eus-
kal etxeetan nabarmenagoa da Gipuzkoan (% 62,8), eta ondoren dator-
kio Bizkaia. Honetan, ordenagailua duten etxeen ehunekoa (% 61,3), 
EAE guztiko batez besteko ehunekoaren oso antzekoa da. Araban al-
diz, ordenagailuaren sarrera zer edo zer txikiagoa da beste lurraldeetan 
baino (% 58,3).

Interneteko konexioari dagokionez etxe partikularretan, hazkundea naba-
ri da EAE osoan lotura hau bereganatu duten etxeen datuan. Gipuzkoan 
kopurua % 53,9koa da, eta Araba eta Bizkaian berriz, proportzioak % 
53,3 eta % 54,4koak dira, hurrenez hurren.

Ekipamenduetan ematen diren desberdintasunak nabarmenak dira 
etxeen tipologiaren arabera. Hala, seme-alabak dituzten familien artean, 
% 84,5ek dauka ordenagailua, eta % 77,5ek Interneterako sarbidea. Al-
diz, pertsona bakarreko etxeetan, soilik % 39,1ean dago ordenagailua, 
eta % 26,2 lotu liteke Internetekin.

Etxebizitzetako garapen teknologikoari begira telebista ekipamenduei 
dagokienean, nabaritzekoa da hiru lurralde historikoetan nagusitzen dela 
teletestua duen telebista mota. Hala, Araban, ekipamendu hau duen fa-
milien kopurua, guztien % 79,6ra iristen da. Antena parabolikoa da familia 
arabarren artean gehien ageri den bigarren osagarri nagusia, eta halako 
bat daukate familien % 13k. Gipuzkoan bere aldetik, bigarren osagarri 
nagusia, kable bidezko telebista da. Bizkaian berriz, bideoa (% 11,7).

Telefono mugikorrari dagokionez, berau da ekipamendurik ugariena 
EAEn, eta Bizkaiko lurraldean % 91,4ko presentzia ere badu.
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7. grafikoa: 15 urte eta gehiagoko biztanleria Internet erabiltzailea EAEn 
adinaren arabera. (%). 2010.

Iturria: Eustat. Informazioaren Gizartea Galdetegia - Familiak - (- IGGF -), 2010.
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15 urtetik gorako biztanleria Internet erabiltzailea etxe barruan [

IKTen erabilerak eta ekipamendu teknologikoetarako sarbideak hazten 
jarraitzen dute euskal biztanleen artean, nahiz eta guztien artean ez ger-
tatu neurri berean, eta desberdintasunak aurkitu, adinaren arabera, edo-
ta jarduera motaren edo ikasketa mailaren arabera.

EAEn Internet darabilen 15 urte eta goragoko pertsonen kopurua hazi 
egin zen 2010eko lehen hiruhilekoan, 991.000 izateraino. Honek, adin 
aukera honetako euskal biztanleria osoaren % 52,6 esan gura du, eta % 
4,3 gehiago da 2009. urteko lehen hiruhilekoan baino. Edonola, Bizkaian 
zertxobait jaisten da pertsona erabiltzaileen kopurua aurreko urteko garai 
beraren aldean, orduko % 51,7tik, % 49,9ra igaroaz.

Adina kontuan hartuaz, EAEn nabarmentzekoa da Interneteko pertsona 
erabiltzaileen hazkundea 15 eta 24 urte bitarteko eremuan, eta honek % 
2,7 puntuko igoera erakusten du aurreko urteko garai beraren aldean. 
Era berean, 65 urte eta goragoko Internet erabiltzaileen kopurua ere, % 
2 puntu igotzen da. Nahiz eta beste % 2 puntu jaisten den erabiltzaile 
kopuru hori 25 eta 34 urte bitarteko pertsonen artean.

Bizkaiko lurraldean, Internet darabilen pertsona kopuruak % 1,9 egiten 
du behera, eta hala % 49,9n geratzen da 15 urte eta gehiagoko biztan-
le Internet erabiltzaileen kopurua. Eta hau da lurralde bakarra jaitsiera 
jasaten duena. Arabak eta Gipuzkoak alderantziz igoerak erakusten 
dituzte beren aldetik, % 5,2 eta % 3,8 puntukoak hurrenez hurren.

Sexuak kontuan izanik, Eustaten arabera, Internet erabiltzaile guztien 
artean % 52,3 dira gizonezkoak, eta % 47,7 emakumezko. Hala, % 
0,6 puntutan murrizten da generoen arteko erabilera tartea 2009. ur-
tearen aldean. Bizkaiaren kasuan, sexuen arteko aldea are eta txikia-
goa da, eta kopurua % 51,4koa da gizonezkoentzako eta % 48,6koa 
andrazkoentzako.

Jarduera mota kontuan hartuaz, artean ikasten diharduten biztanleen 
% 96,2 da Internet erabiltzaile, eta aldiz % 70,4 da kopurua lanean 
dabiltzan biztanleen artean. Langabezian edota jardunik gabe dauden 
pertsonen artean ordea, erabiltzaileak ez dira % 23,1 baino. Haziera-
rik nabarmenena 2009ko urtearen aldean hala ere, langabezian eta 
jardunik gabe dauden pertsona hauen multzoan ematen da, % 17,3ko 
batez. Ikasleen kasuan bere aldetik, Internet erabiltzaileen haziera % 
3,9koa da. Eta azkenik, lanean diharduten pertsonen artean % 1,2 
hazten da erabiltzaile kopurua.

Internetera lotzen diren pertsonen % 91k egiten du beren etxeen espa-
zio pribatuan, eta konexio hauen igoera nabari da aurreko aldiaren al-
dean. Lanpostuetatik gertatzen diren sarreretan berriz, ez da inolako al-
daketarik sumatzen. Eta aldiz, ikastetxeetatik, edota bestelako zenbait 
lekutatik, ziber-kafe, hotel, eta abarretatik, ematen direnek behera egin 
dute, eta % 10,4ko beherakada ere sumatzen da ikastetxeen kasuan.

EAEko internautek gehien bisitatzen dituzten Web guneak jarraitzen 
dute izaten hedabideetakoek, azken urteetan legez. Atzetik doazkie 
posta elektronikoko plataformak, sare sozialak, erakundeak, banka 
elektronikoa, eta aisiari eta bidaiei dagozkien orrialdeak.

Elcorreodigital.com da 166.000 aipamenez, eta alde handiz, Web 
gune bisitatuena 2010ean EAEko lurralde eremuan. Hain justu, In-
ternet darabiltenen % 14 hurbiltzen da gune honetara. “Diariovasco.
com”, % 6,8 batez eta “marca.es” % 4,6z 0 20 40 60 80 100
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dira jarraitzen dioten beste bi hedabideak. Ranking honetako bigarren 
postua hartzen du “hotmail.com” posta elektronikoko plataformak, eta ia 
160.000 bisita biltzen ditu.

8. grafikoa: Internet erabiltzaileek gehien bisitatzen dituzten 10 Web gu-
neak. (Aipamenak milakoetan). 2010.

Iturria: Eustat. Informazioaren Gizartea Galdetegia - Familiak - (IGGF)
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Ehun orrialde bisitatuenetako zerrendan indar handiz sartzen da “Gmail.
com”, aldez aurretik zerrendan ageri ere ez zena, eta orain jada 15. pos-
tua betetzen duena. Antz batera, bere indarra biltzen du ere “Facebook.
com” guneak 55 postu aurreratzen ditu-eta rankingean, aurreko 61. pos-
tutik 6.era pasatuz. Horrela, sare sozialek hartzen dituzte web gune bisi-
tatuenetako zerrendetako lehen postuak. Hala, esate baterako, “Tuenti.
com”, 2006an sortutako sarearen kasuan, jasotzen duen aipamen ko-
purua 76.800 ere bada, eta rankingeko laugarren postua hartzen du.

Bilatzaileak aipatzera joanez gero, Google da erabat nagusi ageri 
dena EAEko biztanleen artean, aurretiko moduan. Izan ere, 15 eta urte 
gehiagoko Internet erabiltzaileen artean, % 97,6k darabil hau erreferentzia 
gisa, Yahoo erabiltzen dutenen % 1,4 eskasen aldean, edota beste 
bilatzaile batzuk darabiltzan beste % 1en aldean.
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15 urte eta gehiagoko biztanleria Internet darabilena merkataritza  [
elektronikoaren ingurutik

“IKTen erabilera etxe barruetan eta pertsonetan” (Survey on ICT usage in 
2010 in households and by individuals) galdetegian oinarri hartzen duten 
Eurostat-en 2010eko datuak kontuan, e-shopping-a gauzatzen duten In-
ternet erabiltzaileen kopurua Espainiako estatuan, ozta iristen da % 40ra. 
Kopuru hau, oro har, askoz txikiagoa da EB-27ko datuen aldean, non batez 
beste % 60 diren. Eta Erresuma Batua da rankingaren buru ageri dena.

Eustatek zabaldutako datuen arabera, eta 2010eko lehen hiruhilekoari da-
gozkionetan, 316.000 izan dira EAEn Internet bidez erosketaren bat egin 
duten herritarrak. Eta kontu honetan, hazkunde nabarmena gertatu da au-
rreko urteko datuen aldean. 32.000 pertsona gehiago ere izan dira beren 
erosketak on-line egin dituztenak (% 33,6ko hazkundea), eta honek sendotu 
egiten du e-shopping-ak erakusten duen joera gero eta nabarmenagoa.

Eginiko erosketek, %41ean eduki dute zerikusia oporretako bidaia eta ostatu 
kontuekin. Arropa erosketak eta kirol materialak izan dira % 29; ikuskizuneta-
rako sarrerak, % 21,3; etxerako produktuak, % 17,4; eta elektronika, % 16,9. 
Ondoren baino ez datoz bestelako erosketa motak: liburuak eta aldizkariak, 
musika, musika tresnak, informatika tresneria, softwarea, bideojokoak, eta 
gutxiago oraindik beste zenbait produktu eta zerbitzu.

Bizkaiko kasuan, bidaiak eta ostatuak izan dira Internet bidez gehiek ero-
si diren zerbitzuak (82.100 pertsona). Ordaintzeko moduetan lehentasuna 
kreditu txartelak izan du, eta nahikoa positibotzat jo ohi dute erabiltzaileek 
ordainketa mota honen segurtasun maila. Arabaren kasuan ere, bidaia eta 
ostatuekin eduki dute zerikusia erosketa kopuru nagusiek, baina Gipuzkoan 
aldiz, arropa eta kirol materialaren erosketak izan dira lehentasuna.
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Ikerketa, garapena eta berrikuntza teknologikoa

Badira urte batzuk Europako Batzordeak EISa garatu zuela (European In-
novation Scoreboard). Tresna honen helburu azterketa konparatiboa es-
kaintzea zen EBko partaide diren herrialdeen jarduerarena (gehi Kroazia, 
Turkia, Islandia, Norvegia eta Suitzarena), eta modu honetan elkarren arte-
ko informazio konparagarria eduki ahal izatea I + G + b jardueren inguru.

2010ean ordea, aipatu EISa argitaratzetik, IUS berria (Innovation Union 
Scoreboard) argitaratzera egin da jauzi, aurrekoan oinarritua, bai, nahiz 
biak ez diren bere horretan konparagarriak. Aldaketa erabaki honen hel-
burua hobeto egokitzea da Europar Batasunak berrikuntza arloan finka-
tutako irizpide berriei (Europa estrategia 2020). Berriro kalkulatzen da 
Europar Batasunako 27 herrialdeak kontuan hartuaz, gehi Turkia, Jugos-
laviako Errepublika ohi Mazedonia, Serbia, Kroazia, Norvegia, Islandia 
eta Suitza. Helburua herrialde hauek guztiak sailkatzea da, neurtuaz, 
batetik, hauen ekonomiek duten berrikuntzarako gaitasuna, eta, baita 
ere, jarduera hauek zein neurritan garatzen dituzten. Txosten hau urtero 
argitaratzen du Europar Batasuneko Pro Inno Europe erakundeak. Aldi 
berean, Eustatek azterketa hau berau burutzen du EAEren esparruan.

2010eko txostenaren arabera, Suedia, Frantzia, Alemania eta Dani-
marka dira EB-27ko herrialdeen artean aitzindaritzat jo behar dire-
nak berrikuntzan. Suitza da herrialde burua Europako abangoardia 
berritzailean. Eta herrialde hauen adierazleak hor nonbait mugitzen 
dira Danimarkako 0,74 eta Alemania eta Finlandiako 0,70ren artean. 
Suitzako adierazleak bereganatu du baliorik handiena, 0,83 lortuta.

Bigarren multzoan daude, berrikuntza maila garaia dutenen artean, 
Erresuma Batua, Austria, Luxenburgo, Belgika, Irlanda, Herbehereak, 
Estonia, Txipre eta Eslovenia, eta hauen puntuaketak 0,62 eta 0,45 
bitartean mugitzen dira. EAE bera ere multzo honen parte litzateke, 
nahiz eta honen azken lekuan izan, 0,45ekin.

Ondoren, hirugarren multzo batean leudeke berrikuntza maila ertaina-
edo luketen herrialdeak, eta hauen artean Portugal, Italia, Txekiako 
Errepublika, Espainia, Grezia, Malta, Hungaria, Polonia eta Lituania. 
Azkenik, laugarren multzo batean lirateke berrikuntza maila baxuko he-
rrialdeak, zeinen artean diren Errumania, Lituania, Bulgaria eta Letonia.

9. grafikoa: Europako IUS Berrikuntza Panela. Euskadiko Autonomia Erkidegoa eta EB-27. 2010.

Iturria: Eustat eta PRO INNO Europe: INNO-Metrics. Europako Batzordea.
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EB-27 Euskadi Espainia
Berrikuntza Adierazleen 
Panela (IUS 2010) 0,52 0,45 0,39

Habilitatzaileak 0,57 0,50 0,49
Giza errekurtsoak 0,54 0,57 0,41
Ikerketa sistema 0,55 0,53 0,55
Finantzaketa eta babesa 0,63 0,34 0,52

Enpresen jarduerak 0,46 0,40 0,27
Enpresen inbertsioak 0,46 0,50 0,26
Loturak eta enpresa 
ekimenak 0,41 0,43 0,18

Aktibo intelektualak 0,50 0,31 0,35
Outputak 0,53 0,44 0,45

Berritzaileak 0,50 0,40 0,33
Eragin ekonomikoak 0,54 0,45 0,50

3. taula: Europako Berrikuntza Adierazlea (IUS) 2010 eta honen dimentsioen 
adierazleak.

Iturria: Eustat eta PRO INNO Europe: INNO-Metrics. Europako Batzordea.

Europako Berrikuntza Adierazlea (IUS), hiru bloke nagusitan egituratzen 
da, zortzi dimentsiotan, eta denera 25 adierazle hartuaz kontuan.
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Espainiako herrialdea berrikuntza ertaina-edo daukaten herrialdeen hiru-
garren multzokoa da, eta honen berrikuntza adierazlea azpitik gertatzen 
da EB-27ko batez besteko adierazlearen aldean (0,52). Ikerketa sistema 
eta eragin ekonomikoak indartsutzat jo litezke, herrialdearen eta EBko 
batez bestekoen aldean. Ahulezien artean aipatu behar dira ordea, lo-
turak eta enpresa ekimena, eta enpresa inbertsioa, biak ere EB-27koen 
batez bestekoen oso azpitik ageri direnak.

Jada EAEri begira, eta Europako Berrikuntza Adierazlea (IUS) 2010 kon-
tuan, EAE 15. postuan kokatua gertatzen da Eustatek bildutako datuen 
arabera. Eta Europako batez bestekoaren aldean, hiru dimentsiotan age-
ri da nabarmen: Giza errekurtsoak, Enpresa inbertsioa eta Loturak eta 
enpresa ekimena. Erkidegoak beste alorretan bereganatutako puntuake-
ta, Europar Batasuneko batez bestekoaren azpitik kokatzen da.

Giza errekurtsoen dimentsioak oso goi mailan kualifikatutako eta hezi-
tako pertsonen baliagarritasuna neurtzen du, hau berrikuntzarako datu 

giltzarri den neurrian, eta beroni dagokionean EAEn nabarmenak ger-
tatzen dira:

• Hirugarren mailako hezkuntza duen biztanle kopurua 30 eta 34 
urteko tartean, % 41ekoa da. Batasuneko batez bestekoa nabar-
men baxuagoa gertatzen den bitartean, % 32,3koa.

• Gutxieneko, bigarren mailako hezkuntza gainditu duen 20tik 24 
urte bitarteko gazte proportzioa neurri bertsuetara iristen da erki-
degoan (% 78,3) eta EB-27n (% 78,6).

Enpresa inbertsioaren dimentsioan nabarmen gertatzen dira berrikuntza-
ra zuzendutako inbertsioetan eginiko ahaleginak, hala I + G gastuetan, 
zelan antzeko beste gastuetan. Nabarmentzekoa da I + G gastu pribatua 
BPGaren gainean, EAEn % 1,51koa dela, Europako batez bestekoz ger-
tatzen den % 1,25en aldean.

Loturak eta enpresa ekimena dimentsioak berriz, neurtu nahi du, eremu 
pribatuko enpresen arteko, eta hauen sektore publikokoen arteko harre-
man eta kooperazio maila, eta alor honi dagokionean EAEn lortutako 
emaitzak Europako batez bestekoen oso antzekoak dira (- EB-27 - 0,41).

Eta nahiz eta beste dimentsioetan lortutako puntuaketa Europako ba-
tez bestekoaren azpikoa gertatzen den, hauen artean ere bada zenbait 
adierazle zeinetan Euskadiko Autonomia Erkidegoak Europakoen pare-
ko emaitzak edota are hobeak bereganatzen dituen. Hala zelan: 

• Ko-argitalpen zientifiko nazioartekoak.

• EBz kanpoko doktoreak.

• EBko merkataritza marka kopurua BPGaren bilioiko.

• Enpresa Txiki eta Ertain berritzaileak produktu edota prozesuetan.

• Lanpostu kopurua ezagutza intentsiboko jardueretan.

• Erdi eta goi mailako teknologia esportazioak.

• Goi mailako ezagutza eskatzen duten zerbitzuen esportazioak.

Hala ere, ez dira adierazle guztiak Europar Batasunean ematen di-
renen mailan ageri. Hala, Finantziazioa eta babesa, Eragin ekono-
mikoak, edota Aktibo intelektualak bezalako dimentsioek, zertxobait 
azpitiko zifrak erakusten dituzte.
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10. grafikoa: Berrikuntza dimentsioak EAEn eta EB-27n. Europako Be-
rrikuntza Adierazlea IUS. 2010.

Iturri: Eustat eta PRO INNO Europe: INNO-Metrics. Europako Batzordea.
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Eragin ekonomikoetako dimentsioan ere antzeman liteke zelan, merkatu-
rako edo enpresarako produktu berrien salmentak lortutako negozio zifra 
ere, baxuagoa den batez bestekoa baino, eta beste hainbeste gertatzen 
da Aktibo intelektualen dimentsio barruan, PCT patenteen eskaera mai-
larekin BPGaren bilioiko.

Azkenik, Berritzaileen dimentsioan, ETE, Enpresa Txiki eta Ertain 
berritzaileen ehunekoa, marketin edo antolaketa alorretan ere (% 40) 
EBko batez bestekoaren (% 50) hainbat azpitik geratzen da. Espainiako 
estatuko ehunekoa ere EAEkoaren zertxobait azpitik ageri da.
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Finantziazioa eta babesa dimentsioan, hala sektore publikoak gauzatu-
tako gastuetan lortutako balioak BPGaren ehunekoetan, zelan arrisku 
kapitalaren baliabideetan, Europako batez bestekoaren azpitik ageri dira, 
0,34 puntu EAEn kasuan, EB-27koen batez bestekoen 0,63ren aldean.
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4. taula: I + G adierazleak hainbat lurralde esparrutan. 2009.

ADIERAZLEAK  BilBo BIZKAIA EAE  ESPAINIA UE 27
I + G gastuak 

BPGaren gain -- % 1,85 % 1,98 % 1,38 % 1,90%
I + G gastuak finantziazioaren arabera*

Enpresak % 42 % 54,2 % 54 % 43,4 % 55,0
Administrazioa   % 41,5 % 39,4 % 40 % 47,1 % 34,5
Beste iturriak   % 6,8 % 3,4 % 3 % 4 % 1,6
Atzerria  % 9,6 % 3 % 3 % 5,5 % 8,9

I + G enplegatuak (ardura osoan)  
Enplegatuak denera  1.705 7.676 16.690 220.777 2.455.192
Ikertzaileak  1.111 5.070 10.386 133.803 1.504.575

I + G gastuak (%) burutze sektoreen arabera
Enpresak eta irabazi asmo gabeko Erakunde pribatuak % 52,8 % 73,2 % 76,3 % 52,1 % 64,9
Administrazioa  % 11,1 % 6,6 % 5,7 % 20,1 % 12,7
Goi mailako irakaskuntza % 36,1 % 20,2 % 18 % 27,8 % 22,4

Iturria: Eustat, Bilbo, Bizkaia eta EAErako. INE, Espainiako estaturako eta Eurostat, Europar Batasunerako (2008ko datuak bakarrik eskuragarri).
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Ikerketa eta teknologien garapen jarduerak [

Espainiako INEk I + G Jardueren inguruan 2009an burututako azken Es-
tatistikak jasotzen du estatu osoaren mailan I + G gastua urte horretan 
14.582 milioi eurotara iristen dela, eta hori BPG guztiaren % 1,38 da. 
% 0,8ko jaitsiera txikia gertatzen da aurreko urtearen aldean. Burutze 
sektoreei begira, enpresena da Ikerketa eta Garapenean barne gastu 
handiena gauzatzen duena, guztirakoaren % 51,9.

Finantziazioari dagokionez I + G jarduerak batik bat Administrazio Pu-
blikoek eta sektore pribatuak ordaintzen dituzte ia osorik, gastu osoaren 
% 47,1 eta %43,4 hurrenez hurren.

Erkidego autonomoei begira, hauetako bostek baino ez dute gainditzen dene-
ra mila milioi euroko barne gastua, eta gehienekotik gutxienekora dira: Madril, 
Katalunia, Andaluzia, EAE eta Valentzia. Nafarroa, Madrileko Erkidegoa eta 
EAE dira beren eskualdeko BPGaren ehuneko handiena bideratzen dutenak 
I + G gastuetara, Nafarroa % 2,13rekin, eta beste biak % 2,06rekin.

Eustatek bildutako datuei begira, EAEn urte berean, 1.281 milioi euro 
inbertitu zen denera I + G, ikerketa zientifiko eta garapen teknologikoko 
jardueretan. Gastu honek % 1,3ko igoera suposatu zuen 2008koaren 
aldean, eta EAEko BPG osoaren % 1,98 izan zen 2009. urtean.

Hala ere, I + G gastua ez da neurri bereko kuotetan banatzen hiru 
lurralde historikoetan, eta Gipuzkoa nabari da % 2,41ekin (BPGaren 
gaineko ehunekoetan), Bizkaia eta Arabaren aurretik. Lurralde histo-
riko honek hazkunde nabarmena bereganatzen du aurreko urtearen 
aldean, eta hirugarren urtez lortzen du erreskadan, EB-27koen batez 
bestekoa (% 2,01) gainditzea. Edonola, Bizkaiak, % 1,85ekin (% 1,74 
2008an) eta Arabak ere % 1,54rekin, hazkunde joera mantentzen dute 
aurreko urteetako zifren aldean. Eta hiru lurralde historikoak ageri dira 
Espainiako batez bestekoen (% 1,38) nahikoa gainetik. Bilbon, I + G 
gastua 98,6 milioi eurotakoa izan zen 2009an.
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Gastu mota kontuan hartuta, gastu korronteak EAEn 1.033 milioitik 
1.076ra igo dira azken urtean (% 4,2) eta Bizkaiko kasuan 495 milioitik 
516 milioira. Kapital gastuak berriz % 11,3 jaitsi dira (inbertsioak lurretan, 
eraikuntza, ekipo eta tresnerietan), 231 milioietatik 205 milioitara igaroaz. 
Eta jaitsiera hau hiru lurraldeetan aurkitzen dugu, nahiz eta hiruren ar-
tean modu desberdinean banatzen den: Bizkaian % -16,2, Gipuzkoan % 
-9,0 eta Araban % -2,1.

Gastu burutze sektoreei begira, gastu portzentaje handiena jarraitzen du 
gauzatzen, hiru lurraldeetan ere, enpresa sektoreak, nahiz eta hiruretan 
ere hau gutxitu egin den 2008. urtearen aldean, eta hain zuzen Bizkaian 
erakusten du bolumenik txikiena gastu guztiaren aldean. Bizkaia nabar-
men gertatzen da hala ere, bertan gauzatzen delako gasturik handiena 
Unibertsitate sektorean.

I + G gastuaren finantziazioa EAEn ekimen pribatuari dagokionean % 
54ra iristen da eta baita % 68tik gora ere finantziazio pribatua enpresa 
sektorera zuzendua denean. Bizkaia osoan ere kopuru berau lortzen da. 
Espainiako estatuan berriz, ekimen pribatuak ordaindutako I + G gastu 
kopurua % 43,4ra ere jaisten da.

Ardura osoz I + G jardueretan diharduen enplegatu kopuruari dagokio-
nean, urte arteko igoera gertatzen da hiru lurraldeetan ere. Bizkaian hain 
zuzen, enplegatu kopurua 7.676 pertsonetakoa da, eta hauetako % 66,0 
dira ikertzaile. Pertsona kopuru handiena enplegatzen duen arlo zienti-
fikoa, eta aldi berean gastu bolumen handiena gauzatzen duena, Inge-
niaritza eta Teknologiarena da (% 69,7). Bizkaian gastu guztiaren % 65,4 
da, eta % 81,4n du enpresa finantziazioa. Enplegatu emakumezkoei da-
gokienean, hauek Bizkaian behargin guztien % 35,8 dira, eta aipagarria 
da Araban gertatzen den ikertzaile emakumezkoen hazkundea, 2008ko 
% 32,6tik igaro dena, 2009ko % 38,5era.

Bilbon azpimarratzeko da % 18,5 pertsona gehiagok diharduela I + G 
jardueretan 2008an baino. Hain zuzen, 1.705 pertsona, zeinetako % 65 
baino gehixeagok diharduen zuzenean ikerkuntzan.

50 behargin baino gutxiagoko enpresek gauzatu zuten Enpresa sektoreko 
I + G gastuaren % 30,6 eta portzentaje hau Bizkaian % 31,0ra iristen da.
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Berrikuntza teknologikoa enpresetan [

Eustatek burututako EAEko enpresetako Berrikuntza Teknologikoaren 
gaineko Galdetegiak erakusten du euskal enpresek 2009an gauzatu-
tako gastuak berrikuntza teknologikorako jardueretan 2.753,4 milioi 
eurotara iritsi direla, aurreko urtean baino % 1 gutxiago. Gastu hau da 
BPGaren % 4,1.

Berrikuntzan eginiko gastua geldotu egin da aurreko urteen aldean, hala 
zelan berrikuntza burutu duten enpresen ehunekoa bera. 2007-2009 tar-
tean, 27.802 izan dira EAEn enpresa berritzaileak (% 14,5), eta honek 
esan gura du enpresa hauek gauza izan direla merkatuan sartzeko, edo-
ta beren enpresan bertan, produktu, ondasun edota zerbitzu berri edota 
nabarmen hobeturen bat. EAEko enpresa guztien % 12,8k ezarri zituz-
ten berrikuntzak beren prozesuetan eta % 5,9k eraman zituzten hauek 
beren produktuetara.

Bilbon garai berean, enpresa berritzaileak % 15,9 izan dira udalerriko 
guztien artean. Eta berrikuntza motaren arabera, % 6,4 dagozkie proze-
suetako berrikuntzei, eta % 13,9 produktuen berrikuntzei.

10 edo enplegatu gehiagoko enpresen artean berriz, berrikuntza portzen-
tajeak % 29,8ra iristen dira, eta hauen artean % 16 izan dira berritzaile 
produktuetan, eta % 24,9 prozesuetan. Bilbon, 10 edo lanpostu gehia-
goko enpresen % 28,5 izan dira berritzaile.

Lurralde historikoei begira, Bizkaia da enpresa berritzaileen ehuneko 
handiena erakusten duena (% 16,3). Araban berriz, % 12,7ra jaisten da 

5. taula: Enpresa berritzaileak Berrikuntza Teknologiko motaren eta Lurraldeen arabera. 2007-2009.

Iturria: Eustat. Berrikuntza Teknologikoa Galdetegia.
(1) Enpresa berritzaile gisa hartu dira kontuan jadaneko beren enpresan berrikuntza teknologikoa abian jarri duten enpresak, hala produktu bidez, zelan prozesu bitartez. Ez dira kontuan hartzen 
artean bidean daudenak, edota huts egin dutenak.

ESPARRUA
BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKO MOTA ENPRESA 

BERRITZAILEAK (1)Enpresa kopurua Produktuarena Prozesuarena Bidean Huts egina
EAE % 15 % 5,9 % 12,8 % 3,7 % 1,0 % 14,5
Bizkaia % 16,5 % 6,4 % 14,0 % 4,2 % 0,8 % 16,3
Bilbo % 16,1 % 6,4 % 13,9 % 5,0 % 1,2 % 15,9
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enpresa berritzaileen kopurua, eta hala ere ehuneko puntu hamarren 
bat alatuagoa gertatzen da Gipuzkoan baino.

Berrikuntza burutu duten enpresen % 34,4k jaso du finantziazio 
publikoa.

Berrikuntza teknologiko mota esanguratsuena EAE osoan, zelan 
Bizkaian, Prozesuarena da, % 12,8 eta % 14,0rekin, hurrenez 
hurren. Ondoren datozkio tarte batera Produktu berrikuntzak, EAEn 
berrikuntza guztien % 5,9 direnak, eta Bizkaian % 6,4ra iristen 
direnak. Bilbon ere antzekoa da joera, eta enpresen % 13,9 dira beren 
prozesuetan berrikuntzaren bat gauzatu duten enpresak, eta % 6,4 
berriz, produktuan berrikuntzaren bat burutu dutenak.

Jarduera esparruei begira, EAEko enpresa berritzaileen azterketak 
erakusten du industria dela enpresa berritzaile ratio garaiena eskaintzen 
duen jarduera (%19,2), eta hauen artean nabarmen, makineriarena 
(% 46,6), eta industria kimikoa (% 41,5). Zerbitzuetan berriz, % 15,7 
dira enpresa berritzaileak, eta hauen artean azpimarratzekoak dira 
jarduera finantzarioak eta seguruetakoak garatzen dituztenak (% 
39,9), eta osasungintzako jarduerak, % 30,1ekin.

2009. urtean euskal enpresek 2.753,4 milioi euro bideratu zituzten 
teknologia berrikuntzetara, aurreko urtean baino % 1 gutxiago hala 
ere. Eta azterketa Lurralde Historikoetan burutuz gero, Bizkaiak 
erakusten duen gastu kopurua  
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1.263 milioi eurotik gorakoa da, Arabaren eta Gipuzkoaren gainetik. Le-
henak 559,2 milioi gastatu zituen, eta bigarrenak 930,9 milioi euro. Bi-
zkaia izan da lurralde bakarra aurreko urteko gastua gainditu duena. Bil-
bon, berrikuntzan erabilitako diru kopurua 297,7 milioi eurotakoa izan da, 
eta hauetako ia % 65 burutu dute 100 baino pertsona enplegatu gehiago 
dituzten enpresek.

Inbertsio kopuruei begira, eta jarduera sektoreen arabera, aurten 
Zerbitzuetakoa izan da EAEn berrikuntza teknologikoko jardueretan 
gehien inbertitu duen sektorea, 1.661 milioi euro inbertituta, eta 
Industria sektorearen (1.058 milioi) eta Eraikuntza sektorearen gainetik 
(34,1 milioi euro).

EAEn jarraituz, bertan garatzen den berrikuntza teknologikoko jarduera 
motaren inguru, esan behar, gastu kopururik handiena, EAEn gertatzen 
diren berrikuntza guztien artean, barneko I + G jardunean gertatzen dela, 
% 46,5ekin. Eta ondoretik datozkio makinerietan eginiko berrikuntzak, 
% 28,6ko kopuru batez. Bilbon, barne I + G gastua, oro har berrikuntza 
teknologikoan ematen den gastu guztiaren % 35,5 da.

EAEn eta 2009. urtean berrikuntzan eginiko gastu guztiaren ehunekoa, 
BPGaren gainean, % 4,1ean ibili da batez beste. Lurraldeka proportzio 
hau aldatzen da, eta Araba da tasarik garaiena erakusten duen lurral-
dea, % 5 batekin. Gipuzkoan eta Bizkaian proportzio hauek % 4,2 eta % 
3,7koak dira, hurrenez hurren.

Galdetegi honetan bertan era berean jasotzen da informazioa enpresek 
aurkitzen dituzten traba eta zailtasunen inguruan I + G alorrean 
inbertitzeko garaian. Eragozpen aipatuenen artean ageri dira EAEn eta 
2009. urtean: berrikuntzak burutzeak suposatzen dituen kostu handiak 
(% 41,5), neurriz gaineko jotzen diren arrisku ekonomikoak (% 40,3), eta 
finantziazio iturrien falta (% 38,2). Bilbon bertan, faktore ekonomikoak 
ageri dira % 51,5ean, % 12 puntu gorago 2008ko datuetan baino.

Bere aldetik, kasuen % 33,9n aipatzen diren barne faktoreen artean, jaso-
tzen dira: teknologiaren gaineko informazio falta (% 21,8), behar bezala 
prestatutako pertsonen falta (% 20,8), eta merkatuen gaineko informazio 
falta (% 18,3). Bilbon bertan ere barne faktoreak aipatzen dira % 32n, eta 
oso bereziki informazio teknologikoaren gabezia.
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Patenteak   estu lotuak daude berrikuntzari, eta hauek dira enpresei beren 
produktuak eta prozesuak babesteko aukera ematen dieten tresnak, beren 
posizio lehiakorra behar bezala mantendu ahal izan dezaten, gero eta globa-
lagoak diren inguru eta merkatuetan, zeinak etengabean ari diren aldatzen.

Enpresa sektorean onartzen da Patenteak   direla aktibo ukiezin eta im-
material garrantzitsuena, eta lehiaketa abantaila ugari eskaintzen dituz-
tela, zeintzuen artean, norberaren produktuen berezitasuna gorde ahal 
izatea lehiakideenen aurrean, esklusibotasuna, eta epaileen aurreko de-
fentsa gaitasuna. Patenteak   pizgarri dira berrikuntzan.

Inongo enpresak ez lituzke bere gain hartuko hainbat garapen berritzaile edo 
ikerketa proiektuek eragingo dituzten goi kostuak, konfiantzarik ez balu balizko 
ondorengo patenteek eskainiko dioten babesean. Patente bat Jabetza Erre-
gistroan inskribatzeak ziurtatzen du ikerketa proiektuen emaitzak babestuak 
geratzen direla balizko kopiatatik, edota beste enpresen eta lehiakideen us-
tiapenetik, Patenteak   asmatzaileari eskainiko baitio ustiatze monopolioa 20 
urtera bitarte ere luzatu litekeen denbora batez, burututako ahalegin berritzai-
learen konpentsazio. Horren ordainetan, patentearen objektua betiko gehituko 
zaio giza ezagutzaren funtsari, Patenteak   agiri publikoak diren neurrian.

2010. urtean zehar, Espainiako Patente eta Marken Bulegoak, Espai-
nian erregistro mota hauek arautzen eta kudeatzen dituen erakunde 
publikoak, denera 3.669 patente eskaera jaso zituen, eta modu posi-
tiboan ebatzi ziren 4.819 eskaera denera.

2002. urtetik erregistratutako patente kopurua etengabe garatu da, 
eta are indar gehiagoz 2008ko urtean, nahiz eta orduz geroztik nola-
baiteko moteltzea ere gertatu den nazioartean zabalduriko ekonomia 
krisiarekin bat. Halaz eta guztiz, urte arteko jaitsiera ez da izan % 
1,1ekoa baino, eta soilik izan dira 43 patente gutxiago.

Asmakarien eskaera datu absolutuak hartuaz kontuan, eta bertan 
Patenteez gainera Erabilgarritasun Ereduak ere bai, 2010. urtean 
barrena Espainia osoan zehar 6.298 eskaera aurkeztu ziren, % 0,6 
gehiago aurreko 2009. urtean baino.

Katalunia izan da aurkeztutako eskaera kopuru handiena eduki duen 
autonomia erkidegoa 1.293 eskaerekin, eta ondoretik Madrilgo Erki-
degoa 1.178rekin. Bi lurralde hauetatik nahikoa urrun kokatzen dira 
ondoren Valentziako Erkidegoa 794 eskaerarekin eta Andaluzia bere 
aldetik 687rekin.

11. grafikoa: Patente eta Marken eskaeren garapena Espainian. 2002 – 2010.

Iturria: Espainiako Patente eta Marken Bulegoa.
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2010. urtean zehar Euskadiko Autonomia Erkidegoak 343 asmakuntza es-
kaera aurkeztu zituen, eta horrela berreskuratu, 2008. urtean eduki zuen 
bosgarren postua Espainiako erkidegoen artean kopuru absolutuetan.

Asmamen jardueren rankingari dagokionean (eskaera kopurua milioi 
biztanleko), Nafarroa da lehen postua hartzen duena, 303 eskaerarekin 
milioi biztanleko, eta Aragoiko Erkidegoa bultzatzen du bigarren lekura, 
hau 252 eskaerarekin. Ondoretik datozkie Madril 182 eskaerarekin eta 
Katalunia 172rekin, aurreko urteko postu berberetan.

6. taula: Asmamen Jardueraren Rankinga (asmaketa eskaerak / biztanle kopurua) Espainian Autonomia Erkidegoka. 2010.

Iturria: Espainiako Patente eta Marken Bulegoa eta Lanketa Propioa.

RANKINGA ERKIDEGO AUTONOMOAK ESKAERA KOPURUA (Patenteak   
eta Erabilgarritasun Ereduak)

ASMAMEN JARDUERA 
(Eskaerak / Milioi biztanle)

1 Nafarroa (Foru Erkidegoa) 193 303
2 Aragoi 340 252
3 Madril (Erkidegoa) 1.178 182
4 Katalunia 1.293 172
5 EAE 343 157
6 Valentziako Erkidegoa 794 155
7 Errioxa 47 146
8 Kantabria 65 110
9 Galizia 307 110
10 Murtzia 145 99
11 Andaluzia 687 82
12 Gaztela eta Leon 200 78
13 Asturias (Printzerria) 78 72
14 Gaztela-Mantxa 137 65
15 Extremadura 72 65
16 Kanariak 115 54
17 Balearrak (Irlak) 51 46
18 Ceuta eta Melilla 2 13

Ez da ageri 5
ESPAINIA DENERA 6.298 134
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EAEk, 157 eskaerarekin milioi biztanleko, 14 eskaera gehiago aur-
keztu ditu aurreko urtean baino, eta hemen ere bosgarren lekuan 
ageri da, 2009ko rankingean baino bi postu gorago.

Bilbori dagokionean, udalerri honetako asmamen jarduerak 33 pa-
tente eta erabilgarritasun eredu aurkeztu zituen, eta hauek dira 
EAE osoko % 9,6. Urte arteko hazkundea berriz % 37,5ekoa izan 
du. Gainera 380 marka berri eskatu ziren (honek EAE osoko % 20,5 
esan gura du), 9 industria diseinu eta 20 merkataritza izen.
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7. taula: Patente eta marka eskaerak EAEn, Bizkaian eta Bilbon. 2010.

Iturria: Espainiako Patente eta Marken Bulegoa.

ESKAERAK 2010 URTEKO ALDAKETA  % % ESPAINIAREN GAINEAN
EAE 
Patenteak 212 % 1,4 % 5,77 
Erabilgarritasun Ereduak 131 % 28,4 % 4,98
Industria diseinua 72 38,46 % 4,33
Markak 1.849 -% 2,9 % 4,26
Merkataritza izenak 221 % 19,45 % 4,80
BIZKAIA
Patenteak 85 % 7,6 % 2,31
Erabilgarritasun Ereduak 47 % 10,6 % 1,78
Industria diseinua 36 % 38,4 % 2,16
Markak 932 -% 0,9 % 2,14
Merkataritza izenak 118 % 51,3 % 2,56
Bilbo
Patenteak 20 % 42,86 % 0,55
Erabilgarritasun Ereduak 13 % 30,0 % 0,49
Industria diseinua 9 % 0,0 % 0,54
Markak 380 -% 3,06 % 0,88
Merkataritza izenak 38 % 90,0 % 0,83
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Patenteak   eta Unibertsitatea [

Azken hamarkadotan unibertsitateek beren lanean diharduten eszena-
tokia nabarmen aldatu da. Gizartea eta administrazio publikoak paper 
aktiboa eskatzen hasi zaie unibertsitateei kokatuak diren herrialde haien 
aurrerapen teknologiko eta ekonomikoan, hau gero eta lotuago ageri da-
eta ezagutzaren sormenarekin.

Eta Patenteak   dira oso adierazle onak unibertsitateek garatutako as-
maketa eta berrikuntza teknologikoen emaitzak kuantifikatzeko garaian, 
eta horiek enpresa sektorean zabaldu litezkeen neurria ere.

Horregatik, I + G + b arloetan gauzatzen diren ekintzen ebaluazioek gero 
eta sarriago hartzen dute bere barne adierazle berezi hori, honek unibertsi-
tatearen jardun ikertzailea neurtzeko aukera ona ematen duen datu legez.

EHUk zabaldutako azken datuek, 2009. urteari dagozkionek erakusten 
dute 57 izan direla erregistraturiko patenteak, eta horrek urte arteko % 
32,5eko hazkundea esan gura du 2008 urtearen aldean, eta baieztatu 
egiten du, ikerketaren aldagai hau 2003. urtetik eskaintzen ari den eten-
gabeko igoera euskal unibertsitate publikoan.

12. grafikoa: EHUk aurkeztutako patenteen garapena. 2000-2009.

Iturria: EHU - Euskal Herriko Unibertsitatea datuetan. 2009-2010.  
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Berrikuntza testuingurua. Kooperatiba-Ikerketarako Zentroak, Teknolo- [
gia Parke eta Zentroak

Berrikuntza testuingurua. [

Berrikuntzako euskal sistemak agente multzoa biltzen du bere barne, eta 
bakoitzak darakutsan nortasun propioaren gainetik dira nabarmentzekoak 
beraien artean eragiten diren harreman eta interakzioak, hauen bidez igaro-
tzen delako ezagutza beren artean, etapa desberdinetan: sormen, transfe-
rentzia eta aplikazio.

Berrikuntzaren Euskal Agentzia - INNOBASQUE (Agencia Vasca de la Inno-
vación) pentsatu zen Euskal Berrikuntza Sistemaren koordinazio organo na-
gusi gisa, eta bertan biltzen dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Eus-
kal Sareko agenteak, enpresa pribatuak, euskal erakunde publikoak, euskal 
enpresari eta langileen ordezkari instituzionalak, eta finean, berrikuntzarekin 
zerikusi duten era guztietako erakundeak ere.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 2010 Plana oinarri hartuta, Innobasque-
ren jarduera eremua, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareari 
(ZTBES) dagokionean helburu du agente guztien koordinazio eta lankidetza 
eraginkorra sustatzea, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren esparruetan, 
elkarreragina samurtzea Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sis-
temako agenteen artean, eta aldi berean ehun produktiboaren eskakizunak 
uztartzea sistemaren gaitasunekin.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea hiru azpisistematan 
dago egituratua: 

1. Azpisistema Zientifiko eta Unibertsitarioa:

• Unibertsitateak.
• KIZ - Kooperatiba-Ikerketarako Zentroak.
• BERC - Oinarrizko Ikerketarako eta Bikaintasunezkoetarako Zentroak.

2. Garapen Teknologiko eta Berrikuntzako Azpisistema

• Teknologia Zentroak.
• Sektoretako Zentroak.
• Nazioarteko Teknologia Garapen eta Transferentzia Zentroak.
• Egiaztapen Erakundea eta Laborategia.
• Ikerketa Erakunde Publikoak.

• I + G Enpresa Unitateak.
• I + G Osasun Unitateak.

3. Berrikuntzarako Laguntza Azpisistema:

• Teknologia Parkeak eta Enpresa eta Berrikuntza Zentroak.
• Bitarteko Berrikuntza Erakundeak.

Era berean, eta Euskadin ikerketa zientifikoa garatzeko helburuz, 
Eusko Jaurlaritzak 2007. urtean IKERBASQUE fundazioaren sorrera 
bultzatu zuen, honen helburua izanik nazioarteko ikertzaile adituak 
erakartzea gero beren ikerketa lanak Euskadin kokaturiko zentroetan 
garatu ditzaten.

2009. urteko datuen arabera, Ikerbasque-k 5 milioi eurotik gorako diru 
itzulerak lortu zituen Euskadirako ikerketa proiektutarako, kanpotiko 
hainbat lehiaketa deialditatik ekarriak. Aldi berean, Euskadiko ekoizpen 
zientifikoa % 10 hazi zen.

Bere aldetik, Bizkaian BEAZ Bizkaia da erakunde arduraduna, foru elkar-
te publikoa eta helburu duena enpresen lehiakortasuna sustatzea, azken 
batean Bizkaia lurralde berritzaile bihurtzeko, sortzaile, dinamikoa eta 
ekintzailea. BEAZ Bizkaia 2010. urtean sortzen da beste bi erakunderen 
fusioz (aldez aurretik biak ere jada hainbat urtez beharrean zihardutenak). 
Batetik, BEAZ (1987), zeinen helburu den enpresa ekimen berritzaileen 
sustapena Bizkaian, eta bestetik, BAI (2006), Berrikuntza Agentzia, eta 
zeinen helburua den berrikuntzaren eta diseinuaren sustapena Bizkaiko 
Enpresa Txiki eta Ertainen artean.
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Kooperatiba-Ikerketarako Zentroak (KIZ) [

Kooperatiba-Ikerketarako Zentroak Euskal Herriko zientzia eta teknolo-
gia gaitasunak optimizatzeko sortu ziren, eta ezagutza berria sortzen di-
hardute, hala zelan, teknologia transferentzian, goi mailako formazioan, 
eta beren ikerketen emaitzen merkataritza ustiapenean ere.

KIZak ko-partizipatuak izan litezke, bakoitzaren helburu eta interesen ara-
bera, eta hala hartu lezakete parte, instituzio publikoek, EAEn kokaturiko 
ikerketa, garapen eta teknologia berrikuntzako erakundeek, nazioarteko 
zientzia eta teknologi agenteek, edota, oro har, zentroaren helburueta-
rako intereseko gertatu litekeen beste edozein agente motak ere.

Abian diren zazpi Kooperatiba-Ikerketarako Zentroak beste hainbat eza-
gutza arlotara bideratzen dira, hain justu: bioteknologia, nanozientziak, 
biomaterialak, mikro-nanoteknologiak, errendimendu handiko mekaniza-
tuak, energia eta turismoa,
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Teknologia Parkeak [

EAE aitzindari izan zen Espainiako estatuan Teknologia Parkeak 
ezartzen, eta gaur egun, sare koordinatua osatzen duten lau Parke 
dauzka: Arabako Teknologia Parketik hasita Miñanon, Bizkaiko 
Teknologia Parkea, Zamudion kokatua dagoena, Donostiako Teknologia 
Parkea, Miramongoa deitu ohi dena, eta azkenik Garaia Berrikuntza 
Gunea, Arrasateko hirian aurkitzen dena.Hauen helburuen barne 
aurkitzen da lur azalera aproposa egokitzearena ezaugarri teknologiko, 
berritzaile eta ikerketako enpresak erakarri ahal izateko, eta hala I + G 
+ b jardueretako erakarpen polo bihurtzea.

Parke hauek gaur egun 428 enpresa hartzen dituzte (16 gehiago 
2009an baino) eta 3.530 milioi euroko negozio bolumena (34 milioi ge-
hiago 2009an baino). SPRIk argitaratutako datuen arabera, 2010ean 
parkeetan kokatutako enpresek I + G jardueretan buruturiko gastua 
beren fakturazio osoaren % 12 izan zen (% 11, 2009an). Bertako en-
plegatuen % 45 dira goi mailako tituludunak. Eta enplegatuen % 30ek 
dihardu zuzenean I + G jardueretan (% 28, 2009an).
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8. taula: Teknologia Parkeak EAEn. Zifra nagusiak. 2010.

Iturria: Euskadiko Teknologi Parkeen Sarea.

Bizkaiko 
TPa 

Arabako 
TPa 

Donostiako 
TPa 

Garaia 
Gunea

Enpresak 220 112 74 22
Enpleguak 7.550 2.872 3.261 735
Fakturazioa (milioi 
eurotan) 2.300 639 520 71

Goi mailako
tituludunak 47% 38% 48% -

I + G enplegatuak 24% 29% 42% -

Parkeek 2010ean bereganatutako datuak oso baikorrak izan ziren. Eta 
alor honetan aipatu behar, Espainiako Zientzia eta Berrikuntza Minis-
terioak Euskal Autonomia Erkidegoari eman dizkion 150 milioi euroak, 
hiru urtean banatuak, eta teknologia parkeetako zientzia azpiegiturak eta 
ekipamenduak finantzatzera bideratuko direnak, hala zelan proiektu be-
reziak ere garatuko dituzten firmetara, edota plan estrategikoak bultza-
tuko dituzten enpresa handietara ere.

2010. urterako: Euskadiko Kudeaketa Aurreratuko Ikerketa Zentroa. 
MIK zentroaren eta Mondragon Unibertsitatearen Enpresa Zientzietako 
fakultatearen asmo handiko proiektua. Zentroak 40 ikertzailetako 
taldea izango du, eta helburu, enpresen lehiakortasuna hobetzea. 
Ezagutzaren sormena eta transferentzian buru izatea bilatuko du 
hainbat arlo estrategikotan.
13. grafikoa: Euskal teknologia parkeen sektorekako jarduera. 2010.

Iturria: Euskadiko Teknologi Parkeen Sarea.

Bizkaiko Teknologia Parkea

2010ean bete dira 25 urte Bizkaiko teknologia parkea sortu 
zela eta bera da Espainia guztiko zaharrena. Euskal Autonomia 
Erkidegoko erakundeen bultzadaren bidez sortu zen, eta helburu 
zituen, industriaren dibertsifikazioa sustatzea, eta teknologiaren 
eta berrikuntzaren transferentzia eta hedapena. Gainera enpresa 
ekintzailetza bultzatzen du, eta baita oinarri teknologikoa duten 
enpresa berrien sorrera ere (OTEB).

2010ean irekitzen da gainera Teknologia Berrien Interpretazio Zen-
troa (BTEK). Proiektu honen helburua da 

%11

%32

%16
%14

%10

%6

%6

%5 Aeronautika 

I + G zentroak 

Elektronika 

Energia eta Ingurumena 

Automozioa 

Beste 

Medikuntza eta Biozientziak 

Telekomunikazioen 
teknologiak 



 

269. or.

 
Informazioaren gizartea. Ikerketa, garapena 
eta berrikuntza teknologikoa11

KAP
Bilboko Urtekari Sozioekonomikoa 2010

Aurkibideaa
Testuinguru 

sozioekonomiko 
orokorra0

Lurraldea, klima 
eta ingurumena1

Oinarrizko azpiegiturak, 
garraioak eta 

komunikazioak2
Demografia

4
Biztanleen 

egoera 
ekonomikoa5 7

Kultura 
eta kirola

Lan-
merkatua8

Jarduera 
ekonomikoa9 10

Biltzarrak 
eta 

turismoa

Informazioaren 
gizartea, 

I+G+b113
Eraikinak 

eta 
etxebizitzak 6

Hezkuntza 
eta 

prestakuntza

Dokumentua 
osorik

Grafikoak • Taulak

teknologia berrien ezagutza eta interpretazioa indartzea eta bultzatzea 
modu interaktibo eta berritzaile batean, gizartearen parte hartzea 
ere bultzatuz, eta oso bereziki gazteena, gehienbat Parkean bertan 
garatutako aurrerapen zientifiko eta teknologiko berrien inguruan.

Ingurune pribilegiatuko 293,5 hektarearen inguru, Bizkaiko Teknologia 
Parkeak 2010ean 2.300 milioi euroko fakturazioa izan du eta 220 enpre-
sa hartzen ditu barne, nagusiki ikerketa zentroak eta teknologia enpresa 
aurreratuak, denera 7.550 enplegu zuzen biltzen dituztenak. Enplegua-
ren eta I + G jardueraren kalitateari dagokienean berriz, bertako behar-
ginen % 47 dira goi mailako tituludun eta % 24k dihardu zuzenean I + G 
jardueretan.

Gaur egun Bizkaiko Teknologia Parkeak hainbat proiektu garatzen dihar-
du bere azpiegituren zabaltzean.

Zamudio eta Derioko Teknologia Parkea.

• Enpresa berrien sorgailu bihurtu gura duen eraikuntza eta egokitze 
proiektua, 612 Eraikuntza bihurtuko da teknologia oinarriko enpresa 
sortu berrien inkubagailu, eta bertan aurreikusi da Biokabi enpresaren 
lekukotzea. Azpiegitura berri honek bereziki erantzungo dio sektore 
bioteknologikoko enpresen inkubazio beharrari.

• Teknologia Parkearen zabaltzea Aresti sektoreko U.E1-ean.
• Proiektu definizioa eraikuntza berri bat altxatzeko Derioko Galdos 

sektorean.
Ezkerraldeko Teknologia Parkea - Ezkerraldea.

Bizkaiko Abanto eta Ortuellako udalerrietan hartuko du kokagunea, eta 
pentsatzen da, azalera gordina 532.736 m²-koa izango duela (234.631 
m² eraikigarri eta 128.911 m² erabili). Gutxi gorabehera 150 enpresa har-
tu ahal izango ditu, eta denera 4.000 enplegu inguru bilduko. Aurreikusia 
du 2011rako amaituak izango dituela bideratze urbanistikoak eta Ezke-
rralderako Teknologia Parkeko Egoitza Eraikuntza Abanton.

Zorrozaurreko Hiri Parkea (Bilbo)

Bilboren erdian, eta historikoki hiriaren portu iraganari estuki lotua den 
inguru batean, etxebizitza erabilera berriak, aisiakoak eta enpresak ba-
teratuko ditu. Dagoeneko gune berezia du gordea etorkizuneko Bilbo - 
World Trade Center-erako.

EHU - Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Parkea Leioan

Unibertsitateko zientzia parkearen proiektua Leioako campusean erai-
kiko da, eta helburu, enpresa eta unibertsitatearen arteko harremanak 
indartzea izango du, eta oinarri teknologiko enpresa berriak eta oso 
goi mailako lanpostuak sortzea, horretarako unibertsitate campusaren 
gaitasun zientifiko eta teknologiko bereziak aprobetxatuz. Aurreikusia 
du 400 milioi euroko inbertsio publiko eta pribatua, eta 2013rako izan-
go direla erabilgarri lehenengo eraikuntzak.

Asmoa 19 eraikinen eraikuntza da 161.263 m²-ko azalera gordinean 
(120.785 m² eraikigarri eta 40.892 m² gehienezko erabilirakoak). Erai-
kinetako baten erabilera DistrictHeating-erakoa izango da, eta beste 
bat zientzialari eta ikasleen egoitzetarako erabiliko. 2011rako du au-
rreikusia lanen hasiera.
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Euskal Autonomia Erkidegoko parkeetan eta hauen inguruetan kokatu-
tako Ikerketa eta Teknologia Zentroak erreferentzia eredu dira Europan, 
ikerketaren eta teknologiaren transferentziaren alorrean. Era berean tek-
nologia zerbitzu aukera ugaria eskaintzen diete enpresei.

Euskal teknologia zentroen sektorea etengabeko garapenean daukagu, 
eta azken urteotan finkatze prozesu garrantzikoa nabaritu du IK-4 
aliantzaren eta Tecnalia korporazioaren eratzeekin, bi korporazio handi, 
bakoitza hainbat teknologia zentro biltzen dituena bere aldetik:

• Tecnalia. Teknologia korporazio pribatu eta independentea da, eus-
kal esparru teknologikoaren ingurutik sortua, nazioarteko erreferen-
tzia bihurtua, eta Azti, Neiker eta Tecnalia Research & Innovation 
(Tecnalia R&I)-ek osatzen dutena.
Erabat osatua 2011. urtean, Tecnalia R&I da, aldez aurretik, Tecna-
lian sartuak ziren Labein, Cidemco, ESI, Fatronik, Inasmet eta Ro-
botiker zentroen fusioen emaitza; baita ere, oraintsuago sartu diren 
Euve eta Leia zentroena.
Era berean, bera bihurtuko da Espainia osoko ikerketa aplikatuko 
lehen zentro pribatua, eta Europako bosgarren, goi mailako kalifika-
zioko 1.450 pertsonek osatuko duten multzo batean, eta 125 milioi 
euroko fakturazioa zabalduko duena.

• IK-4. Teknologia aliantza pribatu eta independentea, ondoko tekno-
logia zentroek osatzen dutena: CEIT, CIDETEC, GAIKER, IDEKO, 
IKERLAN, TEKNIKER, VICOMTech eta LORTEK (hau 2010eko 
amaieran integratua). Denek mantentzen dute beren autonomia 
erakunde independente gisa, baina aldi berean eskuratzen dituzte 
proiektu bateratu batean emaniko konbergentziaren onurak.
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Grafikoak [ 1. grafikoa: Enpresen egoitza banaketa Autonomia Erkidegoka. (%). ►

2. grafikoa: IKT sektorearen datuak. Euskadiko Autonomia Erkidegoa eta  ►
Espainia. (10 eta lanpostu gehiagoko enpresak).

3. grafikoa: Enpresa ordenagailudunak, Interneterako sarbidedunak eta  ►
posta elektronikodunak lurralde eremuka. (Enpresen gaineko %). 2010.

4. grafikoa: IT ekipamenduak Bilboko enpresetan, tamainaren arabera. 2010. ►

5. grafikoa: 10 edo behargin gehiagoko enpresa Interneterako sarbidedu- ►
nak EAEn eta Bilbon, erabilera motaren arabera. (Enpresen %). 2010.

6. grafikoa: Enpresa Web gunedunak Bilbon, eskaintzen arabera.  ►
(Enpresen %). 2010.

7. grafikoa: 15 urte eta gehiagoko biztanleria Internet erabiltzailea EAEn  ►
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11. grafikoa: Patente eta Marken eskaera bilakaera Espainian. 2002 – 2010. ►
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Iturria: AMETIC, INE.

1. grafikoa: Enpresen egoitza banaketa Autono- [
mia Erkidegoka. (%).

2. grafikoa: IKT sektorearen datuak. Euskadiko 
Autonomia Erkidegoa eta Espainia. (10 eta lan-
postu gehiagoko enpresak).

3. grafikoa: Enpresa ordenagailudunak, Interne-
terako sarbidedunak eta posta elektronikodunak 
lurralde eremuka. (Enpresen gaineko %). 2010.

4. grafikoa: IT ekipamenduak Bilboko enpresetan, 
tamainaren arabera. 2010.

5. grafikoa: 10 edo behargin gehiagoko enpresa 
Interneterako sarbidedunak EAEn eta Bilbon, 
erabilera motaren arabera. Enpresen %). 2010.

6. grafikoa: Enpresa Web gunedunak Bilbon, es-
kaintzen arabera. (Enpresen %). 2010.

7. grafikoa: 15 urte eta gehiagoko biztanleria 
Internet erabiltzailea EAEn adinaren arabera. 
(%). 2010.

8. grafikoa: Internet erabiltzaileek gehien bisitatu-
riko 10 Web guneak. (Milaka aipamenetan). 2010.

9. grafikoa: Europako Berrikuntza Panela, IUS. 
Euskadiko Autonomia Erkidegoa eta EB-27. 2010.

10. grafikoa: Berrikuntza dimentsioak EAEn eta EB-
27n. Europako Berrikuntza Adierazlea, IUS. 2010.

11. grafikoa: Patente eta Marken eskaera bilakae-
ra Espainian. 2002 – 2010.

12. grafikoa: EHUk aurkezturiko patenteen gara-
pena. 2000-2009.

13. grafikoa: Euskal teknologia parkeen jarduera 
sektoreka. 2010.
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Iturria: Eustat. INE.

1. grafikoa: Enpresen egoitza banaketa Autono-
mia Erkidegoka. (%).

2. grafikoa: IKT sektorearen datuak. Euskadiko  [
Autonomia Erkidegoa eta Espainia. (10 eta lan-
postu gehiagoko enpresak).

3. grafikoa: Enpresa ordenagailudunak, Interne-
terako sarbidedunak eta posta elektronikodunak 
lurralde eremuka. (Enpresen gaineko %). 2010.

4. grafikoa: IT ekipamenduak Bilboko enpresetan, 
tamainaren arabera. 2010.

5. grafikoa: 10 edo behargin gehiagoko enpresa 
Interneterako sarbidedunak EAEn eta Bilbon, 
erabilera motaren arabera. Enpresen %). 2010.

6. grafikoa: Enpresa Web gunedunak Bilbon, es-
kaintzen arabera. (Enpresen %). 2010.

7. grafikoa: 15 urte eta gehiagoko biztanleria 
Internet erabiltzailea EAEn adinaren arabera. 
(%). 2010.

8. grafikoa: Internet erabiltzaileek gehien bisitatu-
riko 10 Web guneak. (Milaka aipamenetan). 2010.

9. grafikoa: Europako Berrikuntza Panela, IUS. 
Euskadiko Autonomia Erkidegoa eta EB-27. 2010.

10. grafikoa: Berrikuntza dimentsioak EAEn eta EB-
27n. Europako Berrikuntza Adierazlea, IUS. 2010.

11. grafikoa: Patente eta Marken eskaera bilakae-
ra Espainian. 2002 – 2010.

12. grafikoa: EHUk aurkezturiko patenteen gara-
pena. 2000-2009.

13. grafikoa: Euskal teknologia parkeen jarduera 
sektoreka. 2010.
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Iturria: Eustat, Informazioaren Gizartearen Galdetegia - IGG - Enpresak. 2010.

1. grafikoa: Enpresen egoitza banaketa Autono-
mia Erkidegoka. (%).

2. grafikoa: IKT sektorearen datuak. Euskadiko 
Autonomia Erkidegoa eta Espainia. (10 eta lan-
postu gehiagoko enpresak).

3. grafikoa: Enpresa ordenagailudunak, Interne- [
terako sarbidedunak eta posta elektronikodunak 
lurralde eremuka. (Enpresen gaineko %). 2010.

4. grafikoa: IT ekipamenduak Bilboko enpresetan, 
tamainaren arabera. 2010.

5. grafikoa: 10 edo behargin gehiagoko enpresa 
Interneterako sarbidedunak EAEn eta Bilbon, 
erabilera motaren arabera. Enpresen %). 2010.

6. grafikoa: Enpresa Web gunedunak Bilbon, es-
kaintzen arabera. (Enpresen %). 2010.

7. grafikoa: 15 urte eta gehiagoko biztanleria 
Internet erabiltzailea EAEn adinaren arabera. 
(%). 2010.

8. grafikoa: Internet erabiltzaileek gehien bisitatu-
riko 10 Web guneak. (Milaka aipamenetan). 2010.

9. grafikoa: Europako Berrikuntza Panela, IUS. 
Euskadiko Autonomia Erkidegoa eta EB-27. 2010.

10. grafikoa: Berrikuntza dimentsioak EAEn eta EB-
27n. Europako Berrikuntza Adierazlea, IUS. 2010.

11. grafikoa: Patente eta Marken eskaera bilakae-
ra Espainian. 2002 – 2010.

12. grafikoa: EHUk aurkezturiko patenteen gara-
pena. 2000-2009.

13. grafikoa: Euskal teknologia parkeen jarduera 
sektoreka. 2010.
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Iturria: Eustat, Informazioaren Gizartearen Galdetegia - IGG - Enpresak. 2010.

1. grafikoa: Enpresen egoitza banaketa Autono-
mia Erkidegoka. (%).

2. grafikoa: IKT sektorearen datuak. Euskadiko 
Autonomia Erkidegoa eta Espainia. (10 eta lan-
postu gehiagoko enpresak).

3. grafikoa: Enpresa ordenagailudunak, Interne-
terako sarbidedunak eta posta elektronikodunak 
lurralde eremuka. (Enpresen gaineko %). 2010.

4. grafikoa: IT ekipamenduak Bilboko enpresetan,  [
tamainaren arabera. 2010.

5. grafikoa: 10 edo behargin gehiagoko enpresa 
Interneterako sarbidedunak EAEn eta Bilbon, 
erabilera motaren arabera. Enpresen %). 2010.

6. grafikoa: Enpresa Web gunedunak Bilbon, es-
kaintzen arabera. (Enpresen %). 2010.

7. grafikoa: 15 urte eta gehiagoko biztanleria 
Internet erabiltzailea EAEn adinaren arabera. 
(%). 2010.

8. grafikoa: Internet erabiltzaileek gehien bisitatu-
riko 10 Web guneak. (Milaka aipamenetan). 2010.

9. grafikoa: Europako Berrikuntza Panela, IUS. 
Euskadiko Autonomia Erkidegoa eta EB-27. 2010.

10. grafikoa: Berrikuntza dimentsioak EAEn eta EB-
27n. Europako Berrikuntza Adierazlea, IUS. 2010.

11. grafikoa: Patente eta Marken eskaera bilakae-
ra Espainian. 2002 – 2010.

12. grafikoa: EHUk aurkezturiko patenteen gara-
pena. 2000-2009.

13. grafikoa: Euskal teknologia parkeen jarduera 
sektoreka. 2010.
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Iturria: Eustat, Informazioaren Gizartearen Galdetegia - IGG - Enpresak. 2010.

1. grafikoa: Enpresen egoitza banaketa Autono-
mia Erkidegoka. (%).

2. grafikoa: IKT sektorearen datuak. Euskadiko 
Autonomia Erkidegoa eta Espainia. (10 eta lan-
postu gehiagoko enpresak).

3. grafikoa: Enpresa ordenagailudunak, Interne-
terako sarbidedunak eta posta elektronikodunak 
lurralde eremuka. (Enpresen gaineko %). 2010.

4. grafikoa: IT ekipamenduak Bilboko enpresetan, 
tamainaren arabera. 2010.

5. grafikoa: 10 edo behargin gehiagoko enpresa  [
Interneterako sarbidedunak EAEn eta Bilbon, 
erabilera motaren arabera. Enpresen %). 2010.

6. grafikoa: Enpresa Web gunedunak Bilbon, es-
kaintzen arabera. (Enpresen %). 2010.

7. grafikoa: 15 urte eta gehiagoko biztanleria 
Internet erabiltzailea EAEn adinaren arabera. 
(%). 2010.

8. grafikoa: Internet erabiltzaileek gehien bisitatu-
riko 10 Web guneak. (Milaka aipamenetan). 2010.

9. grafikoa: Europako Berrikuntza Panela, IUS. 
Euskadiko Autonomia Erkidegoa eta EB-27. 2010.

10. grafikoa: Berrikuntza dimentsioak EAEn eta EB-
27n. Europako Berrikuntza Adierazlea, IUS. 2010.

11. grafikoa: Patente eta Marken eskaera bilakae-
ra Espainian. 2002 – 2010.

12. grafikoa: EHUk aurkezturiko patenteen gara-
pena. 2000-2009.

13. grafikoa: Euskal teknologia parkeen jarduera 
sektoreka. 2010.
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Iturria: Eustat, Informazioaren Gizartearen Galdetegia - IGG - Enpresak. 2010.

1. grafikoa: Enpresen egoitza banaketa Autono-
mia Erkidegoka. (%).

2. grafikoa: IKT sektorearen datuak. Euskadiko 
Autonomia Erkidegoa eta Espainia. (10 eta lan-
postu gehiagoko enpresak).

3. grafikoa: Enpresa ordenagailudunak, Interne-
terako sarbidedunak eta posta elektronikodunak 
lurralde eremuka. (Enpresen gaineko %). 2010.

4. grafikoa: IT ekipamenduak Bilboko enpresetan, 
tamainaren arabera. 2010.

5. grafikoa: 10 edo behargin gehiagoko enpresa 
Interneterako sarbidedunak EAEn eta Bilbon, 
erabilera motaren arabera. Enpresen %). 2010.

6. grafikoa: Enpresa Web gunedunak Bilbon, es- [
kaintzen arabera. (Enpresen %). 2010.

7. grafikoa: 15 urte eta gehiagoko biztanleria 
Internet erabiltzailea EAEn adinaren arabera. 
(%). 2010.

8. grafikoa: Internet erabiltzaileek gehien bisitatu-
riko 10 Web guneak. (Milaka aipamenetan). 2010.

9. grafikoa: Europako Berrikuntza Panela, IUS. 
Euskadiko Autonomia Erkidegoa eta EB-27. 2010.

10. grafikoa: Berrikuntza dimentsioak EAEn eta EB-
27n. Europako Berrikuntza Adierazlea, IUS. 2010.

11. grafikoa: Patente eta Marken eskaera bilakae-
ra Espainian. 2002 – 2010.

12. grafikoa: EHUk aurkezturiko patenteen gara-
pena. 2000-2009.

13. grafikoa: Euskal teknologia parkeen jarduera 
sektoreka. 2010.
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Iturria: Eustat. Informazioaren Gizartea Galdetegia - Familiak - (IGGF), 2010.

1. grafikoa: Enpresen egoitza banaketa Autono-
mia Erkidegoka. (%).

2. grafikoa: IKT sektorearen datuak. Euskadiko 
Autonomia Erkidegoa eta Espainia. (10 eta lan-
postu gehiagoko enpresak).

3. grafikoa: Enpresa ordenagailudunak, Interne-
terako sarbidedunak eta posta elektronikodunak 
lurralde eremuka. (Enpresen gaineko %). 2010.

4. grafikoa: IT ekipamenduak Bilboko enpresetan, 
tamainaren arabera. 2010.

5. grafikoa: 10 edo behargin gehiagoko enpresa 
Interneterako sarbidedunak EAEn eta Bilbon, 
erabilera motaren arabera. Enpresen %). 2010.

6. grafikoa: Enpresa Web gunedunak Bilbon, es-
kaintzen arabera. (Enpresen %). 2010.

7. grafikoa: 15 urte eta gehiagoko biztanleria  [
Internet erabiltzailea EAEn adinaren arabera. 
(%). 2010.

8. grafikoa: Internet erabiltzaileek gehien bisitatu-
riko 10 Web guneak. (Milaka aipamenetan). 2010.

9. grafikoa: Europako Berrikuntza Panela, IUS. 
Euskadiko Autonomia Erkidegoa eta EB-27. 2010.

10. grafikoa: Berrikuntza dimentsioak EAEn eta EB-
27n. Europako Berrikuntza Adierazlea, IUS. 2010.

11. grafikoa: Patente eta Marken eskaera bilakae-
ra Espainian. 2002 – 2010.

12. grafikoa: EHUk aurkezturiko patenteen gara-
pena. 2000-2009.

13. grafikoa: Euskal teknologia parkeen jarduera 
sektoreka. 2010.
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Iturria: Eustat. Informazioaren Gizartea Galdetegia - Familiak - (IGGF)

1. grafikoa: Enpresen egoitza banaketa Autono-
mia Erkidegoka. (%).

2. grafikoa: IKT sektorearen datuak. Euskadiko 
Autonomia Erkidegoa eta Espainia. (10 eta lan-
postu gehiagoko enpresak).

3. grafikoa: Enpresa ordenagailudunak, Interne-
terako sarbidedunak eta posta elektronikodunak 
lurralde eremuka. (Enpresen gaineko %). 2010.

4. grafikoa: IT ekipamenduak Bilboko enpresetan, 
tamainaren arabera. 2010.
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Iturri: Eustat eta PRO INNO Europe: INNO-Metrics. Europako Batzordea.

1. grafikoa: Enpresen egoitza banaketa Autono-
mia Erkidegoka. (%).

2. grafikoa: IKT sektorearen datuak. Euskadiko 
Autonomia Erkidegoa eta Espainia. (10 eta lan-
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Iturria: Espainiako Patente eta Marken Bulegoa.

1. grafikoa: Enpresen egoitza banaketa Autono-
mia Erkidegoka. (%).

2. grafikoa: IKT sektorearen datuak. Euskadiko 
Autonomia Erkidegoa eta Espainia. (10 eta lan-
postu gehiagoko enpresak).

3. grafikoa: Enpresa ordenagailudunak, Interne-
terako sarbidedunak eta posta elektronikodunak 
lurralde eremuka. (Enpresen gaineko %). 2010.

4. grafikoa: IT ekipamenduak Bilboko enpresetan, 
tamainaren arabera. 2010.

5. grafikoa: 10 edo behargin gehiagoko enpresa 
Interneterako sarbidedunak EAEn eta Bilbon, 
erabilera motaren arabera. Enpresen %). 2010.

6. grafikoa: Enpresa Web gunedunak Bilbon, es-
kaintzen arabera. (Enpresen %). 2010.

7. grafikoa: 15 urte eta gehiagoko biztanleria 
Internet erabiltzailea EAEn adinaren arabera. 
(%). 2010.

8. grafikoa: Internet erabiltzaileek gehien bisitatu-
riko 10 Web guneak. (Milaka aipamenetan). 2010.

9. grafikoa: Europako Berrikuntza Panela, IUS. 
Euskadiko Autonomia Erkidegoa eta EB-27. 2010.

10. grafikoa: Berrikuntza dimentsioak EAEn eta EB-
27n. Europako Berrikuntza Adierazlea, IUS. 2010.

11. grafikoa: Patente eta Marken eskaera bilakae- [
ra Espainian. 2002 – 2010.
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Iturria: EHU - Euskal Herriko Unibertsitatea datuetan. 2009-2010.

1. grafikoa: Enpresen egoitza banaketa Autono-
mia Erkidegoka. (%).

2. grafikoa: IKT sektorearen datuak. Euskadiko 
Autonomia Erkidegoa eta Espainia. (10 eta lan-
postu gehiagoko enpresak).

3. grafikoa: Enpresa ordenagailudunak, Interne-
terako sarbidedunak eta posta elektronikodunak 
lurralde eremuka. (Enpresen gaineko %). 2010.

4. grafikoa: IT ekipamenduak Bilboko enpresetan, 
tamainaren arabera. 2010.

5. grafikoa: 10 edo behargin gehiagoko enpresa 
Interneterako sarbidedunak EAEn eta Bilbon, 
erabilera motaren arabera. Enpresen %). 2010.

6. grafikoa: Enpresa Web gunedunak Bilbon, es-
kaintzen arabera. (Enpresen %). 2010.

7. grafikoa: 15 urte eta gehiagoko biztanleria 
Internet erabiltzailea EAEn adinaren arabera. 
(%). 2010.

8. grafikoa: Internet erabiltzaileek gehien bisitatu-
riko 10 Web guneak. (Milaka aipamenetan). 2010.

9. grafikoa: Europako Berrikuntza Panela, IUS. 
Euskadiko Autonomia Erkidegoa eta EB-27. 2010.

10. grafikoa: Berrikuntza dimentsioak EAEn eta EB-
27n. Europako Berrikuntza Adierazlea, IUS. 2010.

11. grafikoa: Patente eta Marken eskaera bilakae-
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Iturria: Euskadiko Teknologi Parkeen Sarea.

1. grafikoa: Enpresen egoitza banaketa Autono-
mia Erkidegoka. (%).

2. grafikoa: IKT sektorearen datuak. Euskadiko 
Autonomia Erkidegoa eta Espainia. (10 eta lan-
postu gehiagoko enpresak).

3. grafikoa: Enpresa ordenagailudunak, Interne-
terako sarbidedunak eta posta elektronikodunak 
lurralde eremuka. (Enpresen gaineko %). 2010.

4. grafikoa: IT ekipamenduak Bilboko enpresetan, 
tamainaren arabera. 2010.

5. grafikoa: 10 edo behargin gehiagoko enpresa 
Interneterako sarbidedunak EAEn eta Bilbon, 
erabilera motaren arabera. Enpresen %). 2010.

6. grafikoa: Enpresa Web gunedunak Bilbon, es-
kaintzen arabera. (Enpresen %). 2010.

7. grafikoa: 15 urte eta gehiagoko biztanleria 
Internet erabiltzailea EAEn adinaren arabera. 
(%). 2010.
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Taulak [
1. taula: IKT hipersektorearen merkatua Espainiako estatuan (milioi euro- ►
tan) eta hazkunde tasa (%). 2010.

2. taula: Erosketak eta salmentak merkataritza elektroniko bidez lurral- ►
deen arabera (milioi eurotan).

3. taula: Europako Berrikuntza Adierazlea (IUS) 2010, eta honen  ►
dimentsioen adierazleak.

4. taula: I + G adierazleak hainbat lurralde esparrutan. 2009. ►

5. taula: Enpresa berritzaileak Berrikuntza Teknologiko motaren eta Lu- ►
rraldeen arabera. 2007-2009.

6. taula: Asmamen Jardueraren Rankinga (asmaketa eskaerak / biztanle  ►
kopurua) Espainian Autonomia Erkidegoka. 2010.

7. taula: Patente eta marka eskaerak EAEn, Bizkaian eta Bilbon. 2010. ►

8. taula: Teknologia Parkeak EAEn. Zifra nagusiak. 2010. ►
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1. taula: IKT hipersektorearen merkatua Espai- [
niako estatuan (milioi eurotan) eta hazkunde tasa 
(%). 2010.

2. taula: Erosketak eta salmentak merkataritza 
elektroniko bidez lurraldeen arabera (milioi 
eurotan).

3. taula: Europako Berrikuntza Adierazlea (IUS) 
2010, eta honen dimentsioen adierazleak.

4. taula: I + G adierazleak hainbat lurralde es-
parrutan. 2009.

5. taula: Enpresa berritzaileak Berrikuntza 
Teknologiko motaren eta Lurraldeen arabera. 
2007-2009.

6. taula: Asmamen Jardueraren Rankinga (as-
maketa eskaerak / biztanle kopurua) Espainian 
Autonomia Erkidegoka. 2010.

7. taula: Patente eta marka eskaerak EAEn, 
Bizkaian eta Bilbon. 2010.

8. taula: Teknologia Parkeak EAEn. Zifra nagu-
siak. 2010.

Iturria: AMETIC

2009 2010 ∆  2010/2009 % %  MERKATUA
Informazioaren teknologiak 16.128 16.607 % 3 % 18,83
Telekomunikazio industriak 4.098 4.096 % 0 % 4,64
Telekomunikazio zerbitzuak 42.713 41.447 -% 3 % 46,99
Kontsumorako elektronika 3.899 3.938 % 1 % 4,46
Osagai elektronikoak 2.343 2.408 % 3 % 2,73
Elektronika profesionala 2.108 2.004 -% 5 % 2,27
Eduki digitalak 9.265 9.630 % 5 % 10,92
Beste 7.669 8.081 % 4 % 9,16
IKT hipersektorearen merkatua denera 88.223 88.211 % 0 % 100
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(*) Milioi eurotan.
Iturria: EUSTAT. Informazioaren Gizartearen Galdetegia - IGG - Enpresak.

Erosketak (*) Salmentak  (*)
2009 2010 10/09 2009 2010 10/09

Euskadiko Autonomia Erkidegoa 4.626,4 5.284,8 14,2 7.401,8 8.773,6 18,5
Araba 713,1 782,1 9,7 2.742,1 3.161,4 15,3
Bizkaia 2.564,6 2.889,8 12,7 2.635,7 3.141,8 19,2
Gipuzkoa 1.348,7 1.612,9 19,6 2.024,0 2.470,4 22,1
Bilbo 756,5 778,2 2,9 379,3 553,2 45,8

1. taula: IKT hipersektorearen merkatua Espai-
niako estatuan (milioi eurotan) eta hazkunde tasa 
(%). 2010.

2. taula: Erosketak eta salmentak merkataritza  [
elektroniko bidez lurraldeen arabera (milioi 
eurotan).

3. taula: Europako Berrikuntza Adierazlea (IUS) 
2010, eta honen dimentsioen adierazleak.

4. taula: I + G adierazleak hainbat lurralde es-
parrutan. 2009.

5. taula: Enpresa berritzaileak Berrikuntza 
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Iturria: Eustat eta PRO INNO Europe: INNO-Metrics. Europako Batzordea.

EB-27 EUSKADi ESPAiNiA
Berrikuntza Adierazleen Panela (IUS 2010) 0,52 0,45 0,39
Habilitatzaileak 0,57 0,50 0,49

Giza errekurtsoak 0,54 0,57 0,41
Ikerketa sistema 0,55 0,53 0,55
Finantzaketa eta babesa 0,63 0,34 0,52

Enpresen jarduerak 0,46 0,40 0,27
Enpresen inbertsioak 0,46 0,50 0,26
Loturak eta enpresa ekimenak 0,41 0,43 0,18
Aktibo intelektualak 0,50 0,31 0,35

Outputak 0,53 0,44 0,45
Berritzaileak 0,50 0,40 0,33
Eragin ekonomikoak 0,54 0,45 0,50

1. taula: IKT hipersektorearen merkatua Espai-
niako estatuan (milioi eurotan) eta hazkunde tasa 
(%). 2010.

2. taula: Erosketak eta salmentak merkataritza 
elektroniko bidez lurraldeen arabera (milioi 
eurotan).

3. taula: Europako Berrikuntza Adierazlea (IUS)  [
2010, eta honen dimentsioen adierazleak.

4. taula: I + G adierazleak hainbat lurralde es-
parrutan. 2009.

5. taula: Enpresa berritzaileak Berrikuntza 
Teknologiko motaren eta Lurraldeen arabera. 
2007-2009.

6. taula: Asmamen Jardueraren Rankinga (as-
maketa eskaerak / biztanle kopurua) Espainian 
Autonomia Erkidegoka. 2010.

7. taula: Patente eta marka eskaerak EAEn, 
Bizkaian eta Bilbon. 2010.
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Iturria: Eustat, Bilbo, Bizkaia eta EAErako. INE, Espainiako estaturako, eta Eurostat, Europar Batasunerako (2008ko datuak bakarrik eskuragarri).

ADIERAZLEAK  BilBo BIZKAIA EAE  ESTADo UE 27
I + G gastuak

BPGaren gain -- % 1,85 % 1,98 % 1,38 % 1,90
I + G gastuak finantziazioaren arabera*

Enpresak % 42 % 54,2 % 54 % 43,4 % 55,0
Administrazioa   % 41,5 % 39,4 % 40 % 47,1 % 34,5
Beste iturriak   % 6,8 % 3,4 % 3 % 4 % 1,6
Atzerria  % 9,6 % 3 % 3 % 5,5 % 8,9

I + G enplegatuak (ardura osoan)  
Enplegatuak denera  1.705 7.676 16.690 220.777 2.455.192
Ikertzaileak  1.111 5.070 10.386 133.803 1.504.575

I + G gastuak (%) burutze sektoreen arabera
Enpresak eta irabazi asmo gabeko Erakunde pribatuak % 52,8 % 73,2 % 76,3 % 52,1 % 64,9
Administrazioa  % 11,1 % 6,6 % 5,7 % 20,1 % 12,7
Goi mailako irakaskuntza % 36,1 % 20,2 % 18 % 27,8 % 22,4

1. taula: IKT hipersektorearen merkatua Espai-
niako estatuan (milioi eurotan) eta hazkunde tasa 
(%). 2010.

2. taula: Erosketak eta salmentak merkataritza 
elektroniko bidez lurraldeen arabera (milioi 
eurotan).

3. taula: Europako Berrikuntza Adierazlea (IUS) 
2010, eta honen dimentsioen adierazleak.

4. taula: I + G adierazleak hainbat lurralde espa- [
rrutan. 2009.

5. taula: Enpresa berritzaileak Berrikuntza 
Teknologiko motaren eta Lurraldeen arabera. 
2007-2009.

6. taula: Asmamen Jardueraren Rankinga (as-
maketa eskaerak / biztanle kopurua) Espainian 
Autonomia Erkidegoka. 2010.

7. taula: Patente eta marka eskaerak EAEn, 
Bizkaian eta Bilbon. 2010.

8. taula: Teknologia Parkeak EAEn. Zifra nagu-
siak. 2010.
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(1) Enpresa berritzaile gisa hartu dira kontuan jadaneko beren enpresan berrikuntza teknologikoa abian jarri duten enpresak, hala pro-
duktu bidez, zelan prozesu bitartez. Ez dira kontuan hartzen artean bidean daudenak, edota huts egin dutenak.

ESPARRUA
BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKO MOTA 

ENPRESA BERRITZAILEAK (1)

Enpresa kopurua Produktuarena Prozesuarena Bidean Huts 
egina

EAE % 15 % 5,9 % 12,8 % 3,7 % 1,0 % 14,5
Bizkaia % 16,5 % 6,4 % 14,0 % 4,2 % 0,8 % 16,3
Bilbo % 16,1 % 6,4 % 13,9 % 5,0 % 1,2 % 15,9

1. taula: IKT hipersektorearen merkatua Espai-
niako estatuan (milioi eurotan) eta hazkunde tasa 
(%). 2010.

2. taula: Erosketak eta salmentak merkataritza 
elektroniko bidez lurraldeen arabera (milioi 
eurotan).

3. taula: Europako Berrikuntza Adierazlea (IUS) 
2010, eta honen dimentsioen adierazleak.

4. taula: I + G adierazleak hainbat lurralde es-
parrutan. 2009.

5. taula: Enpresa berritzaileak Berrikuntza  [
Teknologiko motaren eta Lurraldeen arabera. 
2007-2009.

6. taula: Asmamen Jardueraren Rankinga (as-
maketa eskaerak / biztanle kopurua) Espainian 
Autonomia Erkidegoka. 2010.

7. taula: Patente eta marka eskaerak EAEn, 
Bizkaian eta Bilbon. 2010.

8. taula: Teknologia Parkeak EAEn. Zifra nagu-
siak. 2010.
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Iturria: Espainiako Patente eta Marken Bulegoa eta Lanketa Propioa.

RANKINGA ERKIDEGO AUTONOMOAK ESKAERA KOPURUA 
(Patenteak eta Erabilgarritasun Ereduak) 

ASMAMEN JARDUERA 
(Eskaerak / Milioi biztanle)

1 Nafarroa (Foru Erkidegoa) 193 303
2 Aragoi 340 252
3 Madril (Erkidegoa) 1.178 182
4 Katalunia 1.293 172
5 EAE 343 157
6 Valentziako Erkidegoa 794 155
7 Errioxa 47 146
8 Kantabria 65 110
9 Galizia 307 110
10 Murtzia 145 99
11 Andaluzia 687 82
12 Gaztela eta Leon 200 78
13 Asturias (Printzerria) 78 72
14 Gaztela-Mantxa 137 65
15 Extremadura 72 65
16 Kanariak 115 54
17 Balearrak (Irlak) 51 46
18 Ceuta eta Melilla 2 13

Ez da ageri 5
ESPAINIA DENERA 6.298 134

1. taula: IKT hipersektorearen merkatua Espai-
niako estatuan (milioi eurotan) eta hazkunde tasa 
(%). 2010.

2. taula: Erosketak eta salmentak merkataritza 
elektroniko bidez lurraldeen arabera (milioi 
eurotan).

3. taula: Europako Berrikuntza Adierazlea (IUS) 
2010, eta honen dimentsioen adierazleak.

4. taula: I + G adierazleak hainbat lurralde es-
parrutan. 2009.

5. taula: Enpresa berritzaileak Berrikuntza 
Teknologiko motaren eta Lurraldeen arabera. 
2007-2009.

6. taula: Asmamen Jardueraren Rankinga (as- [
maketa eskaerak / biztanle kopurua) Espainian 
Autonomia Erkidegoka. 2010.

7. taula: Patente eta marka eskaerak EAEn, 
Bizkaian eta Bilbon. 2010.

8. taula: Teknologia Parkeak EAEn. Zifra nagu-
siak. 2010.
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Iturria: Espainiako Patente eta Marken Bulegoa.

ESKAERAK 2010  URTEKO ALDAKETA %  % ESPAINIAREN GAINEAN
EAE 
Patenteak 212 % 1,4 % 5,77
Erabilgarritasun Ereduak 131 % 28,4 % 4,98
Industria diseinua 72 % 38,46 % 4,33
Markak 1.849 -% 2,9 % 4,26
Merkataritza izenak 221 % 19,45 % 4,80
BIZKAIA
Patenteak 85 % 7,6 % 2,31
Erabilgarritasun Ereduak 47 % 10,6 % 1,78
Industria diseinua 36 % 38,4 % 2,16
Markak 932 -% 0,9 % 2,14
Merkataritza izenak 118 % 51,3 % 2,56
Bilbo
Patenteak 20 % 42,86 % 0,55
Erabilgarritasun Ereduak 13 % 30,0 % 0,49
Industria diseinua 9 % 0,0 % 0,54
Markak 380 -% 3,06 % 0,88
Merkataritza izenak 38 % 90,0 % 0,83

1. taula: IKT hipersektorearen merkatua Espai-
niako estatuan (milioi eurotan) eta hazkunde tasa 
(%). 2010.

2. taula: Erosketak eta salmentak merkataritza 
elektroniko bidez lurraldeen arabera (milioi 
eurotan).

3. taula: Europako Berrikuntza Adierazlea (IUS) 
2010, eta honen dimentsioen adierazleak.

4. taula: I + G adierazleak hainbat lurralde es-
parrutan. 2009.

5. taula: Enpresa berritzaileak Berrikuntza 
Teknologiko motaren eta Lurraldeen arabera. 
2007-2009.

6. taula: Asmamen Jardueraren Rankinga (as-
maketa eskaerak / biztanle kopurua) Espainian 
Autonomia Erkidegoka. 2010.

7. taula: Patente eta marka eskaerak EAEn,  [
Bizkaian eta Bilbon. 2010.

8. taula: Teknologia Parkeak EAEn. Zifra nagu-
siak. 2010.
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Iturria: Euskadiko Teknologi Parkeen Sarea.

Bizkaiko TPa Arabako TPa Donostiako TPa Garaia Gunea
Enpresak 220 112 74 22
Enpleguak 7.550 2.872 3.261 735
Fakturazioa (milioi eurotan) 2.300 639 520 71
Goi mailako tituludunak % 47 % 38 % 48 -
I + G enplegatuak % 24 % 29 % 42 -

1. taula: IKT hipersektorearen merkatua Espai-
niako estatuan (milioi eurotan) eta hazkunde tasa 
(%). 2010.

2. taula: Erosketak eta salmentak merkataritza 
elektroniko bidez lurraldeen arabera (milioi 
eurotan).

3. taula: Europako Berrikuntza Adierazlea (IUS) 
2010, eta honen dimentsioen adierazleak.

4. taula: I + G adierazleak hainbat lurralde es-
parrutan. 2009.

5. taula: Enpresa berritzaileak Berrikuntza 
Teknologiko motaren eta Lurraldeen arabera. 
2007-2009.

6. taula: Asmamen Jardueraren Rankinga (as-
maketa eskaerak / biztanle kopurua) Espainian 
Autonomia Erkidegoka. 2010.

7. taula: Patente eta marka eskaerak EAEn, 
Bizkaian eta Bilbon. 2010.

8. taula: Teknologia Parkeak EAEn. Zifra nagu- [
siak. 2010.
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Aurkibidea 
Laburpen betearazlea

Munduko ekonomia

2010ean munduko ekonomiak hoberantz egin badu ere, suspertze ezegonko-
rra eta oso aldakorra izan da han eta hemen ikusitakoa. Aurreneko sei hilabe-
teetako gorakada argia izan da, zergetan eta politika monetarioetan ezarritako 
neurri pizgarriak direla medio. Baina urtearen bigarren zatian hazkuntza joera 
kaskartuz joan da, neurri horiek kendu izanak eta zenbait herrialdek erakutsi-
tako ahuleziak eraginda.

Oro har, munduko ekonomiak % 5 egin du gora, baina herrialde batzuen eta 
besteen ekonomien susperraldian erritmo oso ezberdinak ikusi dira. Hazkun-
derik handiena gorabidean dauden merkatuetan nabaritu da, % 7,1, hain zuzen 
ere. Euroaren eremuan, ordea, ekonomia ez da horietan adina hazi, % 1,7 
baino ez. Gauza bera gertatu da Estatu Batuetan eta Japonian, gorakada neu-
rritsuagoa izan dutela alegia: % 2,8 eta % 3,7, hurrenez hurren.

Beraz, susperraldiak bere bideari eutsi diola dirudien arren, arrisku handiak au-
rreikusi dira datozen hileetarako. Langabeziaren datu altuak eta subiranotasun 
arazoak dira gainditu beharreko oztopo handienak, finantzen egonkortasuna 
kolokan jarri ahala krisialdia luzatzea ekar dezaketelako.

Adituek egindako kalkuluen arabera, bi abiaduratan jarraituko omen dute 2011n 
suspertze-lanek. Langabetuen zifrak potoloak izango dira, orain arte erregistra-
tutakoen paretik, eta gainera, euroa duten herrialdeen ingurukoetan bizitako 
tentsioak berriz pizten badira, ekonomiak atzera egiteko arriskua egongo da. 
2011. urterako aurreikusi denez, munduko ekonomia % 3,1eko erritmoan ha-
ziko da. Gorabidean dauden herrialdeen artean, asko izango dira gora eta gora 
jarraituko dutenak, nahiz eta inflazio-presioen adi ere egon beharko duten. 
Horietako batzuetan, gainera, ikusi dira dagoeneko gainberotzearen zantzuak, 
kapital kopuru handiak bertaratzen ari direlako, besteak beste.

Euroaren eremuko herrialdeak

Oro har, euroaren eremuko bilakaera makroekonomikoa uste baino positiboa-
goa izan da 2010ean, eta horri esker, BPGd errealaren urtetik urterako haz-
kundea % 1,8koa izan da. Beraz, munduko finantza-merkatuen baldintzak ho-
bera egiten duten heinean, likidezia areagotzeko pizgarriak kendu dira, bata 
bestearen atzetik. Edonola ere, oraindik ere ziurgabetasuna nagusi zela, behin 
edo behin laguntzaren bat jaso izan dute banku-sistemek. Herrialde batzuen 
eta besteen hazkundearen eta inflazioaren datuetan alderik egon bada ere, 
oro har, maila berean egon dira denak, 2009ko datuekin alderatuta. Normala 
da, bestalde, alde hori murriztu izana, inguruko ekonomiak berriz orekatzeko 
hainbat prozesu garatu da-eta.

2011ra begira, nahitaezkoa da neurri sakonak eta azkarrak ezartzea; zertarako 
eta arriskuak murrizteko eta erronka nagusiei aurre egiteko. Herrialdeak, oro 
har, moneta komunaren alde izaten jarraitzen duten arren, dagoeneko azale-
razi dira batasunaren etorkizunaren gaineko zenbait zalantza. Euroaren ere-
muaren aldameneko herrialdeetan Alemania eta Frantzia bezalakoetan baino 
hazkunde murritzagoa egotea espero da.

Estatuaren ekonomia

Espainiako ekonomiak urte latza bizi izan du, 15 urtetan lehen aldiz geratu 
baita Europar Batasunaren BPGdaren bilakaeraren datutik behera (-% 0,1). 
Horrez gain, Espainia, BPGdaren beheranzko bidea hartuta, gorantz ezin 
eginik dauden herrialdeen multzoan dago, oraindik ere. Ekonomiaren bi-
lakaerari erreparatuta, 2010. urteak honako egoera utzi digu: batetik, langa-
bezia nabarmen igo da, inoiz ikusitako zifretara arte; bestetik, estatu barneko 
eskaria ahulduz joan da (2009an adina ez, behintzat); eta azkenik, kanpoko 
eskari garbiak eta esportazioek kontrako joera azaldu dute.

2011. urterako, NDFk eta ELGAk Espainiako ekonomia “kamera geldoko” 
abiaduran suspertuko dela diote. Aurreikuspenekin jarraituz, BPGdaren haz-
kundea % 0,7ren ingurukoa izango dela eta langabezia-maila ehuneko puntu 
bat jaitsiko dela iragarri dute.

Euskal ekonomia

Euskal Autonomia Erkidegoa ere suspertuz joan dela dirudi, bizkortze hori na-
hiko arina izan bada ere. Hala erakusten dute urteko hiruhileko guztien hazkun-
de positiboek, bederen. Orobat, urtetik urterako batez besteko hazkunde-tasa 
% 0,3koa izan da. Emaitza onenak lortu batu dituzten sektoreak industriarena 
eta zerbitzuena izan dira, urte amaieran aurrera egitea lortu baitzuten, aurre-
rapauso sendorik eman ez arren. Horiekin alderatuta, eraikuntzaren sektoreak 
datu txarrenak bildu ditu, 2009ko zifrarekiko % 5,9 egin baitu behera.

Beste ezerk baino gehiago, enpleguaren egoera kaskarrak oztopatu du Euska-
diko ekonomiaren hazkundea. Eustaten kalkuluen arabera, euskal langabetuen 
kopurua % 10ekoa zen azken hiruhilekoan, eta, guztira, 9.100 lanpostu galdu 
dira urtebetean.

2011rako egoerak hobera egingo duela ematen du, gutxika-gutxika bada ere. 
Euskal enpresentzako urte gogorra izango da, eta ekonomia-jarduerak eta lan-
merkatuak uste baino motelago egingo dute aurrera suspertzearen bidetik.
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Etorriko direnak

Nola aurten ere ekonomia aurreratuetan hazkunde joera makalduak nagusi-
tuko diren, agerikoa da ekonomia bere onera ekartzeko bidea luzea eta ozto-
poz beterikoa izango dela. Ekonomia garatu gehienek eta gorabidean dauden 
batzuek ere traba handiak gainditu behar dituzte oraindik ere. Hona hemen, 
besteak beste, egun dituzten eginbeharrak: langabezia-tasa altuak gutxitzea, 
barne eskaria indartzea, gehiegizko zor publikoa egonkortzea eta murriztea , 
eta finantza-sektoreak garbitzea eta goitik behera berritzea. Hazkundea epe er-
tainera sustatzera bideratutako egiturazko politikak ezarriz, politika makroeko-
nomikoen normalizazioa finkatuz joan beharko da herrialde aurreratuetan.

Horrela egiteak gorabidean dauden ekonomia askok hazkunde-tasa onak erre-
gistratzea ekarriko du. Izan ere, herrialde propioen jardunak ez, eta ekonomia 
aurreratuen eskariak baldintzatuko baitu hori. Baina ez horrek bakarrik: horre-
zaz gain, izango du zeresanik gorabidean dauden herrialde horiek gai diren ala 
ez, gainberotzearen presioari eutsiko dioten politika monetarioak edo murriztai-
leak ezartzeko eta mantentzeko.ALDAGAIA 2008 2009 2010

BPGd ERREALA 1,9 -3,3 0,3

ESKARIA
Familien kontsumoa 1,6 -3,8 0,8
Herri-administrazioen kontsumoa 4,8 3,2 1,3
Kapital-eraketa gordina 0,5 -8,3 -6,0

Barne eskaria 1,8 -4,0 -0,7
Kanpo saldoaren ekarpena (1) 0,0 0,9 0,6
ESKAINTZA
Industria -0,5 -9,5 0,4
Eraikuntza -1,1 -5,7 -5,9
Zerbitzuak 3,5 -0,1 0,8
PREZIO ETA KOSTUAK
BPGdaren deflaktatzailea 1,1 0,0 1,3
LAN-MERKATUA
Enplegua 1,0 -3,5 -4,3
Langabezia-tasa 3,8 8,1 9,2

EAEko koadro makroekonomikoa. 2008tik 2010era bitarteko bilakaera.

(1)  BPGdaren gorakadari egindako ehuneko puntuen ekarpena.
Iturria: Eustat.

Bizkaiko ekonomia

Bizkaiko ekonomiaren ekoizpenaren datuak onak izan dira urtearen lau hiru-
hilekoetan, eta emaitza ekonomikoei begira, Bizkaiko lurraldeak susperraldiari 
oratu diola ematen du.

Bilakaera onena izan duena industriaren sektorea izan da, aurten ere. Zerbi-
tzuek, oro har, gorakada xumea izan dute, baina esan beharra dago azpisektore 
batetik bestera alderik ere egon dela, eta horietako batzuek moteltzeko joera 
agertu dutela, gainera. Eraikuntzaren egoera bestelakoa da, urtean zehar datu 
negatiboak baino ez baititu bildu. Denetara, Bizkaiko jarduera ekonomiak era-
gindako BPGda % 0,2 hazi da urtetik urtera.

Hortaz, bi dira susperraldiak 2011rako dituen xede nagusiak: lan-merkatuaren 
baldintzak hobetzea, eta egoera ekonomiko hauskorra eta ahula gainditzea.
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Klima-aldagai nagusiak Bilbon (Deustuko estazio meteorologikoa). 2009-2010.

ADIERAZLEAK 2009 2010
Batez besteko tenperatura (ºC) 14,9 14,6
Gehienezko tenperatura absolutua (ºC) 37,7 33,1
Gutxieneko tenperatura absolutua (ºC) 0,4 -0,8
Batez besteko gehienezko tenperatura (ºC) 18,7 18,0
Batez besteko gutxieneko tenperatura (ºC) 11,8 11,5
Eguneko batez besteko hezetasuna (%) 74,5 71,2
Guztirako prezipitazioa (l/m²) 1.050,9 1.152,1
Egun bateko gehienezko prezipitazioa (l/m²) 69,3 134,8
Prezipitazioa (egun kop.) 160 165
Haizearen batez besteko lastertasuna (km/h) 10,9 11,7
Eguneko batez besteko Irradiazioa (MJ/m²) 11,7 11,7
Izozte-egun kopurua 0 1

Iturria: Euskalmet.
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Lurraldea

Bilboko udalerriak 40,65 km²-ko azalera hartzen du eta zortzi barruti administra-
tibotan banatzen da: Deustu, Uribarri, Otxarkoaga-Txurdinaga, Begoña, Ibaion-
do, Abando, Errekalde eta Basurtu-Zorrotza. Barruti txikiena Begoña da, 1,77 
km²-rekin; lurralde zatirik handiena hartzen duena, aldiz, Ibaiondo (9,65 km²). 

Bilboren garapenak eta hiri-aldaketak interes handia erakarri du mundu-mailan 
eta ondorioz hiriak Shangaiko 2010eko Erakusketa Unibertsalean parte hartu du.

2010 urtean EHUko paraninfoaren eta Abandoibarrako “Bizkaia Aretoaren” 
eraikuntza amaitu zen, gune hau adibide nabarmen bat da hiriaren egitura eta 
dinamikaren asmaketa berriari buruz. Gainera, Bilbao Arena zabaldu zen, Miri-
billa auzo berriko kirol-instalazio aparta. Auzo hau urte berean banatu da Alde 
Zaharra auzotik. Bilboko hiritarrentzat bereziki adierazkorrak diren bi eraikun-
tzen birsorpena ikusi dugu, aisialdiaren eta kulturaren eragile berriak bihurtze-
ko helburuarekin: La Alhóndiga ardo-biltegi zaharra, Ricardo Bastidak diseina-
tutakoa, eta Teatro Campos antzoki modernista, orain guztiz eraberritu dena.

Bilboko udaletxeak Lee Kuan Yew World City Prize saria jaso zuen bere lehen 
edizioan hiri-eraldaketarako erabilitako metodo integratuari esker.

Klima

Bilbok 2010 urtean aurreko urtean baino ur gehiago bildu du, 165 egunetan 
1.152,1 l/m2 jaso direlarik. Tenperaturari dagokionean, 2010 urte arrunt bezala 

sailkatzen da batez besteko tenperaturak 15 ºC-ko tenperatura gainditu baitu. 
2009an ez bezala, datu hotzena bildu zeneko egunean tenperatura negatiboe-
tara jaitsi zen, -0,8 ºC-ra zehazki. Tenperaturen azken urteetako joera manten-
tzen da: erregistratutako batez besteko gehienezko tenperatura 18 ºC-koa izan 
da eta gutxienekoen batez bestekoa 11,5 ºC-koa izan da.

Ingurumena

2010. urtean, ingurumenaren jasangarritasunaren aldeko hainbat ekimen bide-
ratu ditu Bilboko Udalaren Hirigintza eta Ingurumen Sailak:

• 2010-2013 Tokiko 21 Agendaren II Ekintza-Plana aurkeztu da.
• Bilboko klima-aldaketaren aurkako bulegoak, BIO, eta 21 Agendak www.bio-

trueke.org proiektua abiarazi dute bigarren eskuko gauzak trukatu, saldu, 
oparitu, utzi edo partekatu nahi dituztenentzako

• Eskolako 21 Agendaren programak kontsumo arduradunaren proposame-
nean oinarritzen da. 50 ikastetxe publiko eta pribatuk eta 24.938 ikaslek parte 
hartzen dute.

• Bizikleten hiri-mugikortasun iraunkorrerako zerbitzuak 6.841 erabiltzaile berri izan 
zituen 2010 urtean, aurreko urtean baino %3,7 gehiago, guztira 24.630 kide daude 
erregistratuta zerbitzu honetan. 2010 urtean guztira 38.553 mailegu egin ziren.

• 2010 urtean hiru aisialdi-gune berri zabaldu ziren eta dagoeneko 19 daude 
Bilbon, guztira 134 hektarea betetzen dituzte, 2006 urtean baino 107 gehia-
go. Hiriko 21 parkeekin batera, aisialdi eta egonaldi guneek Eraztun Berdea-
ren parte dira eta beren artean elkartuta daude paseatzeko, Bilboko ibilbide 
luzeak (GR) 74 kilometro osatzen dituelarik.

• Bilbok hirugarren aldiz jaso du Escoba de Platino saria eraginkortasun maila han-
dia mantendu baitu hondakinen kudeaketan, garbitasunean eta ingurumenean.

• Bilbok 2010 urtean 2.909 edukiontzi ditu zabor orokorra jasotzeko, 1.054 edu-
kiontzi papera eta kartoia jasotzeko, 813 beira jasotzeko, 1.434 edukiontzi 
ontziak jasotzeko eta 1.455 pilak jasotzeko. Diputazioarekin sinatutako hi-
tzarmenari esker, pertsonalizatutako bosgarren edukiontziaren instalazioa 
ezarri da Deustun, hau proiektu pilotu bat izango da 2011 urtetik aurrera eta 
Bizkaiko lehenengo hiria izango da hondakinen bilketa-zerbitzu bat ezarriko 
duena lehen mailako konposta ekoizteko. Era berean Udaletxeak jakinarazi 
du 95 edukiontzi instalatuko direla hiriko auzo guztietan olioa jasotzeko.

• Gainera: Aste Berdea, Mugikortasunaren Astea, Autorik gabeko eguna 2010 
edo Eraztun Berdearen garapena.
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Oinarrizko azpiegiturak

Bilboko Udalak azpiegitura hidraulikoak hobetzeko egin dituen inbertsio eta 
ahalegin guztien ondoren, 2010eko urrian hiriak dituen bi gordailu handienak 
lotzea lortu zen: Larraskitu eta Elejabarri. Bat-egite horrekin, hornitutako uraren 
kalitatea bermatu ez ezik, hiribilduaren autohornikuntza maila % 86ra igo da. 
Gainera, ur isuriak gertatzeko probabilitateak % 20 murriztu direnez, Ordunteko 
zingirako baliabide propioak optimizatzea errazagoa izango da.

Garraioak eta komunikazioak

Bilboko Aireportuan, 2010eko ekitaldi amaieran, datu hobeak lortu dira, ko-
nexio berriak martxan jarri direlako, eta bidaiarien kopurua areagotu delako: 
2010ean 3.888.969 izan dira, aurreko urtean baino % 6,4 gehiago. Neguko 
sasoirako, lehen aldiz, Europako zazpi herrialdeetako hamaika hirirekin lotuta 
egon da Bizkaiko hiriburua. Bestalde, 2009ko egoerara iritsi gabe izan bada 
ere, 2010ean merkantzien karga jarduerek behera egin dute.

Bilboko Portuko trafikoa % 8 areagotu da guztira 2010ean. Batez ere, edukion-
tzitan ekarritako merkantzia orokorrak egin du gora, 5,7 milioi tonara arte; hau 
da, 2009ko datuarekiko % 20 gehiago. Bestetik, Bilborekin lotutako itsas lineen 
eta portuen kopurua ere igo da.

Bizkaiko Garraio Partzuergoaren arabera, 2010ean garraio publikoa erabili dutenak 
173,1 milioi pertsona izan dira Bizkaian, 2009an baino zertxobait gutxiago (-% 1,4). 
Garraio publikoan egindako bidaia guztien erdia baino gehiago Metro Bilbaorekin 
egin dira: ekitaldi amaieran, 88.566.281 (+% 1,7). 2010. urtean 3. lineako obrak 
ere abiarazi dira, Etxebarriko San Antonio eta Matiko lotuko dituenak. Metroa alde 
batera utzita, FEVEren zerbitzuak eta tranbia baliatu dutenen kopuruak ere gora 
egin du; susperraldi horrekin, tranbiak azken bi urteetako beheranzko joera alda-
tzea lortu du. Bestalde, Renfek aldirietako lineetan bezeroak galtzen jarraitu du, eta 
horri aurre egiteko, Creditrans-ekin bat egin du. EuskoTrenek eta Bizkaibusek % 4 
inguru egin dute behera, eta Bilbobusek, -% 1,27, 2009ko datuekin alderatuta.

Bizkaiko errepideetako trafikoak ere beheranzko bideari eusten dio. Bilboren 
eta gune metropolitarraren arteko ibilgailuen sarrerako eta irteerako mugi-
menduen kopurua egonkortu egin da, 2005etik 2010era bitarteko bilakaerak 
erakusten duen arabera.

Mugikortasun iraunkorrari dagokionez, Bilbon bizikletak doan mailegatzeko 
zerbitzuak % 30 egin du gora: guztira 38.553 mailegu erregistratu dira, eta 
24.630 lagunek erabili dute zerbitzua. 2010ean oztopo arkitektonikoak kentze-
ko, denetara 669.698,71 euroko diru-laguntzak eman dira.

Bilbo jatorri edo helmuga izan duten erabiltzaileen laburpena, garraio mota nagu-
sien arabera. 2009-2010.

GARRAIOAK 2009 2010
AIREPORTUA 3.654.951 3.888.969
BILBOKO PORTUA 166.104 165.024
METROA 87.043.712 88.556.281
BILBOKO TRANBIA 2.790.000 2.850.000
BIZKAIBUS (Bilbo jatorri-helburu duten lineak) 28.807.821 27.716.000
TERMIBUS- LINEAZ KANPOKO AUTOBUSAK 60.200 52.680
TERMIBUS- AUTOBUS ERREGULARRAK 2.330.937 2.336.144
BILBOBUS 25.754.505 25.425.000
EUSKOTREN (tranbiarik gabe) 6.464.324 6.198.213
FEVE (Bilbo-Balmaseda) 1.345.178 1.345.556
FEVE (Erregionala) 130.760 125.672
RENFE (Aldiriak) 16.126.000 13.910.000
IBILGAILU-PARKEA 169.812 168.329

Iturriak: Erakunde bakoitza eta Bizkaiko Garraio Partzuergoa.

2010ean ere, Bilboko ibilgailu-parkea murriztuz joan da, aurreko urteetan beza-
la (% 0,9 inguru gutxitu da ibilgailuen kopurua). Bilboko Udalak aukera berriak 
eskaintzen dituzten eremuak bilatzen jarraitzen du, aparkaleku berriak eraiki-
tzeko balioko duten guneak, alegia. Beste kasu batzuetan, dagoeneko eraikita 
dauden lur gainekoetan plaza kopurua areagotzen saiatzen da. Hirian aparka-
tzeko dagoeneko TAOren araberako 14.089 plaza dago eskura, 11 eremutan.
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Etxebizitza eta lokalak

Bilboko hiriak hartzen duen 4.065 hektareako azaleran 11.508 eraikin dago, 
156.238 etxebizitza eta 34.525 lokal, guztira. Aurreko urtearekin alderatuta, 
Bilbon 606 pisu berri gehiago egin dira: 341 Ibaiondon, 158 Abandon, 85 
Otxarkoaga-Txurdinagan, 46 Errekalden, 25 Begoñan, eta beste 3 Uribarrin. 
Alderantziz, Deustuko eta Basurtu-Zorrotzako auzoetan, eraikitako etxebi-
zitzen kopuruak behera egin du (28 eta 24 gutxiago, hurrenkera horretan).

Hala ere, EAEn saldu gabe dauden etxebizitza berri amaituen kopurua 
12.516koa izan da 2010ean, zera, aurreko urtean baino % 5,28 gutxiago. Ho-
rietatik, Bizkaian daudenak 4.754 izan dira.

Bilboko etxebizitza-parkeak 43,6 urte eta 82 m²-ko azalera du, batez beste. 
Horietatik, % 23,2k ez du igogailurik.

Hori konpontze aldera, 2010. urtean, Bilboko Udalaren Hirigintza eta In-
gurumen Sailak 670.000 € eman ditu, igogailuak instalatzeko eta oztopo 
arkitektonikoak ezabatzeko diru-laguntza modura. Dagoeneko, 3.296 etxe-
bizitzaren mesederako erabili da finantzazio hori. Gainera, Surbisa udal 
erakundeak 3 milioi eman ditu diru-laguntza publikoetan, eta 14,7 milioi 
euroko inbertsioa egin du birgaitze pribatuko lanetan.

Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitzaren Behatokiak 327.900 €-tan ezarri du etxe-
bizitza libre berri zein erabiliaren batez besteko prezioa EAEn. Etxebizitza era-
biliaren prezioa, adibidez, % 4 igo da urtetik urtera, eta 330.000 €-ra heldu da, 
batez beste. Babes ofizialeko etxebizitzen prezioa lehen aldiz jaitsi da hamar 
urtean: 2010ean, 110.200 €-koa izan da.

Bilbon, etxebizitza batek 438.600 euro balio ditzake. Prezio hori hiriburuko ba-
tez bestekoa da, baina; izan ere, Abandoko barrutian, etxebizitza baten prezioa 
630.800 eurora heldu daitekeelako.

Etxebizitza erabilien kasuan, ordea, Bilboko batez bestekoa 395.000 €-koa da: 
preziorik txikienak Boluetan ikusi dira, 270.800 € inguru, eta handienak, Aban-
don, 533.900 € aldean.

Bilbon pisu bat alokatzea 962,4 € izan daitezke hilero, merkatu librean, EAE 
osoko batez bestekoa baino 41 euro gehiago. Babes ofizialeko etxeetan, or-
dea, batez besteko alokairua 420 euro dira. Hala ere, etxebizitza mota horre-
tako alokairu garestiena duen hiria da Bilbo.

EINren datuen arabera, Bizkaian 21.355 hipoteka berri sinatu dira 2010ean, eta 
horietatik 14.475 etxebizitzak erosteko kontratatu dira. Sustapen Ministerioaren 
datuek diotenez, Bilbon, 3.076 etxebizitzaren salerosketaren berri eman da 
2010ean, aurreko urtean baino 668 gehiago.

Hipoteken estatistikek azalerazi dutenez, Bizkaian hipoteka bat kontratatzeak 
153.965 €-ko kostua du, batez beste. Hipoteketarako, Aurrezki kutxek maileguen 
% 51,6 eman zuten, 22 urtera eta % 4,02ko batez besteko interes-tasarekin.

Udal etxebizitzak 

Bilboko Udal Etxebizitzak babes ofizialeko higiezinen salmenta eta alokairu so-
zialak bultzatzen dituen elkartea da. Guztira, 2010. urte amaierarako, 3.736 
etxebizitzaz eta 968 lokalez osatutako higiezinen ondarea kudeatzen zuen. Ize-
na zer-nolako jendeak eman duen ikusita, hona hemen eskatzailearen profila: 
pertsona bakarra, 35 urtetik beherakoa eta 15.100 euro baino gutxiagoko diru-
sartzea duena. Hileko batez besteko errenta 258 eurokoa da.

Bilboko etxebizitza kopuruaren aldakuntza urtetik urtera barrutien arabera (%). 
2009-2010.

Iturria: Lurralde taldea. Bilboko Udaleko Hiritarrekiko Harremanen Zerbitzua.
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Bilbon 354.071 biztanle erroldatuta zegoen 2010eko urtarrilean. Horiek guztiek 
Bilbo metropolitarreko biztanleen % 39 eta Bizkaia osoko % 31 osatzen dute. 
Hori horrela, urtea zifra negatiboekin amaitzeaz gain, 2009ko datuekiko % 0,4 
jaitsi da biztanleen kopurua.

Biztanleriaren murrizketa txiki hau bat dator 2000. urteaz geroztik udalerriak 
mantendu duen ibilbide demografiko erregularrarekin.

Heriotzak jaiotzak baino 627 gehiago izan direnez, saldo begetatibo negatiboa du 
hiriak. 2010ean, Bilboko jaiotza-tasa gordina (‰ 8,4) ingurukoena baino baxua-
goa izan da: Bizkaikoa (‰ 9,18), EAEkoa (‰ 9,65) eta Estatukoa (‰ 10,56).

Abandok, Deustuk eta Uribarrik (hurrenkera horretan) galdu dituzte biztanle 
gehien. Hazi den bakarra Ibaiondo izan da, aurten 306 bizilagun gehiago be-
reganatu baititu.

Bilboko 2010eko biztanleriaren piramidea.

Iturria: Udal errolda.

2010 Gizonak

2000 Emakumeak

Sexuen arabera, emakumezkoak (186.571) gehiengoa dira, biztanleria guz-
tiaren % 52,7. Gizonezkoak, berriz, 167.500 izan dira urte berean, hau da, 
gainerako % 47,3.

Hona hemen adinaren araberako biztanleriaren banaketa: % 15,8k 20 urte bai-
no gutxiago du, % 62,3k 20tik 64ra bitarteko adina du eta, azkenik, % 21,9k 65 
urtetik gora du. Barruti gazteena Otxarkoaga-Txurdinagakoa da; bertan, 25 ur-
tetik beherakoak guztirako biztanleen % 25,6 dira. Uribarrik, beste muturrean, 
65 urtetik gorakoen ehunekorik handiena du: % 24,9. Biztanleen batez besteko 
adina 44,46 urtekoa da.

2000tik 2010era bi joera nagusitu dira demografiaren aldetik: batetik, jaiotza-
tasa baxua (% 3,2 gutxiago, 0 eta 19 urte bitartekoetan); eta, bestetik, biztan-
leriaren zaharkitze prozesu etengabea: 65 urtetik gorakoak % 7,8 gehiago izan 
dira 2009an, hau da, Bilboko biztanleria guztirakoaren % 21,8.
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Bilboko batez besteko biztanleriaren dentsitatea km² bakoitzeko 8.710 biz-
tanlekoa da. Basurtu-Zorrotzan biztanleriaren dentsitate txikiena dago, 4.711 
bizt./km². Begoñan eta Abandon, aldiz, kontrakoa gertatzen da, km² bakoitzeko 
24.000 biztanleko dentsitatea kalkulatu baita.

Kanpoko biztanleria

2010. urtean 28.865 atzerritar egon da Bilbon, biztanle guztien % 8,1. Udale-
rrian 139 nazionalitateko herritarrak bizi dira. Egun hiribilduan bizi direnen % 
54 Erdialdeko eta Hego Amerikako jatorrikoak dira eta, hauen artean, % 30,3 
Boliviatik etorri dira.

Ehunekoei erreparatuz gero, gehien hazi direnak Ipar Amerikako etorkinen (% 
18,6) eta Asiar herrialdeetatik etorritakoen (% 13,4) kopuruak izan dira (Txina-
tarrak, batez ere).

Atzerritarren % 57,2 Ibaiondon, Errekalden eta Deustun bizi da. Ibaiondoko 
auzoan dagoeneko atzerritar guztien % 28,1 bizi dira.

Boliviarrak gehiengoa dira Deustun, Uribarrin, Ibaiondon eta Abandon. Kolon-
biarrek, bere aldetik, multzo handiena osatzen dute Otxarkoaga-Txurdinagan, 
Errekalden eta Basurtu-Zorrotzan. Begoñan, aldiz, Errumaniarrak dira bertan 
bizi diren atzerritar gehienak; izan ere, udalerri osoan daudenen % 26,1 hantxe 
bizi dira. Halaber, Marokotik hainbat bizilagun etorri da gurera; horietatik, % 46 
Ibaiondon bizi da. Txinatarrak ere gero eta gehiago dira gure artean, eta horie-
tako askok, Errekaldeko auzoa aukeratu ohi dute bizitzeko (% 39).

Bilboko biztanleriaren bilakaera barrutien arabera. 2009-2010.

BARRUTIAK 2009 2010 Ald. (%)
Deustu 51.656 50.939 -% 1,4
Uribarri 38.335 38.154 -% 0,5
Otxarkoaga-Txurdinaga 28.518 28.240 -% 1
Begoña 43.030 42.661 -% 0,8
Ibaiondo 61.029 61.501 % 0,8
Abando 51.718 51.687 -% 0,1
Errekalde 47.787 47.486 -% 0,6
Basurtu-Zorrotza 33.658 33.403 -% 0,7 
GUZTIRA 355.731 354.071 -% 0,4

Iturria: Udal errolda.
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Batez besteko familia errenta Bilbon, 39.679 eurorekin, gainetik kokatzen da, 
autonomia osoko, Bizkaiko, Bilbo Handi guztiko eta Gasteizko batez bestekoen 
parean. Gipuzkoako hiriburukoa ostera, gainetik geratzen zaio (43.893 €), eta 
baita Laukiz, Getxo, Loiu edo Lezama lako beste zenbait herritakoa, hain zuzen 
Bizkaiko herrialde guztiko familia errenta handiena erakusten dutenak.

Hiru lurralde historikoetako hiriburuetako batez besteko errenta pertsonala ga-
raiagoa da Euskal AEko batez bestekoa baino (17.362 €). Aurreneko lekuan 
ageri da Donostia, 20.056 eurorekin; ondotik datorkio Bilbo 18.196 eurorekin, 
eta azkenik, Gasteiz, 17.597 eurorekin.

Abando, Indautxu eta Castaños - Gaztaineta dira Bilbon batez besteko errenta 
pertsonal handiena daukatenak. Alderantziz, Iturrigorri - Peñascal - Haitz-leku, 
Otxarkoaga eta San Frantzisko dira batez besteko errenta pertsonal baxuena 
erakusten duten auzuneak.

BPG per capita-ren kopurutan, EAE ageri da zerrenda buru 31.314 eurorekin 
biztanleko, % 26,3 puntu gorago Espainia guztiko batez bestekoa baino, hau 
23.063 eurotan geratzen da eta. EAEren ondotik datoz sailkapen honetan, Na-
farroa Garaia 29.982 eurorekin, Madrileko Erkidegoa 29.963 eurorekin biztan-
leko, eta Katalunia 27.053 eurorekin.

BPG per capita-ren urte arteko aldaketaren bilakaera (%), biztanleko, EAEn eta lurralde historikoetan. 2000-2010.

Iturria: Eustat. Kontu ekonomikoak.
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Krisia gorabehera, 2010. urtea BPGaren % 0,8ko hazkundearekin ixten da 
EAEn, nahikoa urrun aurreko urteko -% 3,5koaren aldean, eta estatu osoko 
batez bestekoaren gainetik ( -%0,1).

Espainiako Estatistika Institutu Nazionalak (EINek) landu ohi duen Bizitza 
Baldintzei buruzko Galdetegiaren arabera, EAEko familien batez besteko diru 
sarrera garbiak, 30.456 eurorekin, hirugarren lekuan geratzen dira, eta soilik 
Nafarroa Garaiko diru sarrerek (34.409 €) eta Madrilekoek gainditzen dute 
(31.468 €).

Familia Aurrekontuen Galdetegiaren arabera, batez besteko familiako gastua 
Euskadin 33.868 eurorekin, estatu osoko hirugarrena da. Euskal familiek be-
ren gastuaren % 32,85 (11.126 €) bideratu zituzten etxebizitzarekin zerikusia 
zutenetara. Batez besteko gastua pertsonako, 13.634 eurorekin, estatu guztiko 
garaiena da, hain justu % 22 handiagoa estatuko batez bestekoa baino.

Hipoteka maileguren baten jabe den euskal kontsumitzaileen portzentajea % 32,5en 
kokatzen da. Eta zorpetze honen zergati nagusia, ohiko etxebizitza da (% 77,6).

Kontsumitzaile gehienentzako, hitzartua duten zorra, eramangarria da (% 
70,1), edota nabari ezina ere (% 9,2). Beste aldean, % 20,7n kokatzen da, 
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beren zorraren karga “pisutzat” edo “gehiegizkotzat” sentitzen duen kontsu-
mitzaileen ehunekoa.

Zorpetze pisu edo gehiegizkoaren arrazoien artean azpimarratzen dira, etxebi-
zitza (% 47,5) eta goi gastuak, eta ustekabekoak (% 21,2).

2010. urtean zehar, diru sarrerak bermatzeko sistemaren guztirako gastua 
Euskal AEn, 389,9 milioi euro iritsi da, eta 55.020 familia izan ditu hartzaile. 
Sistemak bere barne hartzen ditu Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE), 
Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriak (EGPO), eta Gizarte Larrial-
dietarako Laguntzak (GLL).

EAEko DSBEaren familia hartzaileen % 35, 19.267 familia datu absolutuetan, 
Bilbon bizi da. Proportzio honek esan gura du Bizkaia guztiko Oinarrizko Erren-
taren herritar hartzaileen % 45.

Bilboko udaleko oinarrizko gizarte zerbitzuek 2010. urtean, 79.581 pertsonari 
egin diete arreta eta etxeko laguntza zerbitzuan 14.967ri.

Bilbon diru sarrerak bermatzeko errentak, gizarte larrialdietako laguntzek eta 
laguntza bereziek, guztira 118.277.476 euro egin dituzte, 2009. urtean baino 
% 1,7 gehiago.

Ibaiondo eta Otxarkoaga - Txurdinaga dira laguntza gehien biltzen dituzten ba-
rrutiak, eta Abando, Deustu eta Uribarri gutxien jasotzen dituztenak.

Gizarte Zerbitzu eta Gizarte Ekintzaren azken Estatistikaren arabera, Bilbon 
2009. urtean hazi egin da biztanleei eskainitako zerbitzu zentroen kopurua, eta 
642 izatera igaro, % 3,6 gehiago 2008. urtean eduki genituenak baino.

Bilboko oinarrizko errentaren, gizarte larrialdiko laguntzen, eta berezien, bilakaera. 2009-2010.

Iturria: Bilboko Udaleko Gizarte Ekintza Saila.

LAGUNTZA MOTA 2009 2010

Gizarte Bermeko Errentak / RGI
Elkarbizitza unitateak 15.469 14.582

Pertsonak 26.882 24.206
Gastua  (€) 101.828.818 112.689.517

Gizarte Larrialdietarako Laguntzak
Elkarbizitza unitateak 9.561 3.984

Gastua  (€) 14.154.346 5.288.022

Udal laguntza bereziak
Elkarbizitza unitateak 151 202

Gastua  (€) 270.254 299.937

Gizarte zerbitzuetako gastua Euskal AEn 2009. urtean, 2.122 milioi euro-
tara iritsi da, % 15 gehiago 2008an baino. Gastu honek euskal BPG guz-
tiaren % 3,3 esan gura du, eta batez besteko, 978 euroko gastua biztanle-
ko. Hauen % 75 dator funts publikoetatik.
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Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioa

2010 - 2011 ikasturtean Bizkaian, araubide orokorreko irakaskuntza ez uni-
bertsitarioko ikasle kopurua, 192.869 pertsonakoa da. Irakaskuntza mailen 
araberako banaketak erakusten du Haur eta Lehen Hezkuntza direla uga-
rienak, 107.465 ikaslerekin bien artean. Eta ondotik datozkie Derrigorrezko Bi-
garren Hezkuntza 35.787 ikaslerekin, Batxilerra 14.851rekin, eta azkenik, LHa 
14.214rekin.

Bilbon, eskueran ditugun azken datuen arabera, % 44,8k burutzen ditu bere 
ikasketak sare publikoan, eta sare pribatuak biltzen du ikasle kopururik zaba-
lena % 55,2rekin.

Araubide orokorreko irakaskuntza ez unibertsitarioko ikasleak Bizkaian, 2010 - 
2011 ikasturtean, maila eta titulartasunaren arabera.

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila.

IRAKASKUNTZAK Sare publikoa Sare pribatua Guztira
Haur Hezkuntza 23.177 24.155 47.332
Lehen Hezkuntza 29.075 31.058 60.133
Hasierako Prestakuntza Programak 1.303 1.467 2.770
Helduen Hezkuntza 16.861 384 17.245
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 15.968 19.819 35.787
Batxilergoa 7.796 7.055 14.815
Erdi mailako Lanbide Heziketa 3.099 2.644 5.743
Goi mailako Lanbide Heziketa 4.344 4.127 8.471
Hezkuntza berezia: eginkizunen 
ikaskuntza 220 317 537

Guztira 101.843 91.026 192.869

Unibertsitateko irakaskuntza

Bizkaiko unibertsitate ikasle kopurua 35.355 pertsonakoa da 2009 - 2010 ikas-
turtean, eta hauek dira denera EAE guztiko % 55,8; aurreko ikasturtean baino 
% 0,3 bat gehiago. % 78k aukeratu zuen unibertsitate publikoa eta % 22k pri-
batua.

Lanerako prestakuntza eta etengabekoa

Bilbon gutxi gorabehera pentsatu liteke 4.376 pertsonek jaso edo hobetu dituz-
tela bere gaitasun eta trebetasun teknikoak, EEZParen laguntzaz eskaini diren 
Lanerako Prestakuntzako 252 ikastaroetako batean parte hartu ondoren.

Lan munduratzea

2010ean adierazle ekonomiko nagusiek erakutsi duten bilakaera negatiboak 
eduki du eragina lanerako prestakuntzaren ondoko lan munduratzearen emai-
tzetan, eta Lanbideren datuen arabera, hauek % 49,7n ere jaitsi dira Bilbon 
kontratazioen orotako jokabide txarra berretsiz.

LHko tituludunen lan munduratze maila neurtzen duen Bizitza Aktiboan Sar-
tzeari buruzko Galdetegiaren arabera, bere ikasketak 2008an amaitu zituzten 
ikasleen arteko okupazio tasa % 70,2koa izan zen, hamar puntu beherago ere 
bai horrela, aurreko urtearen aldean.

Azkenik, esanguratsua da EHUko lan munduratze mailaren bilakaeraren azter-
keta. EHUko 2006ko promozioko ikasleen okupazio tasa (2009. urtean neur-
tua, graduaziotik hiru urtera), % 80,4n da kokatua. Eta ehuneko 7 puntu bete 
jaisten da 2008ko galdetegikoaren aldean.

Azterturiko promozioen langabezia tasak, hor mugitu dira, 2004ko % 6,6 eta 
2001eko % 12,9ren artean. Azterturiko azkenak, egoera ekonomikoaren eragi-
na nabari du, eta 4 puntu gorago ageri da aurreko urtekoaren aldean; dagoene-
ko % 12,1era iristen da.
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Campos - Zelaieta - Antzoki berrinauguratua, Alhóndiga - Alondegiko gune dizi-
plina anitzetarakoa, eta Miribillako Kiroldegia (Bilboko Kirol Jauregi edo Bilbao 
Arena-ren barruan) dira udalerrian daukagun azpiegitura sare ugariari azken 
erantsi zaizkion atalak.

Kultura

2010. urtean Bilboko Udaletik bultzaturiko kultur jarduera 7 programaren ingu-
ruan kateatu da, eta 38 proiekturen bidez jarri da abian. Plangintza honen frui-
tu, denera, 2.390 ekitaldi burutu dira, eta hauetan, 357.560 pertsonak hartu du 
parte. Bilboko Udal Liburutegiek 754.166 bisita jaso dituzte, eta 94174 pertsona 
dauzkate bazkidetuta. BilbaoMusikak bere aldetik, 1.745 matrikula izan ditu, 
eta milaka pertsona biltzen jarraitzen du Udal Musika Bandaren eta Txistulari 
Bandaren kontzertuetan.

Antzerkia, dantza, ikus-entzunezkoak eta musika [

Arriaga Antzokiak 67 ikuskizun programatu ditu, denera 269 emanaldi eskaini 
dituztenak, eta guztira 174.517 pertsona erakarri ditu, % 4,8ko jende kopuru 
handiagoa esan gura duena aurreko urteko ekitaldiaren aldean. 2010eko diru 
sarrerak berriz, guztira 3.317.842 eurokoak izan dira.

Bilbao Eszena-ren “Artistak Egoitzan” urteko programak 44 proposamen jaso 
ditu eskaini diren 5 plazetarako. Erakunde honek berak bultzatzen du Zirkuitua 
programa, dagoeneko 10. ekitaldia izan duena, eta bertoko zortzi konpainiak 
hartu dute parte. Bilboko Antzerki eta Dantza Garaikideko Jaialdiak (BAD) bere 
hamabigarren aldia izan du, 24 konpainiak hartu du parte, eta zortzi estreinaldi 
absolutu eskaini dituzte.

Euskalduna Jauregiak 2010. urteko ekitaldian %94ko erabilera maila eduki du. 
Bertako bilera eta batzar kopurua 525eraino igo da, eta musika eta ikuskizunen 
jarduerak 321 emanaldi eskaini zituen.

2010. urtean, ia hogei urte luzez itxita egon ondoren berrinauguratu zen Cam-
pos Eliseos - Zelai Eliseoak - Antzokia. Lehen urteko programazioan 112 ikus-
kizun artistiko desberdin garatu ditu eszenatoki nagusian, denera 3.737 ema-
naldi izan dituztenak, eta 96.212 pertsona bildu.

Zinebi Nazioarte Jaialdian berriz, 3.196 filmek eman zuten izena eta 11.000 
pertsonak hartu zuen parte. Bertan omendu zen Luis de Pablo musikagile bil-
botarra, eta Ohorezko Mikeldi ikurra eskaini zitzaion. Bilbo BBK Live Jaialdiak 
bere 5. ekitaldi honetan, 76.579 ikusle bereganatu ditu, oso hurbil 2008ko ikus-
le errekorretatik.

Museoak [

956.417 pertsonak bisitatu dute Guggenheim Museoa, % 6 gehiagok aurreko ur-
tean baino. Museoa bisitatu dutenen geografia jatorriari dagokionez, ehuneko han-
diena bisitari atzerritarrena da, % 62rekin, aurreko urtean baino bi puntu gorago.

Bilboko Arte Ederren Museoak guztira 191.962 pertsona erakarri zituen 2010. 
urtean barrena. Bisitariaren soslaia litzateke: emakumea (bisiten % 52,1), 45 
eta 63 urte bitartekoa, Bizkaian bertan bizi dena, eta Museoa maiatz edo ekai-
neko hilabeteetan bisitatu duena.

Bilboko Artelan Berreginen Museoak 15.287 bisitari jaso ditu 2010. urtean ze-
har, aurreko urtean baino 6.514 pertsona gehiago. Gainera beste kultur eta giza 
ekitaldi ugari hartu ditu: moda desfileak, erakusketak, kontzertuak, …, denera 
3.000 pertsonaz goitik bildu dituztenak, eta eragin dinamizatzaile nabarmena 
eduki dute Bilbo Zaharreko inguruan.

Kirola

90.597 pertsonak erabili dituzte denera udal kirol instalazioak, ia % 11 gehiago 
aurreko 2009. urtean baino, eta honek Bilboko biztanleen % 25 esan gura du 
gutxi gorabehera, laurdena.

Kultur edo/eta Kirol guneak Bertaratuak 2010
Guggenheim Bilbao Museoa 965.417
Euskalduna Jauregia 485.735
Arte Ederren Museoa 191.962
Arriaga Antzokia 174.517
Campos Eliseos - Zelai Eliseoak - Antzokia 96.212
Bilborock-La Merced -Mesedea- 42.736
Udal Musika Eskola (Matrikula kop.) 1.745
Itsas Museoa 27.274
Eleiz Museoa 20.877
Artelan Berreginen Museoak 15.287
Bilbo BBK Live Jaialdia 76.579
ZINEBI 11.000
Liburutegi Sarea 754.166
Beste Udal Kultur Jarduerak (1) 357.560
Udal Kiroldegiak 90.597

Bilboko kultur gune eta kirol ekipamenduen erabilera.

(1) Kontuan hartu barik taulan bertan ematen diren beste udal ekipamenduak.
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Lan egitura

Lanaren datuei dagokionez, 2010. urtean, aurreko ekitaldian hain biziki sufritu 
genuen lanpostuen suntsitzea geldiaraztea lortu da. 15 urtez lanpostuak sor-
tzen ibili ondoren, 2009an okupazioaren datuek sekulako gainbehera erakutsi 
zuten, krisiak jotako egoera ekonomiko larriaren eraginez.

BPGd % 3,8 jaitsi zen aurreko urtean, eta nahiz eta 2010ean % 0,3 igo den, ez 
da nahikoa izan berriro enpleguak sortzeko. Hala ere, industriaren sektoreko 
jarduerak fin ibili dira eta % 0,4 egin dute gora, 2009an % 12,7ko jaitsiera izan 
ostean. 2010eko esportazioak daude gorakada horren atzean. Denarekin ere, 
langabetuak gero eta gehiago dira, eta suntsitutako lanpostuen kopuru garbia 
ere gorantz doa.

2008. urte amaieran bezalaxe, Gizarte Segurantzan afiliatu diren langileen ko-
puruak gora egin du 2010ean. Bilbon, esaterako, urte horretan 173.471 afiliatu 
zenbatu dira, hau da, aurreko datua hartu zeneko baino 1.404 lagun gutxiago 
(-% 0,8).

Afiliatu gehien galdu dituztenen artean, eraikuntza, industria eta energia 
daude, hurrenkera horretan. Manufakturei bereziki antzeman zaie behe-
rakada. Bestalde, zerbitzuen sektoreak kotizatzen dutenen kopurua igo-
tzea lortu du: batez ere, osasun arloko jardueretan, gizarte zerbitzuetan 
eta ostalaritzan dihardutenekin. Datu txikiagoekin bada ere, hezkuntzan 
eta etxeko langile gisa aritzeko afiliatu direnak ere gehiago izan dira aur-
ten. Beste muturrean, hots, afiliatuak galdu dituztenak, administrazioan 
eta laguntza-zerbitzuetan lan egiten dutenak dira, eta horien atzetik, ga-
rraio eta biltegiratze jardueretan, finantza eta aseguru jardueretan, merka-
taritzan eta konponketetan dihardutenak.

Langabeziari dagokionez, bigarren hiruhilekoan langabetuen kopurua jaitsi ba-
zen ere, hirugarrenean eta laugarrenean berriz gora egin zuen: Estatuko En-
pleguaren Zerbitzu Publikoan 25.497 pertsona dira jada izena emana dutenak. 
Langabezia-tasa % 15,6ra iritsi da. Aurreko urtearekin alderatuta, 2.812 lagun 
gehiago dago erregistratuta; hau da, % 12 igo da datua.

Langabetuen artean gizonezko baino emakume gehiago dago, eta adinari be-
gira, helduenek eta gazteenek osatzen dute gehiengoa. Nabarmenki hazi da, 
gainera, inoiz lan egin ez duten langabetuen kopurua. Horrek erakusten du 
merkatuak ezin duela aktibo gehiago bereganatu, gero eta gehiago direlako 
lan-merkatuan sartzen saiatu arren ezinean ari direnak.

Bilboko eta metropoliaren azterketa sakonagoak zera diosku: Bizkaian dauden 
langabetuen herenak baino gehiagok bizilekua Bilbon duela. Hiriburuan lan-

gabetuen kopurua % 12,4ra igo da, lurralde historikoan (% 8) baino gehiago. 
Langabetuen ehunekoa Barakaldon besterik ez da hazi Bilbon baino gehiago: 
% 15,6. Gainerako udalerrietan gorakada ez da hainbesterainokoa izan: nabar-
mentzeko modukoak dira Getxoren eta Portugaleteren kasuak, % 3 eta % 2,5, 
hurrenez hurren.

Bilbon batutako datuak inguruko eremuekin konparatzen baditugu, hiriburuan 
egoera okerragoa dela ikusiko dugu: Bizkaiko eta Autonomia Erkidegoko datuak 
% 14koa eta % 13koa dira, hurrenez hurren; eta Bilbokoa, aldiz, % 15,6koa. 
Hala ere, alderaketa Estatuarekin eginez gero, Bilbo leku hobean geratzen da, 
Espainiako datua % 21,6koa baita.

Bilbo Bizkaia Euskal Herria Estatua
GUZTIRA % 15,6 % 14 % 13 % 21,6
Gizonezkoa % 13,8 % 12,5 % 11,6 % 18
Emakumezkoa % 17,8 % 16 % 15 % 26,7
< 25 urte % 18 % 16 % 14,7 % 20,5
> 25 urte % 15,5 % 14 % 13 % 22,7

Langabezia-tasa sexuaren eta adinaren arabera, eremu batetik bestera. 2010eko 
abendua.

Iturria: Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoa. Guk egindakoa.

Nazionalitate atzerritarra duten langabetuak dira lan-merkatuaren ahulaldiaren 
eragina gehien jasaten ari direnak. Bilbon, gaur egun ditugun datuak 2009ko 
abendukoekin alderatuta, langabetuen gorakada % 21,2koa izan da. Langabe-
tu atzerritarrak 3.287 dira, Bilboko langabetu guztien % 12,9. Gehienbat, gizo-
nezkoak izan dira atzerritarren artean lana galdu dutenak (% 32,2), eraikuntzan 
eta industrian jardun izan direlako, eta horiexek direlako krisiak gogorren jo 
dituen sektoreak. Edonola ere, emakumezkoek ere jasan dute egoeraren latza, 
eta egun % 14,5 langabetu gehiago dira.

Bilbon erregistratuta daudenei egindako kontratuak 115.994 izan dira, ia-
ia aurreko urtean bezala (% 0,6 hazi da datua). Gehienbat, gizonezkoei 
egin dizkiete kontratuak (% 4 gehiago), emakumezkoei eginikoak % 2,3 
jaitsi baitira. Aldi baterako kontratuek % 1 egin dute gora, eta finkoak % 5 
jaitsi dira.
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Bilboko afiliatu kopuruaren eta langabeziaren bilakaera. 2003-2010.

Iturria: Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala eta Estatuko Enpleguaren Zerbitzu Publikoa.
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Laneko ezbehar-tasa

EAEn laneko ezbeharrek eragindako pertsonen bajen kopuruak behera egin du 
2010ean, gutxi izan bada ere. Ezbehar-tasaren gutxitze hori, nola ez, jardueren 
eta enpleguaren atzeraldiagatik gertatu da. Aurreko urteko datuarekin alderatu-
ta, Bilboren kasuan % 18 jaitsi da; eta Bizkaian, % 3.

Sektoreen araberako azterketak zera erakusten du: Bizkaian eta Bilbon, laneko 
ezbehar gehienak zerbitzuetan gertatu direla (% 66,6); ondoren, eraikuntzan 
(% 19,3); eta azkenik, industrian (% 13). Lehen sektorean, aldiz, gutxi erregis-
tratu dira, % 1 baino ez.
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Bilboko enpresa sarea

36.518 dira Bilbon 2010ean jardunean aritu diren establezimenduak, 2009an 
baino % 6,1 beherago. Horien guztien artean sortu duten okupazioa 163.511 
pertsonakoa izan da, beraz, 12.097 enplegu gutxiago egon dira (% 6,9 murriztu 
da guztirako kopurua). Establezimendu bakoitzeko batez besteko lanpostuen 
kopuruak ere behera egin du, asko izan ez bada ere; hona hemen ratioa, urtea-
ren arabera: 4,47 enplegu 2010ean; 4,52 2009an.

Jarduera-arloak gorabehera, establezimendu gehien bildu dituen sektorea 
Banka, Aseguru eta Enpresentzako Zerbitzuena izan da: arlo horretan, 10.111 
establezimenduk (guztien % 27,7) 43.726 lanpostu sortu dituzte (guztien % 
26,7). Sektore horren atzetik, establezimendu kopuru handiena izan due-
na Merkataritza eta Konponketena izan da, guztira 8.925 lokal (% 24,4) eta 
24.853 lanpostu (% 15,2). Alabaina, enplegu gehien sortu dituen sektorea Bes-
te zerbitzu-jarduera batzuk kategorian sartzen diren establezimenduena izan 
da (45.556).

JARDUERA-ARLOAK ESTABLEZIMENDU 
KOP. ENPLEGUA

Banka, Aseguruak eta Enpresentzako 
zerbitzuak 10.111 43.726

Merkataritza eta Konponketak 8.925 24.853
Beste zerbitzu-jarduera batzuk 6.049 45.556
Eraikuntza 4.344 14.304
Garraioa, Biltegiratzea 
eta Komunikazioak 2.936 17.371

Ostalaritza 2.734 9.410
Industria eta Energia 1.419 8.291
GUZTIRA 36.518 163.511

Bilboko establezimenduen eta enpleguaren banaketa, jarduera-sektoreen arabera. 
2010.

Bilboko establezimenduen kopurua eta enpresa-dentsitatea barrutiaren arabera. 
2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

Barrutiz barrutiko datuei begira, Abandok lehen postuari eutsi dio, dauden 
establezimendu guztiengan duen pisuak gora egin baitu: 2010ean % 39koa 
izan da, eta 2009an, % 38,2koa. Abandon erregistratutako enpresa-dentsitatea 
1.000 biztanleko 275,4 establezimendukoa izan da, 2009koa baino murritza-
goa, beraz (287,4). Denarekin ere, Bilboko batez besteko 103,3 establezimen-
duko datutik gora jarraitzen du.

Bilboko batez besteko datu hori Bizkaikoaren eta EAEkoaren oso gainetik ze-
goen eta oraindik ere badago. Izan ere, bai Bizkaian, bai eta EAEn ere, adie-
razle horrek emandako datuak gero eta txikiagoak izan baitira: aurrenekoan, 
87,7; eta bigarrenean, 85,9.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa. Udal errolda.

Gainerako barrutietan dentsitatearen datuak bata bestearen antzekoa-
goak dira: esaterako, Deustun, 84,1 (establezimendu guztien % 11,7); 
Ibaiondon, 80,6 (% 13,6); Begoñan, 76,7 (% 9); eta, azkenik, Otxarkoaga-
Txurdinagan, 44,4 (% 3,4). Bertako datua da udalerri osoan dagoen txikie-
na, hain justu ere.

Lokalen tamainari begira, Bilboko enpresa sareak unitate oso txikietan bana-
tzeko joerari eusten diola ageri da; horien artean, mikroenpresak dira nagu-
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si. Soldatapeko 0-2 langile dituztenak establezimendu guztien % 75,9 dira; 
3-5 langile dituztenak, % 13,5; eta, azkenik, 6-9 dituztenak, % 4,6. Hau da, 
mikroenpresek enpresa sarearen % 94 osatzen dute (34.315 establezimendu). 
Bestetik, enpresa txikiak guztirakoaren % 4,9 dira (1.801), eta 50 langile edo 
hortik gora dituztenak % 1,1 (402).

Bilboko enpresa gehienak Pertsona Juridikoaren forma juridikoaren pean izena 
emanda daude; guztirakoaren % 52,5. Aurreko ekitaldiarekin konparatuta, zifra 
absolutuetan kategoria horrek behera egin duela esan behar da: 1.645 entitate 
gutxiago izan dira (-% 7,9). Enpresa horiek guztirakoaren gainean daukaten 
pisuak ere behera egin du, % 53,6tik % 52,5era. Sozietate Mugatuek ere be-
herantz jo dute (-% 3,1) eta aintzat hartutako entitate guztien % 29,3ra heldu 
dira. Izan ere, gora egin duen kategoria bakarra Beste forma juridiko batzuei 
dagokiena da, % 4,1, nahiz eta guztirakoaren gainean horrek duen pisua % 
1,4koa besterik ez den izan.

Xehekako merkataritza Bilbon

Xehekako merkatariei enpresa jarduera guztien % 16,1 dagokie (guztira, 5.880 
txikizkari dira), eta denen artean udalerri osoan dauden lanpostuen % 9,8 sort-
zen dituzte. Lokal guztien azaleraren datuak atzera egin du Bilbon, eta 2010ean 
548.659 m²-koa izan da. Edonola ere, saltoki bakoitzeko 2,7 enpleguko ratioa 
bere horretan mantendu da.

Bizkaiko hiriburuan dauden establezimenduen artean, jarduera-arlo ohikoe-
na Elikagaien dendak, Supermerkatuak eta Beste batzuk kategorian sartzen 
direnena izan da: 2010ean 1.157 lokal aktibo zenbatu dira arlo horretan. Sek-
tore horretakoa baita, hain zuzen, txikizkari guztien % 32,2k abiarazten duen 
negozioa (ehunekotan, % 0,3 egin du gora sektorearen datuak). Kategoria 
horren atzetik, bigarren postuan, Jantziak eta Oinetakoak saltzen dituztenak 
daude (% 19,1), eta hirugarren eta laugarren tokian, Beste produktu batzuk 
Establezimendu Espezializatuetan (% 16,1) eta Etxeko ekipamenduko jar-
duerak (% 16).

Bilboko barrutiei begira, Abandon beste inon baino establezimendu gehia-
go dago: 1.959; guztien % 33,3. Eta establezimendu kopuru nabarmena-
rekin bat, barruti horretako lanpostuen bolumena ere aintzat hartzeko mo-
dukoa da: guztirako soldatapeko langileen % 45ek egiten du lan Abandon. 
Bertako lokalen azalera guztirakoaren % 47,3 da, batez besteko 132,4 
m², eta establezimendu bakoitzeko kontratatutako batez besteko langileen 
kopurua 3,6 lagunekoa.

BARRUTIAK ESTABLEZIMENDU 
KOP.

ENPLEGU 
KOP.

AZALERA 
(m²)

Abando 1.959 7.247 259.409
Ibaiondo 1.134 2.677 75.850
Begoña 632 1.437 44.681
Deustu 654 1.620 55.508
Errekalde 531 1.264 52.511
Uribarri 364 732 23.567
Basurtu-Zorrotza 320 621 20.519
Otxarkoaga-Txurdinaga 210 404 13.342
Daturik gabe 76 115 3.272
GUZTIRA 5.880 16.117 548.659

Bilboko xehekako merkataritzaren establezimenduak, enplegua eta azalera. 
2010.

Iturria: Eustat. Jarduera Ekonomikoen Direktorioa.

Abandon, Jantziak eta Oinetakoak saltzen dituztenak (% 28,7) eta Beste txikiz-
kari batzuk (% 20,4) besteen gainetik gailentzen dira, udalerriko batez beste-
koetatik gorako datuekin. Gainerako barruti guztietan, ordea, nagusi dira Elika-
gaien dendak eta antzekoak, kasuan kasuko alde eta ezberdintasunak kontuan 
hartuta, jakina.
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EAEko turismo jardueraren datuen arabera, etorritako bidaiariak % 12,4 gehia-
go izan dira 2010. urtean eta, horri jarraiki, aurreko urtean baino % 12,3 gau 
gehiago egin dituzte. Euskadik guztira 2.238.699 turistari harrera egin dionez, 
hau da, bi milioiko zifra aise gainditu duenez, inoiz lortutako emaitzarik onena 
lortu duela esan behar da.

Lurralde geografikoen banaketari begira, hiriburuetako turismoak % 13,6ko datua 
eman du (Bilbon bakarrik, % 11,2), eta barnealdekoak, beste % 13koa. Batez bes-
teko egonaldia 1,88 egunekoa izan da, eta hoteletan lortutako okupazio-maila igo 
egin da, % 43,9ra arte. Bestetik, nazioartetik Euskadira etorritakoak % 18,6 gehia-
go izan dira, eta estatu barneko bidaiarien kopurua ehuneko 9,6 puntu igo da.

Biltzarrak

2010ean 1.092 bilera egin dira, guztira, aurreko urtean baino 71 gehiago. Ho-
rrela, zifra historikoetara heldu gara beste behin. Aurreko urtean baino % 13,4 
parte-hartzaile gehiago bildu dira, 177.976 guztira. Batez beste, 162,9 parte-
hartzaile bertaratu da bilera bakoitzera, hau da, aurreko urtean baino gehiago. 
Teknologiaren eta industriaren sektorea, alde batetik, eta osasunaren eta me-
dikuntzaren arloak, bestetik, izan dira 2010ean ere Bilbora bilera gehien ekarri 
dituztenak: % 22,5 eta % 23,4, hurrenez hurren.

2001etik 2010era bitarteko bilakaerari erreparatuz gero, sektoreak goranzko 
bideari eutsi diola ageri da, hau da, bisitarien kopurua % 133 igo da, eta bileren 
datuak % 109 egin du gora, baita ere. Argi dago, beraz, Bilboko hiriak errefe-
rentziazko topagune estrategiko izateari ez diola utziko.

Bilbon egindako bileren bilakaera. 2001-2010.

Bilera eta turismoaren sasoitik sasoirako bilakaera alderatua. 2010.

Iturria: Bilbao Convention Bureau. Iturria: Bilbao Convention Bureau. 

BilerakParte-hartzaileak

Bilboko turismo jarduera

2010. urtean, 684.274 bidaiari etorri dira Bilbora, kanpokoak zein estatukoak. 
Turismo sektorearen joera orokorraren ildo beretik, adierazle horrek % 11,2 
egin du gora eta, horrela, 2001ean hasitako hazkundea bere horretan manten-
du da, 2008an jasandako etenaren ondoren.

Euskadi osoan zenbatutako 2.238.699 turisten % 30,5 Bilbon batu direnez, 
EAEko hiriburu turistikoa izaten jarraitzen du. Horietatik, % 64,4 estatuko 
hainbat lekutatik hurbildu dira, eta % 35,6 kanpotik etorri direnak dira (2009an 
baino ehuneko 1,9 puntu gehiago).

Bilbon egindako ostatu-gauak 1.281.521 izan dira, 2009an baino % 14 gehia-
go. Hotelen eskaintzak, bestetik, % 5,5 egin du gora; hau da, guztira, 2.582.075 
plaza jarri dira bezeroen esku urte osoan. 55 establezimenduk osatu dute es-
kaintza hori, batez beste 128,6 plaza eskaini dituztenak.

2010ean, udako hiletan, 207.149 bisitari izan dugu gure artean, aurreko urtean bai-
no 25.675 gehiago. Izan ere, maiatzetik urrira bitartean, urte osoan etorritako guz-
tien % 66 hurbildu baitzaigu. Edonola ere, bisita gutxien jaso duguneko hilabetea 
iraila izan da, nahiz eta orduan hazi den gehien bisitari kopurua, beste hiletako da-
tuekin konparatuta (12.058 gehiago). Etorritako turisten daturik nabarmenena, esan 
bezala, udan erregistratu da, abuztuan, hain justu ere: 74.742 pertsona, guztira.

Ohiko turismo jarduerek eta bilerek erakarri dituzten bisitari kopuruei begira, 
eta noiz erakarri dituzten kontuan hartuta, argi dago bi joera turistiko horiek 
elkarren osagarri direla, non sasoiaren arabera bata edo bestea gailentzen bai-
ta. Horren erakusgarri dira 2010ean hil batetik bestera erregistratu diren bileren 
zifrak: azaroan egin dira gehien (% 16), eta gutxien, abuztuan (% 1).

Bisitariak Bilerak
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IKT sektorea

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien sektoreak EAEn, 2.099 
enpresa biltzen ditu, eta denera, 23.000 pertsona baino gehiagori ematen die 
enplegu. IKT enpresek, guztien arteko % 1,2 dira, eta erkidego osoko BPGaren 
% 3,1 sortzen dute.

Bera da enpresa berritzaile gehien biltzen duen sektorea (% 8,5 - enpresek 
denera hartuta eskaintzen duten % 0,9ren aldean). Beren I + G barne gastua, 
gastu guztiaren % 8,5 da, 83 milioi euro; eta beren berrikuntza gastua, gastu 
guztiaren % 7,4; denera, 204,4 milioi euro.

Informazioaren gizartea

Informazioaren Gizartearen adierazleek Bilbon 2010. urtean enpresei eta sal-
tokiei dagokienean, hazkundea erakusten dute ekipamendu guztietan, eta 10 
baino behargin gehiagoko enpresetan ia % 100eko kopuruak topatzen ditugu, 
ordenagailu pertsonala edukitzearen, eta posta elektronikoa eta Internet era-
biltzearen inguru.
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Bilboko enpresak, informazioaren teknologia ekipamenduen eta lanpostu kopuruaren arabera. 2010. (Enpresak %).

Iturria: Eustat. Informazioaren Gizartea Galdetegia. IGK - Enpresak.
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Interneten presentzia euskal enpresetan % 69,9ra iristen da, eta dokumentu bi-
laketa (% 96,1), administrazioarekin beharrezko bideratzeak burutzea (% 84,9) 
eta bankuen informazioa (% 76,8) dira enpresek Interneti ematen dioten erabi-
lerarik sarriena. Bitartean eskas jarraitzen du Interneten erabilerak merkataritza 
elektronikoaren arloan. % 8,3 baino ez salmenten kasuan, eta % 20,9 ondasun 
edo zerbitzuen erosketarako.

Etxe barruetako IKT ekipamenduei dagokienean, Bizkaian familien % 61,3k 
dauka ordenagailua eta % 54,4k Interneterako sarbide kontua. Sarera heltzeko 
biderik zabalduena banda zabala da, eta bereziki ADSLa, Interneteko sarrera 
duten etxeen % 58,8 darabil-eta konexio modu hau.

Internet bidez erosketak burutu dituzten pertsonen kopuruak igoera nabarme-
na ezagutu du. Urteko lehen hiruhilekoan, aurreko garai berean baino 32.000 
pertsona gehiagok erosi du sarearen bidez, eta horrek esan gura du 316.000 
pertsona erabiltzailek burutu duela erosketaren bat Internet bitartez, guztira % 
33,6ko igoera 2009ko lehen hiruhilekoaren aldean.

Ordenagailu Pertsonala Posta Elektronikoa Internet Telefono Mugikorra 
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Ikerketa eta teknologien garapen jarduerak

Eustatek argitaraturiko azken estatistikak erakusten du EAEn 2009. urtean ba-
rrena, denera, 1.281 milioi euro inbertitu zirela zientzia ikerketa eta teknologien 
garapen jardueretan, I + G, % 1,3 gehiago aurreko urtean baino. Hauetatik 488 
milioi (BPGaren % 1,93) inbertitu zen Bilbo Handian, eta honek Bizkaiko lurral-
de osoko % 80,1 esan gura du, eta Euskadi osoko inbertsio guztiaren % 38,1. 
Bilbon bertan 98,6 milioi inbertitu zen.

Jarduera hauetan eginiko gastua PBGaren % 1,98ra iristen da EAEn 2009. ur-
tean, 13 ehuneko gehiago aurreko urtean baino, Espainiako batez bestekoaren 
gainetik, eta baita EB-27koenaren goitik ere.

2009. urtean zehar, euskal enpresek berrikuntza teknologikoko ekimenetan 
burututako gastua, 2.753,4 milioi eurotaraino igo zen (1.263 Bizkaian) Eustaten 
arabera, % 1 gutxiago hala ere aurreko urtean baino.

Bilbon bertan gastua 297,7 milioi eurotara iritsi zen. Kopuru honen % 65 inberti-
tu zen 10 lanpostu baino gehiagoko enpresetan, eta barneko I + G gastua izan 
zen guztiaren % 35,5.

2010. urtean Bilbok Patente eta Marken Bulegoan eginiko eskaeren azterketak, 
berrikuntza gaitasun sendoa ematen du aditzera, are krisi garai hauetan ere, 
eta asmaketak (patenteak eta baliagarritasun ereduak) % 37,5 ere hazi dira 
aurreko 2.009. urtearen aldean.

Bilboko udalerriak eskatu dituen 20 patente eta 13 baliagarritasun ereduek, 
Bizkaia osokoen % 25 esan gura dute esparru bi horietan.

ESKAERAK BILBO BIZKAIAREN GAINEKO %a BIZKAIA
Patenteak 20 % 23,5 85
Baliagarritasun ereduak  13 % 27,6 47
Diseinu industrial 9 % 25 36
Markak 380 % 40,8 932
Merkataritza izenak 38 % 32.2 118

Patente eta marka eskaerak Bilbon eta Bizkaian 2010.

Iturria: Espainiako Patente eta Marken Bulegoa.

0. Testuinguru 
sozioekonomiko 
orokorra
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ingurumena

2. Oinarrizko azpiegiturak, 
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3. Eraikinak eta 
etxebizitzak

4. Demografia

5. Biztanleen egoera 
ekonomikoa eta gizarte 
zerbitzuak

6. Hezkuntza eta 
prestakuntza

7. Kultura eta kirola

8. Lan-merkatua

9. Jarduera ekonomikoa

10. Biltzarrak eta 
turismoa

11. Informazioaren 
gizartea, I+G+b


