
BIZKAIAN GARAPEN IRAUNKORRAK 

IZANDAKO BILAKAERA 



Helburuak

– Bizkaian iraunkortasunak izandako aurrerakuntzaren

neurketa objektiboa .

Iraunkortasunaren aurrerakuntzak herritarren bizi-kalitatean

izandako inpaktuaren ebaluazioa

– Iraunkortasunean izandako aurrerakuntza eta

hautemandako bizi-kalitatearen artean dagoen erlazioa

aztertzea .

–Iraunkortasunaren eta bizi-kalitatearen bilakaeran

erantzukizunak egozteari buruzko azterketa
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METODOLOGIA 

Garapen iraunkorrean izandako

aurrerakuntza objektiboa

aztertzea :

•Bigarren mailako iturrien

analisia(Eusko Jaurlaritza eta 

Bizkaiko Foru Aldundia).

•Iraunkortasun eta bizi-

kalitateari buruzko indize

sintetikoa osatu. 

Bizkaiko herritarrek bizi-

kalitate, iraunkortasun eta 

garapen iraunkorrari buruz duten

iritzia aztertzea.

•Telefono bidezko inkesta

•N= 401 lagun

•Konfidantza maila: %95.5

•Laginketa errorea: + %5
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ABERASTASUNAREN BILAKAERA BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAN
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Laburpena erraza da: BPG per

capita etengabe hazi da

2001etik 2008ra; 2009an

uzkurtze handia izan zen; eta

susperraldi txiki bat 2010ean.

Nolanahi ere, susperraldiak

susperraldi, urte horretako BPG

per capita ez da iritsi 2008ko

mailara. Eta badirudi atonia

horrek 2011ko ekitaldian ere

iraun duela.

Bizkaian atonia ekonomikoak dirau, eta urtetik urterako hazkunde tasa krisiaren aurretikoa baino askoz

ere apalagoa da. Laburpen orokor gisa, esan daiteke Bizkaian garapen iraunkorraren dimentsio horrek

bilakaera positiboa izan duela, baina 2009an izandako uzkurtzeak 2006ko mailara eraman zuela BPG per

capita, eta gero, 2010ean, hazkunde txikia gertatu zela.



ERAGINKORTASUNA BALIABIDEEN KUDEAKETAN
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Lanaren produktibitatearen bilakaera

Azken hamarkadan Bizkaian etengabe hobetu da laneko produktibitate maila, eta lehiakortasunaren

eta iraunkortasunaren ikuspuntutik, bilakaera positiboa antzematen da. Nolanahi ere, azpimarratu

egin behar da langile bakoitzeko produktibitatearen hazkunde-maila apalagoa izan dela, BPG

nominalaren hazkunde-mailarena baino.

Ekonomiaren energia-intentsitatea

Energiaren barne-kontsumo gordina, eta azken erabileretarako energia-kontsumoaren kasuetan, argi

gelditu da 2001az geroztik Bizkaian ekoiztutako BPG unitate bakoitzeko geroz eta energia kontsumo

gutxiago behar dela.

Hala ere, Bizkaiko ekonomiaren energia-

iraunkortasuna ez dago bermatuta..
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Hiri-hondakinen ekoizpena

Urteko eta biztanleko sortzen diren etxeko hondakinen adierazleak agerian uzten dutenez,

hamarkadako lehen hiru urteetan etxeko hondakinen ekoizpena asko hazi zen, baina gero, 2003 eta

2008 bitartean, egonkortzera egin zuen. 2008 amaieran eta 2009an, krisia abiatzearekin batera,

beherakada nabarmena izan zuen.

BPG nominalaren bilakaera eta pertsonako eta urteko sortzen diren etxeko hondakinen bilakaera

alderatzen baditugu, agerian dago bi magnitude horien artean alde handia dagoela.

Airearen kalitatearen eta CO2 igorpenen bilakaera

-Bizkaian, oro har, esan daiteke airearen kalitatean egonkortasunerako joera dagoela, baina

azpimarratu egin behar da aldi horretan hazkunde ekonomiko handiena egon zen urteetan izan

zirela adierazle horren emaitzarik txarrenak. Bestalde, nabarmendu egin behar da adierazle hori

ez dela eguneratu 2008tik hona.

--CO2 gasen igorpenei dagokienez, epealdi osoan zehar gorako joera izan dute

-Nolanahi ere, Bizkaiko ekonomiak ekoizten duen BPG unitate bakoitzeko CO2 gutxiago igortzen

duela ikus dezakegu. Lurralde Historikoaren garapen ekonomikoaren ereduaren epe luzerako

iraunkortasuna hobera doan seinaletzat ulertu behar da hori.

Herri-erakundeek eta enpresek ingurumenaren kudeaketarekin duten konpromisoa

Bizkaian, alderdi horrek hobera egin duela erakusten dute datuek, azken hamarkadan halako sistemen

hazkundea nabarmena izan baita enpresetan eta erakundeetan: bost bider gehiago, zehazki.



HAZKUNDEAREN INKLUSIBITATEA
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Okupazio-tasa

Bizkaian azken hamarkadan izan den hazkunde ekonomikoa inklusiboa izan da

ikuspuntu sozialetik, okupazioak gora egitea eragin duen heinean. Agerian

dagoenez, 2008ko ekitaldian ekonomiak izan duen beherakadak inpaktu negatiboa

izan du aldagai horren bilakaeran, eta 2009 eta 2010 ekitaldietan okupazio-tasak

behera egin du.

Bazterketaren adierazleak

Adierazle horren arabera, egoera ekonomiko txarrean dauden biztanleak

1999an %21 izatetik 2009an %13 izatera igaro ziren. Hobekuntza

nabarmena da, zalantzarik gabe hazkunde ekonomikoaren ondorioz etorri

dena. Alabaina, egoera ekonomiko kaskarrean dauden herritar askok bere

horretan dirautela adierazten du.



BIZKAIKO GARAPEN IRAUNKORRAREN IKUSPEGI LABURRA
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Azterketa horretatik ondoriozta

dezakegu garapen iraunkorreko

eredu bat ezartzeko joera

positiboa dagoela, oro har.



HAUTEMANDAKO BIZI-KALITATEA
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Bizkaiko herritar gehienak pozik daude euren bizi-kalitatearekin. Halatan, herritarren %80k adierazi du

pozik dagoela. Halere, azpimarratu egin behar dugu hamarkada horretan zehar etengabe murriztu dela

(murrizketa apala den arren) euren bizi-kalitateaz pozik dauden herritarren ehunekoa.

Bizi-kalitatea galdu delako sentsazioa batez ere 2003 eta 2008 urteen artean eman

zela, justu hazkunde ekonomiko bizia izan zen garaian.

Bizi-kalitatearekiko poza adinari, ikasketa-mailari, jarduerari eta okupazio-tasari lotuta

dagoela, argi eta garbi. Guztiak ere adierazle objektiboak dira.

Bizi-kalitatearen adierazle orokorra



BIZI-KALITATEAREN ALDERDI ESPEZIFIKOAK

10

Azpimarratzekoa da inkesta bidezko

ikerketa kuantitatiboak baieztatu duenez,

ikertutako faktore horiek garrantzitsuak

direla antzemandako bizi-kalitatea

azaltzeko.

Ikerketa honen alderdi argigarrienetako bat, garapen iraunkorra eta bizi-kalitatea gauza desberdinak

direla. Izan ere, iraunkortasunari loturiko alderdiek bizi-kalitatean eragin arren, horren gainetik

agertzen dira beste elementu batzuk, kulturari eta harremanari lotuta daudenak, eta ez direnak

agertzen garapen iraunkorrari buruzko pentsaeran eta praxian. Horren adibidea da, esate baterako,

familia- eta komunitate- inguruko harremana.



BIZITZA-MAILAREN DETERMINATZAILE BATZUEKIKO GOGOBETETZE-MAILAREN BILAKAERA, EPE LUZEKO 

ALDERAKETA
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Aukeratutako bi uneen informazioa baliagarri dagoen dimentsioetan gogobetetzeak gora egin du, bi

aldagaitan izan ezik: norbere aisialdiarekin gogobetetzea eta norbere diru-sarrerekin gogobetetzea.



BIZI-KALITATE ETA IRAUNKORTASUNAREN ALDEKO NEURRIEN ERAGINAREN EBALUAZIOA
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Azpiegituren arloan hobekuntza egon

delako ustea nabarmena da. Hobekuntza

antzeman dela nabarmena da

ingurumenaren babesaren arloan,

aipatutako zarataren kasuan izan ezik,

non ez den hobekuntzarik antzeman, eta,

are gehiago, okerrera egin dela uste den

(populazioaren %39ak hala uste du).

Azkenik, gizarte-inklusioaren inguruko

arloetan hobera egin den ustearen

nabarmentasuna datu positiboa da, baina

populazioaren %50ak, langabeen babesak

eta pobretasun egoeran dauden pertsonen

babesak okerrera egin dutela uste du.



HERRI-ERAKUNDEEN EGINKIZUNA BIZI-KALITATEAREN ETA IRAUNKORTASUNAREN 

SUSTAPENEAN
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Udalak dira arlo honetan gehien lan egiten duten erakundeak. Hain zuzen, bizi-

kalitatearen alde egiten duten lana ona edo oso ona da populazioaren %36arentzat, eta

%26arentzt aldiz, txarra edo oso txarra. Bizi-kalitateari egiten dion ekarpenagatik

hoberen baloratutako bigarren erakundea Bizkaiko Foru Aldundia da: Populazioaren

%30ak uste du Aldundiaren jarduna bizi-kalitatearen mesedetan ona edo oso ona dela,

%42ak onargarria dela, eta %28ak txar edo oso txartzat jotzen du.

Eusko Jaurlaritza eta enpresek ordea, bizi-kalitateari egiten dioten

ekarpenaren harira, balorazio bereziki negatiboa jasotzen dute Bizkaian.

%41ak txar edo oso txartzat jotzen ditu Eusko Jaurlaritzaren ekintzak eta

%26ak baino ez dio on edo oso onak direla. Gainerako %33ak onargarriak

direla uste du. Enpresen kasuan, %57ak dio bizi-kalitatearen alde egiten

duten ekarpena txarra edo oso txarra dela. %31rentzat onargarria da, eta

%12ak aldiz ona edo oso ona dela uste du.



Bizi-kalitatean eragina duten alderdien artean, familiarekiko harremanak

gogobetetze handien eragiten duena da Bizkaiko biztanleen artean,

dagoenarekin gozatzeko gaitasunaz eta inguruko pertsonekiko
harremanekin batera.

Bizkaia garapen iraunkorrerako bidean dago. Ikertutako iraunkortasun adierazle

gehienek, 16tik 11k, garapen joera positibo garbia izan dute mende honetako lehen

hamarkadan, Garapen hori positiboa izan da arlo ekonomikoan eta baita ingurumen

eta baliabideen erabileraren arloan eta garapenaren gizarte inklusibotasunaren

arloan.

Zarataren adierazlean atzerakadak eta gizarte parte-hartzearen urritzea, hala nola

azken urteotako geldialdi ekonomikoak, iraunkortasunaren ikuspuntutik erabat

positiboa den panorama lausotzen dute.

Bizkaiko biztanlegoaren ehuneko handi bat pozik dago bere bizi-kalitatearekin eta hori osatzen

duten alderdiekin.

ONDORIOAK 



Azpiegituren arloan hobekuntza antzematen dela esan daiteke. Ingurumenaren babesaren
inguruan hobekuntza nabarmena antzematen da, aipatutako zarataren arazoa salbu.

Gizarte zerbitzuekin, instituzioen funtzionamenduarekin eta eurengan eragina duten
erabakietan eragin ahal izateko ahalmenarekin ez daude horren ase.

Azkenik, gizarte inklusioaren inguruko arloetan hobera egin den ustearen datua

positiboa da. Baina langabeen babesak eta pobretasun-egoeran dauden pertsonen

babesaren antzemateak behera egin du Bizkaiko populazioaren erdia baino
gehiagorentzat.

Azken finean, ikerketa honek agerian uzten du, gorabeherekin bada ere, Bizkaian aurrera egin

dela iraunkortasunaren arloan eta populazioa aurrerakada hori sumatzeko gai izan dela.

Bigarren, populazioa nabarmen pozik dago bere hezkuntza-mailarekin, osasun, etxebizitza eta

garraio publikoekin.

Gogobetetze nahikodun mailan daude kultur eta kirol ekipamenduak,

ingurumena, diru-sarrerak eta aisialdia.

Nagusiki iritzi positiboa du populazioak iraunkortasunarekin zuzenean lotutako alderdien 

garapenari buruz. 


