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ESTUDIO SOBRE EL FUTURO DE LOS SECTORES AGROALIMENTARIO Y FORESTAL-MADERERO DE EUSKADI Diagnóstico 

y Análisis de Tendencias    

Mary Iturriaga Dañobeitiak sortu zuen Cándido Iturriaga-María Dañobeitia 
Fundazioa, 1965ean, «nekazarien, abeltzainen eta, oro har, lurra lantzetik bizi diren 
guztien trebakuntza eta sustapen pertsonala, soziala eta teknikoa bultzatzeko». 
Txikia da fundazioa, eta baliabide urrikoa; hori dela eta, ezinezkoa zaionez egitura 
bat eratzea bere programa propioak garatu eta kudeatzeko, beste bide batetik jo 
du hasieratik: laguntzea merezi duten ekimenak bilatzen ditu. Hala, bada, ekimen 
ugari bultzatu eta ditu Fundazioak bere ibilbide luzean, testuinguru historiko eta 
politiko oso desberdinetan: ikerketak Euskadiko nekazaritzaren sektoreari eta 
euskal nekazarien sindikalismoaren sorrerari buruz; laguntza nekazarien 
kooperatibismoari eta ganadua kudeatzeko zentroei; laguntza Euskadiko eta 
garapen-bidean dauden herrialdeetako gazteen trebakuntzari, eta laguntza, 
azkenik, nazioarteko lankidetzari.   
  
Jakina, funtsezkoa izan da beti Fundazioarentzat zer ekimeni lagundu erabakitzea. 
Nolanahi dela ere, gehienetan asmatu dugulakoan gaude. Porroten batzuk ere izan 
ditugu, eta horiei esker ikasi dugu zer alor- edo jarduera-mota ez genukeen sustatu 
edo lagundu behar. Fundazioarentzat funtsezkoak diren bi elementu izan ditu 
oinarri gure arrakastak. Alde batetik, behar adina lagunez osatutako patronatu-
batzordea, jatorri eta kualifikazio ugariko jendea duena, oso prestatua eta oso 
proaktiboa, proposamenak egiteko, aztertzeko eta sakon eztabaidatzeko 
gaitasunaren jabea.  Bestetik, idazkaritza, patronatu-batzordearen erabakiak 
artikulatu eta betearazi dituena. 
 
2018an hasi zen Fundazioa «Euskadiko nekazaritzako elikagaien eta basogintza-
zurgintza sektoreen geroa» ikerketa martxan jartzen. Hauek ziren lanaren 
helburuak: Euskadiko nekazaritzako elikagaien eta basogintza-zurgintza sektoreen 
diagnostikoa egitea, sektore horien etorkizunerako konponbideak proposatzea, eta 
eztabaida zabala bultzatzea. Diagnostikoaren eta soluzio-proposamenen 
aberasgarri, Euskadiko nekazaritzako elikagaien eta basogintza-zurgintzaren 
sektoreetako eragile nagusi guztiek hartu behar zuten parte eztabaida horretan. 
Jakina, une hartan ez zen inor ere jabetzen COVID-19aren pandemiak gure 
gizartean eragingo zuen aldaketa izugarriaz. 1977an Fundazioak argitaratu zuen 
Miren Etxezarretaren «Euskal baserria» lanari nolabaiteko jarraipena ematea zuen 
xede gure ikerketak. Sasoi hartako euskal baserrien egoera eta etorkizuna 
aztertzea zen Etxezarretaren lanaren helburua. 
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Oraingo honi dagokionez, berriz, hau da lanaren xedea: lehenik eta behin, 
aztertzea Euskadiko eta beste erreferentzia-eremu batzuetako (Espainiako Estatua, 
Europar Batzordea eta mundua) nekazaritza, nekazaritzako elikagaiak, basogintza 
eta zurgintzaren azpisektoreetako estatistikak eta joerak; ikertzea arrakasta izan 
duten esperientziak eta konponbideak, bai nekazaritzako enpresen emaitzei, bai 
aztertutako sektoreen antolakuntza sozial, ekonomiko eta politikoari dagokionez 
(asoziazionismoa, kooperatibismoa, berrikuntzaren sustapena eta erabilera, 
finantzaketa eta abar); adituei elkarrizketak egitea aurreko atalean aipatutako alor 
guztien etorkizunerako konponbideei buruz eta, elementu horiek guztiak hartuta, 
azken diagnostikoa egitea eta gomendioak proposatzea. Metodologia deskribatzen 
duen atalean ageri denez, oro har bere horretan utzi ditugu fase guztiak, baina 
amaiera aldera salbuespenen bat ageri da, COVID-19a dela eta. 
  
Eskerrak ematen dizkie Fundazioak lan hau egiten lagundu diguten gizon-emakume 
eta erakunde guztiei: Eusko Jaurlaritzari, laguntza intelektual eta finantzarioagatik; 
eta gurekin jardun diren aditu guztiei —batez ere PROSPEKTIKERreko Oihana 
Hernáez, Xabier Garabita eta Ibon Zugastiri—, ekimenaren buru aritzeagatik eta 
iradokizunak onartzean erakutsi duten zalutasunagatik. 
 

Cándido Iturriaga-María Dañobeitia Fundazioaren patronatu-batzordea 
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LABURPEN EXEKUTIBOA 
 
 
Lau atal ditu ikerketak, ondo bereiziak laurak: sektorearen diagnostikoa, joeren 
azterketa, nekazaritzako enpresen jardunbide egokiak eta AMIA analisia. Amaieran, 
proiektuko aholkularitza-taldearen zenbait gomendio ditu, nekazaritzako elikagaien 
eta basogintza-zurgintzaren sektoreentzat prestatuak, 2030. urteari begira. 
 
Sektorearen sei atal esanguratsu aztertzen ditu diagnostikoak, ikuspegi sozial, 
ekonomiko eta politikotik begiratuta.  
 
 
DEMOGRAFIA ETA LANDA-EREMUKO BIZTANLERIA 
 
Nekazaritzako errentak gainerako jardueretakoekin alderatuta, hau da ondorioa: 
nekazaritzan, abeltzaintzan, basogintzan eta arrantzan lan egiten dutenen errenta 
pertsonala da baxuena, dezenteko aldeagatik gainera. Ikerketa honek xede duen 
jardueran, urtean 18.310 eurokoa da batez besteko errenta, hots, errentarik 
handiena duen sektorean baino askoz txikiagoa. Finantza eta higiezinen 
sektoreetako jarduerak eta enpresetarako zerbitzuak dira errenta handienekoak, 
eta 41.030 eurokoa da batez besteko errenta.<  
 
 
EUSKARA 
 
Datuak eremuka aztertuta, 2016an landa-eremuetan bizi zen EAEko 2.122.895 
biztanleen % 28,7 (609.285 lagun). EAEko landa-eremuko biztanleria osoaren 
% 55,1 (335.888 lagun) euskaldunak ziren, % 16,1 ia-euskaldunak (98.373 lagun), 
eta gainerakoak (% 28,8) erdaldunak.  
 
 
JARDUERA EKONOMIKOA  
 
Eustaten datuen arabera, 2019an 174.771 enpresa zituen Euskal Autonomia 
Erkidegoak (EAE), eta horietatik % 3,7 bakarrik ziren nekazaritza-, abeltzaintza- 
eta arrantza-sektorekoak. Sektore horretan, 12.258 lagunek egiten zuten lan, hau 
da, EAEko herritar landunen % 1,3k. 
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Azpisektoreei dagokienez, gora egin du abeltzaintzako ustiategien produktibitateak. 
Behi-aziendaren sektorean, etengabe txikitu da ustiategien eta buruen kopurua 
2007-2017 epean; aldiz, esnearen ekoizpena % 10,4 igo da 2013tik 2017ra. 
Arrazoi hauek eragin zuten joera bikoitz hori: azienden hobekuntza genetikoak, 
ustiategien espezializazioak eta teknologia berrien erabilerak, zeinei esker areagotu 
egin baita EAEko ustiategien esne-ekoizpena, nahiz eta behi gutxiago eduki. 
Antzeko bilakaera izan dute ardi- eta ahuntz-aziendek ere. 
 
Bestalde, EAEko 2018ko BPGd-a sektoreka aztertuta, hona emaitza: nekazaritza, 
abeltzaintza eta arrantzaren sektoreari % 0,96 besterik ez dagokio; hau da, 
659.408.000 euro. Zerbitzuen sektorea da BPGd-aren zatirik handiena sortzen 
duena (% 69); ondoren, industria eta energia (% 24,3), eta, azkenik eraikuntza 
(% 5,8).  
 
 
LAN-MERKATUA ETA LANDA-EREMUKO GIZA KAPITALA 
 
2019ko irailean, EAEn 964.421 lagun zeuden Gizarte Segurantzara afiliatuta, 
erregimen guztiak barne hartuta. Nekazaritzako sistema bereziak, berriz, 5.286 
afiliatu zeuden Euskadin; hain zuzen, EAEko afiliatu guztien % 0,55.  
 
EAEko ekonomiaren lau sektore nagusietako biztanleria landunari dagokionez, 
berriz, nekazaritzak du pisurik txikiena (biztanleria landunaren % 1,06, 9.899 
lagun).  
 
Sektore horretako landunen trebakuntza-mailari dagokionez, lehen mailako 
ikasketak ditu % 43,66k (4.352 lagun); ikasketa profesionalak, berriz, % 20,23k 
(2.016), eta, azkenik, bigarren mailako ikasketak % 18,6k (1.854 lagun). Deigarria 
da % 10,67k (1.063 lagun) goi-mailako ikasketak dituela. Seguru aski, hazten 
jarraituko du portzentaje horrek datozen urteotan, batez ere sektorea 
profesionalizatzeko eta jendea trebatzeko Eusko Jaurlaritzak ematen dituen 
laguntzei esker. 
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AZPIEGITURAK, EKIPAMENDUAK ETA ZERBITZUAK 
 
EAEko lehen sektoreko IKT ekipamenduei dagokienez, euskal ekonomiaren 
gainerako sektoreetatik urrun zebilen artean 2016an, telefono mugikorraren 
erabileran izan ezik (% 85,2). Ordenagailuen (% 53,1), posta elektronikoaren 
(% 46,1) eta Interneten erabilera (% 51,1) beste jarduera-sektore batzuetan baino 
urriagoa zen. Webguneren baten bidez sarean diharduten enpresak edo 
merkataritza elektronikoan aritzen direnak % 6,1 eta % 3,9 ziren, hurrenez hurren; 
sektore guztien batezbestekoa, aldiz, % 49,9 eta % 25,6 ziren, Eustaten artikulu 
baten arabera. Dena dela, asko aldatzen da egoera hori ustiategi batzuetatik beste 
batzuetara, haien tamaina zein den.  
 
Bestalde, mugatua da EAEko landa-lurzorua, eta orografia konplexukoa; hori dela 
eta, lurraren erabilerari buruzko estrategia berrikustea da administrazio publikoen 
prozesu arautzailearen erronka nagusietako bat. 
 
 
ERREGULAZIO-ESPARRUA 
 
Azkenik, sektorearen jarduera baldintzatzen duen erregulazio-esparrua aztertu 
dugu. Europar Batasunetik iristen dira sektoreko politikarik gehienak, eta haien 
arabera ezartzen dituzte herrialde bakoitzeko gobernuek beren ekintza-planak. 
Europar Batasunak alor horretan duen funtzionamendua aztertu dugu, bai eta 
erregulazio-esparruaren erronka nagusiak ere.  
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JOEREN AZTERKETA 
 
Sektoreko zenbait adituren laguntzarekin, sektore horri eragiten dioten joera orokor 
batzuk identifikatu ditugu, eta egun sektoreak EAEn dituen erronka nagusiekin lotu: 
 
JOERA SOZIALAK 
 
• Gizarte zahartuak 
• Emakumeen eta gizonen 

berdintasuna areagotzea  
• Megahiriak Eremu urbanizatuagoak 
• Aldaketak familia-egituran 
• Trebakuntza-aukera gehiago eta 

prestakuntzaren dibertsifikazioa 
• Kontsumitzaile gehiago, eta kezka 

handiagoa gai etikoak eta 
pribatutasuna direla eta 

• Enplegu-proiekzioak 
• Pandemiak: COVID-19a 

EAE-AREN ERRONKAK 
 
• Biztanleriaren zahartzea eta 

belaunaldien arteko erreleboa 
• Genero-berdintasuna 
• Landa-eremuak jendez hustea 
• Landa-eremuetan azpiegiturak 

sustatzea eta hobetzea 
• Kultura-aldaketa 
• Prestakuntza-eskaintza aldatzea 
• Aldaketak kontsumo-ohituretan 
• Giza kapitalaren beharra 
• Tokian tokiko ekoizpen-ahalmena 

 
 
JOERA TEKNOLOGIKOAK 
 
• Azienda-ustiategi digitalak 
• Nekazaritza intentsiboa, barazki-

berotegi digitalizatuetan 
• Baso-ustiategi digitalizatuak 
• Animalia- eta landare-bioteknologia 
• Finantza-konponbide digitalak 

nekazaritzaren alderdi 
komertzialerako 

EAE-AREN ERRONKAK 
 
• Telekomunikazioak eta haien 

eskuragarritasuna hobetzea 
• Ustiategien errentagarritasuna 

areagotzea, teknologia berriak 
erabiliz 

 

 
JOERA EKONOMIKOAK 
 
• Crowdsouringa, ekonomia partekatua 

eta Peer-To-Peer plataformak  
• Aldaketak lan-merkatuan 
• Nekazaritzaren jasangarritasun 

ekonomikoa 

EAE-AREN ERRONKAK 
 
• Kooperatibismoa, lankidetzarako 

tresna 
• Kudeatzeko eta ekoizteko eredu 

berriak 
• Merkatuaren aukerak areagotzea 
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INGURUMEN-JOERAK 
• Klima-aldaketa 
• Baliabide materialen mugak 
• Elikagaien hondakinak gutxitzea 
• Eredu energetikoa eta mugikortasun 

jasangarria 
• Ingurumen-politikak, fiskalitatea eta 

ingurumen-erregulazioa 
• Ekonomia zirkularrerako trantsizioa 

EAE-AREN ERRONKAK 
• Ekoizpena ingurumen-presioarekin 

bateratzea 
• Ekoizpen ekologikoa eta jasangarria 
• Itun Berdea aintzat hartzea 

 
JOERA POLITIKOAK 

 
• 2020 ondorengo Nekazaritza Politika 

Bateratua (NPB)  
• Sektorearen beharrak, 2014-2020ko 

EAEren LGParen arabera 
• Nazio Batuen Nekazaritza 

Familiarraren Hamarkada 
 

EAE-AREN ERRONKAK 
• Finantzaketa publikoa eta pribatua 

bultzatzea  
• Kooperatibismoa eta elkarteetan 

parte hartzea bultzatzea 
• Sektoreak ingurumenaren alde egiten 

duen lana ikusgai jartzea 
• Nekazari gazteentzako trebakuntza 

eta lanbideratzeko planak aldatzea 
• Laguntza fiskalik eza Ekintzailetza 

sustatzeko neurri fiskalak ezarri 
behar dira 

• Nekazariek kobratzen dituzten 
prezioak KPIa adina gutxienez igo 
daitezen bermatzea 

• Ingurumenerako onuragarria den eta 
ekoizle txikiari kalterik egiten ez dion 
baso-estrategia jasangarria aplikatzea  

• Ustiategien titular izatera bultzatzea 
emakumeak, bai eta kooperatiba, 
elkarte zein sindikatuetako 
erabakitze-organoetan parte hartzera 
ere 

 
 



   

EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 

IKERKETA. Diagnostikoa eta joeren azterketa   6 

 

JARDUNBIDE EGOKIAK 
 
Sektoreko aditu esanguratsu batzuekin elkarlanean identifikatu dira ikerketa 
honetan azaltzen diren jardunbide egokiak, eta kontsumo-joerekin daude lotuta: «-
dun» eta «gabe» produktuak; politika publikoen programak (Correosen «geratzen 
den jendearentzako programak» ekimenaren antzekoak), eta berrikuntza 
teknologikoak aplikatzea nekazaritzako elikagaietan, abeltzaintzan eta basogintzan 
(esate baterako, droneak erabiltzea, edo abelburuen erditzeaz abisatzen duten 
sistemak). 
 
Horrez gain, nazioarteko jardunbide egoki batzuk ere ageri dira, nekazaritzako 
sektorean gobernuek aplikatzen dituztenak, hain justu ere. Hona zenbait adibide: 
Suitzak nekazarien eta basozaintzako langileen errentaren % 80 finantzatzen du 
ingurumenaren alde egiten duten lanagatik; Frantzian, SAFERek arautzen du 
baserrien salerosketa; eta Portugalek nekazaritza familiarraren estatutua eta landa-
eremuko enpresaburu gaztearen estatutua ditu. 
 
 
AMIA 
 
Eragileek aipatutako puntu horiek guztiak funtsezkoak izaki, indargune nagusietatik 
azpimarratzekoak dira sektorean dihardutenen esperientzia handia, EAEko eta 
sektoreko lankidetza-kultura, komertzializazio nahiko ziurtatua eta kalitateko 
produktuei lehentasuna ematea.  
 
Sektorearen ahulgune nagusiak, berriz, honako hauek dira: ustiategien 
errentagarritasun urria, eta bizi-kalitate eskasa beste jarduera-sektore batzuekiko. 
Belaunaldi arteko erreleboa premiazkoa dela adierazten dute ahulgune horiek. Honi 
eman behar diote lehentasuna sektoreko eragileek: ustiategien errentagarritasuna 
areagotzeari eta bizi-kalitatea hobetzeari. Hartara, erreleborik ezaren arazoa 
desagertu eta sektorea erakargarriagoa izango litzateke. 
 
Belaunaldi arteko erreleborik ezaz gain, hauek dira sektoreari eragin diezaioketen 
beste mehatxu larri batzuk: lantzeko lurrik eza, merkatuen presioa, ustiategiak 
uztea eta, horren ondorioz, landa-eremuak jendez hustea ustiategien 
errentagarritasun txikia dela eta. 
 
Aukerei dagokienez, berriz, EAEko nekazaritzako elikagaien sektoreko produktu 
gehienak ez dira aski herrialdeko biztanleriaren elikadura-eskaria asetzeko; 
horrenbestez, hazteko eta ustiategien errentagarritasuna handitzeko tarte handia 
dago. Herritarrek, bestalde, geroz eta ingurumen-kontzientzia handiagoa dute, eta 
bertako produktu jasangarriak kontsumitzen saiatzen dira. Joera horretaz 
baliaturik, bertako produktuen onurak ezagutarazi egin behar ditu sektoreak, eta 
produktu-eskaintza areagotu, hemengo merkatua hornitzeko. 
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ONDORIOAK 
 
Sektorearen diagnostikoa eginda, eta eragile nagusiek eta AMIA azterketak 
aipatutako joera orokorrak, erronkak eta desafioak aztertu ondoren, sektorearen 
egungo egoera hobetzeko erronka nagusi bat eta bigarren mailako hiru erronka 
identifikatu ditu proiektuaren aholkularitza-taldeak. 
 
Ustiategien errentagarritasuna areagotzea da sektorearen erronka nagusia, 
nekazarien bizi-kalitatea eta sektorearen lehiakortasuna hobetzeko. Hartara, 
belaunaldi berrietako gazteentzat erakargarriagoa litzateke sektorea, eta horrek 
belaunaldi arteko erreleboa ziurtatuko luke. 
 
Ustiategien tamainak handitu egin behar du; eta ezin bada azalera handitu, 
produktibitatea areagotu behar da. Teknologia digitalak eta automatizatuak 
dituzten egungo ekoizpen-sistema berriei esker, hobeto kontrolatzen da ustiategia, 
eta errendimendu hobea lortzen, ekoizpenaren eta ekonomiaren aldetik.  
 
Produktuak eraldatzeko lerro berriek, bestalde, eskaintza dibertsifikatzeko eta, are 
garrantzitsuagoa, gure produktuen BALIO ERANTSIA areagotzeko aukera ematen 
dute; hori dela eta, merkatu-hobi gehiagotara hel daiteke sektorea, NEGOZIO-
AHALMEN handiagoa izan baitezake, eta, beraz, etekin ekonomiko hobea jaso eta 
errazago merkaturatu teknologia berrien erabilerak eragindako ekoizpen gehigarria.  
 
Bestalde, teknologia digital berrietara egokitu behar da sektorea, eskaintzaren eta 
eskariaren arteko topagune gisa jardungo diren salmenta-plataforma digitalak 
sortuz. Gizarte geroz eta konektatuago honetan, nahitaez eskaini behar dira 
produktuak kontsumitzaileek erabiltzen dituzten banaketa-sareetan. 
 
Erronka sekundarioen artean, hau ere aipatzen da: etengabeko eta kalitatezko 
prestakuntza behar da, premia berrietara egokitua. 
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Ezagutza-maila handiko prestakuntza-lerroak sustatu behar dira, bai ekoizpen-
prozesu berritzaile eta jasangarriei buruzkoak, bai enpresa-kudeaketari buruzkoak. 
Enpresa gisa kudeatu behar dira ustiategiak, halaxe baitira, eta haien arduradunek 
enpresa-alorreko ezagutzak izan behar dituzte: finantzez, marketinaz eta 
kudeaketa-ereduez, besteak beste. Gainera, mailakatua izan behar du lan-
merkaturako bideak: praktikak eta lan-kontratuak lehendik dauden ustiategietan, 
edo proiektu berritzaileak sustatzeko ekimen monitorizatuak. LHko ikasle batek 
prestakuntza-epea amaitu eta milioi-erdi euroko enpresa bat sortuko duela ez du 
inork pentsatzen. Bada, nekazaritzan ere hasi behar da ikuspegi hori aplikatzen. Ez 
da presarik izan behar sektorea ondo ezagutzen ez duten langileek ustiategi berriak 
sortzea sustatzeko. Pazientziaz jardun behar dute sektoreak eta administrazio 
publikoak; prestakuntza ona eskaini behar dute, egokitua eta jarraitua, eta lan-
merkatuan sartzeko prozesu egokia ahalbidetzen duena, beste jarduera-sektore 
batzuetan bezala (industrian eta zerbitzuetan, adibidez). 
 
Identifikatutako bigarren mailako beste erronka bat sektorearen ahalegin 
bikaina ikusgai jartzea da, zeren eta ekosistemak zaintzeko ingurumen-lan 
handia egiten baitu, bertako produktuak, jasangarriak eta kalitatekoak ekoizteaz 
gain. 
 
Produktuari dagokionez, berriz, oso zorrotzak dira ekoizpen-prozesuei buruzko 
EAEko araudiak. Horri esker, bertako nekazaritza-produktuak, kalitatezkoak eta 
jasangarriak eskura ditzakete kontsumitzaileek. Oso garrantzitsua da irizpide hori: 
jasangarriak izan behar dute bertako produktuek, gizarteari zein ingurumenari 
dagokienez. Baina, horretarako, jenderaari EZAGUTZERA EMAN behar zaio hori 
guztia, sentsibilizazio- eta kontzientziazio-kanpainen bidez, kontsumitzaileek 
bertako produktuak jasangarritasunarekin uztar ditzan. Elikagai jasangarrien 
kontsumoan «hezi» behar dute herritarrek, eta hau ulertu kontsumitzaileek: EAEko 
nekazaritzako elikagaien edo basogintzaren sektoreko produkturen bat 
kontsumitzen badute, kalitate handiko produktu bat dute esku artean, eta, gainera, 
ingurumena zaintzen eta lurraldearen egitura ekonomikoa hobetzen laguntzen ari 
direla. BERTAKOA = JASANGARRIA; horrelakoa izan behar du EAEko ekoizpenak, 
eta horrela ikusi behar du kontsumitzaileak sektore hori. 
 
Identifikatutako bigarren mailako hirugarren erronka, azkenik, sektoreko 
eragileen arteko lankidetza sustatzeko beharra dugu. 
 
Elarrekin eseri behar dute sektoreko eragileek, hitz egin eta alorreko arazoei 
konponbideak bilatu, eta estrategia bateratua erabaki, lankidetza-irizpide garbiak 
ezarrita. Zenbat eta sakabanatuagoa sektorea, orduan eta errazagoa hura 
desagertzea; horregatik, indarrak batu egin behar dituzte, egoerari aurre egin, eta 
alde batera utzi desadostasun eta interes indibidualak, sektore osoa aintzat hartuta. 
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Lankidetza-moduen artetik, berriz, kooperatibismoari eman behar zaio 
lehentasuna, sektorean zeharka txertatuz. Diagnostikoan azaldu dugunez, 
kooperatibetako ustiategiek eskuratzen dute errenta ekonomikorik handiena. Hori 
dela eta, lehentasuna eman behar zaio kooperatibismoa sustatzeari, eta lehendik 
dauden ustiategiak beren jarduera-alorreko kooperatibetara biltzea eta, behar 
izanez gero, kooperatiba berriak sortzea bultzatu. Eta, batez ere, administrazio 
publikoek diskriminazio positiboa aplikatu behar diete, irmoki, kooperatibetara 
biltzen diren ustiategi berriei eta lehendik zeudenei. 
 
Bestalde, bada sektoreko eragile guztiek erkide duten ezaugarri bat, oso 
lagungarria egungo egoera aldatzeko: esperientzia, eta beren lanarekiko duten 
konpromisoa eta grina. Sektoreak aurrera egitea eta ez desagertzea nahi du jende 
horrek guztiak, eta beren alorrarekiko atxikimendu horrek bereizten ditu gainerako 
jarduera ekonomikoetatik. Egiten duen hori maite du sektoreko jendeak, eta 
horregatik jardun behar dute elkarlanean helburu komuna lortzeko. Lehendik ere 
asmatu izan dute garai berrietara egokitzen, eta geroz eta emaitza hobeak lortzen 
baliabide gutxiagorekin; horrenbestez, sektoreko eragile guztiak elkarrekin saiatzen 
badira aipatutako erronkei aurre egiten eta EAEko herritarren laguntza jasotzen 
badute, aukera handiak izango ditugu sektorearen egoera hobetzeko.  
 
Azkenik, aipa ditzagun COVID-19ak eragindako osasun-krisia eta horren 
ondorioz 2020an munduko biztanleria pairatzen ari den egoera. Pandemiaren 
ondorioei aurrea hartzeko, zalantzan jarri behar da elikadura-sistemaren 
jasangarritasun ekologiko, sozial eta ekonomikoa, eta bestelako ekoizpen-, 
banaketa- eta kontsumo-eredu batzuetarako trantsizioa sustatzen duten neurriak 
bultzatu. 
 
Egungo testuinguruan, konponbide nagusietako bat tokian tokiko ekoizpena eta 
kontsumoa sustatzean datza. Nekazaritzako elikagaien katea eteteko arriskua 
gutxitu egingo luke horrek, bai eta murriztu ere COVID-19ak eragiten duen 
ziurgabetasuna. 
 
Bertako ekoizpena eta kontsumoa bultzatzeak izan behar du lehentasun 
nagusietakoa egungo egoera honetan, eta, ahal dela, ekoizpen agroekologikoaren 
alde egin behar da, hobeto zaintzen baitu lurraldea eta ingurumen-inpaktu 
txikiagoa eragiten baitu. Horretarako, ustiategi txikiei eta ertainei laguntzeko 
estrategiak eratu behar dira, ekoizpenari jarraipena emateko aukera dakarten 
neurri ekonomikoak eta fiskalak barne direla. 
 
Bistakoa denez, COVID-19ak eragindako egoera berriak areagotu egingo ditu 
lehendik geneuzkan arazoak, eta beste batzuk sortuko. Hori guztia gainditzeko, alor 
publikoko eta pribatuko eragileen arteko adostasun zabala behar dugu, sinergiak 
sor ditzaten, eta IRMOKI betearazi gehiengoak onartzen duena. 
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1. AURREKARIAK 
 
 
1.1. SARRERA 
 
Cándido Iturriaga eta María Dañobeitia Fundazioaren eta Eusko Jaurlaritzako 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako Sailburuordetzaren ekimen bat izan 
zen txosten honen sorburua, EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA 
BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 
IKERKETA egitea proposatu baitzuten. 
 
Sektore horiei buruz erredakzio-taldeak daukan ezagutzaren ekarpena baliatu da 
ikerketa egiteko; izan ere, gogoeta estrategikoko zenbait proiektutan jarduteko 
aukera izan du taldeak aurreko urteetan, bai eta erakundeak kudeatzeko 
sektorekako zenbait alorretan ere. 
 
Agiriaren kapitulu honetan, helburuen laburpena, proiektua gauzatzeko prozesua 
eta lan-metodologia jaso dira.  
 
 
1.2. HELBURUAK ETA METODOLOGIA 
 
Euskadiko nekazaritzako elikagaien eta basogintza-zurgintzaren etorkizunari 
buruzko azterketak sektore horien potentzial ekonomikoa identifikatzen du, 
lurraldeka, eta haien ahulguneak eta indarguneak bereizten, egun ditugun erronkei 
erantzuteko bide-orria proposatzeko eta, bide batez, partaide den lurralde-eremuan 
kokatzeko. Euskadiko nekazaritzako elikagaien eta basogintza-zurgintzaren 
sektoreen balio-kate osoa aintzat harturik garatu da zeregin hori. 
 
Honenbestez, helburu orokor hau du proiektuak: 
 
 
 
 
 
Berariazko helburu hauek ditu helburu nagusiak:  
 

a) Etorkizunerako soluzioak eskaintzea sektore horietarako. 
b) Eztabaida zabala martxan jartzea, Euskadiko nekazaritzako elikagaien eta 

basogintza-zurgintzaren sektoreetako eragile esanguratsuak tartean direla, 
diagnostikoa eta soluzio-proposamena aberasteko. Metodologia eta faseak. 
Aurkeztutako helburuei jarraikiz, lan-fase hauen arabera garatu da ikerketa: 

 
 

“Euskadiko nekazaritzako elikagaien eta basogintza-
zurgintzaren sektoreen etorkizuna aztertzea”. 
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1.3. METODOLOGIA ETA FASEAK 
 
Planteaturiko helburuei erantzunez, azterketa jarraian zehazten diren lan-faseak 
erabiliz garatu da. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 FASEA
ANTOLAKETA

1 FASEA
SEKTOREEN DIAGNOSTIKOA

2 FASEA
PROPOSAMENAK 

KONTRASTATU ETA 
DEFINITZEA: EKINTZA-PLANA

Proiektua antolatu 
eta abiaraztea

Kabineteko lana

Proiektu Batzordea Proiektu BatzordeaProiektu Batzordea

Kabineteko lana Kabineteko lana

Elkarrizketak Foro Estrategikoa

Informazioa bildu

Joeren analisia

Sektoreen diagnostikoa. 
AMIA

Diagnostikoaren kontrastea 
agenteekin

Sektoreen diagnostikoa eta 
ekintza-plana



   

EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 

IKERKETA. Diagnostikoa eta joeren azterketa   Orrialdea 12 
 

2. DIAGNOSTIKOA 
 
 
2.1. LURRALDE- ETA LANDA-TESTUINGURUAK  
 
Atal honen helburua: Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) egungo testuinguruan 
kokatzea, eskualdeko lurralde-, geografia- eta landa-alorrei dagokienez. Munduko 
Landa Foroak eta Hazi Fundazioak egindako zenbait ikerketatatik hartuak dira 
hurrengo atalean ageri diren datuak. Lehen sektorearen eta elikagaienaren 
lehiakortasuna eta jasangarritasuna sustatzea dute helburu nagusi erakunde 
horiek, eta EAEko landa-eremuaren eta kostaldearen garapen jasangarria 
bultzatzea. 
 
 
KOKAPENA ETA AZALERA 
 
Euskal Autonomia Erkidegoak (EAE) 7.234 km2-ko azalera du, eta hiru lurralde 
historiko: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Autogobernu-sistema propioa du EAEk, eta 
honako hauek ditu mugakide: iparraldetik, Kantauri itsasoa; mendebaldetik, 
Kantabriako eta Gaztela eta Leongo autonomia-erkidegoak; hegoaldetik, Errioxako 
autonomia-erkidegoa; ekialdetik, Nafarroako Foru Erkidegoa eta Frantziako Pirinio 
Atlantikoetako Departamendua (Akitaniako eskualdea). 
 
Beraz, «kantauriar-piriniotar errotula» deritzon horretan bete-betean kokaturik 
dago, Galiziatik Mediterraneoraino mendikateak duen gunerik ibilgarrienean. Iberiar 
Penintsularen eta Europako gainerako herrialdeen arteko ekonomia-korridorearen 
erdian dago; ondorioz, handia da hiri-lurraren eta azpiegituren eskaria. Jakina, 
eragin nabarmena du horrek lurzoruaren erabilgarritasunean, zeina landa-lurrarekin 
lehiatzen baita. Hori da, hain zuzen, sektorearen arazo nagusietako bat. 
 
Klimari dagokionez, berriz, giro atlantikoaren eta mediterraneoaren arteko 
trantsizio-eremuan dago Euskadi. Bi faktore horien eraginez sortutako egoera 
fisikoak eta kulturalak ageri ditu euskal lurraldearen paisaia-aniztasunak 
(landazabalak, basoak, mendiko larreak, soroak…), non argi bereizten baitira eremu 
kantauriarra (ozeanikoa) eta kontinental-mediterraneoa. Funtsezkoa du bereizketa 
hori Euskadiko nekazaritzaren aniztasunak. 
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BIZTANLERIA 
 
2.1888.017 biztanle ditu EAEk (2019/01/01), eta 302 biztanle/km2-ko batez 
besteko dentsitatea. ELGEren landa-eremuaren definizioaren arabera 
(Kontseiluaren 2006/144/EB Erabakia), EAE hiri-eskualdea da batez ere, 
biztanleriaren % 8 bakarrik bizi baita 150 bizt./km2-ko dentsitateaz beheko 
udalerrietan (2011). Hala eta guztiz ere, alde handiak daude kostako lurraldeetatik 
(Bizkaia eta Gipuzkoa, biak ere hiri-izaera nabarmenekoak) Arabara, zeinaren 
zatirik handiena isurialde mediterraneoan baitago eta «nabarmen landatartzat» jo 
baitaiteke (biztanleriaren % 19 bizi da 150 bizt./km2-ko dentsitatea duten 
udalerrietan).  
 
Azken urteotan, gora egin dute apur bat bai biztanleriak, bai jaiotza-tasak. Landa-
eremuetako biztanleria % 15,75 igo da 2001etik (153.352 biztanle) 2011ra 
(177.058 biztanle); EAEn, berriz, % 4,67koa izan zen batez besteko igoera. Dena 
dela, hazkundea ez zen homogeneoa izan, batez ere haran edo udalerrietako 
«hiriburuetan» nabaritu baita, herri txikiagoen kaltetan. Biztanleriaren zahartze-
maila ere kontuan izan beharrekoa alderdia da: 2019ko urtarrilaren 1ean, 65 urte 
edo gehiago zituen populazioaren % 22,25ek (486.738 biztanle). 
 
 
DEFINIZIO POLITIKOA ETA ADMINISTRATIBOA 
 
Ez da erraza «euskal lurraldea» deritzonaz inolako gogoetarik egitea ezaugarri 
administratibo eta politikoak kontuan izan gabe. Biztanle asko dituen lurralde txikia 
da EAE, eta Estatu Espainiarreko autonomia-erkidego gisa dago antolatuta. 
«Kontzertu ekonomikoa» deritzon ituna du EAEk Estatuarekin. Ondorioz, zerga-
autonomia erabatekoa dauka eta, beraz, bere politika sozioekonomikoa autonomiaz 
antolatzeko ahalmen handia: garapen ekonomikoa, hezkuntza, osasun-zerbitzuak, 
I+G+B, lurralde-politika… eta, jakina, nekazaritzaren, basozaintzaren eta landa-
eremuaren garapena. 
 
Funtsezkoak ditu eskumen-konplexutasun hori eta Estatuarekiko autonomia-maila 
handia «garapenaren euskal ereduak». Bestalde, eta diferentzia politikoak 
gorabehera, altuak dira EAEko gizartearen barne-kohesioa, berdintasun soziala, 
nortasuna («erronkei ekiteko eta etorkizuna definitzeko moduak» markatua), bere 
lurraldearen ezagutza-maila eta egoera kudeatzeko gaitasuna. 
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LURRALDEA ERABILTZEKO MODUAK  
 
Kokapen geografikoak eta lurralde itsastarra zein menditarra izateak dakartzan 
klima- eta erliebe-diferentziak direla medio, ondo bereizitako lau eremu geografiko 
nagusi ditu EAEk: kostaldea eta kostaldearen ingurua (Bizkaiko eta Gipuzkoako 
zenbait eskualde), barrualdeko kantauriar haranak (hiru lurraldeetako zenbait 
eskualde), eremu kontinental mediterraneoa (Arabako zenbait eskualde) eta 
Ebroren ibaiertza (Arabako zenbait eskualde). Nekazaritzako eta basogintzako 
ekoizpen-mota oso desberdinak dituzte lau eremu horiek. 

Lurraldearen % 12 soroak eta baratzeak dira; % 25 baino gehixeago, belardiak eta 
larreak; % 55 inguru, basoak, eta gainerako % 8a, berriz, hiri-lurrak. Alabaina, 
alde handiak daude iparraldearen eta hegoaldearen artean. 
 
Aniztasun-testuinguru horretan, bi kokapen- eta ekoizpen-modu nagusitu dira 
landa-eremuan: 
 

 Baserria da landa-habitat bereizgarria EAEko kantauriar eremuan (Bizkaia, 
Gipuzkoa eta Arabako iparraldea). Hasieran, erreprodukzio sozialeko eta 
ekoizpen ekonomikoko eredu autarkiko eta autojasangarri bati jarraitzen 
zion baserriak; familia-egitura zuen, eta lurraldearen erabilera oso berezia. 
Lurraldean uzten duen marka, berriz, habitat sakabanatua da, eta 
landazabal-paisaia eratzen dute, mosaiko gisa, etxearen inguruko barazki- 
eta fruta-soro txikiek, muga eta ibaiertzetako hostozabalen zuhaiztiek, sega-
belardiek eta konifero-basoek (iragan mendearen erdialdera arte zereal-
soroak zeuden mendi-magaletan), basoek eta, lekurik altuenetan, mendiko 
larreek, gailur harritsuen atariko modura (EAEko udalerrien % 85 mendiko 
gisa katalogatuta dauzka Europar Batasunak). 
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 Euskadiko eremu kontinentalean eta mediterraneoan, batik bat Arabako 
erdialdean eta hegoaldean, soroz (kontinentalak lurraldearen parterik 
handienean, eta mahastiak Arabako Errioxan), larrez eta mendi-magaletako 
hostozabalen basoz inguratutako herriek osatzen dute landa-habitata. 
Lekurik garaienetan, berriz, mendiko larreak ere badaude. 

 

 
 
Baina beste faktore batzuk direla medio (Frantzia eta Iberiar Penintsula uztartzen 
dituen korridorearekiko kokapena, biztanle-dentsitate handia), Euskadiko lurraldean 
oso estua da landa- eta hiri-eremuen arteko lotura, batez ere jende gehien bizi den 
inguruetan. Zenbait aukera dakarzkio landa-eremuari lotura horrek, baina, aldi 
berean, presio handia lurzoruari, zeina landa-jardueretarako erabiltzeko aukera 
mugatu egiten baitu.  
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AURREKARIAK ETA LURRALDEA KUDEATZEKO TRESNEN BILAKAERA 

1980ko hamarkadan, Euskadiko erakunde demokratiko eta autonomiko berriek 
hainbat eskumen eskuratu berritan, kontrolik gabeko hiri- eta industria-hazkundetik 
ari zen irteten gure lurraldea. Batez ere XX. mendearen bigarren erdian, herritarrak 
bizi ziren ingurunea nabarmen hondatu zuten hazkunde horren ondorioek. 
Industrializazio-prozesuak ekarri zuen migrazio-dinamika zela medio, biztanleria 
leku jakin batzuetan kontzentratu zen, eta desoreka handiak sortu ziren eskualdeen 
artean. Hiri industrial trinkoaren eredua sortu zen sasoi hartan, eta gure ingurune 
fisikoak bereizgarri dituen hirigune tradizionaletan zein korridore estuetan metatzen 
ziren bizilekuak eta industria; honenbestez, eredu orekatuago baterantz jo beharra 
zegoen, Euskadiko egoera sozial berrira egokitzeko.  
 
Azken batean, lurraldearen garapenak ingurune fisikoa zaintzeko, birgaitzeko eta 
balioesteko estrategia orokor baten araberakoa izan behar zuela nabarmendu zen, 
ikusirik euskal lurraldea trantsizio-garai batean zegoela. Izan ere, herrialde 
industrializatu bati dagokion antolamendu-eredu batetik teknologia berrien 
garrantziaz ohartzen zen beste batera ari zen aldatzen Euskadi, eta aro berri 
horretan desorekak, gabeziak eta desabantailak zuzendu eta hazkunde egonkor eta 
jasangarri bati ekin behar zitzaion. 
 
Hona kontuan izan beharreko beste datu bat: Autonomia Estatutua (1979) garatzen 
hasi eta Euskadik bere gain hartu zituenean lurralde-antolamenduaren gaineko 
eskumen gehienak, orduan hasi ziren EAEko administrazioak erantzun zuzena eta 
egokitua ematen gizartearen eta lurraldearen premia berriei. 
 
 
GAUR EGUN 
 
Lehen, funtzio ongi zehaztuak eta hierarkizatuak zituen lurraldeak; egitura 
ekonomikoei estu loturik zegoen, hiri nagusien eta industria- zein landa-guneen 
inguruan antolatua. Baina eredu hartatik beste batera, eskualde-hirira, aldatu da, 
non geroz eta eremu zabalago eta ugariagoetan hedatzen baitira guneen, funtzioen 
eta jardueren mugak. 
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Eskualde-hiri baten itxura geroz eta handiagoa du EAEk, lurraldearen araberako 
hiru ezaugarri hauen eraginez: 
 

 Hiriaren eta lurraldea okupatzeko modu berrien hedapena: landaguneen eta 
dinamika metropolitarren bateragarritasuna, gune tradizionalen bilakaera, 
zentralitate-eremu berrien sorrera… 
 

 Garraio-sistema berriak, lehen urruti zeuden eremuak egituratzen baitituzte, 
eta mugikortasun-eskari geroz eta handiagoak bideratzen. 

 
 Goi-mailako zerbitzu- eta ekipamendu-sistema, sofistikatua eta geroz eta 

konplexuagoa. 
 
Iraultza izugarria eragin du hirietan azken bi hamarkadetako aldaketa handiak. Aro 
industrialean hondatutako eremuak berritzeko prozesuak izan dira garai berriaren 
ikur eta oinarri. 
 
 
2.2. DEMOGRAFIA ETA LANDA-EREMUKO BIZTANLERIA 
 
EAEko landa-eremuko biztanleriaren ezaugarri demografikoak aztertuko ditugu atal 
honetan, besteak beste berezitasun hauen arabera: adina, generoa, errenta 
pertsonala eta hezkuntza-maila. Berariaz jorratuko dira gazteen egoera —eta 
sektore horrek trebatzeko eta ekintzaile izateko dituen laguntzak— eta 
emakumeena, bai eta nekazaritzako eta basogintza-zurgintzako sektoreetako 
genero-desberdintasuna ere. 
 
Euskal Estatistika Erakundetik (Eustat), Munduko Nekazaritza Forotik eta Eusko 
Jaurlaritzaren webgunetik hartuak dira jarraian ikusgai dituzuen datuak.  
 
 
2.2.1. Biztanleriaren egitura 
 
2019ko urtarrilaren 1ean, 2.188.107 lagun bizi ziren EAEn —historia osoan 
iritsitako kopururik handiena—; gainditu egin zen, beraz, 2012ko datua, aurreko 
populazio-gailurraren urtekoa, Eustatek emandako datuen arabera. Eutsi egin zaio, 
honenbestez, aurreko urteko goranzko joerari, eta 7.568 biztanle gehiago zituen 
EAEk 2019an 2018an baino. 
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Hiru herrialdeetan egin zuen gora biztanle-kopuruak 2018tik 2019ra, batez ere 
Gipuzkoan (2.928 biztanle gehiago), eta duela ia bi hamarkada hasitako 
hazkundeari eutsi egin dio: 44. 427 biztanle gehiago azken 20 urteotan. Araba 
dator ondoren: 327.967 biztanle, aurreko urtean eta 1999an baino 2.449 eta 
44.479 gehiago, hurrenez hurren. Gipuzkoakoaren parekoa izan zen herrialde 
horretako igoera. Bizkaia da biztanle-kopurua gutxien hazi zen herrialdea, bai 
2018arekin alderatuta (2.191 gehiago), bai azken urteotan (15.856 gehiago). 
Euskal jatorrikoak dira EAEko biztanleen % 71,6 (1.556.752); % 18,2, berriz, 
Espainiako beste autonomia-erkidego batzuetakoak (398.232), eta gainerakoak 
(% 10,2) EAEn bizi diren atzerritarrak. (Eranskina: 1. taula). 
 
Generoari dagokionez, emakumeen kopurua gizonezkoena baino handixeagoa da 
(emakumeak, % 51,5; gizonak, % 48,5). Datu deigarria da honako hau: Espainiako 
beste autonomia-erkidego batzuetatik edo atzerritik etorritako biztanleetatik, beti 
dira gehiago emakumeak gizonak baino. 
 
Adin-tarteei dagokienez, 2019an 20 eta 64 urte bitartekoa zen biztanleriaren zatirik 
handiena (1.299.153 biztanle, % 59,4). Atzetik dator 65 urtetik gorakoen multzoa 
(486.738 biztanle, % 22,2); azkenik, 0 eta 19 urte bitartekoena (401.766, 
biztanleriaren % 18,4). (Eranskina: 2. taula). 
 
Egoera kezkagarri samar bat erakusten digute datu horiek. Izan ere, gizarte 
zahartua da EAEkoa, eta oso txikia du jaiotza-tasa, Europako Erkidegoko bigarren 
baxuena 2012-2017 bosturtekoan (7,8 jaiotza 1.000 biztanleko; Europako batez 
besteko tasa, 9,9), Eustaten arabera. Egoera horrek desoreka larriak eragin ditzake 
Espainiako Estatuko pentsio-sisteman. 
 
Landa-eremuetako biztanleriari dagokionez, Eustaten arabera multzo horretan sartu 
behar dira erdialderik gabeko 2.000 biztanletik beherako herriguneak. Bi mila 
herritar baino gutxiagoko biztanle-entitate guztiak hartzen dira kontuan azterketa 
horretarako, betiere EZ badira nabarmen industria- edo zerbitzu-sektoreetan 
kokatu beharreko jarduera-guneak. 
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Biztanle-tasa: erdialderik gabeko 2.000 biztanletik beherako herriguneak  
 

 2001 2006 2009 2010 2011 

EAE 9,2 9,7 10,0 10,1 10,2 

Araba 13,5 14,5 14,7 14,7 14,7 

Bizkaia 7,9 8,3 8,6 8,9 8,9 

Gipuzkoa 9,5 9,8 10,1 10,1 10,2 

Iturria: EUSTAT, % adierazlea 

 
Gora egin zuen herritar-kopuruak erdialderik gabeko 2.000 biztanletik beherako 
herriguneetan 2001etik 2011ra arte. Garai horretan, landa-eremuetan bizi zen 
EAEko biztanleriaren % 10,2. 
 
Lurraldeka, Araba zen 2011n landa-eremuetan biztanle gehien zituen probintzia 
(% 14,7), ondoren Gipuzkoa (% 10,2), eta azkenik Bizkaia (% 8,9). 
 
Are esanguratsuagoa da azken datu hori EAEko biztanleriaren dentsitatea aztertuz 
gero: Araba da dentsitate txikieneko probintzia (107,8 biztanle km2-ko), ondoren 
Gipuzkoa (362,5 biztanle km2-ko), eta azkenik Bizkaia (516 biztanle km2-ko). 
 
 
2.2.2. Migrazio-mugimenduak 
 
EAEko migrazio-mugimenduak aztertuta, hau ondorioztatzen da: gehiago dira gure 
lurraldera bizitzera etortzen direnak hemendik alde egiten dutenak baino. 2018an, 
46.892 migratzaile hartu zituen EAEk, eta 32.258 lagunek alde egin zuten kanpora.  
 
Migratzaileen % 51,7 gizonezkoak dira, eta emakumeak % 48,3; bestalde, Bizkaia 
da migratzaile gehien hartzen dituen probintzia (23.735 lagun, % 50,5). 
 
2018an, EAEko emigratzaileen % 52,8 gizonezkoak ziren, eta emakumeak % 47,2. 
Bizkaia izan zen emigrante gehien eman zuen probintzia (16.711, % 51,8) 
(Eranskina: 3. taula). 
 
Biztanleriaren jatorrizko nazionalitateak aztertuta, berriz, EAEko atzerriko herritar-
multzo handietako bat Hego Amerikatik etorria da (39.437 lagun); ondoren, 
Magrebeko herrialdeetatik (31.103 lagun) eta ekialdeko Europatik (27.261) 
gureganatua. Asia eta Ozeania dira EAEra herritar-ekarpen txikiena egiten duten 
eskualdeak. Lurraldeka begiratuta, Bizkaiak hartzen du atzerritar gehien, eta 
atzetik datoz Gipuzkoa eta Araba (Eranskina: 4. taula). 
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Zergatik komeni den jakitea Euskadira iristen diren immigranteen jatorria? Bada 
ikusteko zer jarduera-sektoreetan aritzen diren, eta zenbat jarduten diren ikerketa 
honek xede duen sektorean. 2018an EAEra etorri ziren 55.890 immigratzaileetatik, 
% 2,64 bakarrik jarduten ziren nekazaritzan, abeltzaintzan, ehizan (845 lagun) eta 
basogintzan (629). 2016ko datuekin alderatuta, zertxobait gora egin zuen kopuruak 
2018an; izan ere, 2016an etorritako 55.184 immigratzaileetatik % 2,39 jarduten 
ziren zeregin horietan (Eranskina: 5. taula). 
 
Elkarrizketatutako adituetako batek azaldu duenez, irudipen hau dute nekazaritzako 
elikagaien sektorean: datozen urteotan areagotu egingo dela soldatapeko 
immigratzaileen etorrera, baita enpresa-jabeena ere. 
 
Nekazaritzan, abeltzaintzan eta ehizan diharduten immigratzaileetatik, Magrebeko 
herrialdeetatik etorriak dira gehienak (354 lagun, % 41,9), Afrikako gainerako 
herrialdetatik etorriak jarraian dituztela (142 lagun, % 16,8). Basogintzan, berriz, 
ekialdeko Europatik etorriak dira gehienak (275 lagun, % 43,7); ondoren, Hego 
Amerikakoak (153 lagun, % 24,3). 2016ko datuetan ere hori bera zen sailkapena.  
 
2018ko EAE barruko migrazioak aztertuta, hona ondorioa: probintzia beraren 
barruan lekualdatzen da jenderik gehiena. EAE barruan bizilekua aldatu zuten 
52.216 lagunetatik, Bizkaira jo zuten 30.615ek (% 58,6), baina kopuru horretatik 
28.182 (% 92) Bizkaian bizi ziren lehendik ere. Gauza bera ondorioztatzen da 
Gipuzkoako eta Arabako mugimenduak aztertuta (Eranskina: 6. taula).  
 
 
2.2.3. Errenta-maila 
 
EAEko herritarren 2016ko errenta pertsonalari buruzko azterketak erakusten 
duenez, bestalde, urtean 20.433 eurokoa da batez besteko errenta osoa. Gipuzkoak 
du errenta osorik handiena (21.714 euro urtean), eta, jarraian, oso antzekoak 
dituzte Bizkaiak eta Arabak (19.818 eta 19.889 euro, hurrenez hurren). (Eranskina: 
7. taula). 
 
Gainerako jarduera-sektoreekin alderatuta nekazaritzan jasotzen diren errentei  
dagokienez, nekazaritzan, abeltzaintzan, basogintzan eta arrantzan dihardutenek 
dituzte txikienak, alde handirekin gainera. Ikerketa honek xede duen jardueran, 
urtean 18.310 eurokoa da batez besteko errenta, hots, errenta handiena duen 
sektorean baino askoz txikiagoa. Finantza eta higiezinen sektoreetako jarduerak eta 
enpresetarako zerbitzuak dira errenta handienekoak, eta 41.030ekoa da batez 
besteko errenta.   
 
Generoka aztertuta, berriz, desberdintasun handiak daude jarduera-eremu 
guztietan, eraikuntzan izan ezik, non emakumeek gizonek baino errenta handiagoa 
baitute, aldea oso txikia bada ere. Joera hori desagertuz joatea eta errentak 
pixkanaka parekatzea espero da, langileen generoa alde batera utzita. 
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2016an, nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza ziren errenta txikieneko 
sektoreak eta, hain zuzen, horregatik ez dira erakargarriak gazteentzat. Izan ere, 
inbertsio handia egin behar da alor horretan negozio bat martxan jartzeko, eta 
jasotzen den errenta, berriz, jarduera-eremu guztietako txikiena da (Eranskina: 8. 
taula). 
 
2016ko errenta pertsonala lanbideka sailkatuta, nekazariek jaso zuten hirugarren 
errentarik txikiena (22.851 euro), langile ez-kualifikatuen (17.504 euro) eta 
dendarien eta zerbitzarien atzetik (19.041 euro). 
 
Errentarik handienak, berriz, zuzendari kudeatzaileek (56.422 euro) eta profesional 
teknikariek (40.995 euro) jasotzen dituzte. Handiagoak izan ohi dira errenta horiek 
hartzaileak gizonezkoak badira, eta txikiagoak, ia beti, emakumeak badira. Adibide 
argi bat jartzearren, zuzendari kudeatzaile gizonezko batek 64.416 euro jaso 
ditzake batez beste, eta zuzendari kudeatzaile emakumezko batek 40.979 euro, 
biek lan bera egin arren. Soldataren % 36ra iristen da arrakala. Bestalde, emakume 
nekazari batek gizon nekazari batek baino % 26 gutxiago irabazten du. 
Honenbestez, emakume nekazarien errenta EAEko batezbesteko orokorraren azpitik 
dago, eta are txikiagoa da gizon nekazarien errentarekin alderatuz gero. Zuzendu 
egin behar da egoera, eta horretan ari da dagoeneko Eusko Jaurlaritza, zeinak 
Emakume Nekazarien Estatutua bultzatu baitu, besteak beste. (Eranskina: 9. taula) 
 

Biztanleria landunaren batez besteko errenta pertsonala, eurotan, egoera 
profesionalaren eta jarduera-eremuaren arabera sailkatuta. 2016 

 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Guztira 18.263 

Enpresaburua 20.278 

Autonomoa 14.638 

Kooperatibista 27.710 

Soldatapeko langilea 32.172 

Behin-behineko langilea 13.067 

Laguntza familiarrak eta beste 
zenbait egoera 

12.890 

Iturria: EUSTAT. Biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika. 
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Errenta pertsonala sektore horretako egoera profesionalen arabera sailkatuta, 
soldatapeko langileek dute errentarik handiena (32.172 euro). Kooperatibisten 
(27.710 euro), enpresaburuen (20.278 euro) eta autonomoen (14.638 euro) arteko 
konparazioa eginda, berriz, oso deigarria da lehenbizikoen eta azkenekoen arteko 
aldea. Kooperatibisten errenta autonomoena baino bi aldiz handiagoa da, eta 
enpresaburuena baino heren bat handiagoa. 
 
Kooperatibek eskaintza kontzentratzen, bitartekariak saihesten eta negoziazio-
ahalmen handiagoa lortzen dute; horregatik, handiagoa da haien produktuen 
salmenten irabazia. Bestalde, kooperatibek nekazaritzako gizon-emakumeen alde 
lan egiten dutenez, langileek irabaziak jasotzen dituzte urtero, eta erakundearen 
erabaki estrategikoetan esku hartzen dute.   
 
Hainbat kooperatibak egiten dute lan EAEn nekazarien errentagarritasuna eta bizi-
kalitatea hobetzeko, eta ahalegin handiak egiten dituzte berrikuntzak eta ekoizpen-
prozesu eraginkorragoak eta ingurumenarekiko jasangarriagoak sustatzeko. 
 
 
ESPAINIAKO NEKAZARIEN ERRENTA PERTSONALA 
 
2018an, marka guztiak hautsi zituen Espainiako nekazaritza-sektoreko errentak 
(30.217 milioi euro), Nekazaritzako Ministerioak zabaldutako datuen arabera. 
Aurreko ekitaldiarekin alderatuta, % 4,3 igo zen urte horretako errenta eta 2012an 
hasitako goranzko joerari eutsi zion, aurreko urteetako gorabehera handiak alde 
batera utzirik. Urteko Lan Unitatetan (ULU) adierazita, % 52rainokoa izan zen 
igoera (34.921 euro). Pertsona batek urtebetean eta lanaldi osoan egiten duen 
lanaren baliokide dira ULUak. Azken hamarkadan, behera egin du ULU kopuruak 
(milioi bat baino gehiagotik 865.000ra). Espainiako nekazaritza-sektorean lan 
egiten dutenen kopuruaren jaitsiera handia adierazten du datu horrek. 
 
 
2.2.4. Hezkuntza-maila 
 
Eustaten datuen arabera, hamar urteko edo hortik gorako lau lagunetik batek goi-
mailako edo maila ertaineko unibertsitate-ikasketak zituen, osatuak zein 
osatugabeak, 2018an (509.907 lagun, 2016an baino 19.20 gehiago). Halaber, 
puntu-erdi egin zuen gora ikasketa profesionalak zituztenen portzentajeak (2016an 
baino 11.332 gehiago; orotara, biztanleriaren % 18,1). Bigarren mailako ikasketak 
zituztenen kopurua bi urte lehenago baino % 0,4 handiagoa zen (10.142 lagun 
gehiago; orotara, biztanleriaren % 21,9). Aitzitik, 2018an 1,7 puntu egin zuen 
behera lehen mailako ikasketak edo hortik beherakoak zituztenen portzentajeak 
(27.534 lagun gutxiago; orotara, % 34,2), 2016koarekin alderatuta. 
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Genero-aldagaia kontuan hartuz gero, gehiago dira unibertsitate-ikasketak dituzten 
emakumeak (% 28) gizonezkoak baino (% 23,4). Lehen mailako ikasketetan edo 
hortik beherakoetan ere, emakumeak dira nagusi (% 36,6; gizonak, % 31,7). 
Alabaina, alderik handiena edonolako lanbide-heziketako ikastaroak egiten edo egin 
dituztenen artean dago, eta gizonak dira nagusi alor horretan (% 22,2; 
emakumeak, % 14,3). Azkenik, bigarren mailako ikasketak egin dituztenen artean 
ere gehiago dira gizonak (% 22,7) emakumeak baino (% 21,1). 
 
Lurralde historikoka aztertuta, txikiak ziren hezkuntza-mailen arteko aldeak 
2018an: bigarren mailako ikasketak zituztenen portzentaje handiena Arabak 
zeukan (% 23); EAE osoan, berriz, % 21,9 zen ehunekoa, eta Gipuzkoak eta 
Bizkaiak oso antzekoak zituzten (% 21,8 eta % 21,6, hurrenez hurren). 
Unibertsitate-ikasketei dagokienez, Bizkaia zen nagusi (EAEko batezbestekoa baino 
8 hamarreneko gehiago, % 26,6); ondoren, Gipuzkoa zetorren (% 25,1), eta, 
azkenik, Araba (% 24). Ikasketa profesionalen arloan, azkenik, Gipuzkoa zen 
nagusi (% 19,2, EAEko batezbestekoa baino 1,1 puntu gehiago); Araba zen 
bigarrena (% 18,3) eta Bizkaia hirugarrena (% 17,4). (Eranskina: 10. taula) 
 
Ekonomiaren sektore bakoitzeko heziketa-mailari dagokionez, berriz, EAEko 16 
urtetik gorako herritar landunen % 1,07 bakarrik (9.967 lagun) zebilen 
nekazaritzaren sektorean 2018an. 
 
Garrantzitsua da datu hori; izan ere, errentagarritasun handiagoa izaten du 
ustiategietako jarduerak baldin eta goi-mailako ikasketak egindako jendea baldin 
badute, bai eta berrikuntza-maila handiagoa ere. (Eranskina: 11. taula) 
 
 
2.2.5. EAEKO nekazari gazteak 
 
Belaunaldi-txandakatzeak nekazaritzan, abeltzaintzan, basogintzan eta arrantzan 
duen garrantzia dela-eta Munduko Nekazaritza Foroak egindako zenbait 
ikerketatatik jaso da informazio hau. Gobernu-erakundeak, berriz, gogotik ari dira 
lanean sektore horretan ekimen berriak sustatzeko, eta trebakuntzarako laguntzak 
ematen dizkiete jarduera horietan interesa dutenei eta sektorean dihardutenei. 
 
 
EGUNGO TESTUINGURUA 
 
Belaunaldi-txandakatzerik eza du arazo nagusietako bat Euskadiko nekazaritzako 
elikagaien eta basogintza-zurgintzaren sektoreak eta, oro har, jarduera horien 
merkatu globalak. 
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Belaunaldi-txandakatzearen premiaren erakusle dugu EAEko nekazaritza-sektoreko 
testuinguru demografikoa. Nekazaritza Erroldaren arabera, 41 urtetik beherakoak 
ziren 2009an sektore horretan lan egiten zutenen % 4,6, eta 55 urtetik gorakoak 
% 59. Hau da, 55 urtetik gorako 13 nekazari daude 41 urtetik beherako nekazari 
bakoitzeko. Aurreikuspenen arabera, hamar urte barru erretiroa hartzeko adinera 
iritsiko dira hamar nekazaritik sei. Bestalde, % 23,1 zenez 15-24 urte bitarteko 
EAEko gazteen langabezia-tasa 2019ko bigarren hiruhilekoan, langabe horietako 
batzuk profesional-eskari handiko jarduera-sektore batzuetara bideratzea komeniko 
litzateke; besteak beste, nekazaritzara, abeltzaintzara, basogintzara eta arrantzara. 
Landa-eremua gaztetzea da sektore txit globalizatu horren erronka nagusietako 
bat, non elikagaien ekoizpena % 70 areagotu beharko baita 2050erako, ordurako 
munduak 9.000 milioi biztanle izango baititu. 
 
Gazteek berenganatu behar dute nekazaritzaren funtzio estrategikoaren 
protagonismoa, batez ere elikagaien ekoizpena eta, bide batez, landa-eremuen 
zaintza. Nekazaritza familiarraren alde egiten du EAEk, eta ezaugarri hauek 
dituzten ustiategiak bultzatzen: ekonomikoki bideragarriak, gizartearen 
aintzatespena dutenak, ingurumenaren aldetik jasangarriak eta landa-eremuan 
aberastasuna sortzen dutenak (biztanleriaren finkatzaileak), betiere sektorearen 
eta lurraldearen mesedegarri. 
 
Erronka horiei aurre egiteko, ekintzailetzaren bidea (ikastea eta ekitea) jorratu 
behar dute gazteek, bai ikuspegi teknikotik, bai enpresarenetik; horrez gain, 
ahalduntze politiko eta sozialaren arloko gaitasunak garatu behar dituzte, aldaketa-
dinamikaren aitzindari izateko. Emakume nekazarien portzentaje eskasa ikusirik, 
berriz, haien ahalduntzea sustatu beharko litzateke. Izan ere, emakumeak izan dira 
beti euskal nekazaritza familiarraren bultzagileak. 
 
Hona belaunaldi-txandakatzearen premia garbi adierazten duen datu bat: apenas 
dagoen ustiategi-buru den gazterik. Berrogei urtetik beherako geroz eta gazte 
gutxiago dago, pertsona fisiko gisa, EAEko ustiategien burutzan: 1989an, % 14,6 
ziren; 2009an, berriz, % 4,6 besterik ez. Nabarmentzeko modukoa da Arabako 
egoera, non % 78 jaitsi baita sektoreko gazteen kopurua azken hamarkadan. Bien 
bitartean, bere horretan dirau ustiategien buru diren 65 urtetik gorakoen 
portzentajeak.  
 
Larriagoa da egoera titulartasun juridikoko ustiategietan pertsona fisikoenetan 
baino, ustiategien burutzak jasaten duen gazte-galerari dagokionez: azken 
hamarkadan, ia 17 puntu jaitsi da portzentajea EAE osoan, eta 20,4 puntu Araban. 
Bere horretan dirau, bestalde, ustiategien buru diren 65 urtetik gorakoen 
portzentajeak. 
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Geroz eta gazte gutxiago dira ustiategi-buru; aitzitik, geroz eta gehiago dira 
emakumeak, baina ustiategi guztien % 1ekoak soilik (2009). Ustiategi-buruen 
multzorik handiena 40-64 urte bitarteko gizonezkoena da; bigarrena, berriz, 65 
urtetik gorako gizonezkoena. 
 
Alabaina, handiagoa da batez besteko ekoizpen estandarra 40 urtetik beherako 
gazteak buru dituzten ustiategietan gainerako adin-tartekoenetan baino. Batez 
beste, gazteak buru dituzten ustiategien % 35ek maila profesionala dute (Araban, 
% 65ek). Ustiapen hauek jotzen dira «profesionaltzat»: urtean 19.200 eurotik 
gorako Standar Outputa (SO) edo salmentak dituztenak. Bestalde, 9.600 eurotik 
beherako SOa (profesionaltasun-maila txikia) duten ustiategi gehienek 65 urtetik 
gorako pertsonak dituzte buru.  
 
Mahastizaintza, esnetarako behiak eta txerri-azienda dira ustiategi-buru gazteenak 
dituzten OTEak (Orientabide Tekniko eta Ekonomikoak). Mahastizaintza eta txerri-
azienda OTEak dira ustiategi-buru gazteen portzentaje handienekoak; txikienekoak, 
berriz, fruta-arbolak, hegaztiak eta zerealak. 
 
Oro har, alderantzizko erlazioa dago ustiategi-buruen batez besteko adinaren eta 
batez besteko OTEaren artean, aztertzen den OTEaren arabera. Hots, SO altuagoak 
dituzte batez beste OTE txikiagoak dituzten ustiategiek. 
 
 
ZER ALDERDIK DUTEN ERAGINA GAZTEEK NEKAZARITZARI EKITEKO 
ERABAKIAN 
 
Hona hemen gazteei nekazari bihurtzea eragozten dieten zenbait alderdi sozial eta 
ekonomiko:  
 

 Ez dira behar bezala ordaintzen nekazaritzako eta abeltzaintzako 
produktuak. Errentagarritasun eskasa dute ustiategiek. 

 Inbertsio handiak egin behar dira elikagaiak ekoizteko jarduera bati ekiteko. 
 Eskasa da ekipamenduen eta zerbitzuen maila (banda zabala, 

minihaurtzaindegiak, garraioa, kutxazain automatikoak, kirol- eta aisia-
instalazioak, seme-alaben eskolatzea eta abar). 

 Eskubide eta aukera gutxiago dute landa-eremuko gazteek hiri-
ingurunekoek baino. 

 Eskasa da NPEren (Nekazaritza Politika Erkidearen) laguntzen maila. 
Espainiako Estatuak jasotzen dituen laguntzetatik, % 2 bakarrik eskuratzen 
dituzte nekazari gazteek. 

 Zuzeneko laguntza gutxi. Langile horiek 2009an Euskadin jasotako zuzeneko 
laguntzek erakusten dutenez, 40 urtetik beherakoak ziren onuradunen 
% 4,3, eta 55 urtekoak edo hortik gorakoak % 64. EAEn, zuzeneko 
laguntzen % 0,4 bakarrik daude gazteei zuzenduak. Kasu horretan eta 
aurrekoan, erreferentzia historikoen arabera sortzen diren laguntza bereiziak 
dira.  
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 Ez dago nekazaritzako produktuak eraldatzeko industriarik. 
 Arazoak daude ustiategiak eskualdatzeko, zenbait arrazoi direla medio: 

emantzipazio ekonomiko eta pertsonaleko prozesua (konplexua eta luzea), 
belaunaldien arteko harremanak (zailak) eta abar. 

 Maiz, gurasoek eurek galarazten diete seme-alabei ustiategian lanean 
jarraitzeko motibazioa («lanbide hau oso gogorra da», «gutxi ordaintzen 
dute», «hirian hobeto biziko zara»…).  

 Nekazari-lanbideak, bestalde, ez du prestigio sozial handirik zenbait 
ingurunetan. 

 Laguntza gehiago eman behar zaizkie kalitate-ezaugarriak eta jatorri-
izendapenak dituzten gure azken produktuei. 

 Produktuen balio-kateari dagokionez, administrazioekin elkarlanean jardun 
behar dute gazteek lortu nahi den azken produktuari erabilgarritasun 
handiagoa eman eta balio handiagoa eskuratzeko. 

 
 
2.2.6. Emakumeak nekazaritzako elikagaien eta basogintza-

zurgintzaren sektorean  
 

«Ikusiezinak» izan dira beti landa-eremuko emakumeak. Hala eta guztiz ere, lanaldi 
bikoitza egiten dute gure nekazaritza-ereduan: lurra landu, produktuak zuzenean 
saldu herririk herri eta etxeaz arduratu (etxeko lanak egin; seme-alabak, adinekoak 
eta gaixoak zaindu…). Emakumeek egiten dituzte etxeko lan gehien-gehienak. 
 
Horregatik, landa-eremuko emakumeen lana ikusarazteko eta aintzat hartzeko 
aldarrikatzen dute sindikatuek. Emakumeak sindikatuetan aritzera bultzatu behar 
dira, antolatu, bizi-kalitatea hobetu eta lana familiarekin uztartu dezaten. Gizonek 
ere ekin behar diote kontziliazioari. Nekazaritzan diharduten emakumeetatik, 
ustiategiaren titular dira portzentaje handi bat, batez ere administrazioak 
emakumeen alde sustatutako diskriminazio positiboa dela medio. 
 
Landa-eremuko emakumeen zenbait elkarte sortu dira, haietako asko Emakunderen 
ekimenez. Eusko Jaurlaritzaren erakunde autonomoa da Emakunde, Emakumearen 
Euskal Institutua. Hona zenbait adibide: Arabako Emakumeen Sarea, Gure Sokoa, 
Hitzez, AMFAR… 
 

 
 



   

EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 

IKERKETA. Diagnostikoa eta joeren azterketa   Orrialdea 27 
 

EMAKUME NEKAZARIEN ESTATUTUA 
 
Ikusi urriaren 15eko 8/2015 Legea, Emakume Nekazarien Estatutuarena (EHAAren 
200. zenbakia, 2015eko urriaren 21ekoa).  
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2015/10/1504419e.pdf 
 
Eusko Legebiltzarrak 2015eko urriaren 15ean onartu zuen, aho batez, Emakume 
Nekazarien Estatutua, eta, honenbestez, lehen sektoreko eta landa-eremuko 
emakumeen jarduera arautzen lehenbizikoa izan zen Euskadi autonomia-
erkidegoen artetik. Emakume nekazarien lana ikusgarriagoa bilakatzea eta 
emakumeak ustiategien titular izan daitezen bultzatzea dira Estatutuaren xede 
nagusiak. 
 
Lehen sektoreko emakumeei zor zitzaien aintzatespen profesionala ekarri zuen 
berekin Emakume Nekazarien Estatutuaren onespenak, eta haien lan-, gizarte- eta 
zerga-alorretako eskubideen aitortza. 
 
Nekazaritza-sektoreko emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-
berdintasuna lortzeko behar diren neurriak jasotzen ditu Estatutuak, bai eta 
sektoreko alor guztietan genero-ikuspegia txertatzekoak ere, emakumeen eta 
gizonen egoera desberdinak kontuan izanik. 
 
«Laguntza familiarra» deritzon horren barruan maiz kokatu izan da nekazaritza-
ustiategietako emakumeen lana. Deiturak berak adierazten digunez («laguntza»), 
lanak ez du merkataritza-izaerarik, eta ez da jotzen ustiategiko titularrarekin 
baldintza beren pean egiten den lan partekatutzat. Baina egoera hori gainditu egin 
behar da, eta hala dio Emakume Nekazarien Estatutuak: "Garaia da emakume 
nekazariek jasan duten diskriminazioari aurre egiteko, dagokien aitortza 
profesionala eta balioespen soziala lortu eta mugarik gabe balia ditzaten beren 
eskubide profesional, sozial eta fiskalak." 
 
Estatutuak emakume nekazarien bizitzan zer eragin izango duen neurtzeko 
abiapuntu gisa, txosten bat egin zen 2016ko otsailean. Hona txostenaren 
helburuak: 
 

 Ahalik eta zehatzen jasotzea euskal emakume nekazarien egungo egoera. 
 EAEko nekazaritzaren sektorean diharduten emakumeen benetako beharrak 

ezagutzea.  
 Emakume nekazariak ahalduntzea, bai ustiategietan, bai sektore horretako 

eremu politikoan. 
  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2015/10/1504419e.pdf
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2018ko urtarrilaren 23an eratu zen Jarraipen Batzordea, zeina urriaren 15eko 
8/2015 Legearen 29. artikuluari jarraikiz sortu baitzen, Estatutuak agintzen duena 
nola betetzen den behatzeko. Lau alor nagusiren jarraipena egiten du Batzordeak, 
horretarako eratutako lan-batzordeen bidez: 
 

1. Ustiategiak erregistratzea. 
2. Emakume nekazarien eta Estatutuaren ikusgaitasuna lortzea. 
3. Trebakuntza. 
4. Talde juridikoa: Araudia berrikustea eta egokitzea. 

 
Ikusgaitasunari dagokionez, orain arteko ekintza nagusietako bat 2018aren urriaren 
15ean egin zen, Landa Eremuko Nazioarteko Egunean, Eusko Jaurlaritzaren 
egoitzaren aurrean, Gasteizen. Emakume Nekazarien Estatutua izan zuen ardatz 
ekintzak. 
 

 
 
Hauek dira 2018an bultzatu ziren jarduera nagusietako batzuk: nekazaritzako 
ustiategietako emakumeen titulartasuna sustatzea —EAEko nekazaritza-sektorean 
21.797 titular daude; horietatik, 7.402 dira emakumeak (% 34)—; emakumeen 
ordezkaritza bultzatzea nekazaritza-sektoreko erakundeetan; araudia egokitzea; 
emakumeen aitortza, ikusgaitasuna eta sektorean duten garrantzia aldarrikatzea, 
eta genero-ikuspegiaren araberako trebakuntza eskaintzea. 
 
Emakume Nekazarien Estatutuak ezarritako neurri garrantzitsuenetako bat honako 
hau dugu: 2019tik aurrera, nekazaritza-sektoreko elkarte profesionalek ez dute 
dirulaguntzarik jasotzen, baldin eta ez badute emakumerik hartzen zuzendaritza-
organoetarako. Aho batez onartu zen neurri hori, 2015ean, eta hiru urteko epea 
izan zuten elkarteek egoera berrira egokitzeko. 
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ZENBAIT ESTATISTIKA LANDA-EREMUKO EMAKUMEEZ 
 
Eustatek emakume nekazariei buruz egindako zenbait estatistika ageri dira atal 
honetan. 
  
2016an, 45.827 emakumek ziharduten EAEko nekazaritzan, abeltzaintzan, 
basogintzan eta arrantzan. Bizkaia da landa-eremuan emakume gehien 
erregistratuta dituen probintzia (19.860, % 43,3); bigarrena, Araba, alde txikiaz 
(16.283 emakume, % 35,5), eta azkena, Gipuzkoa (9.684, % 21,1). 
 
Adin-tarteka aztertuta, gazteak (40 urtez behekoak) emakume nekazarien % 28 
baino ez dira; gainerako % 72a, berriz, 40 urtetik gorako adin-tarteetan banaturik 
dago. 40-54 urte bitartekoa da landa-eremuan emakume gehien dituen adin-tartea 
(% 29), eta gertutik jarraitzen du 65 urtetik gorakoenak (% 27). (Eranskina: 12. 
taula) 
 
Sektore horretan belaunaldi-txandakatzea zein premiazkoa den erakusten digute 
datu horiek. 
 
Landa-eremuko emakumeen ikasketa-mailari dagokionez, hona 2016ko 
batezbestekoak: % 39k lehen mailako ikasketak zituen eginak, % 30ek bigarren 
mailakoak, eta % 28k goi-mailakoak. Hoberako aldaketa izan du hezkuntza-
kulturak, adinak gora ahala behera egiten baitu lehen mailako ikasketak soilik 
dituzten emakumeen portzentajeak; aitzitik, goraka ari da, pixkanaka, goi-mailako 
ikasketak dituztenena. 
 
Landa-eremuko emakumeen adin-tarte nagusian (40-54 urte), deigarria da % 42k 
goi-mailako ikasketak izatea. Nahiko portzentaje handia dela esango genuke; izan 
ere, gizonen eta emakumeen ikasketei buruzko datu orokorren arabera, 2.2.4 
puntuan (hizkuntza-maila) jasotzen denez, sektore horretako gizon-emakumeen 
% 10ek bakarrik egin dituzte goi-mailako ikasketak. (Eranskina: 13. taula) 
EAEko nekazaritzako ustiategien titulartasunari dagokionez, haietako % 34k 
emakumeak dituzte titular edo titularkide. Probintziaka aztertuta, alde handiak 
daude; Araban, esate baterako, emakumeak dira nekazaritzako ustiategien % 65en 
titular edo titularkide. Gipuzkoan, aldiz, ustiategien % 33k bakarrik dituzte titular 
emakumeak; Bizkaian, azkenik, % 28k (Eranskina: 14. taula). 
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2.3. EUSKARA 
 
Eusko Legebiltzarrak onartutako Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako 17/2008 
Legearen, abenduaren 23koaren, 50. artikuluaren 5. puntuak agintzen duenez, 
euskararen erabilera sustatu behar da Euskal Autonomia Erkidegoan saltzen diren 
nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuak identifikatzeko. EAEko Autonomia 
Estatutuaren eskumenez baliaturik, hizkuntza-normalizazioa bultzatzeko zenbait 
arau ari da garatzen Eusko Jaurlaritza.  
 
Eustatek lagatako datuekin 2018/11/21ean Eusko Jaurlaritzak argitaratutako 
artikulu baten arabera, azken urteetan gora egin du euskararen ezagutzak 
Euskadiko gazteen artean, eta gehiengoa dira jada euskara ongi edo nahiko ongi 
hitz egiten duten 15-29 urte bitarteko hiru lurralde historikoetako gazteak. 
Alabaina, badago alderik lurraldeen artean. 
 
EAEko hiru lurraldeetan egin du behera euskararen erabilerak lagun artean, batez 
ere Bizkaian, non % 43,9tik (2004) % 27,1era (2016) jaitsi baita lagunekin 
gehienbat euskaraz edo euskaraz zein gaztelaniaz hitz egiten duten euskaldunen 
portzentajea. 
 
2016an, landa-eremuetan bizi zen EAEko biztanleriaren % 28,7 (609.285 lagun, 
2.122.895). EAEko landa-eremuko biztanleria osoaren % 55,1 (335.888 lagun) 
euskaldunak dira, % 16,1 ia-euskaldunak (98.373 lagun) eta erdaldunak 
gainerakoak (% 28,8). Dena den, alde handiak daude EAEko probintzien artean.  
 
Gipuzkoako landa-eremuko biztanleria osoaren % 67,9 (255.105 lagun) 
euskaldunak dira, % 12,7 ia-euskaldunak (32.435 lagun) eta erdaldunak 
gainerakoak (% 19,4). Bizkaiko landa-eremuko biztanleria osoaren % 49,2 
(141.840 lagun) euskaldunak dira, % 18,4 ia-euskaldunak eta erdaldunak 
gainerakoak (% 32,4). Arabako landa-eremuko biztanleria osoaren % 31,7 (65.943 
lagun) euskaldunak dira, % 19,5 ia-euskaldunak eta erdaldunak gainerakoak 
(% 48,8, 32.189 lagun). 
 
Azterketak erakusten digunez, Gipuzkoako landa-eremuan hitz egiten da gehien 
euskaraz; jarraian, Bizkaikoan eta, azkenik, Araban (Eranskina: 15. taula).   
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2.4. JARDUERA EKONOMIKOA 
 
 
2.4.1. Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza sektoreko 

enpresa-establezimenduak 
 
Eustaten datuen arabera, 2019an 174.771 establezimendu zituen Euskal Autonomia 
Erkidegoak (EAE), eta horietatik % 3,7 bakarrik ziren nekazaritza-, abeltzaintza- 
eta arrantza-sektorekoak, non 12.258 lagunek egiten baitzuten lan, hau da, EAEko 
herritar landunen % 1,3k. Araba da establezimendu gehien eta pertsona landun 
gutxien dituen probintzia; Bizkaia, aldiz, establezimendu gutxien eta landun gehien 
dauzkana (Eranskina: 16. taula). 
 
Azken lau urteotan establezimendu-kopuruak eta haietan lan egiten dutenenak izan 
duten bilakaera aztertuta, joera orokor hau nabari da: 2018ra arte, behera egin 
zuen establezimendu-kopuruak; 2019an, berriz, zertxobait gora egin zuen. Aitzitik, 
gora egin du herritar landunen kopuruak azken lau urteotan. Hala zioen Eustaten 
prentsa-ohar honek: 
 
“Gora egin du 2018an, elkarren segidako hirugarren urtez, biztanle landunen 
kopuruak EAEko enpresetan, baina jaitsi egin da enpresen kopurua”. 
 
2018aren hasieran, 156.528 enpresa zituen EAEk, jarduera-sektore guztiak 
kontuan hartuta, aurreko urtean baino 1.558 gutxiago (-% 0,9), Eustaten datuen 
arabera. 173.849 establezimendutan egiten zuten lan enpresa horiek (fabrikak, 
dendak, bulegoak…). Enpresa-kopuruaren jaitsieraren parekoa izan zuen 
establezimenduenak ere (-% 0,9). Aitzitik, gora egin zuen establezimendu horietan 
lan egiten zutenen kopuruak, elkarren segidako hirugarren urtez (+% 1,8). 
(Eranskina: 17. taula) 
 
Establezimendu bakoitzean lan egiten dutenen kopuruari dagokionez, bi lagun edo 
gutxiago zituzten 2018an sektore horretan ziharduten 5.962 establezimenduetatik 
5.070ek, hots, pertsona batek edo bik egiten zuten lan establezimenduen % 85ean 
(normalean, ustiategi familiarrak).  
 
Euskal baserriaren kulturaren zuzeneko ondorioa da nekazaritza, abeltzaintza eta 
arrantzaren sektorean horrenbeste mikroETE egotea, zeinak belaunaldiz belaunaldi 
eskualdatzen baitira. 
 
Deigarria da EAE osoan 50 lagunetik gorako bederatzi establezimendu bakarrik 
egotea nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantzaren sektorean (Eranskina: 
18. taula). 
  



   

EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 

IKERKETA. Diagnostikoa eta joeren azterketa   Orrialdea 32 
 

Establezimendu horiek langileen sexuaren arabera aztertuta, hona emaitza: 
2018an, emakumeak ziren EAEko establezimenduetan lan egiten zutenen % 44 
(392.043 lagun). Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantzaren sektorean, 
berriz, % 22,1eraino jaisten zen portzentajea (2.763 lagun).  
 
Datu horrek ez du esan nahi emakumeek ez dutela landa-eremuan lan egiten, 
baizik eta ikusezinak izan direla urte luzez. Lehenago azaldu dugunez, «familia-
laguntza» deritzon horren barruan kokatu izan da nekazaritza-ustiategietako 
emakumeen lana. Beraz, emakumeen lanak ez du merkataritza-izaerarik, eta haiei 
buruzko datuak ez dira guztiz zehatzak (Eranskina: 19. taula). 
 
Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantzaren sektoreak 2018an zituen 
jarduera-atalak aztertuta, hona emaitza: establezimenduen % 89,45 (5.333) 
nekazaritzan, abeltzaintzan, ehizan eta jarduera horiei dagozkien zerbitzuetan 
jarduten ziren, eta haietan zegoen sektoreko enpleguaren % 70,74 (8.824 lagun). 
Basogintzan eta baso-ustiapenean ziharduten establezimenduak, berriz, % 6,62 
ziren (395), eta haietan zegoen sektoreko enpleguaren % 10,15 (1.266 lagun); 
azkenik, arrantza eta akuikulturako establezimenduak % 3,92 ziren (234), eta 
haietan zegoen sektoreko enpleguaren % 19,11 (2.384 lagun) (Eranskina: 20. 
taula). 
 
Sektore horrekin zuzeneko lotura duten merkataritza-establezimenduei dagokienez, 
berriz, nekazaritzako lehengaien eta animalia bizien handizkako merkataritzako 227 
establezimendu daude EAEn, eta 531 lagunek egiten dute lan haietan (Eranskina: 
21. taula). 
 
 
2.4.2. Nekazaritzako elikagaien eta basogintza-zurgintzaren 

sektoreko azpisektoreak 
 
Nekazaritzako elikagaien eta basogintza-zurgintzaren sektoreko azpisektoreak 
aztertuko ditugu atal honetan, hiru multzotan sailkatuta: (1) Nekazaritza, 
abeltzaintza, ehiza eta jarduera horiei dagozkien zerbitzuak; (2) Basogintza eta 
baso-ustiapena; (3) Elikagaien industria.  
*Arrantza- eta akuikultura-azpisektoreak ez dira sartzen diagnostikoan. 
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1.- NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, EHIZA ETA JARDUERA HORIEI 
DAGOZKIEN ZERBITZUAK 
 
 
LABORE IRAUNKORREN ETA EZ-IRAUNKORREN USTIATEGIAK 
 
Ziklo luzekoak dira labore iraunkorrak, hau da, 12 hilabete baino gehiagoko 
hazkunde-garaia dutenak. Normalean, landaketa finkatu ondoren urtean uzta bat 
baino gehiago ematen dute. Labore-mota horietatik, mahastizaintza 
(mahatsondoaren hazkuntza) da nagusi EAEn. Mahatsondoak mahatsa ematen du, 
ardoa egiteko zukutzen den fruitua, alegia. Labore-mota horretarako ingurune 
geografiko eta eguraldi aproposak direla eta, Araba da EAEko probintzietatik 
egokiena mahastizaintzarako, eta hangoak dira 2018an EAEn zeuden 859 
establezimenduetatik % 91,5. Duela urte batzuk, Arabako Errioxa jatorri-deitura 
sortu zen, Errioxa JDtik bereizita. 
 
Datuek adierazten dutenez, gora egin zuen mahasti-kopuruak 2015etik 2019ra (ia 
300 ustiategi gehiago), seguru aski Arabako Errioxako jatorri-deituraren sorrerak 
bultzatuta (Eranskina: 22. taula). 
 
EAEko datuen arabera, labore ez-iraunkorretatik goranzko joera izan zuten 
2015etik 2019ra zereal-laboreek (arrozak izan ezik), lekadunek eta olio-haziek, eta 
nabarmen egin zuen gora ustiategien kopuruak 2018tik 2019ra bitartean (574tik 
745era). Alabaina, nabarmen egin zuen behera epe berean barazkiak, sustraiak eta 
tuberkuluak ekoizten dituzten ustiategien kopuruak (537tik 422ra) (Eranskinaren 
23. taulan dituzue EAEko nekazaritzako lurraren azalera, ekoizpena eta 
errendimenduak, 2013-2018ko epekoak). 
 
 
EB-KO LABORE IRAUNKORRAK ETA EZ-IRAUNKORRAK 
 
Europako eta mundu osoko laborantza aztertuta, hona adibide bat: 2014az 
geroztik, nabarmen egin zuen behera EBko zereal-uztak erdialdeko eta iparraldeko 
estatuek pairatu zuten lehortea dela eta. 
 
2018an, 295,1 milioi tonakoa izan zen EBko zereal-uzta (arroza barne zela): mundu 
osoko ekoizpenaren % 11,3, gutxi gorabehera, eta aurreko urtekoa baino % 4,8 
eskasagoa. Europako erdialdeko eta iparraldeko zenbait eremuk jasandako lehorte 
gogorraren ondorioa izan zen jaitsiera. Zereal-laboreetarako erabiltzen den lurraren 
portzentajeak, berriz, apenas izan zuen aldaketarik (-% 0,3). Bestalde, 2018ko 
EBko zereal-uztak 37,5 milioi tona gutxiago eman zituen 2014koak baino, zeinak 
markak hautsi baitzituen (332,6 milioi tona). 
 



   

EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 

IKERKETA. Diagnostikoa eta joeren azterketa   Orrialdea 34 
 

 
 
 
Europako hegoaldean, aldiz, hobea izan zen ekoizpena, udaberria eta uda EBko 
batezbestekoa baino hezeagoak izan zirelako. Herrialde zereal-ekoizleen artean, 
nabarmen handiagoa izan zen ekoizpena Errumanian (+% 16,3) eta Espainian 
(+% 47). Beharbada, hori da EAEko labore ez-iraunkorren ustiategien kopuruak 
2018tik 2019ra izan zuen igoera handiaren arrazoia (574tik 745era). 
 
Espainiako, Europar Batasuneko eta mundu osoko zereal-ekoizpena (milaka milioi 
tona metriko) erakusten digun Munduko Bankuaren irudi honetan ikusten denez, 
egonkor iraun du ekoizpenak bai EBn bai Espainian, batez ere eguraldiak 
eragindako fluktuazio txiki batzuk gorabehera; mundu osoko ekoizpenak, aldiz, 
goranzko joera garbia ageri du. 
 

Oharra: "Zekalea eta gari-zekale nahasketak" zekalea eta neguan ereindako beste zereal batzuk nahasten ditu.     
"Beste batzuk" atalean, arroza, tritikalea eta gorra sartzen.

(1) Danimarkarako (2008-2009) eta Suediarako (2008) zenbatespenak barne
(2) 2013ko Italiarako zenbatespenak barne

Iturria: Eurostat (lineako datu-kodeak: apro_cpnh1)

Zereal nagusien ekoizpena, EB-28, 2008-2018
(milioi tona)

Gari arrunta eta espelta Garagarra Oloa Beste batzukZekale eta gari-zekale nahasketa(2)Arto alea eta lokotx-ale nahasketa (1)
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Fruta eta barazkiei dagokienez, berriz, Espainia eta Italia dira ekoizle 
handienetakoak. 2018an, 37,4 bat milioi tona fruta ekoitzi zituen EBk, Espainiak eta 
Italiak ekoizle nagusi izaten jarraitzen zutelarik: Espainiari zegokion EBko fruta-
ekoizpenaren % 30 baino gutxixeago, eta Italiari, berriz, bostena baino gehixeago. 
Baina fruta jakin batzuen ekoizle nagusiak EBko beste estatu batzuk izan ziren. 
 
Izan ere, fruta-mota ugari ekoizten da EBn, klima-aniztasuna ere handia baitu. 
Pisuaren arabera sailkatuta, sagarrak, laranjak eta mertxikak dira EBn gehiena 
ekoizten direnak. 2018an, 13,8 milioi tonakoa izan zen EBko sagar-uzta; 
laranjarena, 6,5 milioi tonakoa, eta mertxikena, 2,6 milioi tonakoa. 
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Milaka sagar-barietate daude munduan, eta haietako asko klima jakin batzuetan 
hazteko sortuak eta hautatuak dira. Hori dela eta, EBko estatu gehienetan ekoizten 
dira saltzeko sagarrak. 2018an, Polonian ekoitzi ziren EBko sagarren laurdena baino 
gehiago (% 28,9). Italia (% 17,8) eta Frantzia (% 12,6) dira hurrengo ekoizle 
nagusiak. Laranjaren eta mertxikaren ekoizpena, aldiz, askoz ere urriagoa da, 
klimaren ondorioz. Espainiak ekoitzi zituen EBko laranjen erdiak baino gehiago 
(% 55,8); gainerako gehienak, berriz, Italiak (% 24,4) eta Greziak (% 14). 
Mertxika guztien % 90 baino gehixeago ere Espainian (% 34,2), Grezian (% 30,9) 
eta Italian (% 26,3) ekoitzi ziren. 
 
  

Fruta-ekoizpena fruta motaren arabera, 2018
(mila tona)

(1) Behin-behinekoa
(2) 2017ko datuak
(3) Sagar eta melokotoietarako kalkulatutako datuak
(4) Izendapen horrek ez die kalterik egingo estatuari buruzko jarrerei, eta bat dator RCSNU 1244rekin eta GIZek 
Kosovoren Independentzia Adierazpenari buruz duen iritziarekin

Iturria: Eurostat (lineako datuen kodeak: apro_cpnh1)
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Barazkiei dagokienez, 2018an Espainiak eta Italiak ekoitzi zituzten EBko tomateen 
ia bi heren; Espainiak eta Herbeherek, berriz, tipulen bi bosten baino gehixeago. 
 
Kalkuluen arabera, 2018an 62,3 milioi tonakoa izan zen EBko barazki freskoen uzta 
(meloiak ere barne), 2017an baino 2,7 bat milioi urriagoa. 
 
 

 
 
 
Italian, 5,8 milioi tonakoa izan zen tomate-ekoizpena 2018an; Espainian, berriz, 
4,8 milioi tonakoa. Bi estatu horien artean ekoitzi zuten EBko tomate guztien ia bi 
heren (% 62,9). Italian, 2017koa baino 0,2 milioi tona handiagoa izan zen 2018ko 
uzta (+% 3,2); Espainian, aldiz, behera egin zuen ekoizpenak (0,4 milioi tona 
gutxiago, -% 7,6). 
 
  

Barazkien ekoizpena barazki motaren arabera, 2018
(mila tona)

Italia
Espainia

Herbehereak
Polonia
Frantzia
Portugal

Alemania
Erresuma Batua

Bosnia y Hertzegovina (3)
Kosovo (4)

Suitza
Norvegia (2)

Islandia

Turkia
Albania

Serbia
Montenegro

Grezia
Errumania

Belgika
Hungaria

Austria

Txekia
Eslovakia

Irlanda
Kroazia

Eslovenia

Bulgaria
Danimarka

Suedia
Finlandia

Lituania

Letonia
Zipre(1)

Malta
Estonia

Luxenburgo

(1) Behin-behinekoa
(2) 2017ko datuak
(3) Estimazioa
(4) Izendapen horrek ez die kalterik egingo estatuari buruzko jarrerei, eta bat dator RCSNU 1244rekin eta GIZek 
Kosovoren Independentzia Adierazpenari buruz duen iritziarekin.

Iturria: Eurostat (lineako datuen kodeak:: apro_cpnh1)

Azenarioak TipulakTomateak
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EAEn, berriz, nabarmen egin zuen behera 2013-2018 epean baratzeko eta 
mahastizaintza-ardogintzako produktuen, patataren eta zerealen ekoizpenak. 
Deigarria da mahastizaintzaren sektorearen hazkundea; izan ere, eta lehenago ere 
azaldu dugunez, ia 300 establezimendu berri sortu ziren epe horretan, baina behera 
egin zuen mahats eraldatuaren eta ardoaren ekoizpenak (Eranskina: 23. taula). 
 
 
ABELTZAINTZAKO EKOIZPENA 
 
Atal honetan, behi, ardi, ahuntz zein txerri azienden eta arrautzen EAEko 
ustiategiak aztertuko ditugu, eta 2015etik 2017ra bitarteko haien ekoizpena. 
 
Epe horretan, bilakaera antzeko samarra izan zuten espezie guztiek: jaitsi egin zen 
ustiategien eta azienda-buruen kopurua, bai eta ekoizpen osoa ere (salbuespen 
gisa, ia % 250 egin zuen gora ahuntz-esnearen ekoizpenak 2007-2017 epean, 
areagotu egin baitzen esnetarako arrazadun ustiategien kopurua; txerri-azienden 
ustiategi-kopuruak, berriz, ez zuen aldaketarik izan); aitzitik, areagotu egin zen 
ekoizpen indibiduala, hobekuntza genetikoari, ustiategien espezializazioari eta 
teknologia berrien erabilerari esker. 
 
 
EB-KO AZIENDA-PRODUKZIOA 
 
Atal honetan, Europako eta Espainiako azienda-produkzioaren azterketa bat duzue, 
Eurostatek eta FAOk lagatako datuekin egina. 
 
Herrialde gutxi batzuetan daude azienda-populazio gehienak. EBk azienda-
populazio handia dauka: 2018an, 148 milioi txerri-azienda, 87 milioi behi-azienda 
eta 98 milioi ardi- eta ahuntz-azienda zeuden. EBko estatu gutxi batzuetan dago 
ganadurik gehiena. 
 
2018an, EBko behi-azienden hiru laurden Frantzian (% 21,2), Alemanian (% 13,7), 
Erresuma Batuan (% 11), Irlandan (% 7,5), Espainian (% 7,4), Italian (% 7,2) eta 
Polonian (% 7,1) zeuden.   
 
Txerri-aziendei dagokienez, berriz, Espainian (% 20,8), Alemanian (% 17,8), 
Frantzian (% 9,3), Danimarkan (% 8,5), Herbehereetan (% 8,1) eta Polonian 
(% 7,4) zeuden EBko ia hiru laurdenak.   
 
Ardien bi heren Erresuma Batuan (% 26,3), Espainian (% 18,5), Errumanian 
(% 11,9) eta Grezian (% 9,9) zeuden; EBko ahuntzen bi heren, berriz, Grezian, 
Espainian eta Errumanian. 
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2018an 2017an baino txikiagoak ziren EBko lau azienda-mota nagusien 
populazioak. Zenbait fenomeno adierazi zituen jaitsiera horrek. Txerri-kopuruari 
dagokionez, nahiko handia izan zen jaitsiera 2017an. Txerri bizien esportazioaren 
igoera nabarmenak eragin zuen gutxitze hori, neurri batean bederen. Bestalde, 
2016ko gailurren ondoren (esne-kuotak gradualki kendu zituzten 2015ean), 
areagotu egin zen behi-, ardi- eta ahuntz-azienden populazioen jaitsiera. 
 
Aldaketa horietako batzuek beheranzko joera orokorra izan dute. Adibidez, ardien 
populazioak beherakada handia izan du milurtekoaren aldaketaz geroztik; 2018an 
2000. urtean baino 8,5 milioi buru gutxiago zeuden Espainian, eta 5 milioi ardi 
gutxiago Erresuma Batuan. Beherakada horrek zerikusia izan zuen, ziurrenik, 
2003an ezarritako Ordainketa Bakarrarekin —Espainian, 2006an aplikatu zen—; 
haren bidez, partzialki ordeztu ziren ekoizpenari egokitutako zuzeneko ordainketak, 
edo buru-kopurua, ardi-aziendaren kasuan. 

Abeltzaintza, 2018
(milioika burutan)

Espainia (1)
Frantzia (2)

Alemania (3)
Erresuma Batua

Italia
Errumania

Polonia
Herbehereak

Danimarka
Grezia

Irlanda
Belgika

Portugal
Austria

Hungaria
Suedia
Txekia

Bulgaria
Kroazia

Finlandia
Eslovakia

Lituania
Letonia

Eslovenia
Estonia

Zipre
Luxenburgo

Malta

Suitza
Islandia

Turkia (4)
Serbia

Albania
Iparraldeko Mazedonia

Montenegro (1)

Bosnia eta Hertzegovina (5)
Kosovo (6)

(1) Behin-behinekoa
(2) Behin-behineko, behi-azienda
(3) Ahuntzak, estimazioa
(4) 2017, ardiak eta ahuntzak
(5) Txerriak, ardiak eta ahuntzak, estimazioa
(6) Izendapen horrek ez die kalterik egingo estatuari buruzko jarrerei, eta bat dator RCSNU 1244rekin eta GIZek 
Kosovoren Independentzia Adierazpenari buruz duen iritziarekin.

Iturria: Eurostat (lineako datu-kodeak: apro_mt_iscati, apro_mt_ispig, apro_mt_issheep y apro_mt_isgoat)

Behi-azienda Txerriak Ardiak Ahuntzak
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2018an, 7,9 milioi tona behiki ekoitzi ziren EBn, 2017an baino gehixeago (+% 1,7). 
2015eko martxoaren 31n amaitu ziren esne-kuotak, eta seguruenik horrek ekarri 
zuen behiki-ekoizpenaren igoera, zuzenean eragin baitzuen behi-hilketak 
areagotzea eta abeletxe txikienetako batzuek esnekiak ekoizteari uztea. Horren 
aurretik, beheranzko joera izan zuen behikiaren ekoizpenak 2013ra arte. 
 
Hiru estatu hauetan ekoitzi zen EBko behikiaren ia erdia: Frantzian (% 18,3), 
Alemanian (% 15,2) eta Erresuma Batuan (% 13,2). 
 
Txahalkiaren bi heren, berriz, EBko hiru estatu hauetan ekoitzi ziren: 
Herbehereetan (% 25,7), Espainian (% 24,8) eta Frantzian (% 18,9). 
 
Espainiako eta Europako abelburu-kopuruaren bilakaera aztertuta, berriz, joera 
guztiz kontrajarriak ikusten dira. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Europako behi-buruak

Europa

Espainiako behi-buruak

Espainia
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FAOk lagatako datuekin eginiko irudi hauek erakusten dutenez, Europan 
beheranzkoa da joera, oro har; Espainiako Estatuan, aldiz, goranzkoa, eta 2013az 
geroztik etengabe igo da abelburuen kopurua. 
 
Gailur erlatibo berri bat iritsi zuen txerrikiaren ekoizpenak 2018an. EBk 23,8 milioi 
tona txerriki ekoitzi zituen 2018an, 2017an baino % 2,1 gehiago. Gailur erlatibo 
berri horretan, 2010ean baino 1,5 milioi tona gehiago kontsumitu ziren, FAOk 
lagatako datuekin eginiko irudi honek erakusten duenez. 
 
 

 
 
 
EBko estatuetatik, bi hauek dira txerriki-ekoizle handienak: Alemania (5,3 milioi 
tona 2018an) eta Espainia (4,5 milioi tona). Alemanian, jaitsi egin zen ekoizpena 
2018an (-% 2,1); Espainian, aldiz, nabarmen igo zen (+% 5,4). Herbehereetan ere 
handia izan zen ekoizpenaren igoera (+% 5,5). 
 
Irudi honetan ikusten da Espainiako txerri-azienden kopuruak izan duen hazkundea 
(nabarmena da goranzko joera). 
 
 

 

Europako txerri-buruak

Europa

Espainiako txerri-buruak
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Ardi- eta ahuntz-azienden ustiategiei dagokienez, berriz, 0,8 milioi tona ardi- eta 
ahuntz-haragi ekoitzi zen EBn 2018an (zenbatespena), 2017ko kopuru bertsua. 
Ekoizpen oso konbinatu horretatik, ardikia zen gehiena (% 90 inguru). 
 
Ardikiari dagokionez, bere horretan iraun zuen ekoizpenak EBn, baina inflexio-
puntua nabari da abelburuen kopuruan, FAOk lagatako datuekin eginiko irudi honek 
erakusten duenez. 2012-2017 epean goranzko joera hartu ondoren, 2018an egoera 
aldatu egin zen zertxobait.  
 
 

 
 
 
Hauek dira EBko ardiki-ekoizle nagusiak: Erresuma Batua (ekoizpen osoaren % 40 
inguru) eta Espainia (ekoizpen osoaren % 16 inguru). Erresuma Batuan, behera 
egin zuen ardikiaren ekoizpenak (-% 3,6); gora, aldiz, beste herrialde batzuetan, 
batez ere Espainian (+% 3,9). Bat datoz datu horiek EAEkoekin, non zertxobait 
gora egin baitu 2012az geroztik hil diren ardi-azienden kopuruak. 
 
Espainiako ardi-azienden kopurua aztertuta, berriz, beheranzko joera apala 
erakusten du irudi honek. Beraz, abelburu gutxiagorekin gehiago ekoiztea lortu 
dute abeltzainek. 
 
 

Europako ardi-buruak

Europa
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Ahuntz-haragiaren ekoizpenak, bestalde, nahiko egonkor jarraitzen du, irudi honek 
erakusten digunez. 2008-2018 epean, behera egin zuen ahuntz-azienden kopuruak 
(milioi bat buru gutxiago), baina azienden produktibitatea areagotu egin dute 
abeltzainek, eta egonkor eutsi diote ekoizpenari. 
 
 

 
 
 
Grezia eta Espainia dira EBko ahuntz-haragiaren ekoizle nagusiak. 2018an, ez zen 
apenas aldatu haragi-mota horren ekoizpena bi herrialde horietan, ahuntz-azienden 
kopuruak apur bat behera egin zuen arren. EAEn, berriz, % 500 igo dira 
ekoizpenaren mailak 2007-2017 epean. 
 

Espainiako ardi-buruak

Espainia

Europako ahuntz-buruak

Europa
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Espainiako azienda-produkzioa EBkoarekin eta mundu osokoarekin alderatuta —
ikusi beheko irudia, Munduko Bankuarena: Abere-ekoizpenaren indizea (2004-2006 
= 100)—, hona emaitza: Espainian, negatiboa izan zen joera 2016ra arte; EBn, 
berriz, bere horretan iraun du (gutxi asko), eta munduan, azkenik, goranzko joera 
nabarmena ageri dute datu orokorrek. 
 
*Irudiko azienda-produkzioaren indizean hauek sartzen dira: jatorri guztietako 
haragia eta esnea, esnekiak (gazta), arrautzak, eztia, zeta gordina, artilea eta 
larruak. 
  

Espainia

Espainiako ahuntz-buruak

120

115

110

100

105

95

90

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

MUNDUA

EUROPAR BATASUNA

ESPAINIA



   

EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 

IKERKETA. Diagnostikoa eta joeren azterketa   Orrialdea 45 
 

2.- BASOGINTZA ETA BASOEN USTIAPENA  
 
Basoen edo baso-mendien kudeaketaz diharduen jakintzagaia da basogintza, bai 
eta, hedaduraz, hazkuntza horretaz diharduen zientzia ere, hots, gizarteak 
eskatzen dituen ondasun eta zerbitzuen ekoizpen jarraitua eta iraunkorra lortzeko 
basoei aplikatzen zaizkien teknikak jorratzen dituena. 
 
Era askotako baso-tratamenduak erabiltzen dituzte basogintzan aritzen diren 
langileek, zer eskuratu nahi den: zura, egurra, fruituak eta ingurumen-kalitatea, 
besteak beste. Horregatik, betidanik baliatu izan da basogintza ingurumena eta 
natura zaintzeko, arro hidrografikoak babesteko, ganaduarentzako larreak eta 
basoen funtzio publikoa mantentzeko… 
 
Baso-herria da Euskadi: lurraldearen % 55 zuhaiztiak dira (396.962 hektarea 
baso). Europako zuhaizti-azalera handienetakoa du EAEk.  
 
Euskadiko baso-inbentarioaren arabera, 62,6 milioi m3-ko zurgai-izakinak dituzte 
gure basoek, eta urteko 3,4 milioi m3 hazten da kopurua. Urtean 1,2 milioi m3 zur 
erauzten da EAEko basoetatik, erabilgarri dagoena baino askoz ere gutxiago. 
Zuraren erabilera-maila baino askoz handiagoak dira zur-stocka eta haren urteroko 
hazkundea. 
 
Bestalde, jasangarritasunaren alde egiten du lan zuraren euskal sektoreak. Zuhaitz 
gehiago aldatzen dira mozten direnak baino; hori dela eta, murrizten ez den 
baliabidea dugu zura. 
 
Jabetza partikularrekoak dira Euskadiko mendien % 58,6, eta 20.000 bat familiak 
kudeatzen dituzte. Bizkaian eta Gipuzkoan, handiagoa da portzentajea (% 80); 
Araban, berriz, txikiagoa (% 23 inguru). 
 
Baso-ustiategien kopuruari dagokionez, berriz, % 50 jaitsi da 2012-2019 epean, 
jabeek lurrak utzi dituztelako edo —litekeenagoa— lur gehiago titular gutxiagoren 
esku geratu direlako. Izan ere, basogintzarekin lotura duten jarduerak areagotu 
egin dira, bai eta basogintzarako zerbitzuak ere. Positiboak dira datu horiek 
sektorearentzat, zuraren ustiapena areagotu egin dela adierazten baitute, eta 
laguntza-zerbitzuek sektorea are profesionalago bihurtu dutela (Eranskina: 39. 
taula). 
 
EAEko probintzietatik, Bizkaia da baso-ustiategi eta baso-jarduera gehien dituena, 
Gipuzkoa eta Araba atzetik direla.  
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2018an, administrazio publikoa zen baso-azaleraren % 31ren jabe (Eranskina: 40. 
taula). Zenbait kalkuluren arabera, 309 milioi eurotik gora eskuratzen dituzte 
administrazio publikoek basogintzatik. Enpleguan ere eragin handia du jarduera 
horrek: zuzeneko lanpostuak, 13.000; zeharkakoak, beste 7.000. EAEko enplegu 
osoaren % 2 baino gehixeago, beraz. 
 
EAEn egiten diren erauzketa komertzial gehienak koniferoenak dira, batez ere pinus 
radiata pinuarenak (2014an, baimendutako zuhaitz-mozketa guztien % 79). 
Hostozabalei dagokienez, berriz, eukaliptoa da ugariena (2014an, % 88), eta % 50 
areagotu dira haren zurgai-izakinak. Baskegur-ek lagatako irudi honetan ikusten da 
EAEko zuhaitz-espezieen banaketa. 
 
 

 
 
 

  

Espezieen banaketa azaleraren arabera

Zurgai dauden espezieen banaketa

Intsinis pinua
Pinu basatia
Nigra pinua
Larix spp.
Pinaster pinua
Seudotsuga menziessi
Bestelako erreferentziak
Fagus silvatica

Baso misto atlantikoa
Quercus faginea
Quercus ilex
Beste hostozabal batzuk
Quercus robur
Quercus piriniarra
Eucaliptus globulus
Ibaiertzeko basoak
Eucaliptus nitens
Beste eukaliptus batzuk

Intsinis pinua
Pinu basatia
Nigra pinua
Larix spp.
Seudotsuga menziessi

Bestelako erreferentziak
Fagus silvatica
Quercus robur
Eucaliptus
Beste hostozabal batzuk
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Espainiako, Europar Batasuneko eta munduko baso-azalera (lur-azaleraren %). 
(Iturria: Munduko Bankua). 

 

 
 
 

In situ aldatutako gutxienez bost metroko zuhaizti edo unada naturalen azpiko 
lurrari deitzen zaio baso-azalera. Produktiboak zein ez-produktiboak izan daitezke 
zuhaitzak edo unadak. Ez dira sartzen definizio horren barruan nekazaritza-
ekoizpeneko sistemetako zuhaitz-unadak (esate baterako, fruta-arbolen eta 
nekazaritza-basozaintzako sistemak), ez eta hirietako parke eta lorategietako 
zuhaitzak ere. 
 
Espainiako, EBko eta munduko baso-azalera aztertuta, ikusten da goranzko joera 
duela Espainiako baso-lurraren zabalerak, zeina Europako batezbestekoaren azpitik 
baitago oraindik (% 38, 2016an), baina munduko batezbestekoaren sei puntu 
goitik.  
 
 
EAE-KO BASOGINTZAREN ETA ZURGINTZAREN INDUSTRIA 
 
Enpresa txikiak dira nagusi EAEko zurgintzaren sektorean, eta 20 langile baino 
gutxiago dituzte % 90ek; tamaina ertaineko enpresak % 4,8 dira, eta multinazional 
handiek bakarrik dituzte 200 langiletik gorako enpresa handiak. 
 
Baso-kudeaketatik eskuratutako produktuak balorizatzeko, berriz, zuhaitzak moztu, 
prozesatu eta dagozkien industrietara garraiatu behar dira. «Zuraren eta/edo 
biomasaren aprobetxamendu-lanak» deritzonaren alorrekoak dira eginkizun horiek. 
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Aprobetxamendu-lan horiez arduratzen diren enpresak zeregin horietan 
espezializatuak dira, eta ondo ezagutzen dituzte EAEko mendien ustiapenaren 
ezaugarriak: aldapa handiak, jabetzen eta aprobetxamendu-lursailen batez besteko 
azalera txikia, bide-azpiegitura, eguraldia eta abar. Jabe partikularren zein udalen 
eta aldundien mendietan egiten da aprobetxamendu-lana; bigarren horietan, 
enkante publiko bidez, normalean. 
 
Aprobetxamenduaz arduratzen diren enpresek zura erosi eta saldu ere egiten 
badute, enpresa errematatzailetzat jotzen dira. EAEn, AREFOR da enpresa horiek 
biltzen dituen elkartea. 
 
Aitzitik, enpresek ez badute zurik erosten eta saltzen, baso-lanak egiten dituzte. 
EAEn, Basolanak Elkarteak biltzen ditu enpresa horiek. 
 
BASKEGUR da EAEko zurgintzako enpresen elkarte profesionala. Sektoreko balio-
kate osoa hartzen du barne: basoen jabetza, baso-lanak egiten dituzten enpresak, 
errematatzaileak, lehen eraldaketarako enpresak (zerrategiak eta enbalatze-
lantegiak), ore- eta paper-industriak, bigarren eraldaketarako enpresak (altzari- eta 
egitura-lantegiak, zurgindegiak)…, eta, katearen amaieran, bioenergia-enpresak. 
 

- Zura zerratzea: 
 
Zerratze-industriaren bidez egiten dira oholak, tabloiak eta taulak, gero hainbat 
elementu egiteko erabiltzen direnak: altzariak, zurgintza-produktuak, 
eraikuntzarako eta enbalajeetarako elementuak, paletak, habe trinkoak edo 
xaflatuak, kofratzeko taulak eta abar. 
 
Tamaina askotakoak dira EAEko zerratze-industriako enpresak eta produktu-mota 
ugari egiten dituzte. SECOMA eta SOGESA elkarteetan biltzen dira sektoreko 
enpresak. 
 

- Paleten eta enbalajeen fabrikazioa: 
 

Besteak beste, paletak eta enbalajeak egiteko erabiltzen da zura; izan ere, oso 
material eraginkorra eta moldakorra izateaz gain, jasangarritasun-maila 
garrantzitsua ematen dio mundu osoko merkantzia-garraioari. Produktu horiek 
fabrikatzen dituzten enpresa ugari daude EAEko zurgintzaren sektorean. AFEI 
elkarteak biltzen ditu enpresa horiek. 
 

- Altzarigintza eta zurgintza: 
 
Altzariak eta zurgintzako produktuak egiteko gehien erabili izan den eta erabiltzen 
den materiala zura dugu. Eguneroko bizimodurako elementu moldakorrak ematen 
dizkigu zurak, nortasun handikoak, naturalak, arinak, sendoak, noiznahikoak, 
ikusteko eta ukitzeko atseginak. 
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EAEko mendietako kalitaterik handieneko zura erabiltzen dute enpresek produktu 
horiek egiteko. Elkarte hauek biltzen dituzte sektoreko enpresak: EGURLANDUA, 
AROTZGI, ACEVI eta SEA EGURRA ETA ALTZARIAK. 
 

- Eraikuntzarako eta eraikin zein ekipamenduetarako elementuak: 
 

Herrialde askotan, zura da etxeak eta ekipamenduak eraikitzeko gehiena erabiltzen 
den materiala. Hala izan da EAEn ere eta, etorkizunean, ezinbesteko erreferentzia 
izango dute bizilekuek, dekorazioak eta eraikuntzak. Eraikinen egituran erabiltzen 
da zura, bai eta CLT paneletan, habe eta bilbadura arinetan, fatxadetan, leihoetan 
eta zoruetan ere, besteak beste. 
 
Garapen teknologiko handiko enpresak daude EAEn, eraikinetarako eta 
ekipamenduetarako elementuak bikain fabrikatzen dituztenak. 
 

- Orearen eta paperaren fabrikazioa: 
 

Zuraren zuntza dute oinarri paper- eta kartoi-mota guztiek, eta erruz erabiltzen da 
eguneroko bizimoduan: liburuak, egunkariak, higiene- eta osasun-produktuak, 
kaxak, zakuak eta abar. 
 
Bi lehengai hauek erabiltzen dira papera eta kartoia fabrikatzeko: zelulosa birjina 
eta zuntz birziklatua. Basoa du jatorri zelulosa birjinak, eta zenbait paper-mota 
ekoizteko erabiltzen da: inprimatzeko eta idazteko papera, enbalaje-papera, uhin-
kartoia, komuneko papera eta paper sanitarioa. 
 
Hiru paper-industria hauek dira EAEko esanguratsuenak: Smurfit Kappa Nervión, 
Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga eta Zubialde. 
 

- Basoko bioenergia sortzea: 
 

Energia-iturri handia da zura, eta etxeak zein eraikinak berotzeko eta janaria 
prestatzeko erabili izan da aspaldi-aspalditik. EAEn, egur-ezpalak edo pelletak dira 
zuraren energia-erabilera teknifikaturako lehengaiak. Besteak beste, Biotermiak eta 
Ebepellet enpresak jarduten dira sektore horretan. 
 
Lan-merkatuari dagokionez, ez dago langile-eskaintza handirik, ez baitago baso-
lanetan aritu nahi duen jende askorik. Herritar gehienek nahiago dute beste 
jarduera-sektore batzuetan lan egin. 
 
Basogintzari buruzko trebakuntzaz, berriz, HAZI arduratzen da: langileen 
prestakuntza zuzena den kontrolatzen du, lan egokia egin dezaten eta istripurik 
izan ez dadin. Oro har, lan-istripu gutxi gertatu ohi da, baina gertatzen direnak oso 
larriak izaten dira. 
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EAE-KO BASOGINTZA- ETA ZURGINTZA-SEKTOREAREN GEROA 
 
Nekazaritzako elikagaien sektorean ez bezala, ia ezinezkoa da basogintzako 
produktuak ekoitzi eta azken kontsumitzaileari zuzenean saltzea, zurak 
transformazio-prozesu bat eskatzen baitu.  
 
Bestalde, zura sortzeko ez ezik beste gauza askotarako ere balio dute basoek; 
garrantzi handia dute ingurumenerako, eta harekiko elkarrekintza konplexuan 
jarduten dira. Ekosistemaren zenbait prozesu garrantzitsu erregulatzen laguntzen 
dute basoek: mantenugaiz elikatzen dute kate trofikoa; ura jasotzen, infiltratzen 
eta arazten dute; oxigenoa aireratzen dute, eta atmosferako karbono dioxidoa 
xurgatzen. Klima-aldaketaren eragina leuntzen du basoen jarduera horrek. 
 
Frogatuta dago, izan ere, karbonoaren emisioek klima-aldaketa sustatzen dutela. 
Beste zenbait funtzioren artean, hau ere badute basoek: karbono-biltegi handiak 
izatea. Basoek atmosferak baino karbono gehiago biltegiratzen dute, bai zuhaitzen 
lur gaineko aldean, bai lurpekoan eta zoruan. Eta gure tresnak zein egitura-
elementuak egiteko zura erabiltzen badugu, are gehiago luzatzen da atmosferako 
karbonoaren eraginaren leuntze-epe hori. 
 
Basoen onura ekosistemiko horiek ez zaizkie ordaintzen baso-lurren jabeei; aitzitik, 
herritarren eskari gero eta handiagoa dela medio, landa-eremuko jendearekin 
adostu gabeko debekuak eta mugak ezartzen zaizkie lur-jabeei. Hori dela eta, 
baso-lurrak kudeatzeari utzi egiten diote jabe askok.  
 
Merkatu potentzialari dagokionez, EAE beti izan da ingurune ekoklimatiko egokia 
basogintzarako, eta Europako baso-hazkunde erlatiborik handiena du (m3/ha/urte). 
Europako zenbait eskualdetan 60 bat urte itxaron behar izaten dute basoetako 
zuhaitzen zura aprobetxatzeko; Euskadin, berriz, 15 urtera arte jaisten da muga 
hori zenbait kasutan. Beraz, lehiatzeko oso posizio onean dago EAEko 
basogintzaren sektorea. Baina zuhaitzak oso azkar hazten diren arren, oso lur gutxi 
dago; dena dela, behar adina zur ekoizten du EAEk, bertako transformazio-industria 
lehiakor bat sortzeko adina. 
 
Hona Euskadiko basogintza-sektorearen arazo handienetako bat: ez da bertan 
kontsumitzen hemen ekoizten den zura. Europako zur-kontsumitzailerik 
handienetako bat da Euskadi (lurraldearen azalerarekiko, jakina), baina ez dago 
zura kontsumitzeko kulturarik. Eraikuntzan, adibidez, altzairua eta hormigoia 
erabiltzeko joera dago; energiari dagokionez, berriz, gasa eta elektrizitatea 
inportatzen dira, baina biomasaren kontsumoak inportazio horiek gutxitzen lagundu 
dezake. 
 
  



   

EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 

IKERKETA. Diagnostikoa eta joeren azterketa   Orrialdea 51 
 

Normalean, herentziaz jasotzen dira baso-lurrak. Euskal gizartea bizkarra ematen 
ari zaio landa-eremuari eta, sarritan, joera horrek lurrak abandonatzea dakar. Izan 
ere, lur-jabe gehienak ez dira profesionalki jarduten sektore horretan, eta ez dute 
nahi jarraitu beren baso-lurrak ustiatzen. Bestalde, lur horien ustiapena ez da oso 
erakargarria, negoziazio-ahalmen urria baitu sektoreak eta ingurumen-muga ugari 
ezartzen baitituzte administrazio publikoek.  
 
Honenbestez, datozen urteotan masiboa izango da baso-lurren kudeaketa uztea, 
eta zaildu egingo du horrek basoen kontrola. Hona basoak landu gabe uztearen 
ondorioak: zailagoa izango da suteak kontrolatzea, erregaia metatu egingo baita, 
eta landarediak basoetako pistak blokeatuko dituenez, are zailagoa izango zaie 
suhiltzaileei suteak menderatzea. Bestalde, areagotu egiten da basoko zuhaitz-
espezieen gaixotasunak hedatzeko arriskua, eta zaildu haiek kontrolatzeko aukera. 
Basoen kudeaketa baztertzeak baditu beste ondorio kaltegarri batzuk ere: oztopoz 
betetzen dira uraren bideak, lurrundu egiten da ura, eta aldatu edo galdu egiten 
dira baso irekietako habitatak. 
 
Industriak etekinak lortzen ditu basoetako lehengaiak landuz, baina bertako basoen 
kudeaketa baztertzeak ez dio, seguruenik, kalte handirik egingo, zuhaitz-kantitate 
handiak inportatu baititzake beste herrialde batzuetatik. Ondorioz, babesik gabe 
geratuko lirateke hemengo zur-ekoizleak. 
 
Zur-ekoizleentzako aukera egoki bat honako hau litzateke: enpresa txikiak izateari 
utzi eta elkarteak sortzea; hartara, merkatu egingo lirateke ekoizpen-kostuak eta 
botere handiagoa izango lukete zura erosten dien transformazio-industriarekin 
negoziatzean. Alabaina, ez dute emaitzarik ekarri orain arteko ahaleginek; 
batzuetan, ekoizleen arteko desadostasunengatik eta, beste batzuetan, zura 
erosten duen industriaren presioengatik.  
 
Basogintzaren sektorean esku hartu nahi izaten denean, zur-ekoizleen sektoreari 
ekin ohi zaio beti (baso-jabeei, alegia), baina inoiz baino beharrezkoagoa eta 
garrantzitsuagoa da kontsumitzaileengan eragitea, haiek babestu behar baitute 
erabakitzen den basogintzako politika eta sustatu behar baitute zurezko produktuen 
kontsumoa. 
 
Aldaketa horiei ekiteko, zenbait proposamen aurkeztu dituzte EAEko baso-jabeen 
elkarteek (esate baterako, Basoa Fundazioa sortu dute), gizartea ohartarazteko 
basoen eta haien kudeaketa jasangarriaren garrantziaz, eta zuraz aparte, basoek 
dituzten gainerako zerbitzu ekosistemikoak aprobetxatzeko. Beste adibide bat 
Basoekin dugu: erakunde hori arduratzen da mendien kudeaketa-lanak egin ezin 
edo nahi ez dituzten baso-jabeen jarduerak zuzentzeaz. 
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Sarritan, administrazio publikoek bertako espezieak aldatzea bultzatzen dute 
(haritza, esaterako), eta dirulaguntzak ematen dituzte zuhaitz-mota horiek 
landatzeko. Baina bertako espezieek ez dute ematen beste espezie batzuek (pinuak 
eta eukaliptoak, adibidez) adinako errentagarritasun ekonomikorik. Beraz, itzulkin 
ekonomikorik ezean, baso-lurrak landu gabe uzteko erabakia hartzen du zenbait 
lur-jabek eta, jakina, ingurumenari kalte handia eragiten dio erabaki horrek. Hala 
eta guztiz ere, irabazi-asmo hutsetik harago jo eta kontzientzia sozialak bultzaturik, 
lur-jabe askok zaindu egiten dute mendia.  
 
HAZIren aurreikuspenen arabera, datozen 15 urteetan 67.255 hektarea konifero 
edo pinazeo (lawsona, basapinua, nigra, radiata, Picea abiesa, Douglasa, alertzea) 
moztuko eta aldatuko dira EAEn, hau da, birpopulaziorako koniferoen azalera 
osoaren% 40,5.  
 
Eukaliptoarekin batera EAEko espezie garrantzitsuenetakoa den radiata pinuari 
dagokionez, berriz, 13.545 hektarea galdu dira azken hamar urteotan, eta areagotu 
egin da galeraren abiadura azkeneko bostetan. Azken hamar urteotan 14.290 bat 
hektarea birlandatu dira, eta moztutako radiata pinuak hartzen zuen azaleraren 
erdian baino ez da berriro aldatu espezie hori. Gainerako % 50etik, heren batean 
(gutxi asko) eukaliptoa landatu da. Hamar urtean, % 40 hazi da espezie horren 
azalera EAEn. Datozen 15 urteetan, berriz, radiata pinuaren 51.000 hektarea moztu 
eta birlandatu behar dira, egungo azaleraren % 41,2.  
 
Datu horien arabera, 25.000 hektarea radiata baino gehiago eraldatuko dira eta, 
honenbestez, aldatu egingo da EAEko baso-egitura. Zenbait arrazoik eragingo dute 
egitura-aldaketa:  
 

- Areagotu egingo da hirietan bizi diren baso-jabeen kopurua.  
- Aldatu egingo da epe laburraren esanahiaz dagoen irizpidea. 
- Zuraren merkatuaren egoera.  
- BASOEN OSASUNA: Ingurune batzuetan, lur-jabeek ez dute garbi ikusten 

landaketarik egin behar den, ezta zer landatu behar den ere, basoen 
osasun-egoera dela eta. Nahitaez aztertu behar da alderdi hori. 

 
Beraz, bi mailatan egin behar da gogoeta, eta epe laburrean argitu behar dituzte 
zalantzak ikertzaileek: 
 

- Gaur egun: izurrite eta gaixotasunen aurkako metodoak, basoen osasun-
egoera ona sustatzen duten neurriak eta gaitzen prebentzioa. 

 
- Etorkizunean: espezieak aldatzea, genetikoki hobetutako zuhaitz 

erresistenteak sartzea eta haziak tratatzea. 
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3.- ELIKAGAIEN INDUSTRIA 
 
Atal honetan, EAEko ganadu-hiltegien, esnearen eta edari-fabrikazioaren industriak 
aztertuko ditugu. 
 
 
EAE-KO HILTEGIAK 
 
Eusko Jaurlaritzaren datuen arabera, bost ganadu-hiltegi daude gaur egun EAEn: 
bat Araban eta lau Gipuzkoan.  
 
2010era arte, EAEn kontsumitzen ziren sei abelburutik lau herrialdean bertan 
hazten eta hiltzen ziren, hots, bertako ekoizleenak ziren. Egun, % 14ra jaitsi da 
portzentaje hori. Eusko Jaurlaritzak berak emana da datu hori, bere azken 
estatistikan. 
 
Hainbat arrazoik eragin dute jaitsiera. Seguruenik, hau izango da garrantzitsuena: 
merkeagoa da inportatutako haragia hemengoa baino (eta, sarritan, kalitate 
eskasagokoa). Beste arrazoi bat hau izan daiteke: bertako hiltegiak erabiltzeko 
zailtasunak. Epe ertainera baserritarrek haragia ekoizteari uztea izan daiteke 
hiltegi-eskasiaren ondorio nagusia, eta harakinek kanpoko haragia erostea. 
Bizkaian, adibidez, deigarria da hiltegi guztiak itxi izana, nahiz eta EAEko 
probintzietatik hori izan Eusko Labeleko harategi gehiena dituena. 
 
HAZIk 2016an egindako ikerketa baten arabera, 2000tik 2017ra % 48 jaitsi zen 
EAEko hiltegietan hildako abelburuen kopurua, espezieka aztertuta: 2000n, 72.000 
tona; 2017an, 37.700. 2012tik 2016ra egonkortu egin zen kopurua, eta konstante 
antzean iraun zuen (39.000 tona inguru). 
 
EAEko hiltegietan hildako abelburu-kopuruaren eta lortutako kanaleko pisuaren 
arteko aldea ulertzeko, azienda larriak eta azienda xeheak bereizi behar dira: behi, 
ardi, ahuntz, zaldi eta txerri aziendak dira larriak; xeheak, berriz, hegaztiak eta 
untxiak. 
 
2000tik 2012ra arte, % 57 jaitsi zen hildako behi-azienden kopurua, ardi-aziendena 
% 87, ahuntz-aziendena % 83, txerri-aziendena % 91, zaldi-aziendena % 69, eta 
hegaztiena % 7. Hildako untxien kopuruak bakarrik egin zuen gora epe horretan 
(% 2). 2012tik aurrera, gora egin zuen hildako hegazti-kopuruak (2015ean baino 
% 12 gehiago), baina jaisten jarraitu zuen behi-aziendarenak —polikiago, hala 
ere— eta 2016an behea jo zuen (12.465 tona). Urte hartan, EAEko hiltegietan 
hildako abereen % 91 hegaztiak eta behi-aziendak izan ziren; 2000n, berriz, % 76 
besterik ez ziren bi espezie horietako buruak. 
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2015ean EAEko hiltegietan hildako abelburuen jatorriari dagokionez, behi-
aziendetan Gipuzkoa izan zen hornitzaile nagusia (% 31,8), Nafarroa (% 17,5), 
Bizkaia (% 16,0) eta Araba (% 13,7) atzetik zituela. Ardi-aziendetan, berriz, 
Gipuzkoa izan zen abelburuen % 55,1en hornitzailea, eta Nafarroa % 19,5ena. 
Ahuntz-aziendetan, Gipuzkoakoak ziren abelburuen % 45,7, eta Bizkaikoak % 33,9. 
Txerri-aziendei dagokienez, Gipuzkoakoak ziren % 79,0, eta Bizkaikoak % 12,7; 
zaldi-aziendetatik, berriz, Gipuzkoakoak ziren % 40,6, Bizkaikoak % 28,3 eta 
Arabakoak % 27,7.  
 
2000-2016 epean, behera egin zuen hildako EAEko ardi-azienden kopuruak ere (-
% 84); txerri-aziendei dagokienez, aldiz, 2016an hildakoetatik EAEkoak ziren 
% 95; 2000n, % 16 zen portzentajea.  
 
 
EAE-KO ESNE-INDUSTRIA 
 
Esne-industriari dagokionez, komeni da gogoratzea jaitsi egin da ganadu-
ustiategien kopurua azken hamarkadan, baina sektorea birmoldatu egin da, eta 
esne gehiago ekoizten du abelburuko. Gainera, merkatuaren joera berrietara 
egokitzen ere asmatu du: inbertsio handiak egin ditu eraldatze-prozesuetan eta, 
negozio-lerroak dibertsifikatuta, produktu berri ugari eskaintzen ditu.  
 
Esne-behiari dagokionez, zenbait kooperatibak jasotzen eta eraldatzen dute. Hauek 
dira nagusiak: Kaiku S. Coop, Iparlat eta Kaiku Elikagai Korporazioa.  
 
Kaiku S. Coopeko bazkide dira esnea ekoizten duten ustiategi gehienen jabeak 
(342tik, 251); gainerakoak, berriz, produktu-hornitzaile soilak. EAEko esne-
behiaren ustiategietatik % 80 Kaiku kooperatibako bazkideak edo laguntzaileak 
dira, bai eta Nafarroako % 20, Errioxako % 27 eta Burgoseko % 8 ere. 
Kooperatibak ordaintzen dituen erosketa-prezioak kooperatibisten artean hitzartzen 
dira, eta prezioan sartzen da egunero esnea biltzeko behar den logistika ere. 
Hornitzaile soilei (bazkide ez direnei) esnea biltzeko kontratua egiten zaie, urtero. 
 
Iparlat arduratzen da esnearen eraldatze- eta ontziratze-prozesuaz; Kaiku Elikagai 
Korporazioa, berriz, produktua saltzeaz. Mercadonaren bidez merkaturatzen du 
Iparlatek bere produktuaren % 80, Hacendado marka zuriaren pean; gainerako 
% 20a, berriz, Kaiku Elikagai Korporazioaren bidez, bertako esnearen lerro 
propioaren bitartez.  
 
Produktuen dibertsifikazioa da industria horien arrakastaren gakoetako bat. Zenbait 
produktu-lerro ekoizten ditu Iparlatek, eta Mercadonaren bidez saltzen; besteak 
beste, esne bereziak (laktosarik gabea, omega-3duna…), irabiatuak, esne-gainak 
eta esne-aztarnarik gabeko soja zukutuz egindako edariak, guztiz egokiak esne-
behiaren proteinari alergia eta laktosari intolerantzia diotenentzat.  
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Bestalde, Kaiku Elikagai Korporazioaren zenbait markaren pean saltzen diren 
hainbat produktu ere ekoizten ditu Iparlatek: Kaiku laktosarik gabeak (esne-gainak, 
gaztak, jogurtak, esne-irabiatuak…), Kaiku Caffé Latte (10 kafe-motatik gora), 
Kaikucol (kolesterola jaisteko produktua), Kaiku KM0 (esnea eta jogurtak) eta 
Kaiku Begetala, landare-jatorriko produktuz egina.   
 
Asko inbertitzen du Iparlatek I+Gn, ekoizpen- eta merkaturatze-lerroak 
dibertsifikatzeko. Halaber, inbertsio handia egiten du Kaiku Korporazioak marketin-
estrategietan, merkatuan nabarmendu eta bere produktu-lerroak ezagutarazteko. 
 
Ardi- eta ahuntz-esneei dagokienez, EAEko ekoizpenaren % 90 baino gehiago 
artisau-gaztak egiteko erabiltzen da. Azpisektore horretan, Idiazabal Jatorri Deitura 
da nagusi, ardi-gaztari dagokionez. Ospe handiko gazta da, eta sektoreko adituek 
biziki estimatzen dute. EAEko eta Nafarroako bostehun bat abeltzain eta ehun bat 
gaztandegi biltzen ditu jatorri-deitura babestu horrek. Europako Ondare 
Gastronomiko izendatu zuten Idiazabalgo gazta. 
 
1987an sortu zen Idiazabal jatorri-deitura, produktua sustatu eta haren kalitatea 
bermatzeko. Hona produktuaren ezaugarri nagusietako bat: esnea ekoizten den eta 
gaztak egiten diren lurrak, guztiak ere EAEkoak eta Nafarroako Foru Erkidegokoak, 
Erronkariko udalerrietakoak izan ezik, beren jatorri-deitura propioa baitaukate. 
Beste ezaugarri bat: latxa eta karrantzar arrazetako ardien esne gordinarekin 
bakarrik egiten dira gaztak. 
 
Jatorri-deiturak, berriz, esnearen jatorria eta azken produktuaren kalitatea 
ikuskatzen ditu, hiru kontrol-motaren bidez. Kontrol fisiko-kimikoak, esnearen 
purutasuna, gantz- eta proteina-portzentajea eta abar aztertzen dutenak, ikusteko 
Idiazabal gaztari dagozkion ezaugarriak betetzen dituen produktuak. Egun DNAren 
markagailuen bidezko analisiak ere egiten dira, bermatzeko esnea —eta gazta— 
latxa eta karrantzar arrazetako ardiena dela. 
 
Analisi higieniko-sanitarioa da bigarrena, eta gaztaren kontsumoak inolako 
arriskurik ez duela egiaztatzeko egiten da; azkenik, analisi sentsorial zorrotza 
egiten du dastaketa-batzorde ofizial batek, zeinak besteak beste gaztaren zaporea, 
usaina eta testura aztertzen eta kontrolatzen baititu. 
 
Kontseilu Arautzaileak, berriz, produktuaren benetakotasuna egiaztatzen du, banda 
gorria eta etiketa-zigilu berezia jarriz gazta bakoitzari. 1993ko azaroan onartu zuen 
Espainiako gobernuak Kontseilua, jatorri-deituraren araudiarekin batera. 
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Mundu osoan egindako hainbat lehiaketatan goretsi izan da Idiazabalgo gaztaren 
kalitatea. Sariei dagokienez, super urrezko domina bat, urrezko hamabi, zilarrezko 
21 eta brontzezko 29 eskuratu zituzten Idiazabal JDko eta Artzai Gazta elkarteko 
gaztandegiek 2019ko World Cheese Awards sarietan (Bergamo), mundu osoko 
ospetsuenetan, alegia. Arabako Galarreta herriko Azkarra gaztandegiko Baserrikoa 
gazta (Idiazabal deiturakoa), berriz, «Munduko gazta ketu onena» izendatu zuten. 
 
Beraz, nekazaritza eta abeltzaintza jasaten ari diren arazoak gorabehera, lan 
handia ari da egiten esne-sektorea erreferentziazko produktuak ekoizten 
jarraitzeko. Ezinbestekoa da ustiategiek jarraipena izatea, eta lehendik martxan 
daudenei eustea, gal ez dadin EAEko biztanleriaren parte handi batentzat 
garrantzitsua den sektore ekonomiko hori, bertako produktua, jasangarria eta 
kalitate handikoa, eskaintzen duena gainera. 
 
 
EDARI-FABRIKAZIOA 
 
Mundu osoan da ezaguna Euskal Herria kalitate gastronomikoa dela medio, eta 
bertako edari tradizionalak dira gure mugetatik kanpo geure burua ezagutarazteko 
moduetako bat. Edarietako batzuk oso ezagunak dira (Arabako Errioxako ardoa, 
esate baterako); beste batzuk, berriz, ez hain ezagunak (txakolina, sagardoa eta 
patxarana, adibidez). 
 
Ardogintza da nagusi EAEko sektore horretan, baina beheranzko joera txiki bat 
antzematen zaio. 2008-2019 epean, 177 ustiategik itxi zituzten ateak. 
 
Oro har, bere horretan dirau frutarekin edari hartzituak (txakolina, sagardoa eta 
patxarana) egiten dituzten ustiategien kopuruak, baina apur bat behera egin du 
2008tik (69 ustiategi) 2019ra (59).  
 
Bestalde, EAEn ez zegoen orain arte garagardoa ekoizteko ohitura handirik, baina 
azken urteotan hedatu egin da kalitate handiko artisau-garagardoak egiteko joera, 
eta enpresa berriak sortu dira. 2010az geroztik, nabarmen hazi EAEn ustiategi-
mota horren kopurua, eta 26 zeuden 2019an (Eranskina: 41. taula).  
 
Ekarpen handia egiten dio EBk munduko ardo-merkatuari: 2014tik 2018ra 
bitartean, mundu osoko ardoaren % 65 ekoitzi zuen, % 60 kontsumitu eta % 70 
esportatu, mahastizaintza-ardogintzako eskualdeen % 45 zituela. Eurostatek 
prestatutako irudi honetan ikusten da nola dagoen banatuta EB-28ko herrialdeetako 
ardotarako mahatsaren ekoizpena. 
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2018an, 25,7 milioi tonakoa izan zen EBko mahats-ekoizpen osoa, 2017koa baino 
% 20,3 handiagoa. Gora egin zuen mahats-ekoizpenak Italian (+% 16,2), 
Espainian (+% 30,4), Frantzian (+% 25,3), Alemanian (+% 38,4) eta Errumanian 
(+% 5,3). EAEn, berriz, gora egin zuen mahastizaintzako ustiategien kopuruak 
2015-2019 epean (300 ustiategi gehiago). 
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2.4.3. Nekazaritza-sektoreko zenbait datu ekonomiko 
 
EAEko nekazaritzaren barne-produktu gordina aztertuko dugu atal honetan, 
sektorearen makromagnitudeak azalduko eta ordaindutako prezioen berri emango.  
 
 
EAE-KO BARNE-PRODUKTU GORDINA (BPG) 
 
**2018ko datuak baliatu ditugu azterketa egiteko, 2019ko datu osoak ez 
baikeneuzkan eskura. 
 
2018an, 76.808,704 milioi eurokoa izan zen EAEko BPGa, aurreko urtekoa baino 
% 4 handiagoa. Bizkaia da BPGaren zatirik handiena sortzen duen probintzia 
(38.919,895 milioi euro), bigarrena Gipuzkoa (25.515,924 milioi), eta azkena Araba 
(12.372,885 milioi). 
 
EAEko 2018ko BPGa sektoreka aztertuta, nekazaritza-, abeltzaintza- eta arrantza-
alorrak % 0,96 bakarrik ekoitzi zuen (659,408.000 milioi euro).< Zerbitzuen 
sektorea da BPGaren parterik handiena sortzen duena (% 69); ondoren, industria 
eta energia (% 24,3), eraikuntza atzetik dutela (% 5,8). (Eranskina: 42.taula).  
 
 
EAE-KO NEKAZARITZAKO BPG-A, ESPAINIA, EUROPA ETA 
MUNDUKOAREKIN ALDERATUTA (Iturria: Munduko Bankua). 
 
Irudi honetan ikusten da 2008-2018 epean Espainiako BPGean ekonomiaren 
sektoreek izan zuten pisua. 
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Espainiako BPGaren % 2,8 dagokio nekazaritzari; EAEko portzentajea baino 
handiagoa, beraz. 2009az geroztik, berriz, goranzko joera txiki bat izan du, eta 
% 0,53 igo da azken hamar urteotan. 
 
- Nekazaritzak munduko, Europako eta Espainiako BPGetan duen portzentajea: 
 

 
 
 
Irudi honek argiro erakusten du jaitsi egin dela nekazaritzaren pisua munduko 
BPGean. Nabarmena da beheranzko joera, eta urtetik urtera txikiagoa da jarduera-
sektore horren pisua. 2018an, % 1,5eko pisua zuen Europar Batasunean, % 2,8koa 
Espainian eta % 3,4koa munduan (2017ko datua, munduari dagokiona). Joera 
orokorrak adierazten duenez, jaisten jarraituko du nekazaritzaren pisuak BPGean, 
baldin eta ez bada lortzen sektore berritzailea eta jasangarria izatea, inbertsio 
teknologiko handia oinarri duela. 
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NEKAZARITZA-SEKTOREARI BPG-EAN DAGOKION PORTZENTAJEA, 
MUNDUKO POTENTZIA EKONOMIKO HANDIETAKOAREKIN ALDERATUTA 
 

 
 
 
Munduko lau potentzia ekonomikoren datuak aztertuta, hauek dira emaitzak: 
Japoniaren pisua % 1,18koa da, AEBena % 0,92koa (2018) eta Alemaniarena, 
berriz, % 0,77koa (2018). EAEren tasa % 0,96koa izan zen 2018an, munduko 
potentzia ekonomikoen parekoa. 
 
Beste muturrean, berriz, Txinaren kasua dugu: 2018an, nekazaritzaren sektoreari 
BPGaren % 7,19 zegokion. Portzentaje handia da, gainerako potentzietakoekin 
alderatuta, baina nabarmena da Txinan ere beheranzko joera. Gobernuaren 
politikaren eraginez jarraitzen du portzentajean hain altu; izan ere, HUKOU deritzon 
sistemak landa-eremuetan geratzera behartzen ditu nekazariak, elikagaiak ekoizten 
jarrai dezaten eta jakien barne-hornidura desegonkortu ez dadin. 
 
 
MAKROMAGNITUDEAK, PRODUKTUKA ETA PRODUKTU-MULTZOKA 
 
EAEko nekazaritza-sektoreko makromagnitudeei dagokienez, nekazaritzako azken 
ekoizpenak joera positiboa izan zuen 2012tik 2018ra (gorabeheraren bat tarteko 
zela), bai eta bitarteko produktuen kontsumoak ere (haziak, ongarriak, pentsuak, 
fitosanitarioak…). Nekazaritzako azken ekoizpenak % 11,6 egin zuen gora epe 
horretan; bitarteko produktuen kontsumoak, berriz, % 8,8. Igoera horien eragileak 
faktore hauek izan ziren: nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako azken 
ekoizpenen hazkundeak (% 21,6, % 6,5 eta % 64,6, hurrenez hurren). (Eranskina: 
43.taula). 
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Beraz, azpisektore askotako ustiategien kopuruak behera egin arren, lanean 
jarraitzen dutenek areagotu egin dituzte bai tamaina, bai ekoizpen-mailak. 
 
 
NEKAZARIEK KOBRATZEN DITUZTEN PREZIOAK  
 
EAEko nekazariek kobratzen dituzten prezioen bilakaera (2008-2018).  
 

PRODUKTUA UNITATEA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
2008-2018 

epeko 
bilakaera (%) 

Babarruna (indaba lehorra) Euro/kg 8,75 8,81 8,75 8,58 8,74 8,90 8,72 6,60 6,66 7,17 7,48 -% 14,48 

Gari biguna edo erdigogorra Euro/kg 0,19 0,14 0,16 0,21 0,24 0,21 0,18 0,18 0,16 0,17 0,19 % 1,95 

Garagarra (2 cc) Euro/kg 0,17 0,12 0,15 0,20 0,22 0,19 0,16 0,17 0,15 0,16 0,18 % 7,40 

Kontsumorako patata Euro/kg 0,13 0,09 0,15 0,13 0,17 0,19 0,08 0,14 0,23 0,14 0,21 % 59,95 

Uraza Euro/kg 0,80 0,68 0,73 0,73 0,85 0,92 0,74 0,82 0,83 0,85 1,01 % 26,45 

Ziazerbak Euro/kg 1,73 2,56 2,45 0,48 2,01 2,44 3,21 3,00 2,39 2,87 2,89 % 67,41 

Zerba Euro/kg 0,73 0,88 0,96 0,84 0,83 0,81 0,95 0,96 0,92 1,04 0,95 % 31,03 

Tomatea Euro/kg 1,82 1,64 1,72 1,64 1,90 2,18 1,67 1,85 1,75 1,93 2,26 % 23,85 

Piper berdea Euro/kg 5,70 5,24 6,70 5,32 3,99 5,91 4,71 4,83 5,05 5,12 4,38 -% 23,14 

Porrua Euro/kg 2,41 2,13 1,22 2,64 2,53 2,31 1,77 1,94 2,09 2,20 2,44 % 1,15 

Lekak Euro/kg 3,01 3,24 2,46 2,91 3,27 2,91 2,70 3,03 3,19 3,05 3,37 % 12,12 

Sagarra Euro/kg 1,48 1,30 1,02 0,96 1,17 1,37 1,25 1,50 1,30 1,28 1,28 -% 13,51 

Udarea Euro/kg 0,98 1,12 0,84 0,83 1,00 1,14 1,15 1,37 1,15 1,39 1,18 % 20,41 

Kiwia Euro/kg 1,11 1,02 1,01 1,21 1,12 1,23 1,33 1,27 1,23 1,35 1,59 % 42,91 

Behi piriniotarra (1. erditzea) Euro/buru 1.497 1.613 1.700 1.700 1.660 1.653 1.675 1.675 1.550 1.550 1.550 % 3,54 

Behi frisiarra (1. erditzea) Euro/buru 1.900 1.563 1.650 1.711 2.475 1.574 1.605 1.675 1.372 1.278 1.400 -% 26,32 

Zekorra (3-5 hilabetekoa) Euro/buru 180,96 181,28 210,19 186,50 178,00 201,23 195,00 195,00 185,00 204,40 204,80 % 13,17 

Txahala  2,42 2,30 2,25 2,39 2,51 2,82 2,86 2,85 2,53 2,59 2,61 % 8,03 

Urtekoak  1,94 1,91 1,92 2,08 2,51 2,40 2,54 2,46 2,24 2,32 2,34 % 20,40 

Esneko arkumea Euro/kg (bizirik) 3,47 3,73 3,55 3,44 3,51 3,65 3,54 3,66 3,26 3,61 3,94 % 13,61 

Esne-txerria Euro/buru 21,40 30,78 30,25 28,40 36,49 37,90 35,84 27,12 29,66 41,10 34,13 % 59,47 

Txerri gizendua Euro/kg (bizirik) 1,12 1,06 1,09 1,19 1,37 1,44 1,41 1,27 1,14 1,23 1,16 % 3,86 

Gizentzeko oilaskoa Euro/kg (bizirik) 1,07 1,05 0,98 1,16 1,24 1,21 1,18 1,15 1,01 1,13 1,24 % 15,94 

Untxia Euro/kg (bizirik) 1,83 1,78 1,66 1,82 1,78 1,95 1,70 1,58 1,64 1,77 1,88 % 2,85 

Esnea Euro/litro 0,41 0,32 0,32 0,33 0,34 0,36 0,37 0,35 0,35 0,34 0,34 -% 17,54 

Arrautzak L kategoria Euro/dozena 0,86 0,85 0,81 0,75 1,13 0,85 0,86 0,85 0,77 0,90 0,96 % 11,50 

Radiata pinua (zerratzekoa eta 
enborkiak) Euro/m3 erreal 39,24 22,00 15,00 15,00 32,50 30,05 30,30 33,15 36,63 38,30 41,45 % 5,64 

Eukaliptoa (birrintzekoa) Euro/m3 erreal 19,06 16,91 16,63 16,63 13,92 13,55 13,80 13,80 13,92 14,58 16,24 -% 14,78 

Mahatsa (beltza) €/kg 0,93 0,49 0,52 0,59 0,66 0,75 0,84 0,87 0,91 1,19 0,95 % 2,15 

Mahatsa (zuria) €/kg 0,68 0,52 0,50 0,57 0,68 0,81 0,85 0,59 0,73 0,98 0,79 % 16,17 

Ardoa (beltza) €/L 0,82 0,70 0,88 0,97 1,15 1,32 1,32 1,41 1,53 2,40 1,42 % 73,17 

Ardoa (gorria) €/L 0,95 0,79 0,77 0,95 1,07 1,33 1,32 1,37 1,47 2,32 1,34 % 41,05 

Ardoa (zuria) €/L 1,02 0,76 0,81 0,95 1,23 1,51 1,33 0,99 1,35 2,26 1,19 % 16,67 

EAE-KO KPI-AREN BILAKAERA (2008-2018) % 15,48 

Iturria: Ekonomia Garapen eta Azpiegituretako Sailaren estatistika-organoa  

 
 
Eustaten arabera, % 15,48 igo zen EAEko KPIa 2008tik 2018ra; beraz, KPIaren 
igoera handiena izan zuen Espainiako Estatuko bigarren autonomia-erkidegoa izan 
zen EAE, Kataluniaren atzetik (% 17,5). Estatu osoan, berriz, % 14,3 igo zen KPIa. 
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EAEko nekazariek epe horretan kobratzen zituzten prezioei dagokienez, alde 
handiak daude produktu batzuetatik beste batzuetara. Koloreka bereizi ditugu 
produktuak taulan: gorriz, prezioaren bilakaera negatiboa izan duten produktuak; 
horiz, bilakaera positiboa izan dutenak, baina KPIaren azpitik; berdez, azkenik, 
KPIaz gaindiko bilakaera positiboa izan dutenak. 
 
Bilakaera negatiboa izan dutenen artean, hauek daude: esnea, lehen erditzeko behi 
frisiarrak, piper berdea, eukaliptoa, babarruna eta sagarra. Prezio-igoerarik 
handienak izan dituztenen artean, berriz, patata, esne-txerria, ardo beltza, 
ziazerbak eta kiwia, besteak beste. 
 
Produktu-kategoriei dagokienez, bilakaera positiboa izan zuten zerealek, baina 
KPItik beherakoa; barazkiek, berriz, oso emaitza onak lortu zituzten, KPItik 
gorakoak betiere, piper berdeak, lekek eta porruak izan ezik (bilakaera positiboa 
izan zuten horiek ere, baina KPIaz azpikoa). Frutetatik, berriz, KPIaren gainetik ibili 
ziren udarearen eta kiwiaren prezioak, batez ere bigarren horrenak. Sagarraren 
prezioak, aldiz, bilakaera negatiboa izan zuen. 
 
Mahatsondoaren produktuei dagokienez, bilakaera positiboa izan zuten mahatsaren 
zein ardoaren prezioek. Mahats beltzaren prezioak bilakaera positiboa izan zuen, 
baina KPIaren azpitik geratu zen; ardoen prezioak, aldiz, KPIaz gaindi igo ziren, 
batez ere ardo beltzarenak eta gorriarenak. 
 
Abeltzaintzari dagokionez, deigarria da arkumearen kasua (KPIaz azpitik igo ziren 
prezioak); esnearen eta lehen erditzeko frisiarren prezioak, berriz, jaitsi egin ziren. 
Aipatzekoak dira, bestalde, urteko txahal zein arkumearen eta esne-txerriaren 
prezio-igoerak, KPIaz gaindikoak.  
 
Basogintzaren sektorean, berriz, bilakaera negatiboa izan zuen eukaliptoaren 
prezioak; pinuarenak, aldiz, positiboa, baina KPIra iritsi gabe. 
 
Seguru aski, hau da EAEko nekazaritza-sektorearen egungo errentagarritasun-
ezaren arrazoi nagusietako bat: nekazariek kobratzen dituzten prezioetako batzuk 
KPIaren azpitik geratzen direla. 
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2.5. LAN-MERKATUA ETA LANDA-EREMUKO GIZA KAPITALA 
 
 
2.5.1. Lan-merkatuaren egitura 
 
2018an, 2.180.449 herritar zituen EAEk. Bizkaiak zuen biztanle-kopuru handiena —
1.140.662 (% 52,31)—, Gipuzkoak bigarren handiena —714.269 (% 32,76)—, eta 
Arabak hirugarrena —325.518 (% 14,93)—. 
 
Herritarren jarduerari dagokionez, berriz, 1.053.671 laguneko biztanleria aktiboa du 
EAEk (% 48,32); biztanleria ez-aktiboa, berriz, aktiboa baino handiagoa da 
(1.126.778 lagun, % 51,68). Giza talde hauek ditu biztanleria ez-aktiboaren 
multzoak: ikasleak, aurretik erretiratuak eta erretiratuak, etxeko lanak egiten 
dituztenak, ezintasun iraunkorren bat dutenak, pentsioren bat jasotzen duten baina 
erretiratuak edo aurretik erretiratuak ez diren beste pertsona batzuk, eta ordainik 
gabe besteak beste gizarte-lanak edo ongintzazkoak egiten dituztenak. 
 
Sexuka sailkatuta, biztanleria landunaren % 52,4 gizonezkoak dira, eta 
emakumeak % 47,6; langabeetatik, berriz, gizonak % 46,1 dira, eta emakumeak 
% 53,9; biztanleria ez-aktiboari dagokionez, azkenik, gizonak % 45,58 dira, eta 
emakumeak % 54,42 (Eranskina: 44. taula). 
 
Adin-tarteka, 16-24 urte bitarteko gazteetatik % 24k lana dute (40.238 lagun); 
% 5, berriz, langabezian daude (8.250 lagun), eta % 71 (119.475) biztanleria ez-
aktiboa dira, normalean ikasten ari direlako. 
 
25-44 urte bitartekoen artean, berriz, % 78 (426.048 lagun) biztanleria landunaren 
barruan daude; % 10,6 (59.407 lagun) langabezian, eta % 11,4 (63.901) 
biztanleria ez-aktiboa dira. 
 
45-64 urtekoen artean, berriz, biztanleriaren % 68,6 (445.851 lagun) landuna da; 
% 8,7 (56.241) langabezian dago, eta gainerako % 22,7a (147.354) ez-aktiboa da. 
 
Azken adin-tartean, 65 urtetik gorakoenean, biztanleria ez-aktiboa da % 98,4 
(erretiratuak, oro har); % 1,6k, berriz, lanean jarraitzen du erretiroa hartzeko 
adina eduki arren, eta langabezian daude 65 urtetik gorako 29 lagun. 
 
Langabezia gehien jasaten duen adin-tartea 25-44 urte bitartekoa da (% 10,6); 
ondoren, 45-64 urte bitartekoak (% 8,7). (Eranskina: 45. taula). 
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16 urteko edo hortik gorako EAEko biztanleria landuna, lurraldeka eta ekonomia-
sektoreka sailkatuta. 2018/1/01. 

 
 

  Guztira Nekazaritza Industria Eraikuntza Zerbitzuak 

EAE 929.744 9.899 178.927 51.672 689.246 

Lurralde historikoak 

Araba 142.497 2.913 32.530 6.451 100.603 

Bizkaia 476.497 4.101 75.070 28.735 368.591 

Gipuzkoa 310.750 2.885 71.327 16.486 220.052 

Fuente: EUSTAT. Estadística municipal de población activa. 

 
 
Nekazaritza da EAEko biztanleria landun gutxiena duen sektorea (% 1,06, 9.899 
landun). Zerbitzuen sektorea da, aldiz, biztanleria landun gehiena duena 
(% 74,13); atzetik datozkio industria (% 19,24) eta eraikuntza (% 5,56). Beraz, 
EAEko BPGaren sailkapenaren antzekoa da biztanleria landunarena sektore 
ekonomiko nagusietan. 
 
Nekazaritzan, landunen % 70,9 gizonezkoak dira (7.067 lagun); % 29,1, berriz 
(2.900), emakumeak.  
 
Sektore horretako landunen trebakuntza-mailari dagokionez, lehen mailako 
ikasketak dituzte % 43,66k (4.352 lagun); ikasketa profesionalak, berriz, % 20,23k 
(2.016), eta bigarren mailako ikasketak % 18,6k (1.854 lagun). Deigarria da datu 
hau: % 10,67k goi-mailako ikasketak dituzte. Datozen urteetan, hazten jarraituko 
du portzentaje horrek, batez ere sektorea profesionalizatzeko politikei eta Eusko 
Jaurlaritzaren laguntzei esker. (Eranskina: 46. taula). 
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2.5.2. Gizarte Segurantzako afiliazioa  
 
Atal honetan ageri diren datuak Espainiako Gobernuko Lan, Migrazio eta Gizarte 
Segurantzako Ministerioaren eta Estatistika Institutu Nazionalaren (INS) iturrietatik 
jasoak dira. 
 
 
NEKAZARITZAKO SISTEMA BEREZIA 
 
2008ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen 2007ko uztailaren 4ko 18/2007 Legea 
aplikatuta sartu ziren Gizarte Segurantzako norberaren konturako Nekazaritzako 
Erregimen Bereziko langileak Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako langileen 
edo Autonomoen Erregimen Berezian. Hori dela eta, besteren konturako langileak 
bakarrik daude gaur egun Nekazaritzako Erregimen Berezian.  
 
Beraz, bi multzo hauetan sailkatzen dira nekazaritzako langileak: besteren 
konturako nekazaritzako langileen erregimen berezian eta norberaren konturako 
langileen edo autonomoen Gizarte Segurantzaren erregimen berezian.  
 
2019ko irailean, EAEn 964.421 lagun zeuden Gizarte Segurantzara afiliatuta, 
erregimen guztiak barne direla. Bizkaiak zeuzkan afiliatu gehien (% 49,8, 480.744 
lagun), ondoren Gipuzkoak (% 33,5), eta azkenik Arabak (% 16,5). 
 
Nekazaritzako sistema bereziari dagokionez (besteren konturako langileak, soilik), 
5.286 lagun daude Euskadin sistema horretara afiliatuta, EAEko afiliatu-kopuru 
osoaren % 0,55. Araba da nekazaritzako sistema berezian afiliatu gehien dituen 
probintzia (% 59,8, 3.160 lagun); jarraian, Bizkaia (% 21,4, 1.132 lagun) eta 
Gipuzkoa (% 18,8, 994 lagun). (Eranskina: 47. taula). 
 
Nekazaritzako sistema bereziko afiliazioa generoka aztertuta, EAEko 5.286 
afiliatuetatik gizonak dira % 88,5 (4.678 lagun) eta emakumeak gainerako % 11,5 
(608 lagun). Oso datu adierazgarria da, garbi erakusten duena EAEko nekazaritza-
sektorean emakumeek duten pisu eskasa (Eranskina: 8. taula). 
 
Nekazaritzan diharduten atzerritarrei dagokienez, sistema osoan afiliatuta dauden 
70.415 lagunetatik (gizonak gehi emakumeak) % 4,9 bakarrik daude nekazaritzako 
sistema berezian; horietatik, % 92 gizonezkoak dira, eta % 8 besterik ez 
emakumezkoak (Eranskina: 49. taula). 
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2.6. AZPIEGITURAK, EKIPAMENDUAK ETA ZERBITZUAK 
 
 
2.6.1. Telekomunikazioak: eskuragarritasuna 
 
2016an, EAEko lehen sektoreko establezimenduen % 50 inguruk IKT (Informazio 
eta Komunikazio Teknologiak) ekipamenduak zituzten, Eustatek zabaldutako datuen 
arabera. 
 
Urte hartan, EAEko lehen sektoreko IKT ekipamenduak euskal ekonomiaren 
gainerako sektoreetakoetatik urrun zeuden artean, telefono mugikorra izan ezik 
(% 85,2). Ordenagailuak (% 53,1), posta elektronikoa (% 46,0) eta Interneterako 
sarbidea (% 51,1) beste jarduera-sektore batzuetan baino urriagoak dira. 
Webguneen bitartez sarean dauden edo merkataritza elektronikoan diharduten 
enpresei dagokienez, % 6,1 eta % 3,9 dira, hurrenez hurren; sektore guztien 
batezbestekoak, berriz, % 49,9 eta % 25,6 dira, Eustaten artikulu baten arabera 
(Eranskina: 50. taula). 
 
Establezimendu gehienen tamaina txikia izan daiteke erabilera-portzentaje urriago 
horien zergatia; izan ere, bi langile edo gutxiago dituzte establezimenduen 
% 85,2k. Tamaina handiagokoetan, berriz, dezente aldatzen da egoera< EAEko 
lehen sektoreko 10 langileko edo gehiagoko establezimenduetan, gainerako 
jarduera-sektoreen antzekoak baitituzte oinarrizko IKT ekipamenduak. Hamar 
langile edo gehiago dituzten establezimenduetan, hona batez besteko ekipamendu-
portzentajeak: % 100ek dute telefono mugikorra, eta % 94,7k ordenagailua, 
helbide elektronikoa edo Internet. Hala eta guztiz ere, gainerako jarduera-
sektoreetan baino urriagoak dira tamaina horretako lehen sektoreko 
establezimenduen ekipamendu ez-oinarrizkoak; besteak beste, webgunea (% 32) 
edo merkataritza elektronikoa (% 6,4). 
 
Interneterako sarbideari dagokionez, % 82,6k konexio finkoak dituzte, eta 
% 75,9k, berriz, konexio mugikorrak. Lehenbizikoen artean, ADSL lineak erabiltzen 
dituzte gehienek (% 62,6), gainerako sektoreetan bezala. Kablea (zuntz optikoa), 
berriz, % 16,4k erabiltzen dute, eta % 10,6k beste konexio finko batzuk. Azkena 
aipatutakoetatik askok irismen handiagoko haririk gabeko teknologiak erabiltzen 
dituzte (Wimax konexioak, adibidez), landa-eremurako egokiagoak direlako. 
Sektoreko konexio mugikorrei dagokienez, berriz, % 72,5ek telefono mugikorra 
erabiltzen dute, eta % 31,5ek banda zabaleko modema (Eranskina: 51. taula). 
 
Nekazaritzaren sektorean, azpimarratzekoa da basozaintza, jarduera-atal horretan 
gainerakoetan baino ugariagoak baitira 10 langileko edo gehiagoko 
establezimenduak. 
 
  



   

EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 

IKERKETA. Diagnostikoa eta joeren azterketa   Orrialdea 67 
 

Lehen sektoreko establezimenduen % 68,9k baliatu zuen Internet 2016an 
administrazio publikoaren izapide edo zerbitzuetarako, eta % 83,2ra igo zen 
portzentajea sektore horretako 10 langileko edo gehiagoko establezimenduak 
bakarrik kontuan hartuz gero (Eranskina: 52. taula). 
 
 
2.6.2. Nekazaritzako elikagaiak ekoizteko lurra 
 
Mugatua da EAEko landa-lurzorua, eta orografia konplexukoa; hori dela eta, 
lurraren erabilerari buruzko estrategia berrikustea da administrazio publikoen 
arauketa-prozesuaren erronka nagusietako bat. Izan ere, erabiltzen ez diren lurrak 
berriro erabiltzeko formulak bilatu behar dira. Hirugarren interesdun batzuei laga 
edo alokatu dakizkieke lur horiek, jabeari titulartasuna bermatuta betiere.  
 
Etxebizitza hutsak nola, hala arautu behar luke administrazio publikoak lurraren 
alokairua. Agian berrikusi egin behar da Landa Errentamenduaren Legea, araudia 
malgutu eta, hartara, jabeak bere eskubideak arriskuan ikus ez ditzan. Bestalde, 
lur-bankuak sustatu behar dira, ustiategi berrietarako lurrak esleitzeko edo 
lehendik daudenak handitzeko.  
 
 
LURRA ERABILTZEKO ESKUBIDEEI DAGOZKIEN LAGUNTZAK 
 
NPBren (Nekazaritza Politika Bateratuaren) laguntzak jasotzeko, erabilera-
eskubideak eduki behar dira. Eramaile-txekeen antzekoak dira eskubide horiek, hau 
da, nekazariak daukan eskubide-kopuruaren baliokide den lur-azalera landu behar 
da (eskubide bakoitzeko, hektarea bat kudeatzen dela egiaztatu behar da).  
Hots, nekazari batek NPBren bost eskubide baldin baditu eta bost hektarea lantzen 
dituela adierazten, hektarea horiengatik dagokion laguntza jasotzeko eskubidea du. 
Hiru eskubide baldin baditu eta bost kudeatzen, hiru hektareei dagokien laguntza 
bakarrik jasoko du. Aldiz, bost eskubide baditu eta hiru bakarrik kudeatzen, hiru 
horiengatik bakarrik kobratuko du. Euskadin, 250 euro ingurukoa da eskubide 
bakoitzaren batez besteko balioa.  
 
Arazoa da aldez aurretik esleitzen direla eskubide horiek, urte jakin batzuetan landu 
denaren arabera. Eragozpena da irizpide hori ustiategien azalera handitu nahi 
dutenentzat. Estatu-mailako erreserba baten bidez eskura ditzakete gazteek 
eskubideak, baina konplexua da haien kudeaketa. 
 
EAEko abeltzainek jasotzen duten errentaren ia % 20 NPBren laguntzetatik 
datorkie. Frantzian, non hobeto negoziatu baitziren politika horiek, nekazarien 
errentaren % 40 inguru dira laguntzak. Gainera, lantzen ez diren lurrak lantzen 
jarraitu nahi dutenei laga behar zaizkie Frantzian.  
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BIZKAIKO NEKAZARITZAKO LURREN FUNTSA (NLF-A) (BIZKAIKO LUR 
BANKUA) 
 
Bizkaiko NLFak 52 profesionali lagundu die lurrak eskuratzen 2011z geroztik (52 
lursailetatik, jabetza publikokoak ziren 43): 32, ustiategi berrietarako ziren, eta 19, 
ustiategiak handitzeko (14 emakume, 35 gizon eta bi pertsona juridiko). 
 
Programaren arrakasta erlatiboa da, eskaintzaren eta eskariaren araberakoa. Urte 
batzuetan, eskaria baino handiagoa izan da Funtsaren lursail-eskaintza. 2019an, 
adibidez, zortzi lursail eskaini ziren, eta zortzi eskari jaso; azkenik, lursail horietatik 
lau esleitu ziren. Dena den, komeni da ahalik eta jabe gehienek (pribatuak zein 
publikoak) eskaintzea lantzen ez dituzten lurrak. 
 
Faktore garrantzitsua da lurra, baina ez bakarra; izan ere, bizi diren lekutik hurbil 
nahi izaten dituzte lurrak haien eskatzaileek, eta baliagarriak izatea ekoitzi nahi 
duten horretarako. Eskatzaile askok nahiago izaten dute lursailak beren kabuz 
erosi, arriskutsua baita inbertsio handiak egitea epe jakin baterako alokatutako 
lursailetan. 
 
Bestalde, eskaintzen diren lursailen jabeek ez dute nahi izaten lurra epe luzerako 
laga. Bost urte da gutxieneko lagatze-epea. Onuradunek nota ona ematen diete, 
batez beste, programaren alderdi hauei: lurra eskuratzeko erraztasuna, prezioa eta 
programaren administratzaileekiko komunikazioa, besteak beste. 
 
Landa Garapenerako Elkarteek (LGE) programari buruzko aholkularitza ematen 
dute, eta eskaria zein eskaintza bideratzen eta ezagutarazten. Lerro berri bati ere 
ekin diote LGEk: nekazaritzarako erabil daitezkeen lurrak aztertzeari eta 
identifikatzeari. LGEak bitartekari aritzen dira, lur horien jabeekin harremanetan 
jarri eta programan parte har dezaten proposatzeko. 
 
Administrazio publikoak, berriz, hau bermatuko du: lur-jabeek ez dutela lurren 
jabetza galduko, adostutako errenta jasoko dutela eta ondo zainduko dituela lurrak 
haiek landu behar dituenak. Lursailaren egoera hobetzeko eskubidea dute 
maizterrek, betiere lagapena epe jakin baterako dela jakinik. 
  
Nekazaritzako Lurraren Funtseko teknikariek zehazten dute lursail bakoitzari 
dagokion ekoizpen-eredua. Errentei eta epeei dagokienez, berriz, Lur Bankuak 
ezartzen ditu errenta eta epea, lurzorua publikoa bada. Pribatua bada, berriz, 
jabeek erabakitzen dute epearen iraupena (bost urte, gutxienez), baina prezioa 
administrazio publikoak ezartzen du. Negoziagarria da prezioa, arrazoizko muga 
batzuen barruan. 
 
Epea amaitzean, beste bat hastea erabaki dezakete alderdiek, ados baldin badaude 
eta programari jarraipena eman nahi badiote. Horrela ez bada, maizterrak utzi egin 
behar du lursaila, zeina lehengo jabearen eskuetara itzuliko baita. 
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Eskatzaileen balorazioa, berriz, irizpide kuantitatibo batzuen arabera egiten da: zein 
den eskariaren xedea, zer ekoizpen-eredu proposatzen den, zer enpresa-plan 
dagoen… Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 24ko 101/2018 Foru Dekretuak 
arautzen ditu erregulazio horiek. 
 
 
2.6.3. Hezkuntza. Trebakuntza-eskaintza  
 
Zalantzarik gabe, faktore erabakigarria da trebakuntza bizi-baldintzak hobetzeko; 
nekazaritzarako prestakuntzak, berriz, sektore horretan ekoizpen-ahalmenak 
baliatzeko aukera ematen du. 
 
 
PRESTAKUNTZA ARAUTUA 
 
Jarraian zehazten den trebakuntza eskaintzen du Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza 
Sailak: 
 

 Murgiako BHIa:  
 Ingurune naturalaren aprobetxamendua eta kontserbazioa (Erdiko 

maila). 
 Basoen eta ingurune naturalaren kudeaketa (Goiko maila). 

 
 Arkauti Nekazaritza Institutua (BHIa):  

 Lorezaintza eta loregintza (Erdiko maila). 
 Ekoizpen agroekologikoa (Erdiko maila). 
 Paisajismoa eta ingurune naturala (Goiko maila). 

 
 Fraisoro Nekazaritza Eskola (BHIa):  

 Lorezaintza eta loregintza (Erdiko maila). 
 Nekazaritza eta abeltzaintzako ekoizpena (Erdiko maila). 
 Basoen eta ingurune naturalaren kudeaketa (Goiko maila). 

 
 Derioko Nekazaritza Eskola (BHIa):  

 Ekoizpen agroekologikoa (Erdiko maila). 
 Lorezaintza eta loregintza (Erdiko maila). 
 Paisajismoa eta ingurune naturala (Goiko maila). 
 Basoen eta ingurune naturalaren kudeaketa (Goiko maila). 

 
Ikusten duzuenez, nekazaritza eta abeltzaintza dira trebakuntzaren gai nagusiak, 
baina haietako askok ingurumenaren alorreko gaiak ere jorratzen dituzte. Bestalde, 
erabiltzen hasi diren hezkuntza-eredu dualak lagungarri dira enpresetan praktikak 
egiteko, ikasleak ikasgelan zein enpresetan aritzeko eta enpresekin elkarlanean 
jarduteko. 
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PRESTAKUNTZA EZ-ARAUTUA (PRESTAKUNTZA SEKTORIALA) 
 
Lehen sektorean enplegua sortzeko eta BPGa areagotzeko jarduerak identifikatzea 
da helburu nagusia. 
 
HAZI, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren mendeko 
erakundea, arduratzen da prestakuntza-mota horretaz. Sei hilean behin berrikusten 
diren ikastaroak eskaintzen ditu HAZIk, Arkautiko Nekazaritza Institutuarekin eta 
Derio eta Fraisoroko nekazaritza-eskolekin adostuak, gure autonomia-erkidegoko 
lehen sektoreko eta landa-eremuko beste eragile eta erakunde batzuekin 
elkarlanean. 
 
Trebakuntza-motak: 
 

 Trebakuntza trinkoa: Ehun ordutik gorako ikastaroak, sektore bakoitzeko 
berariazko gaiei buruzkoak. Helburu nagusia: gazteei laguntzea lehen 
sektorera sartzen, landa-eremuarekin lotura duten zenbait alorren gaineko 
trebakuntza profesionala eskainiz. 

 Etengabeko prestakuntza: Iraupen desberdinetako ikastaro espezializatuak, 
nekazaritzarekin eta landa-garapenarekin lotura duten zenbait gairi 
buruzkoak. 

 Hurbiltze-bekak, lanean hasi aurretik, arrakasta handiagoa izan dezan 
gazteen lanbideratzeak. 

 Nekazaritzako eta basozaintzako Erasmusa: 
 
Hartzaileak: 
 

 Lehen sektoreko azpisektoreetan arduraldi osoz edo partzialez diharduten 
profesionalak. 

 Landa-eremuko herritarrak. 
 Euskadiko nekazaritzako elikagaien sektoreko langileak. 

 
2019an, 5.000 bat irakastordu eman zituen HAZIk zenbait ikastarotan, non gutxi 
asko 3.000 lagunek hartu baitzuten parte (% 30 emakumeak eta % 70 gizonak). 
 
Bestalde, asko erabili ziren informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 
(IKTak), eta alor hauetako ikastaroak eman ziren teknologia horien bidez: 
teledetekzioa, zehaztasun-nekazaritza, informazio geografikoko sistemak, 
kudeaketa integratuko sistemak (kontabilitatea eta kudeaketa) eta abar. 
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ARTZAIN ESKOLA (AE) 
 
XX. urteurrenena betetzear du Arantzazuko Artzain Eskolak, non 250 bat gaztek 
jaso baitute jada artzain-titulua. Hauek dira AEko trebakuntza trinkoaren ezaugarri 
nagusiak: 
 

 Ekintzailetza da trebakuntzaren ardatza (ikastea eta ekitea). 
 Eskola-orduak eta praktikak egiten dituzte ikasleek, aste berean, ikasgela 

eta ustiategiak txandakatuz (formatu duala, ustiategi propioak edo 
besterenak), belaunaldien arteko erreleboa erraztearren. 

 Beka-sistema bat dago, trebakuntza-sistemaren lagungarri. 
 
Azken batean, EAEko nekazaritzako elikagaien sektoreko ekintzaile berriak 
trebatzea da xedea. 
 
 
KUDEAKETA-ZENTROAK (KZ) 
 
Kooperatibak dira kudeaketa-zentroak, eta eginkizun hau dute: zerbitzu 
administratiboak, teknikoak eta ekonomikoak ematea hiru lurralde historikoetako 
nekazaritzako elikagaien sektoreari. 
 
Hona KZen zerrenda: 
 

 Araba: Abere S. Coop. eta Aga S. Coop. 
 Gipuzkoa: Abere S. Coop. eta Aga S. Coop. 
 Bizkaia: Lorra S. Coop 

 
Erabakigarria da kudeaketa-zentroen laguntza teknikoa eta ekonomikoa.  
 
Halaber, monitorizazioaz (lehen fasea) eta tutorizazioaz (ondorengo fasea) ere 
aholkularitza ematen diete KZek hautagaiei (esate baterako, nekazari gazteei). 
 
Gai hauei buruzkoa da aholkularitza, non gazteak eta monitoreak/tutoreak esku 
hartu behar baitute: enpresa-plana, sozietate-motaren definizioa, trebakuntza, 
laguntzak, inbertsioa eta finantzaketa. 
 
Funtsezkoa da lanbideratze-prozesu osoan gazteari laguntzea, enpresak arrakasta 
izan dezan. Monitoreen/tutoreen gaitasun teknikoa eta enpresariala oso baliagarria 
izan ohi da proiektuak aurrera egiteko. 
 
Laburbilduz, kudeaketa-zentroak balio handiko tresnak dira nekazari gazteen eta 
EAEko nekazaritzako ustiategien trebakuntza eta bikaintasuna lortzeko. 
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2.6.4. Ekintzailetza eta jarduera berriak sortzea  
 
Landa-eremuan jarduera ekonomikoak garatu nahi dituztenentzako ekintzailetza-
programak ere prestatzen ditu HAZIk. 
 
Zehazki, programa eta jarduera hauek antolatu ditu: 
 

 GEROA programa: Proposamen ekintzaileentzako laguntza. Hona zer den 
GEROA programa: negozio-ideia edo dibertsifikazio- zein prestakuntza-
premiaren bat duten ekintzaileentzako arreta-zerbitzu integrala eta 
pertsonalizatua.  

  
 GAZTENEK programa: Eusko Jaurlaritzak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 

foru-aldundiek sustatzen dute Gaztenek Programa, lehen sektorean 
lehenbizikoz jardun nahi duten ekintzaileentzako monitorizazio- eta 
laguntza-zerbitzu integrala eta pertsonalizatua. 

 
EAEko nekazari gazteentzako planaren bitartez, neurri-sorta egituratu bat 
eskaintzen da nekazaritzako ustiategien titularren zahartzeari aurre egiteko 
eta sektorea zein gure landa-ingurunea gaztetzeko.  
 
Azken 12 urteotan 950 gazteri eman zaie laguntza (monitorizazioa eta 
tutorizazioa). Hauek dira aipagarrienak, lurraldeka eta ekoizpen-
orientabidearen arabera, handitik txikira: 

 
 Araban, estentsiboak, mahastizaintza, esnetarako eta haragitarako 

behiak. 
 Bizkaian, baratzezaintza, haragitarako eta esnetarako behiak eta 

beste batzuk. 
 Gipuzkoan, baratzezaintza, esnetarako ardiak, esnetarako behiak eta 

beste batzuk. 
 

 2015eko Landa-eremuko Ekintzailetzaren ostegunak: ekintzaile-espiritua 
sustatzea, ekintzaileak trebatzea eta egindako lanak erakustea du xede 
enpresa-dinamizazioko programa horrek. 

 
 SASKIA sareari laguntzen: Bizkaiko landa-eremuko zenbait alor eta 

sektoretako ekintzaile eta enpresaburuentzako laguntza- eta suspertze-
zerbitzua. 

 
 PLENTIS: Ekintzailetzaren sustapena. Onlineko hezkuntza-plataforma bat 

(Agropoly) garatzen du, ekintzaile izateko behar diren funtsezko gaitasunak 
eta ahalmenak irakasteko ikasle nekazari eta abeltzainei. 

 
Laburbilduz, hau dute helburu ekintza horiek guztiek: ahalik eta ekintzailetza-
mailarik handiena garatzea eta mantentzea EAEko landa-eremuan. 
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2.7. ERREGULAZIO-ESPARRUA (EUROPAKO POLITIKA…) 
 
 
2.7.1. Europar Batasuneko Nekazaritza Politika Bateratua (NPB)  
 
Europar Batasunak 2017an argitaratutako «Europaren eta nekazarien arteko 
lankidetza» testuaren azken argitalpenetik atera da jarraian ageri den informazioa, 
non zehatz azaltzen baitira Nekazaritza Politika Bateratuaren (NPB) ezaugarriak. 
Esteka honetan dago testua: 
 
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f08f5f20-ef62-11e6-8a35-
01aa75ed71a1 
 
Nekazaritzaren eta gizartearen, Europaren eta bere nekazarien arteko lotura 
adierazten du Europako Nekazaritza Politika Bateratuak (NPB), 1962an sortuak. 
Hona NPBren helburu nagusiak: 
 

 Nekazaritzaren produktibitatea hobetzea, kontsumitzaileek elikagai-
hornidura iraunkorra izan dezaten, neurrizko prezioan. 

 Arrazoizko bizi-maila bermatzea EBko nekazariei. 
 
Egun, 50 urte geroago, erronka gehiago ditu EBk: 
 

 Elikagaien ekoizpen bideragarria bermatzea munduko biztanleria elikatzeko, 
nabarmen haziko baita etorkizunean, aurreikuspenen arabera. 

 Klima-aldaketa eta baliabide naturalen kudeaketa jasangarria. 
 EB osoko landa-eremua zaintzea eta ekonomia bizia bermatzea alor 

horretan. 
 
Europar Batasuneko estatu guztien politika erkidea da NPB, eta EBko 
aurrekontuaren baliabideek kudeatzen eta finantzatzen dute. 
 

https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f08f5f20-ef62-11e6-8a35-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/f08f5f20-ef62-11e6-8a35-01aa75ed71a1
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2.7.1.1. Nekazaritzako Politika Bateratua (NPB): gure janaria, gure 
landa-eremua eta gure ingurumena. 

 
Hau da NPBaren helburua: baldintza egokiak ziurtatzea nekazariei, gizartearentzat 
egiten dituzten lan ugariak egokiro gara ditzaten. Elikagaiak ekoiztea da lan 
horietatik lehena. NPBri esker, ziurtatua dute Europako herritarrek elikagaien 
segurtasuna. Ezaguna da EB, mundu osoan, bere elikagaiengatik eta 
sukaldaritzagatik.  
 
Hogeita zortzi estatu ditu EBk, eta nekazaritza-alorreko hamaika milioi ustiategi, 
gutxi asko. Bestalde, 22 milioi lagunek dute nekazaritza ohiko jarduera. Orotara, 44 
milioi lagunek egiten dute lan EBko nekazaritzako elikagaien sektorean. 
 
Elikagaiak ekoizteaz gain, landa-eremua kudeatzen dute nekazariek, herritar guzion 
mesedegarri. Interes publikoko ondasunez hornitzen gaituzte; horietatik 
garrantzitsuena, lurzoruen, paisaiaren eta biodibertsitatearen zaintza eta 
kontserbazioa. Izan ere, merkatuak ez du ordaintzen ondasun publiko horien truke. 
Gizarte osoari egiten dioten zerbitzu hori ordaintzearren, errenta osagarriak ematen 
dizkie EBk nekazariei. 
 
 
2.7.1.2. Nekazaritza Politika Bateratuaren funtzionamendua 
 
Nekazaritzak eguraldiarekiko eta klimarekiko mendekotasun handiagoa du beste 
sektore batzuek baino. Bestalde, nekazaritzan denbora-eten bat sortzen da, 
nahitaez, kontsumitzaileek eskaria egiten dutenetik nekazariek hura ase dezaketen 
arte; alegia, denbora behar da gari gehiago landatzeko edo esne gehiago ekoizteko. 
Beste produktu batzuen kontsumoarekin alderatuta, elikagaiena konstantea da hein 
handi batean; hori dela eta, ekoitzitako kantitateetan aldaketa txikirik izaten bada, 
eragin handia izan dezakete prezioetan. 
 
Ziurgabetasun horiek direla medio, garrantzitsua da sektore publikoaren esku-
hartzea nekazaritzako langileen diru-sarreren egonkortasuna bermatzeko, 500 
milioi laguni baino gehiagori elikagai-hornidura egonkorra eta segurua ziurtatzen 
baitiote. Honela laguntzen die nekazariei Nekazaritza Politika Bateratuak: 
 

 Errenta osagarria ematen die. 
 Merkatua arautzen du. 
 Landa-eremua garatzeko neurriak hartzen ditu. 

 
Merkatua arautzeko neurriak eta errenta osagarriak EBren aurrekontuak 
finantzatzen ditu, oso-osorik; landa-garapenerako neurriak, berriz, EBko estatuen 
arteko urte anitzeko programazio batek. 
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2.7.1.3. Politikaren finantzatzailea, EBren aurrekontua 
 
Zenbaiten ustez, eztabaidagarria da NPB finantzatzeko aurrekontuaren zenbatekoa. 
«EBren aurrekontuaren erdia NPBk jaten du» esan ohi da, adibidez. Baieztapen 
horrek ez ditu kontuan hartzen ez EBren aurrekontu-mekanismoa, ez NPBren 
helburuak. 
 
Egia da politika horrek EBren aurrekontuaren % 40 inguru jaten duela, baina 
arrazoia hau da: Nekazaritza Politika Bateratua delako EBk nagusiki finantzatzen 
duen Europako politika erkide bakarretako bat. Gainerako politika publiko gehienak, 
berriz, batez ere EBko estatuek finantzatzen dituzte. 
 
Azken 30 urteotan, nabarmen jaitsi da NPBrako EBren aurrekontua, ia % 75etik 
% 40 baino gutxiagora. Epe horretan, beste 18 estatu egin dira EBko partaide, hau 
da, nekazarien kopurua bikoitza baino handiagoa da orain, eta nekazari bakoitzeko 
gastua, aldiz, lehen baino askoz ere txikiagoa. 
 
 
  

NEKAZARITZAKO ERRENTAREN EGOERA ERLATIBOA
NEKAZARITZAKOA EZ DEN ERRENTARI DAGOKIONEZ

Zifrak 2014koak dira, eta familia-ustiategi baten errenta
erakusten dute, ekonomia osoaren batez besteko
soldatekin alderatuta.

Iturria: Europako Batzordea

% 40 % 100
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2.7.1.4. Zer egiten du EBk? 
 

 Nekazaritzan lehen pausoak ematen laguntzen die NPBk gazteei, hots, lurra, 
makineria eta ekipamendua erosteko dirua ematen die. Trebakuntza-bekak 
ere eskaintzen ditu, ekoizpen-modu berriak mendera ditzaten bai 
nekazaritzari ekin behar diotenek, bai lehendik horretan ari direnek. 

 3.400 produktu baino gehiago babesten ditu EBk, kalitate espezifikoko 
produktu gisa erregistratuz.  

 NPBri egin zaizkion aldaketei esker, nekazaritza-metodoek geroz eta gehiago 
zaintzen dute ingurumena. 

 Jaso ditzaketen errenta osagarri guztiak eskuratzeko, ingurumenaren aldetik 
jasangarriak diren nekazaritza-metodoak erabili behar dituzte nekazariek. 

 Laguntza finantzarioa ematen die NPBak nekazariei, lurra lantzen eta 
lanpostu gehiago sortzen jarrai dezaten.  

 NPBak lehiakortasuna eta berrikuntza sustatzen ditu, eta produktiboagoak 
izaten eta gaitasun teknikoak hobetzen laguntzen die nekazariei.  
Elikagai-soberakinak direla eta, beste alderdi batzuei ere ekiten zaie gaur 
egun. Honetan laguntzen du NPBak:  
 

 Lurra lantzerakoan berotegi-efektuko gasen isurpena murrizten. 
 Nekazaritzako teknika ekologikoak erabiltzen. 
 Osasun publikoa, ingurumena eta animalien ongizatea zaintzeko 

araudia betetzen. 
 Eskualde bakoitzeko elikadura-espezialitateak ekoizten eta 

merkaturatzen. 
 Basoen eta baso-eremuen erabilera produktiboagoa egiten. 
 Nekazaritzako produktuen erabilera berriak garatzen zenbait 

sektoretan; besteak beste, kosmetikan, medikuntzan eta artisautzan. 
 

 Nekazaritzako ustiategien modernizazioa beti izan da —eta da— NPBaren 
helburu garrantzitsua.  

 Hona zer sustatzen duen EBk nekazariei laguntzeko:  
 

 Ekoizleen erakundeak sortzea.  
 Beste lankidetza-mota batzuk, nekazariei merkatuan eragiteko 

ahalmen handiagoa ematearren eta haien irabazi-marjinak eta 
lehiakortasuna handitzearren. 

 Ekoizpen-mota espezializatuak; nekazaritza ekologikoa, adibidez. 
 Kontratu bidezko harremanak elikakate osoan. 
 Mutualitateak eta aseguru-planak sortzea, nekazariek hobeto 

erantzun ahal diezaieten merkatuaren ezegonkortasunari eta bat-
bateko prezio-jaitsierei. 
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2.7.1.5. Kalitateko elikagaiak, arrakastarako gakoetako bat 
 
Elikagai seguruak eta kalitate handikoak ekoizteko, zenbait tresna garatu ditu EBk 
bere ibilbidean: komertzializazio-arauak, kalitate jakin bateko produktuak 
identifikatzeko kalitate-sistemak, egiaztatze-sistemak eta higiene-arauak. 
 

 KOMERTZIALIZAZIO-ARAUAK 
 KALITATE-SISTEMAK, KALITATE JAKIN BATEKO PRODUKTUAK 

IDENTIFIKATZEKO 
 NEKAZARITZA EKOLOGIKOA 
 EGIAZTATZE-SISTEMAK 
 HIGIENE-ARAUAK 

 

  

Jatorri-deitura babestua: jatorri 
geografiko bermatua duten 
kalitatezko elikagai europarren 
etiketa.

Adierazpen geografiko babestua: 
eskualde jakin bati estuki lotutako 
kalitatezko elikagai europarren 
etiketa.

Espezialitate tradizional bermatua: 
izaera tradizionala nabarmentzen da, 
dela konposizioan, dela ekoizpen-
bitartekoetan.

Nekazaritza ekologikoko produktuen 
europar logotipoa.
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2.7.2. Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa (LGENF)  
 
LGENFri buruzko informazio gehiago, esteka honetan: 
 
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/glossary/e/european-
agricultural-fund-for-rural-development 
 
LGENFk, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak, finantzatzen du 
landa-garapenerako Europako politika. Horretarako, EBko kide diren estatu eta 
eskualde guztien landa-garapenerako programak finantzatzen laguntzen du. 
Europako Kontseiluak eta EBko estatuek elkarrekin diseinatzen dituzte programak, 
kontuan hartuta Kontseiluaren landa-garapenerako politikaren irizpide 
estrategikoak eta estatu bakoitzeko plan estrategikoetako lehentasunak. 
 
2014-2020 programazio-epean, berariaz eta lehenbizikoz txertatu zen LGENFa ESI 
funtsen politikan, xedapen erkideen erregelamenduari jarraikiz (1303/2013). 
 
Hauek izan dira funtsaren helburu nagusiak 2014-20 programazio-eperako: 
 

 Nekazaritzako jarduera sustatzea. 
 Baliabide naturalen kudeaketa jasangarria eta klima-aldaketaren 

aurkako jarduera ziurtatzea. 
 Landa-eremuko ekonomien eta komunitateen lurralde-garapen 

orekatua lortzea, enplegua sortzea eta mantentzea barne direla. 
 
Bestalde, funtsezkoa da kohesio-politika landa-eremuetako ekonomia suspertzeko 
ere, eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak finantzatzen dituen 
ekintzen osagarri. 
 
 
2.7.2.1. Landa-eremuaren garapena (2014-2020) 
 
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_es 
 
XXI. mendeko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-erronka ugariei aurre egiten 
laguntzen die landa-garapenerako Europako politikak EBko landa-eremuei. 
Nekazaritza Politika Bateratuaren «bigarren zutabea» deitu ohi zaie neurri horiei, 
zeinak nekazarientzako zuzeneko ordainketa-sistemaren eta nekazaritzako 
merkatuak («lehen zutabea» deritzona) kudeatzeko neurrien osagarri baitira, 
alegia.  
 
LGNEFren, Landa Garapenerako Nekazaritzako Europako Funtsaren, bidez 
finantzatzen da EBren landa-garapenerako politika. 2014-2020 seiurtekorako, 
100.000 milioi eurokoa da funtsaren zenbatekoa. Epe horretan, laguntza finantzario 
bat jasoko du EBko herrialde bakoitzak. EBko estatuen 61.000 milioi euroko beste 
inbertsio publiko batzuen palanka gisa erabiltzen dira funts horiek. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_es


   

EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 

IKERKETA. Diagnostikoa eta joeren azterketa   Orrialdea 79 
 

Landa-garapenerako 118 programa daude indarrean EBko 28 estatuetan epe 
horretarako, eta horietatik 20 programa nazionalak dira. Zortzi estatuk, berriz, 
eskualde-mailako bi programa edo gehiago izatea erabaki dute. 
 
 
2.7.2.2. Euskadiko Landa Garapenerako Programa (2014-2020) 
 
EBko 28 kideak bultzatzen ari diren LGPen edo landa-garapenerako 118 programen 
artean dago Euskadikoa ere, 2014-2020 eperakoa. Esteka hauetan duzue: 
  
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/osoa_dokumentazioa/eu_def/PDR
%20Euskadi%202015-2020_version5.pdf 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-
2020/country-files/es/factsheet-pais-vasco_en.pdf 
 
2015eko maiatzaren 26an onartu zuen formalki Europako Batzordeak Euskadiko 
Landa Garapenerako Programa (LGP), non deskribatzen baitira 2014-2020 epean 
Euskadik erabilgarri dituen 290 milioi euroak erabiltzeko lehentasunak (87,1 milioi 
EBren aurrekontuak, 49,4 milioi finantzaketa nazional lagungarrikoak eta 153,4 
milioi finantzaketa nazionalaren ekarpen gehigarrietakoak). 
 
Hiru alor nagusitara bideratuko da Euskadiko LGPa. Nekazaritza-sektorearen 
lehiakortasuna hobetzeko, nekazarien % 19k laguntza jasoko dute beren 
ustiategiak berregituratu eta modernizatzeko; ustiategien ia % 3k, berriz, 
laguntzak jasoko dituzte nekazari gazteek beren proiektuei eta negozioei ekin 
diezaieten. Laguntzak jasoko dituzte 1.063 bat nekazarik kalitatea hobetzeko 
planetan esku hartzeko, banaketa-kate laburren garapena sustatzeko eta bertako 
merkatuak bultzatzeko; bestalde, 22.000 lagunen trebakuntza sustatuko du 
eskualdeak. Garrantzitsutzat jotzen da, halaber, nekazaritzarekin eta 
basozaintzarekin lotura duten ekosistemak leheneratzea, zaintzea eta hobetzea, 
landa-lurren % 13ri eta baso-lurren % 1i baino gehixeagori biodibertsitatea 
hobetzeko kudeaketa-kontratua aplikatuko baitzaie. Tokiko garapenerako LEADER 
programak estaliko du landa-eremuko biztanleriaren % 53 inguru, eta estrategia 
horiek 530 lanpostu berri sortzea espero da. 
 
 
EGUNGO EGOERA ETA ERRONKA NAGUSIAK 
 
Espainian, 18 LGP independenteren bitartez aplikatzen da landa-eremuaren 
garapena. Maila nazionalean aplikatzen da LGPetako bat, eta eskualdeka gainerako 
17ak. Alabaina, maila nazionalean aurkezten dira programen elementu erkideak.  
  

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/osoa_dokumentazioa/eu_def/PDR%20Euskadi%202015-2020_version5.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/osoa_dokumentazioa/eu_def/PDR%20Euskadi%202015-2020_version5.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-pais-vasco_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-development-2014-2020/country-files/es/factsheet-pais-vasco_en.pdf
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Euskadik 7.234 km2 ditu; horietatik, landa-eremua dira % 70. Bi milioi eta 200.000 
bat lagun bizi dira Euskadin, hots, Espainiako biztanleriaren % 8. Soro landuek 
hartzen dute eremuaren % 30, eta baso-lurrek % 55. Funtsezkoak dira bi sektore 
horiek EAEko ingurumena eta paisaia zaintzeko, eta ondare kultural estrategikoa 
nekazaritzako elikagaien alorrerako. 
 
2019ko bigarren hiruhilekotik, % 8,6 da langabezia-tasa. Biztanleria zahartzea eta 
gazteek hiri-eremuetara alde egitea dira eskualdearen arazo nagusietakoak, eta 
lurra uztea dute ondorio. Hauek dira nekazaritzako sektorearen beste ahulgune 
batzuk: enplegaturik ez daukate ustiategi gehienek, txikia da landa-eremuko 
prestakuntza-maila, eta Euskadi oso ingurune menditsua izateak zaildu egiten ditu 
nekazaritzako eta basozaintzako mekanizazio-prozesuak. 
 
 
NOLA EKINGO DIEN EUSKADIKO LGP-AK ERRONKA HORIEI 
 
Erronka horiei ekiteko, landa-garapenaren lehentasun guztiak kontuan hartuta 
finantzatuko ditu ekintzak Euskadiko LGPak, eta arreta berezia jarriko du 
nekazaritza-mota guztietako ustiapenaren eta lehiakortasunaren bideragarritasuna 
hobetzen. Horretarako, nekazaritzako teknologia berritzaileak sustatuko ditu, eta 
basoen kudeaketa jasangarria, bai eta nekazaritzarekin eta basozaintzarekin lotura 
duten ekosistemak leheneratzea, zaintzea eta hobetzea ere. Hona Euskadiko LGPak 
identifikatutako lehentasunak: 
 

• Ezagutza eta berrikuntzaren transferentzia nekazaritzan, basozaintzan eta 
landa-eremuan. 

• Lehiakortasuna nekazaritza-sektorean eta jasangarritasuna basozaintzan. 
• Elikakatea antolatzea, barne direla nekazaritzako produktuen 

prozesamendua eta merkaturatzea, animalien ongizatea eta nekazaritzako 
arriskuen kudeaketa. 

• Nekazaritzarekin eta basozaintzarekin lotura duten ekosistemak 
leheneratzea, zaintzea eta hobetzea. 

• Baliabideen eraginkortasuna eta klima. 
• Gizarte-inklusioa eta tokiko garapena landa-eremuetan. 

 
Hauek dira LGParen lau neurri nagusiak, aurrekontuari dagokionez (finantzaketa 
publiko osoa): 
 

 105 milioi euro esleitu zaizkio 4. neurriari: Aktibo fisikoetako inbertsioak. 
 54 milioi euro esleitu zaizkio 8. neurriari: Basozaintza. 
 39 milioi euro esleitu zaizkio 19. neurriari: LEADER. 
 32 milioi euro esleitu zaizkio 13. neurriari: Ordainketak muga naturalak 

dituzten eremuetarako. 
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3. JOEREN AZTERKETA 
 
STEEP (ingelesezko siglak) metodologiaren bidez sailkatu da aurkeztutako joera-
azterketa. Bost alor nagusi hauetan banatzen ditu joerak metodologia horrek: 
SOZIALAK, TEKNOLOGIKOAK, EKONOMIKOAK, INGURUMENEKOAK eta 
POLITIKOAK. Esku hartzen duten kanpoko faktore nagusien ikuspegi orokorra 
izaten laguntzen du.  
 
Xede dugun sektoreari eragin diezaioketen joera orokor batzuk identifikatu dira, eta 
sektoreak EAEn egun dituen erronka nagusiekin lotu. Sektoreko eragile nagusi 
batzuekin elkarlanean identifikatu dira erronka horiek.  
 
Joeretako bakoitza bost eremu nagusietako batean sailkatu da; dena dela, 
litekeena da batzuk eremu batean gehiagotan agertzea. 
 
 
3.1 JOERA SOZIALAK 
 

1) Gizarte zahartuak:  
 
Lurralde aurreratuetan, biztanleriaren zahartzea da aldaketa soziodemografiko 
nagusia. Aurreikuspenen arabera, 2050ean lurralde horietan biziko da 60 urtetik 
gorako biztanleriaren % 80. Europa izango da eskualde zahartuena, eta 2030ean 
45 urtekoa izango da batez besteko adina. 2060rako, berriz, aurreikusten da EBn bi 
langile bakarrik egongo direla 65 urteko edo hortik gorako herritar bakoitzeko. 
Europan, hau izango da 2050ean ordezte-ratioa: bi langile erretiratu bakoitzeko 
(egun, 4/1). 
 
Joera horrek zuzenean eragiten die jada nekazaritzaren eta basozaintza-
zurgintzaren sektoreei, non biztanleria aktiboa zahartzen ari baita eta ez baitago 
nahikoa jenderik egungo ekoizleak ordezkatzeko, hau da, belaunaldien arteko 
erreleboa gauzatzeko.  
 
EAEren erronka: Zahartzea eta belaunaldien arteko erreleboa 
 
EAEn eta, oro har, lurralde garatu guztietan, langileen zahartzea da sektorearen 
erronka handienetako bat; izan ere, 60 urte da ustiategien arduradunen batez 
besteko adina. Hori dela eta, asko gutxitu da EAEko ustiategien kopurua: azken 30 
urteotan, % 75. 1989ko nekazaritza-erroldaren arabera, 40.000 ustiategi zeuden 
EAEn urte hartan; 20 urte geroago, 2009an, 16.000 besterik ez. Aurreikuspenek 
diotenez, argitaratzen den hurrengo erroldan (2019koan) 8.000-10.000 bitarte 
egongo dira. 
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2) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna areagotzea: 
 
Aurrerapen nabarmenak lortu dituzte emakumeek lan-merkatuko partaidetzari, 
hezkuntza-gaitasunei eta prestakuntza-mailei dagokienez. Alabaina, motela eta 
irregularra izan da aurrerapen hori azken bi hamarkadetan. 
 
2030erako, aldatu egingo dute emakumeek lan-paisaia, sektorearen % 40 izatera 
iritsiko baitira, batez beste, eta 100 milioi emakume gehiago jardungo dira 
ekonomia globalean. Honenbestez, genero-arrakala % 25 jaitsiko da lan-eremuan 
2025erako. 
 
Emakumeen ahalmen ekonomikoa handitu eta lan-merkatuko emakume-kopurua 
areagotu ahala, emakumeen aldeko aldaketa handia izango du botere finantzarioak 
eta ekonomikoak, bai etxean bai sektore profesionalean; halaber, emakumeak 
bezero-olatu berri bat izatea ere espero da. Dagoeneko nabaritzen hasiak garen 
egoera hori aprobetxatu eta egokiro kokatu beharra daukate enpresek, datorren 
hamarkadan aurrera egingo badute. 
 

 
 
 
  

1. grafikoa: emakumeen parte-hartzea lan-indarrean, emakumeen biztanleriaren 
ehuneko gisa (15 urtetik gora), 1990-2011

Munduko lan-indarrari dagokionez, emakumeen parte-hartzea % 50 inguruan gelditu 
da, baina proportzio horren ostean, desberdintasunak daude eskualdeen arteko tasetan 

eta joeretan.

Iturria: Munduko Bankua, Mundu-garapenaren adierazleak, 2013; lan-merkatuaren funtsezko 
adierazleak (KILM, ingelesezko siglak), OIT.
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EAEren erronka: Genero-berdintasuna  
 
Joera hori errealitate bihurtu da jada sektorean. Urte askoan, ikusezinak izan dira 
sektoreko emakumeak, eta hau zen arrazoi nagusietako bat: kostu handiegia zen 
ustiategi bakoitzeko bi lagunek ordaintzea Gizarte Segurantza. Diskriminazio 
positiboa ari dira bultzatzen administrazio publikoak emakumeak titular dituzten 
ustiategiak sortzeko eta lehendik dauden ustiategien titulartasuna emakumeek 
eskuratzeko, eta horretarako laguntza gehiago ematen dizkiete emakumeei. Hala 
eta guztiz ere, borrokan jarraitu behar da emakumeak ahalduntzeko eta haien 
ikusgaitasuna sustatzeko, bai ustiategietan, bai administrazio publiko, elkarte, 
kooperatiba eta sektoreko gainerako erakundeetako ardura-postuetan. 
 
 

3) Megahiriak. Eremu urbanizatuagoak: 
 
Egun, hirietan bizi da munduko biztanleriaren erdia baino gehiago; aurreikuspenek 
diotenez, % 70eraino igoko da portzentajea 2050erako. 
 
Nazio Batuen irudi honek erakusten duenez, 2010a baino lehentxeago gainditu 
zuen hirietako biztanleriak landa-eremukoa, eta 2050erako bikoiztu egingo du 
hirietako biztanleriak landa-eremukoa mundu osoan. 
 

 
 
 

  

Munduko hiriko eta landa biztanleria, 1950-2050
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EAEren erronka: Landa-eremuen despopulazioa 
 
2050erako biztanleriaren % 93 hiri-eremuetan biziko dela aurreikusten da. Egungo 
urbanizazio-joera hazkorra dela medio, geroz eta herritar gehiago ari da joaten 
landa-eremuetatik hirietara. Hiri horietako asko ez daude lan-eremuetatik urruti, 
eta ekoizle askok beren lurrak lantzen jarraitzen dute, hirian bizi arren. Hiriek 
dauzkaten zerbitzu eta erraztasun berak izan behar lituzkete herri txikiek. 
Nekazari-kopurua gutxitzea arazo benetan larria da, bazterrera uzten baitira 
lurraldea, paisaia (basoak, bideak eta abar) eta ingurumena zaintzeko lan 
esanguratsuak. 
 
Indartsuagoa da urbanizazio-joera hori Araban gainerako lurraldeetan baino; izan 
ere, txikiegiak dira hango herriak; ustiategiak, berriz, estentsiboak, eta ez dute 
behar eskulanik egunero. Bizkaian eta Gipuzkoan, aldiz, ugariagoa da ganadu-
ekoizpena, intentsiboak dira ustiategiak eta egunero egin behar da lan baserrian; 
ondorioz, landa-eremuak ez dira Araban bezainbat despopulatzen. Bestalde, 
sentsibilizazio-kanpainak egin behar dira, gizartean landa-eremu eta -herrietako 
bizi-kalitatea ezagutzera emateko: zaratarik eta jende-pilaketarik ez, trafiko 
gutxiago, kutsadura-maila txikiagoa… 
 
 
EAEren erronka: Landa-eremuetako azpiegiturak ugaltzea eta hobetzea 
 
Ustiategi asko txikiak direnez eta sakabanatuta daudenez, ez daukate nahikoa 
baliabiderik beren produktuen eraldatze-prozesuari ekiteko. Komenigarria 
litzateke, beraz, eraldatze-zentroak sortzea, ekoizle txikiek instalazioak alokatu eta 
beren produktuak egin ditzaten; hartara, bitartekari gutxiago izango lukete, eta 
errentagarritasun handiagoa aterako produktuei. Gipuzkoan dugu horren adibide 
bat, Goimen elkartea, zeinak baserriko produktuak eraldatzeko eremu bat 
baitauka, beste zenbait zerbitzuren artean. 
 
Osasun-zerbitzuak ere behar-beharrezkoak dituzte landa-eremuetan. Izan ere, ez 
da erraza medikuarenera joatea, batik bat adineko jendearentzat, eta, egungo 
joerak adierazten duenez, areagotu egingo da zerbitzu horren eskaria 
biztanleriaren zahartze-prozesuaren ondorioz. 
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4) Aldaketak familia-egituran: 
 
Iragan mendean nagusi izandako familia klasikoaren egitura (ama-aita, seme-
alabak) aldatzen ari da, eta familia-eredu ez-tradizionalak ari dira sortzen: guraso 
bakarrekoak, homoparentalak, multikulturalak… Guraso bakarreko familien 
kopuruak gora egingo du, termino absolutuetan ez ezik baita seme-alabak dituzten 
familia guztien portzentajeari dagokionez ere: 2025-2030erako, ELGEko herrialde 
guztietan gora egitea espero da. 
 
Zuzenean eragiten diote nekazaritza-sektoreari familia-egituren aldaketek. Lehen, 
seme-alaba gehiago izaten ziren, eta kasu askotan familiaren ustiategian lanean 
jarraitzen zuten ikasi nahi ez zutenek; beraz, normalean ziurtatua egoten zen 
belaunaldien arteko erreleboa. Gaur egun, seme edo alaba bat edo bi eduki ohi 
dira, eta normalean beste jarduera-sektore batzuetan aritu nahi izaten dute, 
baldintza hobeak edo bizi-kalitate handiagoa eskaintzen dietelako. Hori dela eta, 
eten egiten da, osorik edo hein batean, ustiategi familiarraren jarraitutasuna. 
Ustiategi ez-profesionalez ari gara. 
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ELGEk eta Espainiako Estatistika Institutu Nazionalak prestatutako irudi hauetan 
garbi ikusten da nola jaitsi den familia osatzen duten kideen kopurua. 
 

 
 
 
EAEren erronka: Kultura-aldaketa 
 
Ardura handia eskatzen dute nekazaritzako elikagaien eta basogintzaren sektoreko 
ustiategiek, batez ere aziendak dituztenek. Astean zazpi egun egin behar izaten da 
lan ustiategi horietako gehienetan, eta itzulkin ekonomikoa ez da izaten oso 
asegarria kasurik gehienetan.  
 
Gainera, ohitura kulturalak aldatu egin dira, eta aisiak denbora asko jaten du; 
ondorioz, lana eta bizitza soziala uztartzeko aukera ematen dieten enpleguak nahi 
izaten dituzte gazteek. Nahiago izaten dute lan egin asteburua libre eta ardurarik 
gabe izango duten jardueretan. Nekazaritzako elikagaien sektorean ez da halakorik 
gertatzen, eta horregatik ez da batere erakargarria gazteentzat. Kontziliazioa ere 
funtsezko faktorea da gazteentzat. 
 
  

Iturria: INE - Datu propioetan oinarritutako estimazioa
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Antzina, familia elikagaiz hornitzea eta soberakinak saltzea izaten zen 
nekazaritzako elikagaien sektoreko ustiategien egitekoa, eta denboraren % 100 
eskatzen zuten. Egun, EAEko ustiategien % 21 bakarrik dira profesionalak, 
Gastronomia eta Elikaduraren Plan Estrategikoaren arabera (GEPE). Gainerako 
ustiategiak (% 79) beste enpleguren bat duen jendeak kudeatzen ditu; horregatik, 
hutsik gera daitezke ustiategietako asko. Komeni da lehentasuna ustiategi 
profesionalei ematea, baina kontuan izan behar da sektorearen tamaina txikia 
dela-eta ezin dituela galdu ustiategi «ez-profesionalak». Beraz, estrategia berriak 
sustatu behar dituzte administrazio publikoek sektore horretan iraunarazteko 
jarduera anitzeko titularrei. 
 
 

5) Hezkuntzaren hedapena eta dibertsifikazioa: 
 
Datozen bost-hamar urteetan, ikasle gehiago izango dituzte onlineko ikastaroek 
unibertsitateen hezkuntza presentzialeko eskaintza konbinatuek baino. 
Aurreikuspenek diotenez, munduko biztanleriaren % 90ek irakurtzen jakingo du 
2030erako, eta % 50ek Internet erabiltzeko aukera izango du. Hezkuntza- eta 
ikaskuntza-sistemetan aldaketa sakonik egin ezean, % 50ekoa izan daiteke 
munduko langabezia teknologikoa 2050erako.  
 
Informazio- eta komunikazio-teknologiekin lotura izango duenez etorkizuneko 
lanpostuen portzentaje handi batek, enpresen eta administrazio publikoen behar 
eta eskakizunetara egokitu behar da hezkuntza-eskaintza. 
 
Joera horri dagokionez, nekazaritza- eta basozaintza-sektoreak aldatu egin behar 
ditu negozio-ereduak eta hobeto trebatutako jendea bereganatu, batez ere 
enpresak kudeatzeko eta ekoizpen jasangarriari ekiteko gaitasuna duena.  
 
MLFek, Munduko Landa Foroak, zenbait proposamen egiten ditu «Euskadiko 
nekazari gazteak» txostenean EAEko gazteak sektore horretara erakartzeko: 
 
https://www.ruralforum.org/img/recursos/eus_juventud_agraria_en_el_pais_vasco.
pdf 
 
Hona hemen hainbat neurri, gaika sailkatuta: 
 

 Laguntza publikoak 
 

 Lehentasuna eman behar zaie nekazari aktiboentzako zuzeneko 
laguntzei. Nekazari aktiboak nekazari profesionalaren baliokide izan 
behar du, definizioz; honenbestez, nekazaritzako jarduera errealik 
gabeko herritar guztiek nekazari gazteei utzi behar diete beren lekua. 
Frantzian eta Alemanian, esate baterako, jarduera erreala duten 
nekazariek bakarrik jasotzen dituzte laguntzak. 
 

https://www.ruralforum.org/img/recursos/eus_juventud_agraria_en_el_pais_vasco.pdf
https://www.ruralforum.org/img/recursos/eus_juventud_agraria_en_el_pais_vasco.pdf
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 Nekazaritza Politika Bateratuaren baliabideak (NPBa): nekazaritza-
sektorean enplegua, belaunaldien arteko erreleboa eta modernizazioa 
sustatzeko tresna izan behar dute.  
 

 Landa Garapenerako Programa (2014-2020): Administrazioak 
nekazari gazteen aldeko neurriei eman behar die lehentasuna.  
 

 Nekazaritzako aseguruak diruz laguntzea: Gogoratu behar da uztak 
aseguratzeko ohitura hartzeak duen garrantzia, arriskupeko kapital 
zirkulatzailea estaltzeko diru-sarrera, gutxienez, bermatzearren. 
 

 Gizarte Segurantzari dagokionez: Areagotu egin behar da gazteen 
gutxieneko kotizazio-kuotaren murrizketa (% 30), betiere Nekazarien 
Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian izena emana badute. 

 
 Burokrazia murriztea eta NPBaren araudia sinplifikatzea: Izutu egiten 

dira nekazariak NPBaren dirulaguntzak jasotzeko zenbat agiri 
aurkeztu behar diren jakitean.  
 

 Lanbide-heziketa, askotarikoa eta etengabea 
 

 Ekintzailetzak izan behar du trebakuntzaren ardatz (ikasi eta ekin); 
beraz, alor asko jorratu behar dira prestakuntza-prozesuan: 
produktiboak, finantzarioak, komertzialak eta ingurumenekoak; 
tokiko garapena, eragin politikoa… Laburbilduz, trebakuntza plurala 
sustatu behar da.  
 
Azpimarratzekoak dira ARTZAIN ESKOLAren emaitza onak, eta 
esperientzia hori (trebakuntza duala, ekintzailetza, bekak…) 
Euskadiko abeltzaintzaren ekoizpen osora heda daiteke agian. 
 

 Aholkularitza-zerbitzuak bultzatzea (kudeaketa-zentroak): Lehen 
etapetako monitorizazio-lanak eta ondorengo jarduera-tutorizazioa 
dira zerbitzuon arrakastaren eragileak, hein handi batean. 
Komenigarria litzateke monitore-sare bat ere eratzea, ezagutza eta 
informazioa trukatzeko. 

 
  



   

EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 

IKERKETA. Diagnostikoa eta joeren azterketa   Orrialdea 90 
 

 Nekazaritza asoziatiboa sustatzea 
 

 Merkaturatze-sozietateak (kooperatibak): Funtsezkoa da tamaina 
egungo merkatu lehiakorrean, bai nekazaritzako ekoizpenaren inputei 
bai azken produktuei dagokienez. Komeni da, bestalde, aparteko 
bereizgarririk ez duten azken produktuen salmenta-kontratuak 
izatea, geroz eta gehiago haietan prozesatzen eta eraldatzen baitira 
nekazaritzako produktuak; beraz, hornidura bermatua behar dute 
bezero industrialek (esnea, patata, zerealak, txerrikia, hegazti-
hazkuntza eta abar), eta nekazariek, berriz, gutxieneko prezio bat, 
jarduera bideragarria izan dadin.  

 
 Zerbitzu-sozietateak: NMEKk (Nekazaritzako Makineria Erabiltzeko 

Kooperatibak) edo zerbitzuak ematen dituen beste erakunderen bat, 
batez ere mekanizazioaren alorrean.  

 
 Nekazaritzako Ustiapen Bateratuko Kooperatibak (NUBK). SAT, Lan 

elkartua, ondasun-erkidegoa: Batez besteko azalera baino handiagoa 
duten lurrak ez banatzeko aukera eskaintzen dute; hori dela eta, 
produktibitate- eta etorkizun-iguripen hobeak dituzte.  

 
 Gaztenek programa, EAEko gazteak nekazaritza-sektorera erakartzeko eta 

bertan iraunarazteko. 
 
Laguntza-plan bat baino gehiago zerbitzu integral bat da, eta nahiko ondo 
funtzionatzen du. Dena dela, ñabardura batzuk behar ditu: 
 

 Areagotu egin behar da laguntza, sustatzaileak erabaki egokiagoa har 
dezan inor kontratatu aurretik. Bekak, trukeak, aldi baterako 
egonaldiak ustiategietan… behar dira, ahalik eta gehiena gutxitzeko 
porrotak kontratazioetan. 

 
 Koordinazioa administrazioen eta dagokien erakundeen artean: 

Programaren erakunde arteko izaera dela eta, bateratu egin behar 
dira hiru lurraldeetako laguntza-irizpideak eta tarifak. Monitoreak ere 
hartu behar du parte balorazio-batzordeetan. 

 
 Sustatzailearen profila: Sektoreari buruzko gutxieneko ezagutza- eta 

esperientzia-maila eskatu behar zaio (teknikoa eta kudeaketakoa). 
«Gaitasuna egiaztatzeko» prozedura bat ezarri behar da.  

 
 Lehentasuna proiektu profesionalei: Errentagarritasunak eta 

enplegua sortzeak izan behar dute irizpide nagusiak. Asmo 
handiagoko helburuak ezarri behar dira, eta lehentasuna honi eman: 
ustiategi berriak marjina berri handiagoak ekarri behar ditu, eta 
Nekazaritzako Lan Unitate gehiago sortu (NLU). 
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 Berariazko finantzaketa gazte profesionalentzat 
 

 Kreditu-lerroak kokapenaren lehen faseetarako: 
Batez ere kapital finkoaren finantzaketari lagundu behar zaio eta, 
partzialki, zirkulatzailearenari. Abalak eman behar ditu sektore 
publikoak, enpresa-planaren bideragarritasuna onartzean. Egokiro 
egiten du hori Sendotuk (nekazaritza, basozaintza, arrantza, elikagai 
eta landa-garapeneko sektoreei laguntza finantzarioa emateko 
programak). 
 

 Lurra eskuratzea 
 

 Jarduera uzten laguntzea adineko jendeari, ustiategiaz arduratuko 
den jende gaztea bilatuz.  
 

 Landa-errentamenduari dagokionez, legeak lehentasunezko 
eskubidea ematen die maizter izan nahi duten nekazari gazteei.  

 
 Lur-bankuen sorrera sustatzea: 

Zailtasunak daude helburu hori lortzeko, ondasun urria baita lurra; 
hala eta guztiz ere, Bizkaiko Lur Bankuak etengabe egiten du lan 
lurrak alokairuan eman eta hartu nahi dituen jendea bilatzen.  

 
 Gizartean nekazarien eta abeltzainen lana balioesteko kanpaina 

 
 Nekazaritzaren balio estrategikoa gogoratu behar da, elikagaiak 

ekoizteko eta ingurune naturala zaintzeko jarduera den aldetik. 
Laburbilduz, nekazaritzaren funtzio-aniztasuna azaldu behar zaio 
gizarteari. 

 
 Emakume nekazarien protagonismoa sustatzeko politikak sendotzea 

 
 Funtsezkoak dira emakumeen ikusgaitasuna eta haien lanaren 

aintzatespena. Bermatu egin behar da emakumeen eta gizonen 
aukera-berdintasuna kontratazioari, soldatei, jabetza-eskubideei, 
baliabideei eta trebakuntzari dagokienez. 

 
 Nekazaritzaren ikerketa-zentroak 

 
 Nekazari gazteentzat enplegua sortzeko aukerak sustatzea eta 

aztertzea. 
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 Landa-eremuko azpiegiturak hobetzea 
 

 Ekipamenduz eta zerbitzuz hornitu behar dira landa-eremuak 
(osasun-zentroak, komunikazioak, hezkuntza, aisia, garraioak eta 
abar). 

 
EAEren erronka: Hezkuntza-eskaintza aldatzea 
 
Sektore horretarako lanbide-heziketa arautua du EAEk, etengabeko trebakuntza 
eskaintzen duten lau nekazari-eskola eta zenbait fakultate, uste baino hurbilago 
gainera. Arazoa zera da, nekazari-eskoletan gehiena eskatzen diren trebakuntza-
ikastaroak lorezain edo basozain izatekoak direla; bestalde, ikasle askok ez dute 
loturarik sektorearekin, eta ez dute jarraitutasuna emateko inongo ustiategirik. 
Hori dela eta, ustiategi berriak sortu behar izaten dituzte, eta ezinegona eragiten 
du inbertsio handien premiak. 
 
Sektoreak aurrera egin dezan, komeni da jakitea nola sortu aberastasuna 
ustiategietan, eta mikroenpresa gisa kudeatu haiek, mikroenpresak baitira, hain 
zuzen. Funtsezkoa da enpresaren administrazio-, finantza- eta merkataritza-
alorrak antolatzen jakitea; beraz, arlo horietara ere bideratu behar dira 
trebakuntza-lerroak. Egun ez dago trebakuntza-maila egokirik nekazaritza-
sektorean jendea enpresa-kudeaketarako prestatzeko. Trebakuntza osoagoa behar 
da, bai ekoizpenari bai kudeaketari dagokienez, baina garrantzizkoena beste hau 
da: prestakuntza etengabea, berritzailea eta jasangarria sustatzea. 
 
 

6) Handitu egin behar da kontsumitzaileen kopurua, bai eta arazo etikoei eta 
pribatutasunari buruzko ardura ere 

 
2030erako, bost mila milioi lagunek osatuko dute munduko klase ertaina, baina 
Europako eta Ameriketako klase ertainetako jendea mundu osoko % 50 izatetik 
% 22ra jaitsiko da. Bien bitartean, azkar ari da hedatzen klase ertaina garapen-
bidean dauden herrialdeetan. 
 
Zerbitzuen alorreko beste sektore ekonomiko batzuk bezala, supermerkatuena ere 
aldaketa handiak ari da bizitzen, arrazoi hauen eraginez: gizarte-egitura berriak, 
kontsumitzaileen eskariak, lehiaren gogortasuna, erregulazioa eta teknologia 
berriak, besteak beste. Geroz eta handiagoa da lehia sektore horretan, eta negozio-
ereduen berritzeak areagotu egin du teknologiaren erabilera azken urteotan, 
online-offline arteko eredu hibridoetarako bidean. Horrekin batera, erabiltzaile-profil 
eta kontsumo-ohitura berrietara egokitzeko premia bultzatu du: erabiltzaile 
informatuagoak, digitalizatuagoak, zorrotzagoak (erosotasuna) eta bestelako 
eskakizunak dituztenak produktuei eta zerbitzuei dagokienez. 
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EAEren erronka: Aldaketak kontsumo-ohituretan: 
 
Herritarren pentsaera ingurumenaren eta osasunaren aldera lerratzeak produktu 
jasangarrien kontsumoa bultzatzen du; honenbestez, nekazaritzako elikagaien 
sektoreak aukera bikaina du modu jasangarrian ekoitzitako bere 0 km-ko 
produktuak eskaintzeko. Ahaleginak egin behar ditu sektoreak ekoizpen-prozesu 
jasangarriagoak ezartzeko, ingurumena zaintzen duten kalitateko produktuen balio 
erantsia eskaintzen dutenak. Izan ere, geroz eta gehiago hartzen dute aintzat 
kontsumitzaileek balio hori erosketak egitean. Bestalde, kontsumo-joera 
teknologiko berriak asetzeko prest egon behar du sektoreak, eta funtsezkoa da 
onlineko plataformak sortzea eskaintzak eta eskariak bat egin dezaten. 
 
Geroz eta garrantzi handiagoa ari dira hartzen erraz prestatzen diren produktuak. 
Aitzitik, geroz eta gutxiago kontsumitzen dira zenbait produktu fresko; uraza, 
adibidez. Kalitatea da nagusi egungo gizartean, baina erosotasunak ere garrantzi 
handia du. Erantzun egin behar zaio produktu eroso eta kalitatekoen eskari horri, 
laugarren gamako produktuak eta plater aurrekozinatuak prestatuz. Horregatik, 
garrantzi handia du eraldatze-prozesu berriak erabiltzeak. 
 
 

7) Enplegu-kopurua behera. Enplegu-proiekzioak Europan eta EAEn 
 
Lanbide Heziketaren Europako Garapenerako Zentroa da CEDEFOP, eta hau du 
eginkizun nagusia: informazio baliagarria ematea EBko hezkuntzaren eta lanbide-
heziketaren politikei lotutako erabakietarako. Hainbatean behin, ikerketak eta 
azterketak egiten ditu erakunde horrek Europako lan-merkatuaz eta datozen 
urteetan beharko diren gaitasun profesionalez. 
 
2015-2025 epean Espainian izango den enplegu-eskariaz CEDEFOPek prestatutako 
azken proiekzioen arabera, gutxi asko zazpi milioi enplegu sor daitezke tarte 
horretan:  
 

• 6,6 milioi ordezkatze-eskariak sortuko ditu, hau da, langileak aldatu 
beharrak, batez ere erretiroa hartu dutelako. 

 
• 540.000 lanpostu, berriz, sektore ekonomiko batzuen hedatze-eskariak 

sortuko ditu. 
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 2015 2020 2025 
% aldaketa 
2015-2020 

% aldaketa 
2015-2026 

Ordezko eskaera 
Lan aukera 

guztiak 

    % Z. % Z. % Z. Z. 

Gerenteak 885 916 928 %3 31 %5 43 %60 535 578 

Profesionalak 2.625 2.614 2.576 %0 -11 %-2 -49 %41 1.066 1.017 

Teknikari eta profesional 
elkartuak 

2.085 2.305 2.492 %11 220 %20 407 %35 727 1.135 

Administrazio-laguntzako 
langileak 

2.016 2.062 2.089 %2 46 %4 73 %30 604 678 

Zerbitzuetako langileak eta 
denda eta merkatuetako 
saltzaileak 

3.708 3.878 3.976 %5 170 %7 268 %33 1.238 1.506 

Nekazaritzako, basogintzako 
eta arrantzako langile 
kalifikatuak 

455 387 342 %-15 -68 %-25 -113 %75 339 226 

Artisautzako langileak eta 
antzekoak 

1.884 1.849 1.792 %-2 -35 %-5 -92 %40 761 668 

Instalazio eta makinetako 
operadoreak eta 
mihiztatzaileak 

1.330 1.320 1.303 %-1 -10 %-2 -27 %36 476 449 

Oinarrizko zereginak 2.287 2.290 2.318 %0 3 %1 31 %38 877 909 

Guztizkoa 17.275 17.621 17.816 0 346 0 541 4 6.623 7.166 

 
 
CEDEFOPen enplegu-proiekzioek erakusten digutenez, jaitsi egingo dira 
nekazaritzan eta basozaintzan enplegurik aurkitzeko aukerak, eta sortzen diren 
enplegu guztietatik hiru laurden (% 75) ordezkatze-prozesuaren ondorio izango 
dira.  
 
 
LANEKO AUKERA GUZTIEN BANAKETA, LANBIDEAREN ARABERA, 
ESPAINIAN ETA EUROPAN (2013-2015) 
 
Espainiako lanpostuen proiekzioak EBkoekin alderatuz gero, agerian geratzen da 
Europan Espainian baino bi aldiz enplegu-aukera gehiago daudela nekazaritzan eta 
basozaintzan (% 6 Europan, % 3 Espainian). 
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Txostena: Espainiaren etorkizuneko lan-joerak, Fundación Telefónica 

 
 
ENPLEGUARI BURUZKO EAE-KO DATUAK. 2030ERAKO ENPLEGU-
PROIEKZIOAK 
 
Lanbideren tresna bat da FUTURELAN, funtsezkoa informazio goiztiarra lortzeko 
euskal enpresen langile-eskariaz eta Euskadiko lan-merkatuko langile kualifikatuen 
alorrean etorkizunean izan daitezkeen desdoikuntzez. 
(https://futurelan2.korpoweb.com/eu/) 
 
  

ES EU-28

https://futurelan2.korpoweb.com/eu/
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Futurelanen arabera, hauek dira EAEko enplegu-aukera garbiak, sektoreka: 
 

 2019 2030 Bariazioa % Ordezkapena 
Aukera 
netoak 

Etxeetako jarduerak etxeko langileen 
enplegatzaile gisa; etxeetako 
jarduerak norberaren erabilerarako 
ondasun eta zerbitzuen ekoizle gisa 

32.207 36.024 3.817 %11% 97.593 101.410 

Manufaktura-industria 199.089 198.566 -523 %0% 87.479 86.956 

Handizkako eta txikizkako 
merkataritza, ibilgailu motordunen eta 
motozikleten konponketa 

134.296 137.244 2.948 %2% 72.107 75.055 

Administrazio-jarduerak eta zerbitzu 
osagarriak 

65.564 82.081 16.517 %25% 43.172 59.689 

Jarduera profesionalak, zientifikoak 
eta teknikoak 

65.578 86.240 18.662 %27% 40.110 58.772 

Hezkuntza 73.546 82.772 9.226 %12% 40.421 49.647 

Ostalaritza 60.688 69.226 8.538 %14% 36.413 44.951 

Osasun-jarduerak eta gizarte-
zerbitzuetakoak 

78.192 84.985 6.793 %8% 33.766 40.559 

Eraikuntza 59.345 64.172 4.827 8% 24.467 29.294 

Garraioa eta biltegiratzea 44.263 47.049 2.786 6% 17.518 20.304 

Administrazio publikoa eta defentsa, 
derrigorrezko Gizarte Segurantza 

57.219 54.503 -2.716 -4% 20.911 18.195 

Informazioa eta komunikazioak 21.241 20.814 -427 -2% 16.011 15.584 

Beste zerbitzu batzuk 23.572 23.079 -493 -2% 12.017 11.524 

Finantza- eta aseguru-jarduerak 16.278 18.067 1.789 10% 7.831 9.620 

Energia elektrikoaren, gasaren, 
lurrunaren eta aire girotuaren 
hornidura 

8.954 13.016 4.062 45% 3.962 8.024 

Jolas- eta kultura-jarduerak 14.593 16.309 1.716 11% 5.936 7.652 

Higiezinen jarduerak 5.846 7.251 1.405 24% 4.350 5.755 

Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza 
eta arrantza 

12.486 10.656 -1.830 -14% 5.278 3.448 

Erauzketa-industriak 395 367 -28 -7% 212 184 

Guztizkoa 975.352 1.052.421 77.069 7% 569.554 646.623 
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2019an, EAEko enplegu guztien % 1,28 (12.486) ziren nekazaritza, abeltzaintza, 
basogintza eta arrantzaren sektorekoak. 2030rako, berriz, aurreikusten da enplegu 
guztien % 1,01 izango direla (10.656). Sektoreko aldaketa zenbatetsia negatiboa 
da (-% 14) hamaika urteko eperako. Zehazki, 1.830 lanpostu galduko dira sektore 
horretan, kalkuluen arabera. 
 

• 2030erako nekazaritza, abeltzaintza, basozaintza eta arrantzaren sektorean 
egongo den langile kualifikatuen kopurua (aurreikuspena): 

 

  2019 2030 Bariazioa % 

Nekazaritza-jardueretako langile kualifikatuak 7.662 6.951 -711 %-9 

Abeltzaintzako jardueretako langile kualifikatuak 
(hegaztiak, erleak eta antzekoak barne) 7.307 7.327 20 %0 

Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduera 
mistoetako langile kualifikatuak 1.121 1.031 -90 %-8 

Basogintzako, arrantzako eta ehizako jardueretako 
langile kualifikatuak 4.167 4.303 136 %3 

Guztizkoa 20.257 19.612 -645 %-3 

 
 
 
Sektorearen eskaria aztertu ondoren, langile-eskaintzaren aurreikuspena aztertu 
zen. Datu horien arabera, 2030erako 19.612 langile kualifikatu izango ditu 
nekazaritza, abeltzaintza, basozaintza eta arrantzaren sektoreak, 2019an baino 645 
gutxiago (-% 3).  
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Irudi hauetan ikusten denez, 2030erako proiekzioak ez dira oso onak, sortzen diren 
baino enplegu gehiago deuseztatuko baitira urtero. Baina desdoitzerik handiena 
langile-eskaintza eta -eskariaren artekoa da. Aurreikuspen horien arabera, 2030ean 
10.656 lanpostu izango ditu sektoreak, baina langile-eskaintza 19.612koa izango 
da; beraz, kualifikaziorik gabeko 9.000 bat langilek ez dute lanposturik izango 
sektore horretan.  
 
Langile kualifikatuen kopurua lanpostuena baino handiagoa izan arren, zaila da 
gaur egun nekazaritzan jardun nahi duen jendea aurkitzea, batez ere langile-eskari 
handia dutelako industriak eta zerbitzuek, zeinek bizi-kalitate hobea eskaintzen 
baitute. 
 
 
EAEren erronka: Giza kapitalaren beharra 
 
Oso zaila da sektore horretako eskulan-premia asetzea. Izan ere, soldata eta lan-
baldintza hobeak eskaintzen dituzte EAEko beste sektore batzuek. Egun, ustiategi 
gehienek ez dute funtzionatzen familiaren eskulanarekin, garai batean ez bezala, 
non familia osoak esku hartzen baitzuen ustiategiko ekoizte-lanetan. Egun, oro 
har, familiako kide bakar batek kudeatzen du ustiategia, eta soldatapeko langileen 
laguntza izaten du.  
 
Azken urteotan, langile migratzaileak hasi dira lanean EAEko nekazaritza-
sektorean, ez baitzegoen nahikoa eskulanik ustiategietan jarduteko eta, aitzitik, 
areagotu egin baita migratzaileen kopurua. Oro har, eskulan-eskaintzaren defizit 
handia dago sektore horretan, eta asko kostatzen da uzta-bilketan jardun nahi 
duen jendea aurkitzea, bai urte osorako bai urtaro jakin baterako. Arazo horiek 
konpontzearren, proposamen hau egin du UAGA sindikatuak: langileen jatorrizko 
herrietan egitea kontratuak. 
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8) Pandemiak: COVID-19a 
 
Gizateriak azken mendeotan jasan duen osasun-arloko krisirik larriena izateagatik 
gogoratuko da 2020. urtea etorkizunean. Lau hilabete eskasean, hiru milioi 
pertsona kutsatu ditu birusak eta 224.562 lagun hil ditu mundu osoan. Aldaketa 
orokorra ekarri dio Covid-19ak munduko biztanleriari, eta ondorio larriak eragingo 
ditu familietan, enpleguan eta enpresen jardueran.  
 
Elikagaien hornidura, funtsezko jarduera izaki, bermatu egin behar da, batez ere 
osasun-arloko larrialdi-egoera honetan, eta ezinbestekoa da gizartea lasaitzeko, 
oinarrizko elikagai-iturri seguru nahikoak badituela jakinarazi behar baitzaio.  
 
Jarduera ekonomikoa eta, honenbestez, familia askoren errenta jaisteaz gain, beste 
ondorio bat ere ekarri du Covid-19ak: nabarmen gutxitu da Espainiako landa-
eremuan nekazaritza-lanetan sasoiko langile gisa aritzen direnen eskulan-
eskaintza, bai jatorrizko herrialdeetatik etortzeko muga sanitarioak jartzen 
zaizkielako, bai langileek eurek badaezpadako neurriak hartzen dituztelako 
pandemiaren bilakaera ikusirik. 
 
Eskulanaren gutxitze horrek arriskuan jar lezake herritarren elikagai-hornidura, 
zeina aukera, kantitate eta kalitate handikoa izaten baita normalean. Eragin 
kaltegarria izan dezake horrek eskaintzan eta prezioetan.  
 
Egoera ikusirik, 13/2020 Errege Lege Dekretua onartu zuen Espainiako gobernuak 
apirilaren 7an, nekazaritzako enpleguari dagozkion premiazko zenbait neurri 
ezartzeko. Nekazaritzako enpleguari buruzko aldi baterako neurriak dira, eta hiru 
helburu dituzte: merkatuen hornidura bermatzea, premia handiena duen 
biztanleriaren errentari eustea, bai eta nekazaritzako jarduerari eta 
jasangarritasunari ere, eta biztanleriaren bizi-baldintzak hobetzea. 
 



   

EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 

IKERKETA. Diagnostikoa eta joeren azterketa   Orrialdea 100 
 

COVID-1-AK ELIKAGAIEN KONTSUMO-JOERETAN IZAN DUEN ERAGINA 
 
Herritarron bizimodua aldatu egin du Covid-19ak. Kontsumo-ohitura berriak ari dira 
errotzen herritarren artean, atsekabeari aurre egiteko aukerak aurkitu nahirik. 
AZTIren Joera Behatokiak aztertu ditu ohitura horiek. Hona orain arteko ondoriorik 
aipagarrienak: 
 

- Erosketa konpultsiboa: Jendeak janari gehiago pilatu du etxean, 
hornidurarik gabe gelditzeko beldurrak bultzatuta. 

 
- «Bunker efektutik» bihozberatasunera: Oinarrizko elikagaiak metatzen 

emandako lehen etapatik, funtsezko gaien osagarriak erosteari ekin dio 
jendeak, baita etxeko konfinamendu-garaian plazer txiki eta 
entretenigarri batzuk izateari ere. 

 
- Areagotu egin dira herritar bakoitzaren etxeko kontsumo-aukerak. 
 
- Hurbileko dendetara gehiago joaten da jendea erosketak egitera, eta 

gutxitu egin da maiztasuna. 
 
- Gora egin du onlineko erosketen kopuruak. Asko erabiltzen da Click & 

Collect deritzona (online erosi eta dendan jaso).  
 
- Etxeko sukaldaritzara itzuli da jendea, eta «zerotik kozinatzera». 
 
- Europan, nabarmentzekoak dira plazaratu diren elikagai eta osagarri 

berriak, une honetan behar diren mantenugaiak eskuratzeko sortuak (D, 
B12 eta C bitaminak eta probiotikoak, besteak beste). 

 
- Aurrekaririk gabeko eskaria ari dira izaten Erresuma Batuan etxera 

eramateko janari-kitak (harpidetza bidezko elikagai-zerbitzua, non 
enpresak osagaiak eta errezetak bidaltzen baitizkio bezeroari, gaien 
proportzioak zehatz azalduta) (Mintel Aholkulkaritza). 

 
- Zeelanda Berrian, berriz, immunitatea hobetzeko osagarrien salmenta 

% 389,2 igo zen martxoaren 9tik 15erako astean. 
 

- Ostalaritzari dagokionez, analista batzuek diote Covid-19aren ondoren 
murriztu egingo dela agian pandemia-garaiko «festa-giroa»; beste 
batzuen iritziz, aldiz, azkar itzuliko da lehengora etxetik kanpoko 
kontsumoa konfinamendua amaitutakoan. 
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EAEren erronka: Areagotu egin behar da TOKIAN TOKIKOA EKOIZTEKO 
AHALMENA, hornidurarik gabe ez geratzeko eta tokiko produktuen 
kontsumoa sustatzeko 
 
Covid-19aren krisiak etenak sortu ditu mundu osoko elikakateetan, eta hornidurari 
zein eskariari eragin diote.  
 
Kontua ez da ekoizpenak behera egin duela, baizik eta elikakatearen 
desdoikuntzak hiru metaketa-motaren konbinazioaren ondorio direla: erosketa 
konpultsiboak, izuak eraginak; supermerkatu-kate handien espekulazioa, zeinak 
oinarrizko produktu batzuen prezioa igoarazi baitu handizkako merkatuetan 
(barazkiena, adibidez), denda txiki eta ertainen kaltetan; elikagaien metaketa, 
gobernuek eurek bultzatua, elikakate nazionala babestearren balizko hornidura-
gabezia batetik eta konfinamenduak ezarritako murrizketetatik. 
 
Europako nekazaritzako elikagaien sistemaren ahultasuna eta ezegonkortasuna 
erakusten du Covid-19aren hedapenak. Izan ere, mendekotasun handia du 
Europak inportazioekiko, kanpoko merkatuekiko, nekazaritzako elikagaien industria 
handiekiko eta atzerriko eskulanarekiko. 
 
Pandemiaren ondorioei aurrea hartzeko, zalantzan jarri behar da elikadura-
sistemaren jasangarritasun ekologiko, sozial eta ekonomikoa, eta bestelako 
ekoizpen-, banaketa- eta kontsumo-eredu batzuetarako trantsizioa sustatzen 
duten neurriak indartu. Konponbide nagusietako bat tokian tokiko ekoizpena eta 
kontsumoa sustatzean datza. Nekazaritzako elikagaien katea eteteko arriskua 
gutxitu egingo luke horrek, bai eta murriztu Covid-19ak eragiten duen 
ziurgabetasuna ere. 
 
Gainera, hurbileko ekoizpenak eta kontsumoak etekin handiak dakarzkiete krisiak 
hain gogor astindu dituen tokiko ekonomiari eta denda txiki eta ertainei. Halaber, 
landa-eremuaren bizitasuna sustatzen dute, eta dietan petroelikagaien ordez 0 
km-ko produktuak erabiltzea laguntzen. Bestalde, murriztu egiten da klima-
aldaketa eragiten duten berotegi-efektuko gasen emisioa. 
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3.2 Joera teknologikoak. 4.0 nekazaritza 
 
XXI. mendeko nekazaritzako ekoizpena erronka izugarri bihurtu dute munduko 
biztanleriaren handitzeak eta ingurumena hondatu gabe hurrengo urteotako 
elikagai-eskaria ase dezaketen nekazari gazte eta kualifikatuen eskasiak, bai 
herrialde industrializatuetan bai garapen-bidean daudenetan. 
 
Aurreikuspenen arabera, 2050ean 9.600 milioi biztanle izango ditu Lurrak, eta 
elikagaien ekoizpen osoa bikoiztu egin beharko da datozen 30 urteotan hainbeste 
jenderen eskaria asetzeko. Datu horiek adierazten dutenez, eskariak laster 
gaindituko du eskaintza; beraz, gero argiago jokatu beharko dute nekazariek, 
soluzio digitalak baliatuz, eskari geroz eta handiagoari erantzuteko. 
 
Nekazaritzako makineria produktibitate-mailarik gorenera ari da iristen, eta jada 
ezin da gehiago handitu makinen tamaina, arrazoi praktikoak direla medio. Beraz, 
teknologia disruptiboa deritzona hasi beharko da erabiltzen, XX. mendearen 
hasieran (nekazaritzaren mekanizazioa) eta 1950eko hamarkadan (iraultza berdea) 
egin zen bezala. 
 
Garapen zientifiko-teknikoak iradokitzen duenez, robotikaren, doitasunezko 
nekazaritza-abeltzaintzaren eta informazio-teknologien konbinazioak sortuko du 
teknologia hori. 
 
Nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta elikaduraren eraldatze digitala: 
 

• Prozesu malguak, automatizatuak, konektatuak eta adimendunak garatzen 
eta sortzen ditu, egungo merkatu zorrotza asetzen dutenak, 
jasangarritasuna, gardentasuna eta pertsonalizazioa irizpide direla.  

• Laburtu egiten ditu produktu berriak diseinatzeko epeak eta prozesuak, eta 
erosketa- eta kontsumo-esperientziak hobetzen eta berriak garatzen. 

• Sakondu egiten du xede-bezerora hurbiltzeko ahalegina. Geroz eta 
segmentazio handiagoa dago bezeroen artean: interes desberdinak dituzte, 
ondo informatuta daude eta kanal ugaritan nabigatzen dute etengabe. 

 
Askotarikoak dira nekazaritza eta abeltzaintzarako teknologia berriak: gailu 
mugikorren bidez jasotako datuen tratamendu masiborako informazio-teknologiak 
eta haien interakzioa ingurune digitaletan; doitasunezko nekazaritza eta 
abeltzaintza; input bioteknologikoak; merkataritza elektronikoa; proteina-iturri 
alternatiboak; uraren kudeaketa eta erabilera; trazabilitatea; energia eta abar.  
 
Nekazaritzari eta basozaintza-zurgintzari eragin diezaieketen zeharkako teknologia 
digitalen artean daude Gauzen Interneta —Internet of Things (IoT)— Big Data, 
sentsoreak, robotika eta hodeiko konputazioa, besteak beste. Teknologia horiek 
ahalbidetzen dute doitasunezko nekazaritza deritzona, produktibitatea hobetzea eta 
ingurumenarekiko inpaktua gutxitzea xede duena.  
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Nekazaritzako elikagaien eta basogintza-zurgintzaren sektoreetan erabil daitezkeen 
zeharkako teknologia batzuk ere aipatuko ditugu. 
 

• Hodeiko konputazioa (Cloud Technology) 
Hau da hodeiko konputazioa deritzon teknologiaren egitekoa: Interneten edukitzea 
gure fitxategi eta informazio guztiak, gure ordenagailuan informazioa gordetzeko 
behar adina lekurik ba ote dugun kezkatzen jardun gabe.  
 

• Big Data 
Egunero sortzen den datu-bolumen izugarriaren tratamendua deskribatzen du Big 
Datak. Konputazio-abiaduraren eta -potentziaren garapen azkarrak aukera ematen 
dute datu horiek aztertzeko eta, beraz, hobekuntzak egiteko negozio-prozesuetan, 
erabakietan eta enpresa-estrategian.  
 

• Gauzen Interneta (Internet of Things) 
Hona zer den Gauzen Interneta (IoT): zenbait gailu (sentsoreak, normalean) eta 
objektu (hozkailu bat, adibidez) elkartzea eta elkarrekin konektatzea, sare baten 
bidez (pribatua edo Interneta).  
 

• Robotika aurreratua, adimen artifiziala eta ikaskuntza autonomoa. 
Datozen urteetan, areagotu egingo da robotikaren, fabrikazio aurreratuaren eta 3D 
inprimaketaren erabilera; hori dela eta, industriako eta zerbitzuetako lanpostu asko 
aldatu edo desagertu egingo dira, eta beste batzuk sortuko. Adimen artifizialak 
(AA) eta ikaskuntza automatikoak, berriz, aukera ematen dute langileen ezagutza-
lanak automatizatzeko; kasu batzuetan, langileen ordez egin ditzakete lan horiek.  
 

• Sare sozialetako teknologiak, teknologia mugikorra eta onlineko informazioa 
 
Oso azkar ari dira aldatzen gizarte-komunikabideak, eta zenbait aukera berri 
eskaintzen dituzte: crowdfundinga (finantzaketa kolektiboa) eta crowdsourcinga 
(eginkizunen kanporatze irekia), sare sozialak eta adimen kolektiboa. Teknologia 
mugikorrarekin batera, nabarmen eragingo dute kontsumitzeko eta nahi diren 
produktuak eskuratzeko moduan.  
 
 
EKOIZPEN-SISTEMA BERRIEN JOERAK  
 
Ekoizpen-sistema berrietatik, aipatzekoak dira baserri bertikalak, aeroponia 
(landareak airean eskegita hazteko sistema), doitasunezko nekazaritza (intentsiboa 
eta estentsiboa), abeltzaintza eta basozaintza, droneen erabilera eta landare- eta 
animalia-bioteknologiaren erabilera intentsiboa (haragi artifiziala ekoizteko, 
adibidez). 
 
 

  



   

EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 

IKERKETA. Diagnostikoa eta joeren azterketa   Orrialdea 104 
 

EAEren erronka: Telekomunikazioak eta haien eskuragarritasuna hobetzea 
 
Estaldura txarra dutenez EAEko eskualde askok, zaila da ustiategiak digitalizatzea. 
Alor horretako arrakala teknologikoak nabarmen oztopatzen du IKTen garapena 
nekazaritzako ustiategietan, eskualde horien konexio eskasagatik eta sektoreko 
batez besteko adin altuagatik (60 bat urte); beraz, komeni da teknologia berriei 
buruzko trebakuntza sustatzea adineko jendearen artean. 
 
EAEren erronka: Ustiategien errentagarritasuna areagotzea, teknologia 
berriak erabiliz 
 
Ustiategien errentagarritasuna areagotzea da helburu nagusietako bat, eta 
ezinbesteko baldintza sektorean belaunaldi arteko erreleboa bultzatzeko. EAEko 
lur-eskasiak zaildu egiten du ustiategien tamaina handitzeko eta errentagarriago 
bihurtzeko aukera; beraz, gehiago eta kostu txikiagoan ekoitzi behar da lehengo 
lur-azalera berean. Horretarako, baina, ustiategiek teknologia berriak erabili behar 
dituzte, produktibitatea handitzen eta ingurumenarekiko inpaktua gutxitzen 
dutenak.  
 
Teknologia berrien bidez balio-katea hobetzearen xede nagusia nekazarien errenta 
handitzea da. Izan ere, ekonomiaren beste edozein sektoretako langileek adina 
(edo gehiago) irabazi beharko lukete. 
 
 
3.3 Joera ekonomikoak  
 

1) Crowdsourcinga, ekonomia partekatua eta Peer-To-Peer plataformak 
(partikularren arteko mailegua): 

 
Laguntzaileei (erabiltzaileei, hornitzaileei…) zenbait jarduerari ekiteko aukera 
ematen dieten esparruak dira plataformak, sarritan estandarrak de facto sortuz eta 
balioa emateko eta atzitzeko ekosistema osoak eratuz. Plataformei eta 
crowdsourgingari esker, lehen antolakuntza-maila handia behar zuten zenbait 
gauza egin ditzakete enpresek eta partikularrek. Bestalde, oso azkar ari da 
hedatzen elkarlaneko ekonomia. Lehen ez geneuzkan produktuak eskuratzeko 
modu berritzaileak ez ezik, banka-zerbitzuak, garraioa eta ezagutza-premia 
ezkutua ere xede ditu ekonomia-mota horrek. 
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EAEren erronka: Kooperatibismoa, elkarlanerako tresna 
 
Sektoreak jasan duen arazo larrienetako bat hau dugu: ekoizle txikiek jasotzen 
duten itzulkin ekonomiko eskasa, saltoki handien aldean duten negozio-ahalmen 
txikiaren eta bitartekariekiko lankidetzagatik pairatzen duten marjina-galeraren 
ondorioz. Irabazi-marjinarik ez galtzeko eta negoziazio-botere handiagoa lortzeko 
estrategiarik onenetako bat elkarlanean jardutea eta kooperatibak eratzea da; 
hartara, produktu-eskaintza kontzentratu eta irabazi-marjina igoaraz daiteke, bai 
eta input-, zerbitzu- eta makineria-hornidura hobetu ere.  
Produktuak eraldatzeko ere lagungarri izan daiteke kooperatibismoa, ustiategi 
gehienek ez baitaukate nahikoa baliabiderik teknologian inbertsio hain handiak 
laguntzarik gabe egiteko, eraldatze-prozesu horiek aurrera eramateko eta, hartara, 
balio erantsi handiagoa sortzeko, ez eta produktuak dibertsifikatzeko ere. 
 
Azkenik, produktuak batera merkaturatzen ere lagundu dezake kooperatibismoak.  
 
2.2.3 atalean ikusi dugunez (Errenta-maila), autonomoek eta enpresaburuek baino 
diru-itzulkin handiagoa lortzen dute kooperatibistek; beraz, oso garrantzitsua da 
horrelako negozio-ereduak sustatzea. 
 
Indar handia hartuko duen lan partekatuko —edo, kasu honetan, inbertsio 
partekatuko— beste aukera bat Nekazaritzako Makineria Erabiltzeko Kooperatibak 
dira (NMEK), teknologia berriak eta 4.0 makineria eskuratzeko inbertsio 
partekatua, alegia. Baliteke bideragarria ez izatea ustiategi indibidualetarako 
teknologia berrietako inbertsioa, baina badaude tresnak zenbait ustiategik 
teknologia elkarrekin eskura dezaten, txandaka erabiltzeko. Hona hemen adibide 
bat: elkarrekin erostea droneak edo lurraren eta soroen propietateak aztertzen 
dituzten robotak. Teknologia horiek ez dira beharrezkoak eguneroko jardunerako, 
eta ustiategietan txandaka erabil daitezke. 
 
 

2) Aldaketak lan-merkatuan: Lanerako indar likidoa, autoenplegua areagotzea, 
ekintzailetza 

 
Aldaketa demografikoa, aniztasun kulturala, lanaren eta bizitza pertsonalaren 
kontziliazioa, laneko ingurune aldakorrak eta teknologien konbergentzia bilakaera 
nahiko argiak adierazten dituzten joerak dira, baina beste egitate disruptibo 
batzuek ere bat-batean alda dezakete lan-merkatua: alderantzizko migrazioak, 
enplegatuen balio aldakorrek, adimen artifizialak eta robotek. Zenbatespen batzuen 
arabera, 2030a baino lehen automatizazioak bereganatuko du Europako langileen 
% 45-60en lana. Lanerako indar likido bateranzko joera adierazten du horrek, hots, 
norbera dagoen ingurunearen arabera egokitu eta azkar aldatzeko ahalmena 
duena. Nazioarteko adituak ez dira ados jartzen honetaz: sortzen dituen enpleguak 
baino gehiago suntsituko ote ditu etorkizuneko teknologiak? 
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EAEren erronka: Kudeatzeko eta ekoizteko eredu berriak 
  
Bi zutabe nagusi dituzte nekazaritzako elikagaien sektorean sustatu diren 
laguntza-planek: baserria eta kudeaketa autonomoa. Inbertsio ekonomiko handia 
eskatzen du prozesu horrek, etorkizunean seme-alaben bizkar geratuko dena, 
baina ondorengorik ez badago —edo ez badute ustiategian jarraitu nahi—, arazo 
handia sortzen da, normalean familiatik kanpo ez baitira eskualdatzen ustiategi 
horiek. Familiaren etxea da baserria, eta lotura sentimental estua sortzen du 
horrek, bai eta arazo bat ere eskualdatzea egitean, ezin baita saldu ustiategia alde 
batetik eta etxea beste batetik. 
 
Norberak kudeatzen dituen ustiategiak ez dira oso erakargarriak, arrazoi hauek 
direla medio: 
 
- Gogorra da lana 
- Finantzaketa handia behar da 
 
Faktore horiek oztopatu egiten dute horrelako ustiategiak sortzeko behar den 
ekintzailetza. Alabaina, balio teknologiko handiko eredu produktiboak oinarri 
dituzten kooperatibak sortzea sustatzen bada, baliteke lana hain gogorra ez izatea, 
txandaka egin baitaiteke, eta jende gehiagoren artean; gainera, bazkide bakoitzak 
alor jakin bati buruzko ezagutzak dituenez, sinergiak sor daitezke, eta lana 
dibertsifikatu, negozioaren mesedegarri. 
 
Administrazio publikoek har dezaketen neurrietako bat hau da: diskriminazio 
positiboa aplikatzea elkarteak eta kooperatibak sortzen dituztenei. Handiagoa izan 
behar du negozio-eredu batzuentzako eta besteentzako laguntzen aldeak, 
kooperatibismoa positiboki diskriminatzeko. Gainera, elkarteetan eta 
kooperatibetan eskala-ekonomiak sortzen direnez eta askoz gehiago sustatzen 
denez berrikuntza, askoz hobeto egiten diote tira sektoreari. 
 
Teknologia berrien erabilerak hobekuntza handiak ekar diezazkioke lanaren 
kalitateari, lan gogorrak errazago egiten laguntzen baitute, eta produktibitatea eta 
errentagarritasuna areagotzen. Horrez gain, kudeaketa-eredu kooperatiboagoekin 
batera erabilita, bizi-kalitate duina izaten lagundu diezaiekete teknologia horiek 
nekazariei, eta arindu nekazaritzako elikagaien ustiategi bat kudeatzeak eragiten 
duen zama psikologikoa. 
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3) Nekazaritza eta jasangarritasun ekonomikoa 
 
Funtsezkoa da nekazaritzaren jasangarritasun ekonomikoa sektoreak bizirik iraun 
dezan. Gainerako negozioetan bezala, faktore askok esku hartzen dute ustiategien 
jarduera ekonomikoan; besteak beste, produktibitatearen hazkundeak eta baserrien 
zein sektoreko enpresen gaitasun-garapenak. Mendekotasun handia duenez sektore 
horretako ekoizpenak bai lurrarekiko bai beste baliabide natural batzuekiko, faktore 
horien erabilgarritasunari jartzen zaizkion mugek ere sustatuko dute nekazaritzaren 
ekonomia maila lokalean, eskualdekoan eta globalean. 
 
Hona nekazaritzaren jasangarritasun ekonomikorako funtsezko beste alderdi bat: 
egiturazko aldaketa sektorean, barne direla nekazaritzako ustiategi indibidualen 
kopuruan eta tamainan egin beharreko garapenak. Azkenaldiko historiak erakusten 
digunez, oso desberdina izan da alor horretako bilakaera herrialde aurreratuetan 
eta garapen-bidean daudenetan. Ez dago datu irmo eta osorik denboran zehar eta 
herrialde bakoitzean egon den baserri-kopuruari eta haien tamainei buruz, baina 
FAOren Nekazaritza Erroldarako Mundu Programak aztarna batzuk eskaintzen 
dizkigu (FAO, 2010). 
 
1970tik 2000ra bitartean, urtean % 4 gutxitu zen, batez beste, baserrien kopurua 
Europako herrialde gehienetan. Gauza bera gertatu zen Ipar Amerikako, Asiako eta 
Ozeaniako beste herrialde aurreratu batzuetan ere; Zeelanda Berrian, aldiz, nahiko 
berria da joera hori. 
 
Bien bitartean, handitu egin da herrialde horietako baserrien batez besteko 
tamaina. Aitzitik, azken hamarkadetan gora egin du baserri-kopuruak garapen-
maila eskasagoko Afrikako eta Asiako herrialdeetan, baina behera egin du haien 
tamainak.  
 
 
EAEren erronka: merkatuaren aukerak areagotzea 
 
Oro har, hobera egin du merkatuak, ekonomiari dagokionez; biztanleria handitu 
egin da eta, honenbestez, areagotu egin da produktuen kontsumoa, baina ororen 
gainetik kalitateak du lehentasuna. Gogora dezagun EAEko nekazaritzako 
elikagaien sektoreak ez duela ahalmenik biztanleriaren kontsumo-premia asetzeko. 
Zenbait kooperatibak diotenez, ezin dute lanik egin saltoki handi batzuekin, ez 
baitira gai saltegi horien eskaria asetzeko. 
 
Ez du etorkizunik sektoreak, inertzia tradizionalaren arabera ekoizten jarraitzen 
badu. Geroz eta garrantzitsuagoa da ekoizpena planifikatzea eta barietate berriak 
erabiltzea (baita landareak ere). Sal dezakeenaren azpitik ekoizten du EAEk. 
Egoera hori aldatzeko aukera bat garaiz kanpo ekoiztea izan daiteke, eta nutrizio 
aldetik propietate gehiago eta hobeak dituzten produktuak eskaintzea. Beste 
aukera bat hau litzateke: teknologiaren bidez, orain arte EAEn ekoizten ez ziren 
produktuak ekoizten hastea. 
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Komeni da, bestalde, jasotzen diren laguntzak ustiategien kudeaketa eta 
ekoizpena hobetzeko erabiltzea. Laguntzek, baina, ez dute ekoizpena galgatu 
behar; aitzitik, sustatu egin behar dute, ustiategien tamainak handitu, berrikuntza-
maila hobetu…, eskala-ekonomiak sortzeko. Errenta txikien osagarri erabiltzen 
dituzte laguntzak ustiategiek, ez produktibitatea handitzeko. Aldarazi egin behar 
da jarrera pasibo edo konformista hori. Dirulaguntzarik gabe errentagarria izatea, 
hori da erronka. Garrantzitsuak dira NPBaren laguntzak (65 milioi euro/urte), baina 
horiez gain badira beste laguntza-programa eta -neurri batzuk ere: neurri fiskalak 
(ordainketak atzeratzea edo murriztea) eta araudiak aldatzea (lurrak 
eskualdatzea…), besteak beste. 
 
Garrantzitsua da, halaber, sektorearen jarduera ekonomikoaren ardatza garapen 
endogenoa izatea. Tokian tokiko jendeak landa-eremuetan sortzen dituen 
enpleguak eta bultzatzen dituen ekimenak, horiek dira giltzarria. Izan ere, landa-
eremuan edo inguruan bizi direnek sustatzen dituzten ekimenek suspertzen dute 
merkatua. 
 
 
3.4 Ingurumen-joerak 
 
 

1) Klima-aldaketa 
 
Hona hemen, Europako Batzordearen arabera, klima-aldaketak 2030erako ekarriko 
dizkigun mehatxu nagusiak: gatazkak baliabideen inguruan; kalteak eta arriskuak 
kostaldeko hirietako ekonomiketan eta oinarrizko azpiegituretan; migrazioak 
ingurumen-arazoengatik; tentsioak energia-hornidura dela medio, eta presioak 
mundu osoko gobernuei.  
 
Mundu osoko milaka milioi lagunen bizimoduari eragingo diote berotegi-efektuko 
gasen emisioen eta batez besteko tenperaturen areagotzeak. Joera horrek gatazkak 
eta migrazio-uhin handiak ekar ditzake, eta ur- zein elikagai-eskasia. Bestalde, 
klima-aldaketa berrikuntza-eragile garrantzitsua ere izango da, zenbaiten iritziz, 
energia jasangarriaren eta elikagai adimendunen alorretan. 
 

• Aldaketa-faktoreak: 
 

o Ingurumen-zerga aldarrikatzen duten politika berriak: 
«Ekologikoagoa» bihurtuko da herrialdeetako zerga-sistema, lehendik 
dauden zergak aldatuz eta/edo kutsadura-kargaren araberako zerga-
motak ezarriz, eta zerga ekologiko berriak sortuz.  

o Zergen harmonizazioa sustatuko du Europar Batasunak, eta 
aurreikusten da ingurumen-araudi bateratua ere bultzatuko duela 
Europak. Berriki onartu dute Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 
2008/99/EB Direktiba, zigor-kodearen alorreko zenbait neurri 
ezartzen dituena ingurumenaren zaintza eraginkorragoa izan dadin.  
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2) Baliabide materialak mugatzea 
 
Garai batean baino hamar aldiz baliabide material gehiago erabiltzen da gaur egun, 
eta 2030rako kopurua bikoiztu egingo dela diote aurreikuspenek. Hazten jarraituko 
du uraren, elikagaien, lurren eta energiaren eskariak, 2030erako 8.500 milioi 
biztanle izango baititu munduak. Eskaintzaren itoguneak, berriz, are larriagoak 
bilaka ditzake klima-aldaketak, hots, baliabide naturalak eskasagoak eta 
garestiagoak izatea eragin dezake. 
 

• Aldaketa-faktoreak: 
 

o Aurreikusten da, bestalde, % 55 igotzea munduko ur-eskaria 2000-
2050 epean (industria, elektrizitate-ekoizpena eta etxeko erabilera 
izango dira ur-kontsumitzaile nagusiak). 2030erako, heren bat 
murriztuko da biztanleko ur-kantitate erabilgarria. 

o 2050erako, aurreikusten da % 76 eta % 65 handitzea, hurrenez 
hurren, haragiaren eta esnekien kontsumoa; zerealena, berriz, % 40.  

o Okerrera egingo du ingurumenaren egoerak, murriztu egingo da bizi-
kalitatea, goseteak eta gatazkak izango dira. 

o Superpopulazioa eta ingurumen-kolapsoa. 
o Garrantzi handia izango dute baliabide naturalak aprobetxatzeko eta 

zaintzeko politikek (arro atmosferikoak eta hidrologikoak, erreserba 
ekologikoak eta lurraldekoak, biodibertsitatea, baliabide naturalak 
birsortzea eta zaintzea). 
 

3) Elikagai-hondakin gutxiago 
 
Alferrik galtzen dira munduan ekoizten diren elikagaien % 50 inguru; Europar 
Batasunean, % 20 (zenbatespena). Arazoa ez da bakarrik kontsumitzen ez diren 
elikagaiak alferrik galtzea, ingurumenari, gizarteari eta ekonomiari dakarzkien 
kostuak (ekoiztea eta birziklatzea) ere hartu behar baitira kontuan. NBIPren (Nazio 
Batuen Ingurumen Programaren) arabera, Lurraren azalera bizigarriaren % 25 
erabiltzen da elikagaiak ekoizteko. Jarduera horrek munduko uraren % 70 
kontsumitzen du, deforestazioaren % 80 eragiten eta berotegi-efektuko gasen 
emisioen % 30 sortzen. 
 

4) Eredu energetikoa eta mugikortasun jasangarria 
 
Erregai fosilek ekoitzitako energia da nagusi munduko sistema energetikoan: 
energia primarioaren kontsumoaren % 71 dagokio; energia nuklearrari, berriz, 
% 6; hidroelektrikoari, % 2, eta energia berriztagarriei, % 11. Eskariari 
dagokionez, berriz, industriak kontsumitzen du heren bat; garraioak, beste heren 
bat, eta etxebizitzen sektoreak eta sektore tertziarioak eta primarioak, beste heren 
bat. Areagotu egingo da energia-kontsumoa mundu osoan datozen 20 urteotan. 
NDFk dioenez, krisi energetikoa jasango du munduak, energia aurrezteko neurririk 
hartzen edo energia-iturri alternatiborik erabiltzen ez bada. 
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Mugikortasunari dagokionez, etorkizunean lurralde-garapenaren funtsezko atal 
bihurtu behar dira hirietako ingurumena zaintzea, azpiegiturak hobetzea, erregai 
gutxiago erabiltzea, irisgarritasuna areagotzea eta airearen kalitatea handitzea. 
 

5) Ingurumen-politikak, fiskalitatea eta ingurumenaren erregulazioa 
 
Europako Batzordeak dioenez, 2013 eta 2030 bitarteko mundu osoko BPGaren 
% 0,5 bakarrik kostatuko litzateke karbono-emisio urriko ekonomia bat lortzea. 
Horretarako, baina, munduko kutsatzaile nagusiek epe luzeko hitzarmena sinatu 
behar dute, teknologia horien aplikazioa eta garapena bermatzeko. Funtsezkoa 
izango da nazioarteko teknologia-transferentzia klima-aldaketara egokitzeko eta 
haren ondorioak leuntzeko. 
 

6) Ekonomia zirkularrerako trantsizioa 
 
2030ean, lau bilioi eta erdi dolar baino gehiagoko ekarpena egin liezaioke ekonomia 
zirkularrak munduko ekonomiari (Espainiako ekonomiaren tamaina halako lau). 
Nazio Batuen Mundu Itunaren azterketa baten arabera, enpresetako exekutiboen 
% 83k uste dute gobernuek areagotu egin behar dituztela jasangarritasuna 
sustatuko duen giro bat sortzeko ahaleginak, eta gobernuen esku-hartzea 
beharrezkoa dela eragin kolektiboa eta eraldatzailea lortzeko. 
 

• Aldaketa-faktoreak: 
 

o Gizarte-eredu berri bat proposatzen du ekonomia zirkularrak, 
materialen, energiaren eta hondakinen stockak eta fluxuak erabiltzen 
eta optimizatzen dituena. Ekonomia-eredu horren xede nagusia 
baliabideen erabilera eraginkorra da. 

o Printzipio berriak: ekosorkuntza (bizi-ziklo osoaren arabera hartzen 
dira kontuan ingurumen-inpaktuak), lurralde-ekologia (materialen, 
energiaren eta hondakinen stockak eta fluxuak egokiro kudeatzea), 
«funtzionaltasunaren» ekonomia (erabiltzea lehenestea, edukitzearen 
gainetik; zerbitzuak saltzea, ondasunen ordez…), berrerabiltzea, 
konpontzea, birziklatzea, balorizatzea. 

o Nork bultzatu behar duen ekonomia zirkularra? Garapen jasangarriaz 
eta lurraldeaz arduratzen diren eragile publikoek; emaitza 
ekonomikoak, ingurumenekoak eta sozialak nahi dituzten enpresek, 
eta gizarteak, zeinak gogoeta egin behar baitu bere benetako 
beharrei buruz. 
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BEROTEGI-EFEKTUKO GASEN EMISIOA EAE-N (2017).  
(Ihobek 2019ko maiatzean egindako txostena)  
 
Iturria: EAEko Berotegi Efektuko Gasen Emisioen Inbentarioa (Ihobe): 
 
https://www.ihobe.eus/argitalpenak/euskadiko-berotegi-efektuko-gasen-2017ko-
igorpenen-inbentarioa 
 
 
SARRERA 
 
Ingurumen-joeren ondoren, EAEko jarduera-sektoreen emisioen gaineko datuak 
aztertuko ditugu. 
 
Ingurumen-lobbyek nekazaritza eta basozaintzako ustiategiei egiten dieten presioa 
ikusirik, komeni da aztertzea sektore horien emisioak eta gainerako jarduera 
ekonomikoekin alderatzea. 
 
Nekazaritzari, abeltzaintzari eta arrantzari dagozkie EAEko emisioen % 3. 
2005koekin alderatuta, % 40 jaitsi dira sektore horren emisioak; 1990ekin 
alderatuta, berriz, % 39. Zenbait faktorek eragin dute sektoreko emisioen jaitsiera, 
batez ere azienda-kopurua gutxitzeak, ongarri mineralen dosiak murrizteak, 
arrantza-jarduera jaisteak eta nekazaritzan erregai gutxiago kontsumitzeak. 
 
 
EMISIOEN BILAKAERA (Datu propioak, Ihobe erreferentzia dugula) 
 
2017an, 20 milioi tona CO2-ren baliokide izan zen EAEko jarduera sozioekonomikoei 
egotz dakiekeen berotegi-efektuko gasen emisio osoa, hots, % 5,5 igo ziren 
emisioak 2016koekin alderatuta. 
 

https://www.ihobe.eus/argitalpenak/euskadiko-berotegi-efektuko-gasen-2017ko-igorpenen-inbentarioa
https://www.ihobe.eus/argitalpenak/euskadiko-berotegi-efektuko-gasen-2017ko-igorpenen-inbentarioa


   

EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 

IKERKETA. Diagnostikoa eta joeren azterketa   Orrialdea 112 
 

EAEko, Europar Batasuna-28ko eta Espainiako berotegi-efektuko gasen emisioen 
bilakaera-indizea (2017) (2005 = 100) 

 

 
 
 
Emisioen bilakaera, 2050erako Klima Aldaketaren Estrategiaren helburuarekiko 
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EMISIOAK, SEKTOREKA 
 
2017an, garraioa, energia eta industria izan ziren emisio gehieneko sektoreak. 
 
BEGen emisioak, CNAE7-ko sektoreka (EAE, 2017): 
 

 
 
EAEko 2017ko BEGen emisioak, CNAE8-ko sektoreka, elektrizitate-kontsumoak eta 
beroak eragindako emisioa esleituta sektore bakoitzari: 
 

 

Industria
%21 (4,2 Mt)

Garraioa
%32 (6,4 Mt)

Energiaren sektorea
33% (6,7 Mt)

Nekazaritza
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Emisioen bilakaera-indizea, sektoreka (2005 = 100) 

 
 
 
Industria eta energia dira 2005az geroztik emisioak gehiena murriztu dituzten 
sektoreak; nekazaritzaren eta hondakinen sektoreek ere zertxobait gutxitu dituzte. 
Garraioa da emisioak areagotu dituen sektore bakarra. 
 
 
NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA ARRANTZAREN EMISIOAK 
 
Sektore horren emisioak EAEko guztien % 3 izan ziren (0,7 Mt CO2-ren baliokide), 
eta % 40 eta % 39 murriztu dira, hurrenez hurren, 2005 eta 1990ekoekiko. 
 
2005az geroztik, batez ere azienda-erroldaren jaitsierak eragin zuen hartzidura 
enterikoak eta simaurren kudeaketak sortutako CH4-aren emisioak gutxitzea 
(% 21eko jaitsiera 2017an, 2005arekin alderatuta). Behi-aziendaren erroldak izan 
zuen jaitsiera handiena 2005-2017 epean, 31.609 burutik 19.788ra. 
 
Ihobek zabaldutako datuek erakusten dutenez, nekazaritza-sektorea da EAEn 
berotegi-efektuko gas gutxiena aireratzen duenetako bat, etxebizitzen, zerbitzuen 
eta hondakinen sektoreekin batera, eta positiboa izan da ingurumenarentzat haren 
bilakaera.  
 
Alabaina, lobby sozialen presio handia jasaten duen sektoreetako bat ere bada. 
Izan ere, oihartzun handiagoa izaten dute hedabideetan mugimendu animalistek, 
zuhaitz-mozketaren eta nekazaritzako ekoizpenaren aurkako protestek garraioak, 
industriak edo energia-sektoreak sortzen dituzten emisioen aurkakoek baino, nahiz 
eta azkena aipatu ditugunak izan ingurumenari kalterik handiena eragiten diotenak. 

Zerbitzuak
Nekazaritza
Hondakinak

Industria
Garraioa
Bizitegia
Energia-sektorea + inportatutako energia elektrikoa
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Komeni da, beraz, sektore horretako langileen lana ikusgai jartzea, aintzatestea eta 
balioestea. EAEko BPGaren % 1 besterik sortzen ez duen arren, lurraldearen % 85 
kudeatzen du. Elikagaiak ekoizteaz gain, baso eta larreetako lurralde «basati» 
guztia kudeatzen du, landa-inguruneak zaintzen ditu, animalien gaitzen aurkako 
osasun-hesi moduko bat eratzen du, eta biodibertsitatea kontrolatzen. 
 
Nekazariaren irudia balioesteko, administrazio publikoek erakutsi egin behar dute 
sektore horren profesionalizazio-prozesua, bai eta ingurumena eta ingurune 
naturala zaintzeko egiten duen lana ere. 
 
 
EAEren erronka: Ingurumen-jasangarritasunaren irizpideak aplikatuz 
ekoiztea 
 
Presio handia egiten diote abeltzaintzaren sektoreari klima-aldaketaren aurkako 
lobbyek. Arrazoi hauek aipatzen dituzte lobby horiek abeltzaintzaren aurka: 
animalien bizi-baldintza eskasak, erabiltzen den baliabide-kopuru handia eta 
hausnarkarien digestioak sortzen duen metanoa. Giza jarduerak eragiten dituen 
emisio guztietatik % 14 dagokio sektore horri, NBEaren Elikadura eta 
Nekazaritarako Erakundeak (FAO) zabaldutako datuen arabera. Deigarria da 
sektore horren aurkako halako mugimendua egotea eta hain gogor jazartzea 
gizarteak zein administrazio publikoek CO2-aren aztarna dela eta, baina hain 
mugimendu sutsurik ez egotea garraioak —adibidez— sortzen duen aztarnagatik 
(BEGen % 50 garraioak aireratzen ditu). 
  
Gainera, uste oker bat dago gizartean ekoizpen ekologikoaz; izan ere, hain 
intentsiboak ez diren ekoizpen-sistema ekologikoak erabiltzen badira, oso litekeena 
da denbora gehiago behar izatea gure elikagaiak ekoizteko eta, honenbestez, ur, 
lur eta energia gehiago kontsumitzea. Beraz, ez da hain jasangarria ekoizpen-mota 
hori. Ekologikoak izan behar dute ekoizpen-sistemek, baina eraginkorrak eta 
ingurumenarekiko jasangarriak ere bai. Horretarako, komenigarria litzateke 
ekonomia zirkularreko prozesuak garatzea, zikloak ahalik eta azkarrenak eta 
eraginkorrenak direla: zenbat eta laburragoa zikloa, orduan eta txikiagoa 
ingurumen-aztarna. 
 
Gizarteak honetaz jabetu behar du: ekologikoa ez ezik, jasangarria ere izan behar 
du produktuak, ingurumenari eta gizarteari dagokienez. Perun ekoitzitako produktu 
bat gure supermerkatuetan saltzen bada, ez da jasangarria ingurumenaren aldetik; 
aldiz, hemengo produktu baten ekoizpena ekologikoa izan bada baina langileak 
baldintza negargarrietan aritzen badira, produktua ez da jasangarria gizartearen 
aldetik. Produktu ekologikoen garrantziaz kontzientziatu behar da gizartea, baina 
gogoratu behar zaio are garrantzitsuagoa dela haien jasangarritasuna. 
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EAEren erronka: Ekoizpen ekologiko jasangarria 
 
Ekoizpen ekologikoa da sektorea hazteko eta ingurumen-aztarna hobetzeko beste 
eremu interesgarri bat. Euskadin, 622 ustiategi ekologiko daude gaur egun; 
horietatik, % 60 ekoizleak dira, eta gainerako % 40a, berriz, produktuen 
prestatzaileak eta komertzializatzaileak. Urtetik urtera % 10 ari da hazten sektore 
hori. 2018an 43 milioi euro fakturatu zituzten; horietatik % 50, 
komertzializatzaileek. Euskadi da nekazaritza ekologikorako azalera txikiena duen 
Europa osoko lurraldea (nekazaritzarako azalera erabilgarriaren % 2 bakarrik) 
(SAU). 
 
Gehienbat hiri-periferiako ereduei dago loturik Euskadiko ekoizpen ekologikoa: 
kutsu alternatibokoak dira gehienak, uzta urrikoak eta ekoizpen-kate laburrekoak. 
Nekazaritza ekologikoak ez dio ekin ekoizpen estentsiboari, ez ditu sortu biztanle 
gehiagorengana hel daitezkeen komertzializazio-erakunde egituratuak.  
 
Normalean, oso txikiak dira ustiategi ekologikoak, eta ekoizleek ez dute nahi izaten 
sozietate juridiko egituraturik eratu (kooperatibak edo elkarteak, adibidez). Askok 
elkarlanean jarduten dute produktuak merkaturatzeko, baina egitura juridiko 
babesgarririk gabe, galdu egingo bailukete beren nortasun propioa. Hori dela eta, 
komertzializazio-kate laburren (KKL) bidez saltzen dituzte produktuak: denda 
espezializatuak, kontsumo-taldeak edo -elkarteak, azoka txikiak, jatetxeak… 
Hartara, bitartekari gutxiago izaten dituzte, eta prezio bidezkoagoa jasotzen dute 
nekazariek beren produktuen truke. 
 
Laburbilduz, ekoizpena ekonomikoki bideragarria eta jasangarria izan dadin, 
baldintza hauek bete behar ditu: ekoizpen-sistemak ez du eduki behar 
osasunerako kaltegarria den inolako elementurik, txikia izan behar du karbono-
aztarnak (hurbileko produktua) eta bikaina izan behar du haren kalitate 
nutrizionalak eta organoleptikoak. Bestalde, egitura lehiakorrak edo ekonomikoki 
eta sozialki jasangarriak izan behar lituzkete, nahitaez, horrelako produktuak 
ekoizten dituzten ustiategiek. 
 
Komeni da gogoratzea, bestalde, Euskadi dela elikadura- eta ingurumen-sistemei 
NPBaren politikak zorrotzen aplikatzen dizkien erkidegoa, beste eskualde batzuek 
baino askoz ere berme gehiago ezartzen baitizkie. Hori dela eta, kasu batzuetan 
lehiakortasuna galtzen dute gure produktuek, autonomia bakoitzak bere erara 
interpretatzen baititu NPBaren politikak. 
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3.5 Joera politikoak  
 
1) NAZIO BATUEN FAMILIA NEKAZARITZAREN HAMARKADA 

(Txosten osoa: http://www.fao.org/3/ca4672es/ca4672es.pdf ) 
 
 

Familia-nekazaritzaren kontzeptua: 
 
Familia-nekazaritzak familia ardatz duten nekazaritza-jarduera guztiak barne 
hartzen ditu. «Nekazaritza-, basogintza-, arrantza-, abeltzaintza- eta akuikultura-
ekoizpena antolatzeko modu bat da, eta jarduera horiek familia batek kudeatzen 
eta administratzen ditu; batez ere, familiako kideen —emakumeen zein gizonen— 
kapitalaren eta eskulanaren mende dago. Familia eta finka elkarrekin lotuta daude, 
elkarrekin garatzen dira, eta ekonomia-, ingurumen-, gizarte- eta kultura-
funtzioak uztartzen dituzte». 
 
AFBEren Nazioarteko Zuzendaritza Batzordeak proposatutako definizio kontzeptuala. FAO, 2014, The 

State of Food and Agriculture. 

 
 
 
Munduko Nekazaritza Foroak (MNF) bultzatu zuen Nazio Batuen Familia 
Nekazaritzaren Hamarkada (2019-2028), zenbait gobernurekin batera, eta handik 
puska batera bat egin zuen FAOk, 2017ko amaiera aldera Nazio Batuek onartu eta 
gero. Hau da ekintza-plan horren helburua: ikuspegi berri batetik aztertzea familia-
nekazaritza hain azkar aldatzen ari den gure mundu honetan, eta azpimarratzea 
familia-nekazaritzaren esku-hartze garrantzitsua gosetearen aurkako borrokan eta 
gure elikaduraren geroaren eraikuntzan. Aukera bikaina da familia-nekazaritza 
elikagaien segurtasuna bermatzeko, bizibideak hobetzeko, baliabide naturalak 
hobeto kudeatzeko, ingurumena zaintzeko eta garapen jasangarria lortzeko, batez 
ere landa-eremuetan. Familia-nekazariak dira Zero Gose xedea, mundu 
orekatuagoa eta erresilienteagoa eta Garapen Jasangarriaren Helburuak lortzeko 
behar ditugun aldaketa-eragileak, beste inork baino hobeto ezagutzen eta zaintzen 
baitute lurra. Aukera aparta da Familia Nekazaritzaren Hamarkada NBEk Garapen 
Jasangarriaren Helburuak (GJH) bete ditzan, era inklusiboan, elkarlanean eta 
koherentziaz. 
 
  

http://www.fao.org/3/ca4672es/ca4672es.pdf
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Garapen Jasangarriaren Helburuak: 
 

 
 
 
Mundu osorako ekintza-plan baten bidez, Nazio Batuen Familia 
Nekazaritzaren Hamarkadak (UNDFF, ingelesez) irizpide zehatzak 
eskaintzen dizkio nazioarteko komunitateari familia-nekazariei laguntzeko 
har daitezkeen neurri kolektibo, koherente eta integralei buruz. Elkarren 
osagarri diren zazpi zutabe ditu nazioarteko ekintza-planak, eta elkarrekin 
lotura duten zenbait neurri proposatzen ditu, maila lokaletik orokorrerantz 
aplikatzekoak. 
 
EAEri zuzenean eragiten dionez joera horrek, nekazariek, elkarteek, 
kooperatibek eta administrazio publikoek oso kontuan izan behar dituzte 
gobernu nazionalek ezarritako ekintza-plan horiek. 
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2) NEKAZARITZA-POLITIKA BATERATUA (NPB-A) 2020TIK AURRERA  
(Iturria: https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx) 

 
Egungo NPBaren elementu guztiak ditu Europar Batzordearen Nekazaritza Politika 
Bateratua aldatzeko proposamenak, 2018ko ekainekoak, eta, aldi berean, aldaketa 
sakona eragiten du politika horren tresnak diseinatzeko moduan. Lehen, laguntzen 
azken onuradunek bete behar dituzten baldintzak deskribatzen zituen politikak; 
orain, berriz, emaitza jakin batzuk lortzea du xede. 
 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioaren planifikazioa, adibidez, NPBaren 
etorkizunerako Europar Batzordearen legegintzako proposamenei jarraikiz ari da 
egiten, hots, ingurumenaren aldeko eta klima-aldaketaren aurkako ekimen 
ausartagoa aurreikusten du, eta belaunaldien arteko erreleboa aldarrikatzen. 
 
Zehazki, hiru helburu orokor dira, bederatzi helburu espezifikotan banatuak; 
jasangarritasunaren hiru zutabeak dituzte oinarri, eta zeharkako helburu erkide 
hau, osagarri: nekazaritzaren sektorea modernizatzea, ezagutzaren, berrikuntzaren 
eta landa-eremuen digitalizazioaren bidez. 
 
 
NPBaren helburu orokorrak eta espezifikoak 2021-2027 eperako. 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa. NPBaren plan estrategikoa 
2020tik aurrera:  
(Iturria: https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx) 
 
 
I. Elikagaien segurtasuna bermatzen duen nekazaritza-sektore 

adimenduna, erresistentea eta dibertsifikatua sustatzea: 
 

1. Errenta bideragarri bat eta nekazaritzako ustiategien erresilientzia 
bultzatzea EB osoan, elikagaien segurtasuna hobetzeko. 

2. Merkatuari lehentasun handiagoa ematea eta lehiakortasuna areagotzea, 
batez ere garrantzi handiagoa emanez ikerketari, teknologiari eta 
digitalizazioari. 

3. Nekazariek balio-katean duten posizioa hobetzea. 
 
II. Ingurumenaren zaintza eta klima-aldaketaren aurkako ekimenak 

areagotzea, EBren klima- eta ingurumen-helburuak lortzen 
laguntzeko: 

 
1. Klima-aldaketaren eragina leuntzen eta haren ondorioetara egokitzen 

laguntzea; halaber, energia jasangarria sustatzea. 
2. Garapen jasangarria bultzatzea, bai eta baliabide naturalen kudeaketa 

eraginkorra ere (ura, lurzorua eta airea, besteak beste). 
  

https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
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3. Biodibertsitatea zaintzen laguntzea, zerbitzu ekosistemikoak sustatzea eta 
habitatak eta paisaiak zaintzea. 

 
III. Landa-eremuetako egitura sozioekonomikoa indartzea: 

 
1. Nekazari gazteak erakartzea eta landa-eremuetako enpresa-garapenari 

laguntzea. 
2. Landa-eremuetan enplegua, hazkundea, gizarte-inklusioa eta tokiko 

garapena sustatzea, bioekonomia eta basozaintza jasangarria ere barne 
direla. 

3. EBko nekazaritzaren erantzuna hobetzea, elikadura- eta osasun-alorreko 
gizartearen eskakizunei dagokienez. 

 
Hiru helburu orokor eta bederatzi helburu espezifiko horien osagarri, Zeharkako 
Helburu Espezifiko hau dugu: 
 

1.  Sektorea modernizatzea, ezagutza, berrikuntza eta landa- zein 
nekazaritza-eremuen digitalizazioa sustatuz eta partekatuz, eta xede 
horiek bultzatzea.  

 
Horretarako, plan estrategiko bat prestatu behar du EAEko administrazio publikoak, 
NPBaren helburu bakoitzari dagozkion beharren arabera. 
 
EAEko administrazio publikoaren erronkak 
 
1. Finantzaketa publikoa eta pribatua bultzatzea. Sektoreari egokitutako finantza-

tresnak sustatu behar dira; besteak beste, abalak, partaidetzako maileguak 
eta abar. Ustiategi berriak sortzea eta teknologia digital berriak erabiltzea. 

2. Kooperatibismoa bultzatu behar da, eta zenbait elkartetan parte hartu. 
3. Ezagutzera eman behar da ingurumenaren alde sektoreak egiten duen lana. 
4. Nekazari gazteen trebakuntzaren eta lanbideratze-planen aldaketa sustatu 

behar da. 
5. Ekintzailetza sustatzeko, zenbait neurri fiskal ezarri behar dira. 
6. Ziurtatu behar da nekazariek kobratzen dituzten prezioak KPIa adina igotzen 

direla, gutxienez. 
7. Ingurumenarentzat onuragarria eta jasangarria den basozaintza-estrategia bat 

aplikatu behar da, sektoreko ekoizle txikiak kaltetzen ez dituena.  
8. Ustiategien titular izatera bultzatu behar dira emakumeak, eta kooperatiba, 

elkarte zein sindikatuetako erabakitze-organoetan parte hartzera. 
 
NPBa aldatzeko proposamenean ezarritako helburu orokor eta espezifikoen arabera 
aplikatu behar dira administrazio publikoek bultzatzen dituzten ekimenak. Dena 
dela, kontuan izan behar da politika horiek ez direla zehatz-zehatzak, 
orientagarriak baizik; beraz, administrazio publikoa da nekazaritzako politikaren 
azken helburuak eta metodoak aztertzen eta finkatzen dituen eragilea. 
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4. NEKAZARITZAKO ENPRESEN JARDUNBIDE 
EGOKIAK 

 
EAEko nekazaritzako elikagaien eta basogintza-zurgintzaren sektoreko adituekin 
batera identifikatu dira jardunbide egoki hauek. 
 
 
JARDUNBIDE TEORIKO EGOKIAK: 
 

• Tokian tokiko produktuak (0 km-koak) eta osasunarekin lotura duten 
elikagaiak. Egun, 0 km-ko elikagaietan inbertitzen da, eta jendearentzat 
onuragarriagoak edo osasungarriagoak diren elikagaien formulazioan 
(produktu «-dunak» eta «-gabeak»). 
 

• Ingurunearekiko eta tokian tokiko ekoizpenarekiko konpromisoa duten 
enpresak. 
 

• Ustiategien arteko aliantzak bultzatu behar dira I+G proiektuetan inbertitu, 
produktibitatea areagotu (kostu txikiagoak) eta langileen bizi-kalitatea 
hobetu dezaten. 
 

• Jardunbide egokiek eta berrikuntzak enpresa-kudeaketa eta -plan egokiak 
izan behar dituzte oinarri. 
 

• Talde eragileak: elkarrekin jardun behar dute ikertzaileek eta ekoizleek, 
ekoizpen-prozesuak hobetu eta jardunbide egokiak zein aplikazio berriak 
garatu eta, hartara, ekoizpen-prozesuen kudeaketa hobetzeko.  
 

• Azalera erabilgarriaren eta azienda-kopuruaren arteko oreka egokia lortu 
behar da.  
 

• Ongarritu egin behar dira lehengai gisa erabiltzen diren belardi eta larreak. 
 

• Ez da erabili behar ez herbizidarik ez osasunerako kaltegarria den 
produkturik. 
 

• Animalien ongizatearen alorreko AENORren arauak bete behar dira. 
 

• Landa-eremuetan etxebizitzak eraikitzea sustatu behar da. 
 

• Landa- eta hiri-eremuak elkarrekin lotzeko, autobus-zerbitzu jarraituak 
behar dira.  
 

• Sare sozialak eta whatsappa erabili behar dira bezeroen eskariak 
kudeatzeko. 
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JARDUNBIDE EGOKIAK EAE-N: 
 

• Gaztaberri proiektua: gazta-aukera dibertsifikatzea. Jada saltzen diren baina 
Euskadin ezagutzen ez diren gazta-mota berriak. 

 
• LORRA MARKET: Bizkaiko nekazaritza eta abeltzaintzaren sektorea 

digitalizatzeko proiektu bat (LORRA MARKET) ari da garatzen Lorra S. Coop. 
Proiektuaren helburua: Bizkaiko nekazaritza- eta abeltzaintza-sektoreko 
elkarteak eta kooperatibak webgune bakar batean biltzea: 
https://www.lorramarket.eus/info/acerca-de  

 
• Nekazaritza-turismoa: Bisitaldiak antolatu behar dira nekazaritza- eta 

abeltzaintza-ustiategietara —ardo-upategietara, txakolindegietara eta 
sagardotegietara egiten diren bezala—, inguruko bisitariek eta turistek 
bertatik bertara ikus dezaten nola ekoizten diren produktuak eta tokian 
bertan dasta ditzaten. Horren adibide dugu Gomiztegi kooperatiba, ardi-
gazta egiten duena, zeinak bisitaldi gidatuak egiten baititu bere 
instalazioetan, Arantzazun. (http://www.gomiztegi.com/turismo-
jarduerak_eu_7_7_6.html) 

 
• Elikagaien erosketa publikoak: Elkarrekiko hitzarmenak sinatu behar dituzte 

administrazio publikoak eta Euskadiko nekazari-elkarteek, hemengo 
elikagaiak eros ditzaten ikastetxeek, ospitaleek, zetro geriatrikoek, 
espetxeek eta bestelako egoitza publikoek.  
Maguik (https://www.magui.es/?lang=eu), esate baterako, EAEko ikastetxe 
asko hornitzen ditu. Nekazaritzako kooperatibekiko eta inguruko 
nekazariekiko kontratuak sustatu behar dira lehiaketa eta lizitazio 
publikoetan. 

 
• Droneak erabiltzea ustiategietan ganadua lokalizatzeko eta sail landuak 

kontrolatzeko. https://youtu.be/Fhukcw3MpMM Mahastiak kontrolatzeko 
droneak erabiltzen dituen txakolindegi bati emandako sariaren berri duzue 
bideo honetan (1:50 minutua). Zenbait ustiategiren artean egin zuten 
inbertsio teknologikoa, eta txandaka erabiltzen dute dronea. 
 

• Nekazaritzan energia nola aurreztu eta eraginkortasunez nola erabili 
erakusten duten zenbait agiri: https://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-
energetica/agricultura-y-pesca/documentos-de-ahorro-y-eficiencia-
energetica 
 

• Ganaduaren erditzeen berri ematen duen gailua: 
(http://www.insprovet.es/moocall/). 
 

• Jezte robotizatua. 
 

• GPS lepokoak, artzainek animaliak errazago aurkitzeko. 

https://www.lorramarket.eus/info/acerca-de
http://www.gomiztegi.com/turismo-jarduerak_eu_7_7_6.html
http://www.gomiztegi.com/turismo-jarduerak_eu_7_7_6.html
https://www.magui.es/?lang=eu
https://youtu.be/Fhukcw3MpMM
https://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/agricultura-y-pesca/documentos-de-ahorro-y-eficiencia-energetica
https://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/agricultura-y-pesca/documentos-de-ahorro-y-eficiencia-energetica
https://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/agricultura-y-pesca/documentos-de-ahorro-y-eficiencia-energetica
http://www.insprovet.es/moocall/
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JARDUNBIDE KOMUNITARIO EGOKIAK: 
 

• Hona hemen arrakasta izan duten EAEko zenbait kooperatiba: Kaiku S. Coop 
(behi-esnea), Udapa (patata), Ovo12 (arrautzak), Harakai (behikia), Garlan 
(artoa, zekalea, lekaleak…), Basatxerri (txerrikia), Garaia (barazkiak eta 
frutak), Gomiztegi (ardi-gazta), Barrenetxe (barazkiak), Behialde (behi-
esnearen ekoizpena) eta Oihantxiki (ardi-gazta), besteak beste. 
 

• Zenbait mahats-barietate eta ekoizpen-teknika erabiltzen ditu Bizkaiko Foru 
Aldundiak sortutako upategi esperimentalak.  

 
 
NAZIOARTEKO JARDUNBIDE EGOKIAK: 
 

• Espainia:  
o Correos Market, «bertan geratzen den jendearentzat» sortua: 

Turismo gastronomikoaren hedapena eta elikagaien zein artisautzako 
produktuen onlineko erosketen areagotzea lagungarri izan ditu 
Correos Marketek. Enpresaren helburu nagusia: Euskadiko landa-
eremuko ekoizleak Espainia osoan ezagutaraztea. 
https://www.market.correos.es/ 

 
o Hyundayren landa-eremurako carsharinga: Hyunday Motor Españak 

VIVe jarri du martxan, Espainiako landa-eremurako lehenbiziko 
carsharinga. 
https://www.autofacil.es/hyundai/2019/11/01/vive-primer-
carsharing-rural-100/53078.html 

 
• Frantzia: 

o SAFERrek Frantziako baserrien salerosketa arautzen du.  
o Frantzian, baserritarren argazkiak jartzen dituzte harategietan, 

gizartea kontzientziatzeko. 
o Eroskik, berriz, haragiaren pasaportea sortu du, produktuaren 

jatorria adierazteko, baina ez du zehatz azaltzen ekoizte-prozesu 
osoa. 
 

• Suitza: Nekazarien eta basozaintzako langileen errentaren % 80 
finantzatzen du, ez haien ustiategien errentagarritasuna txikia delako, baizik 
eta landa-eremua zaintzeko egiten duten lan bikaina egiten jarrai dezaten. 
 

• Portugal:  
 

o Familia-nekazaritzaren estatutua  
o Landa-eremuko enpresaburu gaztearen estatutua  

 
  

https://www.market.correos.es/
https://www.autofacil.es/hyundai/2019/11/01/vive-primer-carsharing-rural-100/53078.html
https://www.autofacil.es/hyundai/2019/11/01/vive-primer-carsharing-rural-100/53078.html
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• Brasil:  
 

o Kooperatibismoa sustatzen. Brasilgo Geografia eta Estatistikako 
Institutuaren Nekazaritza Erroldaren arabera (IBGE), herrialde 
horretako landa-eremuan ekoizten den guztiaren % 48an 
kooperatibaren batek esku hartzen du. Brasilgo Erakunde 
Kooperatiboak (OCB) dioenez, berriz, nekazaritzako 1.600 
kooperatiba baino gehiago daude, eta 209.000 bat enplegu dituzte. 
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/agricultura-
familiar/cooperativismo 

 
• Txina: Onlineko erosketen gorakada mesedegarri ari zaio gertatzen Txinako 

nekazaritza organikoari. Online ari dira saltzen beren produktuak Txinako 
nekazaritza organikoan diharduten ekoizleak, baina ez da erraza 
merkataritza elektronikoko erraldoien lehiari aurre egitea. 
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1184376/ 

 
• Uruguaik, berriz, elikagaien erosketa publikorako politikak aplikatzen ditu. 

 
• Japonia: Chubu ecotec, Inc.: Sistema itxiko konpostajea. Hartzidura-gailu 

hermetiko eta bertikaletan ekoizten den ongarria. http://www.ecotec-
compo.com/ 

 
• Life proiektua (flora eta fauna) EAEko estuarioetako interes komunitarioko 

habitaten eraberritzea. 
 

• Natura 2.000: Naturaren zaintza herritarrentzat eta, oro har, 
ekonomiarentzat onuragarri izatea sustatzen du Natura 2000 Sarearen 
ereduak. Horregatik, garapen sozioekonomikorako oztopo izan beharrean, 
Natura 2000 Sareak aukera berriak eskaintzen ditu ekoizpen-jarduera 
tradizionalak, aisialdikoak eta turismoa garatzeko. 
 

• Basozaintzaren sektorean, berriz, jardunbide egokiak baliatzeaz gain 
garrantzizkoa da jardunbide desegokirik ez izatea. Zaindu egin behar da 
basoa, arauak errespetatuz. Ez da zuhaitzik aldatu behar ibai-arrotik bost 
metro baino gutxiagora, ez eta udako zein neguko larre-tokietan ere. Eta, 
batik bat, laneko segurtasunak du lehentasuna: saritu egin behar da 
segurtasuna, eta diskriminazio positiboa aplikatu. 
 

  

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/agricultura-familiar/cooperativismo
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/agricultura-familiar/cooperativismo
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/1184376/
http://www.ecotec-compo.com/
http://www.ecotec-compo.com/
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• Biotermiak http://biotermiak.eus/?lang=eu: Zenbait baso-jabek sortu zuten 
elkarte hori, herritarren energia-eskaria asetzearren. Espero zen 
arrakastarik ez zuen izan proiektuak. Enpresa erabat ekoizleena izatea zen 
hasierako asmoa, eta energia-horniduraz ere arduratzea, ez biomasa 
ekoizteaz soilik. Egun, honela dago banatuta enpresaren jabetza: zenbait 
ekoizle txikiren, Eusko Jaurlaritzaren eta energia- zein zurgintza-
sektoreetako zenbait enpresaren artean. Beraz, hasieran baino askoz ere 
pisu txikiagoa duen arren —biomasa hornitzea du orain eginkizun bakarra—, 
basogintzako zenbait ekoizle eta ezpal- zein pellet-fabrikatzaileak ere barne 
hartzen ditu, bai eta energia-zerbitzuetako enpresak eta administrazio 
publikoak ere. 
 

• Munduko beste herrialde batzuetan (Finlandian, adibidez), basogintzako 
ekoizleak dira eraldatze-industrietako akziodunak; hori dela eta, askoz ere 
errendimendu handiagoa ateratzen diete beren basoei, balio-kateko zenbait 
fasetan esku hartzen baitute. Txilen, aitzitik, zurgintzaren alorreko industria 
da lurraren eta, honenbestez, balio-kate osoaren jabea. Frantziako ekoizleen 
politika, berriz, erdibidekoa dela esango genuke: ez dute industrian parte 
hartzen, baina badituzte zura sortaka saltzeko kooperatibak. Beraz, prezio 
hobeak lortzen dituzte. 
 

• Basoekin: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Basogintzako Elkarteek sortu zuten 
sozietate mugatu hori, beren bazkideen mendiak eta basoak kudeatzeko 
tresna gisa. Bazkideekin batera, mendi bakoitzean egin beharreko baso-
lanak planifikatzen ditu, eta haiek egiteaz arduratzen. Aldian behingo lanak 
ez ezik (zuhaitz-landaketak, sastrakak kentzea, inausketak eta abar), mendi 
zuhaiztuen baso-kudeaketa osoa ere egiten du. 

 
  

http://biotermiak.eus/?lang=eu


   

EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 

IKERKETA. Diagnostikoa eta joeren azterketa   Orrialdea 126 
 

AMIA AZTERKETA 
 
EAEko nekazaritzako elikagaien eta basogintza-zurgintzaren sektoreko adituekin 
batera egin da AMIA analisi hau. Oso garrantzitsuak dira sektorearen 
etorkizunerako azterketako puntu guztiak, baina esanguratsuenetatik abiatuta 
sailkatu dira.  
 
 
INDARGUNEAK 
 

• Sektorearen antolaketa: elkarteren batekoak edo kooperatibak dira ustiategi 
gehienak. 

• Kooperazio-kultura. Nekazaritzako elikagaien alorreko kooperatiba-sare 
indartsua, bai hornidurari bai komertzializazioari dagokienez. 

• Produktu gehienek ziurtatua dute komertzializazioa.  
• Kalitateagatik lehiatzen dira, ez kantitateagatik. Bertako produktua da, 

kalitatekoa eta berezitua (jatorri-izendapena dute askok). 
• Harreman onak ditu administrazio publikoarekin. EAEn, babestuta dago 

sektore hori. 
• Esperientzia eta ezagutza handiko profesionalak ditu sektoreak, 

nekazaritzako elikagaien sektoreari tinko itsatsitako kulturaren jabeak. 

 
Eragileek aipatutako puntu horiek guztiak funtsezkoak izaki, indargune nagusietatik 
azpimarratzekoak dira EAEko sektorearen lankidetza-kultura, komertzializazio 
ziurtatua eta kalitateko produktuei lehentasuna ematea.  
 
Hobeto aprobetxatu behar ditu bere indargune nagusiak EAEko nekazaritzako 
elikagaien sektoreak, bere lehiakortasuna hobetuko badu. Horretarako, indargune 
horiei ahalik eta etekinik handiena ateratzen dieten tresnak sortu behar ditu; 
honako hauek, adibidez: 
 

• Plataforma edo lantegi gehiago, eskarmentu handieneko langileek beren 
ezagutza eta esperientzia nekazari gazteei helaraz diezaieten. 
 

• Kooperatibismoa sustatzen jarraitu behar dute administrazio publikoek, 
diskriminazio positiboa aplikatuz kooperatibetara biltzen diren ustiategi 
berriei eta lehendik zeudenei. 

 
• Zorionez, produktuaren ia % 100 komertzializatzen du sektoreak, eta 

merkatuak badu ahalmena ekoizpen handiagoa ere bereganatzeko; beraz, 
gure ustiategien produktibitatea areagotzen saiatu behar dugu, merkatu-
kuota handiagoa eskuratu eta errentagarritasun handiagoa lor dezaten. 
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• Kalitate handiko produktuak, kontsumitzaileek estimatzen dituztenak. Orain 
arteko kalitate-estandarrei eutsiz jarraitu behar da ekoizten, eta ingurumen- 
zein gizarte-jasangarritasunerantz bideratu ekoizpena, baina horrez gain hau 
adierazi behar zaie kontsumitzaileei: bertako produkturen bat kontsumitzen 
dutenean, 0 km-ko produktu bat dutela esku artean, kalitatekoa eta 
jasangarria gizartearen eta ingurumenaren aldetik.   

 
 
AHULGUNEAK 
 
 

• Belaunaldi arteko erreleborik eza. Oso sektore zaharkitua da: 60 urtekoa da 
ustiategi-titularren batez besteko adina. 

• Oro har, bizi-kalitate eskasa dute ekoizleek. 
• Errentagarritasun baxua dute ustiategiek. 
• Beste enplegu batzuk dituzte ekoizle askok. Langileek nahiago dituzte 

industriako eta zerbitzuetako enpleguak.  
• Sektorea ez da erabat profesionalizatu. Ustiategi profesionalen % 21 

bakarrik aritzen da soili-soilik sektoreko jardueretan.  
• Trebakuntza profesionalik eza. Prestakuntza eskasa dute nekazari berriek. 

Trebakuntza eta ezagutza urria enpresa-kudeaketaz, marketinaz eta marka-
garapenaz. 

• Herrialde menditsua izateak zaildu eta mugatu egiten du EAEko ustiategien 
lana. 

• Ez da behar bezala saltzen edo plazaratzen sektorearen potentziala eta 
egiten den lana. 

 
 
Hauek dira sektorearen ahulgune nagusiak: ustiategien errentagarritasun urria eta 
bizi-kalitate eskasa, beste jarduera-sektore batzuekin alderatuta. Belaunaldi arteko 
erreleboaren premia larria adierazten dute ahulgune horiek. Sektoreko eragileen 
lehentasuna: ustiategien errentagarritasuna areagotzea eta bizi-kalitatea hobetzea. 
 
Horretarako, ekoizpen- eta kudeaketa-eredu berriak erabili behar dira, teknologia 
berrietan oinarrituak, errentagarritasuna handitzeko eta lana bizitza sozialarekin 
uztartzeko. Hartara, ustiategi berriak sortuko lirateke, eta areagotu egingo litzateke 
haietan aritzeko eskulanaren eskaintza.  
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Bestalde, administrazio publikoak eta sektoreko erakundeek alor horretako 
jendearen lana ezagutzera eman behar diote gizarteari: alde batetik, kalitateko 
elikagaiak, bertakoak eta jasangarriak, ekoizten ditu; bestetik, oso onuragarria da 
haien lana ekosistemarentzat, landa-eremuko ingurumena zaintzen baitute. 
Normalean, herritarrek ez dute zaintza-lan horren berririk, eta nekazariek ez dute 
jasotzen inolako zuzeneko irabazirik haren truke. EAEko herritarrak 
kontzientziatzeko eta sentsibilizatzeko jarri behar da ikusgai nekazarien lana, 
produktu jasangarrien eta bertakoen kontsumo arduratsua bultzatzeko. 
 
 
MEHATXUAK 
 
 

• Zailtasunak belaunaldi arteko erreleborako. Nekazariek ez dute nahi beren 
seme-alabek familiaren ustiategian jarraitzea. 

• Geroz eta lur gutxiago dago nekazaritzarako, arrazoi hauek direla medio: 
urbanizazio-prozesua, industria, meatzaritza, beste sektore batzuekiko lehia 
eta azpiegiturak. Gainera, lurrik onenetan eraiki ohi dira azpiegiturak: 
haranetan eta ondo komunikatutako lur lauetan.  

• Elikagaien nazioarteko merkatuaren presioa, zeinak prezioak jaitsarazi 
egiten baititu. 

• Nekazari asko ari dira uzten ustiategiak eta landa-eremua, errentagarritasun 
txikia dela eta. 

• Nekazarien zorpetze-maila larria. 
• Ingurumen-alorreko lobbyen presioa. 

 
 
Produktibitatea handitzeak asko lagundu dezake mehatxu horiei aurre egiten. Izan 
ere, ezin badugu gure ustiategien azalera zabaldu, produktibitatea areagotu behar 
dugu hazi eta, hartara, etekin gehiago lortzeko, merkatuen presioari aurre egiteko 
eta landa-eremuen despopulazioa moteltzeko. 
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AUKERAK 
 
 

• Arrautzen eta ardoaren kontsumoa besterik ez du bermatzen EAEko 
elikagai-ekoizpenak; beraz, tarte handia uzten du merkatuak ustiategi eta 
ekoizle berri gehiagorentzat. 

• Kontsumitzaile asko dago distantzia oso laburrera. 
• Bertako produktua, jasangarria eta kalitatekoa sustatu behar da. 
• Prestatzeko eta ekoizteko era berriak. 
• Garaikoak ez diren produktuak ekoiztea. 
• Teknologia berriak. 
• Gure ustiategien mekanizazioa eta robotizazioa. 

 
 
Lehen puntuan genioenez, EAEko nekazaritzako elikagaien sektoreko produktu 
gehienak ez dira aski herrialdeko biztanleriaren elikadura-eskaria asetzeko; 
honenbestez, hazteko eta ustiategien errentagarritasuna handitzeko tarte handia 
dago. 
 
Produktu-kantitate handiagoak ekoitzi behar ditu sektoreak, kalitateari eutsiz, eta 
gai izan behar du garaiz kanpoko produktuak ere eskaintzeko, haien propietateak 
aldatu gabe. Horretarako, hau izan daiteke aukera bat: garaiz kanpoko produktuak 
ekoizteko behar diren ekosistemen simulazioak egiten dituzten ekoizpen-sistemak 
sortzea, eskaintzak etenik izan ez dezan. Gainera, beste aukera bat ere eskaintzen 
dute ekosistema horiek: klimaren ondorioz orain arte hemen ekoitzi ezin ziren 
produktu berriak ekoiztea. 
 
Produktu-kantitate handiagoak eta produktu-aukera zabalagoa ekoizten laguntzen 
duten sistema berriak sortzeko, teknologia berrietan inbertitzea sustatu behar da; 
beraz, sektoreari egokitutako finantza-tresnak sortu behar dira, ekoizpen-
prozesuak berritzen eta birformulatzen laguntzeko. Epe luzerako elkarrekiko lan-
estrategia bat adostu behar dute administrazio publikoak, finantza-erakundeek eta 
sektoreak, sektorean 4.0 iraultza bultzatzeko. 
 
Ekoizpen-prozesu berriak sustatzeaz gain, eraldatze-prozesuak ere bultzatu behar 
dituzte finantza-tresna horiek, kooperatibak laguntzaile nagusi direla. Hona 
sektorerako beste aukera bat: produktuak dibertsifikatzea, merkatu-hobi askotara 
iristeko. 
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BASOGINTZAREN AMIA: 
 
 
INDARGUNEAK 
 

• Europa osoko hazkunde-tasa erlatibo handienetako bat (m3/ha/urte), 
geografiari eta ingurugiroari esker. 

• Ingurumenaz eta basoen zaintzaz kontzientziatuta dagoen biztanleria. 
• Beste baliabide batzuk baino material egokiagoa energia-ekoizpenerako eta 

eraikuntzarako: biodegradagarria, bioberriztagarria eta jasangarriagoa. 
• 0 km-ko lehengaia EAEko ekoizle askorentzat eskuragarri. 
• Zerbitzu ekosistemiko positiboak eskaintzen ditu. 
• Baso-kultura handia eta sektorearen ezagutza sendoa. 

 
 
AHULGUNEAK 
 

• Zur-kontsumo txikia. 
• Basoek eskaintzen dituzten onura ekosistemikoak ez zaizkie ordaintzen lur-

jabeei. 
• Oso sakabanatua dago basoen jabetza, eta jabe asko ez dira elkarrekin ongi 

moldatzen. 
• Bertako kontsumitzaileek ez dute produktua ez estimatzen, ez 

kontsumitzen. 
• Negoziazio-ahalmen txikia du sektoreak industriarekiko. 

 
 
MEHATXUAK 
 

• Eraikuntzan, hormigoia eta altzairua erabiltzen dira gehienbat. 
• Landu gabe uzten dira baso-lur asko; hori dela eta, porrot egin dezakete 

sektorearen ekoizpen- eta eraldatze-alorrek. 
• Nekazaritzako elikagaien sektorean ez bezala, ezinezkoa da basogintzako 

produktuak ekoitzi eta azken kontsumitzaileari zuzenean saltzea, zurak 
transformazio-prozesu bat eskatzen baitu.  

• Klima-aldaketaren ondorioz,gerta daiteke berariazko klima bat behar duten 
espezieak ez haztea. 

• Kontserbazio-politikak. Administrazio publikoek ezartzen dituzten 
betekizunak direla eta, zenbaitek landu gabe uzten ditu bere baso-lurrak. 

• Izurrite orokorren arriskua. 
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AUKERAK 
  

• Biomasa, industrian edo egoitza publikoetan erabiltzeko; eskola, zahar-etxe 
eta espetxeetan, adibidez. Etxe partikularretan eta egoitza publikoetan 
biomasaren erabilera sustatzen duen dirulaguntza-politika. 

• Herritarrak basoen onurei buruz kontzientziatzea. Klima-aldaketa leuntzea. 
Basoek leundu egiten dute atmosferara isurtzen den CO2-aren eragina.  

• Lur-jabeen elkarteak sortzea, industriarekiko negozio-ahalmen handiagoa 
izan dezaten. 

• Zerbitzu ekosistemiko garrantzitsu asko hornitzea. 
• Zuraren kontsumoa sustatzea. Europako zur-ekoizlerik handienetako bat da 

Euskadi, baina ez dago zura kontsumitzeko kulturarik. 

 
 
Zerbitzu ekosistemiko garrantzitsuak ematen dituzte basoek: mantenugaiz 
elikatzen dute kate trofikoa; ura jasotzen, infiltratzen eta arazten dute; oxigenoa 
aireratzen dute, eta atmosferako karbono dioxidoa xurgatzen. Klima-aldaketaren 
eragina leuntzen du basoen jarduera horrek. Hala eta guztiz ere, herritarrek ez 
dakite basoek onura horiek dakartzatela, eta jabeek ez dute jasotzen inolako 
ordainik basoak zaintzearen truke; ondorioz, zenbait jabek baso-lurrak landu gabe 
uztea erabaki dezake, ekosistemaren kaltegarri. Administrazio publikoak lur-jabeei 
laguntzak ematen jarraitu behar du, basoak zaintzeko egiten duten lana ordaindu 
eta lurra landu gabe utz ez dezaten; bestalde, sektorearekin elkarlanean, 
sentsibilizazio-kanpainak bultzatu behar lituzke, basoek eta zurezko produktuen 
kontsumoak dakartzaten onurak ezagutarazteko. Izan ere, geroz eta argiago 
ikusten du gizarteak ingurumena zaintzeko sektore horrek egiten duen lana. Aukera 
bikaina litzateke sektorearentzat.  
 
Basoen jabetza zatikatua da sektorearen beste ahulgune larrietako bat. Eraldatze-
industriarekiko negoziazio-ahalmena murrizten duenez zatiketa horrek, 
errentagarritasun txikia eskuratzen dute ekoizleek. «Nekazariek kobratzen dituzten 
prezioak» atalean ikusten denez, KPIaren igoera-tasaren azpitik daude pinuaren eta 
eukaliptoaren prezioak. Egoera hori aldatzeko, ekoizleen kooperatibak edo 
elkarteak sortu behar lirateke, eskaintza kontzentratzeko eta negoziazio-ahalmena 
areagotzeko, eta, horrela, eraldatze-sektoreak prezioei egiten dien presioari aurre 
egiteko.  
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Alabaina, mehatxu ere bihur liteke elkartze hori, EAEko basoen aberastasuna eta 
atzerriko inbertitzaileen interesak direla medio. Ekoizleak elkartzeak erraztu egin 
dezake atzerriko enpresek zur-sailak erostea, aukera ona baita haientzat EAEko 
zuhaitzen hazkunde azkarra, beste ingurune batzuetakoarekin alderatuta. Hortaz, 
zuhurtziaz jardutea komeni da horrelako elkarteak sortzean. 
 
Euskadin ez zaio ematen merezi duen balioa baliabide natural horri; beraz, zuraren 
balio-kate osoa landu behar da, administrazioarekin elkarlanean, zurezko 
produktuak erosteak eta kontsumitzeak gizarteari eta ingurumenari dakarzkien 
onurak azaltzeko. 
 



   

EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN ETORKIZUNARI BURUZKO 

IKERKETA. Diagnostikoa eta joeren azterketa   Orrialdea 133 
 

5. GOMENDIOAK. NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN 
ETA BASOGINTZA-ZURGINTZAREN SEKTOREEN 
ETORKIZUNERAKO GAKOAK (2030) 

 
Aipatutako erronkek ederki adierazten dute zein den sektorearen egoera eta zein 
bide jorratu behar diren etorkizunean. 2014-2020 LGPean jasotako erronkekin bat 
datoz adituek eta sektoreko eragileek identifikatutakoak; beraz, badirudi bat 
datozela administrazio publikoaren eta sektoreko eragileen ikuspegiak, lehen 
begiratu batean behintzat. 
 
Hauek dira erronka nagusiak, sektoreko eragile nagusiekin batera jasoak: 
 

• Gizartearen erronkak: 
o Zahartzea eta belaunaldien arteko erreleboa 
o Genero-berdintasuna 
o Landa-eremuen despopulazioa 
o Landa-eremuetako azpiegiturak ugaltzea eta hobetzea  
o Kultura-aldaketa  
o Hezkuntza-eskaintza aldatzea  
o Aldaketak kontsumo-ohituretan  
o Giza kapitalaren beharra 
o Tokian tokiko ekoizpen-ahalmena 

 
• Erronka teknologikoak: 

o Telekomunikazioak eta haien eskuragarritasuna hobetzea 
o Ustiategien errentagarritasuna areagotzea, teknologia berriak erabiliz  

 
• Erronka ekonomikoak: 

o Kooperatibismoa, elkarlanerako tresna 
o Kudeatzeko eta ekoizteko eredu berriak  
o Merkatuaren aukerak areagotzea 

 
• Ingurumen-erronkak: 

o Ingurumen-presioari aurre egitea 
o Ekoizpen ekologikoa eta jasangarria 
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• Erronka politikoak: 
o Finantzaketa publikoa eta pribatua bultzatzea. Sektoreari egokitutako 

finantza-tresnak sustatu behar dira; besteak beste, abalak, 
partaidetzako maileguak eta abar. Ustiategi berriak sortzea eta 
teknologia digital berriak erabiltzea. 

o Kooperatibismoa bultzatu behar da, eta zenbait elkartetan parte 
hartu. 

o Ezagutzera eman behar da ingurumenaren alde sektoreak egiten 
duen lana. 

o Nekazari gazteen trebakuntzaren eta lanbideratze-planen aldaketa 
sustatu behar da. 

o Laguntza fiskalik eza. Ekintzailetza sustatzeko, zenbait neurri fiskal 
ezarri behar dira. 

o Ziurtatu behar da nekazariek kobratzen dituzten prezioak KPIa adina 
igotzen direla, gutxienez. 

o Ingurumenarentzat onuragarria eta jasangarria den basozaintza-
estrategia bat aplikatu behar da, sektoreko ekoizle txikiak kaltetzen 
ez dituena.  

o Ustiategien titular izatera bultzatu behar dira emakumeak, eta 
kooperatiba, elkarte zein sindikatuetako erabakitze-organoetan parte 
hartzera. 

 
Dokumentazioa eta sektoreko eragile esanguratsuenen ekarpenak aztertu ondoren, 
erronka nagusi bat eta hiru erronka sekundario identifikatu ditu PROSPEKTIKERrek: 
 
Ustiategien errentagarritasuna areagotzea da sektorearen erronka nagusia, 
nekazarien bizi-kalitatea eta sektorearen lehiakortasuna hobetzeko eta, hartara, 
belaunaldi berrietako gazteentzat sektore erakargarriagoa izateko. 
 
Sektoreko eragile esanguratsu askoren iritziz, berriz, belaunaldi arteko erreleborik 
eza gainditzea da erronka nagusia. Batez ere ustiategien errentagarritasun txikiak 
eta horrek berekin dakarren nekazarien bizi-kalitate eskasak eragiten dute 
erreleborik ezar. 
 
Baina finantzaketak izan behar du errentagarritasuna areagotzeko eta bizi-
kalitatea hobetzeko tresna nagusia. Ekoizpen-prozesu teknologikoetan inbertitu 
behar da, produktu-kantitate handiagoak ekoizteko eta, produktu-sorta 
dibertsifikatu bihurturik, herritarrek baliatzen dituzten salmenta-bideetan 
merkaturatzeko. Horregatik, inbertsio hori bultzatuko duten zenbait finantzaketa-
lerro behar dira, sektore horretan 4.0 iraultza has dadin. 
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Eta, batez ere, garrantzizkoa eta beharrezkoa da ustiategien ekoizpen-maila 
areagotzea, merkatu-eskariak hazteko aukera handia eskaintzen baitu. AMIA 
azterketako sektorearen aukerak atalean aipatu dugunez, arrautzen eta ardoaren 
ekoizpenean bakarrik da beregaina EAE; beraz, merkatu-kuota handiagoa eskura 
dezakete EAEko ustiategietako produktu askok. Ekoizpena handitzeak zenbait onura 
ekarriko lizkieke bai sektoreari bai gizarte osoari: salmenten areagotzeak igo 
egingo luke nekazaritzako ustiategien errenta; kontsumitzaileek, berriz, bertako 
produktuen eskaintza zabalagoa izango lukete —egungoa baino handiagoa, 
kalitatekoa eta jasangarria—, eta, gainera, gutxitu egingo litzateke EAEtik kanpoko 
merkantzien garraioak ingurumenean duen eragina. 
 
Hazi egin behar du ustiategien tamainak; eta ezin bada azalera handitu, 
produktibitatea areagotu behar da. Teknologia digitalak eta automatizatuak 
dituzten egungo ekoizpen-sistema berriei esker, hobeto kontrolatzen da ustiapena, 
eta errendimendu hobea lortzen, ekoizpenaren eta ekonomiaren aldetik.  
 
Produktuak eraldatzeko lerro berriek, bestalde, eskaintza dibertsifikatzeko eta, are 
garrantzitsuagoa, gure produktuen BALIO ERANTSIA areagotzeko aukera 
eskaintzen dute; hori dela eta, merkatu-hobi gehiagotara hel daiteke sektorea, 
NEGOZIO-AHALMEN handiagoa duela, eta, honenbestez, etekin ekonomiko hobea 
jaso eta errazago merkaturatu teknologia berrien erabilerak eragindako ekoizpen 
gehigarria.  
 
Bestalde, teknologia digital berrietara egokitu behar da sektorea, eskaintzaren eta 
eskariaren arteko topagune gisa jardungo diren salmenta-plataforma digitalak 
sortuz. Gizarte geroz eta konektatuago honetan, nahitaez eskaini behar dira 
produktuak kontsumitzaileek erabiltzen dituzten banaketa-sareetan. 
 
Alabaina, ez da bideragarria balio-kateko iraultza hori ez baldin bada inbertsio 
ekonomiko handirik egiten. Horregatik, elkarrekin jardun behar dute administrazio 
publikoak, nekazaritzako elikagaien-basogintzaren sektoreak eta finantza-alorrak 
aipatutako aldaketa lortzeko.  
 
Teknologia aldetik sendoak diren planak izan behar dituzte oinarri ustiategi berriek 
eta lehendik zeudenek, eta merkatuan posizio ona izatea ahalbidetzen duten 
profesionalizazio-maila egokia. Finantza-erakundeek ez dute arriskatzen beren 
kapitala berrikuntzarik aplikatzen ez duten ustiategi tradizionaletan; bai, ordea, 
etorkizuneko asmo handiko proiektuetan, baldin eta berritzaileak badira eta egungo 
merkatuetara eta kontsumo-joeretara egokituta badaude. Administrazio publikoak 
sustatu egin behar lituzke finantzaketa-lerro horiek, finantza-erakundeei onurak 
eskainiz, eta inbertsioaren bermatzaile izan; halaber, prozesuaren fase guztiak 
monitorizatu behar lituzkete sektoreko adituek, ustiategiek egokiro funtziona 
dezaten.  
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Baliteke epe laburrera urrutiko kontua —edo bideraezina—ematea EAEko 
nekazaritzako elikagaien sektoreko iraultza industrialak, batik bat ustiategi 
gehienen tamaina txikiagatik. Baina mailaka ere ezar daitezke teknologia berriak, 
ekoizpena hobeto kontrolatzen laguntzen duten aplikazioak erabiliz. Droneak eta 
lurraren propietateak aztertzen dituzten robot txikiak, adibidez, eskuragarriak izan 
daitezke baldin eta baterako inbertsioak egiten badira, eguneroko jardunean ez 
baitira beharrezkoak gailu horiek eta txandaka erabil baititzakete nekazariek. 
Badaude, bestalde, arriskua kudeatzeko lurraren hezetasuna neurtzen eta eguzki-
argia aztertzen duten sentsore merkeak ere. Lagungarri dira gailu horiek 
ustiategien produktibitatea hobetzeko eta areagotzeko. 
 
Finantzaketa-lerro egokiak lortzen baditu sektoreak eta epe ertainera pixkanaka 
industrializatzen baldin bada, areagotu egingo da ustiategien errentagarritasuna 
eta, beraz, bizi-kalitatea, eta erakargarriagoa izango zaio sektorea belaunaldi 
berrietako jendeari.  
 
PROSPEKTIKERrek identifikatutako hiru aukera sekundarioak, berriz, hauek dira: 
trebakuntza, sektorearen lana ezagutaraztea eta sektoreko eragile 
nagusien arteko elkarlana. 
 
Trebakuntza. Aipatutako arazoetatik larriena konpontzen bada —ustiategien 
errentagarritasun txikia, alegia—, gazteentzat erakargarriagoa izango da sektorea 
eta, hartara, areagotu egingo da trebakuntza-eskaria. Beraz, erreleborik ezaren 
mehatxua aukera bihur daiteke, sektorera biltzen diren gazteei trebakuntza-maila 
hobea ematen bazaie, prestakuntza-metodo jarraituen eta monitorizatuen bidez.  
 
Kalitate handikoa da EAEko lanbide-heziketa, eta trebakuntza hori jaso duten 
ustiategi-titular askok emaitza onak izaten dituzte beren ustiategietan. Baina 
sektoreak irauli beharra dauka egungo egoera, eta errentagarritasuna areagotu. 
Horretarako gakoetako bat trebakuntza izan daiteke: zabalagoa, kalitatekoa eta 
jarraitua, baina ekoizpen- eta komertzializazio-eredu berrietara egokitua. Handitu 
egin behar dira prestakuntza-epeak, sakonago jorra ditzaten ekoizpenaren, 
kudeaketaren eta komertzializazioaren alorretako gaiak, eta etengabeko 
trebakuntza bultzatu behar da sektorea berritzeko eta sendotzeko.  
 
Bigarren erronka sekundarioa, berriz, hau da: bertako produktuak ekoizteko 
sektoreak egiten duen lana ikusgai jartzea. Izan ere, gizarteak ez daki nolako 
lana egiten duen nekazaritzako elikagaien eta basogintza-zurgintzaren sektoreko 
jendeak, eta lan horrek bi onura nabarmen eragiten dizkiola gizarteari. Alde batetik, 
bertako produktuak, kalitatekoak eta jasangarriak ekoizten dituzte; bestetik, 
ingurumenaren aldeko lan handia egiten dute, ekosistemak zaintzen baitituzte. 
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Produktuari dagokionez, berriz, oso zorrotzak dira ekoizpen-prozesuei buruzko 
EAEko araudiak. Erregelamendu horiei esker, bertako produktuak, kalitatekoak eta 
jasangarriak eskura ditzakete kontsumitzaileek. Oso garrantzitsua da alderdi hori; 
izan ere, jasangarria —gizarteari eta ingurumenari dagokienez— izan behar du 
tokiko ekoizpenak. Baina jendeari ezagutzera eman behar zaio hori guztia, 
sentsibilizazio- eta kontzientziazio-kanpainen bidez, kontsumitzaileak zuzenean 
uztar ditzan «bertakoa» eta «jasangarria». «Hezi» egin behar da gizartea elikagai 
jasangarrien kontsumoan, eta hau ulertarazi kontsumitzaileei: EAEko nekazaritzako 
elikagaien edo basogintzaren sektoreko produkturen bat kontsumitzen badute 
kalitate handiko produktu bat dutela esku artean eta, gainera, ingurumenaren 
zaintzari eta lurraldearen egitura ekonomikoari laguntzen diotela. BERTAKOA = 
JASANGARRIA, horrelakoa izan behar du EAEko ekoizpenak, eta horrela ikusi behar 
du kontsumitzaileak sektore hori. 
 
Komeni da, halaber, gizarteari jakinaraztea nolako ingurumen-lan eskerga egiten 
duen nekazaritzako eta basogintzako jendeak ekosistemak zaintzeko. Jakin behar 
du gizarteak, adibidez, ondo landutako soroek eta basoek CO2 gehiago xurgatzen 
dutela landugabeek baino; zurezko produktuak kontsumitzea oso komenigarria 
dela, CO2-a xurgatzen jarraitzen baitute euren bizitza baliagarri osoan eta ona baita 
ingurumenerako; EAEko paisaia zoragarria jende horren lanari zor diogula, hein 
handi batean, eta ez dutela zuzeneko etekin ekonomikorik jasotzen lan hori 
egiteagatik. 
 
Horregatik, sektorearen lanak ezagutarazteko kanpainak sustatu behar dituzte 
administrazio publikoak eta sektoreko eragile nagusiek. 
 
Hirugarren erronka sekundarioa, berriz, sektoreko eragileen arteko lankidetza 
dugu. Estrategia bateratua erabili behar dute enpresa txikiek (fisikoak zein 
juridikoak), elkarteek, kooperatibek, kudeaketa-zentroek eta administrazio 
publikoak, eta etengabeko elkarlanean jardun.  
 
Hona elkarlan horren zenbait adibide: 

• Baterako marketin-kanpainak, sektorearen irudi ona sustatzeko.  
• Txandaka erabiltzeko teknologiak eskuratzea. 
• Sektorearen premia berrietara egokitutako trebakuntza-ikastaroak 

bultzatzea eta kudeatzea. 
• Sektoreko azoka profesionalak antolatzea bai Espainiako Estatuan bai 

nazioartean. 
• Administrazioarekin elkarlanean jardungo diren batzordeak edo plataformak 

sortzea, sektore bakoitzerako politikak eta estrategiak hobetzeko. 
 
Lankidetza-moduen artetik, berriz, kooperatibismoari eman behar zaio 
lehentasuna, sektorean zeharka txertatuz. Diagnostikoan azaldu dugunez, 
kooperatibetako ustiategiek eskuratzen dute errenta ekonomikorik handiena.  
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Bestalde, bada sektoreko eragile guztiek erkide duten ezaugarri bat, oso 
lagungarria egungo egoera aldatzeko: esperientzia, eta beren lanarekiko 
konpromisoa eta grina. Sektoreak aurrera egitea eta ez desagertzea nahi du jende 
horrek guztiak, eta beren alorrarekiko atxikimendu horrek bereizten ditu gainerako 
jarduera ekonomikoetatik. Egiten duen hori maite du sektoreko jendeak, eta 
horregatik jardun behar dute elkarlanean helburu amankomuna lortzeko. Lehendik 
ere jakin izan dute garai berrietara egokitzen eta geroz eta emaitza hobeak lortzen 
baliabide gutxiagorekin; honenbestez, sektoreko eragile guztiak elkarrekin saiatzen 
badira aipatutako erronkei aurre egiten eta EAEko herritarren laguntza jasotzen 
badute, aukera handiak izango ditugu sektorearen egoera hobetzeko.  
 
Azkenik, aipa dezagun 2020an munduko biztanleria pairatzen ari den egoera 
Covid-19ak eragindako osasun-krisia dela eta. Pandemiaren ondorioei aurrea 
hartzeko, zalantzan jarri behar da elikadura-sistemaren jasangarritasun ekologiko, 
sozial eta ekonomikoa, eta bestelako ekoizpen-, banaketa- eta kontsumo-eredu 
batzuetarako trantsizioa sustatzen duten neurriak bultzatu. 
 
Egungo testuinguruan, konponbide nagusietako bat tokian tokiko ekoizpena eta 
kontsumoa sustatzean datza. Nekazaritzako elikagaien katea eteteko arriskua 
gutxitu egingo luke horrek, bai eta murriztu ere Covid-19ak eragiten duen 
ziurgabetasuna. 
 
Bertako ekoizpena eta kontsumoa bultzatzeak izan behar du lehentasun 
nagusietakoa egungo egoera honetan eta, ahal dela, ekoizpen agroekologikoaren 
alde egin behar da, hobeto zaintzen baitu lurraldea eta ingurumen-inpaktu 
txikiagoa eragiten baitu. Horretarako, ustiategi txikiei eta ertainei laguntzeko 
estrategiak ezarri behar dira, ekoizpenari jarraipena emateko aukera dakarten 
neurri ekonomikoak eta fiskalak barne direla. 
 
Bistakoa denez, Covid-19ak eragindako egoera berriak areagotu egingo ditu 
lehendik geneuzkan arazoak, eta beste batzuk sortuko. Hori guztia gainditzeko, alor 
publikoko eta pribatuko eragileen arteko adostasun zabala behar dugu, sinergiak 
sor ditzaten, eta IRMOKI betearazi gehiengoak onartzen duena. 
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Biztanleriaren egitura 

 

1. Taula: Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen eta biztanleriaren jatorriaren arabera 

 

 

 

 

2. Taula: Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen, sexuaren eta biztanleria-dentsitatearen 

arabera.  

 

 

 

 

  

Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak

Guztira 2.188.017 1.061.597 1.126.420 327.967 161.360 166.607 1.142.853 549.721 593.132 717.197 350.516 366.681

Euskal AE 1.566.752 776.954 789.798 213.662 106.780 106.882 819.408 404.378 415.030 533.682 265.796 267.886

Araba 194.128 96.656 97.472 179.319 90.089 89.230 8.088 3.458 4.630 6.721 3.109 3.612

Bizkaia 832.055 410.983 421.072 23.414 11.533 11.881 793.950 392.783 401.167 14.691 6.667 8.024

Gipuzkoa 540.569 269.315 271.254 10.929 5.158 5.771 17.370 8.137 9.233 512.270 256.020 256.250

Beste lurraldeak 398.232 178.919 219.313 73.990 34.785 39.205 214.341 94.491 119.850 109.901 49.643 60.258

Atzerria 223.033 105.724 117.309 40.315 19.795 20.520 109.104 50.852 58.252 73.614 35.077 38.537

Iturria: Eustat. Biztanleen udal-erroldaren estatistika

GUZTIRA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak

Guztira 2.188.017 1.061.597 1.126.420 401.766 206.528 195.238 1.299.513 648.463 651.050 486.738 206.606 280.132 302,4

Araba 327.967 161.360 166.607 63.630 32.864 30.766 196.323 98.299 98.024 68.014 30.197 37.817 107,8

Bizkaia 1.142.853 549.721 593.132 200.460 102.916 97.544 682.646 338.538 344.108 259.747 108.267 151.480 516

Gipuzkoa 717.197 350.516 366.681 137.676 70.748 66.928 420.544 211.626 208.918 158.977 68.142 90.835 362,5

Iturria: Eustat. Biztanleen udal-erroldaren estatistika

Biztanle 

dentsitatea 

(bizt./km2)

Lurralde historikoak 

Guztira 0  - 19 20 -64 >= 65



   

Migrazio-mugimenduak 

 

3. Taula: Euskal AEko migrazioak, lurralde arlo, migrazio mota eta sexuaren arabera. 2018 

 

 

 

 

 

 

4. Taula: Euskal AEko biztanleria, lurralde-eremuen arabera, eta naziotasunaren herrialde-taldei 

jarraiki. 2019/01/01 

 

 

 

  

Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak

Euskal AE 46.982 24.279 22.703 32.258 17.039 15.219 14.724 7.240 7.484 52.216 26.610 25.606

Araba 8.128 4.381 3.747 5.416 2.988 2.428 2.712 1.393 1.319 4.549 2.314 2.235

Bizkaia 23.735 12.037 11.698 16.711 8.746 7.965 7.024 3.291 3.733 30.615 15.523 15.092

Gipuzkoa 15.119 7.861 7.258 10.131 5.305 4.826 4.988 2.556 2.432 17.052 8.773 8.279

Lurralde historikoak

Immigrazioa Emigrazioa Kanpomigraziooa. Saldoa Helburuko barne-migrazioa

Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak

Euskal AE 52.216 26.610 25.606 0 0 0 101.438 50.079 51.359

Araba 4.391 2.233 2.158 158 81 77 16.565 8.330 8.235

Bizkaia 30.620 15.546 15.074 -5 -23 18 51.961 25.694 26.267

Gipuzkoa 17.205 8.831 8.374 -153 -58 -95 32.912 16.055 16.857

Lurralde historikoak

Iturria: Eustat. Migrazio Mugimenduen Estatistika

Jatorrizko barne-migrazioa Barnemigrazioa. Saldoia Udalerri barruko migrazioak

Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak

Guztira 2.188.017 1.061.597 1.126.420 327.967 161.360 166.607 1.142.853 549.721 593.132 717.197 350.516 366.681

Espainia 2.021.322 978.674 1.042.648 297.539 145.857 151.682 1.062.384 510.012 552.372 661.399 322.805 338.594

Ekialdeko Europa 27.261 13.232 14.029 3.860 1.836 2.024 13.586 6.449 7.137 9.815 4.947 4.868

Gainerako Europa 15.251 8.902 6.349 2.531 1.511 1.020 5.809 3.289 2.520 6.911 4.102 2.809

Magrebeko herrialdeak 31.013 18.554 12.459 8.836 4.751 4.085 12.067 7.870 4.197 10.110 5.933 4.177

Gainerako Afrika 15.875 10.051 5.824 3.945 2.227 1.718 8.479 5.628 2.851 3.451 2.196 1.255

Hego Amerika 39.437 16.570 22.867 6.724 2.860 3.864 24.221 9.976 14.245 8.492 3.734 4.758

Amerika gainerakoa 23.174 7.140 16.034 1.674 637 1.037 9.424 2.565 6.859 12.076 3.938 8.138

Asia eta Ozeanía 14.684 8.474 6.210 2.858 1.681 1.177 6.883 3.932 2.951 4.943 2.861 2.082

Iturria: Eustat. Biztanleen udal-erroldaren estatistika

GUZTIRA ARABA BIZKAIA GIPUZKOA



   

5. Taula: Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko atzerritarrak, jarduerarekiko harremanaren eta 

naziotasun-kontinentearen arabera 

 

  
 

 

6. Taula: Euskal AEko migrazioak, migrazio urtearen, jatorri-lurralde eta helburu-lurralde historikoen 

arabera. 2018 

 

  
 

  

Guztira

Nekazaritza, 

abeltzaintza 

eta ehiza 

Basogintza 

eta baso-

ustiapena

Arrantza 

eta 

akuikultura

Gainerako 

sektoreak
Guztira

Nekazaritza, 

abeltzaintza 

eta ehiza 

Basogintza 

eta baso-

ustiapena

Arrantza 

eta 

akuikultura

Gainerako 

sektoreak

Guztira 55.184 737 584 309 53.554 55.890 845 629 225 54.191

Ekialdeko Europa 10.198 100 229 19 9.850 11.325 107 275 8 10.935

Gainerako Europa 6.915 67 68 41 6.739 7.151 64 69 37 6.981

Magrebeko herrialdeak 5.894 248 53 16 5.577 7.150 354 61 15 6.720

Gainerako Afrika 3.501 125 40 196 3.140 3.992 142 49 145 3.656

Hego Amerika 17.027 95 180 31 16.721 13.932 86 153 15 13.678

Amerika gainerakoa 6.314 43 11 0 6.260 6.543 34 15 0 6.494

Asia eta Ozeanía 5.335 59 3 6 5.267 5.797 58 7 5 5.727

2016 2018

2018 urtea Euskal AE Araba Bizkaia Gipuzkoa Euskal AEtik kanpora

Euskal AE 52.216 4.549 30.615 17.052 32.258

Araba/Álava 4.391 2.805 1.082 504 5.416

Bizkaia 30.620 1.112 28.182 1.326 16.711

Gipuzkoa 17.205 632 1.351 15.222 10.131

Kanpotik Euskal AEra 46.982 8.128 23.735 15.119 -

Destino

Iturria: Eustat. Migrazio Mugimenduen Estatistika



   

Errenta-maila 

 

7. Taula: Euskal AEko batez besteko errenta pertsonala, lurralde eremuaren eta errenta-motaren 

arabera (euro). 2016 

 

 

 

 

  

Errenta 

osoa

Lanaren 

errenta

Kapital higigarrien 

errenta

Kapital higiezinen 

errenta

Jardueren 

errenta
Transferentziak

Errenta 

erabilgarria

Euskal AE 20.443 12.182 1.236 425 963 5.637 17.149

Araba 19.889 12.204 985 396 912 5.392 16.694

Bizkaia 19.818 11.956 1.144 384 947 5.387 16.565

Gipuzkoa 21.714 12.541 1.501 505 1.011 6.157 18.306

Errenta pertsonala

Lurralde historikoak

Iturria: EUSTAT. Pertsona eta Familia Errenten Estatistikak



   

8. Taula: Okup. bizt. b. b. errenta, sexu, jarduera eremua eta errenta motaren arabera (euro). 2016 

 

 

 

  

Errenta 

osoa

Lanaren 

errenta

Kapital 

higigarrien 

errenta

Kapital 

higiezinen 

errenta

Jardueren 

errenta
Transferentziak

Errenta 

erabilgarria

Guztira 28.558 23.670 1.121 361 1.821 1.585 23.156

Nekazaritza, abeltzaintza, basozaintza eta 

arrantza
18.310 9.588 794 389 6.144 1.396 15.354

Industria eta energia 36.119 31.586 1.616 286 496 2.135 29.057

Eraikuntza 25.045 19.082 792 417 3.365 1.389 20.832

Merkataritza, konponketa, ostalaritza, garraioa 

eta komunikazioak
22.897 17.765 887 393 2.551 1.301 19.085

Finantza eta higiezin-jarduerak eta enpresei 

zerbitzuak
41.030 32.071 2.872 567 3.793 1.727 31.895

Bestelako zerbitzu-jarduerak 26.985 23.320 703 319 1.123 1.520 21.819

Gizonezkoak 33.140 27.347 1.444 364 2.363 1.623 26.550

Nekazaritza, abeltzaintza, basozaintza eta 

arrantza
20.465 11.307 648 277 6.835 1.398 17.009

Industria eta energia 37.798 33.265 1.632 262 494 2.145 30.281

Eraikuntza 24.932 18.726 776 372 3.666 1.393 20.780

Merkataritza, konponketa, ostalaritza, garraioa 

eta komunikazioak
27.018 21.051 1.082 411 3.221 1.253 22.123

Finantza eta higiezin-jarduerak eta enpresei 

zerbitzuak
49.814 37.768 4.163 598 5.346 1.939 37.839

Bestelako zerbitzu-jarduerak 33.181 28.598 1.032 353 1.778 1.421 26.351

Emakumezkoak 23.497 19.610 764 359 1.222 1.543 19.409

Nekazaritza, abeltzaintza, basozaintza eta 

arrantza
13.061 5.400 1.150 660 4.460 1.392 11.321

Industria eta energia 29.771 25.237 1.554 377 504 2.099 24.431

Eraikuntza 25.877 21.717 912 750 1.134 1.364 21.221

Merkataritza, konponketa, ostalaritza, garraioa 

eta komunikazioak
18.432 14.205 676 373 1.826 1.352 15.794

Finantza eta higiezin-jarduerak eta enpresei 

zerbitzuak
32.080 26.267 1.556 536 2.211 1.511 25.838

Bestelako zerbitzu-jarduerak 23.891 20.684 540 303 796 1.570 19.556

Iturria: Eustat. Pertsonen eta familien errentaren estatistika



   

9. Taula: Okup. bizt. b. b. errenta, sexu, lanbide eta errenta motaren arabera (euro). 2016 

 

 

 

  

Errenta 

osoa

Lanaren 

errenta

Kapital 

higigarrien 

errenta

Kapital 

higiezinen 

errenta

Jardueren 

errenta
Transferentziak

Errenta 

erabilgarria

Guztira 28.558 23.670 1.121 361 1.821 1.585 23.156

Zuzendari kudetzailea 56.422 44.568 5.426 937 3.670 1.822 42.192

Profesional teknikaria 40.995 34.937 1.584 476 2.543 1.455 31.920

Laguntza-teknikaria 32.903 28.097 1.269 422 1.630 1.486 26.457

Administrariak 30.867 26.161 1.325 422 1.207 1.752 24.987

Merkataria, zerbitzaria 19.014 14.898 638 315 1.807 1.356 16.183

Nekazaria, arrantzalea 22.851 15.157 1.005 396 4.665 1.627 18.903

Langile kualifikatua 28.619 23.421 1.131 329 2.032 1.707 23.618

Makinetako operadorea 30.158 24.964 1.031 277 2.029 1.857 24.809

Kualifikazio gabeko langilea 17.504 14.190 410 183 979 1.742 14.926

Gizonezkoak 33.140 27.347 1.444 364 2.363 1.623 26.550

Zuzendari kudetzailea 64.416 50.795 6.808 916 3.848 2.050 47.560

Profesional teknikaria 47.742 39.866 2.314 512 3.755 1.296 36.448

Laguntza-teknikaria 36.910 31.476 1.537 414 1.951 1.532 29.368

Administrariak 37.903 31.768 1.890 415 1.875 1.956 29.885

Merkataria, zerbitzaria 23.635 18.343 983 376 2.713 1.220 19.618

Nekazaria, arrantzalea 24.170 16.678 704 327 4.883 1.579 19.925

Langile kualifikatua 29.106 23.886 1.121 302 2.094 1.702 24.002

Makinetako operadorea 30.673 25.385 999 261 2.170 1.858 25.214

Kualifikazio gabeko langilea 23.071 19.125 511 199 1.413 1.824 19.399

Emakumezkoak 23.497 19.610 764 359 1.222 1.543 19.409

Zuzendari kudetzailea 40.979 32.537 2.756 977 3.325 1.383 31.820

Profesional teknikaria 36.044 31.319 1.049 451 1.654 1.571 28.598

Laguntza-teknikaria 26.930 23.059 868 434 1.151 1.418 22.119

Administrariak 26.735 22.868 993 426 815 1.632 22.111

Merkataria, zerbitzaria 16.772 13.227 471 285 1.367 1.422 14.517

Nekazaria, arrantzalea 17.863 9.408 2.144 660 3.841 1.810 15.040

Langile kualifikatua 24.236 19.228 1.221 573 1.470 1.745 20.161

Makinetako operadorea 26.515 21.983 1.261 395 1.025 1.851 21.935

Kualifikazio gabeko langilea 12.013 9.321 312 167 552 1.661 10.514

Iturria: Eustat. Pertsonen eta familien errentaren estatistika



   

Hezkuntza-maila 

 

10. Taula: 10 urteko eta gehiagoko Euskal AEko biztanleak, lurralde-eremua eta ikasketa-maila 

aintzat hartuta. 2018/01/01 

 

  
 

 

11. Taula: Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko biztanle okupatuak, sektore ekonomikoari eta 

eskolatze-mailari jarraiki, sexuaren arabera. 1/1/2018 

 

 

 

  

Guztira Analfabetoak
Ikasketarik 

gabeak

Lehen 

mailakoa

Lanbide 

heziketakoak

Bigarren 

mailakoak

Erdi 

nagusiak

Goi 

mailakoak

Euskal AE 1.980.217 6.587 42.961 628.521 358.294 433.947 147.199 362.708

Araba 292.395 705 5.565 95.039 53.499 67.331 22.143 48.113

Bizkaia 1.041.361 3.720 23.714 328.980 180.718 226.958 78.366 198.905

Gipuzkoa 646.461 2.162 13.682 204.502 124.077 139.658 46.690 115.690

Lurralde historikoak

Iturria: Eustat. Hezkuntzaren udal estatistika

Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak

Guztira 929.744 487.193 442.551 142.497 75.322 67.175 476.497 248.313 228.184 310.750 163.558 147.192

Pertsona analfabetoak 463 291 172 45 30 15 212 129 83 206 132 74

Ikasketarik gabeak 4.928 2.979 1.949 761 500 261 2.661 1.605 1.056 1.506 874 632

Lehen mailakoa 174096 100693 73403 27790 16625 11165 87845 50150 37695 58461 33918 24543

Lanbide-heziketakoak 232.472 140.471 92.001 36.276 21.706 14.570 112.770 67.347 45.423 83.426 51.418 32.008

Bigarren mailakoak 171.041 94.798 76.243 28.887 15.894 12.993 86.894 48.598 38.296 55.260 30.306 24.954

Erdi-nagusiak 104.646 39.019 65.627 15.861 5.954 9.907 54.865 20.610 34.255 33.920 12.455 21.465

Goi-mailakoak 242098 108942 133156 32877 14613 18264 131250 59874 71376 77971 34455 43516

Nekazaritza 9.967 7.067 2.900 2.877 2.068 809 4.204 3.060 1.144 2.886 1.939 947

Pertsona analfabetoak 31 28 3 4 2 2 15 14 1 12 12 -

Ikasketarik gabeak 169 145 24 25 21 4 100 92 8 44 32 12

Lehen mailakoa 4.352 2.995 1.357 1.269 898 371 1.664 1.186 478 1.419 911 508

Lanbide-heziketakoak 2.016 1.528 488 694 527 167 769 588 181 553 413 140

Bigarren mailakoak 1.854 1.389 465 556 419 137 826 634 192 472 336 136

Erdi-nagusiak 482 318 164 118 74 44 228 157 71 136 87 49

Goi-mailakoak 1.063 664 399 211 127 84 602 389 213 250 148 102

Gipuzkoa

Iturria: Eustat. Aktibitatearen udal estatistika

EUSKAL AE Araba Bizkaia



   

Emakumeak nekazaritzako elikagaien eta basogintzako eta zurgintzako 

sektorean integratzea 

 

12. Taula: EAEko landa eremuko emakumeak adin taldearen eta lurraldaren  arabera, 2016 

(Kopurua eta %) 

 

 

 

 

13. Taula: EAEko landa eremuko emakumeak ikasketa-mailaren eta adin taldearen arabera, 2016 

(%) 

 

 

 

  

Guztira 45.827 100% 16.283 100% 9.684 100% 19.860 100%

5-25 urte 4.734 10% 1.802 11% 1.116 12% 1.816 9%

26-39 urte 8.240 18% 2.704 17% 1.915 20% 3.621 18%

40-54 urte 13.403 29% 4.958 30% 2.892 30% 5.553 28%

55-64 urte 7.274 16% 2.822 17% 1.251 13% 3.200 16%

65 urte eta gehiago12.178 27% 3.997 25% 2.510 26% 5.670 29%

Iturria: Landa eremuko emakumeak. Eusko Jaurlaritza. Ekonomiaren Garapen 

eta Azpiegitura Saila.

Euskal AE Araba Gipuzkoa Bizkaia

Guztira 
15-25 

urte

26-39 

urte

40-54 

urte

55-64 

urte

65 urte eta 

gehiago

Ikasketarik gabeak 3 2 1 9

Lehen mailakoak 39 30 22 26 46 63

Bigarren mailakoak 30 47 34 34 28 17

Goi-Mailakoak 28 23 42 38 26 11

Guztira 100 100 100 100 100 100

Iturria: Landa eremuko emakumeak. Eusko Jaurlaritza. Ekonomiaren Garapen eta 

Azpiegitura Saila.



   

14. Taula: EAEko nekazal sektorean lanean diharduten emakume titular, titularkideak, lurraldearen 

arabera (%). 2016 

 

 

 

 

15. Taula: Bi urte eta gehiagoko biztanleria, bizi-zonari eta euskara-maila globalari jarraiki, 

sexuaren arabera. 2016 

 

 

 

 

  

Euskal AE Araba Gipuzkoa Bizkaia

Titular/titularkide 40 65 33 28

Ez titular ez titularkide 60 35 67 72

Guztira 100 100 100 100

Zenbatespena

Iturria: Landa eremuko emakumeak. Eusko Jaurlaritza. Ekonomiaren 

Garapen eta Azpiegitura Saila.

Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak

Guztira 2.122.895 1.029.606 1.093.289 314.744 155.082 159.662 1.113.955 535.518 578.437 694.196 339.006 355.190

Landa-eremua 609.285 305.138 304.147 65.943 34.232 31.711 288.237 142.920 145.317 255.105 127.986 127.119

EUSKALDUNAK 335.888 165.780 170.108 20.903 10.304 10.599 141.840 69.095 72.745 173.145 86.381 86.764

- Alfabetatuak 288.003 141.757 146.246 18.263 8.949 9.314 121.908 59.263 62.645 147.832 73.545 74.287

- Erdizka alfabetatuak 34.782 17.408 17.374 1.734 867 867 14.021 6.880 7.141 19.027 9.661 9.366

- Alfabetatugabeak 13.103 6.615 6.488 906 488 418 5.911 2.952 2.959 6.286 3.175 3.111

IA-EUSKALDUNAK 98.373 50.879 47.494 12.851 6.809 6.042 53.087 27.282 25.805 32.435 16.788 15.647

- Alfabetatuak 66.430 34.155 32.275 8.997 4.658 4.339 37.199 19.112 18.087 20.234 10.385 9.849

- Alfabetatugabeak 14.567 7.681 6.886 1.742 976 766 6.846 3.523 3.323 5.979 3.182 2.797

- Pasiboak 17.376 9.043 8.333 2.112 1.175 937 9.042 4.647 4.395 6.222 3.221 3.001

ERDALDUNAK 175.024 88.479 86.545 32.189 17.119 15.070 93.310 46.543 46.767 49.525 24.817 24.708

Gipuzkoa

Iturria: Eustat. Biztanleriaren eta Etxebizitzen Zentsuak. 2016

EUSKAL AE Araba Bizkaia



   

JARDUERA EKONOMIKOA 

 

Nekazaritzako, abeltzaintzako, basogintzako eta arrantzako enpresa-

establezimenduak 

 

16. Taula: Euskal AEko establezimenduak eta pertsona enplegatuak lurralde eremuen eta jarduera 

adarraren arabera (A10) 2019/01/01 

 

 

 

 

17. Taula: Euskal AEko establezimenduak eta pertsona enplegatuak lurralde eremuen eta jarduera 

adarraren eta urtearen arabera 2016-2019 

 

 

 

  

Kopurua
Pertsona 

enplegudunak
Kopurua

Pertsona 

enplegudunak
Kopurua

Pertsona 

enplegudunak
Kopurua

Pertsona 

enplegudunak

Total 174.771 911.267 24.974 152.832 90.621 456.366 59.176 302.069

01. Nekazaritza, abeltzaintza, 

basogintza eta arrantza 
6.485 12.258 2.467 3.568 1.952 4.806 2.066 3.884

01. Nekazaritza, abeltzaintza eta 

ehiza eta Horiekin lotutako zerbitzuak
5.725 8.311 2.423 3.452 1.551 2.266 1.751 2.593

02. Basogintza eta baso-ustiapena 407 1.368 43 x 244 925 120 x

03. Arrantza eta akuikultura 353 2.579 1 x 157 1.615 195 x

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen direktorioa

Euskal AE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Kopurua
Pertsona 

enplegudunak
Kopurua

Pertsona 

enplegudunak
Kopurua

Pertsona 

enplegudunak
Kopurua

Pertsona 

enplegudunak

Euskal AE 175.674 854.114 175.393 874.241 173.849 889.853 174.771 911.267

01. Nekazaritza, abeltzaintza, 

basogintza eta arrantza 
5.907 12.419 6.008 12.461 5.962 12.474 6.485 12.258

Araba/Álava 24.759 140.844 24.870 145.555 24.493 148.666 24.974 152.832

01. Nekazaritza, abeltzaintza, 

basogintza eta arrantza 
1.949 3.365 2.145 3.599 2.157 3.690 2.467 3.568

Bizkaia 91.008 428.032 90.884 438.233 90.196 444.860 90.621 456.366

01. Nekazaritza, abeltzaintza, 

basogintza eta arrantza 
1.917 4.734 1.938 4.806 1.879 4.727 1.952 4.806

Gipuzkoa 59.907 285.238 59.639 290.453 59.160 296.327 59.176 302.069

01. Nekazaritza, abeltzaintza, 

basogintza eta arrantza 
2.041 4.320 1.925 4.056 1.926 4.057 2.066 3.884

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen direktorioa

Euskal AE Araba Bizkaia Gipuzkoa



   

18. Taula: Euskal AEko establezimenduak eta pertsona enplegatuak lurralde eremuen eta jarduera 

adarraren arabera (A10). 2018/01/01 

 

 

Kopurua Pertsona enplegudunak Kopurua Pertsona enplegudunak

Euskal AE 173.849 889.853 5.962 12.474

=< 2 127.562 156.653 5.070 6.440

3tik 5era 24.051 88.236 652 2.240

6tik 9ra 8.906 63.755 115 809

10etik 14ra 4.250 49.684 37 444

15etik 19ra 2.225 37.185 52 851

20tik 49ra 4.434 134.259 27 779

50tik 99ra 1.434 99.624 6 432

100etik 249ra 739 111.883 3 479

250tik 499ra 164 57.213 - -

>= 500            84 91.361 - -

Araba 24.493 148.666 2.157 3.690

=< 2 17.040 21.404 1.901 2.366

de 3 a 5 3.783 13.896 207 712

de 6 a 9 1.462 10.437 28 191

de 10 a 14 684 7.951 10 x

de 15 a 19             366 6.105 5 x

de 20 a 49             760 22.741 5 159

de 50 a 99             223 15.395 1 x

de 100 a 249           132 20.555 - -

de 250 a 499           29 10.070 - -

>= 500            14 20.112 - -

Bizkaia 90.196 444.860 1.879 4.727

=< 2 67.512 82.399 1.569 1.960

de 3 a 5 11.909 43.689 209 733

de 6 a 9 4.340 31.086 49 352

de 10 a 14 2.007 23.563 19 230

de 15 a 19             1.027 17.174 11 184

de 20 a 49             2.205 66.827 14 412

de 50 a 99             722 50.407 5 377

de 100 a 249           339 50.526 3 479

de 250 a 499           86 29.805 - -

>= 500 49 49.384 - -

Gipuzkoa 59.160 296.327 1.926 4.057

=< 2 43.010 52.850 1.600 2.114

de 3 a 5 8.359 30.651 236 795

de 6 a 9 3.104 22.232 38 266

de 10 a 14 1.559 18.170 8 x

de 15 a 19             832 13.906 36 x

de 20 a 49             1.469 44.691 8 208

de 50 a 99             489 33.822 - -

de 100 a 249           268 40.802 - -

de 250 a 499           49 17.338 - -

>= 500            21 21.865 - -

Guztira
Nekazaritza, abeltzaintza, 

eta arrantza 

(x) Isilpekotasun arrazoiak direla-eta babestutako laukia

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen direktorioa



   

 

19. Taula: Euskal AEko establezimenduak eta pertsona enplegatuak sexu, lurraldea eta jarduera 

adarraren arabera (A21). 2018/01/01 

 

 
 

 
 

 

20. Taula: Establezimenduak eta pertsona enplegudunak Euskal AEn, lurralde eta jarduera-

adarraren arabera (A10 eta A64). 2018/01/01 

 

 

 

  

Kopurua
Pertsona 

enplegudunak
Gizonak Emakumeak Kopurua

Pertsona 

enplegudunak
Gizonak Emakumeak Kopurua

Pertsona 

enplegudunak
Gizonak Emakumeak

Guztira 24.493 148.666 85.742 62.924 90.196 444.860 246.527 198.333 59.160 296.327 165.541 130.786

Nekazaritza, 

abeltzaintza, 

basogintza eta arrantza 

2.157 3.690 2.932 758 1.879 4.727 3.752 975 1.926 4.057 3.027 1.030

Gipuzkoa

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen direktorioa

Araba Bizkaia 

Kopurua
Pertsona 

enplegudunak
Gizonak Emakumeak

Guztira 173.849 889.853 497.810 392.043

Nekazaritza, 

abeltzaintza, 

basogintza eta arrantza 

5.962 12.474 9.711 2.763

Guztira

Kopurua
Pertsona 

enplegudunak
Kopurua

Pertsona 

enplegudunak
Kopurua

Pertsona 

enplegudunak
Kopurua

Pertsona 

enplegudunak

Guztira 173.849 889.853 24.493 148.666 90.196 444.860 59.160 296.327

01. Nekazaritza, 

abeltzaintza, basogintza 

eta arrantza 

5.962 12.474 2.157 3.690 1.879 4.727 1.926 4.057

01. Nekazaritza, 

abeltzaintza eta ehiza eta 

Horiekin lotutako zerbitzuak

5.333 8.824 2.119 3.572 1.486 2.366 1.728 2.886

02. Basogintza eta baso-

ustiapena
395 1.266 37 x 249 843 109 x

03. Arrantza eta akuikultura 234 2.384 1 x 144 1.518 89 x

(x) Isilpekotasun arrazoiak direla-eta babestutako laukia

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen direktorioa

Euskal AE Araba Bizkaia Gipuzkoa



   

21. Taula: Establecimientos comerciales y personas empleadas en la CAPV por grupo de actividad 

según territorio histórico. 01/01/2018 

 

 

 

 

Nekazaritzako, elikagaigintzako eta basogintzako zurgintzako 

azpisektoreak 

 

1.- NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, EHIZA ETA HORIEKIN LOTUTAKO ZERBITZUAK 

 

22. Taula: Labore iraunkorren eta ez-iraunkorren ustiategiak 

 

 

 

  

Nº.  
Personas 

empleadas
Nº. 

Personas 

empleadas
Nº. 

Personas 

empleadas
Nº. 

Personas 

empleadas

Total 39.738 128.801 5.127 18.494 21.072 67.057 13.539 43.250

462. Comercio al por mayor 

de materias primas 

agrarias y de animales vivos

227 531 49 133 86 168 92 230

Fuente: EUSTAT. Directorio de actividades económicas

CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0111 Zerealen (arroza salbu), lekadunen 

eta olio-hazien laborantza
457 512 469 385 527 589 574 745

0113 Barazkien, sustraien eta tuberkuluen 

laborantza
486 494 425 537 459 450 427 422

0119 Iraunkorrak ez diren beste 

laborantza batzuk
134 155 103 121 103 111 104 98

0121 Mahatsondoen laborantza 612 734 675 667 714 818 859 945

0122 Fruitu tropikalen eta subtropikalen 

laborantza
13 14 11 10 11 14 15 17

0124 Hezurra eta pipitak dituzten fruituen 

laborantza
26 44 34 43 54 45 49 35

0125 Beste fruta-arbola eta zuhaixka eta 

fruitu lehorren laborantza
13 14 9 9 11 8 19 15

0126 Olio fruituen laborantza - 8 8 8 10 9 8 5

0129 Beste laborantza iraunkor batzuk 263 248 20 13 13 13 - 2

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen direktorioa

IRAUNKORRAK EZ DIREN LABORANTZAK

LABORANTZA IRAUNKORRAK



   

23. Taula: Azalera, ekoizpena eta nekazaritza-etekinak. Euskal AE. 2013-2018 

 

 

Azalera 

(Ha)

Mila 

Tm/Hl

Azalera 

(Ha)

Mila 

Tm/Hl

Azalera 

(Ha)

Mila 

Tm/Hl

Azalera 

(Ha)

Mila 

Tm/Hl

Azalera 

 (Ha)

Mila 

Tm/Hl

Garia 22.889 125.890 25.007 161.295 23.368 121.514 24.705 142.054 24.460 122.299

Garagarra 13.107 57.671 13.345 84.741 14.097 59.207 13.632 64.070 14.870 62.454

Oloa 6.608 33.040 6.368 38.208 5.683 21.595 6.650 27.930 7.206 33.868

Zekalea 60 240 181 815 271 949 424 1.569 212 890

Artoa 176 545 5 22 9 37 28 109 13 42

Patata goiztiarra 105 2.174

Garai ert. patata 617 22.928 366 15.376 385 16.720 385 13.956 600 20.400

Patata berantiarra 863 38.738 816 32.251 848 33.080 890 30.658 677 20.269

Kont. erein-patata 496 7.927 450 7.557 493 9.091 493 8.716 493 7.695

Patata orotarra 1.585 63.840 1.182 47.627 1.233 49.800 1.275 44.614 1.277 40.669

Azuk. erremol. 1.600 111.273 1.659 156.776 2.017 186.573 2.045 204.500 2.240 163.520

Soia 1.035 2.200 1.022 3.577 834 2.335 516 1.677 553 1.548

Ekilorea 2.648 7.204 1.172 3.223 1.868 4.110 1.129 3.161 1.932 3.864

Zuhain-artoa 944 42.061 569 23.898 610 29.890 707 28.987 669 27.429

Alfalfa 533 22.688 340 13.600 274 11.097 311 13.684 326 14.691

Beza 1.139 25.253 522 11.849 524 11.607 323 10.013 319 8.613

Aza 85 2.207 31 856 31 849 31 868 30 825

Letxuga 397 9.052 106 3.033 106 3.117 106 2.544 93 3.176

Tomatea 289 5.993 55 1.441 55 1.630 55 1.455 57 1.163

Piperra 213 2.821 45 800 45 911 45 761 47 747

Azalorea 36 639 8 194 8 190 8 185 8 185

Baratxuria 46 315 9 72 9 76 9 70 8 70

Tipula 78 1.492 18 468 18 536 18 504 15 450

Lekak 267 2.917 77 947 77 928 77 872 77 750

Ilarrak 62 364 44 304 44 312 44 308 43 282

Habak. 34 166 13 91 25 170 25 180 21 65

Erald. mahatsa 14.172 99.592 13.252 96.688 13.322 89.997 13.541 87.066 13.376 71.525

Ardoa 879.393 843.044 737.636 804.310 611.940

MAHASTIZAINTZAKO ETA ARDOGINTZAKO PRODUKTUAK

Datu eza

*Patataren ekoizpena eta azalera barne

*Azalera eta ekoizpen ziurtatua bakarrik

BAZKAK

BARATZEZAINTZAKO PRODUKTUAK

2018 2016 2015 2014 2013

ZEREALAK

PATATA

LABORE INDUSTRIALAK



   

ABELTZAINTZAKO EKOIZPENA 

 

24. Taula: Behi-azienden ustiategiak (2005-2017) 

 

 
 

 

25. Taula: Behi-azienda kopurua 2007-2017 (esnearen eta haragiaren ekoizpena) 

 

 
 

 
 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 1 - 4 1.024 880 784 654 592 532 474 383 326 314 272 233 209

 5 - 9 191 174 130 119 100 75 79 74 72 62 55 53 53

 10 - 19 199 163 135 121 122 106 92 76 67 68 69 61 62

 20 - 49 238 219 200 180 161 157 141 133 133 126 112 108 107

 50 - 99 140 130 123 125 123 112 105 109 107 106 111 108 99

> 100 70 67 68 63 62 66 63 57 57 59 54 56 58

GUZTIRA 1.862 1.633 1.440 1.262 1.160 1.048 954 832 762 735 673 619 588

 1 - 2 1.786 1.700 1.544 1.508 1.487 1.409 1.328 1.323 1.325 1.220 1.207 1.198 1.177

 3 - 4 1.229 1.177 1.142 1.118 1.065 1.010 974 949 894 915 876 831 811

 5 - 9 1.423 1.340 1.327 1.277 1.224 1.214 1.162 1.113 1.116 1.076 1.047 1.041 1.037

 10 - 19 858 828 801 789 764 733 759 745 715 725 731 711 679

 20 - 49 492 479 470 466 480 523 463 456 451 446 441 458 471

 > 50 179 181 191 190 194 166 186 174 185 195 187 201 200

GUZTIRA 5.967 5.705 5.475 5.348 5.214 5.055 4.872 4.760 4.686 4.577 4.489 4.440 4.375

7.829 7.338 6.915 6.610 6.374 6.103 5.826 5.592 5.448 5.312 5.162 5.059 4.963

OHARRA:  Ustiategiak bereizteko irizpidea::

Jezteko ustiategiak: [1,5 * (esnea ekoitizi ahal den eme kopurua > 2 urte)] > [Haragi ekoitzi ahal den eme kopurua > 2 urte]

Haragi ustiategiak: [1,5 * ( esnea ekoitizi ahal den eme kopurua > 2 urte )] ≤ [ Haragi ekoitzi ahal den eme kopurua > 2 urte]

JEZTEKO 

USTIATEGIAK

HARAGI 

USTIATEGIAK

GUZTIRA

EUSKADI

Eme 

kopurua 

>2 urte

BEHI-AZIENDEN USTIATEGIAK EAE 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Esnea 

ekoizteko 

gaitasuna

27.546 26.028 24.898 23.907 22.644 20.831 20.386 20.565 19.968 19.753 19.788

Haragia 

ekoizteko 

gaitasuna

49.938 49.159 48.977 48.390 47.691 45.946 46.015 46.723 46.305 47.112 47.968

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila

24 hilabete 

eta 

gehiagoko 

behi-aziendak

Emeak

Gutxienez 

 behin 

erditzea

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Zuzeneko salmenta 4.695.000 4.392.000 4.080.000 4.123.500 3.895.000 4.382.000 4.054.157 3.654.923 3.115.831 3.547.497 3.876.187

Zentralei saltzea 201.971.287 192.603.683 187.120.441 175.203.820 166.582.648 162.064.295 157.359.088 163.290.194 167.717.069 169.276.602 175.659.400

Merkaturatutako 

esnea guztira
206.666.287 196.995.683 191.200.441 179.327.320 170.477.648 166.446.295 161.413.245 166.945.117 170.832.901 172.824.099 179.535.587

GUZTIRA 

(merkaturatua + 

kontsumitua)

215.053.787 204.915.683 198.832.941 186.874.320 177.937.648 173.531.295 168.484.420 173.753.913 177.396.114 179.225.983 186.014.517

EUSKADI
BEHI-ESNEAREN EKOIZPENA (litroak)

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila



   

26. Taula: Behi-esnearen produkzioa 2007-2017 (litroak) 

 

 
 

 

27. Taula: Behi-azienda hilketa 2005-2017 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

28. Taula: Ardi-azienden ustiategiak (2007-2017) 

 

 
 

 

  

EUSKADI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Abelburu batek 

ekoiztutako esnea 

(litroak)

7.807,08 7.872,89 7.985,90 7.816,72 7.858,05 8.330,44 8.264,71 8.449,01 8.884,02 9.073,36 9.400,37

EUSKADI

Behiak 

Hildako  

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako  

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako  

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako  

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

BEHIAK 

GUZTIRA
106.284 29.526 87.872 24.668 79.351 23.017 76.213 21.912

2007 20082005 2006

EUSKADI

Behiak 

Hildako  

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako  

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako  

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako  

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

BEHIAK 

GUZTIRA
73.376 21.014 61.965 17.903 56.243 16.218 49.094 14.080

2009 2010 2011 2012

EUSKADI

Behiak 

Hildako  

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako  

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako  

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako  

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako  

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

BEHIAK 

GUZTIRA
49.460 13.740 49.592 13.280 43.651 12.465 42.794 12.511 42.696 12.258

2013 2014 2015 2016 2017

Euskadi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pisua kanalean guztira 

Hildako abelburu 

bakoitzeko (kg)

277,8 280,73 290,07 287,51 286,39 288,92 288,36 286,8 277,8 267,79 285,56 292,35 287,1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1etik 99ra 4.883 5.094 5.443 5.548 5.549 5.355 5.343 5.313 5.274 5.257 5.282

100 - 199 279 274 472 300 300 223 204 205 168 187 168

200 - 399 175 157 198 175 175 133 130 117 113 106 95

400 - 599 43 30 42 33 33 29 29 29 41 19 18

600 - 999 15 12 12 14 14 12 13 11 13 12 11

≥ 1.000 3 6 6 4 4 3 3 3 3 2 3

GUZTIRA 5.318 5.573 6.173 6.074 6.075 5.755 5.722 5.678 5.612 5.583 5.577

EUSKADI

Eme-

geruzaren 

arabera 

>2 urte

Iturria: Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila



   

29. Taula: Ardi-azienden kopurua 2007-2017 (esne-ekoizpena) 

 

 
 

 

30. Taula: Ardi-esnearen produkzioa 2007-2017 (litroak) 

 

 
 

 
 

 

31. Taula: Ardi-azienda hilketa (2007-2017) 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ardiak > 2 urte Jeztea 126.256 122.763 124.345 118.755 114.449 109.303 102.783 93.817 89.742 84.133 79.302

Iturria: Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kontsumitzaileei zuzenean 

saltzea
469.000 462.500 423.000 387.500 370.000 337.500 332.000 359.531 420.699 453.870 463.807

Esnezentralei 4.418.400 3.865.000 3.574.000 3.559.000 3.255.500 3.236.770 2.557.520 3.422.866 3.669.500 3.928.335 3.591.166

Guztira merkaturatua 4.887.400 4.327.500 3.997.000 3.946.500 3.625.500 3.574.270 2.889.520 3.782.397 4.090.199 4.382.205 4.054.973

GUZTIRA (merkaturatua + 

kontsumituta)
9.274.900 9.309.250 8.781.145 8.592.645 7.945.094 7.398.889 7.115.901 7.995.193 8.429.431 9.432.222 9.898.368

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitua Saila

EUSKADI
ARDI-ESNEAREN PRODUKZIOA (LITROAK) 

EUSKADI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Abelburu batek 

ekoiztutako 

esnea (litroak)

73,46 75,83 70,62 72,36 69,42 67,69 69,23 85,22 93,93 112,11 124,82

EUSKADI

Ardiak

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

ARDIAK GUZTIRA 130.450 1.111 122.288 996 100.023 798 74.217 628

20102007 2008 2009

EUSKADI

Ardiak

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

ARDIAK GUZTIRA 61.507 530 51.861 418 51.955 398 54.032 411

20142011 2012 2013

EUSKADI

Ardiak

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

ARDIAK GUZTIRA 49.995 389 56.898 449 61.884 475

2015 2016 2017



   

32. Taula: Ahuntz-azienden ustiategiak (2007-2017) 

 

 
 

 

33. Taula: Ahuntz-azienden kopurua 2007-2017 (esne-ekoizpena) 

 

 
 

 

34. Taula: Ahuntz-esnearen produkzioa (2007-2017) 

 

 
 

 
 

 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1etik 29ra 2.030 2.085 2.132 1.961 2.224 2.062 2.110 2.162 2.190 2.210 2.216

30-49 57 55 43 46 42 46 50 48 40 47 68

50-99 22 25 24 25 26 19 18 14 20 18 19

100-199 8 8 5 4 6 6 4 4 4 2 4

200-299 2 0 3 3 4 2 1 0 0 1 2

> 400 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

2.119 2.174 2.207 2.039 2.302 2.136 2.183 2.228 2.254 2.278 2.309

Iturria: Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila

Eme-

geruzaren 

arabera 

>2 urte

GUZTIRA

AHUNTZ-AZIENDEN USTIATEGIAK
EUSKADI

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ahuntzak >2 urte 17.570 17.715 17.136 17.777 19.534 18.417 17.030 15.342 15.968 15.581 15.164

Antxumeak 1-2 urte 3.577 3.727 2.847 3.213 3.972 3.556 3.734 4.267 3.305 3.782 4.429

Guztira 21.147 21.442 19.983 20.990 23.506 21.973 20.764 19.609 19.273 19.363 19.593

Iturria: Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kontsumitzaileei zuzenean 

saltzea
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Esne zentralei 44.500 44.000 43.500 42.500 42.000 40.000 38.500 113.638 108.748 119.567 117.488

Guztira merkaturatua 44.500 44.000 43.500 42.500 42.000 40.000 38.500 113.638 108.748 119.567 117.488

GUZTIRA (merkaturatua 

+ kontsumituta)
311.100 308.500 407.650 420.900 437.350 428.250 437.400 737.047 708.853 780.906 768.790

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitua Saila

EUSKADI
AHUNTZ-ESNEAREN PRODUKZIOA (litroak) 

EUSKADI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Abelburu batek ekoiztutako 

esnea (litroak)
14,71 14,39 20,4 20,05 18,61 19,49 21,07 37,59 36,78 40,33 39,24



   

35. Taula: Ahuntz-azienda hilketa 2007-2017 

 

 
 

 
 

  
 

 

36. Taula: Txerri-azienden ustiategiak  (2007-2017) 

 

 
 

 

  

EUSKADI

Ahuntz-azienda

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

AHUNTZ-AZIENDA 

GUZTIRA
384 3 748 6 527 4 442 3

2007 2008 2009 2010

EUSKADI

Ahuntz-azienda

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

AHUNTZ-AZIENDA 

GUZTIRA
640 4 557 4 698 5 872 7

2013 20142011 2012

EUSKADI

Ahuntz-azienda

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

AHUNTZ-AZIENDA 

GUZTIRA
1.140 8 1.220 9 1.938 14

2015 2016 2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ustiategi kopurua 144 117  DE / ND 105  DE / ND 100 108 118 131 138 144

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitua Saila

Gutxienez 5 txerri ugaltzaile edo 10 gizentzeko txerri dituzten ustiategiak

DE: Datu Eza

TXERRI-AZIENDEN USTIATEGI PROFESIONALAK



   

37. Taula: Txerri-azienda hilketa 2007-2017 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

38. Taula: arrautza-ekoizpena (2007-2017) 

 

 
 

 
 

 

  

EUSKADI

Txerri-azienda

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

TXERRI-AZIENDA 

GUZTIRA
50.208 4.270 42.112 3.462 44.865 4.104 19.934 1.954

201020092007 2008

EUSKADI

Txerri-azienda

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

TXERRI-AZIENDA 

GUZTIRA
10.889 1.116 9.809 1.075 8.596 997 8.675 986

2011 2012 2013 2014

EUSKADI

Txerri-azienda

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

Hildako 

abereak 

(kopurua)

Pisua 

kanalean 

guztira (Tm.)

TXERRI-AZIENDA 

GUZTIRA
9.502 1.088 10.040 1.138 10.995 1.256

2015 2016 2017

CAV 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pisua kanalean guztira 

hildako abelburu 

bakoitzeko (kg)

85,05 82,21 91,47 98,02 102,49 109,59 115,98 113,66 114,5 113,35 114,23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Oilo kopurua 1.538.065 1.398.665 1.391.965 1.385.890 1.308.812 1.300.072 1.154.658 1.248.365 1.274.485 1.219.422 1.234.719

Ekoizpena (Milaka dozena) 34.206 32.034 31.874 31.606 30.943 30.372 26.824 29.394 29.827 27.704 30.048

Produkzioaren balioa (mila 

eurotan)
29.419,25 27.412,66 26.916,30 26.195,50 25.459,56 36.143,62 25.239,17 26.889,78 27.089,48 21.099,01 28.452,43

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitua Saila

EUSKADI
ARRAUTZAK

EUSKADI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Urteko dozenaka ekoizpena 

oilo bakoitzeko
22,24 22,9 22,9 22,81 23,64 23,36 23,23 23,55 23,4 22,72 24,34



   

39. Taula: Nekazaritzaren produkzioa abeltzaintzarenarekin konbinatua 2012-2019 (ustiategi 

kopurua) 

 

 
 

 

2.- BASOGINTZA ETA BASO-USTIAPENA  

 

40. Taula: Euskal AEko establezimenduak, lurralde historiko, eskualde eta JESN-2009ren arabera. 

2012-2019 

 

 
 

 

  

EAE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0150 Nekazaritzaren produkzioa 

abeltzaintzarenarekin konbinatua
428 551 628 789 882 795 766 979

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen direktorioa

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0210 Basogintza eta beste baso-jarduera batzuk 130 115 111 53 55 66 72 67

0220 Zuraren ustiapena 78 77 82 85 98 94 93 95

0230 Basa produktu biltzea, zura izan ezik 3 1 1 1 1 1 1 -

0240 Basogintzarako laguntza-zerbitzuak 195 204 220 233 246 252 229 245

GUZTIRA 406 397 414 372 400 413 395 407



   

41. Taula: Euskadiko Baso Mapa. 2018 

 

 
 

  

Erabilera Azalera herribasoak (%)

Basoa 184.962 59,3

Landatzeko basoak 202.021 27

Galeria-basoa 4.815 13,6

Sastrakadia 41.240 41,5

Belardiak 12.086 58,5

Goialdeko landarerik ez duen mendia 10.754 62,7

Nekazaritzakoa 87.700 7,4

Artifiziala 37.639 2,5

Hezegunea 614 5,4

Ura 4.579 2,7

Estuarioak 156 0,2

Autobideak eta autobiak 6.835 3,1

Gidatzeko azpiegiturak 752 17,7

Meatzeak - zabortegiak - hondakindegiak 2.314 22,9

Hesiak dituen zelaia 5.085 6,4

Zelaia 87.247 7,3

Larrea-sasia 34.139 53,1

Guztira 722.939 31,7

Erabileren banaketa (ha)

Iturria: EUSTAT, Basoen inbentarioa 2018



   

3.- ELIKADURA INDUSTRIA 

 

42. Taula: Edariak ekoizten dituzten Euskal AEko establezimenduak 

 

 
 

 

43. Taula: Euskal AEko barne produktu gordina, eskaintzaren eta eskariaren osagaien eta 

hiruhilekoen arabera. Uneko prezioak (milaka euro). 02/2019 

 

 
 

 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1101 Edari alkoholdunen distilazioa, 

errektifikazioa eta nahasketa
22 23 14 9 6 5 5 7 8 9 9 11

1102 Ardoak egitea 590 515 492 466 447 451 453 442 436 428 422 413

1103 Sagardoa eta frutatik eratorritako 

beste edari hartzitu batzuk egitea
69 68 63 62 53 55 55 55 42 51 51 59

1105 Garagardoaren fabrikazioa 1 3 4 4 3 13 17 18 22 26

1107 Alkoholik gabeko edarien fabrikazioa; 

ur mineralen eta botilaratutako beste ur 

batzuen ekoizpena

5 7 6 8 8 10 12 12 7 5 5 5

GUZTIRA 686 613 576 548 518 525 528 529 510 511 509 514

Iturria: EUSTAT. Jarduera ekonomikoen direktorioa

EAEko establezimenduak

I II

NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA, ARRANTZA 634.699 659.408 167.370 151.000

INDUSTRIA ETA ENERGIA 16.057.783 16.773.945 4.206.596 4.293.293

Manufaktura-industria 13.888.496 14.557.299 3.649.067 3.719.539

ERAIKUNTZA 3.816.430 4.033.140 1.033.646 1.039.714

ZERBITZUAK 45.914.308 47.623.451 12.170.522 12.284.868

Merkataritza, ostalaritza eta garraioa 13.868.490 14.576.488 3.712.999 3.752.401

Herri administrazioa, hezkuntza, osasun eta gizarte zerbitzuetako jarduerak 11.095.570 11.435.456 2.912.554 2.940.461

-Gainerako zerbitzuak 20.950.248 21.611.507 5.544.969 5.592.006

BALIO ERANTSI GORDINA oinarrizko prezioetan 66.423.220 69.089.944 17.578.134 17.768.874

PRODUKTUEN GAINEKO ZERGA GARBIAK 7.274.155 7.718.760 1.995.946 2.000.627

BARNE-PRODUKTU GORDINA merkatu-preziotan 73.697.375 76.808.704 19.574.079 19.769.501

Erreferentzia urtea, 2015

Urtaroen eta egutegiaren eragina zuzendutako datuak

Iturria: EUSTAT. Hiruhileroko kontuak

2017 2018
2019



   

44. Taula: EAEko makromagnitude nagusienen bilakaera 2012-2018 (milaka euro) 

 

 
 

 

  

Produktuka eta produktu-multzokako 

makromagnitudeak

2012ko 

behin betiko 

balioa

2013ko 

behin betiko 

balioa

2014ko 

behin betiko 

balioa

2015ko 

behin betiko 

balioa

2016ko 

behin betiko 

balioa

2017ko 

behin betiko 

balioa

2018ko 

behin betiko 

balioa

Nekazaritzako azken ekoizpena 461.477,40 458.127,80 510.389,20 523.455,40 545.966,00 559.794,60 514.964,70

Nekazaritzako azken Ekoizpena 244.847,70 233.956,00 250.584,40 277.777,70 284.830,10 285.010,30 297.852,10

Zerealak 54.117,70 36.830,70 33.482,20 31.266,40 43.182,90 37.600,00 40.722,70

Lekadunak 2.347,80 3.177,60 4.185,90 5.215,50 4.832,80 4.324,40 4.974,30

Patata 8.550,20 9.370,50 9.322,60 10.287,40 11.593,50 13.774,90 11.902,80

Azukre-erremolatxa 7.475,30 6.012,20 8.009,70 6.851,10 5.173,60 5.896,20 3.527,30

Beste industrial batzuk 1.408,60 1.755,80 1.452,80 2.391,10 2.012,60 2.192,80 3.208,50

Barazkiak 69.296,30 67.166,80 67.100,80 74.788,20 74.172,00 73.023,60 66.072,70

Frutak 15.717,00 14.701,00 16.759,60 20.330,50 15.779,90 18.331,30 15.880,00

Mahastiak 66.478,80 75.492,10 92.521,80 107.199,40 120.354,00 122.059,10 143.938,40

Bestelakoak 19.455,90 19.449,30 17.749,10 19.448,20 7.728,70 7.807,90 7.625,50

Abeltzaintzako azken ekoizpena 171.592,10 176.736,70 194.085,00 179.900,80 181.745,00 181.909,00 182.775,00

Animaliak/Behi-haragia 49.614,90 62.205,30 69.856,90 56.818,50 59.018,10 51.057,80 50.575,00

Animaliak/Ardo-txakurra 7.323,50 6.413,00 6.595,90 7.110,90 5.113,80 6.077,10 6.242,00

Animaliak/Txerri-haragia 2.546,60 2.475,40 3.367,80 3.514,90 3.677,00 3.779,70 3.829,40

Behi-esnea 57.924,80 61.179,50 64.358,60 59.852,10 61.089,40 64.266,30 60.064,40

Arrautzak 33.806,10 22.955,70 24.992,80 25.023,90 22.795,60 25.294,90 30.725,40

Bestelakoak 20.376,30 21.507,90 24.913,00 27.580,50 30.051,10 31.433,10 31.338,80

Azken Baso Ekoizpena 35.500,30 37.585,10 45.312,00 46.451,20 58.361,40 71.930,40 58.444,90

Pino Insignis zura 25.363,10 28.473,40 35.999,20 37.119,70 43.321,80 57.790,80 40.578,80

Bestelakoak 10.137,10 9.111,70 9.312,80 9.331,50 15.039,60 14.139,70 17.866,20

Beste ekoizpen batzuk 9.537,40 9.850,00 20.407,80 19.325,70 21.029,60 20.944,90 21.521,50

BITARTEKO KONTSUMOAK 180.473,30 175.676,90 188.180,80 195.764,80 187.813,40 193.945,10 196.372,10

DIRULAGUNTZAK 67.188,10 63.144,70 59.999,00 65.696,20 65.974,80 65.930,20 62.996,80

AMORTIZAZIOAK 55.591,20 59.391,50 80.852,60 81.701,80 82.011,90 82.726,20 81.186,60

BALIO ERANTSI GORDINA MERKATUKO 

PREZIOETAN
281.004,10 282.450,90 322.208,40 327.690,60 358.152,50 365.849,50 364.221,40

BALIO ERANTSI GORDINA FAKTOREEN 

KOSTUAN
348.192,20 345.595,60 382.207,40 393.386,80 424.127,40 431.779,70 427.218,20

BALIO ERANTSI GARBIA: 

NEKAZARITZAKO ERRENTA
292.601,00 286.204,10 301.354,80 311.685,00 342.115,50 349.053,50 346.031,60

Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitua Saila



   

LAN-MERKATUA ETA GIZA KAPITALA 

 

45. Taula: Euskal AEko biztanleria, jarduerarekiko erlazioaren arabera, lurralde-eremuei eta sexuari 

jarraiki. 2018/01/01 

 

 
 

 

46. Taula: Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko biztanleak, jarduerarekiko harremanaren arabera, 

lurralde-arlo eta adin-taldeei jarraiki. 2018/01/01 

 

 
 

 
 

 

  

Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak

EAE 2.180.449 1.057.944 1.122.505 929.744 487.193 442.551 123.927 57.124 66.803 1.126.778 513.627 613.151

Araba 325.518 160.154 165.364 142.497 75.322 67.175 18.926 8.243 10.683 164.095 76.589 87.506

Bizkaia 1.140.662 548.872 591.790 476.497 248.313 228.184 71.240 33.627 37.613 592.925 266.932 325.993

Gipuzkoa 714.269 348.918 365.351 310.750 163.558 147.192 33.761 15.254 18.507 369.758 170.106 199.652

Lurralde historikoak

Iturria: Eustat. Aktibitatearen udal estatistika

Biztanleria aktiboa

Guztira Biztanleria landuna Biztanleria langabea Biztanleria ez-aktiboa

Guztira 16-24 urte 25-44 urte 45-64 urte >=65 urte Guztira 16-24 urte 25-44 urte 45-64 urte >=65 urte

EAE 1.856.140 167.963 559.356 649.446 479.375 929.744 40.238 436.048 445.851 7.607

Araba 273.781 24.881 87.223 95.064 66.613 142.497 6.753 67.992 66.706 1.046

Bizkaia 979.147 85.030 291.804 346.037 256.276 476.497 18.258 223.410 230.932 3.897

Gipuzkoa 603.212 58.052 180.329 208.345 156.486 310.750 15.227 144.646 148.213 2.664

Guztira Biztanleria landuna

Lurralde historikoak

Guztira 16-24 urte 25-44 urte 45-64 urte >=65 urte Guztira 16-24 urte 25-44 urte 45-64 urte >=65 urte

EAE 123.927 8.250 59.407 56.241 29 802.469 119.475 63.901 147.354 471.739

Araba 18.926 1.274 9.502 8.147 3 112.358 16.854 9.729 20.211 65.564

Bizkaia 71.240 4.610 33.743 32.874 13 431.410 62.162 34.651 82.231 252.366

Gipuzkoa 33.761 2.366 16.162 15.220 13 258.701 40.459 19.521 44.912 153.809

Lurralde historikoak

Iturria: Eustat. Aktibitatearen udal estatistika

Biztanleria langabea Biztanleria ez-aktiboa



   

47. Taula: Euskal AEko 16 urte eta gehiagoko biztanle okupatuak, sektore ekonomikoari eta 

eskolatze-mailari jarraiki, sexuaren arabera. 2018/01/01 

 

 
 

 

Gizarte Segurantzako afiliazioa 

 

48. Taula: Altan dauden afiliatuen egoera erregimen, probintzia eta autonomien arabera. 2019/09 

 

 
 

 

49. Taula: Afiliatuak hileko azken egunean autonomia erkidego, probintzia eta jarduera atalen 

arabera 2009. 2019/09 

 

 
 

  

Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak

Guztira 929.744 487.193 442.551 142.497 75.322 67.175 476.497 248.313 228.184 310.750 163.558 147.192

Pertsona analfabetoak 463 291 172 45 30 15 212 129 83 206 132 74

Ikasketarik gabeak 4.928 2.979 1.949 761 500 261 2.661 1.605 1.056 1.506 874 632

Lehen mailakoa 174.096 100.693 73.403 27.790 16.625 11.165 87.845 50.150 37.695 58.461 33.918 24.543

Lanbide-heziketakoak 232.472 140.471 92.001 36.276 21.706 14.570 112.770 67.347 45.423 83.426 51.418 32.008

Bigarren mailakoak 171.041 94.798 76.243 28.887 15.894 12.993 86.894 48.598 38.296 55.260 30.306 24.954

Erdi-nagusiak 104.646 39.019 65.627 15.861 5.954 9.907 54.865 20.610 34.255 33.920 12.455 21.465

Goi-mailakoak 242.098 108.942 133.156 32.877 14.613 18.264 131.250 59.874 71.376 77.971 34.455 43.516

NEKAZARITZA 9.967 7.067 2.900 2.877 2.068 809 4.204 3.060 1.144 2.886 1.939 947

Pertsona analfabetoak 31 28 3 4 2 2 15 14 1 12 12 -

Ikasketarik gabeak 169 145 24 25 21 4 100 92 8 44 32 12

Lehen mailakoa 4.352 2.995 1.357 1.269 898 371 1.664 1.186 478 1.419 911 508

Lanbide-heziketakoak 2.016 1.528 488 694 527 167 769 588 181 553 413 140

Bigarren mailakoak 1.854 1.389 465 556 419 137 826 634 192 472 336 136

Erdi-nagusiak 482 318 164 118 74 44 228 157 71 136 87 49

Goi-mailakoak 1.063 664 399 211 127 84 602 389 213 250 148 102

Iturria: EusTat. Aktibitatearen udal estatistika

Euskal AE Araba Bizkaia Gipuzkoa

PROBINTZIA 

ZUZENDARITZAK

AUTONOMIA 

ERKIDEGOA (*)

Araubide 

orokorra

Nekazaritzako 

 S.E.

Etxeko 

S.E.E.
S.E.T.A. Ez S.E.T.A.

Besteren 

kontura

Norberaren 

kontura

Araba 133.797 3.160 2.962 18.507 1.860 0 0 160.286

Gipuzkoa 245.125 994 9.713 65.141 1.254 962 202 323.391

Bizkaia 377.705 1.132 15.665 82.043 1.099 2.949 151 480.744

Euskal AE 756.627 5.286 28.340 165.691 4.213 3.911 353 964.421

Araubide orokorra
Langile autonomoen 

araubide berezia

Itsasoko Erregimen 

Berezia SISTEMA 

GUZTIRA

PROBINTZIA ZUZENDARITZAK

AUTONOMIA ERKIDEGOA (*) GIZONAK EMAKUMEAK EZ DAGO GENERORIK GUZTIRA

Araba 2.821 339 0 3.160

Gipuzkoa 839 155 0 994

Bizkaia 1.018 114 0 1.132

Euskal AE 4.678 608 0 5.286

RÉGIMEN GENERAL - Sistema Especial Agrario



   

50. Taula: Hileko azken eguneko afiliazioa atzerritarren altan, erregimen, genero eta probintzien 

arabera. 2019/09 

 

 
 

 

AZPIEGITURAK, EKIPAMENDUAK ETA ZERBITZUAK 

 

51. Taula: Euskal AEko establezimenduetako informazio teknologien magnitude nagusiak  jarduera-

adarraren eta enplegu-geruzaren arabera (%). 2016 

 

 
 

 

  

Gizonak Emakumeak Ed/Ee Gizonak Emakumeak Ed/Ee

Araba 1.950 166 9.049 4.873

Gipuzkoa 547 47 13.629 10.946

Bizkaia 670 59 17.029 14.619 1

EUSKADI 3.167 272 39.707 30.438 1

GUZTIRA 161.715 57.368 1.200.637 937.168 11

Nekazaritzako Gizarte 

Erantzukizun Orokorra
SISTEMA GUZTIRAPROBINTZIA 

ZUZENDARITZAK

Ordenagailu 

pertsonala

Posta 

elektronikoa
Internet

Telefono 

mugikorra
Webgunea

Merkataritza 

elektronikoa(1)

Sektoreak, guztira 86,4 83,7 85 92 49,9 25,6

Lehen Sektorea 53,1 46 51,1 85,2 6,1 3,9

Industria 92,7 91,4 91,2 95,4 64 30,2

Eraikuntza 83,9 80,4 84,1 98,8 31,2 14,2

Zerbitzuak 87,7 85,2 86,1 91 53,4 27,9

Sektoreak, guztira 99,2 98,7 98,1 96,1 88,1 29,7

Lehen Sektorea 94,7 94,7 94,7 100 32 6,4

Industria 99,6 99,3 99,2 97,5 88,8 29,8

Eraikuntza 100 100 98,3 100 79,4 25,8

Zerbitzuak 99 98,4 97,7 95,2 89,5 30,4

Iturria: Eustat. Informazioaren gizartearen inkesta. Lehen sektorea; eta Informazioaren gizartearen inkesta. Familiak

ESTABLEZIMENDUAK GUZTIRA

10 LANGILE EDO GEHIAGOKO ESTABLEZIMENDUAK

(1)Merkataritza elektronikoari buruzko datuek 2015ko abenduari egiten diote erreferentzia

Unitatea: establezimenduen gaineko ehunekoa



   

52. Taula: Euskal AEko lehen sektoreko establezimenduetako Internet konexio mota lurralde 

historikoaren, jarduera-adarraren eta enplegu-geruzaren arabera (%). 2016 

 

 
 

 

  

Guztira ADSL

Kablea 

(zuntz 

optikoa)

Bestelako 

konexio 

finkoak

Guztira

Banda zabaladun 

telefono 

mugikorra

Banda 

zabaleko 

modema

Guztira 82,6 62,6 16,4 10,6 75,9 72,5 31,5

Araba 84,4 64,7 15 10 80,9 77,6 32,9

Bizkaia 78,7 57,3 19 10,7 78,9 75,6 36,3

Gipuzkoa 84,7 65,8 15,5 11,1 65,9 62,2 24,2

Nekazaritza 81,8 64,3 15,5 8 77,6 74,7 31,2

Pesca 98,9 31,4 33,5 58,5 43,9 30,8 36,5

0tik 9ra 82,1 63,3 16,1 9,1 75,8 72,9 30,6

10 eta gehiagokoak 93,5 48 24,7 42,3 77,6 62 51,8

Unitatea: ehunekoa Interneterako sarbidea duten establezimenduen aldean

Iturria: Eustat. Informazioaren gizartearen inkesta. Lehen sektorea

Konexio finkoak Konexio mugigarriak

Lurralde historikoa

Jarduera-adarra

Enplegu-geruzak



   

53. Taula: Euskal AEko establezimenduetan Administrazio Publikoarekin eginiko izapide 

elektronikoak, izapidearen arabera, lurralde, jarduera-sektore eta enplegu-progezuraren arabera. 

Laginketako erroreak (%). 2016 

 

 

Guztira Guztira

% establ. 

ald.
Nekazaritza

Arrantza eta 

akuikultura

% establ. 

ald.
Nekazaritza

Arrantza eta 

akuikultura

Administrazio publikoarekin izapideak edo 

zerbitzuak egiten ditu
68,9 69,5 57 83,2 89,9 77,9

Informazioa lortu 48,5 48,1 54,9 72,5 65,8 77,9

Inprimakiak lortu 45,5 45,3 49,8 70,9 75,8 67

Inprimakiak itzuli 29,3 28,3 49,2 65,6 65,6 65,7

Administrazio prozedura bat modu erabat 

elektronikoan izapidetu
14,2 14,7 4,2 26,8 57,4 2,5

Lizitazio elektronikoko sistema batean 

proposamenak aurkeztu (e-procurement)
4,2 4,5 0 15,6 35,1 0

Enplegatuen gizarte-kotizazioak adierazi 39,3 38,4 54,7 72,3 71,3 73

Sozietateen zerga adierazi 32,3 32,1 36,1 67,7 68,6 67

Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ) 

adierazi
35,1 34 55,5 72,1 67,9 75,5

Zerga bereziak edo aduana-eskubideak 

adierazi
3,1 2,8 9,5 15,9 16 15,8

Beste zapide edo zerbitzu batzuk 3 3 2,3 3,7 2,1 4,9

Unitatea: establezimenduen gaineko ehunekoa

Iturria: Eustat. Informazioaren gizartearen inkesta. Lehen sektorea

Establezimendu guztiak 10 langile edo gehiagoko establezimenduak

Jarduera-adarra Jarduera-adarra
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