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Ingurumen-alderdi batzuei heltzeko urteak behar 
dira, eta horregatik, ezinbestekoa da harago begiratzen 
saiatzea. Klima-aldaketa horren adibide ona da. 
Denbora luzea beharko da gure ekoizpen- eta kontsumo-
prozesuak aldatuz karbono gutxiko ekonomia baterako 
bidea egiteko.

Dena den, ingurumen-arazoak eta haien eraginari 
buruzko zalantzak ez dira aitzakia gisa erabili behar 
hartu beharreko neurri politikoak atzeratzeko. Gaur 
egungo belaunaldiak du etorkizuneko belaunaldien ongi-

zatearen ardura; hortaz, ezinbestekoa da etorkizunaren 
ikuspegi koherentea izatea.

Dokumentu honek epe ertain eta luzeko ikuspuntu 
horren alde egin asmo du. Honelako galderak erantzuten 
laguntzen digu: zein faktorek izango duten eraginik 
handiena ingurumenean, zer erronka dauzkagun 
aurrean, eta nola eboluziona lezaketen datozen urteetan. 
Zalantzarik gabe, ingurune osasungarri baterako bidea 
guztion esku dago, baina ingurumen-politikan hartzen 
ditugun erabakiek biharko etorkizuna ere definituko dute.

AnA Oregi BAstArricA 
Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua

ingurumenAri 
BuruzkO kOntuAk 
AztertzekO, 
etOrkizunA 
gOgOAn izAn 
BehAr dA

“

“
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Euskadiko Ingurumen-egoerak 2030ean izeneko txostenak 
erabakiak hartzeko prozesuan eta gure plangintzaren 
ikuspegia argitzen laguntzen digu, eta hiru eginkizun 
betetzen ditu:

•    Helburu estrategikoak definitzen laguntzen du. 
Gobernuek ahaleginak egiten dituzte ezarritako helburuak 
betetzeko, eta aurreikusitako egoerek aukera ematen dute 
gauzatu beharreko politikaren helburuak eta tresnak behar 
bezala definitzeko.

•   Erabakien legezkotasuna handitzen du, aditu 
eta kudeatzaileekin elkarrizketa irekia izatea 
ahalbidetzen duelako. Etorkizuna miatzen du, interesa 
duten aldeekin elkarrizketa irekia eginez, eta hala, 
erabakien legitimitatea handitzen da.

 
•   Erabakiak hartzen laguntzen du, ziurgabetasunak 

kudeatzen direlako. Egoerei esker, erabakiak hartzeko 
ardura dutenak ziurgabetasuna kudeatzeko gai dira.

Ingurumen-egoerak 2030ean txostena ezin da hartu etorki-
zunaren iragarpentzat. Epe ertain eta luzean sor litezkeen 
erronkak azaltzen ditu eta egoerei aurrea hartzeko lagunga-
rriak izan daitezkeen ikuspuntu berriak aztertzen ditu.

Euskadiko ingurumenaren iragana eta etorkizuna hainbat 
txostenetan aztertu dira, adibidez Euskadiko Ingurumen 
Profila 2013 izenekoan edo politikaren ebaluazioan (III. 
Ingurumen Esparru Programa eta Euskal Ingurumen 
Estrategia 2020). Etorkizuna diseinatzeko, besteak beste, 
dokumentu hau baliatu nahiko genuke.

Txosten hau prestatzeak, inolako zalantzarik gabe, 
berrikuntza eta balio erantsia ekarri ditu. Horri esker, 
eduki probetxugarria lortu dugu, izan ere, euskal gizarteko 
pertsona talde nabarmen batek bere jakintza eta esperientzia 
partekatu du.

Haiek guztiak banan-banan eskertu nahiko nituzke, bene-
benetan, hausnarketa estrategiko garrantzitsu eta berritzaile 
honi egindako ekarpenagatik. Hurrengo belaunaldiekin 
dugun erantzukizunetako bat da.
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0. Sarrera
0.1. Lanaren helburua

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politikako 
sailak IV. Ingurumen Esparru Programa (2015-2020) 
egiteko prozesuari ekin dio. Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen eta Lurralde Politika Saila buru duen plan 
hori Lehendakaritzak X. Legegintzaldiko Plan Estrategiko 
gisa katalogatu du.
 
IV. Ingurumen Esparru Programa lantzeko, lau 
dokumentu hartu dira euskarri: 

•  ingurumen arloan azken hogeita hamar urtean 
jarraitutako ildoak eta egindako aurrerapenak biltzen 
dituen dokumentua (nondik Txostena),

•  III. Ingurumen Esparru Programaren eta Garapen 
Jasangarriaren (2002-2020) Euskal Ingurumen 
Estrategiaren ebaluazioa,

• EAEko Ingurumen Profila 2013 eta
•  Ingurumen-egoerak 2030: Bilakaeraren eta joeren 

perspektiba Euskadin (txosten hau bera).

Dokumentu honek bat egiten du Europar Batasunak 
ezarritako ildo estrategikoekin, zehazki Europar 
Batasunaren 2020ra arteko Ingurumen Arloko VII. 
Ekintza Programa Orokorrarekin. 2014ko urtarrilean 
indarrean jarri den programa horren leloa da «Ongi bizi, 
gure planetaren mugak errespetatuz».

0.1. LANAREN hELBURUA

«2050ean ondo biziko gara, planetaren muga ekologikoak errespetatuz gero. Gure oparotasuna eta 
gure ingurumen osasungarria ekonomia zirkular berritzaile baten emaitza dira. Ekonomia horretan, 
ezer ere ez da alferrik galtzen, eta baliabide naturalak jasangarriro kudeatzen dira; biodibertsitatea 
babesten, baloratzen eta leheneratzen da, eta horrek on egiten dio gure gizartearen erresilientziari. 
Gure karbono-erabilera txikiko hazkundea baliabideen erabileratik bereizita dago aspalditik; horrek 

markatzen du mundu osoan ekonomia seguru eta jasangarri baterako aurrerapausoa.»
Europar Batasunaren 2020ra arteko Ingurumeneko VII. Ekintza Programa
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0. Sarrera
0.1. Lanaren helburua

Gizartea gero eta konplexuagoa eta aldakorragoa 
da, eta bilakaera hori gero eta erritmo azkarragoan 
ari da gertatzen. Horren ondorioz, politika ezin da 
oinarritu iragana ebaluatzen duten kopuruetan soilik. 
Etorkizunerako ikuspegia eduki behar da (ez iragarpen 
soilak), galdera hauei erantzuteko:

•  Zer bilakaera izan lezake ingurumenak Euskadin 
datozen urteetan?

 • Zer faktorek izango dute eragin handiena?

•   Zer erronkari egin beharko die aurre ingurumen-
politikak epe ertain-luzean?

Besteak beste, galdera horiei erantzun nahi die Inguru-
men Egoerak 2030 txostenak. 

Txostenak batik bat Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
Sailari lagunduko dio, gaur hartzen diren erabakiek 
biharko ingurumenean izan lezaketen eragina 
zenbatetsiko baitu. Baina horrez gain, euskal 
administrazioaren beste arlo batzuetara ere ekartzen 
du gogoeta eta eragile ekonomiko eta sozialetara ere 
bai, gizarte jasangarri bati egin ahal dioten ekarpenaren 
ingurukoa. Laburbilduz, epe luzerako pentsamendua 
bideratzen du eta eztabaidarako pizgarria ematen du.

Dokumentua hiru kapitulu nagusitan dago egituratuta:

•  enengo kapituluan Euskadiko gaur egungo ingurumen-
egoera sintetikoki jaso da, 

•  bigarrenean, Euskadiko ingurumenean eragina izan 
dezaketen faktoreak aurkeztu dira, eta azkenik,

•  hirugarrenean, ingurumenaren bilakaerak Euskadin 
2030era arte paira litzakeen egoerak aztertzen dira.   
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0. Sarrera
0.2. Kontzeptu-esparrua

0.2. Kontzeptu-eSparrua

Dokumentu hau egiteko kontzeptu-eskema 
hau bete da:

III. InGuruMeneKo
eSparru-proGraMa 

2011-2014

IKuSpeGIa
 · Bizi-kalitatea

 · Klima-aldaketa
 · Biodibertsitatea

 · Hondakinak
 · Inguru natural garbi eta osasuntsua

 · Baliabide naturalak arduraz 
kontsumitzea

6 HeLBuru eStrateGIKo
  4 Ingurumen arlokoak

 2 Erakunde arlokoak

17 HeLBuru operatIBo

57 JarDuKeta-ILDo

IV. InGuruMen
eSparru proGraMa 
2015-2020
 
 
2030erako IKuSpeGIa

2020 eKIntza-proGraMa:
• Gai lehenetsiak
• Helburu lehenetsiak
• Helburu espezifikoak

InGuruMen-eSparruaK
 · Klima-aldaketa
 · Airea
 · Ura
 · Lurzorua
 · Biodibertsitatea
 · Baliabide materialak
 · Hondakinak

pLanGIntza-
zIKLoKo 
txoStenaK

SeGIMenDu
-aDIerazLeaK. 
Ingurumen-estatistika

pLanGIntzaren 
eBaLuazIoa

InGuruMen-proFILa
Euskadiko ingurumen-
egoerari buruzko dokumentua. 
Adierazleak

InGuruMen-eGoeraK
Ingurumen-panoramaren 
aldaketen joerak, oinarrian 
faktoreak, gidariak, ekintza-
planak eta funtsezko jarduketak 
daudela
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0.Sarrera
0.3. Metodologia

Dokumentu hau lantzeko erabili den metodologia batik 
bat lehen eta bigarren mailako informazioaren bilketan 
oinarritu da.

Alde batetik, dokumentuen azterketa zorrotza 
egin da mundu osoan, Europan nahiz Euskadin, 
ingurumen-egoeraren nahiz herrialdean etorkizunean 
eragina izan lezaketen faktoreen ikuspegi osoa eta 
objektiboa izateko eskura.

Beste alde batetik, 360 º-ko ikuspegia egin da. 30etik 
gora elkarrizketa sakon egin dira (administrazioa, eragile 
ekonomiko eta sozialak eta enpresak) Euskadiren 
iragana eta oraina hainbat arlotan ezagutzeagatik 
hautatu diren zenbait pertsonarekin, ingurumenaren 
etorkizunaren ikuspegi bereizia eta orokorra emateko 
gaitasuna dutelakoan.

0.3. METODOLOGIA

INGURUMEN-EGOERAK EUSKADIN 2030

2030ERAKO 
PROIEKzIOA

· Mundua
· Europa
· Euskadi

2013KO INGURUMEN-
ADIERAzLEAK

· Klima-aldaketa
· Airea
· Ura
· Hondakinak
· Materialak
· Biodibertsitatea
· Lurzorua

360ºko IKUSPEGIA
 
Elkarrizketak eragile garrantzitsuei:

· Eusko Jaurlaritza
· Toki-administrazioa
·  Eragile ekonomikoak eta gizarte 

eragileak
· Enpresak

EREDUAK SORTzEA
 

· Funtsezko dimentsioak
· Egoera aldakorrak
· Mapaketa 
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0. Sarrera
0.4.Elkarrizketatutako pertsonak

0.4. ELKARRIzKETATUTAKO PERTSONAK

ERAKUNDEA ERAKUNDEA
JAKINTzA-
ESPARRUA

JAKINTzA- 
ESPARRUA

Eusko Jaurlaritza Toki Administrazioa

Enpresa

Ingurumen Sailburuordetza

Teknologia, Berrikuntza eta 
Lehiakortasun Sailburuordetza

Lurralde Antolamendu 
Sailburuordetza

Garraio Sailburuordetza 

Ingurumen Sailburuordetza, UrA

Ingurumen Sailburuordetza, 
Ihobe

Euskadiren ordezkaritza 
EBn 

Ingurumen Sailburuordetza

Ingurumen Sailburuordetza

Ingurumen Sailburuordetza

Ingurumen Sailburuordetza

EEE – Energiaren Euskal Erakundea 
Garapen Ekonomiko eta 
Lehiakortasun Saila

Osasun Saila 

Ingurumen Sailburuordetza, 
Ihobe

Ingurumen Sailburuordetza, 
Ihobe

Bizkaiko Foru Aldundia

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Udaltalde 21 nerbioi-Ibaizabal 

Gasteizko Udala

Eudel – Euskadiko Udalen Elkartea

Confebask, Euskal Enpresaburuen 
Konfederazioa 

Gaia – Telekomunikazioe 
Kluster Elkartea

Adima – Ingurumen Klusterra

Indumetal 

Factor CO2

Ingurumen globala

Teknologia, berrikuntza 
eta enpresa-berrikuntzal

Lurraldearen plangintza 

Garraioak eta mugikortasun 
iraunkorra

Uraren arloko plangintza

Ingurumen globala 

Europako lehentasunak ingurumen 
arloan

Enpresak eta ingurumena

Hondakinak eta lurzoru kutsatuak

Biodibertsitatea eta natura-ingurunea

Ingurumen-informazioa

 
Plangintza energetikoa 

Ingurumen-osasuna

Udalen 
jasangarritasuna

Produktuen 
ekodiseinua

Ingurumen globala

Uraren kudeaketa

Eskualdearen ingurumen-
jasangarritasuna

Udalerri arloko ingurumena

Udalerri arloko ingurumena

Eragile ekonomiko eta sozialak

Euskal Herriko Unibertsitatea 

B+I Strategy 

Orkestra – Lehiakortasunerako 
Euskal Institutua

Ikuspegi globala eta gizarte-
mugimenduak

Enpresen estrategia 
eta lehiakortasuna

Euskal ekonomiaren 
lehiakortasuna

Enpresaren ikuspegi orokorra eta 
ingurumena

Teknologien ikuspegi 
orokorra

Merkatu berdeen ikuspegi orokorra

Ekoindustria – Birziklapenaren 
sektorea

Klima-aldaketa



EGOERA
INGURUMEN-1.

1.1. Ingurumenaren gaur egungo egoera Euskadin
1.2.  Administrazioak, eragile ekonomikoek eta enpresek 

gaiari buruz zer pertzepzio duten
1.3. Herritarrek gaiari buruz zer pertzepzio duten
1.4.  Elkarrizketatuek ingurumen-egoerari buruz duten 

pertzepzioaren sintesia
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1. Ingurumen-egoera
1.1. Ingurumenaren gaur egungo egoera Euskadin

1.1. INGURUMENAREN GAUR EGUNGO 
EGOERA EUSKADIN

InGurumen-
esparruak

hONDAKINAK
Hondakin arriskutsu 
nahiz ez-arriskutsuak 

sortzeko joera beherakorra 
da. Hondakinen balorizazio 

material eta energetikoak gora 
egin du, eta hondakindegietaro 
gero eta gutxiagotan botatzen 

dira. Sortutako hondakin 
gehienak birziklatzen

dira.

BALIABIDE 
MATERIALAK
Materialen etxeko 

kontsumoak behera egin 
du, egoera ekonomikoaren 
eta materialaren kontsumoa 

eraginkorragoa izatearen 
ondorioz.

BIODIBERTSITATEA
2012. eta 2013. 

urteetan aurrerapauso 
esanguratsuak egin dira 
Kontserbaziorako Eremu 
Berezien izendapenean, 

kontserbazioan eta 
kudeaketan.

LURzORUA
Artifizializazioaren 

erritmoa geldotu egin 
da, eta artifizializazioaren 

urtetik urterako aldakuntzaren 
ehunekoa erdia baino 

gutxiagora murriztu da. Gero 
eta lurzoru poluitu gehiago 
ikertzen eta leheneratzen 

dira.

KLIMA-
ALDAKETA

2013. urterako ezarritako 
helburuak bete dira; aldi 

horretan, Berotegi Efektuko 
Gasen isuria, orotara, ez da 

iritsi ezarritako 
mugetara.

AIREA
Airearen kalitatea ona 

eta onargarria da ia egunero.
Airearen poluigarrien 

igorpenen joera 
beherakorra da.

URA
Lurgaineko ur-masen 

egoera ekologiko eta fisiko-
kimikoaren bilakaera positiboa 
da, eta positiboa da halaber 

bainurako uraren kalitatearena. 
Lurpeko uraren egoera 

kimikoa, berriz, 
egonkorra da.

Euskadiko 2013ko Ingurumen Profiletik 
abiatuta egin da
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1. Ingurumen-egoera
1.1. Ingurumenaren gaur egungo egoera Euskadin

InGurumen-
esparruak 

hONDAKINAK
Hondakindegian 
desagerrarazteari 

dagokionez, azken urteotako 
balio baxuena erregistratu 

da, hala ere % 49,1 
ingurukoa da oraindik.

BALIABIDE 
MATERIALAK
Kanpoaldearekiko 

mendekotasun handia du EAEk 
baliabide hauei dagokienez. 

Unitateko ezkutuko fluxu handia 
duten materialen inportazioek 

gora egin dute.
BIODIBERTSITATEA

EAEn identifikatutako habitat-
moten uneko kontserbazio-

egoera denetarikoa da oraindik, 
baina haietan % 18 ez daude 

egoera on argi batean.

LURzORUA
Artifizializazioaren erritmoa 

azkarra da oraindik, eta 
artifizializazio berriak, batik bat, 
garraio-azpiegiturak txertatzeko 
plangintzaren berrikuspenetan 

gertatzen dira.

KLIMA-
ALDAKETA

Berotegi Efektuko Gasen 
isurien igoera handiena, 

ehunekotan, garraioaren eta 
zerbitzuen sektoreetan gertatu 

da. Kopuru absolutuetan, 
garraio-sektorean handitu 

da gehiena isuria.

AIREA
nOX-en isurian ia ez da 

murrizketarik egon. 

URA
Bainurako uraren % 1,5 ez da 
heltzen eskatutako gutxieneko 

kalitatera.

Euskadiko 2013ko Ingurumen Profiletik 
abiatuta egin da
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1. Ingurumen-egoera
1.2. Administrazioak, eragile ekonomikoek eta enpresek gaiari buruz zer pertzepzio duten

1.2. ADMINISTRAzIOAK, ERAGILE EKONOMIKOEK
ETA ENPRESEK GAIARI BURUz zER PERTzEPzIO DUTEN

IrItzI orokorra

Euskadin ingurumenaren egoerari buruzko iritzi oroko-
rra arrazoizko modu batean ona dela esan daiteke. 
Azken nota «oso ondo» izan daiteke, nahiz eta argi 

ikusten den gobernantzaren esparruan gauzak hobetu 
behar direla ingurumenari dagokionez, zeharkakota-
suna hobetuz gainerako sektore eta politiketan.

Elkarrizketatutako pertsonek gaur egungo egoera definitzeko gehienetan erabiltzen dituzten terminoak

KRISI 
EKONOMIKOAEUROPA

PREBENTzIOA

PARADIGMA-
ALDAKETA

GOBERNANTzA

BERRIKUNTzA

INGURUMEN-
AzTARNA

EKODISEINUA

KLIMA-
ALDAKETA

ENERGIA
hONDAKINAK

OSASUNA

LEhENGAIAK

KARBONO-
ERABILERA 

TxIKIKO 
EKONOMIA

EKOERAGIN- 
KORTASUNA
EKONOMIA

zIRKULARRA

GARRAIOA
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1. Ingurumen-egoera
1.2. Administrazioak, eragile ekonomikoek eta enpresek gaiari buruz zer pertzepzio duten

eusko JaurlarItza

Euskadin ingurumenaren arloan egindako 
aurrerapausoak motelak direla uste da, oraindik Europar 
Batasunak xedatutako helburuetatik urrun gaudela.

Ingurumenaren kontzeptua ez da barneratu 
Gobernuaren politika guztietan, eta Euskadiko Herri 
Administrazioan ingurumenaren ikuspegi estrategikoa 
beharrezkoa da.

Eskumenen aldetik gaur egun dagoen esparrua 
hain konplexua denez, eta baliabideak urriak, 
mehatxatutako gune eta espezieen babesari dagokionez 
aurrerapausoak hutsaren hurrengoak dira

Herritarrak bereziki sentsibilizatuta daude garraio-azpie-
gituren eraikuntzak daukan eraginari dagokionez; dena 
dela, sentsibilizazio hori ez dator bat herritarrek azpiegitu-
ra horiek erabiltzearen ondorioekin.

Hondakin arriskutsuen kudeaketa barneratuta dago 
Euskadin. Hala ere, nabarmentzekoa da hondakin ho-
rien tratamenduan oraindik bide luzea dagoela egiteko, 
eraginkortasuna areagotzeko eta zerbitzuaren kalitatea 
hobetzeko.

Indarrean dauden Lurraldearen Antolamendurako Gida-
lerroetan ingurumen irizpideak txertatzearen ondorioz, 
familia bakarreko etxebizitzak motelago ugaritzen ari dira. 
Izan ere, etxebizitza horiek lurraldean barreiatuta egoteak 
lurzorua artifizializatzeko beharra handitzen zuen.

«Paradigma-aldaketa betean gaude. Ez dakigu aldaketa 
horrek zenbat iraungo duen, norainokoa izango den, 

eta batez ere, ez dakigu aldaketa horren irtenbidea zein 
izango den»

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
 Sailburuordetza

«Ingurumen-aldagaia ez da ulertu 
lehiakortasun faktore gisa. 

Jauzi kualitatiboa egin behar da, ingurumena 
espezializatze-plusa izan dadin»
Eusko Jaurlaritzako Teknologia, Berrikuntza

 eta Lehiakortasun Sailburuordetza
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tokI-aDmInIstrazIoa

Ingurumen-egoera, oro har, positiboa da; dena dela, 
prebentzioaren esparrutik abiatuta jardun behar da, eta 
herritarrak aktiboki inplikatu behar dira.

Ingurumen-gaietan eskumena daukaten agintari batzuen 
eta besteen arteko koordinazioa behar da, adibidez Foru 
Aldundien, Udalerrien eta Enpresen artean, baliabideak 
optimizatzeko eta eraginkorragoak izateko.

Aurrerapauso handiak egin dira herritarrak ingurumenari 
buruz sentsibilizatzeko eta trebatzeko, eta ingurumen-
gaietan parte hartzera bultzatzeko. Hala ere, ingurumen-
prestakuntza eta -kontzientziazioa ere beharrezkoak dira 
eguneroko ohiturei dagokienez, adibidez automobila 
erabiltzeari dagokionez.

«Euskadin orain arte zuzentze-eskema bat erabili da 
aurreko urteetan sortutako arazo handiak arintzeko; 

hala ere, aurrerantzean prebentzio-eskema erabili behar 
litzateke, gerora arazo gehiago ez sortzeko eta biztanleei 

apurka informazioa eta prestakuntza emateko.»
Bizkaiko Foru Aldundia

enpresa

Euskadin ingurumenaren egoerak urteen joan-
etorrian hobera egiten jarraituko duela jo da, 
ingurumen-araua ugari dagoelako eta merkatuak 
nahiz bezeroek gero eta zorrotzago jokatzen 
dutelako ingurumen-gaietan.

Aldaketarik agerikoena industria-sektorean ikusi 
da. Izan ere, enpresekin oso zorrotz jokatu da 
ingurumen-arloan, eta enpresek, berriz, ahalegin 
handia egin dute ingurumen-eskakizunak betetzeko.

Administrazioan gauzak erraztu egin behar dira, 
eta gainera, arauak bateratu behar dira Autonomia 
Erkidego batzuen eta besteen artean.

«Gure artean geratzeko heldu da ingurumena. 
Industriarentzat/enpresentzat manamendu 

saihestezina da». 
Confebask
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eraGIle sozIalak eta ekonomIkoak

Euskadi da -indizerik txikiena daukaten eskualdeetako bat, 
eta funtsezko alderdia da etorkizuneko hazkunderako; 
hala, Giza Garapen Jasangarrian aurrera egiten jarraitzeko 
oinarriak eskura daude.

Euskadik oso industria lehiakorra daukan arren, bere 
produktuen kalitatean aurrera jauzi egin behar du.

Ingurumen-politikak moteldu egin dira. Izan ere, politika 
horiek Europar Batasunak diseinatzen dituen arren, 
Euskadik abiarazi behar lituzke. Baina krisi ekonomikoaren 
ondorioz horretarako baliabideak oso urriak dira.

Joera positiboa gertatu da hiri-berrantolaketaren 
esparruan. Hiri-kontuetan aurrerapauso handiak egin dira 
Bilbon, Gasteizen eta Donostian.

«Hoberako aldaketa sumatu da azken urteotan; batzuetan oharkabeko aldaketa izan da, 
baina benetan gertatu da. Agian, aldaketarik nabarmenena industria-sektorean gertatu da, 

bertan enpresekin oso zorrotz jokatu baita». 
Orkestra – Lehiakortasunerako Euskal Institutua
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•  Garraioaren, hiriko arazoen, hondakinen eta zaraten 
ondoriozko arazoek eragiten dute kezkarik txikiena. 
Badirudi kezka txikiagoa izateak ez duela zerikusirik 
alderdi horiek ingurumen-eraginean eta bizi-kalitateak 
eduki ahal dituzten ondorioekin.

•  Nahiko zabal dabilen pertzepzio bat da EAEn 
ingurumenaren egoerak hobera egin duela azken 
urteotan (% 56), eta hamarretik batek soilik uste du 
txarrera egin duela. Aldiz, gehienek uste dute mundu 
osoan egoerak txarrera egin duela (% 42).

(EAEko 2011ko Ekobarometro sozialetik ateratako 
informazioa) 

•  Ingurumen-arazoak kezkagarriak dira oraindik ere 
euskal herritar gehienentzat (% 85), eta hamar lagunetik 
hirurentzat oso kezkagarriak dira. Hala ere, apur bat 
behera egin du ingurumenari buruz nahiko kezka handia 
edo oso kezka handia duten pertsonen ehunekoak 
(% 85, 2008ko % 89aren aldean). Horretan eragin handia 
izan dute egoera ekonomikoak eta herria jasaten ari 
den langabeziak. Hala, gora egin du ingurumenari buruz 
kezka txikia duten edo kezkarik ez duten pertsonen 
kopuruak (% 16 dira; 2008an, aldiz, % 10). Irudi lezake 
ingurumenari buruzko gaiek euskal gizartean garrantzi 
handia daukatela, eta une bakoitzeko inguruabarren 
mendean ez daudela.

1.3. hERRITARREK GAIARI 
BURUz zER PERTzEPzIO DUTEN
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•  Ingurumenaren babesak eta poluzioaren aurkako 
borrokak (poluzioa «berehalako eta premiazko arazoa» 
dela) jasotzen duten kalifikazioak apur bat behera 
egin du 2004tik, % 79tik % 72ra, eta gora egin du 
«etorkizunerako arazoa» dela uste dutenen ehunekoak, 
% 16tik % 25era.

•  Euskal gizartean herritar gehienek garrantzi handia 
ematen diote ingurumenaren babesari. % 99ren ustez, 
ingurumenaren babesa oso edo nahiko garrantzitsua 
da. Ehuneko hori 27-EB eta Espainiako abino  
handixeagoa da (% 95 eta % 94, hurrenez hurren).

•  Gainera, % 80k uste du ingurumena babestea 
beharrezkoa dela, nahiz eta horrek kostu ekonomikoa 
eragin.

Garrantzitsuentzat jotzen den ingurumen-arazoa airearen 
poluzioa da (% 38); ondoren, klima-aldaketa (% 11), 
poluzio orokorra (% 9), uraren poluzioa (% 8) eta etxeko 
hondakinen tratamendu (% 7) datoz.

•  Euskal gizartean, herritarren % 57 ingurumena 
babesteko politikak indartzearen alde dago, egoera 
ekonomikoa den bezalakoa izan arren; % 35 politika 
horiek atxikitzearen aldekoa da eta % 4 baizik ez, 
politika horiek murriztearen alde.

•  Euskadin ingurumena babesteko egiten ari diren 
gauzei buruzko balorazioari dagokionez, herritarren 
% 15ek uste du asko egiten ari dela, % 57k 
ezinbestekoa dena egiten ari dela, eta % 18k gutxi 
egiten ari dela.

(2013ko EAEko Ingurumen Soziometrotik ateratako 
informazioa)
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Beste alde batetik, ikus dezakegu herritarrek ez daukate-
la biodibertsitatearen benetako egoeraren berririk. Kasu 
honetan, herritarrek pertzibitzen duten egoera benetakoa 
baino askoz hobea da.

Herritarrek aireari, klima-aldaketari eta urari buruz duten 
iritziak erakusten du horien arduradunek ahalegin handia 
egin behar dutela komunikazioaren aldetik, herritarren ikus-
pegia eta erregistratutako errealitate objektiboa elkarren 
hurbilago egon daitezen.

1.4. ELKARRIzKETATUEK 
INGURUMEN-EGOERARI BURUz DUTEN 

PERTzEPzIOAREN SINTESIA

2013ko Ingurumen Profila

2013ko Hautematea herritarra
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2. Euskadiko ingurumenean eragina izango duten faktoreak
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2.1. SARRERA

Elkarrizketatutako pertsonek faktoreak edo indar eragileak definitzeko gehienetan erabiltzen dituzten terminoak.

Atal honetan, Euskadiko ingurumenean etorkizunean 
eragina izan lezaketen faktoreak agertuko dira. Faktore 
horiek, egin diren elkarrizketetan oinarrituta identifikatu 
dira.

Talde handi bitan egituratu dira faktore horiek:

•  Funtsezko faktoreak, zeharkako faktoreak dira, 
elkarrizketatutako pertsona askok aipatuak.

•  Gaien araberako faktoreak identifikatutako zazpi 
ingurumen-esparruen faktore espezifikoak dira. 
Elkarrizketatutako pertsonek sarrien identifikatu 
dituzten faktoreak bildu dira.
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2.2. fUNTSEzKO fAKTOREAK
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GoBernantza Faktorea

Gobernantza erabat faktore funtsezkoa da, eta etorkizu-
neko egoerak baldintzatuko ditu. Guztiz beharrezkoa da 
administrazio batzuk eta besteak benetan eta eraginkor 
koordinatzea: bai Eusko Jaurlaritzako sailak, bai Foru 
Aldundiak eta toki erakundeak.

Koordinazio egoki horrek, bai bertikalean, gobernu-
mailen artean, bai horizontalean, erakunde berbereko 
hainbat sailen artean, oro har, Euskadiko ingurumenaren 
bilakaeraren iguripenak baldintzatuko ditu epe ertainean 
nahiz epe luzean. 

Onartzen badugu eskumenei dagokienez Euskadin 
egoera konplexu samarra dela, eta administrazio 
batzuek zein besteek norabide berberean jardun behar 
dutela, halaber behar genuke Administrazio guztiek 

koordinatuta lan egin behar luketela onartu. Hala, 
beharrak zeharo eta eraginkor aseko lirateke. 

Halaber, gobernantzaren esparruaren barruan, 
administrazioa eta prozedurak erraztea, eta 
Administrazioaren baliabideak eraginkortasun handiagoz 
erabiltzea, funtsezkoa da etorkizunerako planteatzen 
diren inguruabar guztietarako; horretarako, gobernuak 
apurkako sinplifikazioa bultzatu beharko du, eta 
baterako ebaluazioa ere bai. 

Administrazio errazagoa eta eraginkorragoa izatea 
lortzea, enpresei lehiakorragoak izaten eta herritarrei 
arduratsuagoak izaten lagunduko dien administra-
zioa lortzea, zalantzarik gabe lagungarria izango da 
etorkizunean jokaleku hobeak izateko. 

«Indar eragileen artean gobernantza ere nabarmendu ahal da. Gobernantza-egitura 
konplexuak dauzkaten herrietan, adibidez gurean, hori oztopoa izan daiteke, eta 

beraz, denok norabide berean egin behar dugu arraun, eraginkorragoak izateko». 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Saila
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eGoera 
ekonomIkoa Faktorea

Ingurumen-politikak Euskadik etorkizunean izan litzakeen 
egoera ekonomikoen mende daude zeharo. Ingurumen-
politika da baliabide-kopuru txikienak jasotzen dituzten 
arloetako bat. Hortaz baliteke egoera ekonomiko txarre-
tan arlo horren aurrekontua areago murriztea.

Eskuragarri dauden baliabideak murriztuz gero, sektore 
publikoak intentsitate txikiagoaz ere ekingo die inguru-
men-politikekin zerikusia duten alderdi guztiei, eta horrek 
esan nahi du jarduteko eta politikak sortzeko aukerak 
(dela pizgarrietarako, dela informaziorako edo arauak 
emateko) ere txikiagoak izango direla. 

Hala ere, egoera ekonomiko txarra baliagarria izan liteke, 
baliabide gutxiagorekin eta baliabide horiek eraginko-
rrago erabiliz noraino heldu ahal garen aztertzeko. Hala, 
baliteke kondizio ekonomiko txarrek ondorio gisa joera 
edo aldaketa positiboak ekartzea.

Halaber, egoera ekonomiko txar baten barruan, 
diru-laguntzak eta bestelako laguntzak ahalik eta 
gehien aprobetxatu behar dira, eta beharrezkoa da 
ahalik eta eraginkorrenak eta efizienteenak izatea, 
Euskadik kohesio handiagoa izan dezan gizarteari eta 
ingurumenari dagokienez.

ziklo ekonomikoa eta jasangarritasun-osagaia elka-
rrengandik bereizi behar lirateke, eta jasangarrita-
sun-osagaia ikusmolde estrategikoarekin estuago 
lotu behar litzateke.

«Egoera ekonomiko txarretan gauza gutxiago egiten dira ingurumen-politiketan. Egia 
da zertxobait atzera egiten dugula, baina pentsatu behar dugu krisia aukera ere 

badela, nora joan behar dugun eta nora joan behar genukeen pentsatzeko».
UPV-EHU
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Hori dela eta, etorkizuneko egoerei begira, zera 
azpimarratu behar da: gaurko garapen teknologikoekin 
informazio-bolumen handia monitorizatu ahal da, eta 
informazio hori, behar bezala aztertuta eta ebaluatuta, 
oinarri objektibo eta egiaztagarria da administrazioak 
ingurumen sektorean garatu beharreko ekimenei, neurriei 
edo arauei eusteko: 

Datu bilketa        monitorizazioa 
        informazioa        sentsibilizazioa jarduketa

Halaber, etorkizunari begira, jauzi kualitatiboa 
egin beharko da, batik bat teknologiaren alorrean, 
ingurumenaren aldagaia espezializazio-plusa izan dadin, 
bereziki I+G+Ba nabarmenduta. 

teknoloGIa Faktorea 

Teknologia faktorea funtsezkoa da ingurumen-politikak 
diseinatu, inplementatu eta ebaluatzeko, eta zalantzarik 
gabe, goi-mailako teknologiak etorkizunean diagnos-
tikoak hobetzen lagundu ahal du. Hala, abiapuntuko 
egoera hobeto ezagutuko dugu eta joerak behatu ahal 
izango ditugu, sor litezkeen ingurumen-arazoei aurrea 
hartzeko. 

Beraz, teknologia eragin handiko faktorea da, eta hala 
izaten jarraituko du, etorkizuneko egoera guztietan, arra-
zoi honengatik: gaur egun dauden eta erabiltzen diren 
datuen kopuru handiari esker, aldez aurretik esan ahal 
dugu (edo ahal genuke) zein izango diren une kritikoak, 
estualdiak eta epe ertain zein luzeko ingurumen-egoerak. 

Teknologia garbien eta eraginkortasun energetikoaren 
alde Europan ematen ari den bultzadari jarraitu behar 
litzaioke, aukera handia baita Euskadiko enpresentzat.

«Baliabideak hobeto kudeatzeko, datuak eduki behar dira, datu horiek neurtu egin behar 
dira, eta azkenik, datuak monitorizatu egin behar dira. Teknologia eskuratzea merkea da 

gaur egun, eta beraz, etorkizunari begira planteatu ahal den gauza bat da».
 Gaia, Telekomunikazioen Kluster Elkartea
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zeHarkakotasuna Faktorea

Jasangarritasunaren aldekoago den kultura bat ezarri 
behar da. Legedian, datu fidagarrietan, informazioan eta 
enpresentzako zein herritarrentzako edo eragile sozial eta 
ekonomiko batzuentzako zein besteentzako sentsibiliza-
zioan oinarrituta modelatu ahal izango den kultura hori 
funtsezko faktorea izango da, eta etorkizuneko egoeretan 
eragina izango du. 

Arazo gehienak zeharkakoak dira, eta arazoen aldaketen 
eta arazo horiei ematen zaizkien erantzunen aldaketen 
artean nolabaiteko paralelismoa egon behar da. Alde 
horretatik, jarduera-sektoreek eta erakundeetako 
sailek beren jarduera eta jarduketetan ingurumen-
dimentsioa aintzat hartu beharko dute. 

Zeharkakotasun-faktore horrek kosta ahala kosta saihestu 
behar du zatiketa. Koherentziarako eta politika sektorialak 
eta ingurumen politikak elkarlotzeko mekanismoak txerta-
tu behar dira. 

Koherentzia-mekanismo horiek garatzeko, funtsezko 
bektoreak segimendu jarraitua, ebaluazio etengabea eta 
partaidetza izango dira, eta horregatik, monitorizazioaren 
eta ebaluazio etengabearen kultura etorkizunerako 
funtsezko faktorea izango da.
 
Ebaluazioaren kultura horrekin batera, ekimen 
eta politika sektorial guztietan ingurumenaren 
zeharkakotasuna eta barneraketa lortzeko, 
beharrezkoak izango dira lidergo argia eta antolaketa 
sendoa, epe ertain eta luzean ingurumenaren erronkari 
aurre egiteko. Era berean, gobernantza eta gidaritza 
funtsezko faktoreak dira, eta horiei esker, gobernuko 
sailek eta horien politika sektorialak inplementatzearen 
gainerako eragileek ere, egin ditzakete bere ingurumen-
politikak.

«Gobernuen antolaerak zaharkitze-fenomenoak 
jasaten ditu, eta hala, ezin zaio erantzun gizartearen 

eta ekonomiaren sistema-izaerari. Politiken 
koherentzia-mekanismoak txertatu behar lirateke, 

sailak askorik ez zatikatzeko»
OrKESTrA –– Lehiakortasunerako Euskal Institutua

«Ingurumenarekin zerikusia duen guztiaren benetako 
zeharkakotasuna landu behar da. Kontu handiz jokatu 

behar da atzera ez egiteko, ingurumen-politika gainerako 
arloetan integratzeari dagokionez. Ingurumenarekin lotuta 

dagoen guztiak, erretorika hutsetik harago, garrantzia 
izatea nahi nuke».

nerbioi-Ibaizabal Udaltaldea 
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zerGa-sIstema BerDea
Faktorea

Etorkizuneko egoeren planteamenduetan, zerga eredua, 
pertsonen eta enpresen portaera jasangarriagoei 
pizgarriak emanez, funtsezko faktorea izango da, eta epe 
ertain eta luzeko joeretan eragina eduki ahal izango du. 

Faktore horren eraginez, zerga-politikak diseinatzean 
konpromiso ekologikoa kontuan hartuko da. Hortaz, 
portaerek denboraren joan-etorrian daukaten bilakaerari 
emango litzaioke lehentasuna, ez soilik «poluitzen duenak 
ordaindu egiten du»; aitzitik, horrez gain, zerga-tresnek 
portaera batean behatutako emaitzak baloratuko dituzte, 
dela etxeetan, dela industrian edo enpresetan; hala, 
poluigarriek eragindako ingurumen-ondorio txarrak 
barneratu edo konpondu egingo dira.

Garrantzitsua da ingurumen-kostuak barneratzen 
aurrera egitea; hala, kostu horiek produktuen 
prezioetan islatuko dira. 

Pizgarri horiek udalerrietan edo Euskal Autonomia 
Erkidegoan eman ahal izango dira. Horrenbestez, 
ekologikoki arduratsuena dena saritu egingo da, eta 
horren adibide paradigmatikoa ibilgailu elektrikoa izango 
litzateke, ibilgailu horiei zirkulazio-zerga txikiagoa ezarri 
baitzaie. 

«Zergen inguruko portaerak sustatu behar dira, ez soilik zerga-bilketarako, baizik eta 
enpresa berdeentzako zerga-tratamendu onuragarriari pizgarria emateko. Enpresa 
berdeak ez lirateke izango produktu berdeak saltzen dituztenak, baizik eta beren 

prozesuetan portaera eta bilakaera positiboak dauzkatenak».
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lurralDe-antolamenDua 
Faktorea

Euskadiko azpiegiturak osatzen dituzten atal 
guztien arteko koordinazioa.

Etorkizunean lurralde-antolamenduko gidalerro eta 
politikak berrikustea. Horretarako, irizpide estrategikoak 
aztertuko dira lurraldea egituratzen duten ikuspegi 
guztietatik (garraioa, logistika, eraikigarritasuna, 
uraren kalitatea, korridore ekologikoak, zarata-
mapak…). Horrela, esparru horiek guztiek lurraldean 
daukaten eragina ikusiko da eta Gidalerroak 
berrikusteko prozeduran herritarrek parte hartzeko 
prozesua bideratuko da —prozedura hori lurralde-
antolamendurako elementu erabakigarria dela—. 
Beraz, berrikuspen hori eragin handiko faktorea izango 
da Euskadin epe ertain eta luzean planteatu litezkeen 
egoeretan.

Hala, gidalerro berrien ardatz izan behar liratekeen 
kontzeptu estrategikoak salgaien garraioari buruzkoak 
izango dira batik bat; horren barruan sartuko litzateke 
lurraldearen erreserbari, logistikari, loturei, eta abarri 
dagokien guztia.

Faktore horren barruan, «Lurralde-erreserba 
berriak»(hirigintza-hazkundea alde batera utzita 
babestu beharreko esparruak), lurzoru urbanizaezinaz 
harago doan kontzeptua, etorkizunean eragina izango 
duen kontzeptua izango da. Halaber, Smart Cities 
direlakoen agenda aintzat hartzea eta IKTk eraginkor 
erabiltzea ere funtsezko faktorea izango da euskal 
gizartearen lehiakortasunerako, ekonomiaren arloan eta 
ingurumenaren arloan.

«Lurraldearen antolamenduan kontzeptu berriak txertatuko 
ditugu, adibidez lurralde-erreserba berrien kontzeptua».

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamenduko Sailburuordetza
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2030era begira funtsezkoak 
izango diren faktoreen sintesia

Identifikatutako funtsezko faktoreak aztertu ondoren, ondorio gisa faktore horietako bakoitzaren intentsitatea 
agerraraziko da. Intentsitate hori, egindako elkarrizketetatik ondorioztatu dugu.

urralde-
antolamenduaren 
kudeaketa
Irizpide estrategikoak
Funtzio-aniztasuna

Gobernantza
Administrazioa erraztea
Koordinazioa

teknoloGikoa
Teknologia garbiak
Eraginkortasun energetikoa
Monitorizazioa eta informazioa

eGoera ekonomikoa
Baliabideen eraginkortasun 
handiagoa

zerGa- 
sistema berdea
Ingurumenaren aldeko portaerak 
sustatzea

zeharkakotasuna
Ingurumen politika beste politika 
sektorial batzuetan txertatzea
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2.3. fAKTOREAK GAIEN ARABERA
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klIma-alDaketa 

A.  EREDU ENERGETIKOAREN ERALDAKETA
Eredu energetikoa eraldatzea beharrezkoa da. Eredu ho-
rren oinarriak Eusko Legebiltzarrak ezarritako irizpideak, 
EBren energiari eta garapen jasangarriari buruzko gida-
lerroak eta Euskadiko baldintza ekonomiko eta sozialak 
eta lurralde-arloko baldintzak izan behar dira.

Aurrezpenaren, eraginkortasun energetikoaren, energia 
berriztagarrien, energiarik garbienen eta sorkuntza 
elektrikoko parke aurreratu baten aldeko apustua 
egitea aurreikusten da. Gas naturala energiaren arloko 
aldaketarako eragile garrantzitsua izango da, enpresen 
hobekuntzarako eta Euskadiko etxeen erosotasun 
energetikorako lagungarria izango baita.  Gas naturala, 
energia berriztagarriekin batera, ziurrenik funtsezko 
faktorea izango da eskarirako, ekonomiarako eta 
jasangarritasunerako, energiaren eta ingurumenaren 
arloetan.

B. AUTOKONTROLA
Poluzioaren Prebentzio eta Kontrol Bateratuko enpresen 
zikloa ixteko helburuz, azken urrats bat txertatuko 
litzateke, enpresetan beraietan egindako jarduerengatik 
ingurumen-araudia betetzeari buruzko autokontrolerako 
bidean. Hala, bermatu egingo da arauak beti 
errespetatuko direla, eta gainera, legalizatuta ez dauden 
instalazioak identifikatu ahal izango dira, eta Poluzioaren 
Prebentzio eta Kontrol Integratuaren mende ez dauden 
eta poluzio handia sor lezaketen sektore eta enpresak 
kontrolatu egingo dira.

c. ISURI BARREIATUAK
Sektore batzuen Berotegi Efektuko Gasen isuri barreiatua 
kontrolatu behar dira. Hauek dira sektore horiek: 
garraioa, etxebizitza eta zerbitzuak, hondakinak eta 
merkataritzako isurien araudiaren mende ez dauden 
industria- eta energia-instalazioak. Igorpen horiek ez 
daude araututa, eta horregatik, beste kontrol mota 
batzuk behar dituzte.

«Europar Batasunaren 2014ko lan-egitarauan ingurumena politika batzuetan eta 
besteetan integratzea funtsezkoa izango da; beraz, finantzaketa hainbat esparrutan bilatu 
beharko da. 2020ko Ingurumen Ekintzako 7. Programa berriak hiru helburu dauzka, eta 

horien artean bigarrena karbono-erabilera txikiko ekonomia da».
 Euskadiren ordezkaritza Bruselan
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aIrea

A. BIzI-zIKLOA
Produktuaren ingurumen-adierazpena Euskadin 
indartzen ari dela uste da. Dokumentu ziurtatu horrek 
produktuei buruzko ingurumendatuak ematen ditu, 
bizi-zikloaren ebaluazioan oinarrituta, ingurumen-
arloko portaeren konparaketak ezarri ahal izateko 
tipologia bereko produktuen artean. Bizi-zikloaren 
ikuspegia produktuei dagokienez hain ezagunak ez 
diren ingurumen-eragineko beste kategoria batzuetara 
hedatzea sustatu behar litzateke; hala gertatzen da 
azidifikazioarekin, oxidagarri fotokimikoen eraketarekin 
edo partikulen igorpenarekin.  

B. MUGIKORTASUNAREN KUDEAKETA
IKTetan oinarritutako garraio-sistemak garatzea 
beharrezko jo da. Sistema horien barruan kontuan 
hartzen da plataforma logistikoen intermodalitatea, eta 
hiri-garraio adimentsuko sistemak ere bai. Horiek behar 
guztietarako garraio-eredu jasangarriago bana sortzen 
lagunduko dute. Bereziki hirien inguruko zentroetan 
kokatutako enpresentzat sortutako sistema logistikoak 
garapenerako pizgarria emateko aukera aztertzen ari 
da, hiri barruko banaketa errazten baitute, eta ondorioz, 
isuria murrizten laguntzen.

«Plataforma logistikoen inguruan —intermodalitatearen erronkarekin— eta hiriko garraio 
adimentsuko sistemen inguruan mugimendu bizia dagoela sumatu da».

Eusko Jaurlaritzako Garraio Zuzendaritza
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ura

A. APARTEKO GERTAKARIEN KUDEAKETA
Uholde-arriskua kudeatu beharrekoa da. Uholdeak pre-
bentzioaren printzipioan oinarrituta kudeatu behar dira, 
kudeaketa hori baimen-araubide baten bitartez gauzatu 
behar da. Horretarako, sistema informatikoak oso ga-
rrantzitsuak dira, ibaiek egoera meteorologiko txarretan 
izango duten portaera aurreikusten laguntzen dutelako.

B.  APARTEKO GERTAKARIEN KUDEAKETA
Uraren saneamendu- eta arazketa-azpiegituretan ba-
tik bat tokiko sareetan jardun behar da, sare horietan 
jarioak egoten direlako. Gainera, sistema unitarioek 
(bilketa-hodiek) hartzaileetan egiten dituzten deskargen 
arazoa konpondu behar da. Deskarga horiek poluzioa 
eragiten dute, alde batetik berehalakoa edo akutua, eta 
bestetik geroratua, ingurune hartzailean dagoen fauna-
rentzat edo ingurune horretako uraren ohiko erabilereta-
rako kaltegarria izan daitekeena.

«Konpondu gabeko arazo bat tokiko sareena da (bai hornidurari bai saneamenduari 
dagokienez). Inbertsioak egin behar dira».

Ur Partzuergoa
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lurzorua

A. SMART cITy
Kontzeptu hori jasangarritasunean oinarritzen den hiri-
garapen mota bati buruzkoa da. Garapen horrek behar 
bezala erantzuten die erakunde, enpresa eta biztanleen 
oinarrizko beharrei, ekonomiari nahiz alderdi operatibo 
eta sozialei eta ingurumen alderdiei dagokienez. Euskal 
gizartearen lehiakortasun ekonomikoan eta ingurumen-
arloko lehiakortasunean funtsezkoa da hiri adimentsuak 
izatea. Eredu horrek behar bezala erantzuten die 
erakunde, enpresa eta biztanleen oinarrizko beharrei, 
ekonomiari nahiz alderdi operatibo eta sozialei eta 
ingurumen alderdiei dagokienez. Halaber, lurralde-
antolamenduaren sektorea atzeratuta geratu da, agenda 
hiri adimentsuetan aplikatzeari dagokionez, eta alde 
horretatik aurrera egin behar da.

B. KOSTUAK BARNERATzEA
Barneratzea azpiegitura baten eraikuntzan eta erabile-
ran ingurumen-kostua edo kostu soziala (jakina, kostu 
ekonomikoaz gain) txertatzean datza, kostu horiek ere 
azpiegiturak hautatzeko prozesuan erabakiak hartzeko 
aldagaiak baitira. 

«Gizarte-mugimendu antolatuak gardentasun handiagoa eta datuak ere eskatzen ditu, eta 
lurraldearen erabilerek eta bizikidetzak, etorkizunari begira, arazoak eta egoerak sorraraziko dituzte 
datozen urteotan. Izan ere, herritarrak gero eta zorrotzagoak dira bizi-kalitatearekin eta ez daude 

prest erabaki jakin batzuk hartzeko; alde horretatik, osasunaren eta ingurumenaren arteko erlazioa 
funtsezkoa da».

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetza
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BIoDIBertsItatea

A. MUNDU-MAILAKO ALDAKETA
Mundu-mailako aldaketaren kontzeptua txertatu behar 
litzateke. Kontzeptu hori ingurumenaren aldaketei 
buruzkoa da. Hain zuzen ere, aldaketa horiek lurrak 
bizitzari eusteko duen ahalmena alda lezakete eta 
biodibertsitatean eragin zuzena izan. Besteak beste, 
kliman, lurraren produktibitatean, ozeanoetan eta beste 
baliabide hidriko batzuetan, atmosferan eta sistema 
ekologikoetan gertatzen diren aldaketak dira. Kontzeptu 
hori konplexuagoa denez, horri buruzko jarduketak 
batera egin behar lirateke.

B.  2020-KO BIODIBERTSITATEAREN 
EUROPAKO ESTRATEGIA

Europako Estrategiak 2020ko horizonterako oinarriak 
ezartzen ditu, aberastasun naturala kontserbatzeko eta 
hobetzeko eta jasangarri kudeatzeko. Hala, naturak 
behar duguna eman diezagula bermatzen da. Estrategia 
horrek espezieak eta haien habitatak babestu behar 
lituzke, klima-aldaketaren aurka egiten eta klima-
aldaketaren ondorioetara egokitzen lagundu behar 
liguke, eta baliabideak eraginkor erabiltzen dituen 
Europaren aldeko EBren ekimenaren helburuak lortzen 
ere lagundu behar luke. 

«Biodibertsitatearen kudeaketa konplexua da, eta politika sektorialek biodibertsitatea 
beren barnean txertatzen dute. Beharrezkoa da biodibertsitatearen garrantzia 

barneratzea».
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetza
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BalIaBIDe materIalak

A.  BALIABIDEEN ERABILERAREN 
ERAGINKORTASUNA

Baliabideak erabili eta kudeatzeko eredu berriak 
beharrezkotzat jotzen dira. Hala, horniduren segurtasuna 
ez da egongo mehatxupean, eta hori garrantzitsua da, 
bai enpresentzat, bai herritarrentzat. Osorik definituta 
dauden kudeaketa-eredu berriek lotura zuzena daukate 
gobernantzarekin eta administrazioa erraztearekin. 
Dena dela, kostuak murrizteko aukera era ematen 
dute, eraginkortasuna hobetuz lortzen diren material- 
eta energia-kontsumo txikiagoen bitartez. Horrela, 
ingurumen-eragina ere txikiagoa litzateke.

Egoera ideal batean, oraingo baliabideen erdiarekin 
orain halako bi ekoiztera heldu behar litzateke.  

B. EKODISEINUA
Ekodiseinua beharrezkoa da produktuen ingurumen-
errendimendua hobetzeko beren bizi-zikloan. Horreta-
rako, ingurumen-gaiak sistematikoki integratu behar dira 
produktuaren diseinuaren hasierako etapan. Europan, 
DG Industry-k baliabide ekonomiko ugari erabiliko ditu 
ekodiseinurako; hortaz, baliabide horiek aprobetxatu 
behar lirateke. 

«Baliabideak kudeatzeko eredu berriek  baliabideen eta energiaren erabileraren arloko 
aurrezpenaren kulturaren eta egoera monitorizatzeko eta horrela erreakzionatzeko datu nahikoak 

emateko aukera ematen duten tresnen (teknolgoiaren) arteko batura izan behar dute».
Gaia



39 39INGURUMEN-EGOERAK 2030
2. Euskadiko ingurumenean eragina izango duten faktoreak
2.3. Faktoreak gaien arabera

HonDakInak

A. KUDEAKETA-EREDUAK
Beharrezkotzat jotzen dira hondakinen kudeaketa 
eraginkorrerako eredu berriak, hondakinak sortzen 
dituzten eragile guztiei aplikatu ahal zaizkienak, 
Gobernuko zenbait organok jarduera jakin batzuen 
gainean dituzten eskumenez baliatuz, bilketa zerbitzu 
unibertsal, eraginkor eta ekonomikoki onargarria 
baliatzeko aukera emango duten mota guztietako 
akordioak bideratuz. 

B. ARAUAK
Autonomia-erkidego guztien artean arauak sortzeko 
ekintza  koordinatua funtsezkoa dela uste da, hala 
horren inguruko ziurgabetasun juridikoa arinduko 
delakoan. Horrez gain, arlo horretan lan-esparrua 
Europako gidalerroek goitik behera baldintzatzen dute.

c. EKONOMIA zIRKULARRA
 Euskal bilbe ekonomikoak heldutasun nahikoa 
du birziklapenaren eta zikloen itxieraren arloan 
espezializatzen saiatzeko. Hondakinak baliatzeko eta 
berreskuratzeko faktorea zeharo kontuan hartzekoa 
da etorkizuneko planteamendu guztietan. Baliabideen 
aprobetxamendu jasangarriaren, kautelaren eta ekintza 
prebentiboaren printzipioetan oinarritu behar da 
ingurumen-politika.

«Hondakinen tratamenduaren esparruan kontzientzia hartu da dagoeneko, krisia 
gorabehera, baina horrez gain garrantzitsua da kontzientzia hori zehapen-sistema 

eraginkor batekin sendotzea»
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailburuordetza
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Faktoreen sIntesIa, InGurumen GaIen araBera, 
2030-era BeGIra
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•  Ingurumenean funtsezkoak diren erronka 
batzuk arazo iraunkorrak dira, konplexutasun 
eta ziurgabetasun handikoak, eta elkarren 
mendekoak dira (adibidez, biodibertsitatea eta klima-
aldaketa).

•  Ingurumenaren arazoak bultzatzen dituzten indarrak 
askoz hobeto ulertzen dira gaur egun, eta bide 
horretatik ezin hobeto ezagutzen dira sistema sozio-
tekniko konplexu eta dinamikoak. Sistema horiek, alde 
batetik, gizartearen beharrizanak betetzen dituzte, 
baina aldi berean, ingurumen-arloko kanpokotasun 
negatiboak sorrarazten dituzte (mugikortasuna, 
etxebizitza, elikadura,...).

•  Eraginkortasun-irabazietatik sistema-aldaketara: 
Esku-hartze politikak hainbat hamarkada iraun du. 
Esku-hartze horren ardatza sistema sozio-tekniko horien 
eraginkortasuna (ekoizpen-eredua) hobetzea izan da, 
eta bide horretatik disoziazio/desakoplamendu erlatiboa 
gertatu da. Hala ere, oro har ez da lortu ingurumeneko 
kanpokotasun negatiboen joera alderantzikatzea.

•  Epe labur eta ertaineko aurreikuspenen arabera, 
ingurumen-presio eta -eragin gehienak (adibidez 
berotegi-efektuko gasen igorpenak, azidifikatzaileen 
igorpenak edo baliabide materialen erabilera) kontsumo-
ereduaren hiru alderdik sorraraziko dituzte: Elikadurak, 
Etxebizitzak eta Mugikortasunak, alegia.  

2.4. fAKTOREEN
SINTESIA ETA ONDORIOAK
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Europako Batzordearen aholkua da suspertzearen eta 
haztearen ondorioa ez dadila izan lehengo business-
as-usual egoerara itzultzea. Horretarako, ingurumenean 
kontsumoarekin lotuta dauden alderdi lehenetsi hauek 
identifikatzen ditu:

•  Epe luzeko inbertsioa hezkuntzan, ikerkuntzan, 
berrikuntzan, energian eta kliman.

•  Lana suspertzeko, zerga-karga kontsumora eta 
jabegora bideratzeko eta poluzioaren aurkako 
borroka bultzatzeko moduan diseinatzea zergak 
(ingurumenarekin lotutako zerga-arloa).

•  Baliabideen erabileran eraginkortasuna handitzea eta 
kanpoko iturriekiko mendekotasuna murriztea.

•  Eraginkortasuna handitzea hondakinen arloan, uraren 
kudeaketan, birziklapenean eta eraginkortasun 
energetikoan.

•  Subsidioak ingurumenarentzat kaltegarriak izan 
daitezkeen jardueretan soilik aplikatzea. 

•  Inbertsio pribatua mugiaraztea, baliabideen 
eraginkortasuna eta karbono-isuri txikiak helburu 
direla.  

Hezkuntza inklusiboa eta kalitatekoa tresnarik ahaltsue-
netako bat da ingurumen--jasangarritasunerako beha-
rrezkoak diren aldaketak bideratzeko.

Ingurumen-rloko hezkuntza. Hezkuntza horren ardatza, 
portaeran aldaketak eragiteko beharra da, bide horretatik 
paradigma-aldaketa zabalagoa gertatzeko, eta azkenik, 
aldaketa transformazionala sortzeko. 

Moldeatu behar diren portaerak ingurumenaren balioa 
eta kontserbazioa islatzen dituztenak dira, bai eta inguru-
men-arriskuen eta klima-aldaketen aurkako erresilientzia 
islatzen dutenak ere.

Herritarrei, langileei eta kontsumitzaileei informazioan 
oinarritutako erabakiak hartzeko gaitasuna ematean, 
hezkuntza indar aktibo bihurtzen da merkatuaren eta 
politikaren presioetatik askatzeko, eta garapen jasanga-
rriaren agendan aurrera egiteko.

kontsumo-ereDua
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2. Euskadiko ingurumenean eragina izango duten faktoreak
2.4. Faktoreen sintesia eta ondorioak
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3. 2030-eko Euskadiko ingurumenaren bilakaeraren ikuspegiak
3.1. Sarrera

Kapitulu honetan, Euskadiko ingurumenaren etorkizu-
nean erabakigarri gisa identifikatutako faktoreak oinarri 
hartuta, galdera honi erantzuten dioten egoera posibleak 
azaltzen dira:

Zein bilakaera izan lezake ingurumenak 
Euskadin datozen urteetan?

Xedea ez da etorkizunaren iragarpen hutsa ematea; aitzi-
tik, epe luzean sor litezkeen erronken gainean lan egiten 
da, eta egoerei aurrea hartzen laguntzen duten ikus-
puntuak aztertzen dira. Egoera batek deskribatzen du, 
aplikatzea erabaki den ereduaren barruan, aurreikusi ahal 
diren aldaketak, etorkizunerako garrantzitsuak diren fakto-
reak, erronkak, ekintzak eta ekintza horien ondorioak.

Ingurumenaren egoera gizarte- eta ekonomia-
garapenaren eta inplementatutako ingurumen-politikaren 
emaitza da. Gizarte- eta ekonomia-garapenaren 
baldintzapen exogeno nagusiak, ingurumen-politikarekin 
lotuta ez daudenak, demografia eta energiaren prezioa 
dira. Demografiari dagokionez ez da aldaketa handirik 
espero Euskadin, eta energiaren prezioari dagokionez, 

datozen urteetan gorakada aurreikusten da (ikus 
IV. Eranskina).  Gizarte- eta ekonomia-garapenaren 
hirugarren faktorea lehiakortasuna da. Aldagai endogeno 
gisa tratatu da egoera bakoitzean, garrantzi, eragin eta 
jarduteko ahalmen handiko aldagaia delako.

Ingurumenaren gaur egungo egoeraren eta Euskadiren 
etorkizunerako funtsezko faktoreen arteko gurutzaketaren 
ondorio gisa, gerta litezkeen 3 egoera identifikatu dira:

1. egoera Business As Usual (BAU). 
Erreferentziako egoera horretan, ingurumen-politikaren 
ardatza ahalik eta ingurumen kalitate handiena 
lortzea da. 

2. egoera Ekonomia Berdea. 
Egoera horretan, ingurumen-politikak lehiakortasuna 
bultzatzen du.

3. egoera Ekonomia Zuria. 
Egoera horretan, ingurumen-politika hazkunde 
ekonomikoaren esanetara dago.

3.1. SArrErA



46 46INGURUMEN-EGOERAK 2030
3. 2030-eko Euskadiko ingurumenaren bilakaeraren ikuspegiak
3.2. Ingurumen-egoerak Euskadin 2030

3.2. INGUrUMEN-EGOErAK EUSKADIN 2030

INGUrUMEN-KAlItAtEA lEhIAKOrtASUNA

2030 2030
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3. 2030-eko Euskadiko ingurumenaren bilakaeraren ikuspegiak
3.2. Ingurumen-egoerak Euskadin 2030

Eginkizuna: 
Ingurumen-politikaren ardatza ahalik eta ingurumen-
kalitate handiena lortzea da. 
 
Premisak:
•  2030ean, Euskadi kalitate-estandar handiak dauzkan 

herri gisa ageri da, Europako erreferentziako asmo 
handienekin lerrokatuta; hartara, legalitatea zorrotz 
bete dadila eskatuko du.

•  Ingurumen-egoera kontinuista izango da. Ahal dela, 
eskema zuzentzaile bati jarraituko zaio. Eskema 
horretan, enpresek jasaten duten ingurumen-presioak 
ingurumen-politikako ildoak eta arauak ezartzen 
jarraituko du.

•  Ingurumen-politikaren arretagunea ekoizpen-eredua 
izango da.

Indar eragilea: 
Administrazioaren jardueraren ardatza ingurumen-
araudia garatzea eta betetzea izango da.

Erronkak:
•  Egoera horri lotuta ez dago jakintza gehigarriak gara-

tzeko behar handirik, ingurumen-arloko estandarrak 
Europako gidalerroen bidez ezartzen baitira.

•  Finantzaketari dagokionez, eraginkortasunaren aldean 
kostu handiko estrategia da (ingurumen-kalitatea 
gehiago handitzeko kostua gero eta handiagoa izango 
da). Halaber, enpresen lehiakortasuna txikiagoa bada, 
zerga gisa bueltatzen dena ere gutxiago izango da.

•  Egikaritzeko zailtasuna txikia da.

resultado esperado:
•  Ingurumen-kalitate handia lortuko da, euskal enpresa-

sarearen lehiakortasunak jasango dituen ondorioak 
kontuan hartu gabe. 

•  Merkatu berdearen esparruan dauden eta ingurumen-
kalitateko estandar handietatik abiatzen diren 
enpresei on egin ahal die nazioartean know-how 
bat eta bestelako eskalako ekonomiak garatzeak, 
baina, oro har, euskal enpresa gehienei kalte egingo 
die ingurumen arloko eskakizun zorrotzagoak 
izateak, kostuak handitzearen eta, horrenbestez, 
lehiakortasuna murriztearen ondorioz.

•  Ingurumen-arazo gehienak «esportatzen» jarraituko da. 
Arazo horiek kontsumo-aztarnaren bitartez neurtuko 
dira.

1. EGOERA. BusinEss As usuAl (BAu)
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3. 2030-eko Euskadiko ingurumenaren bilakaeraren ikuspegiak
3.2. Ingurumen-egoerak Euskadin 2030

Identifikatutako funtsezko faktore bakoitza 
lehenestearen ondorioz espero den eragina:
•  Egoera honetan, funtsezko faktoreek ez dute hobetzen 

Europako ingurumen-estandar handiek zehaztutako 
ingurumen-kalitatea.

•  Hala ere, Administrazioak zenbait funtsezko faktore 
lehenesten baditu, murriztu egingo da ingurumen-
politikaren eragin negatiboa, lehiakortasunari 
dagokionez; hauek dira faktore horiek:

—  Gobernantza hobetzea. Lehiakortasunean 
eragin handia. Sinpleagoa eta eraginkorragoa den 
administrazio batek enpresari lehiakorrago izaten 
laguntzen dio. 

—  Egoera ekonomikoa. Lehiakortasunean 
eraginik ez.

—  Zeharkakotasuna. Lehiakortasunean eraginik ez.

—  Teknologiari bultzada. Lehiakortasunean 
eragin ertaina. Euskal sektore ahaltsu bat merkatu 
berdeetan garatzen lagundu ahal du.

—  Zerga-sistema berdera aldatzea. 
Lehiakortasunean eragin handia. Ingurumen-
estandarrera iristea ez da garestia, lanaren zerga-
karga murrizten delako.

—  lurraldearen kudeaketa egokia. 
Lehiakortasunean eragin ertaina. Lurzoruaren 
erabilera mistoak sustatuz lurzoruaren eskaintza 
handitzen da.
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3. 2030-eko Euskadiko ingurumenaren bilakaeraren ikuspegiak
3.2. Ingurumen-egoerak Euskadin 2030

Egoera honetan, ingurumen-esparru lehenetsiak 
Europar Batasunaren arau-lehentasunek 

zehazten dituzte

BAu EGOERAREn inGuRumEn-lEhEnTAsunAk
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3. 2030-eko Euskadiko ingurumenaren bilakaeraren ikuspegiak
3.2. Ingurumen-egoerak Euskadin 2030

Eginkizuna:
Ingurumen-politikak lehiakortasunaren eta 
ingurumenaren arteko integrazioa bultzatzen du.

Premisak:
•  2030ean, Euskadi kalitate-estandar nahiko handiak 

dauzkan herri gisa ageri da, baina ingurumen-
kalitateari dagokionez ez da saiatzen Europako 
erreferentzia izaten.

•  Eskema zuzentzailearen ordez eskema prebentiboa 
aukeratzen da, ingurumena maila guztietan 
balioesteko. Ingurumena errentagarri bihurtzea (alde 
ekonomikoan eta gizartean) izango da ingurumen-
politikaren ildoa ezarriko duena. Ekologia eta ekonomia 
lotuta egongo dira. 

•  Aberastasuna, kalitateko enplegua eta berrikuntza 
sortzeko faktore gisa agertuko da ingurumena. 

•  Ingurumen-politikaren arretagunea kontsumo-eredua 
izango da.

Indar eragilea: 
Administrazioaren jardueraren arretagunea «manufaktura 
aurreratua» izenekoaren ezarpena arintzea da, 
merkatuko prozesu eta produktuetan I+G+b-ko 
teknologiak azkar transferitzearen ikuspegitik. 

Erronkak:
•  Ez da jakintza gehigarri gehiegirik behar, baina ziurrenik 

egoera horren garapenerako garrantzitsua izango den 
know-howa sortuko da. 

•  Finantzaketari dagokionez ez da zertan estrategia 
garestia izan behar. Epe laburrean baliteke inbertsio 
publikoa behar izatea. Inbertsio hori eskuratzeko, 
laguntza ekonomiko tradizionalak inbertsio berri 
baterantz birbidera litezke. Inbertsio berri horretan 
ingurumen-errentagarritasuna epe ertain eta luzerako 
lehiakortasun-faktore gisa indartuko da. 

•  Egikaritzeko modukoa. Euskal enpresa- eta industria- 
bilbearen zati handi bat horretarako prestatuta dago, 
eta eragile-lana egin ahal duten erreferentziako 
enpresak daude.

2. EGOERA. EkOnOmiA BERdEA
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3. 2030-eko Euskadiko ingurumenaren bilakaeraren ikuspegiak
3.2. Ingurumen-egoerak Euskadin 2030

Espero den emaitza:
•  Ingurumen-kalitatearen maila onari eutsiko zaio; are 

gehiago, esparru jakin batzuetan baliteke maila horrek 
gora egitea, teknologia aurreratua lehiakortasunerako 
aplikatzearen ondorioz, eta batez ere, ingurumenari 
dagokionez eraginkorragoak diren kudeaketa-sistemak 
ezartzeari esker. 

•  Ingurumen-kalitatea lehiakortasunaren ikuspegitik 
lantzen denez, hazkunde ekonomiko jarraitua 
bultzatuko duela espero da.

• Ekoeraginkortasuna «Manufaktura aurreratuan».

Identifikatutako funtsezko faktore bakoitza 
lehenestearen ondorioz espero den eragina:
•  Egoera horretan, administrazioak funtsezko faktoreen 

gainean egiten duen lanak eragina izan dezake 
ingurumen-kalitatean nahiz lehiakortasunean:

—  Gobernantza hobetzea. Errazagoa eta merkeagoa 
da ingurumen-araudia betetzea eta enpresa-
lehiakortasunak eragin positiboa jasotzen du.

—  Egoera ekonomikoa. Testuinguru honetan ez luke 
zertan funtsezko faktorea izan. Krisi ekonomikoak 
frogatu du gauzak hobeto egin ahal direla baliabide 
gutxiago erabilita. Horri egoera ekonomiko onetan 
nahiz txarretan eutsi ahal zaio. 

—  Zeharkakotasuna. Ingurumen-estandarrak 
betetzeko erraztasuna ematea onuragarria izango da 
lehiakortasun handiagorako (bereizkuntza lehiakorra).

—  Teknologiari bultzada. Lehiakortasunean eragin 
ertaina. Euskal sektore ahaltsu bat merkatu 
berdeetan garatzen lagundu ahal du.

—  Zerga-sistema berdera aldatzea. 
Lehiakortasunean eragin handia. Ingurumen-
estandarrera iristea ez da garestia, lanaren zerga-
karga murrizten delako.

—  lurraldearen kudeaketa egokia. Lehiakortasunean 
eragin ertaina. Lurzoruaren erabilera mistoak sustatuz 
lurzoruaren eskaintza handitzen da.
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3. 2030-eko Euskadiko ingurumenaren bilakaeraren ikuspegiak
3.2. Ingurumen-egoerak Euskadin 2030

Ingurumen-esparru lehenetsiak, berdetzearen bidetik 
lehiakorrak izateko ahalmen handiena daukatenak dira 

(nazioarteko erakundeak: NBE eta EB)

EkOnOmiA BERdEAREn EGOERAREn 
inGuRumEn-lEhEnTAsunAk
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3. 2030-eko Euskadiko ingurumenaren bilakaeraren ikuspegiak
3.2. Ingurumen-egoerak Euskadin 2030

Eginkizuna: 
Ingurumen-politika, hazkunde ekonomikoaren esanetara.

Premisak:
•  2030ean, Euskadi bere ekoizpen-eredua sektore 

berritzaileetara (bio edo nano sektoreetara) bideratuko 
duen herria izango da.

•  Ingurumen-eskakizun gehiegi egoteak hazkunde 
ekonomikoa baldintzatuko du, ziklo txarretan 
jasangarriak ez den ingurumen-kalitatearekin.

•  Ingurumen-politika eta industria-politika elkarren artean 
lehian egongo dira, lankidetzan aritu beharrean.

Indar eragilea: 
Administrazioaren jardueraren arretagunea profil teknolo-
giko handiko sektore berrien sustapena izango da.

Erronkak:
•  Jakintzaren aldetik erantzun argia eman beharko 

da ikerkuntzaren eta jakintzaren garapenaren alde, 
Euskadi mota horretako sektoreetan aitzindari izan 
dadin. 

•  Finantzaketaren aldetik inbertsio handia eta arriskutsua 
egin beharko da berrikuntzaren esparruan, eta inbertsio 
horren itzulera epe luzerako espero behar izango da. 

•  Egikaritzea zaila izango da, esparru horietako 
abiapuntu-egoera dela-eta; Gainera, ahalegin 
handia egin behar da ikerkuntzaren eta jakintzaren 
transferentzia hobetzeko, esparru horietan balio 
handiko enpresak sortze aldera.

Espero den emaitza:
•  Sektore berritzaileetan oinarritutako ekoizpen-

bilbe bateranzko bultzadak, hazkunde ekonomikoa 
lehenetsiz, ingurumen-kalitatearen murrizketa eragingo 
du ziurrenik. 

•  Material berrien eta garapen teknologikoen erabileraren 
ondorioz, baliteke ingurumen-arazoak sortzea, eta 
pertsonen eta ekosistemen osasunak definitu gabeko 
eraginak —eragin gurutzatuak— jasatea. 

•  Ekonomiaren esparruan emaitzak ez dira seguruak. 
Lidergo-posizioaren bidetik, hazkunde ekonomiko 
handia etorriko litzateke, baina azaldu diren 
erronketako bat lortzen ez bada, ondorio ekonomikoak 
ezezagunak izango dira. 

3. EGOERA. EkOnOmiA ZuRiA
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3. 2030-eko Euskadiko ingurumenaren bilakaeraren ikuspegiak
3.2. Ingurumen-egoerak Euskadin 2030

Identifikatutako funtsezko faktore bakoitza 
lehenestearen ondorioz espero den eragina:
•  Egoera horretan, administrazioak funtsezko faktoreen 

gainean egiten duen lanak eragina izan dezake inguru-
men-kalitatean nahiz lehiakortasunean:

—  Gobernantza hobetzea. Eragin ona izango du 
enpresen lehiakortasuna handitzeko; horrela, 
ingurumen-eskakizunen eragina arinagoa izango 
da.

—  Egoera ekonomikoa. Egoera ekonomikoa ona 
ala txarra den, ereduaren arrakasta bermatuko 
duen inbertsio publiko-pribatua egin ahal izango 
da, edo ez. 

—  Zeharkakotasuna. Eragin gurutzatuak enpresen 
lehiakortasunaren gainean; horrekin batera, 
ingurumen-kalitateak eragin ezezagunak jasango 
ditu.

—  Teknologiari bultzada. Erabakitako egoera 
kontuan hartuta, faktore horretako lana faktore 
horren muinean bertan datza.

—  Zerga-sistema berdera aldatzea. Eragin 
positiboak enpresen lehiakortasunean nahiz 
ingurumen-kalitatean.

—  lurraldearen kudeaketa egokia. Faktore hori 
funtsezkoa izan daiteke egoera kudeatzeko; 
horretarako, ingurumen-kalitatearen aldetik lurralde 
osasungarri eta erakargarriak bultzatuko beharko 
dira, inbertsio berriak eta balio handiko talentua 
erakartzeko. 
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3. 2030-eko Euskadiko ingurumenaren bilakaeraren ikuspegiak
3.2. Ingurumen-egoerak Euskadin 2030

Ekonomia zuriaren egoera honetan, ingurumen-esparru lehenetsiak sektore 
berritzaileekin (Nesta) eta osasuna-ingurumena binomioarekin harremanik 

handiena daukatenek identifikatzen dituzte.

EkOnOmiA ZuRiAREn EGOERAREn inGuRumEn-
lEhEnTAsunAk
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3. 2030-eko Euskadiko ingurumenaren bilakaeraren ikuspegiak
3.2. Ingurumen-egoerak Euskadin 2030

Erosketa	  publiko	  
berritzailea	  

Produktuen	  Ingurumen	  
Adierazpena	  eta	  	  

Ingurumen-‐aztarna	  

Enpresei	  	  
nazioartean	  laguntzea	  

Jasangarritasuneko	  	  
zeharkako	  programak	  

Azpiegituren	  
ingurumen-‐kostuak	  

barneratzea	  

Ura	  kostuen	  arabera	  
tarifikatzea	  

Administrazioa	  	  
erraztea	  

Ingurumena	  RIS3	  
estrategian	  

Fabrikazio	  aurreratua	  
eta	  energia	  

Ingurumen-‐teknologiak	  
frogatzeko	  laborategiak	  

Vanguard	  	  
Ini*a*ves	  

Biodibertsitate-‐arloko	  	  	  
Komunikazio-‐plana	  

Ingurumen	  
ZerbitzuengaDko	  

Ordainketa	  

Ingurumen-‐arriskuen	  
zaintza-‐sistema	  

(fisikoak,	  kimikoak	  eta	  
biologikoak)	  

Osasuneko	  eta	  
ingurumeneko	  
estrategiak	  

2.	  egoera	  Ekonomia	  
berdea	  

3.	  egoera	  Ekonomia	  
zuria	  

Ingurumen	  eta	  	  	  
administrazio	  
informaziorako	  

plataforma	  anitza	  

Arrakasta-‐kasuen	  
transferentziarako	  eta	  

komunikaziorako	  
kanalak	  

Lankidetza	  	  
Publiko-‐pribatua	  

Ingurumena,	  
ekintzailetza	  bultzatzeko	  

planean	  

Paisaiaren	  kudeaketa	  
lurralde-‐antolamenduan	  

Azpiegitura	  	  
berdeak	  

inGuRumEn-POliTikAkO TREsnA 
BERRiAk 2030-EAn
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3. 2030-eko Euskadiko ingurumenaren bilakaeraren ikuspegiak
3.3. 2030eko ingurumen-egoeren sintesia

LEHIAKORTASUNA	   INGURUMEN-‐	  	  
KALITATEA	  

ERAGILE	  
TEKNOLOGIKOA	  

GOBERNANTZA	  

EGOERA	  
EKONOMIKOA	  

ZEHARKAKOTASUNA	  

ZERGA-‐SISTEMA	  
BERDEA	  

LURRALDE-‐
ANTOLAMENDUAREN	  

KUDEAKETA	  

Txikia	   Ertaina	  	   Handia	  

1.	  Bussiness	  as	  
usual	  (BAU)	  

LEHIAKORTASUNA	   INGURUMEN-‐	  	  
KALITATEA	   LEHIAKORTASUNA	   INGURUMEN-‐	  	  

KALITATEA	  

2.	  Ekonomia	  
berdea	  

3.	  Ekonomia	  zuria	  

FAKTORE	  
ERABAKIGARRIAK	  

?	   ?	  

?	   ?	  

3.3. 2030EKO INGUrUMEN-EGOErEN SINtESIA
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3. 2030-eko Euskadiko ingurumenaren bilakaeraren ikuspegiak
3.3. 2030eko ingurumen-egoeren sintesia

EKONOMIA ZUrIA

Hazkunde ekonomikoa
Teknologia aurreratuan oinarritzen 
diren sektoreen sustapena

Inbertsio publiko handia
Osasuneko eta ingurumeneko 
estrategiak
Ingurumen-arriskuen zaintza- 
sistema

•  Ekoizpen-eredu berri bat ardatz 
hartzen duen ingurumen- 
kudeaketa

•  Ziurgabetasuna ezaugarri duen 
ekintza-erreakzioa eredua

•  Jakintzaren ekonomia
•  Ingurumenaren aurrean jarrera 

neutroa duten enpresak
•  Erantzukizuna Administrazioan
•  Administrazioaren sinpletasuna
•  Osasuna eta ingurumena 

binomioan ingurumen- 
elkarreraginek eragindako 
konplexutasuna

Materialak
Biodibertsitatea 
Airea

EGOEREn EZAuGARRi 
nAGusiAk BERRikusTEA

EGOErA          BAU

Ingurumen-kalitatea
Ingurumen-lidergoa eta erreferentzia 
Europan

Araudia eta plangintza
Diru-laguntzak
Gastu publiko handia

•  Ekoizpen-eredu tradizionala ardatz 
hartzen duen ingurumen-kudeaketa

•  Eredu zuzentzailea
•  Erauzketan eta produktibismoan 

oinarritutako ekonomia
•  Ingurumenaren aurrean jarrera 

erreaktiboa duten enpresak
•  Administrazio zigortzailea
•  Administrazio eta burokrazia 

konplexuak
•  Sail batzuen eta besteen artean 

(batzuetan) kontraesankorrak diren 
politikak 

•  Ekintza diskretu anitzak

Klima-aldaketa
Hondakinak 
Airea
Biodibertsitatea

EKONOMIA BErDEA

Ingurumena eta lehiakortasuna 
integratzea

Manufaktura aurreratua
Arlo guztietan eragiten duten programak
Arlo publikoa eta pribatua lankidetzan 
aritzea eta enpresei nazioartean laguntzea
Zerga-erreforma berdea

•  Kontsumo-eredua ardatz hartzen duen 
ingurumen-kudeaketa

• Eredu prebentiboa
• Jakintzaren  ekonomia eta gizartea
•  Ingurumena errentagarri bihurtzeko 

prest dauden enpresak
•  Erantzukizuna enpresei eta herritarrei 

transferitzea
 • Administrazioa erraztea 
 •  Politiken funtzio anitzeko ikusmoldea 

(arazo orokorrei batera aurre egiten 
dieten ekintzak)

 •  Karbono-erabilera txikiko ekonomia eta 
ekonomia desmaterializatua 

Materialak*
Hondakinak*
Klima-aldaketa
Biodibertsitatea

* batik bat ekimen pribatuak sustatzen ditu.

Ingurumen-
politikaren 
helburua

tresnak

Ingurumen-
lehentasunak

Ezaugarri 
nagusiak 





ETORKIzUNERAKO
GOGOETAK

fUNTSEzKO MEzUAK ETA 

4.
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Euskadin zer bilakaera izan lezake 
ingurumenak datozen urteetan?
Ingurumenaren egoera gizarte- eta ekonomia-garapena-
ren eta inplementatutako ingurumen-politikaren emaitza 
da. Egoera batzuetan eta besteetan egon daitekeen 
bilakaeraren ondorioz, gerta liteke ingurumen-kalitatea 
oso handia izatea, edo ingurumena ekonomiarako tres-
na hutsa izatea.

Zer faktorek izango dute eragin handiena?
Gobernantza, egoera ekonomikoa, zeharkakotasuna, 
teknologia, zerga sistema berdea eta lurraldearen ku-
deaketa, funtseko faktoreak izango dira ingurumenaren 
etorkizuneko bilakaeran.

zer erronkari egin beharko die aurre 
ingurumen-politikak epe ertain-luzean? 
Identifikatzen diren erronka nagusiak hauek dira: 
jakintza, finantzaketa, erraztea, arlo publikoaren eta 
pribatuaren arteko erantzunkidetasuna eta herritarren 
sentsibilizazioa.

«INGURUMEN-EGOERAK 2030» 
txostena ezin da hartu etorkizuneko iragarpen moduan. 

Epe luzean sor litezkeen erronkak azaltzen ditu eta egoerei 
aurrea hartzeko lagungarriak izan litezkeen ikuspuntu berriak 

aztertzen ditu. Ez du iragarpenik egiten, gogoeta baizik.
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fUNTSEzKO MEzUAK

 •  Europar Batasunean, etorkizuneko arretagune 
lehenetsiak binomio hauek izango dira: energia-klima-
adaketa eta osasuna - ingurumena.

 •  Mundu osoan, ingurumenaren arrisku nagusiak hauek 
dira: klima-aldaketa, uraren krisia eta biodibertsitatea-
ren galera.

•  Europak azaldu dituen lehentasunekin, 4 INGURUMEN-ERRONKA 
IzANGO DITU EUSKADIK 2030EAN, baliabideen alorrean 
kanpoaldearekiko mendekotasunaz gain:

—  energia - klima-aldaketa
—  osasuna - ingurumena
—  baliabideen eraginkortasuna-
— biodibertsitatea - kapital naturala

 •  Ingurumen-erronkei heltzeko aldaketarako tresnak hauek izango 
dira: jakintza, finantzaketa, erraztea, arlo publikoaren eta pribatuaren 
arteko erantzunkidetasuna eta herritarren sentsibilizazioa.
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INGURUMEN-POLITIKA 
ERAGINKORRAGOAK IzATEKO 

GOGOETAK

Ingurumen-politikak bere ibilbide-
orrian kontsumo-eredua sartu behar 
du, ekoizpen-eredua aztertzen duen 
intentsitate berberarekin (arretagunea 
eraginetan, versus arretagunea 
igorpenetan). 

Ingurumen-politikaren ardatza epe 
luzeko berebiziko helburuak lortzea izan 
behar da.

Egoera ekonomikoa faktore erabakigarria 
da, baina neurri handi batean aldagai 
exogenoa da. 

Gobernantza, zerga-sistema berdea eta 
lurraldearen kudeaketa, gobernuaren 
arretaguneak izan behar dira.

Hutsarte bat dago Euskadiko 
ingurumenaren egoerari buruzko 
pertzepzioaren eta ingurumen-adierazleek 
azaltzen dituzten datuen artean.

Ingurumenaren etorkizuneko egoera orain 
hartzen diren erabakiek eta orain zehazten 
den ereduak definituko dute.

Ingurumen-kudeaketaren konplexutasuna 
handitzea. Ingurumenean azaleratuko 
diren erronka batzuk konplexutasun eta 
ziurgabetasun handiko arazoak dira, eta 
elkarren mendekoak dira.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.





«Bizitza,
atzera begira soilik uler 
badaiteke ere, aurrera begira 
bizi beharrekoa da»

Sören Kierkegaard



www.ingurumena.net 
www.euskadi.net


	INGURUMEN-EGOERAK 2030
	KREDITUAK
	INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKAKO SAILBURUA AURKEZPENA
	AURKIBIDEA
	SARRERA
	0.1. Lanaren helburua
	0.2. Kontzeptu-esparrua
	0.3. Metodologia
	0.4. Elkarrizketatutako pertsonak

	1. INGURUMEN-EGOERA
	1.1. Ingurumenaren gaur egun goegoera Euskadin
	1.2. Administrazioak, eragile ekonomikoek eta enpresek gaiari buruz zer pertzepzio duten
	1.3. Herritarrek gaiari buruz zer pertzepzio duten
	1.4. Elkarrizketatuek ingurumen-egoerari buruz duten pertzepzioaren sintesia

	2. EUSKADIKO INGURUMENEAN ERAGINA IZANGO DUTEN FAKTOREAK
	2.1. Sarrera
	2.2. Funtsezko faktoreak
	2.3. Faktoreak gaien arabera
	2.4. Faktoreen sintesia eta ondorioak

	3. 2030-EKO EUSKADIKO INGURUMENAREN BILAKAERAREN IKUSPEGIAK
	3.1. Sarrera
	3.2. Ingurumen-egoerak Euskadin 2030
	3.3. 2030eko ingurumen-egoeren sintesia

	4. FUNTSEZKO MEZUAK ETA ETORKIZUNERAKO GOGOETAK



