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50. EUSKAL SOZIOMETROA  
Egoera soziopolitikoaren pertzepzioa 

2012ko urria 
 

Prentsa oharra 
 

SARRERA 
 
Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen 2012ko programazioaren baitan, ikerketa honen helburua 
izan da EAEko egoera soziopolitikoari buruz Euskadiko herritarrek duten pertzepzioa jasotzea. 
Halaber, beste SOZIOMETRO batzuetan ikertutakoaren haritik, erakunde publikoen jarduerari eta 
jarrera eta balio politikoei buruzko beste zenbait gai ere planteatu dira. 

 
Ikerketa honen fitxa teknikoa zabaldu den dossierrean kontsulta daiteke. Lagina 18 urtez gorako herritarrei 
zuzendua, EAE osorako 2.254 lagunek osatua da, eta informazioa etxean egindako banakako elkarrizketen 
bidez jaso da. Lagin errorearen estimazioa ±%2,11 da EAE osorako, %95,5eko konfiantza mailarako, p=q=0,5 
izanik. Informazio bilketa 2012ko urriaren 1etik 5era bitartean egin zen. 

 
 

NABARMENTZEKOAK 
 

EGOERA EKONOMIKO ETA SOZIOPOLITIKOA 
• Egoera ekonomikoaren pertzepzioa okerragotu egin da eta herritarren bizitza pertsonalean 

eta familian duen inpaktua areagotu egin da. 
 
ARAZO GARRANTZITSUENAK 
• Arazo nagusiak, berriz ere, lan merkatuari lotutakoak (%80k aipatu dute 3 nagusien artean), 

arazo ekonomikoak (%37) eta politikarekin lotutakoak (%24) dira. 
• Ia desagertu egin da terrorismoaren pertzepzioa arazo bezala, %2an kokatuz, bilduma osoko 

punturik baxuenean. 
 
ERAKUNDEEN JARDUERA 
• Hurrengo Jaurlaritzak ondokoak izan behar lituzke lehentasunezko helburutzat: enplegua 

sortzea bultzatu, osasun prestazio eta zerbitzuak mantendu eta hezkuntza sistemaren 
kalitatea mantendu. 

• Gastu publikoan inolako murrizketarik onartuko ez luketen arloei buruz galdetuta, herritarrek 
gehien aipatutakoak berriz ere izan dira: osasun arreta (%46), pentsioak (%18) eta 
langabeziagatiko prestazioak (%12). 

• Erakunde politiko eta sozialekiko konfiantzak behera egin du. 
 
JARRERA ETA BALIO POLITIKOAK 
• Patxi Lopez da buruzagi politiko ezagunena eta aprobazio indizerik altuena duena (%44). 
• Herritarren heren batek gaur egungo estatu autonomikoaren alde egin du, %25ek autonomia 

handiagoaren alde eta %27k komunitateek independizatzeko aukera izango luketen estatu 
baten alde. 

• Politikaz hitz egiteko libre sentitzearen goranzko joera berretsi da. 
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EMAITZAK 
 
1. EGOERA EKONOMIKO ETA SOZIOPOLITIKOAREN PERTZEPZIOA 
 
Pertzepzio ekonomiko gero eta okerragoa, pertzepzio politikoa mantentzea eta iritzi zatiketa 
pertzepzio sozialari buruz 
 
Bai EAEko bai Espainiako egoera ekonomikoaren pertzepzioa okerragotu egin da ekainetik. 
Inkestatuen %79ren iritziz EAEko egoera ekonomikoa txarra edo oso txarra da. Espainiako egoerari 
buruz iritzi hori bera dute %96k. 
 
EAEko egoera sozialari dagokionean zatiketa handia dago, herritarren ia erdiek ona edo oso ona 
dela uste baitute eta beste hainbestek txarra edo oso txarra dela. Espainiako egoera sozialari 
dagokionean, aldiz, pertzepzioa askoz negatiboagoa da, %77k uste dute txarra edo oso txarra dela, 
eta %16k ona edo oso ona. 
 
EAEko egoera politikoari dagokionean, pertzepzioa ez da ekainetik aldatu, %60k txarra edo oso 
txarra dela diote, eta %32k ona edo oso ona dela. Aldiz, Espainiako egoeraren pertzepzioak 
okerragotzen jarraitzen du; txarra edo oso txarra dela diotenak %85era iristen dira eta %8ra besterik 
ez ona edo oso ona dela diotenak. 
 
Arazorik garrantzitsuenak berriz ere ondokoak dira: Lan merkatuarekin lotutakoak (%80k aipatu 
ditu 3 nagusien artean, ekainean bezala), arazo ekonomikoak (%37k, 3 puntu baxuago) eta 
politikarekin lotutakoak (%24k, 5 puntu gehiago). Terrorismoa arazotzat aipatu duten herritarrek 
gutxiagotzen jarraitzen dute, %2an kokatu direlarik, 2004an hasitako bildumako punturik baxuenean; 
urte hartan %55ek aipatu zuten 3 arazo nagusien artean. 
 
Krisi ekonomikoak egoera pertsonalei eragiten die 
 
Arazo pertsonal nagusien artean gehien aipatutakoak berriz ere lan merkatuarekin lotutakoak (hiru 
nagusien artean aipatu dute %56k) eta arazo ekonomikoak (%32) izan dira. Ildo horretan, 0tik 
10erako eskalan krisiak zenbateraino eragin dien adieraztean, herritarrak batez beste 6,0an kokatu 
dira, ekainean baino 3 hamarren gorago. Herritarren erdiek 7 eta 10 puntu artean kokatu dute krisiak 
beren egoera ekonomiko pertsonalean izan duen eragina. Familia kezka iturri da biztanleen 
%9rentzat. 
 
Azken bi urteotan beren familian krisitik eratorritako egoerak bizi izanari buruz galdetuta, 
herritarren %43k diote eurei edo etxeko norbaiti soldata edo pentsioa izoztu diotela, %41ek lana 
galdu dutela, %40k soldata jaitsiera izan dutela eta %24k lanaldiaren derrigorrezko murrizketa izan 
dutela. 
 
Hurrengo Jaurlaritzarentzako lehentasunak: enplegua sortzea, osasun prestazio eta zerbitzuak 
mantentzea, hezkuntza kalitatea 
 
Inkestatuen ustez hurrengo Jaurlaritzaren lehentasunezko helburuak ondokoak izan beharko 
lukete: enplegua sortzea bultzatu (%66k aipatu dute 3 nagusien artean), osasun prestazio eta 
zerbitzuak mantendu (%61) eta hezkuntza sistemaren kalitatea mantendu (%38). Ondoren datoz 
laguntza eta zerbitzu sozialak mantendu (%29), industria politikak garatu enpresei lagunduz (%24), 
etxebizitza eskuratzea erraztu (%16) eta politika fiskal justuagoa onartu (%10). 
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Herritarrek berriz ere osasun arreta (%46) hautatu dute gastu publikoan inolako murrizketarik 
onartuko ez luketen arlotzat. Atzetik, ehuneko txikiagoan aipatu dira pentsioak (%18) eta 
langabeziagatiko prestazioak (%12). 
 
Fiskalitateari dagokionean, herritarren %70ek uste dute zergak mantendu behar direla gaur egungo 
zerbitzuak mantentzeko, %9ren iritziz zerga gehiago ordaindu behar dira prestazioak hobetzeko, eta 
%10en ustez zergak gutxitu behar dira zerbitzu publikoen kaltetan bada ere. 2011rekin alderatuz, 
zergak handitu behar direla uste dutenen ehunekoa murriztu egin da, eta handitu egin da mantendu 
egin behar direla uste dutenena. 
 
Erakundeekiko konfiantza 
 
Erakunde politiko eta sozial guztiek konfiantza gutxiago sortarazten dute orain otsailean baino, 
salbu eta GKEek, horiek hamarren bat irabazi dute eta. Konfiantza handiena sortarazten duten 
erakunde politikoak dira: udalak (5,4 0tik 10erako eskalan), diputazioak (4,8) eta Eusko Jaurlaritza 
(4,7). Nabarmen jaitsi da konfiantza Gobernu Zentralean (1,1 puntu egin du behera otsailetik) eta 
Diputatuen Kongresuan (puntu bat jaitsi da). Erakunde sozialei dagokienean, GKEek sortzen dute 
konfiantzarik handiena (5,1) eta ondoren, nahikoa atzetik, hedabideek (4,0). 
 
2. JARRERA ETA BALIO POLITIKOAK 
 
Alderdien eta buruzagi politikoen balorazioa eta definizio ideologikoa 
 
Politikarekiko interesa, ikerketa hauteskunde kanpainatik gertu izanaren ildotik, 6 puntu igo da 
ekainetik hona, orain herritarren %30ek diote interes handia edo nahikoa daukatela. Alderdi 
politikoekiko hurbiltasunak ere gora egin du, %19ra iritsi delarik alderdi politikoren batetik oso edo 
nahikoa hurbil sentitzen direnen ehunekoa. 
 
Buruzagi politikoei dagokienean, ezagunenak, berriz ere, Patxi Lopez (%97), Iñigo Urkullu (%83) 
eta Antonio Basagoiti (%82) dira. %50aren azpitik daude Laura Mintegi (%42), Mikel Arana (%34), 
Gorka Maneiro (%24) eta Raquel Modubar (%9). 
 
Buruzagi guztien aprobazio indizeak apur bat jaitsi dira ekainetik hona, Mikel Aranarena ez beste, 
berdin jarraitzen duela. Patxi Lopezek du aprobazio indizerik altuena (%44; %83 bere hautesleen 
artean) eta atzetik dator Iñigo Urkullu (%39; %79 bere hautesleen artean). Dezente atzerago daude 
Laura Mintegi (%20; %66 bere hautesleen artean), Antonio Basagoiti (%18; %59 bere hautesleen 
artean), Mikel Arana (%13; %28 bere hautesleen artean), Gorka Maneiro (%4; %3 bere hautesleen 
artean) eta azkenik Raquel Modubar (%2). 
 
Batezbesteko balorazioa asko aldatzen da ezagutza maila eta buruzagi bakoitzari emandako 
puntuazio multzokatuen arabera. Legegintzaldiaren hasiera eta amaiera kontuan hartuta 
(2009/2012), aldaketak oso txikiak izan dira (Patxi Lopezen hamarren bateko hobekuntza eta Mikel 
Aranaren 4 hamarreneko jaitsieraren artekoak). Ekaineko neurketarekiko, buruzagi guztien 
balorazioa jaitsi egin da: 8 hamarren G. Maneiro, 6 A. basagoiti, 6 M. Arana, 4 I. Urkullu eta 3 P. 
López. 
 
Diputatu Nagusiei dagokienean, José Luis Bilbaok bere lurraldeko herritarren %24ren aprobazioa 
lortu du, Martin Garitanok %22rena eta Javier de Andrések %11rena. 
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(*) INDIZEAK 
Ezagutza:  Buruzagi politiko bakoitza ezagutzen dutenen % 
Balorazioa: 0tik 10erako eskalan batez besteko puntuazioa. 
Aprobazioa:  Biztanleria osotik, buruzagi politiko bakoitzari 5 puntu edo gehiago eman diotenen % 

 
Inkestatuen definizio ideologikoa askotarikoa da: %26k kontsideratzen dute beren burua, 
lehenengo edo bigarren aukeran, euskal nazionalista edo abertzale, %16k sozialista, %15ek liberal, 
%15ek ekologista, %12k apolitiko, %10ek progresista, %9k kontserbadore, %8k sozialdemokrata, 
%6k demokrata-kristau, %5ek feminista, %4k komunista, %1ek beste erantzun bat eman dute, eta 
%14k ez dakitela esan dute edo ez dute erantzun. 
 
 
Estatuaren antolaketa eredua 
 
Estatuaren antolaketa moduari buruz, inkestatuen heren batek gaur egungoa bezalako estatu 
autonomikoaren alde egin du, lautik batek nahiago lukete Autonomia Erkidegoek gaur egun baino 
autonomia handiagoa luketen estatua, eta antzeko ehuneko batek (%27) Autonomia Erkidegoek 
independentzia hautatu ahal izango luketen estatu baten alde egin du. Oso gutxi dira autonomiarik 
gabeko estatu zentralizatuaren aldekoak (%4) eta Autonomia Erkidegoek gaur egun baino 
autonomia gutxiago luketen estatuaren aldekoak (%3). %10ek ez dute iritzirik eman. 
 
Politikaz hitz egiteko askatasuna 
 
Politikari buruz hitz egiteko askatasun sentimenduak 2008tik dakarren goranzko joerari eutsi dio 
(%26tik %47ra). Herritarren %47k diote (otsaileko neurketan baino 4 puntu gehiagok) libre sentitzen 
direla politikaz hitz egiteko jende guztiarekin, %36k pertsona batzuekin eta %13k ia inorekin ez. 
 
 
Vitoria-Gasteiz, 2012ko azaroaren 22a 
 
OHARRA: Txosten osoa Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen webgunean aurki daiteke: 
http://www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak 
 

 
 


