
Lurraren bilketa 
eta pilaketa Europan  

Nekazaritzako 

politiken eragina  

Ustiategi 
handientzako lurra
Europar Batasuneko nekazaritza-politikek lurraren 

pilaketa sustatzen dute

Ezin ditugu onartu ez desjabetza gehiago, ez landa-inguruneetako desberdintasun 
gehiago, ezta haien lurretatik kanporatutako nekazari txiki gehiago ere.

Olivier de Schutter, Nazio Batuetako elikadurarako 
eskubideari buruzko errelatore berezia.

Etxaldeen %1ek Europar 
Batasuneko laborantza-

lurren %20 kontrolatzen ditu.

Etxaldeen %3k Europar 
Batasuneko laborantza-

lurren %50 dituzte.

Etxaldeen %80k lurren 
%14,5 baino ez dituzte 

eskuratzen.

Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi handiak 
gero eta ugariagoak dira

Gero eta ekoizpen-unitate TXIKI gutxiago daude
Lurra gutxi batzuen esku dago…

Europako nekazari-
tzako ustiategien 
kopurua tamainaren 
arabera (2003-2010)

2003tik 2010era, 10 hektarea-
tik beherako ustiategien 
kopurua laurden bat 
murriztu zen.

%1 %3 %80

%20 %50 %14,5

10-50ha
>50ha

+%4 -%23

Nekazaririk gabeko 
nekazaritza

Nahiz eta Europako nekazaritzarako azalera osoa murrizten ari den, gero eta
 pilatuago dago nekazaritzako ustiategi handi gutxi batzuetan eta enpresa pribatu 

handi gutxi batzuen esku.

Nekazarien Bidea, Lurra Bizia da.

Familien etxaldeak gero eta lur gehiago galtzen ari dira
10 hektareatik beherako etxaldeek guztira erabilitako nekazaritza-

azaleraren bilakaera 1990-2007ko epealdian

2007. urtetik 2010. 
urtera, 10 hektarea 
baino gutxiagoko 
etxaldeak dituzten 
nekazari txikiek 

50 hektarea baino gehiago dituzten nekazariek ia-ia 7 milioi hektarea irabazi zituzten, 
hau da, Belgikako edo Irlandako tamainaren bikoitza baino gehiago. 

Europako laborantza-lurren

%17ren kontrola 

galdu zuten,

hau da, Suitza baino 
handiagoa den azalera 
(4.320.000 hektarea).

Bulgaria 
%17     %12

Alemania
%7     %3

Espainia
%15     %9

Frantzia  
%3     %2

Italia
%34     %27

Hungría 
%18     %11

10 ha-tik beherako etxaldeek guztira erabilitako nekazaritza-azalera Daturik gabe 

%10 ha-tik beherako etxaldeen ehunekoa herrialdeka

10-50ha <10ha



%1,5entzako dirulaguntzak

NPBko onuradun nagusiak lurjabe handiak (herentzien bidez, sarritan) 
eta nekazaritzako industria handiak dira, eta ez lagundu omen nahi dituen 

nekazari txikiak. 

Lisboako Kontseilua

2011. urtean, etxaldeen %1,5 ek Nekazaritzako Politika 
Bateratuko (NPB) dirulaguntzen %76  jaso zituen.

2011. urtean, nekazaritzako 

ustiategie %44 dituen Mendebal-
deko Europak NPBko laguntzen 

%80 jaso zituen

Nekazaritzako ustiategien 

%56 dauzkan Ekialdeko 
Europak, ordea,  

%20 besterik 

ez zituen jaso. 

2001. urtetik 2011. urtera, elikagaien ekoizpenari emandako laguntzen ordez nekazarit-
za-lurren jabetzarako laguntzak eman dira, ekoitzitakoa eta ekoizpen-eredua edono-
lakoak izanda ere. Hori dela eta, jabetzaren egitura sendotu denez, etxalde handienei 

ematen zaizkie pizgarriak, eta are gehiago pilatzen da lurra.

Erresuma 
Batua

%2,5ek 24%
jaso zuen

Polonia
%1,3ek %26 

jaso zuen

Espainia
%5ek %8,5
jaso zuen

 Frantzia  
%13ek %44 

jaso zuen

%10ek  
%26,6 jaso 

zuenItalia
%0,3ek %18 

jaso zuen

Hungría
%1ek %38 
jaso zuen

Errumania
%1ek %50 
jaso zuen

NPBko onuradun nagusiak 
Bitxia bada ere, enpresak dira eta ez nekazariak 

2009ra arteko ordainketak - milioika eurotan

NPBko jasotzaileen izenen 

%92 jakitera eman ez denez, 

ez dakigu nor diren.

Gardentasu-
nik ez

1.606
Herbehereak  
1997. urtetik

196
Frantzia
2004. urtetik

225
Italia 
2002. urtetik

197
Erresuma Batua  
1999. urtetik

NPB jan dezatela

Ingalaterrako erreginak 500.000 € 
jaso zituen 2008. urtean
Karlos printzeak 200.000 € jaso zituen 

293
Danimarka 
2000. urtetik

357
Herbehereak 
1997. urtetik

828
Erresuma Batua 
1999. urtetik

952
Danimarka 
2000. urtetik

590
Herbehereak  
1997. urtetik

485
Danimarka 
2000. urtetik

Hemen 
ere badago 

genero-
arrailik

Europako lurren 
pilaketa korporatiboa 

Laborantza-lurren galera, hirien eta 
espekulazioaren aurrean 

2005etik 2010era, honenbestekoa izan zen nekazaritzarako 
erabilitako lurraren murrizketa

Zenbatespenen arabera, honako hauxe pilatu dute 
korporazioek azken 10 urteotan

Errumania
700.000-800.000 ha

Laborantza-lur 
guztien %8,5 

Hungaria
Milioi bat ha baino 

gehiago Lurralde 
nazionalaren %17 

Serbia
500.000 ha 
Laborantza-lur 
guztien %15

Erreferentzia guztiak eta azterketa osoa Mundubat Fundazioan daude ikusgai. 
www.mundubat.org

97.100 ha, 
Austrian, Vienako 

hiriburuko 
tamainaren bikoitza 

113.200 ha, 
Errumanian, Bukares-

teko hiriburuko 
tamaina baino bost 

aldiz handiagoa

227.200 ha, 
Frantzian, Luxenburgo 

bestekoa

331.200 ha, 
Alemanian, 
Londreseko 

azaleraren bikoitza 


