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LEHENDAKARITZA 
 

PRESIDENCIA 

 
 

Lehendakariaren Sozioekonomia Gaietarako Aholkularitza 
Batzordeak Gobernuak Atzo Eusko Legebiltzarrari 

entregatutako Bikoiztasun eta Inefizientziei buruzko Txostena 
eta Euskadiko Azpiegitura Analisi Konparatibo bat aztertu ditu 

 

Aholkularitza Batzordeak eskatutako hausnarketa bat 

Lehendakariaren Sozioekonomia Gaietarako Aholkularitza Batzordeak, 2010eko 
bilkuran, «euskal lurralde eta eskumen ereduaz hausnartzeko» gomendio egin zuen 
«jardun publikoa eraginkorragoa izan dadin».    

Gaur egun, ekonomian eta aurrekontuetan dagoen zailtasun testuinguru honetan, 
Euskal Administrazio Publikoek bere jardun eta eskumen ereduaz hausnartu behar 
zutela eta, gonbita hau luzatu zitzaien baliabide publikoen erabilera hobetzen eta 
optimizatzen jarraitzeko xedez.   

Aholkularitza Batzordearen gonbidapen honen harira, Eusko Legebiltzarrak, 2011ko 
otsailaren 3an egindako osoko bilkuran, Eusko Jaurlaritzari eskatu zion «Ganbera honi 
sei hilabeteko gehienezko epe batean, saihestu beharreko bikoiztasunak eta euskal 
administrazio publikoei lotuta zegoen inpaktu ekonomikoa aztertuko zuen txosten 
bat bidaltzeko, austeritate, efikazia eta eraginkortasun irizpideak aplikatuz».   

Hiru euskal administrazio mailetako Azterketa juridiko-ekonomiko zehatz bat zein 
Erakunde eta Agente askorekin kontraste eta azterketa prozesu luze bat lantzen 
hilabeteak egin ostean, Euskadiko Administrazio Publikoetako Bikoiztasunei eta 
Inefizientziei buruzko Txostena bidali zion atzo Gobernuak Legebiltzarrari.  

Informe honi lotuta, komeni da argitzea zer diren Bikoiztasunak eta zer 
Inefizientziak: 

• Bikoiztasunak: Bikoiztasunak administrazio batek egiten dituen gastuak dira, 
horretarako eskumenik izan gabe. Gastuok informean zenbatu dira eta 403 
milioi eurokoak dira. 

• Inefizientziak: Inefizientziak hainbat erakundek helburu berarekin, egindako 
jarduketa, prozesu eta politika publikoak eta orotara erabili diren baliabideen 
esleitzean mailarik optimoena lortu ez dutenak dira.  Txostenak ez ditu Euskal 
Admnistrazio Publikoen inefizientziak zenbatu, baizik eta berorien azterketa 
kualitatibo bat egin du.  

 

Zentzu honetan, nabarmendu beharra dago, bikoiztasunen datua esanguratsua den 
arren, azterketaren konturik garrantzitsuena inefizientzietan datzala, horiek 
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deuseztatuz gero Euskal Administrazio Publikoen baliabide orokorren optimizazioa 
ekarriko bailuke.  

 

Aholkularitza Batzordearen Ebaluazioa eta Iritzia 

Aholkularitza Batzordeko kideek honako ondorioak atera zituzten Euskadiko 
Administrazio Publikoetako Bikoiztasunei eta Inefizientziei buruzko Txostena aurkeztu 
eta gero: 

 
• Txostena garatu beharreko lehen urrats ona da Euskal Administrazio Publikoen 

jarduketen optimizazio eta modernizazioaren gaineko eztabaida lantze aldera   
 
• Egindako azterketak eztabaidarako oinarri gisa balio behar du eta Euskal 

Admininistrazio Publiko guztiek era partekatuan antolatu behar dute.  
 
• Inefizientzien azterketa informearen gokoetako bat da eta bertan datza euskal  

jardun publikoaren etorkizuneko balizko hobekuntza, beraz, hura sakontzen jarraitu 
behar da.  

 
• Aholkularitza Batzordeko kideen iritziz, inefizientzien atalean bikoiztasunetako 

atalean baino gehiago aurrez daiteke. 
 
• Orkorrean, Aholkularitza Batzordeko kideek uste dute egindako txostena positiboa 

dela, Euskadiko erakunde ereduaren funtzionamenduaren gaineko eztabaida 
bultzatzen baitu.   

 
 

Lehendakariaren Gogoetak 

Aholkularitza Batzordeko kideen hitzak entzun eta gero, lehendakariak jakinarazi zien  
Gobernuaren xedea ez dela Euskadiko erakunde sistema aldatzea, baizik eta hura 
arrazionalizatzea. Aurkeztu den txostenarekin, Gobernuak Herrialdearen 
arrazionalizatzea adosteko borondate politikoa jarri du mahai gainean.   

Horregatik Legebiltzarrari eskatu dio, azaroaren 20a igarota, legebiltzarrean ponentzia 
bat edo Batzorde berezi bat deitzeko, non azterketa hau eta bere ondorioak aztertu 
daitezkeen, datozen urteetarako nahi dugun Herrialde ereduren inguruko iritziak 
alderatzeko.  

Halaber, lehendakariak hasierako agerraldian esan zuen, zerbitzu publikoen prestazio 
eta erabileran Administrazio eta Administratuek daukaten erantzukizun partekatuak, 
lehenik eta behin eta lehentasunez behar duela, Administrazio Publikoak, ekonomia, 
efikazia eta eraginkortasunean oinarritutako irizpideen kudeaketa eredu bat garatzea. 

Lehendakariak Aholkularitza Batzordeko kideekin bat egin zuen aurkeztutako 
txostenaren atalik garrantzitsuena inefizientzien azterketan oinarritzen delako 
argudioan, alor hau hobetu eta modernizatu behar baitute gehiago Euskal 
Administrazio Publikoen jarduketek.     
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Bestalde ere azpimarratu zuen Euskadin gainontzeko munduari hurbildu eta berarekin 
elkarrekin harremanetan jartzen gaituen azpiegitura sare fisiko eta birtual trinkoa 
osatzen ari dela.   Talentuaren Metropoli bat eraikitzen ari da, fisikoki eta digitalki ondo 
konektatua eta pertsonen alde egiten duena. Gure administrazioek ezin diote eraldatze 
honi uko egin. 
 
Gainera lehendakariak adierazi zuen Eusko Jaurlaritza eskumenen banaketa lantzen 
ari diren jarduketen buru dela, dagoeneko.  Legealdiaren hasieratik, Gobernuaren lege 
jardueraren irizpideetako bat eskumenak argi uztea eta administrazioaren 
funtzionamendu hobe bat bilatzea izan da, antolakuntzaren, eraginkortasunaren eta 
efikaziaren bidez. Ildo horretan hauen moduko legeak daude:  
  

- Udal Legea 
- Ekintzaileen Legea 
- Enplegu Legea 
- Segurtasun Publikoko Legea 

  
Gobernuak hainbat tresna ere abian jarri ditu jardun publikoaren eraginkortasuna 
hobetzeko, esate baterako, Berrikuntza Publikoaren Plana (BPP) eta Plan 
Hidrologikoa.	 
 
Lehendakariak bere agerraldia amaitu zuen esanez, alor publikoan eraginkortasuna 
bilatzea, gobernantza onaren irizpide orokor bat bada, krisi eta austeritate garai 
hauetan betebehar bihurtzen dela eta Euskadiko herritarrek ezin dutela hirukoiztutako 
Herrialde bat onartu.    Hori dela eta, lehendakariak Euskal Administrazio Publikoen 
funtzionamendua hobetzearen alde egin zuen, «hiru lurralde baina, Herrialde bakarra 
izateko».  Hau da, Herrialde lehiakor, kohesionatu eta jasangarri bat eta herritarrek 
ordaintzen dituzten zergak era eraginkor batean kudetzen duen Administrazio Publiko 
bat duena, batez ere krisi garai honetan, hainbat gizarte talderi ahalegin handia 
exijitzen ari baitzaie.  
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ERANSKINA: Euskadiko azpiegituren Nazioarteko Azterketa Konparatiboa 
 
Bikoiztasun eta Inefizientzia Txostenaz gain, Aholkularitza Batzordearen 
bilkuran, Gobernuak egindako Euskadiko Azpiegituren Nazioarteko Azterketa 
Konparatibo baten datu nagusiak aurkeztu ziren. 
de Infraestructuras en Euskadi que ha llevado a cabo el Gobierno. 
 
Azpiegituren azterketa konparatiboak honako alor hauek aztertzen ditu: 
 

• Unibertsitateak 
• Ospitaleak 
• Aireportuak 
• Kongresu Jauregiak 

 
Aztertu eta Euskadirekin alderatu diren lau eskualde/herrialdeak, Danimarka, 
Rheinland-Pfalz (Alemania), Rhône-Alpes (Frantzia) eta Limburg (Holanda) izan 
dira.  
 
Nabarmendu beharra dago lau eskualde/herrialde hauek Euskadiren antzekoak eta 
berarekin konparagarriak diren Europako eskualdeak direla, Orkestra-
Lehiakoratsunaren Euskal Institutuak egindako ikerketen arabera. (eskualde hauek 
aukeratzerako garaian, izaera demografiko, geografiko eta sozioekonomikoko 
adierazleak hartu dira kontuan). 
 
Aztertu diren azpiegitura bakoitzaren ondorio nagusia honako hau da: 
 
 
Aireportuak 
 
• EAE milioi bat biztanleko aireportu kopuru handiena duen herrialdeetariko bat da 

eta aireportu azpiegitura gehien dauzkana bere hedadura geografikoari 
dagokionez.  

 
• Bestalde, azpimarratzekoa da, EAEko hiru aireportuen artean dagoen distantzia 

txikia, beraz, EAE bere azpiegitura mota hauen artean alderik txikiena duen 
eskualdea da. 

 
• EAE, orotora, aztertu diren eskualdeen batez bestekoaren atzetik dago, urtero 

aireportu bakoitzean dagoen bidaiari trafikoari dagokionez.  
 
 
Unibertsitateak 
 
• Euskal Autonomia Erkidegoa Unibertsitate bakoitzeko fakultate gehien daukan 

eskualdea da, euskal unibertsitate sistemaren hedapen zabala islatzen duena, 
gehienbat, EHUk dauzkan fakultate kopurua handiarengatik. 

 
• Aurreko puntuaren harira, Euskadiko geografia eta biztanleria aintzat hartzen 

badugu, ez dago unibertsitate kopuru handirik km2-ko ezta biztanle dentsitateko 
ere. 

 
 
 



 
 

 5 

Ospitaleak 
 

• Euskadi aztertutako eskualdeen batez bestekoan dago, biztanleko dagoen ospitale 
kopuruari dagokionez, 100.000 biztanleko 2,03 ospitale baitaude. Halaber, 20 km2 
(0,12 ospitale/20 km2-ko) area bakoitzeko bigarren ospitale erratioa du eta 
hirugarren ohe erratioa km2-ko (1,11 ohe/Km2-ko).  

 
 
Kongresu Jauregiak 
 
• Aztertutako eskualdeetatik, Euskadik Kongresu Jauregi gehien daukana da 

biztanleko: Zehatz mehatz 1,85 Jauregi daude milioi bat biztanleko. 
 
• Bestalde, EAEko Kongresu Jauregiak dira ikusle gehien dauzkatenak, aztertutako 

eskualdeetatik.  
 
• Kontuan hartuz Kongresu Jauregi kopuru handiena duena dela eta Euskadiko 

azalera aztertutako eskualdeetatik txikiena dela, azpiegitura bakoitzaren eragin-
eremua txikiena da. Jauregi bat dago 1.809 km2-ko, Rhône-Alpes eskualdeko 
azpiegitura bakoitzak 43.698 km2-ko eremu bat hartzen duen bitartean.  

 
• Bestalde, nahiz eta EAEko Jauregiek bisitari kopuru handia jasotzen dituzten, 

antolatutako ekitaldien tamainaren azterketak erakusten du EAE dela ekitaldi 
txikienak antolatzen dituena.  Hala, EAEko ekiatldi bakoitzak 1.608 ikus-entzule 
erakartzen ditu, eta Dinamarkako eta Limburg-eko Jauregikoek, berriz, 8.636 eta 
8.212 hartzen dituzte, hurrenez hurren. 
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