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1 Sarrera  

Basque Country Estrategia globalizazioaren hazkundea eta herrialdeen 

interdependentzia ezaugarri nagusitzat dituen testuinguru batean sortzen da, Eusko 

Jaurlaritzak abiatutako ekintza gisa, helburu honekin: nazioarteko proiekziorako 

jokaleku bat sortzea eta Euskadi herrialde berriei irekitzea. 

Asmo horrekin bat etorriz, Euskadiren nazioartekotzea Europar Batasunera zuzentzen 

da aurrena; aldi berean, baina, estrategikotzat jotzen da bere presentzia handitzea bai 

beste eremu geografiko batzuetan eta bai erreferentziazko sare transnazionaletan.  

Orobat, Basque Country Estrategiak planteatzen du, mugarri nagusi gisa, lotura 

sendoak ezartzea joera-eremuetako eragile nagusiekin, hala nola eremu zientifiko-

teknologikoko edo ingurumen-eremuko eragileekin, eta Euskadik kanpoko euskal 

komunitateekin dituen loturak indartzea. 

Mugarri horiek guztiak lortzeko, Basque Country Estrategiak bere ikuspegia definitu 

zuen, X. Legegintzaldiko Gobernu Programan adierazitako helburu multzoaren baitan: 

 

 

 

Esta visión se traduce en una serie de objetivos estratégicos de internacionalización, 

que a su vez se encuentran englobados en cuatro vectores de internacionalización: 

 B1. Euskadiren proiekzioa kanpoan 

 B2. Interes sektorialak sustatu eta bultzatzea, eta erronka globalei aurre 
egiten laguntzea  

 B3. Europako esparruarekin bat egitea 

 B4. Jakintza biltzea 

Lehenengo bektoreak planteatzen duen erronka da Euskadi nazioarteko erreferentzia 

gisa aintzatetsia izatea, nazioarteko foro eta sareetan duen presentzia handitzearen 

bidez, bai erreferente den foro eta sareetan eta  bai erreferente izan nahi duenetan. Era 

horretan, kanpo-proiekzioari laguntzen zaio eta talentua erakartzearen alde egiten da. 

Bigarren bektorearen funtsa da interes sektorialak sustatu eta bultzatzea eta erronka 

globalei aurre egiten laguntzea. Horren helburua da Euskadiren nazioartekotzeari 

laguntzen dioten aukera eta mekanismoen detekzioaren intentsitatea areagotzea. Era 

horretan, instituzio aldeaniztunekiko harremanak eta kanpoko proiektuen garapena 

bultzatzen dira, eta, hortaz, handitu egiten da euskal eragileen nazioarteko presentzia.  

Euskadi XXI. mendeko abangoardian kokatzea, Europaren eraikuntzan gune 

propioa izango duen eragile global gisa, eta bere berezitasunengatik eta giza 

garapen iraunkor handiagatik aintzatetsita, mundura irekita eta kanpoan den 

euskal komunitatearekin hertsiki lotuta egongo den herrialde erakargarri, lehiakor 

eta solidario gisa. 
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Europar Batasuna, berez, inpaktu handiko eremu bat da Euskadiren nazioarteko 

jardunaren garapenerako. Horregatik, Basque Country Estrategiaren hirugarren 

bektorearen ardatza hauxe da: euskal eragileek EBren mekanismoetan eta EBtik 

sustatutako programa eta proiektuetan duten presentzia handitzearen alde egitea. 

Jakintza biltzeko eta aliantzak nazioartean bilatzeko erronka Euskadik planteatuta 

dituen erronka nagusien artean dago. Laugarren bektore honen bitartez, Basque 

Country Estrategiak planteatzen du beharrezkoa dela alde biko harremanak ezartzea 

herrialde eta eskualde bikainekin; beharrezkotzat jotzen du, halaber, proiektu 

bateratuak egitera zuzendutako lankidetza-hitzarmenak ezartzea, horren bidez bi 

aldeentzat onuragarriak diren esperientziak eta jakintza trukatzeko. 

Bere jatorrian, Estrategiak 19 jardun-eremu tematiko definitu zituen. Estrategiaren 

inplementazioaren lehenengo bi ekitaldietan, hasieran kontuan hartu ez ziren bi eremu 

berri sortu dira, zeren funtsezkotzat jo baita horiek ere barnean sartzea: Ogasuna eta 

Finantzak eta Gobernu Irekia - Irekia. 

Hogeita bat eremu tematiko horiek, batera, lagungarriak izan behar dute Estrategiak 

aurkeztutako erronka lortzeko: Euskadi nazioartekotzea. Nahiz eta eremu batzuek 

lotura handiagoa duten nazioartekotzearekin, berez duten izaeragatik (Kanpo-

harremanak, Enpresen nazioartekotzea, Kultura eta Turismoa), Estrategiak 

kontsideratzen du horiek guztiek, neurri handiagoan edo txikiagoan, beren ekarpena 

egin dezaketela Euskadiren nazioartekotzean sakontzeko. Ezarritako eremu tematikoak 

honako hauek dira: 

1. Kanpo-harremanak  
2. Enpresen nazioartekotzea  
3. Kultura  
4. Turismoa 
5. Bakea eta Bizikidetza  
6. Garapenerako Lankidetza  
7. Genero-berdintasuna  
8. Gobernu Irekia – Irekia 
9. Administrazio Publikoa eta Justizia  
10. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 
11. Energia 
12. Nekazaritza eta Arrantza  
13. Enplegua eta Gizarte-politikak  
14. Ogasun eta Finantzak  
15. Etxebizitza 
16. Hezkuntza  
17. Hizkuntza-politika  
18. Segurtasuna  
19. Osasuna  
20. Ingurumena eta Lurralde-politika 
21. Garraioa  
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Beste alde batetik, Basque Country Estrategiak Euskadiren nazioartekotzerako 

estrategikotzat jotzen diren jardun-eremu geografiko batzuk zehaztu ditu. Esan behar 

da, horri dagokionez, eremu geografiko horien arabera egindako definizioak eta 

ezarritako lehentasunek ez dutela baztertzen beste eremu batzuetan sor litezkeen 

aukerak aprobetxatzea. 

Estrategikotzat jotzen diren eremu geografikoak bi kategoriatan banatzen dira: alde 

batetik, Eusko Jaurlaritzako Sailen eta gainerako erakunde publikoen interes gehiena 

kontzentratzen duten lehentasunezko herrialde eta eskualdeak; bestetik, beste 

kategoria bat ezartzen da Euskadiren nazioartekotzerako lehenesten diren herrialde eta 

eskualdeentzat; eremu geografiko horietan neurri txikiagoan kontzentratzen da jardun-

eremu tematikoen interesa. 

Gainera, inplikatutako Sail eta erakundeen interes eta motibazioen arabera, jarduerek bi 

tipologia dituzte: ikastea eta konparatzea; eta irakastea eta trukatzea.  

1. Taula: Basque Country Estrategiak planteatzen dituen jardun-eremu geografikoak 

 

 

Iturria:  Basque Country Estrategia 
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Bi tipologia horietako lehenengoa, ikastea eta neurtzea, Euskadirentzat erreferentzia 

diren beste herrialde edo eskualde batzuek gauzatutako esperientziak ezagutzera 

zuzentzen da. Bigarren tipologiak –irakastea eta trukatzea- helburutzat hartzen du 

Euskadiko Administrazioaren eta eragile sozioekonomikoen politika publiko propioen 

diseinuari eta aplikazioari buruzko jakintza nazioarteko eremura transferitzea.  

Lehentasunezko herrialde eta eskualdeen artean Europa nabarmentzen da, batez ere 

Europar Batasuna. Horren arrazoi nagusia da Euskadik jarraitu nahi duela Europa 

eraikitzeko prozesuan modu aktiboan parte hartzen, Euskadiren rola Europar 

Batasunean indartzen saiatzeaz batera. 

Lehentasunezko herrialde eta eskualdeen eremuari dagokionez, hauxe aipatu behar da:  

 Europar Batasuna osatzen duten herrialdeen artean Eskandinaviakoak 

nabarmentzen dira, batez ere Danimarka eta Finlandia; izan ere, hango gizarte-

ongizateko sistemak erakargarriak dira Euskadirentzat, beren maila handiagatik, 

eta bi esperientzia interesgarri dira ikasteko eta jakintza trukatzeko.  Orobat, 

Alemania, Erresuma Batua eta Frantzia ere lehentasunezko herrialdetzat hartzen 

ditu Basque Country Estrategiak, euskal esportazioen xede diren merkatu 

nagusiak direlako. 

 Akitania, Eskozia, Bavaria eta Flandria europar eskualdeak Euskadiren lurralde 

homologotzat hartzen dira, eta, beraz, zuzeneko loturak ezarri nahi dira haiekin 

eta esperientziak eta jakintza trukatu. 

 Amerikan, Estatu Batuak nabarmentzen dira. Izan ere, herrialde hori 

lehentasunezkotzat jotzen da beraren aldetik ikasteko eta bertara euskal 

jatorriko jakintza, ondasunak eta zerbitzuak esportatzeko. Halaber, 

Latinoamerika ere lehentasunezko eremu geografikoa da Euskadirentzat, 

berarekin ditugun  lotura historikoengatik eta ekonomia aldetik hazten ari den 

eskualdea izateagatik.  

 Asia, Korea eta Singapurri dagokienez, Estrategiak lehenetsitako eremutzat 

hartzen ditu  haiengandik ikasteko; Afrikan, berriz, Hegoafrikako Errepublika da 

Euskadiren arreta gehien bereganatzen duena. 

Lehenetsitako herrialde eta eskualdeen artean, Europaren barruan Holanda eta Irlanda 

nabarmentzen dira, horietatik ikas baitezake Euskadik eta jardunbide egokiak ekarri. 

Errusia eta Turkiari dagokienez, berriz,  kontsideratzen da bertara transferitu daitekeela 

jakintza, eta  ondasun eta zerbitzuen salerosketa egin daitekeela haiekin.  

Halaber, lehenetsitako herrialde eta eskualdeen eremuan, hauxe aipatu daiteke:  

 Amerikan, Estrategian ezarritakoaren arabera, Argentina eta Txile dira 

lehenesten diren herrialdeak. Bertan, Estrategiak proposatzen du Euskadiren 

know how industriala sustatzeko loturak ezartzea. Halaber, Kanada ikastekoa 

eskain dezakeen herrialdetzat hartzen da.  
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 Asian, hego-ekialdeko herrialdeak –Indonesia, Malaysia eta Vietnam- dira 

euskal ondasun eta zerbitzuen salerosketarako aukera eskaintzen dutenak. 

Japonia garapen maila handiko herrialdetzat jotzen da, eta, hortaz, handik 

jardunbide egokiak  ekar daitezela kontsideratzen da. 

 Ekialde Ertainean, Israel ikasteko aukera eskaintzen duen herrialdetzat hartzen 

da, eta Golkoko Herrialdeak euskal gaitasunak eta jakintza erakusteko eremu 

geografikotzat.  

Ondorengo grafikoan erakusten dira Estrategiak ezarri dituen lehentasunezko eta 

lehenetsitako eremu geografikoak. 
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1. Irudia: Basque Country Estrategiak planteatutako lehentasunezko eta lehenetsitako eremu geografikoak  
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2 2014-2015 biurtekoko jardueren azterketa metatua  

2.1 Jarduerei eta nazioartekotze -bektoreekin duten loturari buruzko azterketa 

metatua  

2014-2015 biurtekoan metatutako emaitzen inguruan egindako azterketen arabera, 

Nazioartekotzeko Esparru Estrategia 2020 – Basque Country Estrategia ontzat emateko 

modukoa izan da garatutako jarduera kopuruaren ikuspuntutik. Hala, 2014an 324 

jarduera kontabilizatu ziren guztira, eta 2015ean 503 izatera iritsi dira. 

Orokorrean, 2015ean garatutako jarduerak gehiago izan dira 2014an garatutakoak 

baino, eta gehiago hurbildu dira BCEak proposatutako nazioartekotze-bektoreetara. 

Goranzko joera horrek badu zerikusia Legegintzaldiak berak izandako aurrerapenari 

lotutako jarduerekin, eta baita BCEaren finkapenarekin ere, hots, Eusko Jaurlaritzaren 

Sailen eta haiei atxikitako erakunde publikoen nazioartekotzera zuzendutako 

mekanismo gisa izandako finkapenarekin. 

Jarraipen txosten honek eremu tematiko bakoitzean gauzatutako banakako jarduerak 

jasotzen ditu, Estrategiaren jarraipena egitean 2014-2015 biurtekoan eskuratutako 

informazioa aztertzearen bidez.  

Egindako azterketak 827 jarduera identifikatu ditu, guztira, ondorengo taulan 

adierazten diren eremu tematikoetan. Aipatzekoa da jarduerak Sailek eta inplikatutako 

erakundeek berek sailkatu dituztela kasu batzuetan, laguntza-programa berberaren zati 

direlako. 

2. Taula: Eremu tematiko bakoitzean 2014-2015 aldian garatutako jardueren kopurua  

Eremu tematikoak  
Jardueren kopurua 

2014 2015 
KANPO-HARREMANAK  67 86 

ENPRESEN NAZIOARTEKOTZEA  20 79 

KULTURA  30 67 

TURISMOA  46 21 

BAKEA ETA BIZIKIDETZA  5 2 

GARAPENERAKO LANKIDETZA  5 29 

BERDINTASUNA 11 20 

GOBERNU IREKIA– IREKIA  - 3 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA ETA JUSTIZIA  5 2 

ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA - 1 

ENERGIA - - 

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA  3 3 

ENPLEGUA ETA GIZARTE-POLITIKAK  23 31 

OGASUNA ETA FINANTZAK  5 9 

ETXEBIZITZA 4 20 

HEZKUNTZA 26 18 

HIZKUNTZA-POLITIKA  6 23 

SEGURTASUNA 13 28 

OSASUNA 8 22 

INGURUMENA ETA LURRALDE-POLITIKA  33 29 

GARRAIOA  14 10 

OSOKO KOPURUAK 324 503 

Jardueren zerrenda horri dagokionez, komenigarria da zehaztea hor sartzen direla 

Eusko Jaurlaritzak bere sektoreen nazioartekotzeari laguntzeko  dituen Programak ere. 
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Nolanahi ere programa bakoitzak jarduera bakarra du lotuta. Horren arrazoia da 

dokumentu honen asmoa ez dela Eusko Jaurlaritzaren kanpo-ekintzaren inpaktua 

aztertzea, baizik eta nazioartekotzea sustatzeko xedez Eusko Jaurlaritzak egiten duena 

aztertzea. Eranskinean, aipatutako programa horietako batzuei buruzko informazio 

gehiago sartu da. 

Biurtekoan deskargatutako informazioaren arabera, Kanpo-harremanak, Enpresen 

Nazioartekotzea eta Kultura dira eremu aktiboenak, BCEak planteatutakoaren ildotik 

garatu diren jardueren kopuruaren ikuspuntutik.  

Hala eta guztiz ere, jasotako datuen azterketak Estrategiaren zeharkakotasuna erakusten 

du, jarduerak BCEaren esparruan garatzen dituzten eremu ia guztiak hartzen baititu 

barne.   

Beste alde batetik, BCEan hasieran definitutako eremuei beste bi gehitzeak (Ogasuna eta 

Finantzak, 2014an erantsia, eta Gobernu Irekia – Irekia, 2015ean erantsia) garbi islatzen 

du Eusko Jaurlaritzak eta beraren Sailek eta erakunde atxikiek nazioartekotzearen 

alorrean hartuta duten konpromisoa. Izan ere, Estrategia eboluzionatuz doa oraingo 

ingurune globalaren aldakortasunari egokitzeko.   

2. Irudia: Eremu tematiko bakoitzean 2014-2015 aldian garatutako jardueren osoko kopurua  
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Ondorengo taulan ikus daitekeenez, bektore bakoitzaren ildotik guztira garatutako 

jardueren osoko kopurua 10731 da. Nahiz eta jardueren osoko kopurua 827 den, eta 

gehienak bektore bakar bati dagozkion arren (bektore nagusiari), badira bektore bati 

baino geihagori ekarpena egiten dieten jarduerak.   

 

3. Taula: Nazioartekotze-bektore bakoitzari 2014-2015 aldian ekarpena egin dioten jardueren 

bilakaera, eremuen arabera.  

Eremu tematikoak 
Bektoreak 

B1 B2 B3 B4 Guztira 
KANPO-HARREMANAK  57 87 28 9 181 

ENPRESEN NAZIOARTEKOTZEA  46 51 3 17 117 

KULTURA  70 44 3 5 122 

TURISMOA  67 67 - 4 138 

BAKEA ETA BIZIKIDETZA  2 5 3 2 12 

GARAPENERAKO LANKIDETZA  27 5 1 1 34 

BERDINTASUNA 22 6 6 8 42 

GOBERNU IREKIA– IREKIA  3 - - - 3 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA ETA JUSTIZIA  4 - 4 4 12 

ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA - - - 1 1 

ENERGIA - - - - - 

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA  - 6 - - 6 

ENPLEGUA ETA GIZARTE-POLITIKAK  6 16 21 14 57 

OGASUNA ETA FINANTZAK  1 - - 12 13 

ETXEBIZITZA 1 9 - 14 24 

HEZKUNTZA 33 15 9 23 80 

HIZKUNTZA-POLITIKA  34 13 1 - 48 

SEGURTASUNA 10 9 18 4 41 

OSASUNA 14 6 2 14 36 

INGURUMENA ETA LURRALDE-POLITIKA  31 11 22 11 75 

GARRAIOA  9 17 - 5 31 

OSOKO KOPURUAK 437 367 121 148 1073 

1.bektorea  -Euskadiren proiekzioa kanpoan- eta 2.bektorea – interes sektorialak 

sustatu eta bultzatzea, eta erronka globalei aurre egiten laguntzea- dira biurtekoan 

jarduera gehien bildu dituztenak. Hori bat dator Estrategiaren helburu nagusietako 

batekin, alegia, Euskadiren nazioartekotzearen bultzadari laguntzearekin. 

Turismo, Kultura eta Enpresen Nazioartekotzearen eremuak dira, hurrenkera horretan, 

nazioartekotzearen bektoreen aldeko jarduera gehien gauzatu dituzten eremuak.   

Jarraian, bektore bakoitzaren alde egindako jardueren azterketa zehatz bat aurkezten 

da2. 

 

 

                                                           
1
 Jarduera batzuek bektore bati baino gehiagori egin diote ekarpena. 

2
 I. Eranskinean, bektore bakoitzera orientatutako jarduerak erakusten dira, eremu tematiko 

bakoitzeko, jarraipena egin zaion ekitaldi bakoitzerako. 
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2.1.1  1. bektoreari lotutako jardueren azterketa: Euskadiren proiekzioa 

kanpoan  

Biurtekoan garatutako jardueren artean, 1. Bektorera –Euskadiren proiekzioa 

kanpoan- zuzendutako jarduerak dira nagusi3. 2014an, bektore horrek bildu zituen 

bektoreetara zuzendutako jarduera guztien % 35,91, eta 2015ean % 45,23. Biurteko 

osoan, 1. bektoreak –Euskadiren proiekzioa kanpoan- nazioartekotze-bektoreetara 

zuzendutako jarduera guztien % 42,34 bildu du.  

1.bektorea orientatzen da marka-irudi bat sortzera –Basque Country marka- eta marka 

hori kanpoan proiektatzera. Hala, bektore horrek Euskadiren berezitasunen promozioa 

egin nahi du kanpoan, nation branding bat gauzatuz Euskadi nabarmentzen den 

eremuetan. Horrenbestez, asmoa da eragin-ahalmen politiko eta ekonomiko handiagoa 

garatzea maila globalean, Euskadira talentu eta inbertsio gehiago erakartzeaz batera.  

Basque Country marka bektore horrek definitutako laguntza-tresna nagusia da, zeren 

aurkezpen-gutun gisa planteatzen baita euskal  eragile guztientzat, haien nazioarteko 

proiekzioari begira. 

Euskadiren posizionamenduaren erronkak lotura estua du instituzioek eta eragile 

sozialek jokaleku globalean kokatzeko duten ahalmenarekin; bada, 2014 eta 2015 

urteetan egindako jardueren arabera, ahalmen hori nazioarteko foro eta sareetan 

izandako parte-hartzean eta hor egindako hedakuntza-lanean oinarritu da.  

Hala, 2014-2015 biurtekoan, Euskadik modu aktiboan parte hartu du nazioarteko sare 

batzuetan, hala nola: Garapen Jasangarriaren aldeko Eskualde-gobernuen nrg4SD 

sarean; Europar Batasuneko Kultura Institutu Nazionalen EUNIC sarean, Europar 

Zerbitzuen EURES sarean edo Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) sarean; 

azken horri dagokionez, gainera, Euskadik haren presidentzia du gaur egun. 

Nazioarteko foroetan parte hartzeari dagokionez, Euskadi partaide aktiboa izan da 

Nazio Batuen Erakundearen 2015eko Munduko Foroan eta Turinen egindako Tokiko 

Garapen Ekonomikoaren III. Foroan, beste batzuen artean. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Azterketa hau nazioartekotze-bektoreei ekarpena egin dieten jardueren kopuruari buruzkoa da, 

ez banakako jarduera espezifikoei buruzkoa. 
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3. Irudia: Eremu tematikoek 1. nazioartekotze-bektoreari –Euskadiren proiekzioa kanpoan- 

2014-2015 biurtekoan egindako ekarpena 

 

Irudian ikus daitekeen bezala, Kultura, Turismoa, Kanpo-harremanak eta Enpresen 

Nazioartekotzea dira 1. bektorearen ildotik –Euskadiren proiekzioa kanpoan- 2014-2015 

biurtekoan jarduera gehien izan dituzten eremu tematikoak. Banaketa hori bat dator 

bektorearen definizioarekin; izan ere, bere lanaren helburua da Euskadi bikaintasunaren 

erreferente gisa identifikatzea, lurraldearen ezaugarri propio eta diferentzialenen 

gainean egituratutako marka bat sortzearen bitartez. 

Euskararen nazioartekotzeak Kultura edo Hizkuntza-politikaren eremuen bitartez 

bultzatutako jardun mardula erakusten du; jardun horretan sartzen dira foroak, 

nazioarteko erakundeak eta hizkuntzak sustatzera zuzendutako sareetan izandako 

parte-hartzea, beste mekanismo batzuen artean. Horietako bat izan da Euskararen 

Eguna atzerriko unibertsitateetan ospatzea.  

Kulturaren alorrean, azpimarratzekoa da de 2015ean jasotako Europa Nostra Saria, 

Europako Batzordeak Añanako Gatz Haranagatik emanda; Etxepare Institutua Europar 

Batasuneko Kultura institutu nazionalen sareari atxikitako kidea izateko izendapena; eta 

Glocal Cinema sarea abiatu izana.  

Turismoari dagokionez, Euskadi helmuga turistiko erakargarri gisa sustatzea eta 

zerbitzuak indartzea dira eremu horren bi zutabe nagusiak. 2014-2015 biurtekoan, 

Basquetour euskal turismo agentziak nazioarteko azoka batzuetan parte hartu du, hala 

nola Holandan egindako Vakantiebeurs Azokan edo Sao Paulon egindako WTFM Azokan. 

Azpimarratzekoa da, halaber, Ecotrans eta Necstour turismo jasangarriko europar 

sareetan izandako parte-hartzea. 



 

17 
 

 

Kanpo-harremanen eremuak lan garrantzitsua garatu du nazioartekotzearen eta 

nazioarteko posizionamenduaren eragile gisa eta Euskadiko sektore anitzeko interesen 

defendatzaile gisa.  

Hala, Kanpo-harremanen eremuak Basque Country marka nazioartekotzera zuzendutako 

bilerak eta aurkezpenak egin ditu, Basque Country marka sortzeaz gain eta 

ordezkaritzek Mexikon, Argentinan, Estatu Batuetan eta beste herrialde batzuetan 

antolatutako hedakuntza-ekintzez gain.  

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak zenbait jarduera gauzatu ditu euskal 

expertisea sustatzeko; hala, besteak beste, erakusketari gisa parte hartu du Txileko 

INDAP  Nekazaritza eta Abeltzaintzako Berrikuntza Institutuaren profesionalentzako 

prestakuntza-jardunaldietan. Aipatzekoa da, halaber, Argentinako Zientzia, Teknologia 

eta Ekoizpenaren Berrikuntza Ministerioak antolatutako NANOMERCOSURen SPRIk 

izandako presentzia.  

Enpresen Nazioartekotzearen eremuan, azpimarratzekoa da enpresei beren 

nazioarteko garapen-prozesuan eskainitako sostengua4. SPRI izan da, bere kanpo-

sarearen bitartez, kanpoan finkatu nahi duten euskal enpresei laguntzeaz arduratu  

dena; horretarako, besteak beste, ehun bat proiektu sostengatu ditu euskal enpresak 

zenbait herrialdetan finkatzeko, nazioartekotzearen hasierako fasean zeuden 261 

enpresen proiektuak bultzatu ditu, eta nazioartekotzearen alderdiarekin zerikusia zuten 

1.717 kontsultari erantzun die.  

Gainera, SPRIk harrera egin die Euskadi bisitatu duten atzerriko ordezkaritzei, eta 

nazioarteko azoka eta mintegietan izan da. Ekimen horiek mekanismo baliagarriak izan 

dira Euskadiren irudia kanpoan indartzeko.  

Hizkuntza-politikaren eremuan, nabarmentzekoa da Euskararen sustapena, atzerrian 

egindako hitzaldi eta mintegien bitartez gauzatua, eta baita Network to Promote 

Language Diversity sarearen (NPLD) Bruselako mahai-inguruetan izandako parte-hartzea 

ere. 

Hezkuntzaren eremuak ere bere ekarpena egin du 1. bektorea –Euskadiren proiekzioa 

kanpoan- betetzeko, prestakuntza nazioartekotzera zuzendutako jardueren bitartez, 

batez ere Lanbide Heziketaren eta unibertsitatekoaren alorretan.  

Kasu honetan, aipatzekoak dira Txinako Jiangsu eskualdeko Ordezkaritzarekin egindako 

bilerak, Euskadiko Hezkuntza, Lanbide Heziketa eta Unibertsitatearen alorreko politikak, 

ildo estrategikoak eta ekintzak erakusteko. Aipatzekoa da, halaber, Europar Batasuneko 

Enpresa eta Industria eta Enplegu eta Lanbide Heziketako Zuzendari Nagusiekin 

                                                           
4
 II. Eranskinean, Nazioartekotze Zuzendaritzak lagundutako enpresa-nazioartekotzerako 

programak aurkezten dira, eta baita SPRIren Kanpo Sarearen laguntza izan duten proiektuak ere. 
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egindako bilera; bertan, euskal Lanbide Heziketaren eredu berria aurkeztu zen, eta baita 

sektore horrek bizi izan duen eraldaketa sakona ere. 

Ingurumen eta Lurralde-politikaren eremuak ere lehen bektorera zuzendutako joera 

izan du, herrialde-marka hedatzera zuzendutako jarduerekin, hala nola klima-

aldaketaren euskal estrategiaren aurkezpena, Frantzian, Parisko COP21 Klimari buruzko 

Goi Bileran izandako parte-hartzea, eta Climate Summit for Local Leaders-era azaldu 

izana, Compact of Mayors ituna sinatu duten udalekin batera.  

Genero-berdintasunaren eremua ere azpimarratzekoa da. Hala, Basque Country marka 

berdintasunaren zutabeen gainean hedatzeko eginkizuna nazioarteko mintegietan 

parte-hartzearen bitartez garatu du. Gisa berean, Txile eta Mexikoko gobernuetako 

Emakumearen Zerbitzu Nazionalekin izandako kontaktuak eta Argentinako NBEk 

gonbidatuta zenbait ekitalditan izandako parte-hartzea lagungarriak izan dira jakintza, 

esperientziak eta jardunbide egokiak trukatzeko eta Euskadi kanpoan proiektatzeko. 

Gobernu Irekia – Irekiaren eremuan (hau ez zen kontuan hartu Estrategiaren 

definizioan eta 2015ean erantsi zen eremu tematiko berri gisa), haren jarduera guztiak 

lehenengo bektorea betetzera zuzendu dira. Horien artean, aipatzekoak  dira Nazio 

Batuen Erakundeak zerbitzu publiko onenari emandako saria eta Carchiko (Ekuador) 

Prefekturaren Gobernu Irekiaren plataforma abiatzeko ekimenari emandako bultzada. 

Nahiz eta azterketan ez den deskargatu Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 

eremuko informazioa, aipatzekoa da euskal parte-hartzea Europako H2020 esparru 

programan bultzatzearen bidez Eusko Jaurlaritzak I+G+b-ren Euskal Sistemaren marka-

irudia sustatzen duela nazioartean, Euskadiren bereizgarri kualifikatu eta azpimarragarri 

gisa.  

 

 

2.1.2  2. Bektoreari lotutako jardueren azterketa:  interes sektorialak sustatu 

eta bultzatzea, eta erronka globalei aurre egiten laguntzea  

2. bektorea –interes sektorialak sustatu eta bultzatzea, eta erronka globalei aurre 

egiten laguntzea- da jarduera gehien izan dituen bigarren bektorea, bere helburua 

betetzeari begira: euskal eragileen nazioartekotze-prozesuari laguntzen dioten 

mekanismoen identifikazioa. 
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4. irudia: Eremu tematikoek 2. nazioartekotze-bektoreari –interes sektorialak sustatu eta 

bultzatzea eta erronka globalei aurre egiten laguntzea- 2014-2015 biurtekoan egindako 

ekarpena 

 

Bektore honetan, estrategikotzat jotzen da hitzarmenak egitea Euskadirentzat 

lehentasunezkotzat jotzen diren herrialde eta eskualdeekin, eta baita Euskadik 

nazioarteko instituzio aldeaniztunetan duen rola indartzea ere, jakintza trukatzeko eta 

ondasun eta zerbitzuak esportatzeko aukerak sortuz. Bigarren bektore honi ekarpena 

egin dioten ekimen azpimarragarrienen artean, honako hauek daude: Turismo 

Jasangarriaren Munduko Goi Bilera Gasteizen egin izana; Nazio Batuen Erakundearen 

Giza Eskubideetarako Goi Komisionatuaren Bulegoarekin (NBEGEGKB) izandako 

lankidetza; eta LHren alorreko jakintza Ipar Irlandarekin eta Minnesota estatuarekin 

trukatzeko akordioak.  

Nazioartekotzearen bigarren bektoreak ezarritakoaren esparruaren baitan jarduera 

gehien gauzatu dituzten Sail eta erakunde publikoak eremu hauetakoak izan dira: 

Kanpo-harremanak, Turismoa, Enpresen Nazioartekotzea eta Kultura. Hori logikoa da, 

nonbait, zeren horiek baiira sustatu beharreko sektore bat atzean dutenak, neurri 

handiagoan edo txikiagoan. 

Kanpo-harremanen kasuan, gainerako sailen bideratze-lan, plangintza eta bultzada izan 

da bere jardueren zati bat Estrategiaren bigarren bektorera zuzentzera eraman duena. 

Kanpo-harremanen eremuan, nabarmentzekoak dira Txile eta Kolonbian egindako lan-

jardunaldiak, Eusko Jaurlaritzako Zuzendarien eta pertsonalaren presentziarekin. 
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Halaber, 2014-2015 biurtekoan Jiangsu – Euskadi Lankidetza Hitzarmena sustatu da, 

EHUko eta Jiangsuko unibertsitateko ikasleak trukatzeko eta proiektu bateratuak 

egiteko; gainera, areagotu egin dira beste eskualde eta herrialde batzuetako kidego 

diplomatikoekin ezarritako harremanak, harreman instituzionalak gehiago sendotzeko 

xedez. 

Turismoak garrantzi handiko aukera bat da Euskadirentzat; izan ere, azken  hamarkadan 

neurri nabarian hazi da, bai turistak hartzeari dagokionez eta bai beste eremu batzuen 

garapenari dagokionez. Hori da landa-turismoaren kasua, Euskadin berebiziko garrantzia 

hartu baitu, edo turismo jasangarriarena. Eremu  horiek Basquetourretik sustatu dira, 

azoka eta erakusketak egitearen bidez. 

Turismoaren alorrean, Euskadik parte-hartze nabaria izan du Belgika, Alemania edo 

Frantzian antolatutako zenbait azokatan. Izan ere, azoka horiek Euskadi sustatzeko 

mekanismo gisa bultzatu ditu. 2015ean, turismo jasangarria bultzatzearen alde egin du 

Euskadik, CEAVek Bilbon eta Donostian antolatutako Bidaia-agentzien Elkarteetako 

Presidenteen Mundu-topaketaren bitartez eta Turismo Jasangarriaren Munduko goi 

bilera Gasteizen egitearen bitartez. 

Enpresen nazioartekotze-eremuaren presentzia euskal industriari eskaintzen dizkion 

sostengu eta sustapenagatik esplikatzen da, zeren know how zabaleko sektore 

estrategiko bat baita.  

Enpresen nazioartekotzearen eremuko jarduna, 2. bektorearekin bat etorrita, 

nazioartekotzen saiatzen diren enpresei laguntzera bideratu da, Nazioartekotze 

Zuzendaritzaren programa batzuek (Global Lehian, Gauzatu…) emandako laguntzen 

bitartez. Halaber, beste ildo bat izan da titulatu gazteen nazioarteko mugikortasunari 

emandako sostengua, Global Training programaren bitartez. 

2015ean, hiru laguntza-programa berri onartu eta abiatu dira: PROFEX, ETEak 

nazioartekotzera zuzendua; InterLehian, lizitazioetan parte-hartzen laguntzeko tresna 

gisa; eta LANdhome, ETEei laguntza eskaintzen diena enpresa-talentua atzerritik berriro 

berreskuratzeko. Bere helburua  da Euskadira itzultzen diren euskal profesionalei lana 

aurkitzen laguntzea. 

Enpresen nazioartekotzearen eremuaren baitan, SPRIk euskal instituzio eta enpresekiko 

harremanak sustatu ditu, eta 2014-2015 biurtekoan bi bulego berri ireki ditu Singapur 

eta Alemanian. Bi bulego horiek gehitzen zaizkio SPRIren kanpo-sareari, hau da, enpresei 

beren nazioartekotze-prozesuan  zerbitzu pertsonalizatuak eskaintzen dizkien sareari. 

Halaber, SPRIk komunikazioa eta sustapena ere bultzatu ditu, bai jardunaldiak eta 

azokak antolatzearen bidez eta bai Country Snapshots sortzearen bidez. Horren 

helburua da lehentasunezko herrialde eta sektoreei buruzko informazioa euskal 

enpresen artean hedatzea. 
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Euskal industria kulturalen eta Euskararen sustapenaren gorakada da Kulturaren 

eremu honek 2. bektorean presentzia izatearen arrazoia. Izan ere, gorakada hori 

bultzatzen egon dira Euskal Etxepare Institutua eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 

Kultura Saila, Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordetzaren bitartez. Eremu horren 

jarduna zuzendu da musika eta arte eszenikoen azokak sustatzera eta zinema-

ekitaldietan parte hartzera, hala nola Berlinaleko Cine Regioaren Batzarrean eta 

Nantesko Zinemaldian.  

Etxepare Institutuak zenbait laguntza-programa bultzatu ditu euskal sorkuntza 

artistikoa nazioartean sustatzeko5: Ikus-entzunezko, musika eta arte eszenikoen 

merkatu eta azoketan parte hartzeko laguntzak, profesionalei zuzenduak; artearen 

eremuko azoketan parte hartzeko laguntzak; eta musika- eta dantza-biren gastuak 

ordaintzeko laguntzak. Gainera, azpimarratzekoa da Etxepare Institutua izendatu dutela 

Europar Batasuneko Kultura Institutu Nazionalen EUNIC sarearen kide elkartua. 

Mugaz gaindiko kirol nautika sustatzeko xedez Akitaniarekin dagoen lankidetzak eta 

Abiadura Handiari buruzko III. Jardunaldietan txostengile gisa parte hartu izanak 2. 

Bektoreari egin diote ekarpena Garraioaren eremutik. Eremu horretatik, euskal 

enpresei lagundu zaie nazioarteko trenbide-proiektuetan, Euskadi kanpoan kokatzeko 

eta bere interesak sustatzeko tresna gisa. 

Ingurumen eta Lurralde-politikaren eremuan, azpimarratzekoa da The Climate Groupen 

batzorde eragilean izandako parte-hartzea eta Parisen egindako COP 21 Klima 

Aldaketari buruzko Goi Bileran izandako presentzia eta egindako aurkezpena. Jarduera 

horrekin, Ingurumen eta Lurralde-politikaren eremuak ekarpena egiten dio 2. 

Bektoreari,   erronka globalei aurre egiteari dagokienez.  

Nekazaritza eta Arrantzaren eremuan ere, azoketan parte hartzearen alde lan egiten 

da, interes sektorialak kanpoan sustatzeko bidetzat hartuta; hala, 2015ean, elikagaien 

industriako eta edarien sektoreko hiru azokatan izan dugu presentzia.  

 

2.1.3  3. bektoreari lotutako jardueren azterketa: Europako esparruarekin bat 

egitea  

Euskal eragileek Europar Batasunean eta beraren programa eta proiektuetan duten 

presentzia indartzea da 3. bektoreak –Europako esparruarekin bat egitea- planteatzen 

dituen erronka nagusietako bat.  

                                                           
5
 III. Eranskinean aurkezten dira Euskal Etxepare Institutuak sustatutako nazioartekotze-

programak.  



 

22 
 

3. bektoreak helburutzat hartzen du Sailek Europako foroetan duten parte-hartzea 

areagotzea, bai haien politikak araudi berrietara azkar egokitu ahal izan ditzaten eta bai 

politika berriak sortzeko eta konfiguratzeko prozesuaren partaide izan daitezen. 

Eremu honetan, mugaz gaindiko eta eskualdeen arteko lankidetza funtsezko tresnatzat 

hartzen da espazio komun bat sortu ahal izateko, alegia, Euskadiren interes berdinak 

dituzten beste eskualde batzuekin konpartitutako espazio bat sortzeko, horren bidez 

eragin- eta erabakitze-ahalmen handiagoa izateko europar esparru osoan.  

Lau bektoreen artean, 3. bektorea –Europako esparruarekin bat egitea- izan da 

2015ean aurreko urtean baino jarduera gutxiago izan dituen bektore bakarra, nahiz eta 

2014aren aldean izandako jaitsiera hori ez den esanguratsua izan. Horren arrazoia izan 

liteke lehenetsi egin direla lehenengo bi bektoreetara zuzendutako jarduerak, hots, 1. 

bektorera –Euskadien proiekzioa kanpoan- eta 2. bektorera –interes sektorialak sustatu 

eta bultzatzea, eta erronka globalei aurre egiten laguntzea- zuzendutako jarduerak, 

nahiz eta jarduera horiek europar esparruan gauzatu diren. Hau da, europar esparruko 

jarduera asko beste bektore batzuetan agertzen dira. 

 

5.  Irudia: Eremu tematikoek 3. nazioartekotze-bektoreari –Europako esparruarekin bat egitea- 

2014-2015 biurtekoan egindako ekarpena  

 

2014-2015 biurtekoan, 3. bektoreak –Europako esparruarekin bat egitea- jardueren % 

11,28 jaso ditu. Sektore horren ildotik jarduera gehien gauzatu dituzten eremuak 

honako hauek dira: Kanpo-harremanak, Ingurumena eta Lurralde-politika, Enplegua eta 

Gizarte-politikak eta Segurtasuna. 
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Kanpo-harremanen eremuaren jarduerak bideratu dira Euskadirentzat estrategikoak 

diren herrialde eta eskualdeekin harremanak eratzera eta mugaz gaindiko lankidetza 

indartzera. 

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren ardura da Eusko Jaurlaritzari laguntzea 

eta aholkularitza eskaintzea bere Sailen eta erakunde publikoen kanpo proiekziora 

zuzendutako jardueren sustapen, bultzada eta koordinazioan. Horregatik, berari dagokio 

sinergiak eta harreman berriak sortzea, hainbat erakunderekin, gainerako eremuen 

behar eta interesen ildotik.  

Eremu honek badu helburu estrategiko bat  KHINaren Kanpo Harremanetarako Planaren 

baitan, 3. bektorearekin zuzenean lotuta: europar eraikuntzaren partaide eta 

arduradunen artean egotea. Helburu horretatik ondorioztatzen da Kanpo 

Harremanetako Idazkaritza Nagusiak 2014an eratutako abangoardiako ekimenen sarea, 

eta baita Akitania-Euskadi euroeskualdean egindako mugaz gaindiko ekintzak ere. 

Ingurumenarekin eta ekonomia berdearekin zerikusia duten sareetako presentzia 

handitzea izan da Ingurumen eta Lurralde-politikaren eremuan 3. bektorearen ildotik  

garatutako jardueren ardatzetako bat. Alde horretatik, jarduera esanguratsuenak 

honako hauek dira: Common Forum o contaminated land in Europe foroan parte hartu 

izana; Best of the Best Life-Nature Saria jaso izana; eta europar hiritartasunaren saria, 

Green Week 2015ean. Halaber, Ingurumen Saileko zenbait ordezkarik presentzia izan 

dute Europako etorkizuneko Ingurumen-aztarnaren jarraipen batzordearen bilera 

teknikoetan, eta Horizon 2020 europar proiektuan parte hartu dute. 

Enplegu eta Gizarte-politiken eremuak bektore horretara zuzendutako jardun 

esanguratsua izan du. Europar espazioaren eremuan, bere garapen nagusia izan da 

enpleguarekin eta gazteen mugikortasunerako programekin zerikusia duten europar 

sare eta proiektuetan parte hartzea. Azpimarratzekoa da 2020 Horizontearen 6. 

Erronkaren 2016-2017 Lan Programaren ordezkari autonomiko gisa jardun duela, 

Belgikan.  

2014 eta 2015 urteetan, Segurtasunaren eremua elkarreraginean aritu da beste 

herrialde batzuetako segurtasun-erakunde batzuekin, polizia-lankidetzaren alorreko 

harremanak indartuz Ertzaintzaren bidez. Segurtasunaren  eremuko harremanak indartu 

dira Holanda, Eslovakia eta Belgikako ordezkariekin, eta CEPOLek zientzia eta polizia-

ikerketari buruz urtero egiten duen Batzarrean parte hartu da, eta baita ingurumen-

krimenari buruzko CWIT europar proiektuaren jarraipen konferentzian ere, Frantzian.  

Hezkuntzaren alorrean, esanguratsua da ikaskuntzaren Europar Aliantzan izandako 

parte-hartzea. Izan ere, Euskadi da Europako Batzordearen ekimen horretan parte 

hartu duen lehenengo europar eskualdea. Orobat, azpimarratzekoa da EARLALL bizitza 

osoko ikaskuntzarako Eskualde eta Tokiko Agintaritzen Europar Elkartearen presidentzia, 
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eta, halaber, Unibasq Goi Mailako Hezkuntzaren Kalitatea Segurtatzeko Europar 

Elkartean sartu dela. 

Hezkuntzaren eremuak laguntzetarako deialdiak bideratu ditu Erasmus+en baitan, eta 

unibertsitate-ikasleen trukea sustatzen jarraitu du, UPV/EHUko Euskampus Europako 

Mugaz Gaindiko Eskualdeen Campusaren bitartez. 

Bake eta Bizikidetzaren eremuari dagokionez, azpimarratzekoa da abiatu litezkeen 

proiektuak aztertu dituela, europar bazkideekin batera, Europar Batasuneko Peace 

Programera modu bateratuan aurkezteko. Horren adibide bat Ipar Irlandaren eta 

Euskadiren arteko lankidetza da, zeren proiektu komun bat aurkeztu baitute 2014-

2020ko IV. Peace Programerako.  

Nahiz eta azterketan ez den jaso Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren eremuari 

buruzko informaziorik, aipatzekoa da euskal I+G+b-aren nazioartekotzea aukera 

egokitzat jotzen dela berton eskura ez dauden jakintza eta teknologiak biltzeko eta 

garatzeko, eta baita kanpoko baliabideak eta finantziazioa eskuratzeko aukeratzat ere. 

I+G+b-aren nazioartekotzea, eta, zehazki, Europako esparru programetatik datorren 

finantziazioa handitzea, da Eusko Jaurlaritzaren “Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako 

Euskadi 2020 Planean” ezarritako helburuetako bat. H2020 ekimenetan parte hartzea 

lagungarria da ZTbESko eragileen eta enpresen helburu indibidualak lortzeko, eta, 

gainera, bidea ematen du ikerketa estrategikoko proiektu handiak garatzeko Euskadiko 

RIS3 estrategiaren espezializazio-eremuetan. Horren xedea da trakzio-eragina izatea 

euskal ekonomian eta beraren nazioartekotzea bultzatzea.  

  

Horren ondorioz, euskal eragileek modu aktiboan lan egin dute “Euskal I+G+b-aren 

Europarako Koaderno Estrategikoan” ezarritako helburuak lortzeko. Hala, H2020ren 

lehenengo bi urteetan, hots, 2014 eta 2015ean, % 5 gainditu dira Euskadirentzat 

ezarritako finantziazio-helburuak, zeren guztira 232,14 M€ lortu baitziren. Emaitza hori 

lortu da 176 euskal erakundek 326 proiektutan parte hartzeari esker; proiektu 

horietatik, gainera, euskal erakundeek % 38 gidatu dute. Euskal proposamenen 

arrakasta-tasa % 15etik gorakoa izan da, Europako batez bestekoa -% 12,2- edo 

Espainiako batez bestekoa -%12,6- baino nabarmen handiagoa. CDTIren informazioaren 

arabera, Euskadi espainiar erkidegoen parte-hartzea gidatzen ari da alor hauetan. 

Garraio adimendun, ekologiko eta integratua; eta Nanoteknologiak, materialak, 

bioteknologia eta ekoizpena (NMBE). 

 

Konklusio gisa, bektore honi dagokionez, esan daiteke jarduera gehienak bideratzen 

direla EBko araudira egokitzera eta europar instituzioen aurrean ordezkatuta egotera.  

2.1.4  4. Bektoreari lotutako jardueren azterketa:  jakintza biltzea  

Basque Country merkatu globalean erreferente gisa kokatzeko asmoak bultzatuta,  

Eusko Jaurlaritzak bere indarrak eta ahuleziak alderatzen ditu abangoardian dauden 



 

25 
 

gainerako herrialdeekin. Alde horretatik, beharrezkotzat jotzen da jakintza eta 

jardunbide egokiak kanpoan bilatzea, Euskadirentzat funtsezkotzat jotzen diren gaietan 

erreferente diren herrialde edo eskualdeak modu trinkoan monitorizatzearen bidez.  

Halaber, 4. bektoreak –jakintza biltzea- egiten duen definizioaren arabera, funtsezkoa da 

Euskadi eskualde erakargarri bihurtzea profesional gazteentzat, bertan aurkitu dezaten 

euren itxaropenak betetzen dituen garapen profesionalera iristeko aukera.  

Ildo horretatik,  honako hau hartzen da lehentasunezko helburutzat: alde biko 

harremanak ezartzea bikaintasun-eredu diren herrialde eta eskualdeekin; proiektuak 

beste herrialde batzuekin batera garatzea, jakintza eta esperientzia trukatzeko; eta 

lankidetza-hitzarmen egonkorrak ezartzea.  

2014-2015 biurtekoan, 4. bektoreak –jakintza biltzea- BCEak definitutako gainerako 

nazioartekotze-bektoreek  baino jarduera gutxiago izan du. Horren arrazoia  Euskadik 

jakintza esportatzeko duen ahalmen handiagoa da, erreferente den sektore batzuetan 

–adibidez: industriala- edo eremu batzuetan -adibidez: osasungintza eta garraioa- 

finkatuta dagoen bezala.  

 

6. Irudia: Eremu tematikoek 4. nazioartekotze-bektoreari –jakintza biltzea- 2014-2015 

biurtekoan egindako ekarpena 

 

Jarduera guztietatik, nazioartekotze-bektoreen ildotik gauzatu diren jardueren % 13,79 

4. Bektorearen ildotik –jakintza biltzea-  egin dira. Horri dagokionez, biurtekoan gehien 
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landu diren eremuak honako hauek izan dira: Hezkuntza, Enpresen Nazioartekotzea, 

enplegua eta Gizarte-politikak, Etxebizitza eta Osasuna. 

Eremu horiek nazioarteko sareen bitartez gauzatu dituzten bi zeregin nagusiak honako 

hauek izan dira: kanpotik etengabe ikastea; eta jakintza trukatzea lehentasunezko 

herrialde eta eskualdeekin.  

Hezkuntzaren eremuan, 4. bektorearen ildotik –jakintza biltzea- gauzatu diren jarduera 

esanguratsuenek Lanbide Heziketa bultzatzearekin izan dute zerikusia; hala, aipatzekoak 

dira Ikaskuntzaren Europar Aliantzan izandako parte-hartzea edo Europako Eskualdeen 

campusa abian jarri izana. Ikaskuntzaren ikuspegi horretatik, biurtekoan zehar atzerriko 

jardunaldi eta batzarretan parte hartu da, hala nola Open Days Jardunaldian, 2014an 

Bruselan egin baitzen, eta Lanbide Heziketaren Nazioarteko Batzarrean. Halaber, 

azpimarratzekoa da Euskadi gidatzen eta koordinatzen ari dela, 2015-2017 aldian, 

Zuzendaritza Funtzioa eta Irakaskuntza Lana Ebaluatzeko Europar Proiektua. 

Enpresen nazioartekotzearen eremuan, 4. bektoreari –jakintza biltzea- ekarpena egin 

dioten jardueren artean, aipatu behar da INTERGUNE+ ekitaldia eta 8 nazioarteko 

jardunaldi egin direla.  Horrez gain, bi alderantzizko misio egin dira Abu Dhabi eta 

Korean. Horien bitartez, Euskadirentzat etorkizunean lagungarriak izan daitezkeen 

loturak ezarri dira. 

Beste maila batean, Enpresen Nazioartekotzearen eremuak euskal enpresak 

nazioartekotzeko bekak esleitu ditu eta bi laguntza-programa berri onartu ditu: 

Interlehian, nazioarteko lizitazio publikoetan parte hartzen laguntzeko; eta LANdhome, 

ETEentzako tresna izan nahi duena enpresa-talentua atzerritik berreskuratzeko. 

Etxebizitzaren eremuan, azpimarratzekoa da eraginkortasun energetikoaren 

proiektuetan izandako parte-hartzea (OSIRYS, PIME’s, FOSTERREG, BUILTSMART eta 

ZEnN), eta baita Eraikuntzaren Kalitate Kontrolaren Laborategian izandako parte-hartzea 

ere, ANNEX 58an: Reliable Building Energy Performance Characterisation Based on Full 

Scale Dynamic Measurements. Horren bitartez, harremanak ezarri dira eraikuntza 

eraginkorreko ereduen eremuan erreferente diren herrialdeekin. 

Osasunaren eremuan, 4. bektorearen ildotik –jakintza biltzea- gauzatutako jarduera 

esanguratsuenak dira Eskozia eta Akitania eskualdeekin izandako lankidetzak eta 

bigarren Euskampus-Bordeaux Sinposioko saio zientifiko batzuetan eta Challenge 

Oriented Session batean  izandako parte-hartzea. Halaber, bisitak egin dira Danimarka 

eta Suediara, zahartze aktiboaren eta berrikuntza sanitarioaren alorreko esperientziak 

trukatzeko. Gainera, Ipar Irlandak koordinatzen duen MAGIC PCPA europar proiektuan 

parte hartu da. 

BCEaren definizioan kontuan hartu ez bazen ere, Ogasun eta Finantzen eremua 2014an 

gehitu zen, forma horrekin, eta beraren jarduerak 4. bektoreak –jakintza biltzea- 

planteatutakoa betetzera zuzendu dira gehienbat. Hala, aipatzekoa da POCTEFA europar 
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proiektuan izandako parte-hartzea; proiektu horren helburua da Espainia-Frantzia-

Andorra mugaldearen integrazio ekonomiko eta soziala indartzea, mugaz gaindiko 

lankidetza-proiektuak elkarrekin finantzatzearen bidez. Biurtekoan zehar zenbait 

aurkezpen egin dira, bai Europako Batzordearen EGEFen 2014-2020 Programa 

Operatiboari eta bai Nazioarteko Rating Agentziei, nazioarteko finantza-merkatuentzat 

eta herrialdearen irudi globalarentzat funtsezkoa den kalifikazio bat eman  diezaioten 

Euskadiri.  

Administrazio Publiko eta Justiziaren eremuan, nabarmentzekoa da nazioarteko 

mintegi eta jardunaldietan izandako parte-hartzea, kudeaketa publiko berritzailearen 

alorrean. 

Bake eta Bizikidetzaren eremuan, azpimarratzekoa da Elkar Ulertzeko Memoranduma 

ezarri dela Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Goi Komisionatuaren bulegoarekin 

(NBEGEGKB). 

_________________ 

Orokorrean, nazioartekotzearen lau bektoreen ildotik 2014-2015 biurtekoan gauzatu 

diren jarduerek 1. bektorera –Euskadiren proiekzioa kanpoan- zuzendutako joera 

erakusten dute gehienbat; horren atzetik 2. bektorea dator –interes sektorialak sustatu 

eta bultzatzea, eta erronka globalei aurre egiten laguntzea-. Horrek erakusten du zein 

den egindako hautua, alegia,  gure indarrak ezagutzera ematea eta Basque Country 

marka sustatzea. 

 

 7. Irudia:  Bektore bakoitzari 2014 eta 2015 urteetan ekarpena  egin dioten jarduerak, guztira  
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2.2 Jardueren azterketa metatuta, jardun -eremu geografikoen arabera  

Basque Country Estrategiak ezarritako lehentasun geografikoak iparrorratz-kutxa izan 

dira Sailentzat eta haiei atxikitako erakundeentzat, euren nazioarteko jarduerak zer 

herrialdetara zuzenduko ziren ezartzerakoan.  

2.2.1  Jarduera lehentasunezko herrialdeetan  

BCEak lehentasunezkotzat jotzen dituen herrialdeen artean, Alemania, Frantzia, 

Erresuma Batua eta Eskandinaviako Herrialdeak dira 2014-2015 biurtekoan jarduera 

gehien jaso dituzten herrialdeak, europar kontinenteari dagokionez. Amerikan, berriz, 

Estatu Batuak, Mexiko, Peru eta Brasil nabarmentzen dira.  

Orokorrean, Europar Batasunaren presentzia nabarmentzen da, eta, zehazki, Alemania 

eta Frantziarena. Horren arrazoia da bi herrialde horiek lehentasunezkotzat jo zirela 

Estrategiaren definizioan, bai ikasi eta konparatzeko eta bai irakatsi eta elkartrukatzeko. 

Frantzian gauzatutako jarduera azpimarragarrienen artean, honako hauek aipatu behar 

dira: Parisen egindako COP21 Klimaren Goi Bilera, Euskadik bertan  parte hartu baitzuen; 

Turismoaren zein Nekazaritza eta Arrantzaren alorreko azokak; edo Pabe eta Pays de 

l’Adour (UPPA) Unibertsitatearen eta Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) arteko 

lankidetza, Euskampus, Nazioarteko Bikaintasunaren Europako Eskualdeen Campusean. 

Alemanian, SPRIren bulego bat ireki zen Munichen, 2014an, eta Segurtasunaren 

alorrarekin zerikusia duten ekitaldiak gauzatu dira; halaber, biurteko osoan, zenbait 

azoka egin dira Turismoaren zein Nekazaritza eta Arrantzaren eremuetan. 

Erresuma Batua eta Eskandinaviako Herrialdeak ere izan dira Euskadik 2014-2015 

biurtekoan harremanak ezarri dituen bi eremu geografiko. Bertan, pintura eta 

literaturari buruzko azoka artistiko eta kulturalak egin dira, eta euskararekin zerikusia 

duten jarduerak garatu dira Euskararen Nazioarteko Egunean. Eskandinaviako 

Herrialdeen kasuan, Suediako Osasun Sailburuarekin kontaktatu da ikerkuntza eta 

berrikuntzaren alorreko euskal osasun-politikak aurkezteko, eta Euskadik parte hartu du 

Encore Ingurumen Sarearen Batzorde eragilean, Stockholmen. 

Iparramerikar azpikontinentean, Eskatu Batuak nabarmentzen dira, eta 

Latinoamerikan Mexiko. Azken horri Kultura, Osasun eta Segurtasunaren eremuek 

heldu  diote. 

Estatu Batuak izan dira Euskadik biurtekoan zehar gauzatu dituen jardueren helmuga 

nagusietako bat. Hala, azpimarratu beharreko jardueren artean, honako hauek dira 
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aipatzekoak: Minnesota Estatuarekin 2015ean izandako lankidetza-hitzarmena, jakintza 

trukatzeko Lanbide Heziketako Zentroen artean; azoka turistikoetan izandako parte-

hartzea; edo Euskararen eta euskal kulturaren alde Etxepare Institutuak amerikar 

unibertsitateekin bideratutako kontratuak. Horrez gain, foro eta jardunaldietan parte 

hartu da, eta tranbiak ustiatzeko eredua aurkeztu zaio Bostongo Garraioaren 

agintaritzari.  

Perun, azpimarratzekoa da Kitxua biziberritzeko xedez Eusko Jaurlaritzak eta Cuzcoko 

Udal Gobernuak sortutako lankidetza-protokoloa, edo bertan egindako Hizkuntza 

Politiken Nazioarteko Sinposioa, biak 2015ean. Brasili, berriz, azoka eta jardunaldien 

bitartez heldu zaio gehienbat.   

Biurtekoan zehar hazi egin da Asiara zuzendutako jarduna. Bertan, Txina izan da 

jarduera gehienen helmuga. 

2014an, nabarmentzekoa da LHa eta euskal unibertsitateak bultzatzeko xedez Txinara 

egindako bidaia instituzionala. 2015ean, Eusko Jaurlaritzak txostengile gisa parte hartu 

zuen Eraikuntzaren Kalitate Kontrolaren Laborategian, 13th International Conference on 

Energy Storage Greenstock izeneko konferentzian. 

2015ean, SPRIk alderantzizko misio batez heldu zion Koreari, eta Singapurren bere 

kanpo-sarearen bulego berri bat ireki zuen, euskal enpresei beren nazioartekotzeko 

ahaleginetan laguntzeko. Indiaren kasuan, 2015ean zenbait ekintza finantzatu zituen 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak.  

Hegoafrikaren kasuan, lurralde horri heldu dion eremua Kanpo-harremanena izan da, 

Kanpo Harremanetarako Zuzendaritzak KwaZulu Natal eta Gautng Probintziei egindako 

bisita baten bitartez, herrialde horrekiko loturak sendotzeko. Orobat, Namibiari ere 

heldu zaio. Izan ere, Estrategiak herrialde hori kontuan hartu ez bazuen ere, The 

emergent and stable market jardunaldia egin zen 2015ean. 

2.2.2  Jarduera lehentasunezko eskualdeetan  

Lehentasunezko eskualdeen artean, Flandria, Akitania, Eskozia eta Bavaria 

nabarmendu dira biurtekoan.  

2015ean, Flandria eskualdeak Flandria-Euskadi hitzarmena sinatu zuen; bertan, bi 

eskualdeek osasun, ingurumen, kultura eta enpleguaren alorretan izango zituzten 

lankidetza eta lan bateratua zehaztu ziren. Akitaniaren kasuan, 2014an Elkar Ulertzeko 

Memoranduma gauzatu zen eta eskualde horrek Euskadirekin zuen lotura sendotu zen, 

Akitania-Euskadi Euroeskualdearen esparruan, horixe baita Eusko Jaurlaritzaren eta 

Akitaniaren arteko harremanak sendotzeko sortutako tresna. 

2014 eta 2015ean, Elkar Ulertzeko Memoranduma sinatu zen Eskozia eta Bavaria 

herrialdeekin. Eskoziaren kasuan, Euskadik modu bateratuan lan egin du berarekin 
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osasunaren eremuan, European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing 

EIP-AHA lankidetza-sarearen bitartez.  

Azpimarratzekoa da eskualde horietako batzuk Euskadiren Bazkide estrategikoen 

Sarearen partaideak direla (Akitania, Flandria, Bavaria, Querétaro eta Txinako Jiangsu 

eskualdea). 

2.2.3  Jarduera lehenetsitako herrialdeetan  

BCEak lehenetsitako herrialdetzat hartzen dituen herrialdeen artean, Txile, Argentina 

eta Japonia izan dira 2014-2015 biurtekoan gauzatutako jardueren helmuga nagusiak.  

Argentinan dagoen diaspora mardularen eraginez, herrialde horri azoka, katedra eta 

jardunaldien bitartez heldu zaio, eta Euskararen Egunarekin zerikusia duten ekitaldiak 

gauzatu dira bertan. 

2014ko datuekin alderatuta, esanguratsua da Txilen gauzatutako jarduna txikiagoa izan 

dela 2015ean baino. Hala eta guztiz ere, datu horiek hobera egin dute 2015ean, zeren 

herrialde horretan hainbat ekimen gauzatu baitira eremu hauetan: Kanpo-harremanak, 

Berdintasuna, Enpresen Nazioartekotzea, Enplegua eta Gizarte-politikak, Hizkuntza-

politika eta Osasuna. 

Azpimarratu daiteke 2014ko martxoan Gobernu aldaketa gertatu zela Txilen, eta agian 

horrek eragina izan zuela herrialde hartan garatutako jardunean. Orobat, herrialde 

horretan ekimenak gauzatu dituzten eremu tematiko nagusiak Hezkuntza, Kultura eta 

Kanpo-harremanak izan dira; alde horretatik, Euskararen hedakuntzarekin lotutako 

jarduerak lehenetsi dira, hala nola HABEk Txileko hiru euskal zentroekin sinatutako 

Hitzarmena, Euskara klaseak finantzatzeko, edo hizkuntza indigenen III. Batzarrean 

izandako parte-hartzea. 

Japoniari azoka eta jardunaldi turistikoen bitartez heldu zio, eta Malaysia, Indonesia 

eta Vietnami nazioartekotzerako bekak esleitzearen bidez eta atzerriko instituzioekin 

izandako bilera eta topaketen bitartez. 

Ekialde Ertainak, berriz, presentzia izan du 2014-2015 biurtekoan garatutako jardunean 

Arabiar Etxeak antolatutako konferentziaren bidez eta “Ekialde Ertaineko Geopolitika 

eta Demokraziari” buruzko FRIDE think tankaren bitartez, SPRIk egindako jardunaldi eta 

alderantzizko misioez gain.  

2.2.4  Jarduera lehenetsitako eskualdeetan  

Querétaro eta Jiangsu eskualdeei ere heldu zaie, lehenetsitako eskualde gisa. 
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Mexikoko Querétaro estatuaren kasuan, Elkar Ulertzeko Memoranduma sinatu zen 

2014an, ekonomia, kultura eta enpresaren eremuetan elkarrekin lan egiten jarraitzeko 

xedez. 

2015ean, Jiangsu – Euskadi lankidetza-hitzarmena sinatu zen, trukeak eta proiektu 

bateratuak egin ahal izateko Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Jiangsuko 

Unibertsitatearen artean. 

_________________ 

Konklusio orokor gisa, esan daiteke garrantzi handikoa dela Eusko Jaurlaritzak 

Ordezkaritzak izatea Basque Country Estrategiak helmugatzat hartzen dituen herrialde 

edo eskualde batzuetan; izan ere, Ordezkaritza horien existentziak esplikatzen du, neurri 

batean, zergatik dagoen jarduera maila handiagoa herrialde batzuetan beste batzuetan 

baino; halaber, SPRIren nazioarteko sarearen bulegoen presentzia ere erabakigarria da, 

bulego horiek dauden herrialdeetan, zeren haren eragina nabaria baita herrialde 

horietako enpresa-eremuan. 

Gainera, komenigarria da “Bazkide Estrategikoen Sare” bat ezartzeko egindako lana 

nabarmentzea, horren berritasunagatik. Betetako helburu bat da, eta berari esker 

Euskadik eragin-ahalmena irabaziko du. Izan ere, Sare horren sorrerak bidea ematen du 

Jaurlaritzaren eremu batzuk lurralde berberean biltzeko eta -horren bidez- beraren 

inpaktua handitzeko.  

Eremu tematikoei dagokienez, 2014-2015 biurtekoan, eremu geografiko berriei 

heltzearen ikuspuntutik eboluzio handiagoa izan dutenak Kanpo-harremanak eta 

Enpresen Nazioartekotzea izan dira, zeren euren jardun-ratioak areagotu baitituzte 

lehenetsitako herrialde eta eskualdetan. 

Ondorengo irudietan erakusten da zer eremu geografikotan lan egin den biurtekoan eta 

zer-nolakoa izan den bertan garatutako jardunaren neurria. 
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2015ean jardunaren xede izan diren herrialdeak 
2014 eta 2015ean  jardunaren xede izan diren herrialdeak 

 

 8. Irudia: 2014-2015 biurtekoan jardunaren xede izan diren eremu geografikoak  
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9. irudia: 2014-2015 biurtekoan jardun esanguratsua hartu duten eremu geografikoak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <=10 jarduera hartu dituzten herrialdeak 
 >10 eta <=30 jarduera hartu dituzten herrialdeak 
>30 jarduera hartu dituzten herrialdeak 
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2.3 Jardueren azterketa metatua, Ikasi/Irakatsi ikuspegietatik  

Jardun-eremu geografikoak definitzean eta eremu horiek lehentasunezkoen edo 

lehenetsitakoen kategorietan sailkatzean, Basque Country Estrategiak bigarren 

sailkapen bat egin du bi kasu horietan, bi motibazio desberdin hauen arabera: ikasi eta 

konparatu; eta irakatsi eta elkartrukatu. Ikasi eta konparatu deritzan kategorian sartzen 

dira Euskadirentzat erreferentetzat hartzen diren beste herrialde edo eskualde 

batzuetan garatutako jardunbide egokiak biltzera zuzendutako jarduerak. Irakatsi eta 

elkartrukatu deritzan kategoriak, berriz, euskal esperientzia eta jakintza nazioartera 

transferitzearekin du zerikusia. 

Jardun-eremuek 2014-2015 biurtekoan izandako bilakaeraren ikuspuntutik, 

lehentasunezkotzat hartutako eremuetara zuzendutako joera antzematen da; aukerak 

eskaintzen dituzten eremu gisa identifikatu badira ere, leku horiek dira Sailen eta 

gainerako erakundeen interesa gehien kontzentratzen dutenak. Halaber, jardun 

handiena izan duen alderdia irakatsi eta elkartrukatu izan da; horren praktikak zuzendu 

dira Euskadiren jakintza eta berezko know howa kanporantz transferitzera 

Joera hori bat dator Basque Country Estrategiaren azken helburuarekin: nazioarteko 

promozioa sustatzea ekonomia suspertzeko tresna gisa, Euskadi kokatzeko bere interes 

propioak sustatzeko eta bere indarrak kanpoan erakusteko egokia den lekuan jartzeko 

ahalmena duen eskualde gisa.  

Lehenetsitako eremu gisa definitu direnek presentzia txikiagoa dute gauzatutako 

jardueren artean; zehazki, ikasi eta konparatu alderdiak jarduera kopuru txikiagoa izan 

du. Bada, hortik ondorioztatu daiteke Eusko Jaurlaritzako Sailek eta gainerako 

erakundeek garatutako lana jakintza esportatzera zuzendu dela gehienbat.  

Lehentasunezko eskualde eta herrialdeen kasuan, nabaria da Kanpo-harremanen, 

Enpresen Nazioartekotzearen, Kulturaren eta Garapenerako Lankidetzaren eremuak hazi 

egin direla irakatsi eta elkartrukatu alderdian. Horien jarduna Europar Batasuneko eta 

Latinoamerikako herrialdeetara zuzendu da gehienbat. Gainerako eremuek, berriz, joera 

egonkorra eta aldaketarik gabekoa izan dute aztertutako biurtekoan.  

Ikasi eta konparatu alderdian, azpimarratzekoa da Kanpo-harremanen eremuak 

izandako igoera, heldutako eskualde eta herrialdeen kopuruari dagokionez. Orobat, 

Enplegu eta Politika Publikoen, segurtasunaren eta Etxebizitzaren eremuak ere aipatu 

beharrekoak dira. Eremu horiek ikasi eta konparatu alderdiaren ildotik gauzatu dituzten 

jarduerak Europar Batasuneko herrialdeetara zuzendu dira, batez ere Frantzia, Alemania 

eta Erresuma Batura. 

Lehenetsitako eskualde eta herrialdeen kasuan, Kanpo-harremanak, Berdintasuna, 

Enpresen Nazioartekotzea, Hizkuntza-politika eta Osasuna dira igoera handiena izan 

dutenak irakatsi eta elkartrukatu alderdiaren ildotik heldutakoen artean, Basque 
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Country Estrategiaren hasieraren aldean  -2014-. Ikasi eta konparatu alderdian, Kanpo-

harremanen eta Garapenerako Lankidetzaren eremuek soilik izan dute igoera 

esanguratsua. 

Azterketa horren ildotik, azpimarratzekoa da beharrezkoa dela funtsezko lerro batzuk 

ezartzea ikasi eta konparatu eta irakatsi eta elkartrukatu alderdiak bereizteko, horien 

bereizkuntza errazteko Sailei eta inplikatutako erakundeei. Aztertutako informazioan 

detektatu denez, bi alderdi horietako batean sailkatutako jarduera batzuk bestean ere 

sar zitezkeen. 
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3 Konklusioak eta gomendioak  

Nazioarteko Esparru Estrategia 2020 – Basque Country Estrategiak 2014-2015 aldian 

metatu dituen emaitzei buruzko egindako azterketen arabera, esan daiteke estrategia 

horren inplementazioa arrakastatsua izaten ari dela eta bat datorrela 2014ko apirilean 

onartu zenean definitutakoarekin. 

Estrategiaren gauzapenaren lehenengo bi urteen ostean, inplikatutakoek neurri 

handian bete dute planifikatutakoa, bai nazioartekotzearen bektore bakoitzerako eta 

bai gai tematiko eta geografikoei dagokienez. 

3.1 Jardunaren jarraipena  

Jardunaren jarraipen-prozesuari dagokionez, konklusio hauek aipa daitezke:  

 Lehenengo kontsiderazio gisa, azpimarratu behar da aztertutako informazioa 

Eusko Jaurlaritzaren Sail bakoitzak emandakoa izan dela. Hau da, Kanpo 

Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak ez du informazio hori ezertan iragazi, 

ezta tratatu ere egin. Izan ere, estrategia horren lehenengo urteen 

inplementazio zehatzaz ari garenez, egokiagotzat jo zen informazioa emateko 

dinamika bat ezartzea, informazioa berez tratatu baino.  

 2015eko ekitaldiaren jarraipena egiteko, Sailek emandako datuek ahalbidetu 

dute informazio garbiagoa eta egituratuagoa izatea, bai aurreko urtean -

2014an- ere jarraipen bat egin zelako eta bai Estrategia barneratuago zegoelako.  

 Biurtekoan egindako jardueren kopuruari dagokionez, kopuru hori ontzat 

emateko modukoa izan da (827) eta goranzko joera erakutsi du (2014 urtean 

324 jarduera egon ziren, eta 2015ean 503). 

 Eusko Jaurlaritzako edo berari atxikitako erakunderen batek herrialde jakin 

batuetan egiturak izatea baliagarria izan da jarduerak katalizatzeko, zeren 

herrialde horietan gauzatuko jarduerak bultzatu baitituzte. 

 

3.2 Fokalizazio geografikoa  

Jardunaren fokalizazio geografikoari dagokionez, konklusio hauek atera dira:  

 Aurreko atalean adierazitakoarekin bat etorriz, aipatzekoa da Eusko 

Jaurlaritzaren Ordezkaritzaren bat egoteak edo Eusko Jaurlaritzari lotutako 

erakunderen baten presentziak eragina izan duela emaitzak eremu 

geografikoen arabera aztertzerakoan. Logikoa denez, presentzia horrek 

esplikatzen du zergatik dagoen jardun maila handiagoa herrialde batzuetan 

beste batzuetan baino. Halaber, egitura horiek herrialde berrietara hedatzen 
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direnean, jardunaren mailak ere gora egiten du herrialde horietan, Singapurren 

kasuan bezala, bertan SPRIren bulego bat ireki baita.   

 Bere berritasunagatik, azpimarratzekoa da “Bazkide Estrategikoen Sare” bat 

eratzera zuzendutako lana, bai aliantza-sare hori sortzeak eskatu dituen 

ahaleginengatik eta bai helburu horri eman zaion koherentziagatik. Izan ere, 

ahaleginak egin dira ahalik eta eremu tematiko gehien inplikatzeko eskualde 

horiekiko harremanetan, horren bidez inpaktu handiago lortu ahal izateko.  

 Estrategiak kontsideratu dituen eskualdeei dagokienez, Akitania, Bavaria eta 

Flandriak jaso dituzte jarduera gehienak, Jiangsurekin batera. Dena dela, 

Eskozia eta Querétaro estatu mexikarra ere arreta-gune izan dira Sail 

batzuentzat.   

 Lehentasunezkotzat hartutako eremuak izan dira biurtekoan jarduera gehien  

izan dituzten eremuak. Hala, jarduera horien xede izan diren eremuen artean 

Alemania, Frantzia, Erresuma Batua eta Estatu Batuak nabarmentzen dira. 

Lehenetsitako eremuen kasuan, berriz, Txile, Argentina eta Txinako Jiangsu 

eskualdea dira gehien nabarmendu direnak.  

 Asiar kontinentera zuzendutako jarduerei dagokionez, azpimarratu behar da 

Txina izan dela helmuga nagusia. Halaber, nabarmentzekoa da 2015 urtean 

harremanak abiatu direla Asiako hego-ekialdeko herrialde hauekin: Malaysia, 

Indonesia, Vietnam eta Singapur. 

 Hegoafrikak handitu egin du bere presentzia 2015ean, eta lehenetsitako 

helmuga gisa sendotu da, irakastearen eta elkartrukatzearen ikuspuntutik, 

bertan gauzatutako jarduna hasi berria izan arren. 

 Estrategian definituta ez egon arren nazioarteko garrantzi berezia duten 

herrialde batzuei ere heldu zaie, Sail eta erakundeen jardueren bidez. Alde 

horretatik, azpimarratzekoak dira Australia, Costa Rica, Uruguai eta Paraguai. 

 

 

3.3 Fokalizazio tematikoa  

Jardunaren fokalizazio tematikoari dagokionez, konklusio hauek atera dira: 

 Nazioartekotzearen bektoreei dagokienez, 1. bektorea –Euskadiren proiekzioa 

kanpoan- eta 2. bektorea –interes sektorialak sustatu eta bultzatzea, eta erronka 

globalei aurre egiten laguntza- dira 2014 eta 2015 jarduera gehien bildu 

dituztenak. Hori koherentea da, zeren Euskadik potentzial handia baitu eremu 

batzuetan, hala nola kultura, industria, hezkuntza edo osasunean; hala, eremu 

horiek posizio onean kokatzen dute Euskadi, eskualde gisa, bere jakintza 

kanpoan erakusteko eta bere sektore anitzeko interesak nazioartean garatzeko 

eta defendatzeko.  
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 Biurtekoan zehar, hasieran kontsideratu ez ziren bi eremu berri gehitu dira: 

Ogasuna eta Finantzak, eta Gobernu Irekia – Irekia. Aldaketa horretatik 

garrantzi berezia duen konklusio bat ateratzen da, alegia, beharrezkoa dela 

Estrategian doikuntza-mekanismoren bat txertatzea dokumentu bizia izan dadin, 

hasieran kontsideratu ez ziren eremu tematiko berriak –adibidez- txertatu ahal 

izateko.  

 Irakastea da bi urteetan gailendu den ikuspegia, nahiz eta ikastearen ikuspegiak 

ere jarduerak izan dituen eremu tematik batzuetan. Nolanahi ere, nagusitasun 

horrek agerian uzten du Euskadik bere kanpo-proiekziorako duen ahalmena, eta 

baita Euskadik duen posizio lehiakorra ere.  

3.4 Amaierako konklusioa  

Konklusio nagusia da Basque Country Estrategiaren inplementazioa oso arrakastatsua 

izan dela bere lehenengo bi urteetan. Bai landutako gai tematikoei dagokienez eta bai 

heldutako eremu geografikoei dagokienez, betetze-maila nabaria izan da jardunaren 

bolumenaren aldetik, eta bat etorri da Estrategian hasieran ezarritako helburuekin.  

Hala, garbi ikusi da nazioartekotzea erabat finkatutako praktika bat dela eta 

Jaurlaritzaren eguneroko jardunaean txertatuta dagoela. Gainera, zeharkako eremutzat 

hartzen da gobernu-jardun ia osoarentzat.  

Nahiz eta Estrategiaren definizioan lau izan ziren oinarrizko zutabetzat hartu ziren 

eremuak (Kanpo-harremanak, Enpresen Nazioartekotzea, Turismoa eta Kultura), 

biurtekoan zehar agerian geratu da eremu tematiko guztiek beren ekarpena egin 

dietela nazioartekotzeari eta Basque Country markaren sorrera eta proiekzioari.  

Aldi berean, garbi geratu da Eusko Jaurlaritzaren eremuen nazioartekotze-prozesuak 

heldutasuna hartu duela, eta hori plangintza handiago batean islatu dela. Kontua da 

alderdi kualitatiboa lehenestea alderdi kuantitatiboaren aldean, inpaktuaren dimentsioa 

bilatuz.  

Kanpo-jarduna helburu eta lehentasunen arabera planteatzen da, gero eta neurri 

handiagoan, plan sektorial batzuk ere bideratuz, eta selektiboagoa, eraginkorragoa eta 

pragmatikoagoa da, emaitzak bilatuz. Hala eta guztiz ere, aipatzekoa da jardueren 

kopuruan egondako joera goranzkoa izan dela eta horrek agerian uzten duela Sail 

guztien eta atxikitako erakunde publiko guztien inplikazioaren hazkundea. 

Azken batean, azpimarratu behar da ahalegin nabariak egin direla politika publikoen 

jarraipen eta ebaluaziorako mekanismoak ezartzeko. 

2014ko apirilean onartutako Nazioartekotzeko Esparru Estrategian aurreratzen zen 

bezala, Estrategia hori abian jartzeak eraman zezakeen Nazioartekotzeko Plan 

Sektorialak definitzera eta onartzera, eremu jakin batzuetan garatu beharreko ekintza-

ildoak eta jarduerak zehazteko. Bada, hori egin zuten Kanpo Harremanetarako 

Idazkaritza Nagusiak berak eta enpresa-eremuaz arduratzen den Nazioartekotze 
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Zuzendaritzak, eta haien emaitzak bikainak izan dira bai gauzatutako jarduera 

kopuruaren aldetik eta bai heldutako eremu geografikoen aldetik.  

Hortik ondorioztatu dena da banaka garatu baina BCEarekin zuzenean lotutako Plan 

horiek egokiak izan direla Jaurlaritzaren Estrategia Integralaren optimizazio eta 

inplementaziorako. 
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I. Eranskina 

4. Taula: Nazioartekotze-bektoreei 2014an ekarpena egin dieten jarduerak, eremu tematikoen 

arabera  

Eremu tematikoak  
Bektoreak 

B1 B2 B3 B4 Guztira 
KANPO-HARREMANAK  30 44 15 6 95 

ENPRESEN NAZIOARTEKOTZEA  4 9 - 4 17 

KULTURA  29 22 - 4 55 

TURISMOA  46 46 - 1 93 

BAKEA ETA BIZIKIDETZA  2 3 3 2 10 

GARAPENERAKO LANKIDETZA  2 1 1 1 5 

BERDINTASUNA 6 6 4 6 22 

GOBERNU IREKIA– IREKIA  3 - 3 4 10 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA ETA JUSTIZIA  - - - - - 

ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA 4 9 - 4 17 

ENERGIA - - - - - 

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA  - 3 - - 3 

ENPLEGUA ETA GIZARTE-POLITIKAK  4 12 8 6 30 

OGASUNA ETA FINANTZAK  - - - 5 5 

ETXEBIZITZA 1 - - 3 4 

HEZKUNTZA 24 6 9 22 61 

HIZKUNTZA-POLITIKA  6 6 - - 12 

SEGURTASUNA - 6 8 - 14 

OSASUNA 2 5 2 5 14 

INGURUMENA ETA LURRALDE-POLITIKA  21 9 11 6 47 

GARRAIOA  6 13 - 2 21 

OSOKO KOPURUAK 186 191 64 77 518 

 

5. Taula: Nazioartekotze-bektoreei 2015ean ekarpena egin dieten jarduerak, eremu tematikoen 

arabera 

Eremu tematikoak  
Bektoreak 

B1 B2 B3 B4 Guztira 
KANPO-HARREMANAK  27 43 13 3 86 

ENPRESEN NAZIOARTEKOTZEA  42 42 3 13 100 

KULTURA  41 22 3 1 67 

TURISMOA  21 21 - 3 45 

BAKEA ETA BIZIKIDETZA  - 2 -  2 

GARAPENERAKO LANKIDETZA  25 4 - - 29 

BERDINTASUNA 16 - 2 2 20 

GOBERNU IREKIA– IREKIA  3 - - - 3 

ADMINISTRAZIO PUBLIKOA ETA JUSTIZIA  1 - 1 - 2 

ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA - - - 1 1 

ENERGIA - - - - - 

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA  - 3 - - 3 

ENPLEGUA ETA GIZARTE-POLITIKAK  2 4 13 8 27 

OGASUNA ETA FINANTZAK  1 - - 7 8 

ETXEBIZITZA - 9 - 11 20 

HEZKUNTZA 9 9 - 1 19 

HIZKUNTZA-POLITIKA  28 7 1 - 36 

SEGURTASUNA 10 3 10 4 27 

OSASUNA 12 1 - 9 22 

INGURUMENA ETA LURRALDE-POLITIKA  10 2 11 5 28 

GARRAIOA  3 4 - 3 10 

OSOKO KOPURUAK 251 176 57 71 555 
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II. Eranskina 

6. Taula: Nazioartekotze Zuzendaritzaren laguntza izan duten enpresa-nazioartekotzerako 

programak  

Nazioartekotze Zuzendaritzaren enpresa-nazioartekotzerako programak  

2014 2015 

Programa 
Onuradun 
kopurua  

    Emandako 
laguntza  

   Herrialdeak    Programa 
Onuradun 
kopurua 

Emandako 
laguntza 

Herrialdeak  

GLOBAL 
LEHIAN 

358 enpresa 5.520.000 € 

Gehien eskatu 
direnak: 
Frantzia, 
Alemania, 
Mexiko eta 
Erresuma 
Batua 

INTERLEHIAN 6 enpresa 21.758,32€ 

Peru, Senegal, 
Luxenburgo, 
Portugal, 
Kolonbia, 
Nikaragua eta 
Maroko  

GAUZATU 
4 enpresa eta 7 
proiektu 

3.921.732,5
€ 

Mexiko, 
Brasil, India 

NAZIOARTE-
KOTZE BEKAK  

80 bekadun 940.000 € 
Munduko 
gainerako 
herrialdeak  

NAZIOARTE-
KOTZE BEKAK 

80 bekadun 940.000€ 
Munduko 
gainerako 
herrialdeak  

 GLOBAL 
TRAINING 
BEKAK 

370 bekadun 
eta 7 
erakunde 
(Unibertsita-
teak,  
Fundazioak, 
Ganberak, 
Sozietate 
Publikoak 
eta 
Patronalaren
Elkarteak) 

3.200.000 € 
Munduko 
gainerako 
herrialdeak  

GLOBAL 
TRAINING 
BEKAK 

370 bekadun eta 
5 erakunde  

3.200.000 € 
Munduko 
gainerako 
herrialdeak  

ELKARTZEN 

30 irabazi-
asmorik 
gabeko 
elkarte 

1.593.255,61 € 

Gehien eskatu 
direnak: 
Alemania, 
Frantzia, AEB, 
Brasil, Mexiko 
eta Txina 

ELKARTZEN 
33 irabazi-
asmorik gabeko 
elkarte  

1.600.000 € 

Gehien eskatu 
direnak: 
Alemania, 
Frantzia, AEB, 
Brasil, Mexiko 
eta Txina 

GANBAREN 
HITZARMENA 

400 enpresa 
sustapenean 
eta 200 
enpresa 
merkataritza
-laguntzan  
(300 
negozio-
kontsulta) 

1.400.000 € 26 herrialde 

GANBEREN 
HITZARMENA  

400 enpresa 
sustapenean eta 
200 enpresa 
merkataritza-
laguntzan  (350 
negozio-
kontsulta) 

1.700.000 € 25 herrialde 
BEC-EN 
HITZARMENA 

5 azoka-
ekitaldiren 
finantziazioa
, 935 
erakusketa-
rirekin 

150.000 € - 

BEC-EN 
HITZARMENA 

 5 azoka-
ekitaldiren 
finantziazioa,  
1.314 
erakusketari-
rekin 

150.000 € -   21.758,32 €  
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7.  Taula: SPRIren Kanpo Sarearen laguntza izan duten proiektuen kopurua  

SPRIren Kanpo Sareak betetako zerbitzuak  

2014 2015 
Herrialdeak Proiektu kopurua        Herrialdeak Proiektu kopurua  

MEXIKO 23 MEXIKO 39 

TXILE 21 OROKORRA*  33 

KOLONBIA 21 ALEMANIA 30 

BRASIL 20 TXINA 30 

ALEMANIA 18 ESTATU BATUAK 26 

ESTATU BATUAK 18 TXEKIA ETA ESLOVAKIA 20 

TXINA 17 KOLONBIA 18 

ERRESUMA BATUA 16 TXILE 16 

TURKIA 15 ERRUSIA 15 

POLONIA 14 POLONIA 13 

ERRUSIA 13 INDIA 12 

TXEKIA ETA ESLOVAKIA  13 JAPONIA 12 

INDIA 11 TURKIA 11 

JAPONIA 10 BRASIL 10 

ARABIAR EMIRERRIAK  9 IRAN 8 

HEGOAFRIKA 9 ARABIAR EMIRERRIAK  7 

ARGENTINA 8 SINGAPUR 7 

PERU 8 ARGENTINA 6 

TAILANDIA 8 MAROKO  6 

ITALIA 7 FRANTZIA 4 

MAROKO 7 OMAN 4 

ALJERIA 5 HEGOAFRIKA  4 

FRANTZIA 5 HUNGARIA 3 

HUNGARIA 5 ERRESUMA BATUA  3 

UKRAINA 5 AUSTRALIA 2 

AUSTRALIA 3 BULGARIA 2 

PORTUGAL 3 FILIPINAK 2 

ERRUMANIA  3 HOLANDA 2 

SINGAPUR 3 ITALIA 2 

TUNISIA 3 KENYA 2 

SAUDI ARABIA 2 MALAYSIA 2 

KANADA 2 NIGERIA 2 

INDONESIA 2 TAILANDIA 2 

OMAN 2 VIETNAM 2 

ESKANDINAVIAKO 
HERRIALDEAK 2 

ANGOLA 
1 

SUEDIA 2 ALJERIA 1 

ANGOLA 1 BENELUX 1 

BENELUX 1 KOREA 1 

ISRAEL 1 DIANIMARKA  1 

KUWAIT 1 FINLANDIA 1 

LETONIA 1 INDONESIA 1 

LITUANIA 1 ISRAEL 1 

MOZAMBIKE 1 MOZAMBIKE 1 

NORVEGIA 1 NORVEGIA  1 

QATAR 1 PERU 1 

 

PORTUGAL 1 

ERRUMANIA 1 

SENEGAL 1 

SUEDIA 1 

TAIWAN 1 

UKRAINA 1 

GUZTIRA 342 GUZTIRA 368 

* Intergunen eskainitako zerbitzuak sortutako proiektuak. 
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III. Eranskina 

8. Taula: Etxepare Euskal Institutuak lagundutako nazioartekotze-proiektuak  

Etxepare Euskal Institutuaren Nazioartekotze-programak 

2014 2015 

Programa 
Onuradun 
kopurua  

Emandako 
laguntza  

   Herrialdeak      Programa 
Onuradun 
kopurua 

Emandako 
laguntza 

Herrialdeak 

EUSKAL KULTURARI 
BURUZKO 
KATEDRAK  

3 unibertsitate 22.706,06 € 
Estatu 
Batuak,  
Alemania 

EUSKAL 
KULTURARI 
BURUZKO 
KATEDRAK 

2 unibertsitate 11.189,88 € 
Estatu Batuak, 
Alemania 

IRAKURLEGOAK  36 unibertsitate 538.512,57 € 

Polonia, 
Alemania, 
Errusia, 
Irlanda, 
Erresuma 
Batua, 
Frantzia, 
Hungaria, 
Finlandia, 
Txile, Estatu 
Batuak, 
Txekiar 
Errepublika, 
Argentina, 
Uruguai, 
Italia, 
Japonia, 
Espainia, 
Mexiko 

LECTORADOS 39 unibertsitate 588.122,59€ 

Italia, Uruguai, 

Estatu Batuak 

Errusia, 

Alemania, 

Polonia, Txile, 

Hungaria, 

Erresuma Batua, 

Irlanda, Txekiar 

Errepublika, 

Frantzia, 

Finlandia, 

Argentina, 

Mexiko, Japonia, 

Espainia 

NAZIOARTEKO ARTE 
AZOKETAN PARTE 
HARTZEKO 
LAGUNTZAK  

5 proiektu 
Sozietate 

Mugatuetan 
39.800 € 

Brasil, 
Mexiko, 
Erresuma 
Batua, 
Espainia 
(ARCO) 

ANTZERKIKO BIRA 
ETA 
SASOIETARAKO 
LAGUNTZAK  

50 proiektu: 
- 8 Pertsona 

Fisiko  
- 24 Sozietate 

Mugatu  
- 3 Sozietate 

Kolektibo 
- 2 O.K.. 

- 9 Kooperatiba 
- 3 L.S.A. 

- Elkarte bat 

136.712,54 € 

Frantzia, Espainia, 

Suitza, Erresuma 

Batua, Kuba, 

Cabo Verde, 

Estatu Batuak, 

Txina, Italia, 

Portugal,Txile, 

Finlandia, Grezia, 

Kolonbia, 

Ekuador 

IKUS-ENTZUNEZKO, 
MUSIKA ETA ARTE 
ESEZENIKOEN 
AZOKA ETA 
ERAKUSTALDI 
PROFESIONALETAN 
PARTE HARTZEKO 
LAGUNTZAK 

51 proiektu: 
- 5 Pertsona Fisiko 

- 32 Sozietate 
Mugatu  

- 2 Sozietate 
Anonimo  
- 6 Elkarte  
-2 P.B.L.S. 

- 3 Kooperatiba  
- O.K. bat 

74.791 € 

Alemania, 
Frantzia, 
Hong Kong, 
Holanda, 
Espainia, 
Mexiko, 
Estatu 
Batuak, 
Erresuma 
Batua, 
Danimarka 

ARTE 
GALERIENTZAKO 
LAGUNTZAK  

5 proiektu: 
- 5 Sozietate 

Mugatu  

36.000 € 

 

Espainia, Mexiko, 

Brasil 

ARTE PLASTIKO ETA 
BISUALAK, MUSIKA 
ETA DANTZA 
HEDATZEKO 
LAGUNTZAK  

94 proiektu: 
- 49 Pertsona 

Fisiko 
- 20 Sozietate 

Mugatu  
- 2 Kooperatiba 

- 23 Elkarte 

216.708 € 
 
 

Mexiko, 
Suedia, 
Estatu 
Batuak, 
Brasil, 
Espainia, 
Frantzia, 
Iran, Belgika, 
Italia, 
Armenia, 
Bolivia, 

MUSIKA, ARTE 
ESZENIKOEN ETA 
IKUS-
ENTZUNEZKOEN 
AZOKA ETA 
ERAKUSTALDI 
PROFESIONA-
LETAN PARTE 
HARTZEKO 
LAGUNTZAK  

45 proiektu: 
- 3 Pertsona 

Fisiko 
- 31 Sozietate 

Mugatu 
- Sozietate 

Anonimo bat  
- 3 Kooperatiba 

- P.B.L.S. bat 
- 6 Elkarte 

62.711 € 

 

Frantzia, 

Alemania, 

Espainia, Hong-

Kong, Holanda, 

Errusia, Italia, 

Erresuma Batua, 

Hungaria, 

Mexiko, Maroko 
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Suitza, 
Erresuma 
Batua, 
Australia, 
India, 
Kolonbia, 
Errumania, 
Argentina, 
Zipre, 
Portugal, 
Alemania, 
Herbehereak
, Maroko, 
Polonia, 
Txile, Costa 
Rica, 
Errumania, 
Kanada, 
Peru, 
Uruguai, 
Korea, 
Hungaria 

ANTZERKIKO BIRA 
ETA SASOIETARAKO 
LAGUNTZAK  
 
 

40 proiektu: 
- 3 Pertsona Fisiko 

- 25 Sozietate 
Mugatu  

- 3 Sozietate 
Kolektibo  

- 4 Kooperatiba 
- Elkarte bat   
- 4 P.B.L.S. 

136.500 € 
 

Espainia, 
Argentina, 
Kolonbia, 
Erresuma 
Batua, 
Polonia, 
Ekuador, 
Peru, Costa 
Rica, Kuba, 
Honduras, 
Portugal, 
Txina, Txile 

ZINEMAKO 
SORTZAILE ETA 
AGENTZEAK 
NAZIOARTEKO- 
TZEKO 
LAGUNTZAK 
(BIDAIA-POLTSAK) 
 
 

36 proiektu: 
- 33 Pertsona 

Fisiko 
- 3 Sozietate 

Mugatu 

20.407,33 € 

Mexiko, Estatu 

Batuak, Frantzia, 

Espainia, Italia, 

Japonia, 

Guatemala, 

Turkia, Kolonbia, 

Uruguai, Italia, 

Mexiko, Polonia, 

Erresuma Batua, 

El Salvador, 

Argentina, Txina, 

Maroko, 

Alemania 

LITERATURA 
ITZULTZEKO 
LAGUNTZAK  

16 proiektu: 
- 3 Pertsona Fisiko 

- 10 Sozietate 
Mugatu  

- 2 Sozietate 
Anonimo  

- Kooperatiba bat 

35.974,6 € 
 

Bulgaria, 
Espainia, 
Eslovenia 

 

LITERATURA 
ITZULTZEKO 
LAGUNTZAK  

18 proiektu: 
- 4 Pertsona 

Fisiko 
- 11 Sozietate 

Mugatu  
- 2 Sozietate 

Anonimo  
- P.B.L.S. bat 

38.243,64 € 

Japonia, Bulgaria, 

Ukraina, Etiopia, 

Frantzia, Polonia, 

Espainia, Txina, 

Serbia, Estatu 

Batuak, Erresuma 

Batua, Lituania 

ZINEMA ETA 
LITERATURAKO 
SORTZAILE ETA 
AGENTZEAK 
NAZIOARTEKO- 
TZEKO LAGUNTZAK 
(BIDAIA-POLTSAK) 
 

34 proiektu: 
- 16 Pertsona 

Fisiko 
- 12 Sozietate 

Mugatu  
- 6 Sozietate 

Anonimo  

20.044,81 € 
 

Espainia, 
Mexiko, 
Venezuela, 
Estatu 
Batuak, 
Frantzia, 
Guatemala 
Kroazia, El 
Salvador, 
Korea, Txina, 
Albania, 
Kanada, 
Eslovenia, 
Aljeria, 
Nikaragua, 
Argentina, 
Brasil 

ARTE PLASTIKO 
ETA BISUALAK, 
MUSIKA ETA 
DANTZA 
HEDATZEKO 
LAGUNTZAK 

95 proiektu: 
- 55 Pertsona 

Fisiko 
- 23 Elkarte  

- 15 Sozietate 
Mugatu 

- 2 Kooperatiba 

219.887,75 € 

Alemania, 

Espainia, Estatu 

Batuak, Uruguai, 

Frantzia, India, 

Grezia, Irlanda, 

Mexiko, 

Erresuma Batua, 

Argentina, Turkia, 

Maroko, Holanda, 

Kanada, Polonia, 

Brasil, Italia , 

Txina, Portugal, 

Belgika, Suitza, 

Letonia, Txile, 

Malaysia, 

Ukraina, 

Paraguai, 

Norvegia, 

Danimarka, 

Kolonbia, 

Venezuela 

 


