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2017ko AURREKONTUAK EGITEKO GIDALERRO EKONOMIKOAK 

1. HELBURUA ETA IRISMENA 

Autonomia Erkidegoko 2017rako Aurrekontu Orokorrak egiteko Gidalerro Ekonomikoek 

Aurrekontuen Araubideari buruzko Legean adierazitakoa hartzen dute kontuan. Bertan 

xedatutakoaren arabera, horren xede nagusia da sailek eta gastua kudeatzeko zentroek 

aurrekontuak zer testuingurutan egiten diren ulertzea eta aurrekontuei eman beharreko 

eduki ekonomikoaren inguruko orientazio argiak edukitzea. 

Estrategia/planak/aurrekontua kateko funtsezko maila dira. Aurrekontuan, gobernuak 

ekitaldian garatuko dituen jarduketak adierazten dira zenbakitan. Horrez gain, gobernuaren 

ekintza-helburu handiei erantzun behar die, eta haren estrategia zabaldu behar du. 

Horretarako, epe ertainerako planetan egituratu behar da ostean, aurrekontuei buruzko 

gidalerroen zein aurrekontuen euren bidez urtero zehaztu ahal izateko. 

Gidalerro horiek hazkuntza-testuinguruan egin dira. Nolanahi ere, oso elkarlotuta dagoen 

ekonomia globalean bizi garenez, ziurgabetasunen eraginpean daude aurreikuspenak. Hori 

dela eta, gidalerro horiek abian jarritako prozesuaren osagaiak izango dira, eta, bertan, 

inguruneko aldaketak eta horren ustezko ondorioak aztertuko dira etengabe. 

2. ZER TESTUINGURUTAN GARATZEN DEN GOBERNU-EKINTZA 

2.1. Testuinguru makroekonomikoa: susperraldi progresiboa 

2.1.1. Aldagai makroekonomikoen bilakaera eta gaur egungo egoera 

2015ean, euskal ekonomiak bere susperraldia sendotu zuen, eta bertako BPGd %2,9 igo zen, 

hau da, aurreko urteko tasa baino 1,3 puntu gehiago. Oso gehikuntza garrantzitsua da, eta 

bat dator 1980tik 2010era doazen hiru hamarkadetan lortutako batez besteko balioarekin. 

Hala ere, 2015eko datuak ez du esan nahi ohiko hazkuntza-erritmora itzuli garenik, hurrengo 

epealdietan bizitasun horrekin, behintzat, errepikatuko ez diren ezohiko kanpoko faktoreen 

ondorioz bultzatu delako neurri handi batean. Nahiz eta hazkuntzaren indarra 2016. urtearen 
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zati handienera hedatu den, BPGd gehitzeko tasa leundu egingo da 2017rako 

aurreikuspenaren arabera. 

Aurreko urtean bezala, 2015ean eta 2016an igarotako epealdian ere bai, hazkuntzan bertan 

barruko eskariaren aurrerakuntza nabaria izan zen protagonista. Kanpoko saldoaren ekarpena 

ere ona izan zen, baina mugatuagoa. 2015eko hazkuntza ekonomia aurreratu guztietakoa (%2,1) 

eta euroaren eremuko herrialdeetakoa (%2,0) baino handiagoa izan zen. 

Munduko ekonomia %3,2 hazi zen 2015ean (Erosahalmen Parekotasunean), hau da, aurreko 

datuak baino gutxixeago, baina ez oso urrun laurogeiko eta laurogeita hamarreko 

hamarkadetako ohiko balioak izandakoetatik. Moteldura hori, ordea, garapen-bidean dauden 

herrialdeetan baino ez zen gertatu, bertako 2014ko %4,6ko hazkuntza %4,0ra jaitsi zelako 

2015ean. 

Garatutako herrialdeen posizio ziklikoa homogeneizatu egin zen 2015ean, nahiz eta artean 

ekonomia anglosaxoiak posizio aurreratuagoan zeuden. Hartara, Estatu Batuek %2,6 egin 

zuten aurrera, hau da, aurreko urtean baino bi hamarren gehiago. Erresuma Batua, ostera, 

apurka-apurka moteldu zenez, %2,2 lortu zuen, aurreko datuan baino bederatzi hamarren 

gutxiago, alegia. Bestetik, Japoniak 2014ko atonia utzi zuen atzean, eta %0,5eko gehikuntza 

txiki samarra erdietsi zuen. 

Oro har, 2015ean, Europar Batasunak aurreko bi urteetako hazkuntza sendotu zuen, eta bere 

hazkuntzaren erritmoa %2,3koa izan zen. Prozesu horretan, Espainiako ekonomiak (%3,2) 

lortutako bultzada handia nabarmendu zen, gainerako herrialde handienak baino askoz 

handiagoa izan zen-eta. Era berean, Frantziak (%1,3) eta Italiak (%0,8) erdietsitako emaitzak 

ere azpimarratu behar dira, hasieran oso atzean zeuden-eta. Alemaniako erritmoa, ordea, 

hamarren bat baino ez da areagotu, nahiz eta 2014an Europako tren-makina izan zen. 

Europako ekonomiak aurrera egin zuen, kontsumo publikoaren eta, batez ere, pribatuaren 

gehikuntza eutsia izan zelako eta inbertsioa biziagotu egin zelako. Izan ere, lehen 

aipatutakoak baino askoz handiagoa izan zen. Euroaren balio-galerak esportazioak sustatu 

zituen arren, barruko eskariaren sendotasunak inportazioak ere sustatu zituen, eta kanpoko 

saldoaren ekarpena negatibo samarra izan zen urte osoan, euroaren eremuan nahiz Europar 

Batasunean bertan. 
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Ekonomia hurbilenen susperraldi-testuinguru horretan, euskal BPGd %2,9 igo zen 2015ean. 

Hori dela eta, bi ekitalditan hazi egin denez, krisian galdutako ia-ia zazpi puntuetatik lau 

baino gehiago berreskuratu ditu. Esate baterako, krisiaren aurretik azken hazkuntza-urtea 

izandako 2008ko BPGd 100ekoa izango balitz, 2015ekoa 97,4koa izango litzateke, hau da, 

azken zazpi urteetako maila handiena. Hala ere, 2016ko lehenengo hiru hilabeteetako datuak 

jakinda, badirudi aurten gainerako puntuak berreskuratuko direla eta 2008ko benetako BPGd 

lortuko dela. 

Enpleguari dagokionez, 2015. urtea ere ona izan zen, eta gehikuntza %1,6koa izan zen. Beraz, 

lanaldi osoko lanpostuen urteko sorrera garbia 13.500ekoa izan da batez beste. Hori dela eta, 

enpleguak gora egin du bi urtez jarraian. 

Barruko eskariko protagonistak, ordea, azken kontsumoa eta kapitalaren eraketa gordina 

izan ziren, hazkuntza %2,8koa izan zelako bi kasuetan. Familien kontsumoa (%3,1) areagotu 

egin zen nabarmen, enplegua sortu zelako, inflazioa murritza izatean gastu-ahalmena 

handitu zelako, etorkizunerako aurreikuspenek hobera egin zutelako, kreditua lortzeko 

aukera gehiago egon zirelako eta zuhurtziazko aurrezkia txikiagoa izan zelako. Bestetik, 

ekipamendu-ondasunetako inbertsioak aurrera egin zuen nabarmen (%6,5) urtean, 

inbertsioaren gaineratikoa %1,1 gehitu zela kontuan hartuta. 

Sektore ekonomikoak kontuan hartuta, nabarmendu beharra dago 2015ean euskal 

ekonomiako bi zutabeen arteko orekari eutsi zitzaiola, erritmo handian hazi ziren-eta: 

industria eta zerbitzuak. Horrela, bada, industriaren balio erantsia %3,9 igo zen, 

hiruhilekoetan etengabe suspertu zelako eta barruko zein kanpoko eskariaren bultzada 

handia izan zelako. Bestetik, zerbitzuen gehikuntza %2,9koa izan zen, hau da, aurreko urteko 

erregistroa baino 1,2 puntu gehiago. Berriro ere, eraikuntza dinamismo horretatik urrun 

egon da. Dena dela, %0,5 hazi zenez, zazpi urteko segidako beheraldien epealdiari eman zion 

amaiera. Garai horretan, hain zuzen ere, euskal ekoizpen-egituran zeukan zeresana murriztu 

zuen 2007ko BPGd-ri begira zuen %9,5etik 2015eko %5,5eraino. 

Barruko eskariaren gehikuntza handiak ez zituen kontsumorako prezioak gorantz presionatu, 

lehengaien eta, batez ere, petrolioaren prezioa ikaragarri merkatu zelako. Hain zuzen ere, 

Brent erako kupelaren prezioa %47 jaitsi zen 2015ean, dolarretan neurtuz gero; eta %37, 
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eurotan balioetsiz gero. Hori dela eta, prezioen adierazle nagusien balioak negatiboak izan 

ziren: BPGd-rendeflatorea eta KPI. 

2.1.2. 2016-2017ko aurreikuspen makroekonomikoak 

Beheranzko berrikuspentxoak egin ostean, aurreikuspen ekonomikoak argitaratzen dituzten 

nazioarteko organismo nagusiek ez dute inolako aldaketarik egin etorkizunerako 

zenbatespenetan. Hartara, urriko txostenean, NDFk aurreko agirian aurkeztutako zenbaki 

berberei eutsi zien munduko ekonomiaren inguruan egindako aurreikuspenari dagokionez. 

Zenbaki horiek iradokitakoaren arabera, 2016. urtea 2015. urtearen antzekoa izango da, eta 

jarduera hamarren gutxi batzuk azkartuko da 2017an. Oro har, herrialde garatuen 

hazkuntzaren erritmoa egonkorra bezain txikia izango omen da, eta garapen-bidean dauden 

zenbait herrialderen bultzada moteldu da. Hazkuntza txikiaren amarruaz ari gara. 

Euroaren eremuari dagokionez, aurreikuspenek hobera egin dute zertxobait, hazkuntzaren 

erritmoak balio txikietan jarraituko omen duen arren (%1,7) eta, oraindik ere, bizkarreko 

haizeak (petrolioaren prezio txikiak, hedapenerako diru-politika eta euro ahula) hazkuntzaren 

aldekoak diren arren. Eremu honetan, badago ziurgabetasunik, honako arrazoi hauen 

ondorioz: errefuxiatuen krisia, EBZren hedapenerako politikan ekarri dituen interes-tasa 

negatiboak, herstura-politika eta Erresuma Batuak Europar Batasuna uzteko aurreikuspena. 

Hazkuntza mugatuko testuinguru horretan, ziklo ekonomikoan atzeratuen zeuden 

herrialdeek gainerakoekin bat egin dute, baina aurreikuspenak oso kasu gutxitan dira %2,0tik 

gorakoak. 

Zenbaki hori gainditzen duen herrialdeetako bat da Espainia. NDFren ustez, aurtengo BPGd-

ren hazkuntza %3,1ekoa izango denez, Europako batez bestekoaren gain-gainetik egongo da. 

Dinamismo handi hori, ordea, moteldu egingo da datorren urtean (%2,2), oraindik ere 

Europaren mesederako diren zenbait inguruabar desagertzen diren neurrian. Espainiako 

BPGd hazi egingo da, barruko eskaria sendoa delako, kontsumo pribatuan nahiz kapitalaren 

eraketa gordinean. Kanpoko saldoak, ordea, hamarren gutxi batzuk kenduko dizkio BPGd-ren 

gehikuntzari, aurten nahiz datorren urtean. 

Nazioarteko testuinguru horren ondorioz, argi dago egoera makroekonomikoan hazkuntza 

leundu egingo dela euskal ekonomiari begira. Une honetako aurreikuspenen arabera, BPGd-
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ren hazkuntza %3,0koa izango da 2016an, hau da, 2015ean lortutakoa bezalakoa; eta 

%2,3koa, 2017an. Era berean, enplegu-maila %1,8 eta %1,7 handituko da 2016an eta 2017an, 

hurrenez hurren (lanaldi osoko urteko batez besteko lanpostuetan neurtutako enplegua). 

2015-2016-2017ko egoera makroekonomikoa 

 2015 2016 2017 

PIB 2,9 3,0 2,3 

Azken kontsumoko gastua 2,8 2,9 2,0 

Familien kontsumoko gastua 3,1 3,1 2,3 

AAPPen kontsumoko gastua 1,8 1,7 1,1 

Kapitalaren eraketa gordina 2,8 3,3 2,7 

Barruko eskariaren ekarpena 2,9 3,0 2,3 

Kanpoko eskariaren ekarpena 0,0 0,0 0,0 

Lehen mailako sektorea 13,4 4,5 -2,1 

Industria 3,9 3,2 2,3 

Eraikuntza 0,5 1,5 1,6 

Zerbitzuak 2,9 3,1 2,4 

Balio erantsi gordina 3,1 3,0 2,1 

Ekoizpenaren araberako zergak 1,1 3,0 2,0 

BPGd-rendeflatorea 0,1 0,3 1,2 

Enplegua 1,6 1,8 1,7 

Langabezia-tasa (batez beste) 15,4 13,3 12,3 

2.2. 2017rako aurrekontuaren egonkortasun-esparrua 

2017ko aurrekontua azaldutako egoera ekonomikoaren araberakoa izan behar da, sektore 

publikoko aurrekontua egonkorra izango dela bermatzeko eta ekonomiaren hazkuntzan 

nahiz gobernuaren helburuen lorpenean daukan ekarpena sustatzeko. 

Eusko Jaurlaritzak aurrekontuaren egonkortasunari eta jasangarritasun finantzarioari 

buruzko arauak bete behar ditu, Europako Zerga Itunaren ondorioz sortutakoak dira-eta 
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(modu formalean, Ekonomia eta Diru Batasuneko Egonkortasunari, Koordinazioari eta 

Gobernantzari buruzko Ituna). 

Europako Zerga Itunaren ondorioz, defizita eta zorra apurka-apurka egokitzeko ibilbidea 

ezarri zen. 

3. GOBERNU-EKINTZAREN ESTRATEGIA ETA HELBURUAK 

3.1. Hazkuntza eutsiaren susperraldia eta ondorioak pertsonenganantz bideratzeko 

prozesua 

Giza garapen jasangarriaren kontzeptua filosofiatzat eta esparru egituratzailetzat hartzen da, 

eta gobernuaren estrategiak, helburuak zein jarduketak txertatzen dira bertan. Honako 

kontzeptu hauek kontuan hartzen dira filosofia horretan: (1) giza garapena, hau da, 

pertsonek aukera gehiago edukitzea arlo ekonomiko, sozial, kultural eta politikoan; eta (2) 

jasangarritasuna, hots, oraingo belaunaldiaren premiak estaltzea etorkizuneko belaunaldiek 

euren premiak estaltzeko duten ahalmena konpromisoan jarri gabe. Horrez gain, bat dator 

2020ko Estrategia Europarrarekin, enplegu, emankortasun eta kohesio sozial handiak 

sorrarazten dituen hazkuntza adimendun, jasangarri eta integratzailea duelako helburu. 

Beraz, gobernuak bere helburu bikoitzari eusten dio, hau da, pertsonen oinarrizko premiei 

aurre egiten zaiela bermatzea eta hazkuntza zein enpleguaren sorrera sustatzea. 

3.2. Pertsonen oinarrizko premien estaldura, printzipio ukaezina 

3.2.1. Osasun-sistema: pertsonen zerbitzura 

Osasuna oinarrizko eskubidea da, eta pertsonen bizi-kalitatea zein ongizatea zehazten ditu. 

Horrez gain, balio preziatuenetakoa ere bada gurea bezalako gizarte humanistarentzat. Hori 

dela eta, 2017rako aurrekontuaren esparruan, gobernu honek osasun-politikarekin daukan 

konpromisoari eusten dio.  

Euskadiko osasun-sistema publikoaren oinarria diren printzipioak berriro ere babestu eta 

indartu behar dira legealdi honetan: unibertsaltasuna, berdintasuna, elkartasuna, zerbitzuen 

kalitatea, jasangarritasuna eta herritarren partaidetza. Osasunaren kontzeptu berrian, 

herritarren osasun-maila eta, horren ondorioz, euren ongizate-maila zehazten dituen 

guztiaren ikuspegi zabala hartzen da kontuan. 
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Alde horretatik, sektore arteko lana lantzen jarraitu beharreko dimentsioa da. Izan ere, 

badakigu osasun-arazoen mugak lausoak direla batzuetan, haien zehaztaileak osasun-

sektorearen esparrutik bertatik harago daudelako eta nekez konpontzen direlako sektore 

horretako edo beste edozein sektoretako ekimen esklusibo eta isolatuen bitartez. 

Osasun-kontzeptuaren ikuspegi berri horren barruan, 2013-2020ko “Osasuna, pertsonen 

eskubidea, guztion ardura” Osasun Plana abian jarri zen aurreko legealdian, eta tresna horrek 

hurrengo urteetan jarraitu beharreko lerroak eta atenditu beharreko lehentasunak zein diren 

zehazten du, osasuna bera politika publiko guztietara eramateko, sail artekoa, instituzionala 

eta sektore artekoa dela kontuan hartuta. 

Plan horren barruan, hain zuzen ere, 2017rako aurreikusitako jarduketa asko daude 

kokatuta, pertsonei kalitateko osasun-prestazioak, osasuneko emaitza onak eta 

eraginkortasun zein egokitasun handienak eskaintzeko asmoz. 

Hona hemen Euskadiko osasun-sistema publikoaren ezaugarri bereizgarriak: talde 

profesional bikaina, ikerketa-maila handia, kudeaketarako teknika berrien ezarpena, 

herritarren balioespen on-ona eta, gaur egun, gure inguruko herrialdeetako osasun-

sistemetako erreferentea izatea. 

Osasun-politikan, Eusko Jaurlaritzaren lehentasunak dira osasun-arloko desberdintasunak 

murriztea, baina, batez ere, egoera txarragoan dauden giza taldeetan; osasunean eragina 

duten politika publikoen garapena sustatzea; zahartzearen erronkari kalitatez eta 

eraginkortasunez aurre egitea; pertsonen partaidetza eta autozainketa bultzatzea; osasun-

erakunde integratuak eta zainketen jarraipena sendotzea, baita gizarte zein osasun arloko 

eremua eta arreta ere; ikerketa eta berrikuntza sustatzea; osasuna sustatzeko kultura 

lehenestea; eta bizimodu osasungarriaren kultura suspertzea. Horretarako guztirako, 

instituzioen ekintza koordinatu beharra dago, eta pertsonak eurak inplikatu behar dira euren 

osasunaren inguruko kontzientzia eta konpromisoa dituzten eragile aktibo moduan. 

Osasunari buruzko gaietan eta pazienteen jabekuntzan, funtsezkoa da ibilbide luzeko zeregin 

pedagogikoari jarraipena ematea. Gaur egun, herritarrentzako arreta gero eta 

pertsonalizatuagoa eta eskuragarriagoa da on line tresnei eta herritarrekiko komunikazio-
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kanal berriei esker, asistentziaren jarraipena eskaintzen dutelako eguneko 24 orduetan. Hori 

dela-eta, gure herritarrek are konfiantza handiagoa dute euren osasun-sisteman. 

2017. urtean, aurrekontuan bertan, osasun-arloko berrikuntza eta ikerketa babestuko dira betiko 

moduan, osasunaren hobekuntzaren zerbitzura dagoen jakintza sortzen dutelako. Honako 

hauexek ikerketarako eta berrikuntzarako duten ahalmena funtsezko lehiakortasun-bektorea da 

Euskadirentzat: Biocruces, Biodonostia eta Bioaraba Osasun Ikerketarako Institutuak; Bilbo-

Basurtu eta Barrualde-Galdakao ESIetako Ikerketa Unitateak; eta osasun-arloko beste erakunde 

batzuk, Osasun Arloko Berrikuntza eta Ikerketarako Euskal Fundazioaren babespean (BIOEF). 

Biocruces Osasun Ikerketarako Institutuaren kokalekua izango den eraikin berriko obrek bere 

horretan jarraituko dute sendotzen, egia bihurtu dadin. 

Gobernu honek biozientziak/osasuna binomioa garatu nahi du, Euskadiko RIS3 Espezializazio 

Adimendunerako Estrategiako lehentasunezko hiru arloetakoa delako eta, bertan, osasun-

sistema bera funtsezko zutabea delako. Osasun-sistemaren gaitasunen arabera ahalik eta 

eragin handiena lortzeko, ezinbestekoa da berrikuntza irekirako filosofia eta translaziorako 

ikuspegia edukitzea, besteak beste. Osasun-sistemak RIS3ra egindako ekarpena osasun-

arloko ikerketarako eta berrikuntzarako estrategiaren bidez egituratzen da, osasuna 

hobetzeko eta, horrez gain, aberastasuna zein garapen sozio-ekonomikoa ere sortzeko. 

Horretarako, bat egin beharra dago herrialdeko zientzia, teknologia eta enpresa arloko 

eragileekin. 

3.2.2. Berdintasunezko hezkuntza inklusibo bikaina 

2017rako aurrekontuetan, hezkuntza-politika lehentasunezkoa da, hezkuntza bera ongizate-

estatuaren funtsezko zutabea eta Euskadiko etorkizuneko giza eta gizarte kapitala eratzeko 

tresna estrategikoa delako, betiere, bizitzarako beharrezkoak diren oinarrizko trebetasunak 

garatuz gero. 

Gobernuak sailetik bertatik egituratuko du bere politika, eta, horretarako, “2020ko Heziberri 

Plana” kudeatuko du, batez ere. Bere lehenengo proiektua, beraz, hezkuntza-eredu 

pedagogikoaren esparrua zehaztea izango da; bigarrena, hezkuntza-etapetako curriculum-

dekretuak ezartzea (Haur Hezkuntza, Oinarrizko Hezkuntza eta Batxilergoa); eta hirugarrena, 

behar besteko urratsak ematea, Hezkuntzari buruzko Euskal Legearen proiektua onartzeko. 
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Hezkuntza-eredu pedagogikoa eta onartutako curriculum-dekretuak bideragarriak eta 

eragileak izan daitezen (Haur Hezkuntza eta Oinarrizko Hezkuntza), 2015-2020ko EAEko 

Hezkuntza Sistema Hobetzeko Plana egin da, eta berdintasunean dago oinarrituta, 

hezkuntza-sistema osoa bikaintasunerantz bideratzeko asmoz.  

Hona hemen planaren lerro estrategikoak:  

1. Hezkuntza-erkidegoaren prestakuntza, hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren arreta. 

2. Hezkuntza inklusiboa eta dibertsitatearen arreta. 

3. Elebitasuna, hezkuntza eleaniztunaren esparruan. 

4. Material didaktikoak eta informazioaren zein komunikazioaren teknologiak. 

5. Ebaluazioa eta ikerketa. 

6. Ikastetxe publikoen autonomian sakontzeko prozesua. 

Aurreko sei lerro estrategikoak 2015-2016ko ikasturtean eta 2016-2017ko ikasturtean 

garatzeko ekintza zehatzak ikasturte horietako ekintza-planean azaltzen dira. 

2017rako aurrekontuetan, irakasleen lan-baldintzei eutsiko zaie, eta egindako lan-eskaintza 

publikokoek lanbidean sartzeko aukera izango dute. Horrez gain, gobernu honek ez ditu 

ikasleak/ikasgela eta irakasleak/ikasleak ratioak zapuztuko. 

Beken politika Euskadiko errealitate sozio-ekonomikora egokituko da, eta euskal ikasle 

guztientzako berdintasuna sustatuko da harik eta goi-mailako ikasketak egin eta hizkuntza-

trebetasuna lortu arte. 

Hezkuntza Sailak Genero Berdintasunerako Planeko gidalerroak ezartzen lagunduko du, eta 

Hezkidetzarako zein Indarkeriaren Prebentziorako Plana administratuko du ikastetxeetan, 

berezikeriazko jokabideak desagerrarazteko eta elkarbizitza harmoniatsua sustatzeko. Era 

berean, Lehendakaritzarekin ere lan egingo du, ikasgeletan bertan Bake eta Bizikidetzarako 

Plana bultzatzeko. 

Bestetik, Lanbide Heziketako VI. Planeko neurriak ere ezarriko dira betiko moduan, Euskadiko 

Lanbide Heziketari buruzko Legearen babes baliotsuaren bidez, gainera. Horrela, Euskadi 
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bera baldintza ezin hobeetan lekuratu ahal izango da hazkuntza adimendun, jasangarri eta 

integratzailean oinarritutako Europako eredu ekonomiko berrian. 

Plan berria erreferentziatzat hartuta, prestakuntza, berrikuntza eta ekintzailetza bateratzen 

dituen eremua egituratzen ahaleginduko da, enpresen eta pertsonen premia guztiak modu 

global bezain malguan uztartzeko. 

Ohi bezala, eskaintza partzialeko Lanbide Heziketa eskainiko da, ikasleak modulu (edo 

ikasgai) solteetan modu independentean matrikulatu daitezen eta ikasten denbora gutxiago 

eman dezaten. Horri esker, beste jarduera batzuk garatu ahal izango dituzte moduluak egin 

bitartean. 

Euskadiko Lanbide Heziketa Dualerako eredua 2020. urteari begira dagoen agendaren bidez 

bultzatuko da behar bezala balioetsi dadin, laneratze-maila areagotu egiten duela kontuan 

hartuta. Euskadiko LH Dualean, enpresetako ordainpeko praktikak kontuan hartuko dira 

batez ere, baina bekarako aukera ere, ikasleekiko harremana ezartzeko orduan. 

Hezkuntza-arloaren eta lan-arloaren ohiko banaketa gainditzea da helburua, sistema koherentea 

eratzeko eta hezkuntza-sistemako lanbide-heziketako nahiz enplegurako prestakuntzako 

trebetasunak koordinatzeko. Azken batean, lanbide-heziketa malgua eta Lehen Aukera programa 

sustatzea izango da helburua. Prestakuntza-zikloetarako ekipamendu berriak erosiko dira, eta 

Teknika programaren bidez modernizatuko da lanerako materiala. 

Azkenik, euskal eredu unibertsitarioari dagokionez, 2017rako aurrekontuen arabera, behar 

den moduko politika zientifikoari eutsiko zaio, Euskadin bertan jakintzan aurrera egingo 

dugula bermatzeko eta ekoizpen-sistemaren eskaerei erantzuteko. Horretarako, 2015-

2018ko Plan Unibertsitarioaren araberako politika zientifiko inplizitua garatuko da, eta bat 

etorriko da 2020ko Euskadiko Zientzia eta Teknologia Planeko aurreikuspenekin. Besteak 

beste, honako hauexekin batera antolatu eta kudeatu egingo da: Oinarrizko eta 

Bikaintasunerako ikerketa Zentroak (BERC) eta Enpresen Berrikuntzarako Zentroak (BIC 

Business Innovation Centre). Gainera, Ikerbasquek garatzen duen jarduera nagusiari ere 

eutsiko zaio. 

Sailak Ikerbasquerekin lan egingo du, nazioarteko ikertzaile bikainen erakarpenerako 

nazioarteko programari eusteko, Research Fellow eta Reserch Professor deialdien bitartez. 
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Eginkizuna bikoitza izango da: batetik, atzerrian lan egiten ari diren zientzialariak erakartzea, 

baita euren lan-ibilbideko uneren batean alde egin zuten tokiko ikertzaileak ere; eta, 

bestetik, Euskadin ikertzen ari direnei euren lan-ibilbideak sendotzeko aukerak eskaintzea. 

Unibasq Kalitatearen Euskal Agendak Euskadiko Unibertsitate Sistemaren eraginkortasuna 

eta kalitatea ikuskatuko ditu, gero eta kalitate handiagoa duten euskal unibertsitateek 

bikaintasun-maila handiagoa lortu dezaten, nazioarteko sailkapenetan daukaten posizioa 

hobetu dezaten eta Nazioarteko Bikaintasun Campusa sendotu dezaten. 

3.2.3. Hizkuntza-politika: euskara, jakin eta erabili beharreko hizkuntza 

Hizkuntza-politikak herritarren artean bizikidetza harmoniatsu eta bidezkoagoa eratzea du 

xede, gero eta askeagoa izan dadin eta aukera-berdintasun handiagoa eskaini dezan, 

hizkuntzaren arloan ere bai. Euskarak dimentsio ekonomikoa dauka, Eusko Jaurlaritzak 

euskararen balio ekonomikoari buruz egin duen azterlanean azaltzen den bezala. Izan ere, 

hainbat eta hainbat lanpostu daude euskararen sustapenarekin lotuta, enpresak eta 

erakundeak, komunikabideak, euskaltegiak eta gainerakoak. 

Eusko Jaurlaritzak garatutako hizkuntza-politika zeharkakoa da. Jarduketa horien esparrua 

Euskararen Agenda Estrategikoan dago oinarrituta, Hizkuntza Politikarako 

Sailburuordetzaren jardueren oinarria eta iparrorratza da-eta. Agenda horrek “Euskara 21. 

Itun berriturantz” agiria eta aurreko agiriaren proposamenak garatzen dituen Euskararen 

Sustapenerako Ekintza Plana (ESEP) hartzen ditu erreferentziatzat. Bertan, hain zuzen ere, 

Eusko Jaurlaritza legealdi honetan hizkuntza-politikaren arloan egiten ari den ekintza guztiak 

agertzen dira. 

Agendaren helburu estrategikoak jakintza, erabilera eta kalitatea dira. Helburu horiek zenbait 

lan-lerro, ekimen eta ekintzaren bidez garatzen dira. Azken horietatik, hamarretik bederatzi 

abian egongo dira 2016. urtea amaitu baino lehen. Euskadiko gizartean gizabanako 

elebidunak egotea eta hizkuntza bat edo bestea aukeratzeko askatasuna eta eskubidea 

edukitzea da asmoa. 

Ildo beretik doa “Eta hemendik aurrera zer?” agiria. Partaidetza zabaleko dinamikapean egin 

da, eta Euskara 21 Batzorde Bereziak aho batez onartu du  2016ko apirilaren 29an; eta, aho 

batez ere bai, Euskararen Aholku Kontseiluko Osoko Bilkurak, maiatzaren 11n. Agiri hori 
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hausnarketarako eta adostasunerako egindako ahalegin handiaren emaitza da, eta, bertan, 

hurrengo 20 urteetarako hizkuntza-politikaren oinarriak azaltzen dira, azken hiru 

hamarkadetan egindako bideari buruzko azterketa eta 20 urterako proiekzio 

demolinguistikoaren ondorioz egin daitezkeen aurreikuspenak kontuan hartuta. 

“Eta hemendik aurrera zer?” agiriak euskararen hazkuntza eutsia izatea dauka funtsezko 

helburu, eta lehentasunen esparrua ere proposatzen du, Eusko Jaurlaritzaren hurrengo 

urteetako hizkuntza-politika garatzeko. 

Euskaraz jakiteko helburuari dagokionez, euskaltegi eta euskal etxeetarako laguntzen 

deialdiak egiten dira. Bestetik, HABEk Helduak Euskalduntzeko Oinarrizko Curriculuma jarri 

du abian, eta, bertan, A1 eta A2 maila berriak zehaztu dira Hizkuntzen Esparru Europarraren 

arabera. A1 eta A2 maila berriak euskaltegietan bertan egiaztatzen dira etengabeko 

ebaluaziorako sistemaren bidez. Euskararen egiaztapenari erreparatuta, euskaltegietako 

ikasleentzako deialdiak ez ezik, HABE euskara-gaitasuna egiaztatzeko deialdi irekiak ere hasi 

da egiten B1 eta B2 mailetan. Banakako laguntzen arloan, A1 eta A2 mailak sartu dira 

HABEko curriculumeko mailaren bat egiaztatzen duten ikasleentzako laguntzen deialdian. Era 

berean, HABEren eta Lanbideren arteko hitzarmena ere sinatu da, lehenengo aldiz 

langabetuek euskara dohainik ikasteko aukera izan dezaten. Horren bidez, Bizitza Osorako 

Ikaskuntzari buruzko Legean adierazten den bezala, Eusko Jaurlaritzako enplegu-politiken 

barruan txertatuko da euskararen irakaskuntza. 

Bestetik, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza-politikaren lehentasunezko helburuetakoa ere bada 

euskara bera gero eta gehiago erabiltzea arlo guztietan. Komunikabideak interes handieneko 

lekuetakoa dira. Halaber, LanHitz programaren bitartez, enpresaren munduan ere suspertzen 

da euskararen erabilera. Modu berean, behar besteko ekimenak ere garatu dira, 

merkataritza-sektoreko enpresa sustatzaileetan, batez ere, kontsumitzaileen eta 

erabiltzaileen hizkuntza-eskubideak bermatzeko. 

Hizkuntza Kudeaketako Kalitatearen Bikain ziurtagiria 2008an ezarri zen, eta zeresan handiko 

dinamizatzailea da euskara sektore sozio-ekonomikoan sustatzeko orduan. Izan ere, berritu 

egingo da, sektore pribatuari begira dagoen atalari bizitasun berberaz eutsita, administrazio 

publikoei eta haiekin lotutako erakundeei estaldura handiagoa eta sistematizatuagoa 

emateko. Dena dela, arlo guztietan ezartzen jarraitzea da helburu orokorra. Horrez gain, 
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Bikaineko berezko ebaluazio-irizpideak eta administrazioen nahiz haiekin lotutako 

erakundeen berezko eskakizun bereziekin lotutakoak bateratzea ere bada xedea. Gainera, 

Bikain ziurtagiria administrazio publikoetan ezartzen den neurrian, arlo publikoan zein 

pribatuan erabilitako euskara-planen metodologia eta egitura uztartzeko oinarriak zehaztu 

ahal izango dira. 

Hizkuntza-eskakizunei dagokienez, sakon-sakon berrikusiko da nola esleitzen diren lanpostuetan. 

Hartara, administrazioan lan egin nahi izanez gero, oro har eskatu edota balioetsiko da lanpostua 

garatzeko beharrezko titulazioari dagokion hizkuntza-trebetasunaren euskara-maila baliokidea 

edukitzea. 

Aisialdia, kirolak, eskola eta lagunak arlo garrantzitsuenak dira euskararen erabilera 

sustatzeko orduan. Hori dela eta, ahal den neurrian, euskararen erabilera ume zein gazteen 

aisialdian areagotzeko ekimenei eutsiko zaie erakunde eta elkarte batzuen laguntzaz. 

Euskararen erabilera gazteen artean sustatzeko arlo berezian, 2016ko apirilaren 29an, 

Gazteen Batzorde Bereziak onartu ostean, Euskararen Aholku Kontseiluak aho batez onartu 

ditu hurrengo urteetan Eusko Jaurlaritzak arlo horretan garatuko duen ekintzarako lan-lerro 

nagusiak.  

Modu berean, euskarako aplikazio informatikoak ere bultzatuko dira, itzultzaile automatikoa 

hobetzen jarraituko dugu eta hizkuntza-pare berriak jarriko dira abian (frantsesa/euskara). 

Halaber, herri-erakunde eta era guztietako elkarte, talde eta eragile sozialentzako laguntzei 

ere eutsiko zaie. 

Euskara bera informazioaren eta komunikazioaren teknologietan (IKT) sustatzeko prozesuari 

dagokionez, 2016ko apirilaren 29ko osoko bilkuran Euskararen Aholku Batzordeak aho batez 

onartu du euskara IKTetan sustatzeko ibilbide-orria izango den agiria, eta botere publikoek 

arlo horretan dituzten politiketarako lehentasunezko 12 gomendio azaltzen dira bertan. 

Euskararen kalitateari dagokionez, Euskalterm oinarri terminologikoa osatzen, eguneratzen eta 

garatzen jarraituko dugu, baita hiztegi terminologikoak onartzen eta zabaltzen ere. Honako 

hauexekin lan egiten jarraituko dugu: Euskaltzaindia, EHUko Euskara Institutua, Labayru 

Fundazioa... 
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Euskara ikasteko eta erabiltzeko motibazioak txantxangorriaren sinboloa dauka orain, eta 

gero eta sarriagotan ikusten da esparru publiko zein pribatuetan. 

3.2.4. Kultura: giza garapenaren funtsezko elementua 

Gobernuaren ustez, “Pertsonak helburu” leloa kulturaren aldeko konpromiso argitik aldendu 

ezin denez, kultura bera kezka nagusia da eta izan behar da. Horretarako, beti-beti, 

antolatzeko, partekatzeko eta gizarteratzeko irizpideak hartu behar dira kontuan, ezinbesteko 

balioak direlako maila instituzional guztietatik atenditzen den sektorean eta lotura estua eduki 

behar delako kulturako eragile profesionalekin. Gainerako instituzio eta eragile profesionalekin 

partekatzean, kultura sortzen duten industria eta pertsonetan oinarritutako Euskadi 

sortzailearen ideia lantzen da, baita Euskadin eta nazioartean erreferenteak diren ekitaldi eta 

egitura sustatzaileak sendotzeko ahalegina kontuan hartzen duen “Euskadi erreferentzialaren” 

ideia eta teknologia digitalen aro berriak eskaintzen dizkigun aukeretan sakontzen duen 

Euskadi digitalaren ideia ere. 

Hori dela eta, aurten, sorkuntzako arloentzako babes ekonomiko zein logistikoari eutsiko 

zaio, eta profesionalizazioa, finantziazio pribatua eta nazioarteko ezarpena sustatuko dira. 

Berriro ere, bete-betean lan egingo dugu, euskal kultura ageri-agerian egon dadin. 

Horretarako, komunikaziorako zein sustapenerako politikak bultzatuko ditugu berriro, 

sektore kulturalen eta EiTBren arteko lankidetzaren bidez. Era berean, berrikuntzarako une 

egokia ere bada. Horretarako, industria kultural eta sortzaileen sektorean hedatu behar dira 

politika publikoak, Zientzia eta Teknologia Planean parte hartuta, batik bat. 

Berriro ere, egitura erreferentzialak modu berezian babesten jarraituko dugu; esate 

baterako, Guggenheim Bilbao Museoa edo Donostiako Tabakalera; eta Vitoria-Gasteizko 

erreferentzia kulturalak ere sendotuko ditugu. 

Euskadi Digitalaren aldeko apustua oso garrantzitsua da ondare kulturalaren inguruko 

politiketan berritzeko orduan. e-Liburutegia proiektuan sakonduko dugu, lehenengo bi 

faseen bitartez Euskadiko Liburutegi Digitalaren oinarriak ezarri dituelako. Funtsezko 

proiektu hori, hain zuzen ere, legealdi berri honetan garatuko da, era guztietako fondo 

dokumentalak kudeatzeko eta gizarteratzeko politikaren goiburu moduan. Euskadiko 

Liburutegi Digitalaren bitartez, fondo dokumentalen eskuragarritasuna sustatu ahal izango 
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da; esate baterako, EMSIME, OndareNet edo Liburuklik eta Filmoteka, Eresbil edo Xenpelar. 

Web semantikoetatik estekatuta egongo direnez, multimediako artxibo bakar eskuragarria 

osatuko dute euskal sorkuntza kulturaleko faktore guztiei begira. 

Ondare Kulturala antolatzeko asmoz, Gobernu Kontseiluan onartu ondoren, Agiriei eta 

Artxiboei buruzko Legea bidali dugu Eusko Legebiltzarrera. Bertan, hain zuzen ere, behar 

besteko oinarriak xedatzen dira, agiri analogiko eta elektronikoen kudeaketarako sistema 

eratzeko. Era berean, Ondare Kulturalari buruzko Legea ere bidali dugu bertara, eta euskal 

gizarteari arauzko tresna eguneratu, oso eta sistematizatua eskaintzen dio, ondare kulturalari 

kontzepzio zabalagoa emateko eta euskal ondare kulturalaren babes, artapen eta 

zabalkunderako premiei eraginkortasunez eta egokitasunez erantzuten dien kudeaketa-

eredua ezartzeko. Ondarearen arlo berrien plangintza egingo da Ondare Industrialaren 

Planarekin, Itsas Ondarearen Planarekin eta Ondare Immaterialaren Planarekin. Azken 

horretan, hain zuzen ere, kudeaketa kulturala erabat berritzea proposatzen da. Horretarako, 

lankidetzapeko dinamikak ezarriko dira, sektore publikoak eragile sozialekin eta erkidego 

eramaileekin lan egin dezan. 

Kirolen arloan, Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako Euskadiko Kiroleko Lanbideen Garapenari 

buruzko Legea eta Dopajearen Aurkako Legea dira giltzarriak. Rioko Olinpiadak egin ondoren, 

Fadurako Hobekuntza Teknikorako Zentroa, BAT markakoa eta dopajearen aurkako borroka 

sendotzen jarraituko dugu. Azkenik, ariketa fisikoaren sustapenerako Mugiment programa 

ere indartuko da, eta Euskadin bertan Ariketa Fisikoaren Aste Europarra antolatzeko asmoa 

dauka. 

Gazteei dagokienez, “Gazte Bizhitza” plataforma indartuko da, gure gazteen emantzipazio-

gurariari erantzuna ematen dion zerbitzu hobea eskaintzeko. Horretarako, gobernu osoko 

lanak koordinatuko dira zeharkako eta zerbitzuko ikuspegia kontuan hartuta. Horri esker, 

euskal gazteak hobeto ezagutuko ditugu, eta solas zuzenagoa eduki ahal izango dugu haiekin. 

Modu berean, Borondatezko Euskal Gazte Lankideen programa ere areagotuko da, eta 

nazioarteko laguntzan lan egiteko bokazioa suspertzea dauka helburu. 

3.2.5. Egoera txarragoan daudenentzako laguntza soziala 
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Ongizate ekonomikorako eskubideak eta proiektu sozial bateratua bete-betean partekatzeko 

eskubideak, euskal gizarteko estandarren araberako bizitza duina edukita, zeresan 

erabakigarria dute gizartearen eraketan. 

Gizarte-zerbitzuak ongizate-estatuaren laugarren zutabea dira, hezkuntzarekin, osasunarekin 

eta pentsio-sistemarekin batera. Gizarte Zerbitzuei buruzko Legea, Diru Sarrerak Bermatzeko 

eta Gizarteratzeko Legea eta Familiei Laguntzeko Legea gizarte-politikaren oinarrizko 

zutabeak dira. Gizarte Zerbitzuei buruzko Legerantz aurrera egin beharra dagoenez, foru-

aldundiekin eta udalekin batera lan egin beharra dago, aurrekontu-baliabide eskuragarrien 

esparruan kontu-kontuan hartutako gizarte-zerbitzuei estaldura ematen dien arauzko 

esparrua egiteko. 

Horrez gain, 2017rako aurrekontuan, Eusko Jaurlaritzak lankidetza sustatuko du hirugarren 

sektorearekin. Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzko maiatzaren 12ko 6/2016 Lege 

onartu berria harreman hori bultzatzeko funtsezko elementua izango da. Lege horrek honako 

hauxe du helburu: hirugarren sektorearen eraketa bultzatzea eta, horretarako, bertako 

erakundeak zein sareak identifikatzea eta bere ezaugarriak nabarmentzea; sektorea bera 

sendotzea; eta erakundeen euren arteko eta erakundeon zein sektore publikoaren arteko 

lankidetza sustatzen duten neurriak garatzea. Gainera, legean bertan, onartzen denetik 

hasita urtebeteko epea ematen da, Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala 

Sustatzeko Estrategia egin eta onartu dezan. 

Plangintzaren arloan, 2016-2019ko Gizarte Zerbitzuetako Plan Estrategikoa nabarmentzen 

da, baita 2015-2020ko Zahartze Aktiborako Euskal Estrategia ere. Biztanleen zahartzea 

gizarte aurreratuen arrakasta dela kontuan hartu beharra dago. Horrez gain, modu aktiboan 

zahartzen direnek ikasteko, gozatzeko eta inguruko guztian esku hartzeko gaitasunari eusten 

diote, antolatu egiten dira eta euren egoera zein ingurukoena hobetzen dute. Zahartze 

Aktiborako Euskal Estrategiak erronka hori lantzen du, gure gizartearentzako aukera aparta 

dela jakinda. 

2017rako aurrekontuetan, baliabide eskuragarrien esparruan, familientzako gizarte-laguntzei 

eutsiko zaie, baita egoera txarragoan daudenen garapen bateratua sustatzen dutenak ere. 

Aldi berean, gizarte-politiken eta emandako laguntzen kontrola eta jarraipena ere egingo da. 
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Diru Sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen barruan 

kokatutako gizarte-babeserako politika kohesio sozialerako tresna ezin garrantzitsuagoa da 

krisialdi ekonomikoan, horri esker Euskadik berdintasunezko gizartearen profilari eutsi ahal 

izan diolako. Izan ere, bertako txirotasun eta desberdintasun arloko adierazleak Europar 

Batasunekoak baino txikiagoak izan dira. Eskubide bikoitzeko eredua da: batetik, bizitzako 

oinarrizko premiei aurre egiteko besteko baliabide ekonomikoak eskuratzeko aukera 

edukitzea (diru-sarrerak bermatzeko errentaren, etxebizitzarako prestazio orokorraren eta 

gizarte-larrialdietarako laguntzen bitartez); eta, bestetik, gizarteratzeko eta laneratzeko 

banakako laguntzak jasotzea, bazterketa betikotu ez dadin eta inklusio soziala handiagoa izan 

dadin. 

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren testuinguruan ematen diren ekintza zuzeneko 

zerbitzuei dagokienez, Eusko Jaurlaritzak honako hauexek ditu ardurapean: telelaguntzarako 

zerbitzua, hiru euskal hiriburuetan kokatutako familia-bitartekaritzarako hiru zerbitzuak eta 

informaziorako zein orientaziorako zerbitzuak (ume eta nerabe babesgabeentzako 

informazio sozialerako zerbitzua eta etxeko indarkeriako edo sexuagatiko emakume biktimen 

informazio eta arretarako zerbitzua). Zerbitzu horiek guztiak etengabe eman beharko zaizkie 

hartzaileei, eta 2017ko ekitaldirako aurrekontu-sailetan islatuko dira. 

Gizarte-zerbitzuak sustatu eta eskarira egokitzeko testuinguruan, Eusko Jaurlaritzak 

lankidetzarako mekanismoen garapena sustatuko du gizarte eta osasun arloko zerbitzuek eta 

gizarte eta hezkuntza arloko zerbitzuek bat egiten duten arloan. Hartara, kalitate handiagoko 

zerbitzu integralagoa eskainiko da, sektore arteko koordinazioa bilatuko da jarduketetan, ez 

da bikoiztasunik egongo eta eraginkortasuna zein egokitasuna hobetuko dira. 

3.2.6. Haur alorreko inbertsioa eta familientzako laguntza 

Seme-alabak ardurapean dituzten familientzako diru-laguntzak eta lana zein familia 

uztartzeko laguntzak ez ezik, gobernuak familientzat ezarritako politikaren testuinguruan eta 

gobernuaren borondatearen nahiz arlo horretan antzemandako premiaren ondorioz, 

Familiaren eta Umeen Aldeko Herrialde Ituna diseinatzen ari da. 

Estrategia horren bidez, ume eta familien arloan inbertituko da. Izan ere, argi eta garbi dago 

familiei laguntzeko baliabidedun estrategia integral eta koordinatuaren alde egin duten 
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herrialdeek bakarrik aurre egin ahal izan diotela krisiari, jaiotza-tasaren krisia gainditu ahal 

izan dutela eta euren biztanle-piramidea zuzendu ahal izan dutela. Errealitate hori larria da 

Europa osoan, eta garrantzi berezia dauka Euskadin, munduko bizi-itxaropen handienetakoa 

eta ugalkortasun-indize sintetiko txikienetakoa dituelako aldi berean. 

3.2.7. Etxebizitza-politikaren izaera soziala 

Etxebizitza-politikak merkatu askean etxebizitzarik eduki ezin dutenei etxebizitza duin, egoki 

eta irisgarria eskuratzeko aukera eskaintzea du xede, baina, batez ere, etxebizitza duin bezain 

egokia legez okupatzeko eskubide subjektiboko onuradunak eta krisi ekonomikoaren 

ondorioz premia sozialeko egoeretan daudenak kontuan hartuta. 

Horretarako, etxebizitza-politikaren ikuspegia da gizartearen premiei erantzuteko moduko 

etxebizitza babestuen parkea eratzea, era guztietako erabilera eta gozamen baldintzak 

eskaintzea eta formatu bakoitzaren dimentsio egokia zehaztea. 

Gaur egungo etxebizitza-politikaren plangintza estrategikorako tresna den 2013-2016ko 

Etxebizitza Plan Zuzentzailearen indarraldia 2016an amaituko da. Plan hori krisi 

ekonomikoaren testuinguruan egin zen, hainbat eta hainbat lagunek lana aurkitzeko edo 

eusteko eta hipoteka ordaintzeko zailtasunak zituztenean. Hori dela eta, etxebizitzak 

erosteko eskariak behera egin zuen, eta saldu gabeko etxebizitzak zeuden sobera. 

Horren ondorioz, honako hauexek izan ziren planaren xedeak: jabetza barik etxebizitzen 

alokairua sustatzea, jarduketak eraikitako parkean bertan egitea eta hiriak zaharberritzea, 

berritzea eta biziberritzea, baina, batez ere, jasangarritasuna eta aurrezki energetikoa 

hobetzeko jarduketak kontuan hartuta, krisiaren baldintzapeko merkatuko premiei erantzun 

nahian. 

2015ean, Etxebizitzari buruzko Euskal Legea onartu zen. Bertan, hain zuzen ere, 

etxebizitzarako eskubide subjektiboa ezarri zen, haren eginkizun soziala zehaztu zen, eta 

alokairurako zein zaharberrikuntzarako politikaren alde egin zen. Gaur egun, Auzitegi 

Konstituzionalak arauaren zati bat eten du kautelaz, gobernu zentralak hogei bat artikuluren 

aurka aurkeztu duen errekurtsoaren izapidea onartzean. 

Egoera berri hori kontuan hartuta, etxebizitzaren arloko politika publikoen orientazio 

estrategikoa zuzena izan dadin, etxebizitza-premiak aztertu behar dira, baita higiezinen 
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merkatuaren gaur egungo egoera eta etxebizitza eskuratzeko aukeran eragina duten faktore 

nagusiak ere. 

Hartara, 2017an, 2017-2019ko Etxebizitza Plan Zuzentzaile berria landuko da etxebizitza-

politikari buruzko hausnarketa estrategikorako prozesu berria garatzeko, eta, bertan, politika 

horretarako balio publikoa sortzeko tresna izango da herritarren partaidetza. Dena dela, beti-

beti oinarrizko premisa hau izango da abiapuntua: pertsonen duintasunaren balioa, euren 

bizitza garatzeko moduko lekua eduki behar dute-eta. Horretarako, etxebizitzaren sektorean 

esku hartzen duten eragile guztiak koordinatuko dira, hau da, administrazio zein eragile 

publikoak eta eragile pribatuak. Horrela, are eraginkor eta egokiagoa izango da etxebizitza-

politika. 

3.2.8. Kontsumoa 

Kontsumo-politikak Kontsumobideko 2014-2018ko Plan Estrategikoaren helburuetan 

zehaztutako premiak estaltzea izango du helburu, bere xedea kontsumitzaileak eta 

erabiltzaileak babestea dela kontuan hartuta. 

Bere jarduera garatzeko orduan, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesten, informatzen 

eta defendatzen jarraituko du Kontsumobidek. Horretarako, jarduera desegokiak saihestu 

eta aurre egingo die, eta konfiantza sorraraziko die kontsumitzaileei eta enpresarien zein 

profesionalen erakundeei. 

Kontsumoaren arloko gatazkak konpontzeko jarduketari eta kudeaketari dagokienez, beti 

bezala, bitartekaritza eta arbitrajea sustatuko dira, baita erreklamazioen teleizapidetza ere. 

Horrez gain, kontsumitzaileen informaziorako udal-bulegoentzako eta kontsumitzaileen 

elkarteentzako diru-laguntzei ere eusten zaie. 

Merkatuen kontrolari dagokionez, ikuskaritza-kanpainak atondu eta garatu egingo dira, 

sektore eta jarduera gatazkatsuenak edo kontsumitzaile zein erabiltzaileen egintzetan eragin 

handiena dutenak kontuan hartuta. Bestetik, jarduketa koordinatuak ere egingo dira 

Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioaren menpeko SOIVRErekin (Esportazioak 

Ikuskatu, Zaindu eta Arautzeko Zerbitzu Ofiziala), aduanetan bertan seguruak ez diren 

produktuen inportazioak kontrolatzeko eta ikuskaritza-lanen garapenerako OMICekiko 

lankidetza biziagotzeko. 
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Kontsumitzaileentzako doako prestakuntza ematen jarraituko dugu honako hauexen bitartez: 

prestakuntza-zentroak, ikastetxeetarako kontsumo-programa ibiltaria eta eskainitako 

programan parte hartu nahi duten adinekoen zentroak edo taldeak. 

Kontsumoaren arloko informazioa herritarrengana are gehiago hurbiltzeko asmoz, webaren, 

blogaren eta sare sozialetako profilen erabilera suspertu eta gailu mugikorretarako aplikazioa 

eguneratuko da. 

Kontsumitzaileentzako arreta elebiduna dela bermatzeko, Kontsumobideko Euskararen 

Erabilera Normalizatzeko Planaren jarraipena egingo da. 

3.2.9. Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Estrategia gobernuaren ekintza 

globalerako zeharkako politika estrategikoa da 

Eusko Jaurlaritzak EAEko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako VI. Planean jorratutako 

helburuak sustatzeko hartutako konpromisoari eutsiko dio, legealdi honetarako Plan 

Estrategikoen Programako zutabeetakoa delako. Era berean, arlo horretan erdietsitako 

lorpenak ere sendotuko ditu. Konpromiso horrek botere publikoen jarduketa bideratuko du, 

bizitza politiko, ekonomiko, kultural eta sozialeko arlo guztietan benetako berdintasun 

eraginkorraren lorpenean aurrera egin ahal izateko.  

EAEko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako VI. Planean aurreikusitako jarduketa-lerroak 

eta gidalerroak garatzeko, Eusko Jaurlaritzako sail bakoitzak arloko plan estrategikoa 

prestatu du legealdirako, eta jarduketa-lerro horiek egokitu ditu bere eskumeneko arlo 

sektorialera. Berdintasunerako unitate administratiboen zeregina nabarmendu beharra dago. 

Gobernuko sail guztietan daude, baita zenbait erakunde autonomotan eta erakunde 

publikotan ere, eta emakume zein gizonen berdintasunerako politikak sustatzea eta 

koordinatzea dute helburu. Modu berean, bultzada horri eta zeharkako eraginari begira, 

ezinbestekoa da babeserako eta koordinaziorako sail arteko egiturak egotea; esate baterako, 

berdintasun-politikarako sailetako talde teknikoak. 

Testuinguru horren barruan kokatuta dago “Administrazio Orokorreko eta Bertako Erakunde 

Autonomoetako Emakume eta Gizonen Berdintasunerako I. Plana”, eta 6 jarduketa-ardatz 

nahiz 26 neurri eskaintzen ditu, langileen artean antzemandako desberdintasun-egoerari 

aurre egiteko. 
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Emakunde Emakumeen Euskal Institutuak behar besteko babesa eta aholkularitza emango 

dizkio gobernuari, eta, horretarako, bere zeregina beteko du, hau da, botere publikoek 

emakume eta gizonen berdintasunerako politiken arloan garatzen duten jarduketaren 

plangintza, jarraipena eta ebaluazio orokorra koordinatzen ditu maila instituzionalean. 

Horren guztiorren bidez, Gobernu Programan bertan azaldutako helburuetakoa betetzen da, 

hau da, berdintasunerako politiken koordinazio instituzionala indartzea eta lehendik zeuden 

egiturak birbaloratzea. 

3.3. Hazkuntza eta enplegua 

Enplegu-politika funtsezko tresna da hazkuntza ekonomiko jasangarria eta beharrezko 

kohesio soziala lortzeko orduan. Beraz, estrategia integralaren testuinguruan prestatu 

beharra dago, gizarte osoarentzako erreferentzia izan dadin, ekoizpen-sistemaren 

garapenerako esparru egokiena eskaini dezan eta eragile sozial zein ekonomikoek politika, 

gizarte, lan, hezkuntza eta enpresa arloko ekintzarako gidalerro bateratuen inguruan bat egin 

dezaten. 

Horretarako, Euskadiko Hirualdeko Elkarrizketa Sozialerako Mahaian bertan, 2020ko 

Enpleguaren Euskal Estrategia diseinatu behar zela erabaki zen. 2016ko uztailaren 27an 

onartu berri da, honako hauexen inguruko adostasun handia lortu ondoren: nabarmendu 

beharreko erronka eta faktore kritikoak, enplegu gehiago eta hobea sortzeko indarrak zein 

aukerak eta gainditu beharreko ahuleziak eta mehatxuak. 

Hitzarmen horretan, hausnarketarako prozesu horren oinarri partekatuak zehaztu ziren: 

2020. urteari begira, 2020ko Estrategia Europarrarekin eta berrikuntzari zein espezializazio 

adimendunari buruzko (RIS3) hausnarketa estrategikoarekin bat datorren hazkuntza-eredu 

adimendun, jasangarri eta inklusiboa ezartzeko premia; eta enpleguaren etorkizunean 

eragina izango duten arlo guztiak aztertzeko premia. Horretarako guztirako, lotura egokia 

egon beharko da enplegu-politiken eta ekonomia, gizarte eta hezkuntza arloko politiken 

artean. Hori dela eta, elementu bereizgarria izango da Euskadin diseinatutako aurreko 

enplegu-estrategien aldean. 

Estrategia koherentea da, eta bat dator Euskadiko enpleguaren arloan proposatutako beste 

estrategia eta helburu global batzuekin. 2014-2016ko Enplegu Planaren ekintza osagarria da, 
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eta Enpleguaren eta Susperraldi Ekonomikoaren Aldeko Esparru Programaren barruan dago 

kokatuta. Bertan, hain zuzen ere, enpleguaren arlokoak ez ezik, susperraldi ekonomikoaren 

arloan garrantzi berezia daukaten beste plan eta programa batzuk ere azaltzen dira: 2014-

2016ko Industrializazio Plana, Berrikuntza Plana - 2020ko Euskadiko ZTBP eta 2020ko 

Nazioarteko Ezarpenerako Esparru Estrategia - Basque Country Estrategia. 

3.3.1. Enplegu-politika aktiboak 

2020ko Enpleguaren Euskal Estrategia 2014-2016ko Enplegu Planaren ekintza osagarri 

moduan sortu da, eta zeresan handia ematen die langabetuen zein okupatuen enplegurako 

prestakuntza-jarduketei eta gazteen enplegua sustatzeko jarduketei, beti-beti giza talde 

zaurgarrienen atentzioa kontuan hartuta; esate baterako, iraupen luzeko langabetuak edo 

desgaituak. Horretarako, tokiko eta eskualdeko enplegu-planak ezartzen dira, enplegua 

suspertzeko beste neurri batzuen artean. Enpleguaren aldeko estrategia eraginkorra 

garatzeko orduan, ezinbestekoa da enplegu-politika aktiboak, ekintzailetza eta prestakuntza 

dinamizatzea. 

2017an, lehentasun berezia emango zaie gazteak eta gizartean egoera txarragoan dauden 

giza taldeak laneratzeko politika publikoei (desgaituak, 45 urtetik gorakoak, gizarte-

bazterketarako arriskuan daudenak eta iraupen luzeko langabetuak). Era berean, lana eta 

familia uztartzeko neurriak ere bultzatuko dira. Gazteen enpleguari dagokionez, gazteen 

enplegagarritasuna eta laneratze-prozesua sustatuko dira, eta, horretarako, lehenengo lan-

aukera, autoenplegua eta diziplina anitzeko prestakuntza bikaina bultzatuko dira. 

Enplegurako lanbide-prestakuntza politika aktibo nagusietakoa da administrazioarentzat, 

langabeziari, prestakuntza urriari eta lanpostua galtzeko arriskuari aurre egiteko orduan. 

Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua politika hori ezartzen duen eragilea da, eta banakako plan 

integrala eskainiko dio enplegu-eskatzaile bakoitzari, profil profesionalaren araberako 

programen bidez. Horrez gain, enplegua bilatzeko laguntza ere emango die, aholkularitzaren, 

orientazioaren eta zenbait prestakuntza-ekintzaren bitartez. Prozesu horretan guztian, 

gainera, oso kontuan hartuko dira enpresen benetako premiak eta laneratzeko eragile 

guztien ekarpenak. 
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Era berean, Lanbide Heziketako Sistemaren eraldaketa ere bultzatuko da, lanbide-heziketa 

malguan oinarritutako enplegagarritasuna eta lehiakortasuna helburu argiagoak izan 

daitezen eta Lanbide Heziketaren IV. Euskal Planean adierazitako txandakako eredu berria 

sortu dadin. Enplegagarritasuna profesionaltasun konplexuagorantz bilakatzen ari denez, 

pertsonen prestakuntza-maila gero eta handiagoa izan behar da. Eraldaketak etengabeak 

direnez, gizarte-eredu desberdina da, eta egiturazko aldaketa sakonak, konplexutasuna eta 

ziurgabetasuna dira nagusi. Eraldaketa horiek egiteko orduan, ezinbestekoak dira pertsonak. 

Gaur egungo egoera ekonomikoaren ondorioz, gazteentzat oso zaila da laneratzea. Hori dela 

eta, Eusko Jaurlaritzak behar besteko ekintzak jarriko ditu abian, unibertsitateko zein lanbide-

heziketako ikasleak enpresetan sartu daitezen eta, horren bidez, laneratzeko moduko 

esperientzia profesionala lortu dezaten. Halaber, prestakuntza-zentroen laguntzaz, enpresen 

sorrera ere bultzatuko da lanbide-heziketako ikasketak amaitzen dituzten ikasleen artean, eta 

behar den moduko prestakuntza jasoko dute ikasleek, enpresei jakintza teknikoak eta 

berrikuntzarako nahiz hobekuntzarako trebetasunak eskaini ahal izateko. 

3.3.2. Lehiakortasunerako egiturazko politikak, hazkuntzaren eta enpleguaren sorreraren 

sustatzaileak 

- Zientzia, teknologia eta berrikuntza, gizarte, ingurumen eta ekonomia arloko erronkei 

erantzuteko 

I+G+b bultzatzeko politikek eta jarduera hauek euskal gizartearen erronkei erantzuten 

laguntzea dute azken helburu, gizarte, ingurumen eta ekonomia arloko hiru dimentsioetatik 

ongizate-maila orokorra zehazten dute-eta. Oraintsuko epealdian garatutako lanaren 

ondorioz, funtseko tresna estrategikoa ditugu, helburu horiek hurrengo ekitaldian ere 

betetzeko: batetik, 2020. urterako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana (ZTBP) dugu; 

bestetik, 2015-2018ko Unibertsitate Plana; eta, azkenik, urte honetan bertan 2020. urteari 

begira ere onartutako Osasun Arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategia. Hiru tresna 

horiek ondo baino hobeto lerrokatuta daude euren artean, jakintzaren garapenerako sinergia 

guztiak arakatzeko. 

ZTBPren arloari dagokionez, bere garapenerako egiturazko mugarri handi guztiak bete dira; 

esate baterako, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea arautzen duen dekretu 
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berria eta aurretiaz berritutako programa guztiak behatzeko eta ebaluatzeko sistema 

osoaren ezarpena, estrategia berrira egokitu ahal izateko. Hona hemen sarearen 

berrantolamenduan zehaztutako helburu berriak: 

1. Herrialde lehiakorrenetan bezala, “merkatutik hurbilago dagoen jarduera zientifiko eta 

teknologikoa” garatzea, enpresen premiei erantzuteko, garapen teknologikoaren pisua %37tik 

%48ra igotzeko eta I+Gko jarduera-mixa orekatzeko. 

2. Ikerketa-jarduera Euskadiko espezializazio-arloetarantz bideratzea, emankortasuna eta 

kalitatea areagotzeko, helburu zehatzak ezartzeko eta eragile bakoitzaren eta, oro har, 

sarearen beraren espezializazio-maila neurtzeko. 

3. ZTBESren “bikaintasuna” hobetzea, hau da, nazioarteko erreferentzietan oinarritutako 

“aginte-mahaiaren” bidez zehaztu ondoren bertako eragile bakoitzak azken emaitzetan 

daukan ekarpen ona. 

4. “Merkatura begira dagoen lankidetzapeko ikerketa” garatzeko ahalmena sendotzea, 

jakintzaren sorrerarako eredu ez-lineal berriak ezartzeko eta ZTBESko eragile guztiek 

egindako ikerketaren eraginkortasuna suspertzeko. 

Berrantolamenduaren ondorioz, eragileen kopurua 158tik 120 jaitsi da, hamaika kategoriatan 

daude sailkatuta eta erdien baino gehixeagoren egiaztapena helburuen lorpenaren 

baldintzapean dago. 

Bestetik, Unibertsitate Planean, honako bi hauek azaltzen dira ikerketarekin zuzenean 

lotutako helburu estrategiko moduan: 

• Euskal Unibertsitate Sistemako baliabideak eta gaitasunak garatzea, nazioarteko 

proiekzioa daukan ikerketa bikaina egiteko. 

• Euskal gizartearen erronka ekonomiko eta sozialetan ekarpen irmoa egitea, jakintzaren 

igorpenaren eta profesionalen etengabeko prestakuntzaren bitartez. 

Hirugarren tresna estrategikoak jardueren eragina areagotzeko helburu orokorra zehazten 

du biozientzien/osasunaren arlorako, eta, horretarako, integrazio handiagoa, pertsona-

kopuruaren gorakada eta baliabide gehiago bultzatzen ditu. Biozientzien/osasunaren arloak 

I+G+b-n daukan zeresan berezia kontuan hartuta eta espezializazio adimendunaren 
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estrategian hautatuetakoa dela aintzat edukita, ulergarria da estrategia berri hori hain 

garrantzitsua izatea, osasunean eta jarduera ekonomikoan eragina izango duten jarduerak 

suspertzeko orduan. 

Estrategiak RIS3ko Biozientzien/Osasunaren Taldearen lehentasunarekin dauka lotura, eta beste 

biak bezala (energia eta ekoizpen aurreratua) eta elikaduraren, ingurumeneko ekosistemen, 

hiriko habitataren eta industria kultural zein sortzaileen inguruan zehaztutako aukera-hobiek 

bezala, euren pilotaje-taldeak dituzte. Horrez gain, euren lan-programari eutsi beharko diote, 

arlo zein teknologia estrategikoak hautatzeko, proiektuak antzemateko, lan-talde zehatzagoak 

sustatzeko eta aurkikuntza sustatzailerako prozesuen garapenean inplikatutako eragileen 

lankidetza bultzatzeko. 

Izan ere, zazpi pilotaje-taldeetako taldeen eta hogeita hamar lan-taldeen lanaren ondorioz, 

2016an garatutako lehenengo fasean 50 proiektu sustatzaile aukeratu dira, eta haietako 34 

bat datoz lehentasun estrategikoekin: saiakuntzazko zientziak, zientzia medikoak, 

humanitateak, ingurumeneko zientziak, ekoizpen aurreratua, energia eta 

biozientziak/osasuna. Beste 16 ere badaude, hau da, lau proiektu antzemandako aukera-

lurralde bakoitzeko: elikadura, hiriko habitata eta eraikuntza jasangarria, 

ekosistemak/ingurumena eta industria kultural zein sortzaileak. 

Politika zientifikoaren ikuspegitik, bikaintasuna eta nazioarteko ezarpena bultzatuko dira 

honako hauexen bidez: ikerketa-taldeei laguntzeko programak, doktoretza aurretiko eta 

osteko laguntzak eta talentua erakartzeko programak, Ikerbasquek 2014-2017rako aurreikusi 

bezala. Bere aurreikuspenen arabera, hain zuzen ere, unibertsitate eta bikaintasun-

zentroetarako 100 gazte ikertzaile (research fellow) eta 50 ikertzaile senior (research 

professor) kontratatuko dira epealdi horretan, azken ekitaldietan egiaztatu den zientzia-

sisteman bertan eragin biderkatzaile kuantitatibo eta kualitatibo handia indartzeko. 

Ikertzaile-talde bien arteko zubia ezartzeko asmoz, berri bat sortu da, research associate, 

alegia, eta fellowei behar besteko aukera eskaini nahi die, euren ikerketa-ibilbidea Euskadin 

bertan jarraitzeko eta research professor bihurtzeko, 10 urte igaro, programan sartzeko 

ebaluazioa eta hiru urteko osteko beste bi ebaluazioak gainditu ondoren. 

2015eko ekitaldiaren amaieran, Ikerbasquek Research Professor programaren bidez kontratu 

mugagabepean kontratatutako 142 ikertzaile zituen guztira, baita Research Fellows deialdien 
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bitartez bat egin duten 59 gazte ikertzaile ere. Gaur egun, ikertzen jarraitzen dute. Haiekin 

batera, data berean, 580 lagunek lan egiten zuten ikertzaile horien lidergopeko taldeetan. 
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- Berpizkunde industriala. Industria, egiturazko politiken protagonista nagusia 

EBk industriaren eta, batez ere, manufakturaren zeregina suspertzeko deiak egiten jarraitzen 

du, funtsezkoak direlako enplegua sortzeko, hazteko eta lehiakortasuna sustatzeko. 

Gobernuei eskatzen die industriaren ezinbesteko garrantzia aitortzeko eta industriarekin 

lotutako lehiakortasun-faktore guztiak politika publikoetako arlo guztietan kontuan hartzeko. 

Horretarako, dei hori kontuan hartuta eta zuzenean bideratzen dituzten bi planen epealdia 

amaitu ostean (2014-2016ko Industrializazio Planetan 2014-2016ko Enpresen Nazioarteko 

Ezarpenerako Plana), Eusko Jaurlaritzak plan horietako printzipioak eta gidalerroak bere gain 

hartzen jarraituko du, harik eta ordezkatu edo eguneratu egingo dituzten 2017-2020ko 

epealdirako planak onartu arte, neurri batean lotuta daudelako 2020ko Euskadiko Zientzia eta 

Teknologia Planarekin eta 2020ko Nazioarteko Ezarpenerako Esparru Estrategiarekin. 

2016ra arte, X. legealdi honetan, 2014-2016ko Industrializazio Plana gobernuaren tresna izan 

da, euskal industria sustatzeko orduan eta sei urteren ostean honako ondorio hauek izan 

dituen krisi sakona gainditzeko orduan: enpresen itxiera, EEEak, lanpostuen galera eta 

jarduera industrialaren beherakada. Orain, BPGd-ren hazkuntza-tasa positiboen etengabeko 

epealdiaren ostean, bete-betean lan egin beharra dago, hazkuntza hori epe luzerako izan 

dadin. Hazkuntza hori, gainera, konplexutasun ekonomiko handiko ekonomian oinarrituko 

da, sektore industrialak oso lehiakorrak izango dira, balio erantsi handiko produktu 

berritzaile eta esportagarriak eskaintzen dituzten enpresa sendo bezain kohesionatuak 

eratuko dira, ondo lekuratuta egongo dira euren produktuen balio-kateetan eta giza, teknika 

eta teknologia arloan ondo prestatutako eta zeharkako trebetasun zabalak edukitako 

pertsona motibatuek lan egingo dute bertan. Beraz, enpresak euren ekoizpen-prozesuak 

egokitzen eta digitalizatzen hasi beharko dira, Europako merkatu bakar digitalean sartu nahi 

izanez gero. 

- Manufakturako industria aurreratua izatea eta proiektu sustatzaileak bultzatzen 

jarraitzea 

Garatzen diren politika industrialek esparru egokia sustatuko dute euskal industriaren 

espezializazioari begira. Gainera, berrindustrializazioa oso teknologikoa izango da, eta lotura 

handia izango du berrikuntzarekin eta ekoizpen aurreratuarekin. Horretarako, teknologia 
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berriak ezarri eta erabili beharko dira arlo zein sektore estrategikoetan (elektronika, energia, 

makina-erreminta), eta bertako prozesuak digitalizatu beharko dira (ekoizpen-prozesuen 

esmartizazioa). Era berean, industriaren zerbitizazioa ere barruratu beharko da enpresetan, 

euren eskaintza produktua/zerbitzua sistema integraletarantz bilakatu dadin eta arlo 

teknologikoan nahiz negozio-eredu berrietan berritzeko aukera egon dadin. 

Euskal industriaren ezaugarri bereizgarria balioa bera denez, eta ez kostua, proiektu 

industrial sustatzaileek euskal industria-sarea bultzatu behar dute. Tokiko hornitzaileak 

erakartzeko ahalmena duten enpresa-proiektu horiek prestakuntza handiko enplegu zuzena 

eta zeharkakoa sortzen dute, tokiko talentua berton geratzea lortzen dute, eta jakintzaren 

aldeko apustua sendotzeko kanpoko talentua erakartzen dute. 

- Enpresa-ekintzailetzak sustatzea 

2013-2016ko epealdian, Jarduera Sustatzailea Bultzatzeko Instituzio Arteko Planak ekintza 

guztietarako laguntza-tresnak sistematizatu ditu, eta Ahalmen Sustatzailea Babesteko eta 

Bultzatzeko Euskal Ekintzaile Sistema osatzen duen ekosistemako eragileen sarea ere 

koordinatzen du. Ordezkatu edo eguneratu egiten duen planak sustatzaileei bete-betean 

laguntzen jarraituko du, eta Sustatzaileei Laguntzeko Euskal Legean adierazitako laguntza-

tresnak garatuko ditu. 

Ekintzailetzaren kultura eta balioak sustatuko dira gizarteko maila eta bizitzako etapa 

guztietan. Euskadi erreferentziako lurralde sustatzailea da, eta, aurrekontuetako 

erabilgarritasunak kontuan hartuta, ekimen zehatzak garatzen ditu, balioa zein enplegua 

sorrarazten dituzten enpresa-proiektu berriak zuzentzen dituzten profesionalak berton 

geratzeko eta erakartzeko eta Euskadi bera lurralde adimendun, dinamiko eta sustatzailea 

izateko. Horretarako, ekintzailetzaren aldeko apustua egin behar da enpresetan bertan, 

enplegua eta jarduera ekonomikoa sortzeko ahalmen handia duelako. 

- Digitalizazioa apustu disruptibo moduan bultzatzea 

2016an 2016-2020ko epealdirako onartutako 2020ko Agenda Digitalaren bitartez, Europako 

Batzordeak Merkatu Bakar Digitalari buruzko agirietan zehaztutako gidalerroen araberako 

digitalizazioa bultzatuko da, eta euskal gizartearentzako apustu disruptiboa izango da 2020. 
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urteari begira. Gainera, Eusko Jaurlaritzak berak ere sustatuko du, inplikatutako eragile 

guztien babes sinergiko, proaktibo eta koordinatuaren bidez. 

2020ko Euskadiko Agenda Digital berri horrek (AD@2020) “adimen” (SMART) ugariari eta 

inguruko konektibotasunari atera nahi die onura, ezin konta ahala aukera sortzen direlako 

jarduera ekonomiko eta sozialeko arlo guztietan. Hori dela eta, aldaketa kualitatiboa da 

aurreko ibilbidea kontuan hartuta. Beraz, arlo digitalean oinarritutako, eragile espezializatuek 

osatutako eta helburu bateratu eta zehatzetara bideratutako ekosistemak sortzea izango da 

xede nagusia. 

Plan hau 4 ardatzetan, 11 erronka estrategikotan, hainbat ekintza-lerrotan eta 62 ekimen 

sustatzaile zehatzen egituratu denez, badago proposatutako helburuak betetzerik. Honako 

hauexek dira ardatzok: 1) Merkatu Digital Globalizatuko enpresak; 2) gizarte lehiakor bezain 

kohesionatua; 3) ingurune digitaleko administrazioa; eta 4) lurralde adimendun eta 

kohesionatua. Proposatutako 62 ekintzetatik, honako laurak nabarmentzen dira: 

- Basque Industry 4.0 Estrategian zehaztutako etorkizuneko euskal industria eratzea eta, 

horretarako, teknologia digitalen belaunaldi berria garatzea eta Euskadiko industrietan 

ezartzea. 

- Europak gomendatutako gidalerroen arabera, pertsonen funtsezko trebetasun digitalak 

sustatzea, hobetzea, balioztatzea eta balioestea. 

- Euskal sektore publikoaren kudeaketa teknologikoaren eredu bateratu, eraginkor eta 

eguneraturantz jotzea, zerbitzu publikoen modernizazioaren eta berrikuntzaren oinarria izan 

dadin. 

- Euskadiko lurralde osoan, belaunaldi berriko banda zabaleko azpiegiturak jartzea, 

konektibotasun-maila handia lurraldearen antolamenduko eta kohesioko funtsezko 

elementuetakoa izan dadin eta ekimen guztiak Agenda Digital honen eta Eusko Jaurlaritzako 

beste plan batzuen esparruan garatu daitezen. 

- Teknologikoa ez den berrikuntza sustatzea 

Kudeaketako berrikuntza, hau da, teknologikoa ez den berrikuntza lehiakortasuna hobetzeko 

elementua da, gatazkei aurre egiteko konponbide erabakigarriak eskaintzen dituelako. 
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Horretarako, enpresaren erabakietan, mozkinetan edota KAPITALEAN parte hartu behar dute 

pertsonek. 

- ETE-en nazioarteko ezarpena orokortzea eta bultzatzea 

2020ko Basque Country Estrategiaren barruan kokatuta zegoen 2014-2016ko Enpresen 

Nazioarteko Ezarpeneko Planean, argi eta garbi adierazten den euskal ETE-etan nazioarteko 

lehiakortasuna eta txertaketa sustatu beharra dagoela. 

Orain, 2017. urteari begira, ETE-ek euren produktu eta zerbitzuetarako bezero eta merkatu 

berriak bilatzen jarraitu behar dute, kanpora irtetea konponbide nagusia delako. Hala ere, 

enpresen sareak eta enpresa-eragileak funtsezkoak dira haiekin lan egiteko eta laguntzeko 

orduan. Hemen, “klusterrak” Eusko Jaurlaritzaren partaide aktiboa eta tresna dira plan honi 

begira. 2015-2020ko “kluster” politika berrirako aurrekontuak bat datoz politika horren 

helburuarekin, hau da, lehiakortasuna bera lankidetzaren bidez bultzatzea, interes-taldeen 

premiak eta lau gidalerro estrategikoak kontuan hartuta: 1) lehendik edo garapen-bidean 

dauden balio-kateak osatzen eta eraldatzen laguntzea; 2) interes-talde bakoitzarentzako 

balio-apustu bereizia bultzatzea; 3) tresnak kluster-erakunde bakoitzaren eta bertako kideen 

premien arabera kudeatzea; eta 4) kluster-erakundeek euren xedea betetzeko dauzkaten 

gaitasunak garatzea. 

Nazioarteko ezarpenak enpresa guztien lehiakortasuna sustatu eta sendotu egiten ditu. 

Nazioartean ezartzean, sektoreak, merkatuak eta arriskuak dibertsifikatzen dira, eta balio 

erantsi handiko enplegua indartzen da, nazioartean lehiatzen diren ahalmen komertzial 

handiko sektoreetan lan egitean. 

Gobernuak kanpora irteten laguntzen die enpresei. Horretarako, hazkuntza handiko 

merkatuak lehenetsi eta zehazten ditu ahalmen handiko zenbait herrialde eta eskualdetan. 

Kokapen anitzeko enpresek kanpoko merkatua konkistatzen dute, baina, aldi berean, euren 

bezeroen zorroa handitu, esportazioak ugaritu eta etxe matrizeko enplegua babesten dute 

hobeto. Kanpoko jarduera sustatzeko sistema sendotzea eta bultzatzea eta inbertsio 

estrategikoak erakartzea eta indartzea, beraz, Enpresen Nazioarteko Ezarpenerako Planean 

azaldutako lehentasunezko jarduketak izango dira, besteak beste. 
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Planaren arabera, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, hiru Foru Aldundiek eta 

Euskadiko hiru Merkataritza Ganberek osatutako Nazioarteko Ezarpenerako Euskal 

Partzuergoak Nazioarteko Ezarpenerako Euskal Sistemako politikak betearazten ditu, eta 

programak zein zerbitzuak bete egiten direla bermatzeko jarraipena eta ebaluazioa ere 

egiten ditu. 

Enpresen nazioarteko ezarpenerako politika horien betearazpena eta jarraipena zenbait 

jarduketa instituzionalen testuinguruan daude kokatuta, eta Euskadi bera proiektatu nahi 

dute arlo guztietan erreferentea den herrialde erakargarri moduan. Hori dela eta, 2020ko 

Basque Country Estrategia plan integrala da, eragile sozial, ekonomiko eta instituzional 

nagusiekin adostu da eta hurrengo urteetako kanpoko ekintzaren helburu izango diren 

lurralde-eremuak antzeman eta lehenetsi egiten ditu. SPRIko kanpoko bulegoen sareak 

zeregin horretan laguntzen duen arren, sendotu eta zabaldu ere egin beharko da, euskal 

enpresak merkatu interesgarrietan egongo direla bermatzeko. 

- Nazioarteko Ezarpenerako Esparru Estrategia eta Garapenerako Lankidetza 

Inolako zalantzarik gabe, nazioartean gero eta globalizazio handiagoa da nagusi. Horren 

ondorioz, herrialdeen arteko menpetasunak areagotzen direnez, gobernantza globala 

bermatzeko lankidetza-eskemak bilatu behar dira etengabe. Hortik abiatuta, Eusko 

Jaurlaritzaren ustez, Euskadiko nazioarteko ezarpena herrialde-apustua eta erronka 

saihestezina da, baita susperraldi ekonomikorako eta enpleguaren sorrerarako tresna ere. 

Euskadi kanpoan proiektatzeko, susperraldi ekonomikoa eta enpleguaren sorrera 

bultzatzeko, Euskadi eragile global moduan lekuratzeko eta gizarte globalagoa, irekiagoa eta 

bidezkoagoa eratzeko asmoz, Eusko Jaurlaritzak 2020ko Nazioarteko Ezarpenerako Esparru 

Estrategia onartu du: Basque Country Estrategia. Era berean, 2014-2016ko epealdirako bi 

plan estrategiko ere zehaztu ditu: Kanpoko Ekintzarako Plana eta Enpresen Nazioarteko 

Ezarpenerako Plana. 

2017an, Eusko Jaurlaritzak sektore anitzeko euskal interesak kanpoan sustatzen jarraituko 

du, harreman instituzionalak areagotuz eta euskal erakundeek eta eragile sozio-ekonomikoek 

globalizazio-prozesuan parte hartuz. Euskal ekonomiaren irekiera-maila eta nazioarteko 

ezarpena bultzatzea ere izango da jarduketako beste lehentasunetako bat. Halaber, Basque 
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Country marka ere aurkezpen-txartel moduan zabalduko da ahalik eta ekitaldi adierazgarri 

gehienetan. 

Eusko Jaurlaritzak erabakiak hartzen dituzten foro bateratuetan bete-betean parte hartzen 

jarraituko, baita euskal eskumenpekoak diren arloetako politika europarren eraketan ere. 

Bete-betean lan egingo dugu, euskal eragileek programa eta proiektu gehiagotan parte hartu 

dezaten eta Euskadik eremu europarrean daukan txertaketa sendoagoa izan dadin. 

Era berean, harremanak indartzen jarraituko dugu zenbait arlotako erreferentzia 

berritzaileak diren lurraldeekin, jarduera egokienak ezagutzeko eta euskal politika publikoak 

egokitzeko eta hobetzeko. 

Bestetik, mundu bidezkoagoa eratzen laguntzeko asmoz, Eusko Jaurlaritzak 2014-2017ko 

Garapenerako Lankidetzako III. Plan Zuzentzailea onartu du. Bertan, hain zuzen ere, hurrengo 

urteetarako estrategiaren plangintza egiten da, eta euskal lankidetza-politikaren kalitatearen 

hobekuntzari ematen zaio lehentasuna.  

Plan horren bidez, Eusko Jaurlaritzak garapenerako lankidetzaren alde egindako apustua 

berritzen du partaidetzapeko eta ibilbide luzeko politika publiko koherente moduan, eta 

honako arlo hauetan hartutako konpromiso etiko bezain politikoa sendotzen du: egiturazko 

txirotasunaren aurkako borroka, gizartearen eraldaketa eta munduan dauden 

desberdintasunak. 

3.3.3. Enplegua sustatzen duen jarduera ekonomikoari eusteko/suspertzeko politikak 

- Ekoizpen-sektorearen finantziazioa 

Krisiak agerian utzi ditu zer arrisku sortzen diren banku-kreditua larregi geldotzen denean. 

Hori dela eta, gobernuak enpresei laguntzeko neurri finantzarioak garatzen jarraituko du 

(enplegua sortzen duten inbertsio-proiektuak, zirkulatzailea, kanpoko merkataritza, 

zailtasunak dituzten enpresa bideragarrien berregituraketa eta I+G finantzatzeko tresna 

berriak), eta, aldi berean, behar besteko laguntza ere emango die enpresei, euren 

finantzabideak dibertsifikatzeko eta euren kapitala sendotzeko. Horrez gain, erakundeei 

eurei ere lagunduko die langileen partaidetza suspertzen duten lankidetza-inguruneak 

diseinatzen. 
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- Enpresen arteko lankidetza 

Ekoizpen-sektoreari laguntzeko jarduketen artean, enpresen arteko lankidetza bultzatzen 

jarraituko dugu lankidetzarako mekanismoen bitartez, baita tokiko enpresa hornitzaileen eta 

enpresa sustatzaileen artekoa ere, balio-kate globaletan egon daitezen. Horrela, tokiko 

hornitzaileek eragin onak lortuko dituzte eraginkortasunean, lehiakortasunean, nazioarteko 

ezarpenean eta prestakuntzadun enpleguaren sorreran. Kluster-politika horretarako 

lankidetza-ereduetakoa izango da. Halaber, enpresa berrien sorrera ere sustatuko da 

Euskadirentzat interesgarriak diren eta garapen-bidean dauden sektore jasangarrietan. 

Horrez gain, enpresak eurak ere dinamizatuko dira, merkatu edo produktu berriak 

eskuratzeko aukera izan dezaten. Oraindik ere, Euskadiko enpresa sustatzaileek zeregin 

handia izango dute, kalitateko enplegu induzitua ere sortzen dutelako eta euskal ekonomia 

nazioartekotzeko aukera gehiago dauzkatelako. 

Horren osagarri, lurralde eta eskualde arteko oreka sustatzen jarraituko dugu garapen sozial, 

ekonomiko eta industrialari begira, eta eremu hondatuetako industrien biziberrikuntza 

bultzatuko dugu. 

- Merkataritza: ekonomiaren eta kohesio sozialaren sustatzailea 

Merkataritza-sektorea suspertu egin da zenbait urte zailen ostean, baina egoeraren 

araberako ondorioa izan da. Beraz, bizirik iraun dezan, sektoreko premia eta aukera 

berrietara egokitzen jarraitu behar du erabat globalizatuta dagoen ingurunean. Bertan, 

gainera, on line merkatua azkar-azkar hedatzen ari denez, gero eta zeresan handiagoa dauka, 

belaunaldi gazteetan, batez ere. Tokiko eta hiriko merkataritza laguntzeko politika 

komertzialak espezializazioa sustatzea, sektorean bertan bikaintasuna zein berrikuntza 

bilatzea, bezeroengana hurbiltzea eta kalitatea eskaintzea izango du helburu. Horretarako, 

negozioen kudeaketa eta prestakuntza hobetuko dira honako ekimen hauen bitartez: 

trebetasun profesionalak egiaztatzea; enpresei eta autonomoei laguntza finantzarioa 

ematea; teknologia berrietan inbertitzea; sektorea bera sare sozialak eta on line salmenta 

erabiltzeko prestatzea; familia-enpresetako txandaketa edo oinordetza egiten laguntzea; 

dinamizaziorako eskualde-estrategiak garatzen jarraitzea, aliantza horizontalen eta 

lankidetza publiko-pribaturako plataformen bitartez; enpresa-proiekzioa duten sustatzaile 

prestatu berriei sektorean sartzen laguntzea; hiriko enpresa-eremuak kudeatzeko eredu 



 

34 

berriak bultzatzea; sektore horiek balioesteko moduko estrategia eta ekintza sektorialak 

suspertzea; eta udal-merkatuak eta bertan saldutako produktuak balioesteko moduko 

instituzio arteko lankidetza suspertzea. Hori guztia indarrean dagoen eta 2014-2016ko Plana 

ordezkatu edo eguneratzen duen Merkataritza Plan Estrategikoaren esparruan adierazitako 

laguntzen barruan hartuko da kontuan. 

- Turismoa: kanpoko proiekzioa duen sektorearen gorakada 

Euskadik hainbat eta hainbat baliabide turistiko ditu (gastronomia, ondarea, natura, kultura), 

baita ostatu-eskaintza zabala (hirigunean nahiz landa-ingurunean) eta biltzarrak zein ekitaldi 

kulturalak erakartzeko ahalmena ere. Hori dela eta, esperientzia anitzeko helmuga da, eta, 

bertan, euren artean osagarriak diren lurraldeen bereizgarritasunak eta herrialde moduan 

daukan nortasunak bat egiten dute. Horren guztiorren ondorioz, helmuga jasangarri, 

egituratu eta adimenduna da Euskadi.  

Euskadiko turismoaren ikuspegi hori 2020ko Euskal Turismorako Plan Estrategikoan bertan 

azaltzen da, eta Euskadiko enpresa turistikoen lehiakortasuna areagotzea du helburu, 

turismoak berak ere bere ekarpena eduki dezan Euskadin sortutako aberastasunean. 

Munduko turismoaren joeren arabera, turismoak gero eta eragin handiagoa izango du 

munduko ekonomian. Euskal sektore turistikoa ere ez da salbuespena. Aitzitik, gero eta 

zeresan handiagoa dauka, 2014an BPGd-ren %5,9koa zela kontuan hartuta (aurreko urteko 

tasa baina hamarren bat handiagoa). Oraintsuagoko datuen arabera, turismoaren garrantziak 

eta pisuak areagotzen jarraitzen dute (Euskal Autonomia Erkidegoko era guztietako 

establezimenduetan sartzen diren bidaiarien kopurua %10,9 handiagoa izan da 2016ko 

urtarriletik irailera, 2015eko epealdi berbera kontuan hartuta; eta bertan emandako gauen 

kopurua, %12,6, epealdi berean). Bestetik, turisten tipologia ere oso anitza da, sare sozialak 

eta plataforma digitalak informazio-iturri moduan erabiltzen dituzte bete-betean eta, sarbide 

moduan, era guztietako gailu elektronikoak darabiltzate edozein lekutan eta ordutan. 

Horretarako, kudeaketarako eta kalitaterako sistema aurreratu bezain malguak eduki behar 

dira, eskari turistikoa gero eta modu pertsonalizatuagoan tratatzeko, erronka horren 

araberako inbertsioak egin behar dira informazioaren teknologietan eta hizkuntzen, 

teknologien zein bezeroen arretaren arloko prestakuntza eman behar zaie langileei. 
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Testuinguru horretan, Eusko Jaurlaritzak berrikuntza sustatzen jarraituko du, helmuga bera 

bereizteko eta aniztasuna eskaintzeko (hirigunea, landa-ingurunea, kultura, gastronomia, 

kirolak, natura) eta ezagutza zein informazio turistikorako sistemak hobetzeko. Aurrekontuek 

bermatu egingo dute euskal bereizgarritasuna lekuratzeko estrategia betetzen jarraituko 

dugula (basque style). Betiko moduan, ustezko zenbait merkatu (herrialde) lehenetsiko dira 

haien profilaren eta ikuspegi turistikoaren arabera, eta turismoan inplikatutako eragile 

guztiek bat egingo dute horrekin eta horren alde lan egingo dute. 

- Ostalaritzaren sustapena 

Ostalaritzak eta sukaldaritzak euskal jarduera ekonomikoan eragin handia dutela 

nabarmendu beharra dago. Sukaldaritzaren eta ostalaritzaren sektoreen jardueraren zati bat 

hiriguneetan garatzen denez, merkataritzarekin partekatzen dute eremua, eta gure 

udalerriak egituratzen dituzte. Era berean, Euskadi-Basque Country helmugarekin ere badu 

lotura berezia eno&gastronomiaren barruan. 

Sektoreari laguntzeko politikek honako hauxe sustatuko dute: sektoreko profesionalen 

prestakuntza, establezimenduen modernizazioa eta hobekuntza, alfabetizazio teknologikoa, 

enpresetako txandaketarako eta oinordetzarako laguntza eta sektoreko jarduera egokien 

identifikazioa. 

- Lurraldea egituratu eta kalitateko elikagaiak hornitzen dituen lehen sektorearen 

garapena 

Pertsonak helburu dituenez, Eusko Jaurlaritzak honako hiru faktore hauetan oinarritzen du 

lehen sektorearekin hartutako konpromisoa: landa eta itsas inguruneko garapen integrala 

sustatzea; nekazaritza eta arrantza jarduera ekonomiko moduan zuzentzea, euskal elikagaien 

ekoizpenaren oinarria direlako eta gizartea, lurraldea, ekonomia, kultura eta paisaia 

egituratzen dituztelako; eta nekazaritzako elikagaigintza eta basogintza bultzatzea, elikagai 

osasungarrien eskari sozialari erantzuteko eta kontsumitzaileentzat balio handiagoa duten 

produktuak eskaintzeko. 

Landa Garapenerako Euskal Programak Nekazaritza Politika Bateratu berria orientatzen du, 

eta egiturazko laguntza finantzarioa zuzentzen du euskal landa-ingurunerantz. Horretarako, 
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neurri berezien bidez, euskal instituzioetako bertako politika ezartzen du nekazaritzaren 

sektorean eta euskal landa-ingurunean. 

Sektorea bera metodo naturalagoen bidez ekoitzitako elikagaien eskari handiagora 

egokitzeko asmoz, Eusko Jaurlaritzak Ekoizpen Ekologikoa Sustatzeko Plana ezarri du (FOPE), 

eta, aldi berean, ingurumeneko jasangarritasuna ere hobetuko du. 

Lehen sektorea gaztetzeko asmoz, gazteei lehentasuna emango zaie, laguntzak, 

prestakuntza, laguntza teknikoa eta lurra eskuratzeko orduan. 

Emakume Nekazarien Estatutuan zehaztutako neurriak behar-beharrezkoak dira, emakume 

eta gizonen tratu eta aukera berdintasuna lortzeko, haien lana aitortzeko eta gizartean 

bertan agerikotasuna edukitzeko. 

Baliabideen kudeaketa jasangarria eta erauzketarako zein merkaturaketarako prozesuetako 

lehiakortasun handiagoa Euskadiko Arrantzarako Plan Estrategikoan eta Itsas eta Arrantza 

Fondo Europarreko Programa Eragilean zehaztutako helburuak dira, besteak beste. 

Akuikulturarako Planaren bidez, sektore estrategikoa sustatuko da, Euskadiko arrantza-

jarduera dibertsifikatzeko. Izan ere, garatzeko ahalmen handia daukanez, arrain-eskari 

handiagoari erantzuten dio, eta jarduera ekonomikoa bera ere sortzen du. 

Tokiko eta kalitateko produktuekin lotutako elikagaigintza Elikagaigintzarako 

Lehiakortasunaren Euskal Planaren helburuetakoa da. 2015-2020ko Idiazabal Jatorri 

Deiturarako Plan Estrategikoak deitura bera sendotzea helburu duenez, haren lehiakortasuna 

hobetuko du. 

Gobernuak kalitateko produktuak merkaturatzeko apustua egin duenez, ekarpen 

estrategikoa egingo du ekonomian, kulturan, osasunean, paisaian, gastronomian eta, azken 

batean, gizarte osoan. Era berean, nazioarteko ezarpena ere sustatuko da, artisau-

produktuak eta zirkuitu laburrak ahaztu gabe. NIREA Hitzarmenak kontsumitzaileen arreta 

erakarri nahi du Euskadiko elikagaien ekarpen sozialaren, erosteko eta kontsumitzeko 

ohituren eta erantzukizun sozialaren inguruan. 

Ikerketak eta berrikuntzak lehen sektorearen eta elikagaigintzaren lehiakortasuna, 

modernizazioa eta jasangarritasuna bultzatzen dituzte, eta kalitatea zein elikaduraren 
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segurtasuna ere hobetzen dituzte. Beraz, helburu zehatza izango da elikaduraren eta 

sukaldaritzako zein gastronomiako tekniken arloko berrikuntza garatzea. 

FEADER fondoekin lotutako Nekazaritza Politika Bateratu berriaren esparruan, berrikuntza-

proiektuei laguntzeko lerroa erantsi da, betiere, elikagaigintzako eta basogintzako balio-

kateko eragileen arteko lankidetzan oinarrituta badaude. 

Ekonomia dibertsifikatzeko jarduerak sortu behar dira, eta behar besteko ekipamenduak 

nahiz zerbitzuak eskaini behar dira, biztanleak landa-ingurunera erakartzeko eta bertan 

finkatzeko. Izan ere, horixe berori da Landa Garapenerako Programaren helburuetakoa. 

Arrantza-eremuen tokiko garapena bultzatzeko asmoz, hazkuntza bera eta enpleguaren 

sorrera sustatuko dira. Horretarako, arrantzako produktuei erantsiko zaie balioa, eta 

jarduera ekonomiko berrietarantz dibertsifikatuko da tokiko ekonomia; esate baterako, 

“hazkuntza urdina” eskaintzen dutenak eta itsas sektoreak, besteak beste. 

Mailegu Itzulgarrien Sendotu Programak elikagaigintzako, basogintzako, eta egurgintzako 

balio-kate osoaren eta Euskadiko landa-garapenerako proiektuen esku jarri nahi ditu aktibo 

finantzario publiko-pribatuak, proiektu berritzaileak eta lehiakorrak abian jartzeko eta 

enplegua nahiz aberastasuna sortzeko. 

3.4. Garapenaren jasangarritasuna 

3.4.1. Lurralde eta Hirigintzako Plangintzarako Politika 

Politika honek lurralde-garapen orekatu bezain jasangarria lortzea du funtsezko helburu, 

hiria berritzeko politikak abian jartzeko, eremu hondatuak leheneratzeko, ingurunean 

integratutako jarduera ekonomikoak ezartzeko eta lurraldearen artifizialtasuna mugatzen 

duten plangintza-politikak eta lurzoru-erabilerak bultzatzeko. 

Era berean, politika honek ere sustatuko ditu Euskadiko paisaien berreskurapena eta babesa, 

eta, horretarako, paisaien ikerketa, zabalkunde eta balioespena suspertuko ditu. 

Alde horretatik, 2015eko uztailaren 27an, Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak Lurralde 

Antolamendurako Gidalerroak (LAG) berriro aztertzeko prozedurari hasiera ematea erabaki 

zuen, partaidetza-prozesu zabalaren esparruan. 
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LAGek Euskadiko lurralde-estrategia zein den zehazten dute. LAGen bidez, euskal lurraldea 

kudeatzen duten jarraibide eta plan nagusiak zehazten dira, eta haren inguruan hartutako 

sektoreko eta tokiko erabakiei ematen zaie koherentzia. LAGak Eusko Jaurlaritzako 

dekretuaren bidez onartzen dira, eskumen autonomikoa direlako, eta gaur egun indarrean 

daudenak 1997. urtean onartu ziren. 

LAGen berrikuspenak 3 urte inguruko iraupena izango du, eta izapide administratiboko hiru 

mugarri nagusiak bat etorriko dira (hasiera, aurrerapena, hasierako onarpena eta behin 

betiko onarpena) Euskal Hiria Kongresuko hurrengo hiru biltzarrekin, urtero azaroan egiten 

direla kontuan hartuta. 2017ko azaroan, hasierako onarpena aurkeztuko da, beraz. 

Hirigintzari dagokionez, 2017an, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 

Legearen arauzko garapena egiten jarraituko dugu. 

2017an, behar besteko jarduketak suspertuko dira, Pasaiako badia biziberritzeko. 

3.4.2. Politika energetiko jasangarria, hazkuntzaren eta lehiakortasunaren zutabea 

2030eko Euskadiko Estrategia Energetiko berria (3E2030) uztailean onartu zen, 2020rako 

zehaztu ziren helburuak berrikusteko eta 2030. urteari begira berriro zehazteko. Hartara, 

euskal politika energetikoa egokitu ahal izango da honako arrazoi hauengatik azken urteotan 

sortutako egoera berrira: arauzko esparruaren bilakaera, teknologia, merkatuak eta 

kontsumo energetikoa, nazioarteko krisi ekonomiko eta finantzarioak zeresan handia izan 

duela kontuan hartuta. 

Testuinguru horretan, eraginkortasun energetikoa eta energia berriztagarriak funtsezko 

tresnak dira, gure jarduerek ingurumenean duten eragina arintzeko; erregai fosilen, oro har, 

eta, batez ere, petrolioaren pisua murrizteko; herritarren faktura energetikoa hobetzeko; 

gure enpresa eta ekoizpen-sektoreen lehiakortasuna sendotzeko; eta, azken batean, eredu 

energetiko jasangarriagorantz aurrera egiteko. 

Hori dela eta, 2017an, behar besteko jarduketa-lerroei emango zaie jarraipena, sektore 

kontsumitzaileen energia-eskaria aldatzeko (eraginkortasun energetikoa, garraioak eta 

mugikortasun eraginkorra, administrazio eredugarria, auditoria energetikoak, etxeko 

ekipamendua...), hornikuntza dibertsifikatu bezain lehiakorra ziurtatzeko eta sektoreko 

garapen teknologikoa bultzatzeko. 
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Hartara, batetik, politika energetikoek behar besteko inbertsioak sustatuko dituzte 

eraginkortasun zein aurrezki energetikoari begira eta energia berriztagarrien sorkuntzarako 

instalazioei begira. Gas naturala alternatiba erakargarrienetakoa izango da, garraio-sektoreak 

petrolioan daukan mendetasuna gutxitzeko. 

Aldi berean, energiaren eta ingurumenaren arloko erronka handiek aukera paregabea 

eskainiko digute euskal ekonomiaren hazkuntzari begira, honako faktore hauen bitartez: 

garapen teknologikoa, enpresen arteko lankidetza eta negozio-lerro berrien identifikazioa. 

Energiaren arloan, enpresa eta ahalmen zientifiko eta teknologiko asko metatzen direnez, 

Euskadirako RIS3 Estrategian espezializaziorako antzemandako lehentasunezko hiru arlo 

handietako bat da sektore hori. 

Hori dela eta, garapen teknologiko eta industriala suspertzen duten proiektu energetiko 

bereizgarrien orientazioan eta bultzadan lan egiten jarraituko dugu, Euskadi energiaren arlo 

estrategikoetako nazioarteko erreferentea eta jakintza-poloa izan dadin; esate baterako, sare 

elektriko adimendunak edo “smartgrids”, garraioaren elektrifikazioa, itsas energia undimotriz 

eta eoliko offshoreak, eguzki-energia termoelektrikoa edo energia biltegiratzeko prozesuak. 

3.4.3. Norabide-aldaketa: zuzenketa barik prebentzioa eta aukeratzat hartutako 

ingurumena 

2017rako aurrekontuetan, ingurumeneko politika arduratsua sustatzen jarraituko dugu, 

honako sei helburu estrategiko hauek lortzeko: geure kapital naturala babestea, artatzea eta 

leheneratzea; baliabideak eraginkortasunez darabiltzan karbono urriko ekonomia lehiakor 

bezain berritzailerantz jotzea; geure herritarren osasuna eta ongizatea sustatzea eta 

babestea; udalerrien jasangarritasuna areagotzea; politiken koherentzia eta baterako 

erantzukizun publiko pribatua bermatzea; eta Euskadiren nazioarteko proiekzioa bultzatzea 

ingurumenean garatzen dituen jarduera egokiengatik. 

Helburu horien aldeko jarduketak 2015-2020rako EAEko Ingurumeneko IV. Esparru 

Programan bertan egituratzen dira (PMA 2020). Esparru estrategiko berria da. Batetik, 

prebentziorako ingurumen-politika ezartzen du ohiko politika erreaktiboaren ordez, eta, 

bestetik, euskal ingurumen-politikaren hogeita hamarretik gora urteetan egindako 

eraldaketa balioesten du. Horretarako, arlo horretako politika publiko guztiak bideratzen 
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ditu, ingurumenaren hobekuntzak eskaintzen dituen aukera ekonomiko eta sozial guztiei 

onura ateratzeko eta aberastasuna, enplegua eta ongizatea sortzeko. 

PMA 2020 Programako jarduketen artean, funtsezko sei proiektu daude, eta ingurumen-

politikaren aldaketa sustatu behar dute: ingurumenari begira eredugarria den 

administrazioa, lurralde osasungarria, fiskalitate ekologikoa, ekoizpen berdea, elikadura 

zirkularra eta azpiegitura berdeak. 2020. urterako proiektuak badira ere, guztietarako 

emaitza praktiko bezain ukigarriak zehaztu dira 2017. urteari begira. Funtsezko proiektu 

horiek, hain zuzen ere, enplegu berdearen eta, batez ere, gazteen enpleguaren sorreraren 

eragina duten emaitzadun jarduketak lehenetsiko dituzte, Europar Batasunaren esanetan 

epe labur eta ertainari begira okupazio berriak sortzeko ahalmen handiena duten hobietakoa 

delako. 

2017an, PMA 2020 Programaren helburuak lortzeko ezin garrantzizkoak diren tresnak 

hedatzen jarraituko dugu; esate baterako, 2020ko EAEko Hondakinen Prebentziorako eta 

Kudeaketarako Plana (ekonomia zirkularraren kontzeptuan oinarrituta dagoenez, hondakinak 

ez dira hondakintzat hartzen, eta baliabide bihurtzen dira), 2030eko Biodibertsitatearen 

Estrategia, EAEko arroetako plan hidrologikoak eta 2015-2021eko zikloko uholde-arriskuen 

kudeaketarako planak edo Euskadiko 2050eko Klima Aldaketarako Estrategia - KLIMA 2050. 

KLIMA 2050 Estrategia 2015eko ekainaren 2an onartu zen, eta ikuspegi integratua eskaintzen 

du murrizketari zein egokitzapenari buruz eta honako honexetarako daukan ahalmenari 

onura ateratzeko aukerei buruz: berrikuntza sustatzea, jarduera ekonomikoa eta enplegua 

sortzea eta ekintzaile ekonomiko nahiz soziala bultzatzea. Horretarako, karbono urriko 

ekonomiaranzko ibilbide-orria prestatu da, eta bi helburu zehazten dira bertan: batetik, 

2005eko datuak erreferentziatzat hartuta, Euskadiko GEI igorpenak gutxienez %40 murriztea 

2030erako eta %80 2050erako, 2050ean energia berriztagarriaren kontsumoa %40koa izan 

dadin azken kontsumoaren gainean; eta, bestetik, euskal lurraldeak klima-aldaketaren 

inguruan daukan erresilientzia ziurtatzea. Era berean, 2016ko maiatzaren hiruan, Eusko 

Jaurlaritzak Klima Aldaketari buruzko Parisko Hitzarmenarekin bat egin zuen. 

Bestetik, 2030eko EAEko Biodibertsitatearen Estrategia aurkeztu zen irailean, eta lau ardatz 

proposatzen ditu aniztasun biologikoa ez galtzeko: ekosistemak babestea eta leheneratzea; 
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Natura 2000 Sarea bultzatzea; naturaren ezagutza eta kultura suspertzea; eta lurraldearen 

zein ondare naturalaren kudeaketa eraginkorra izatea. 

Aldi berean, PMA 2020 Programak zehaztutako ingurumen-politikaren etapa berriko 

funtsezko printzipioetako baten arabera, hau da, politiken koherentzia eta baterako 

erantzukizun publiko pribatua bermatzea aukera ekonomiko nahiz sozialei onura ateratzeko, 

oraindik ere ingurumen-administrazioko jarduketen helburua izango da ahalik eta 

eraginkortasun, arintasun eta erraztasun handiena lortzea prozedura nahiz jarduketa 

guztietan. 

3.4.4. Garraio-politika 

Garraiorako eta mugikortasunerako politikak klima-aldaketaren eta jasangarritasunaren 

arloko herrialde-konpromisoei aurre egiten die. 

Klima-aldaketaren arloan, Gobernu Kontseiluak onartutako “Euskadiko 2050eko Klima 

Aldaketarako Estrategia - KLIMA 2050” nabarmentzen da, eta, bertan zehaztutako xedeen 

artean, igorpenik gabeko garraioa sustatzea aipatzen da. 2013an, Euskadiko eskari 

energetikoaren ia-ia %40 garraio motorizatuarekin egon zen lotuta, pertsonen eta 

ondasunen mugikortasun-premia kontuan hartuta. 

Aldi berean, mugikortasun jasangarrirantz egitean, giza jokabideak sakon-sakon aldatu behar 

dira, gaur egungo eta etorkizuneko belaunaldien bizi-kalitatea hobetzeko. Horretarako, 

honako hiru garraio-modalitate hauetan oinarritu behar gara ezinbestean: 

• Garraio ez-motorizatua 

• Garraio publikoa 

• Ibilgailu pribatuen erabileraren arrazionalizazioa eta murrizketa 

Garraioa jasangarria izan behar da, pertsonen zein gizarte osoaren mugikortasun-premiei 

eman behar die erantzuna, lurraldea bera egituratu behar du eta berdintasun soziala nahiz 

garapen sozio-ekonomiko jasangarria sustatu behar ditu. 

Politika hori garatzeko, garraio-azpiegituren sistema eta garraio kolektibo, moderno, seguru 

eta eraginkorrerako sistema daude abian, eta mugikortasun jasangarriaren helburua gizarte, 

ingurumen eta ekonomia arloan betetzeko aukera eskaintzen dute. 
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2017an, inbertsio publikorako jarduketak sustatuko dira, ingurumena gehien errespetatzen 

dituzten garraiobideak garatzeko eta hobetzeko; esate baterako, trena eta igorpenik gabeko 

garraio-sistemak. Halaber, baliabide handiak ere erabiliko dira, garraio kolektiboaren 

eskaintza eta garraio publiko seguru, eroso eta eraginkorraren eskaintza hobetzeko eta 

elkarreragingarritasunerako nahiz tarifetarako sistemak sustatzeko, gero eta irisgarriagoak 

eta erakargarriagoak izan daitezen. 

3.5. Balioa sortu eta gobernantza berriaren printzipioetan oinarrituta dagoen 

administrazioa 

Gobernuak herritarren partaidetzaren eta demokraziaren liburu zuriaren hedapena 

sustatuko du. Gobernuak gobernantzaren balio berriekin hartutako konpromisoan aurrera 

egitea da azken helburua, eta, besteak beste, honako hauexek kontuan hartzen dira bertan: 

gardentasuna, erabakiak hartzeko partaidetza eta publizitate aktiboa. Hedapenean bertan, 

gobernuko zuzendariak eta teknikariak sentsibilizatu eta prestatu egingo ditugu herritarren 

partaidetzaren inguruan. Era berean, gidaliburu praktikoa ere garatuko da, herritarren 

partaidetzarako prozesuen diseinua orientatzeko eta abian jartzeko. Partaidetzarako 

esperientzia berritzaileak sustatuko dira, gobernuak edo gobernuz kanpoko eragileek hedatu 

beharko dituzte eta herritarren partaidetzarako tokiko jarduera egokiak ere bilduko dira. 

Herritarren partaidetzarako prozesuak ebaluatzeko eredua ere diseinatuko da. Horrez gain, 

euskal Administrazio Publikoko Ereduaren Prospekziorako proiektua ere garatuko da 

partaidetzapean. 

2014-2016ko Berrikuntza Publikorako Planari emango zaio amaieran, eta 1. ardatza 

bultzatuko da: gardentasuna eta gobernu ona. Eusko Jaurlaritza nazioarteko 

gardentasunaren bi urteko auditoriarako prestatuko da, puntuazio handienari eusteko eta 

gardentasunean aurrera egiten jarraitzeko. Era berean, politika publikoen ebaluazioak 

argitaratzeko ataria ere sortuko da. 

Egoera zaurgarrienean dauden giza taldeek doako laguntza juridikorako duten eskubidea 

ziurtatuko da, eta “leheneratzeko justiziarako” nahiz gatazken konponbide baketsurako 

formulak bultzatuko dira, alternatiboak nahiz prozesu judizial tradizionalaren osagarriak 

direnak; esate baterako, familia-bitartekaritza, hipoteka-bitartekaritza, bitartekaritza 
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judiziala bera edo lankidetzapeko zuzenbidea. Bestetik, “Gazteen Justiziarako IV. Planean” 

bertan zehaztuko da zer jarduketa garatu behar diren adingabe arau-hausleen arloan. 

3.6. Segurtasun publikoa, gainerako eskubide eta askatasun publikoak erabiltzeko 

beharrezkoa den baldintza 

Gobernu honentzat lehentasunezkoa da Euskadiko herritarrek eskatutako segurtasun 

pertsonal eta soziala bermatzea, pertsonek euren eskubideak eta askatasunak bete-betean 

erabiltzeko aukera edukitzea eta euren bizitza bakea, ongizatea eta kohesio soziala 

eskaintzen dituzten elkarbizitza-eremuetan garatzea, haien eskubide eta askatasunen, haien 

segurtasunaren eta haien ondasunen nahiz ondare kolektiboaren segurtasunaren kalterako 

izan daitezkeen arriskuak ahal den neurrian murrizteko. Eskari hori gero eta handiagoa 

denez, eraginkortasunez eta egokitasunez antolatutako baliabideak eskaintzen dituzten 

segurtasun-politikak ezarri behar dira. 

2017an, Eusko Jaurlaritzak Segurtasun Publiko Integralerako Eredua ezartzen jarraituko du 

“2014-2019ko Euskadiko Segurtasun Publikorako Plan Orokorrean” xedatutakoaren arabera. 

Plan hori sailaren jarduketa-eremu hutsetik harago doanez, Eusko Jaurlaritzako beste sail 

batzuetan eta gainerako euskal instituzioetan ere izango du eragina. 

Horrela, bada, Eusko Jaurlaritzak sustatzen duen segurtasun-sistemak ikuspegi integrala 

dauka, eta honako hauxe hartzen du kontuan: (1) delituaren eta erantzun polizialaren 

prebentzioa, delitua egindakoan; (2) Larrialdien Arretarako Euskal Sistemaren koordinazioa 

eta aurkako gertaera meteorologikoen iragarpena; (3) trafikoko gorabeheren prebentziorako 

politikak; eta (4) ikuskizun publikoak eta aisialdirako jarduerak segurtasun-baldintzetan 

garatzea. 

Delituaren eta erantzun polizialaren prebentzioari begira, hiru arlotako jarduketak garatu 

beharko dira: herritarren babes handiagoa, poliziaren lanaren kudeaketa berria eta 

ikerketaren sustapen irmoa. 

“Ertzaintza: 2016. urteari begira” Plan Estrategikoaren bidez, herritarrengandik hurrago 

dagoen Ertzaintza hurbila daukagu orain. 
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Delituaren prebentziorako ikerketa-jarduerak funtsezko zutabea dira. Adimenak zuzendutako 

ikerketa kriminala polizia tekniko eta zientifikoan dago oinarrituta. Arlo horretan, 2017an, 

bertako profesionalen prestakuntza eta espezializazioa bultzatuko ditu Ertzaintzak. 

Europa osoko eta Euskadiko mehatxu terrorista islamismo erradikalerantz bilakatu da. 

Mehatxu berri horren ondorioz, jarduketa-plan berriak, jarraibide berriak eta gaur egungo 

mehatxu terroristara egokitutako operazio polizial berriak jarri behar dira abian. Testuinguru 

horretan, Islamismo Erradikalaren aurkako Plan Estrategikoa sortzen da, eta prebentziorako 

jarduerei ematen die lehentasuna. 

Larrialdien arretari eta aurkako gertaera meteorologikoen iragarpenari dagokienez, 

herritarrak haien segurtasuna, ondasunak edo ingurumena mehatxupean jartzen dituzten 

arriskuen aurrean babestea da helburua. Arriskuen eta mehatxuen aurrean eman beharreko 

erantzuna prebentziorako eta erreakziorako izan behar da aldi berean, larrialdiak jazotzen 

direnean. 

Eusko Jaurlaritzak bide-segurtasunaren arloan abian jarritako politika publikoetan, honako 

arlo hauek hartzen dira kontuan: bide-hezkuntza, trafikoaren kontrola, istripuen prebentzioa 

eta zeharpenerako politika. 

Istripuen kopuruaren eta haien larritasunaren beheranzko joera sendotu beharra dago. 

Horretarako, ezinbestekoa da komunikaziorako eta bide-hezkuntzarako kanpainetan 

egindako ahaleginari eta inbertsio publikoari eustea. 

Modu berean, ikuskizun publikoak egitean, aretoen edukiera, eremuetako segurtasun-

baldintzak eta bertan erabilitako materialak ere kontrolatu beharko dira. Horretarako, oso 

garrantzitsua izango da autobabeserako planak egotea. 

Prestakuntza egokirik gabe, ezin da segurtasun publiko eraginkorrik egon. 2017an, Herri 

Babeseko profesionalei (ertzainak, suhiltzaileak, udaltzainak, osasun-langileak...) eta 

boluntarioei ere emango zaie oinarrizko prestakuntza, etengabe eguneratuta egon daitezen. 

Segurtasun publikoaz arduratzen diren baliabide guztiak koordinatzea (ertzainak, 

udaltzainak, suhiltzaileak, sanitarioak, herri-babesa...) ere bada ezinbestekoa segurtasun-

maila egokia bermatzeko orduan. 
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4. AURREKONTUETAKO IRIZPIDEAK 

Ogasun eta Ekonomia Sailak aurrekontuetako baliabideak esleituko dizkie sail guztiei, 

gobernu-ekintzaren helburuak bete ditzaten eta garapenerako aurreikusitako estrategia 

guztiak ezarri ditzaten, 2017ko ekitaldirako aurreikusitako testuinguru makroekonomikoa 

kontuan hartuta. 

Administrazio orokorreko, erakunde autonomoetako, zuzenbide pribatuko entitate 

publikoetako, sozietate publikoetako eta haren mendeko fundazio zein partzuergoetako 

gastuak eta diru-sarrerak zehazteko orduan, aurrekontuaren egonkortasunaren eta 

jasangarritasun finantzarioaren arauak hartuko dira kontuan. 

Diru-sarrerak kuantifikatzeko orduan, lehenengo eta behin, Herri Dirubideen Euskal 

Kontseiluan zerga-bilketarako aurreikuspenaren arabera zehaztutako foru aldundien 

ekarpenak hartuko dira kontuan. Bigarrenez, gainerako diru-sarrerak sailen laguntzaz 

kuantifikatuko dira, eta, azkenik, zorpeketarako baliabidea egitean, 2017. urterako 

aurrekontuaren egonkortasunaren eta jasangarritasun finantzarioaren arloko helburuak 

hartuko dira kontuan. 

Aurrekontuko baliabideak gobernuko gastu-politikei esleituko zaizkie, pertsonen oinarrizko 

premiak estali ahal izateko. Horretarako, lehentasuna emango zaie funtsezko zerbitzu 

publikoetan eragina duten jarduketei eta hazkuntza nahiz enpleguaren sorrera sustatzen 

dutenei. 

Administrazio orokorreko eta instituzionaleko eta zuzenbide pribatuaren bidez araututako 

erakundeetako langile funtzionarioen, lan-kontratudun langileen eta behin-behineko 

langileen aurrekontu-plantillek irizpide orokor moduan izaera mugatzailea izango dutenez, 

ezin izango da 2016ko abenduaren 31n zeuden lanpostuen guztizko agregatua gehitu. 

Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zerbitzura dauden langile funtzionarioen, lan-

kontratudun langileen eta behin-behineko langileen ordainsariak 2017rako Euskadiko 

Aurrekontu Orokorrei buruzko Legean zehaztutakoak izango dira. 

Benetako inbertsioak, kapitalerako diru-laguntzak eta aktibo finantzarioen aldaketa 

kuantifikatzeko orduan, beharrezkoak diren kredituak zuzkituko dira, aurreko ekitaldietako 

eta 2017an bere horretan iraungo duten betebeharrak betetzen jarraitzeko. Horretarako, 
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lehentasuna emango zaie hazkuntza ekonomikoaren zikloa sendotu eta enpleguaren sorrera 

sustatzen dutenei. 

Zor publikoaren interesen eta amortizazioaren kuantifikazioari dagokionez, zenbateko 

zenbatetsia agertuko da aurrekontuetan. 

Ez da erakunde autonomo, zuzenbide pribatuko entitate publiko, sozietate publiko, fundazio 

eta partzuergo berririk sortuko. 


