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2016KO AURREKONTUAK EGITEKO GIDALERRO EKONOMIKOAK 

 

1. XEDEA ETA ESPARRUA 

Aurrekontuak egiteko gidalerro ekonomikoak funtsezko atala dira 

estrategia-planak-aurrekontua katean. Aurrekontua Gobernuak ekitaldian 

aurrera eramango dituen jardueren zenbakizko adierazpena da, eta 

gobernu-ekintzaren helburu nagusiei erantzun behar die, bai eta haren 

estrategia praktikan jarri ere, hura geroago epe ertaineko planetan 

antolatuta, urtero zehazteko moduan, hala aurrekontuetarako gidalerroetan 

nola aurrekontuetan bertan. 

Zehazki, autonomia-erkidegoaren 2016. urteko aurrekontu orokorretarako 

gidalerro ekonomikoek Aurrekontu Erregimenari buruzko Legean 

xedaturikoari erantzuten diote; hain zuzen ere, Lege horretan ezarrita dago 

gidalerroen xede nagusia dela sailek eta gastua kudeatzen duten zentroek 

uler dezaten zein testuingurutan formulatzen diren aurrekontuak eta 

orientazio argiak izan ditzaten aurrekontu horiei eman nahi zaien eduki 

ekonomikoaren inguruan. 

Gidalerro hauek testuinguru itxaropentsu batean taxutu dira. Bigarren urtez 

jarraian, BPGa haztea aurreikusten da. Hala ere, lotura askoren mende 

dagoen ekonomia global batean bizi gara, eta aurreikuspen orok bere 

ziurgabetasun-maila du. Horregatik, gidalerro hauek abian dagoen prozesu 

baten zatitzat hartu behar dira, eta ingurunean gertatzen diren aldaketak 

nahiz halakoek izan ditzaketen ondorioak aztertzen jarraituko da prozesu 

horren barruan. 
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2. GOBERNU-LANAREN TESTUINGURUA 

2.1. Testuinguru makroekonomikoa: suspertze progresiboa 

2.1.1. Aldagai ekonomikoen bilakaera eta uneko egoera 

Bi urtean jaitsiera handiak izan eta gero, 2014. urtean EAEko ekonomiak 

bere barne-produktu gordina gehitzea lortu zuen, %1,2 hain zuzen. Datu 

historikoekin erkaturik, aurrerapen xumea bada ere, nabarmendu behar da 

2014an erdietsitako tasa azken sei ekitaldietako handiena dela. Hazkunde 

horren ezaugarri nagusietako bat da ekonomiaren bultzadan barne-eskariak 

txanda hartu izana, bost urtean kanpo-sektorea EAEko ekoizpen-ehunaren 

eragile nagusia izan eta gero. Zehazki, barne-eskaria %1,1 igo zen urtean 

zehar, eta ia BPGaren gehikuntza guztia eragin zuen; kanpo-saldoak, 

bestalde, egoera neutroa izan zuen, esportazioen dinamismoa askoz 

handiagoa izan zen arren, aurreko urteetan baino, autonomia-erkidegotik 

kanpoko erosketek hura konpentsatu zutelako. Hiruhilekoka, suspertzearen 

profilak etengabeko azelerazioa agertu zuen; horrela, lehen hiruhilekoan 

urte arteko tasa %0,5ekoa izan zen, eta urte bukaerarako, ordea, 

gehikuntza %1,9koa izan zen. Horrek emaitza ona iragartzen du 2015erako. 

Ingurunearekin erkaturik, Euskadiko BPGaren hazkundeak (%1,2) ez du 

alde handirik Europar Batasunean (%1,3) eta Espainian (%1,4%) 

izandakoarekin, eta hiru hamarren handiagoa da euroguneko hazkundea 

baino (%0,9). 

Oro har, munduko ekonomiak aurreko urteetako hazkunde-erritmoari eutsi 

zion, eta, hirugarren urtez jarraian, %3,4ko gehikuntza izan zuen. Balio hori 

ez da aldentzen batez besteko historikotik, baina moderazioa dakar, ordea, 

krisiaren aurretik lortu ziren erritmo bizien aldean, halakoak %5,0era iristen 

baitziren. Beste urte batez, garapen-bideko herrialdeek egin zuten 

ekarpenik handiena hazkunderako; alabaina, herrialde horietako batzuek 

sasoia apur bat galdua zutela antzeman zen. Dena dela, herrialde garatuen 

sendotzeak konpentsatu zuen hura. Zehazki, herrialde garatu horiek %1,8 

hazi ziren 2014an, alegia, aurreko urtean baino lau hamarren gehiago, eta 

garatzeko bidean dauden herrialdeek, aldiz, beren abiada moteldu zuten, 

%4,6raino (hedapen gutxieneko datua azken bost urteetan). 
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Bestalde, Europar Batasuna %1,3 hazi zen 2014an. Agertutako profila 

suspertze handikoa izan zen, bada, aurreko bi urteekin erkatuz gero. Beste 

urte batez, euroa berezko dibisatzat duten herrialdeek emaitza xumeagoa 

erdietsi zuten, beren diruari eusten diotenek baino. Hala, bada, eurogunea 

%0,9 hazi zen, eta Erresuma Batuak (%2,8) nahiz Suediak (%2,1) zifra 

hori gainditu zuten. Euroguneko herrialde handien artean, Alemaniaren 

(%1,6) eta Espainiaren (%1,4) bultzada nabarmendu zen, Frantziaren 

euspenari (%0,4) eta Italiaren uzkurdurari (%-0,4) kontrajarrita. 

Lehen esan denez, Europar Batasunaren erritmoaren oso antzera hazi zen 

Euskadi 2014an, eta eurogunearen erritmoaren gainetik. Aurrerapen hori 

esanguratsua izan zen; izan ere, hasierako egoera negatiboagoa zen, bi 

urtez jarraian BPGa jaitsirik. Horrenbestez, 2013ko emaitzatik 2014kora ia 

hiru puntuko hobekuntza gertatu zen, Europar Batasunak zein euroguneak 

lortu zuten 1,3 puntuen aldean. 

Euskadiko ekonomiaren suspertzearekin batera, enplegu-sorrera txiki bat 

gertatu zen (%0,3); horrek amaiera eman zion aurreko urteetako 

suntsiketari. BPGaren eta enpleguaren arteko konbinazioak aditzera ematen 

du lan-faktorearen itxurazko produktibitateak %0,9ko aurrerapena izan 

duela. Ohikoa izaten denez, eraginkortasunaren hobekuntza horiek 

industrian (%2,9) eta lehen sektorean (%5,3) gertatu ziren gehienbat; 

zerbitzu-sektorean, aldiz, %0,4 baino ez zen hobetu produktibitatea, ohiko 

balioen mailan, alegia. Azkenik, eraikuntzari dagokionez, aldagai hori apur 

bat jaitsi zen, 2013ko bultzada handiaren ondoren. 

EAEko BPGaren gehikuntza barne-eskariaren sendotzean oinarritu zen; izan 

ere, bost urtez etengabeko beherakadak izan eta gero, eskari hori %1,1 igo 

zen 2013an. Kanpo-saldoaren jokabidea kontrakoa izan zen, hain zuzen ere, 

eta zenbait urtez ekonomiaren eragile nagusia izan ondoren, 2014. urtean 

ia ez zuen ekarpenik egin BPGaren hazkunderako. Horrek ez du esan nahik 

kanpo-merkataritza ahuldu zenik. Aitzitik, bai esportazioak (%3,4) bai 

inportazioak (%3,2) aurreko urtean baino dinamikoagoak izan ziren, eta 

nazioarteko merkataritzaren gainetik hazi ziren, baina inportazioen 

kenketak esportazioen ekarpen positiboa konpentsatu zuen. 
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Barne-eskariari dagokionez, azken kontsumoaren hedapenak eragin zuen 

bultzada, %1,4 gehitu baitzen, kontsumo pribatuak oso jokabide dinamikoa 

izatearen ondorioz (%1,6%); izan ere, azken horrek espektatibak hobetzea, 

inflazio txikia, kreditua eskuratzeko erraztasun handiagoa, zuhurtziazko 

aurreztearen jaitsiera eta aipatu den enplegu-igoera izan zituen bere alde, 

besteak beste. Beste alde batetik, kapital-eraketa gordina egonkortu egin 

zen (%0,0); alabaina, ekipamendu-ondasunen osagaia nabarmen gehitu zen 

(%2,2), nahiz eta gainerako inbertsioan uzkurtu egin zen (%-1,0), atzera 

ere. 

Hazkundea ekonomia-sektoreka azterturik, agerian geratzen da oreka 

dagoela Euskadiko ekonomian dauden bi jarduera-talde nagusien artean: 

industriaren eta zerbitzuen artean, alegia. Zehazki, industriaren balio 

erantsia %1,0 gehitu zen 2014an; eta zerbitzuek izan zuten aldakuntza, 

aldiz, %1,5ekoa izan zen. Bi kasuetan, balio erantsia gutxitzea ekarri zuen 

bi urteko aldia bukatu zen. Lehen sektorearen emaitza ere positiboa izan 

zen, %5,5 hazi zen-eta. Eraikuntzak, aitzitik, zazpigarren urtez jarraian 

behera egin zuen; dena dela, jaitsiera-erritmoa apur bat moteldu zuen, %-

3,0raino, eta aipatutako aldiko jaitsiera txikiena izan zuen, horrenbestez. 

Zerbitzu-adar guztiek izan zituzten gehikuntza nabarmenak beren balio 

erantsian. Administrazio publikoa, hezkuntza, osasun-arloa eta gizarte-

zerbitzuak barne hatzen dituen taldeak %2,2ko aurrerapena erdietsi zuen, 

eta urte batean ere balio erantsia gutxitu ez duen talde bakarra da. 

Merkataritzaren, ostalaritzaren eta garraioaren atala izan zen kaltetuena 

aurreko hiru urteetan, baina buelta eman zion egoerari, eta 2013ko %-

1,6tik 2014ko %1,6ra igaro zen. Barne-eskariaren sendotzea eta urte 

turistiko ona mesedegarriak izan ziren talde horren emaitza onerako. 

Azkenik, gainerako zerbitzuek izan zuten aldakuntza %1,1 izan zen, 2013ko 

galera berreskuratuta. 

Barne-kontsumoaren goraldiak ez zuen sortu tirabirarik prezioetan, eta 

BPGaren deflatorea %0,1 igo zen 2014an; horrela, lau urtez luzatu da 

inflazio txikiko aldia. Nola barne-prezioak hala kanpo-prezioak euspen 

handikoak izan ziren. Barne-eskariaren deflatorea ez zen aldatu 2013koaren 

aldean, eta esportazio zein inportazioenak negatiboak izan ziren. Bestalde, 
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kontsumoko prezioak, urteko batez bestekoari dagokionez, %0,2 baino ez 

ziren igo, eta, estreinakoz serie historiko guztian, abenduko KPIak balio 

negatiboa izan zuen (%-0,7). Nazioarteko merkatuetan petrolioaren prezioa 

merkatzeak eragina izan zuen indize orokorrean, energiaren osagaiaren 

bitartez; dena dela, azpiko inflazioak ere oso balio apalei eutsi zien, %2,0ko 

helburutik urrun. 2015eko lehen hiletan, petrolioa garestitu egin da eta 

KPIak atzean utzi ditu balio txikienak, baina urte arteko aldakuntza-tasa 

negatiboetan dirau. 

 

2.1.2. 2015-2016rako perspektiba makroekonomikoak 

Nazioarteko Diru Funtsak (NDF) eginiko aurreikuspen ekonomikoen arabera, 

munduko BPGa %3,5 haziko da 2015ean, eta %3,8, 2016an. Aurreikuspen 

horien atzean, badira perspektiba desberdinak herrialde eta eskualde 

nagusien artean. Munduko hazkundea ekonomia aurreratuen espektatiba 

hobeetan oinarrituko da, eta garatzeko bidean dauden ekonomien 

hazkundea, aldiz, moteldu egingo da, garapen-bideko zenbait ekonomiaren 

eta herrialde petrolio-esportatzaileen ekonomiaren narriadura dela medio. 

Kanpo-eskariaren sendotzeak eta finantza-baldintza moldakorrek mesede 

egingo diote garapen-bideko ekonomiaren hazkundeari. Petrolioaren 

prezioaren beherakada abantaila izango da produktu hori inportatzen duten 

eskualdeentzat. Hala ere, garapen-bideko herrialde lehengai-esportatzaileei 

dagokienez, haren hazkundea hoztu egingo da, esportazioen ondoriozko 

sarrerak gutxitzean, eta herrialde bakoitzeko berezko doikuntzen ondorioz. 

Eskualde horren hazkundea %4,3 izango da 2015ean, eta moderazioz 

azeleratuko da 2016an, %4,7raino. 

Ekonomia aurreratuek hobera egingo dute diru-politika moldakorrak, 

lehengaien prezioa merkatzea eta doikuntza fiskal moderatuagoa direla 

medio. Hazkunderik handiena Ameriketako Estatu Batuetan gertatuko da, 

%3,1eko tasarekin, batez beste, 2015. eta 2016. urteetarako. Bestalde, 

Japoniaren suspertzea motelagoa izango da, eta haren aurrerapena %1,0 

ingurukoa izango da bi urteetan, neurri batean, yenaren baloi-galeragatik. 

Hazkunde moderatuko beste eskualde bat eurogunea izango da. Han 

aurreikusten den aldakuntza-tasa %1,5etik %1,6ra bitartekoa izango da 
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2015. eta 2016. urteetarako, hurrenez hurren. Aintzat hartzen den denbora-

horizontean, hain zuzen, euroaren ahultzea, petrolioaren prezioaren jaitsiera 

eta interes-tasa txikiak ekonomia-jarduerarako mesedegarriak izango dira. 

NDFk aurreikusten du Espainia euroguneko ekonomia handien buruan 

egongo dela. Hain zuzen ere, azken hilabeteetan BPGaren hazkunderako 

perspektibak gehien handiagotu dituen ekonomia da. Zehazki, NDFk 

%2,5eko hazkundea aurreikusten du 2015erako, eta %2,0koa, 2016rako. 

Langabezia-tasa pixkanaka jaisten jarraitzea espero da, %22,6ko eta 

%21,1eko tasetara iritsita 2015ean eta 2016an, hurrenez hurren. 

Munduko susperraldia sendotzen ari da, eta makroekonomiako arriskuak 

aienatuz doaz. Hala ere, arrisku finantzarioak eta geopolitikoak areagotu 

egin dira. Ez da baztertzen Grezian krisia gertatzea, eta horrek finantza-

merkatuak ezegonkortuko dituzten ondorioak ekartzea. Litekeena da, 

halaber, Ukrainian eta Ekialde Ertainean, beste alde batzuen artean, dagoen 

ezegonkortasunak ere ondorio ekonomikoak izatea. 

Nazioarteko testuinguru horren ondoriozko egoera makroekonomikoak 

Euskadiko ekonomiaren hazkundea egonkortzea dakar berekin. Aurreikusten 

da BPGa %2,5 haziko dela 2015ean eta 2016an, enplegu-maila %1,6 eta 

%1,8 igota 2015ean eta 2016an, hurrenez hurren (enplegua lanaldi osoko 

lanpostuen arabera neurtuta, urteko batez bestekoa aintzat hartuta). 

 

Egoera makroekonomikoa, 2015-2016 

 

 2014 2015 2016 

BPG 1,2 2,5 2,5 

Azken kontsumoko gastua 1,4 2,2 1,8 

 Etxeetako kontsumoko gastua 1,6 2,6 2,1 

 Administrazio publikoen kontsumoko gastua 0,9 0,7 0,6 

Kapital-eraketa gordina 0,0 2,2 3,1 

Barne-eskaria 1,1 2,2 2,1 

Kanpo-eskariaren ekarpena 0,0 0,2 0,3 
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Lehen Sektores 5,5 7,3 6,8 

Industria 1,0 1,4 2,7 

Eraikuntza -3,0 1,0 1,6 

Zerbitzuak 1,5 2,8 2,5 

Balio erantsi gordina 1,1 2,4 2,5 

Ekoizpenaren gaineko zergak 1,7 2,4 1,8 

BPGaren deflatorea 0,1 0,1 1,0 

Enplegua 0,3 1,6 1,7 

Langabezia-tasa (batez beste) 14,9 14,0 12,9 

 

2.2. Aurrekontu-egonkortasuneko esparruaren 2016ko 

aurrekonturako 

2016ko aurrekontuak koherentea izan behar du deskribatu den egoera 

ekonomikoarekin, sektore publikoaren aurrekontu-egonkortasuna 

bermatzeko eta ekonomiaren hazkundean eta gobernuaren helburuen 

lorpenean egiten duen ekarpena areagotzeko. 

Eusko Jaurlaritzak aurrekontu-egonkortasuneko eta finantza-

iraunkortasuneko hainbat arau bete behar ditu, Europako Zerga Itunaren 

ondorioz (formalki, Ekonomia eta Diru Batasuneko Egonkortasunari, 

Koordinazioari eta Gobernantzari buruzko Ituna). 

Europako Zerga Itunaren eraginez, defizita eta zorra pixkanaka doitzeko 

ibilbide bat ezarri zen. Euskadiri dagokionez, helburua da defizita BPGaren 

%0,3 izan dadin 2016rako. 
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3. GOBERNU-LANAREN ESTRATEGIA ETA HELBURUAK 

3.1. Hazkunde iraunkorra berreskuratzea eta horren ondorioak 

pertsonengana bideratzea 

Giza garapen iraunkorraren kontzeptua filosofiatzat eta esparru 

egituratzailetzat erabiltzen da, eta gobernuaren estrategiak, helburuak eta 

jarduerak esparru horretan txertaturik daude. Filosofia horrek kontzeptu 

hauek barne hartzen ditu: (1) Giza Garapena, alegia, pertsonen aukerak 

zabaltzea ekonomiaren, gizartearen, kulturaren eta politikaren aldetik; eta 

(2) Iraunkortasuna, alegia, uneko belaunaldiaren beharrizanak asetzea, 

etorkizuneko belaunaldiek beren beharrizanak asetzeko ahalmena arriskuan 

jarri gabe. Eta bat dator Europa 2020 Estrategiarekin; hain zuzen, 

estrategia horren xedea da hazkunde adimendun, iraunkor eta 

integratzailea lortzea, enpleguan, produktibitatean eta gizarte-kohesioan 

maila handietara iristeko. 

Gaur egun gainditzen ari garen atzeraldi honen aurretik, Euskadik 

aurrerapen handiak egin zituen giza garapen iraunkorraren alorrean. 

Legegintzaldi honen hasieran atzeraldi gogorreko egoera bat zegoen. 

Egoera horretan, helburu errealista bakarra zen atzeraldi ekonomikoa eta 

finantza-eskasia giza garapen iraunkorraren adierazleen gainean egiten ari 

ziren presio handia arintzea, gizarte-politikak zein ekonomia berrindartzeko 

politikak taxutuz eta gorde beharreko atalase berriak ezarriz. Ikuspegi 

horretatik, pertsonen oinarrizko beharrizanak asetzeko bermea, 

langabeziaren aurkako borroka eta ekonomiaren sustapena 

lehentasunezkotzat jo ziren. 

Legegintzaldiak bi urte eta erdi egin ondoren, ekonomiaren egoera 

itxaropentsuagoa da. Estreinakoz, 2015eko lehen hiruhilekoan, EAEko 

ekonomiak %2tik gorako hazkunde-maila (%+2,2) lortu du, eta 2015erako 

eta 2016rako perspektiba makroekonomikoak positiboak dira. 

Finantza publikoen egoerari dagokionez, esan behar da sarrera fiskalen 

igoera, hala gertatzea aurreikustekoa izanik, defizitaren muga apalago 
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batek (%-0,7tik %-0,3ra) eta gastuaren arauaren aplikazioak 

konpentsatuko dutela. 

Hartara, Gobernuak bere helburu bikoitzari eusten dio; batetik, pertsonen 

oinarrizko beharrizanak asetzen direla bermatzea eta, bestetik, 

hazkunderako eta enplegu-sorketarako eragile gisa jokatzea. 

 

3.2. Pertsonen oinarrizko beharrizanak asetzea ezin baztertuzko 

printzipio gisa 

3.2.1. Osasun-sistema: pazientea ahalduntzea 

Osasuna funtsezko eskubidetzat hartzen da, eta pertsonen nahiz 

gizartearen bizi-kalitatea eta ongizatea determinatzen ditu. Horregatik 

eusten dio Gobernu honek, 2016ko aurrekontuen bitartez, osasun-

politikarekiko konpromisoari. 

Eusko Jaurlaritzaren asmoa da Euskadiko Osasun Sistema Publikoaren 

oinarri diren printzipioak garatzen jarraitzea: unibertsaltasuna, ekitatea, 

elkartasuna, zerbitzuen kalitatea, iraunkortasuna, eta herritarren parte-

hartzea. 

Legegintzaldi honetan, gobernuaren politika eta jarduera guztien ardatza 

pertsonak direla kontuan hartuta, “Osasuna, pertsonen eskubidea, guztion 

ardura. Euskadirako Osasun Politikak” 2013-2020rako Osasun Plana abian 

jarri zen, hurrengo urteetan jarraitu beharreko ildoak eta aintzat hartzeko 

lehentasunak zehazteko tresna gisa, osasuna politika publiko guztietara 

eramateko helburuz, sailen, erakunde eta sektoreen arteko izaera izanik. 

Eta plan horren barruan, hain zuzen, kokatzen dira 2016rako aurrekontuan 

aurreikusitako jarduerak, pertsonei kalitateko osasun-zerbitzuak 

ematearren, osasunaren arloan emaitza onak lortuta, eta eraginkortasun 

eta eragimeneko maila handienekin jardunda. 

Euskadiko osasun-sistema publikoaren bereizgarriak dira profesional-talde 

bikaina izatea, ikerketari maila handian eustea eta kudeaketa-teknika 

berriak bereganatzea; horrez gain, herritarrek oso ongi balioesten dute, eta, 
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gaur egun, erreferentziazkoa da gure inguruneko herrialdeetako osasun-

sistemetan. 

Eusko Jaurlaritzak 2016rako osasun-politikan dituen lehentasunak dira 

osasun-arloko desberdintasunak gutxitzea, bereziki gizarte-egoera 

ahuleneko kolektiboetan, osasunaren gainean eragina duten politika 

publikoak aurrera eramaten laguntzea, zahartzearen erronkari kalitatez eta 

eraginkortasunez aurre egitea, pertsonen parte-hartzea eta autozainketa 

bultzatzea, ikerketa eta berrikuntza sustatzea, arreta soziosanitarioa 

sendotzea, osasuna sustatzeko kulturari lehentasuna ematea, eta bizimodu 

osasuntsurako kultura sustatzea. Hori guztia erakundeen lan koordinatuaren 

bidez aurrera eramatekoa da, bai eta pertsonen engaiamenduaren bidez 

ere, eragile aktibo, kontzientziatu eta beren osasunarekiko konprometituak 

diren aldetik. 

Funtsezkoa da ibilbide luzeko lan pedagogikoa egiten jarraitzea, hala 

osasun-gaietan nola pazientearen ahalduntzean. Egun, herritarrek gero eta 

arreta pertsonalizatuagoa eta eskuragarriagoa izaten dute, onlineko tresnei 

esker; herritarrekiko komunikazio-bide berri horiek egunean 24 orduko 

arreta jarraitua eskaintzen dute. Horrek guztiak sendotu egiten du 

herritarrek beren osasun-sisteman duten konfiantza. 

2016an, BioGurutzeta biomedikuntzako ikerketaren elitean sartu eta gero, 

ziurtagiri ofiziala eskuratu baitzuen Osasun Ikerketako Institutu gisa, 

aurrekontuak osasun-arloko berrikuntza eta ikerketarako sostengua ematen 

jarraituko du, osasuna hobetzeko ezagutzaren sortzaileak diren aldetik. 

Biogurutzeta eta Biodonostia osasun-ikerketako institutuek, Bioarabak, 

Basurtuko eta Galdakaoko ikerketa-unitateek eta beste osasun-erakunde 

batzuek, Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna Fundazioak (BIOEF) lagunduta, 

ikerketaren eta berrikuntzaren arloan duten ahalmena funtsezko 

lehiakortasun-bektorea da Euskadiren moduko lurralde batentzat. 

Jaurlaritza honen apustua biozientziak/osasuna binomioa garatzearen 

aldekoa da, RIS3 Euskadi Espezializazio Adimenduneko Estrategiaren 

lehentasunezko hiru eremuetako bat izanik, eta, hor, osasun-sistema 

funtsezko oinarrietako bat da. Osasun-sistemaren gaitasunetatik ahalik eta 

eraginik handiena erdiesteko, berrikuntza-filosofia irekia eta ikuspegi 
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traslazionala behar dira, besteak beste. Osasun-sistemak RIS3 estrategiara 

egin beharreko ekarpena osasun-arloko ikerketa eta berrikuntzaren 

estrategiarekin bideratzen da; hain zuzen ere, haren helburua, osasuna 

hobetzeaz gain, aberastasun eta garapen sozioekonomikoa sortzea ere 

bada, herrialdeko zientziaren eta teknologiaren arloko zein enpresa-

munduko eragileekin indarrak batuta. 

 

3.2.2. Hezkuntza-sistema ekitatiboa, inklusiboa eta kalitate 

integralekoa 

2016ko aurrekontuek lehentasunezkotzat dute hezkuntza-politika, 

hezkuntza ongizate-estatuaren funtsezko oinarria delako, eta Euskadiko 

giza eta gizarte-kapitala eratzeko tresna estrategikoa, bizitzarako behar 

diren gaitasunak bereganaturik. 

Jaurlaritzak badu, horretarako, hezkuntza- eta pedagogia-ereduaren 

esparrua, Heziberri 2020 Planeko proiektuetako lehena. Gaitasunen 

araberako hezkuntza-eredua da, eta hura hezkuntza-etapetako (Haur 

Hezkuntza, Derrigorrezkoa, Batxilergoa) curriculum-dekretuetan jasotzen 

ari da (bigarren proiektua). 

Hezkuntzaren Euskal Legearen proiektua onartzeko behar diren pausoak 

ematen diren bitartean, Jaurlaritzak ildo estrategikoak landuko ditu, eredua 

ikastetxe eta ikasgeletan aplikatzeko beharrezkoak diren aginduak, gidak 

eta tresnak, 2015-2020rako bikaintasuneranzko hobekuntza-plan batean, 

ikasle guztiak, oro har, hobe daitezen ahalbidetzeko, hots, bikaintasunean 

eta ekitatean aurrera egiteko. 

Bizitzan zehar gai izate aldera, ikasle bakoitzak bere gaitasunak ahalik eta 

gehiena gara ditzan ziurtatzeko erabili nahi diren ildo estrategikoak hauek 

dira: 

1. Hasierako eta etengabeko prestakuntza, Prest_Gara Planaren 

bidez, ikastetxe bakoitzeko hezkuntza-komunitatearen testuingurura 

egokituriko prestakuntzarekin. 
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2. Elebitasuna sendotzea hezkuntza eleaniztun baten testuinguruan, 

euskara dela ardatz nagusia; horretarako, irakasleetako askok 

atzerriko hizkuntza batean prestatu beharko dute. 

3. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren arreta: programa 

indargarri guztiak sartzen dira hor, bai eta Hamaika Esku programa 

ere. 

4. Material didaktikoak atondu eta erabiltzea, inprimatuak zein 

digitalak. 

5. IKTak irakaskuntza eta ikaskuntzako prozesuetan txertatzea, 

Sare_Hezkuntza Programaren bitartez. 

6. Ikasleriaren eta hezkuntza-sistemaren ikerketa eta ebaluazioa: ildo 

honen barruan, 2015. urtean Lehen Mailako Hezkuntzako 3. eta 6. 

ikasmailen diagnosi-ebaluazioak egingo dira. 

2016ko aurrekontuek irakasleen lan-baldintzak gordeko dituzte. 

Ordezkapenak 275 ikasle-postu berritarako aurten gauzatutako lan-

eskaintza publiko bikoitzarekin indartuko dira. Horrez gain, ikasle/gela eta 

irakasle/ikasle ratioak mantenduko dira. 

Beken politika EAEko errealitate sozioekonomikora egokituko da, ekitatea 

bultzaturik euskal ikasle guztientzat, goi-mailako ikasketak eta hizkuntza-

gaikuntza bukatu arte. 

Hezkuntza Sailak Genero Berdintasunerako Planaren gidalerroak ezartzen 

lagunduko du, eta hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko 

plana hedatuko du, bazterkeriazko jokabideak desagerrarazteko eta 

elkarbizitza harmoniatsua sustatzeko. Halaber, Lehendakaritzarekin batera 

jardungo du Bake eta Bizikidetza Plana ikasgeletan bultzatzen. 

2016. urtean, Oinarrizko Lanbide Heziketa ezarri beharko da, Euskal 

Administrazioak, LOMCEtik eratorrita, ezarritako ereduari eta araudiari 

jarraituz. 

Lanbide Heziketaren IV. Planaren neurriak ezartzen jarraituko da, eta 

Euskadiko Lanbide Heziketaren Legea onartuko da (aurreproiektuaren aldian 

gaur egun). 
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Lanbide Heziketaren Legearen proiektuak xedetzat du Euskadi egoera ezin 

hobean kokatzea Europako eredu ekonomiko berrian, hazkunde adimentsu, 

iraunkor eta integratzailean oinarritzen den eredu batean, hain zuzen. 

Asmoa da esparru-lege gisa era dadin, Lanbide Heziketaren politiken 

helburuak eta kudeaketa erabili beharreko tresnak zehazteko. Plan berria 

erreferentziatzat harturik, prestakuntzarako, berrikuntzarako eta 

ekintzailetzarako gune konbinatu bat antolatzen saiatuko da, enpresen eta 

pertsonen beharrizan guztiak batera aintzat harturik, era global eta 

malguan. 

Hezkuntza-arloaren eta lan-arloaren arteko bereizketa tradizionala 

gainditzea da asmoa, sistema koherente bat eratzeko eta hezkuntza-

sistemak lanbide-heziketan nahiz, oro har, enplegurako heziketan dituen 

eskumenak koordinatzeko. Azken batean, lanbide-heziketa malgua eta 

Lehen Aukera programa eskaintzea. Heziketa-zikloetarako ekipamendu 

berriak eskuratuko dira, eta Teknika programarekin lan-materiala 

modernizatuko da. 

Horrez gain, eta bukatzeko, 2016ko aurrekontuak apustu egiten du 

Euskadin ezagutzaren aurrerapena bermatzeko zientzia-politika bati 

eustearen alde, ekoizpen-sistemaren eskaerei ere erantzunez, Euskadi 2020 

Zientzia eta Teknologiarako Planeko aurreikuspenekin bat etorriz. Zientzia-

politika 2015-2018ko Unibertsitate Planaren arabera eramango da aurrera, 

Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroei (BERC) sostengua emanik eta 

Ikerbasqueren jarduera nagusiari eutsirik. 

Unibasq Euskal Kalitate Agentziak Euskal Unibertsitate Sistemaren 

eraginkortasuna eta kalitatea ikuskatuko ditu, eta lagunduko du EAEko 

unibertsitateek, gero eta kalitate handiagoa baitute, bikaintasunerantz 

aurrera egin dezaten, nazioarteko rankingetako postuetan gora egin 

dezaten, eta Nazioarteko Bikaintasun Campusa sendo dezaten. 

 

3.2.3. Hizkuntza-politika: Euskara, bizikidetzarako hizkuntza bizia 

2013-2016ko Euskararen Agenda Estrategikoak zehazten du Eusko 

Jaurlaritzak X. legegintzaldi honetan hizkuntza-politikaren alorrean izango 
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duen jarduera. Agendak “Euskara 21. Itun berri baterantz” agiria hartzen du 

erreferentzia gisa. Agiri horren oinarriak, hain zuzen, Euskararen Aholku 

Batzordeak ezarri zituen, parte-hartze handiko gogoeta-prozesu batean, eta 

legegintzaldi honetarako gobernu-programaren barruan daude. Orobat, 

Euskara Sustatzeko Ekintza Planean (ESEP) oinarritzen da, eta honek ere 

aurreko agirian jasotako proposamenak aplika daitezela proposatzen du. 

Agenda 2014ko ekainean onartu zuen Gobernu Kontseiluak, eta 

jendaurrean ezagutarazi zen. Eusko Jaurlaritzak, legegintzaldian zehar, arlo 

honetan aurrera eramango dituen ekintza guztiak biltzen ditu, bi hizkuntza 

ofizialen artean oreka lortu nahian. Lau plan ere gehitu dira: Eusko 

Jaurlaritzan, Osakidetzan eta justizia-administrazioan euskara erabiltzeko 

plan bana, eta EITBn euskara sustatzeko plana. Eta aurki Ertzaintzakoa 

gehituko da, Legebiltzarrari dagoeneko aurkeztu zaio-eta. 

Agendak hiru helburu estrategiko ditu (ezagutza, erabilera eta kalitatea), 

eta 13 lan-ildo zehazten ditu, 34 ekimenetan eta 168 ekintzatan antolaturik. 

Ekintza horietatik, erdiak baino gehiago bazeuden martxan 2014. urtearen 

bukaera aldean, eta espero da %80 baino gehiago hala egotea urte hau 

bukatzean. 2016. urtearen amaieran, ekintzen %90 baino gehiago martxan 

egongo dira jada. 

Helburu estrategiko bakoitzak jarduera-eremu batzuk ditu. Euskararen 

ezagutzaren helburuan, familia-transmisioa, irakaskuntza eta euskalduntze-

alfabetizatzea lantzen dira. Euskararen erabileran, administrazioaren 

esparrua, arnasguneak, esparru sozioekonomikoa, eta aisia eta kirola 

sartzen dira. Azkenik, euskararen kalitatea bilatuko da liburugintzan, 

kulturgintzan, publizitatean, euskararen corpusaren plangintzan, 

hedabideetan, informazioaren eta komunikazioaren teknologietan, 

sentsibilizazio eta motibazioan, barne-proiekzioan, eta kanpo-proiekzioan. 

Eremu bakoitzerako, ebaluazio-adierazle batzuk zehazten dira. 

 

3.2.4. Kultura: giza garapenaren funtsezko elementua  

Jaurlaritzak hiru lan-ildo nagusien aldeko apustua atxikitzen du: 

sorkuntzaren eta kultura-industrien bultzada, trakzioa eragiten duten 
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ekitaldi eta erakundeen sostengua, eta kultura eskuragarri egiteko politikak, 

“ordenatu eta partekatu” goiburu bikoitzaren azpian betiere, ezinbesteko bi 

balio direla irizten baitzaie erakundeen maila guztietatik artatzen den 

sektore batean, non beharrezkoa den kulturako eragile profesionalekiko 

harreman estua. 

Kultura-industrientzako laguntza mantentzen dugu, hurrengo urteetarako 

kultura-politikak izango dituen aldaketak zehaztuz, sektorea izaten ari den 

eraldaketa sakonari erantzunda. Nazioartekotzea errazten jarraituko dugu, 

berezko proposamenak eginez azpisektore bakoitzerako. Elkarrizketa 

konplexuagoa eta osoagoa bideratuko dugu, kultura industriak ez ezik, 

sorkuntza-industriak ere barne harturik. 

Trakzioa eragiten duten erakunde eta ekimenen bultzadak zentzu osoa 

bereganatzen du, baldin eta, ez bakarrik halakoa hartzen duen hiriari, baizik 

eta dagokion sorkuntza- eta industria-sektoreari lotzen bazaio. Ekitaldi eta 

industria trakzio-eragileek gure sorkuntza-testuinguruko eragileekin lotura 

sendoagoa izan dezaten ahalegintzen jarraituko dugu. Urte honetan, 

Guggenheim Bilbao Museoak garrantzi berezia izango du, Guggenheim sare 

globalean duen rola berrindartzeko eta sakontzeko aldi batean; bai eta 

Tabakalerak ere, Donostian, funtzionamenduko lehen urte osoa egingo 

baitu, DSS2016 bere jarduerako urte nagusian egoteaz gain. 

Eusko Jaurlaritzaren kultura-politikaren hirugarren ardatz nagusia kultura 

eskuragarri egitea da, pertsonak, herritarrak, gure kultura-politiken 

erdigunean kokaturik. Lan-ildo hori lotuta dago kulturan funtzio publikoa 

berrindartu eta birdefinitzearekin: e-liburutegia, Euskadiko irakurketa-sare 

publikoa berrindartzeko estrategia digitala bigarren fasean sartzen da, 

herritarrek zein diasporako euskaldunek protagonismo handiagoa 

bereganatuta. Era berean, digitalizazio-prozesuei eta zerbitzu komunei 

(emsime, liburuklik edo integra, besteak beste) dagokien hurrengo fasea 

erabiltzaileak erdigunean kokatuz planteatuko da. Kultura-ondare 

immaterialerako esparru estrategiko bat zehaztea proposatzen da, 

herritarren laguntza/ekarpena antolatzeko. Kulturaren eskuragarritasunaren 

beste alderdi bat da herritarrek EAEko ekoizpen kulturala ezagut dezaten 
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sustatzea. Horretarako, komunikazioko eta sustapeneko politikei ekingo 

diegu, kultura-sektoreen eta EITBren arteko elkarlanaren bitartez. 

“Ordenatu” irizpidearekin bat etorriz, Legebiltzarrari kulturarekin zerikusia 

duten bi legeak aurkezten zaizkio: Agiri eta Agiritegiei buruzko Legea eta 

Kultura Ondareari buruzko Legea. "Ordenatu eta partekatzeko" irizpideari 

jarraitzeko, lanean jarraitzen dugu sektore arteko eta erakunde arteko 

foroan; "Kultura Auzolanean" deitu diogu, eta garrantzizko emaitzak 

ematen ari da. 

Kirolaren arloan, planteatu diren bi legeak funtsezkoak dira: Kirol-lanbideak 

Betetzearen gaineko Euskal Autonomia Erkidegoko Legea, eta dopinari 

buruzko legerako egokitzapena. Halaber, goi-mailako kirola, BAT (Basque 

Team) marka, euskal selekzioak, Euskadi-Basque Country, eta euskal kirol-

selekzio nazionalen aitormena sustatzen jarraituko dugu, berdintasun-

esparru batean, eta dopinaren aurrean zero tolerantzia izaten, betiere. Aldi 

berean, EAEko kirol-federazioak optimizatzeko lana indartuko dugu. 

Mugiment proiektuaren bidez, jarduera fisikoa bultzatuko dugu gizartearen 

ongizaterako funtsezko ardatz gisa, bai eta sedentarismoa saihesteko ere, 

horixe izango baita arazo nagusietako bat gure gizartearen etorkizun 

hurbilean. Jarduera fisikoaren eta kirol-enpresen sektore baten definizioa 

eta ikusgaitasuna nabarmendu nahi dugu bereziki, gizartean eta ekonomian 

garrantzizko pisua izanik, antolaketa hobearen eta profesionalizazio 

handiagoaren beharrean baitago. 

"Gazte Bizhitza" plataformaren bitartez, zerbitzu hobea eman ahal izango 

dugu gure gazteek emantzipatzeko duten nahiari erantzuterakoan, 

Jaurlaritza guztiaren lanak koordinatuta, zeharkakoa eta zerbitzua 

ematekoa izango den ikuspegi batetik, Euskadiko gazteak hobeto ezagutzea 

eta haiekin elkarrizketa zuzenagoa izatea ahalbidetuta horrela. 

 

3.2.5. Egoera ahuleneko pertsonentzako gizarte-laguntza 

Gizartearen eraikuntzan funtsezko rola dute ongizate ekonomikorako 

eskubideak eta guztientzako proiektu sozial bat osoki partekatzeko 



 
 

17 

 

eskubideak, bizitza duin bat izanez, Euskadiko gizartean dauden 

estandarrekin bat etorriz. 

Gizarte-zerbitzuak ongizate-estatuaren laugarren oinarria dira, 

hezkuntzarekin, osasun-sistemarekin eta pentsio-sistemarekin batera. 

Gizarte Zerbitzuei buruzko Legea, Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak 

Bermatzeko Legea eta Familiei Laguntzeko Legea dira gizarte-politikak 

euskarritzat dituen funtsezko oinarriak. Aurrera egin behar da Gizarte 

Zerbitzuei buruzko Legea garatzen, eta, horretarako, foru-aldundiekin eta 

udalekin batera lankidetzan egin behar da aurrera arau-esparru bat 

taxutzen, gizarte-zerbitzuei estaldura emateko, halakoak dagoeneko 

handiak izanik, eskura dauden aurrekontu-baliabideen barruan. 

Gainera, Eusko Jaurlaritzak hirugarren sektorearekiko lankidetza sustatuko 

du 2016ko aurrekontuan. Harreman hori ahalbidetzeko funtsezko elementu 

bat izan da Euskal Autonomia Erkidegoko Hirugarren Sektore Sozialari 

buruzko Legearen proiektua egitea. Lege hori Legebiltzarrean dago, onar 

dadin, Jaurlaritzaren barruko izapideak bete eta gero. Lege horren 

helburuak dira hirugarren sektorearen eraketa ahalbidetzea, dagozkion 

antolakundeak eta sareak identifikatuta eta haien ezaugarriak 

nabarmenduta, sektorea bera sendotzea, eta halakoen arteko zein haien eta 

sektore publikoaren arteko lankidetza bultzatzeko neurriak ahalbidetzea. 

Horrez gain, Legeak urtebeteko epea ezartzen du, onartzen denetik 

zenbatzen hasita, Eusko Jaurlaritzak Euskadin hirugarren sektore soziala 

sustatzeko estrategia bat prestatu eta onar dezan. 

Plangintzaren arloan, 2015-2018 aldirako Gizarte Zerbitzuen Plan 

Estrategikoa nabarmendu behar da. Era berean, 2015-2020rako Zahartze 

Aktiborako Euskal Estrategia prestatzen ari da. Biztanleriaren zahartzea 

gizarte aurreratuen arrakasta da, bai eta, aldi berean, erronka bat ere. 

Adineko pertsonak subjektu nagusiak dira administrazio publikoarentzat, 

osasun-arloan eta gizarte-babesean bereziki. Zahartze aktiboa ariketa 

fisikoaren edo soziabilitatearen sustapena baino zerbait gehiago da; era 

aktiboan zahartzen direnek ikasteko, gozatzeko eta inguruan duten guztian 

parte hartzeko ahalmenari eusten diote, antolaturik eta beren egoera zein 

ingurukoena hobetzen ahalegindurik. 
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2016ko aurrekontuak, eskura dauden baliabideen barruan, familientzako 

gizarte-laguntzak mantenduko ditu, bai eta gizarte-egoera ahulenekoen 

garapen komunitarioa sustatzen duten laguntza guztiak ere; aldi berean, 

gizarte-politiken eta onarturiko laguntzen kontrola eta jarraipena 

planteatuko da, gizarte-iruzurra kontrolatzeko neurriak bereziki aintzat 

hartuz. 

Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 

Legean jasorik, gizarte-babeserako politika gizarte-kohesiorako tresna 

garrantzitsua izan da ekonomia-krisiaren aurrean; horri esker, Euskadik 

berdintasunezko gizarte baten profilari eutsi ahal izan dio, pobreziako eta 

desberdintasuneko adierazleak Europar Batasunekoen azpitik dituela. 

Eskubide bikoitzeko eredu bat: batetik, bizitzako oinarrizko beharrizanak 

asetzeko besteko diru-baliabideak (Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta, 

Etxebizitzarako Sari Osagarria eta Gizarte Larrialdietarako Laguntzak direla 

medio); eta, bestetik, gizarteratzeko eta laneratzeko laguntza 

pertsonalizatuak izatea, bazterketaren kronifikazioa saihesteko eta 

gizarteratzea sustatzeko. 

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren barruan ematen diren ekintza 

zuzeneko zerbitzuei dagokienez, Eusko Jaurlaritzaren ardurapean daudenak 

dira telelaguntzako zerbitzua, EAEko hiriburuetan kokaturiko familia-

bitartekotzako hiru zerbitzuak, eta informazio eta orientazio zerbitzuak 

(haur eta nerabe babesgabeentzako informazio sozialeko zerbitzua eta 

etxeko edo sexuan oinarritutako indarkeriaren biktima diren 

emakumeentzako informazio eta laguntza zerbitzua). Zerbitzu horiek 

guztiak etengabe eman beharko zaizkie hartzaileei, eta dagozkien 

aurrekontu-sailetan jasoko dira 2016ko ekitaldirako.  

Gizarte-zerbitzuak sustatu eta eskarira egokitzeari dagokionez, Eusko 

Jaurlaritzak gizarte-osasuneko eta gizarte-hezkuntzako zerbitzuak elkartzen 

diren esparruan lankidetza-mekanismoak gara daitezen bultzatuko du, 

zerbitzu integralagoa eta kalitate handiagokoa emateko xedez, esku-

hartzeetan sektoreen arteko koordinazioa bilatuta, bikoiztasunak saihestuta 

eta eraginkortasun- zein eragimen-mailak hobetuta. 
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3.2.6. Familientzako laguntza eta jaiotzak sustatzea 

Seme-alabak ardurapean dituzten familientzako laguntza ekonomikoez gain, 

eta lana eta familia bateratzeko laguntzez gain, Gobernuak familiei 

zuzenduta garatutako politikaren testuinguruan, eta Gobernuaren 

borondatearen zein arlo horretan ikusitako beharraren ondorioz, Familiei 

Laguntzeko eta Jaiotzak Sustatzeko Euskal Estrategia diseinatzen ari da. 

Estrategia horrek familietan eta haurretan inbertitzea ekarriko du. Haren 

beharraren funtsa da familiei laguntza integral, koordinatua eta behar beste 

baliabidez hornitua emateko estrategia erabakitasunez bultzatu duten 

herrialdeek bakarrik izan dutela gaitasuna jaiotza-krisiari aurre egiteko eta 

biztanleria-piramidea zuzentzeko. Errealitatea larria da Europa guztian, eta 

bereziki Euskadin; izan ere, hemen aldi berean ditugu munduko bizi-

itxaropen luzeenetako bat eta ugalkortasun-indize sintetiko txikienetako 

bat. 

3.2.7. Etxebizitza-politikaren izaera soziala 

Etxebizitza-programaren 2016rako aurrekontuak programaren baliabide 

material, ekonomiko eta finantzarioen eraketa izango du helburutzat, 

ekitaldirako tarteko helburuez gain, 2013-2016ko Etxebizitza Plan 

Zuzentzaileak (indarrean) ezarririko orientazio estrategiko bikoitza 

gauzatzeko. 

Orientazio estrategiko hori alokairura eta birgaikuntzara bideratuta dago, 

halakoak etxebizitza-politikaren ardatz nagusitzat hartuta, eta bere 

koherentzia inoiz baino gehiago agertzen du egungo garaiotan. Gainera, 

2016tik aurrera etxebizitzaren alorrean gerta daitezkeen aldaketetarako 

bereziki egokitua ematen du. 

Lehen helburu estrategikoa da alokairu-parkearen presentzia areagotzea, 

etxebizitza-beharrizanak konpontzeko formula gisa, hainbat aldetatik: 

eraikuntza berria, hutsik dauden etxebizitzak erakartzea, eta alokairua 

ordaintzeko zuzeneko laguntzak. 

Bigarren helburu estrategikoa da eraikuntzak birgaitzeko eta hiriak 

berroneratzeko eta zaharberritzeko politika ezartzea, konponbide eraginkor, 

iraunkor eta etorkizuneko gisa. Etxebizitzak Birgaitzeko 2013-2016 aldirako 
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Renove Planak enplegua sortzeko, energia aurrezteko eta gizarte-kohesioa 

sortzeko estrategia aurrera eramaten jarraituko du, iraunkortasunezkoa eta 

integratzailea den birgaitze-politika baten bitartez. 

Halaber, sektore honetan parte hartzen duten eragile sozial eta 

ekonomikoen ugaritasuna dela-eta, administrazio eta eragile publiko 

guztiekiko koordinazioa hobetzen jarraituko da, baina, era berean, baita 

eragile pribatuekikoa ere, etxebizitza-politikak eraginkortasun eta efizientzia 

handiagoak izan ditzan erdiesteko. 

2016ko ekitaldia funtsezko urtea izango dela aurreikusten da, etxebizitza-

azpisektorea suspertzeari dagokionez; hala, bada, etxebizitza-arloko politika 

publikoen orientazio estrategiko zuzenak eta, estrategia horretan, eragile 

publiko eta pribatuen ekintzak koordinatzeak, oraingo Etxebizitza Plan 

Zuzentzaileak (2013-2016) proposatzen duen moduan, enplegua eta 

ekonomia-jarduera sor daitezen bultzatuko dute, balio adierazgarri 

batzuetan, 2008an hasitako krisi luze eta gogorrak sektorean utzitako 

ondorioak gainditu eta gero. 

Ongizate ekonomikoaren bilaketak lotura unibokoa du guztientzako proiektu 

sozial bat partekatzeko eskubidearekin, non, ongizate-estatuaren gizarte-

politikak dauzkan elementuen artean, etxebizitza-politika beste elementu 

bat den eta gizarte-kohesioa lortzeko xedea duen. 

 

3.2.8. Berdintasuna: zeharkako elementu estrategikoa  

Eusko Jaurlaritzak bere gain hartzen du berdintasunaren arloan izandako 

lorpenak sendotzeko eta aurrerapen berria bultzatzeko konpromisoa, Nazio 

Batuek ezartzen duten Genero Berdintasunaren Indizean munduko 

herrialdeen artean Euskadi goi-goiko postuetan kokatzeko helburua 

berretsirik. 

Konpromiso horiek zehaztu eta betetzeko erabiliko den bitartekoa EAEko 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Plana izango da, Gobernu 

Kontseiluak 2013ko abenduaren 30ean onartua. Plan horretan jarduera-

ildoak eta gidalerroak daude jasota, Euskadiko botere publikoek 

berdintasunaren arloan aurrera eramaten duten jarduera orientatzeko, 
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bizitza politiko, ekonomiko, kultural eta sozialeko esparru guztietan 

berdintasun errealean aurreratzea lortze aldera. Esku hartzeko ildo eta 

gidalerro horiek garatzeko, Eusko Jaurlaritzako sail bakoitzak bere plan 

estrategikoa prestatu du legegintzaldi honetarako, zeinek bere esku-hartze 

estrategiak eta jarduerak zehazturik. 

 

3.3. Hazkundea eta enplegua 

3.3.1. Enplegu-politika aktiboak 

2014-2016ko Enplegu Plana Euskadi ekonomiaren aldetik bizitzen ari den 

egoera zailari erantzuna emateko sortu da, eta berebiziko rola ematen die 

enplegurako heziketaren arloko jarduerei, langabeentzat direla zein 

landunentzat direla, bai eta gazteen enplegua sustatzeko jarduerei ere; 

betiere, kontuan hartzen da egoera bereziki ahulean dauden kolektiboez 

arduratzea, hala nola, luzaroko langabeez edo desgaitasunen bat duten 

pertsonez, tokiko eta eskualdeko enplegu-planen bitartez, enplegua 

bultzatzeko beste neurri batzuen artean. Enplegu-politika aktiboen 

dinamizazioa, ekintzailetza eta prestakuntza ezinbestekoak dira 

enpleguaren aldeko estrategia eraginkor bat aurrera eramateko. 

2016an, arreta berezia jarriko da gazteak eta gizarte-egoera ahuleneko 

kolektiboak (desgaitasunen bat duten pertsonak, 45 urtetik gorakoak, 

gizarte-bazterketaren arriskuan daudenak, eta luzaroko langabeak) lan-

merkatuan sartzea bultzatzen duten politiketan, bai eta lana eta familia 

bateratzea ahalbidetzeko neurrien sustapenean ere. Gazteen enplegurako 

babesa haien enplegagarritasuna eta laneratzea lortzera bideraturik egongo 

da, lehen lan-aukera, autoenplegua eta bikaintasunerako eta diziplina 

askoko prestakuntza sustatuz. 

Enplegurako lanbide-heziketa da administrazio batek ezar dezakeen politika 

aktibo nagusietako bat, langabeziaren, maila txikiko prestakuntzaren eta 

lanpostua galtzeko arriskuaren aurka borrokatzeko. Lanbide-Euskal Enplegu 

Zerbitzuak, politika hori ezartzen duen eragilea den aldetik, enplegu-

eskatzaile bakoitzari plan integral eta pertsonalizatua eskainiko dio, haren 

profil profesionalarekin bat datozen programak erabiliz; halaber, pertsonei 
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lagundu egingo zaie lan-bilaketan, aholku emanez, orientatuz, eta 

prestakuntzazko ekintzekin lagunduz. Hori guztia estu loturik egongo da 

enpresen beharrizan errealekin eta laneratzean esku hartzen duten eragile 

guztien ekarpenarekin. 

Halaber, Lanbide Heziketako Sistemaren eraldaketa sustatuko da, 

enplegagarritasunera eta lehiakortasunera era argiagoan bideratze aldera, 

lanbide-heziketa malguaren bitartez, ikas-ekinezko eredu berri bat sortzeko, 

Lanbide Heziketako IV. Euskal Planean jasoa. Enplegagarritasuna askoz 

profesionaltasun konplexuago baterantz bilakatzen ari da, eta hark 

pertsonek gero eta prestakuntza-maila handiagoa izan dezatela eskatzen 

du. Eraldaketak etengabe gertatzen ari direla ikusten da, eta halakoak 

gizarte-eredu desberdin bat eratuz doaz pixkanaka, egiturazko aldaketa 

sakonak, konplexutasuna eta ziurgabetasuna eraginda. Eraldaketa horiek 

egin ahal izateko, pertsonek berebiziko garrantzia hartzen dute. 

Ikasleak laneratzeko prozesua zailtasunez betetako aldia igarotzen ari da, 

gizartearen egoera ekonomikoa dela kausa. Eusko Jaurlaritzak 

unibertsitateko zein lanbide-heziketako ikasleak enpresetan sartzea 

bultzatzeko ekintzak jarriko ditu abian, esperientzia profesionala lor 

dezaten, haren bitartez lan-merkatuan sartu ahal izateko. Era berean, 

ikasketak bukatu dituzten lanbide-heziketako ikasleek enpresak sortzea 

bultzatuko da, prestakuntza-zentroen laguntzarekin. Ikasleak gaituko dira 

enpresetara, ezagutza teknikoez gain, berrikuntzaren eta hobekuntzaren 

alorreko gaitasunak ere eraman ditzaten. 

 

3.3.2. Egiturazko lehiakortasun politikak, hazkunderako eta 

enplegu-sorketarako eragile gisa 

- Zientzia eta berrikuntza, espezializazio adimenduneko 

estrategia bultzatzeko 

Iragarritako konpromisoa betez, Jaurlaritzak 2020rako Zientzia eta 

Teknologia Plana onartu zuen 2014ko abenduaren 16an. Horrela, Ikerketa 

eta berrikuntza bultzatzeko esparru estrategikoa indartzeko funtsezko 

ekimenak osatu ziren, bi urteren faltan legegintzaldi hau bukatzeko eta 
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EAEko ekonomiak, azkenik, hazkunde nabarmena izango duenean, atzeraldi 

bikoitzaren ondoren. 

Hain zuzen ere, Euskal Berrikuntza Sistemaren gobernantzaren 

erreformaren ondoren –Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal 

Kontseilu (ZTBEK) berriarekin–, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako 

Euskal Sarearen berrantolaketaren ondoren –espezializazioko, 

bikaintasuneko eta I+G jardueraren mixean harreman-eredu batean 

oinarrituta kokatzeko irizpideen arabera–, pizgarriak berriz diseinatu eta 

ZTBESko eragileak finantzatzeko eredu bat definitu ondoren eta 

hautatutako espezializazio-eremuekin lerrokatu ondoren, ZTBP berria 

estrategia baten burutzapena da, eta ondorengo ildo nagusiak ezartzen 

ditu: 

 Espezializazio adimenduneko estrategia bultzatzea, zientziaren, 

teknologiaren eta berrikuntzaren bitartez, Euskadiko erronka sozialei 

erantzuna emateko. 

 Industriaren lidergoa indartzea, lankidetza publiko-pribatuaren 

bitartez. 

 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Sistemaren bikaintasuna 

igotzea. 

 Giza kapitalaren garapena bermatzea, zientzian, teknologian eta 

berrikuntzan. 

Ildo horiekin, hiru espezializazio-lehentasunak (energia, fabrikazio 

aurreratua, eta biozientziak eta osasuna) eta lau aukera-eremuak 

(nekazaritzako elikagaien industria; lurralde-plangintza eta hiri-

berroneratzea; aisia, entretenimendua eta kultura; eta ekosistemen 

inguruko jarduerak) definituta, zientziaren eta teknologiaren arloko politika 

garapen ekonomikorako politikarekin bateratzen duen estrategia-diseinua 

burutzen da. 

2016. urteari begira, funtsezko eremu batzuetan dagoeneko bultzada hartu 

duen estrategia hori hedatzen jarraitu beharko da. Hala, bada, fabrikazio 

aurreratuaren arloan, sektore eolikoari eta aeronautikoari dagozkion 

zentroak abian jarri dira dagoeneko. Bikaintasunezko ikerketari dagokionez, 
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BERC zentroak (Basic Excellence Research Centers) finantzatzeko lau urteko 

programa aurrera eramaten jarraituko da; programak bederatzi erakunde 

barne hartzen ditu, beste hiru zentrora zabaldu eta gero (BCMaterials, 

Achucarro eta Polymat), UPV/EHUko puntako zenbait ikerketa-zentro, 

zientzia-sistemara ekarpen handia egiten diotenak, sartzearen ondorioz. 

Halaber, ZTBESaren berrantolaketa gauzatzeari dagokionez, esan behar da 

Ikerketa Kooperatiboko Zentroak, Zentro Teknologikoak, Enpresetako I+G 

Unitateak eta ZTBESko gainerako eragileak finantzatzeko programak berriz 

diseinatu direla, merkatutik gertuago dagoen jarduera zientifiko eta 

teknologikoa aurrera eramateko, herrialde lehiakorrenen ildoan, jarduera 

Euskadiko espezializazio adimenduneko eremuetan kontzentratzeko, 

produktibitatea eta kalitatea areagotze aldera, Zientzia Teknologia eta 

Berrikuntzako Euskal Sareko eragile guztien bikaintasuna hobetzeko, eta 

merkatura orientaturiko lankidetzazko ikerketa sendotzeko. 

Azkenik, ZTBParen aurrekontuari zuzenean lotuta, lehentasunezkoa da 

Euskal I+G arloaren koaderno estrategikoa aurrera eramatea. Horrela, 

Horizon 2020ren denbora-horizonte berarekin, Euskadik Europako ikerketan 

duen parte-hartzea maximizatu beharko du. Ezarritako helburuekin, 

nabarmen hobetuko dira VII. Esparru Programan lortutakoak (hain zuzen, 

orduan Euskadi lehen hogeita bost eskualde onenen artean kokatzen zuten, 

Europako 272 eskualdeen artean), eskuratutako finantzaketa bikoiztuta, 

enpresen parte-hartzea areagotuta, eta proiektuek espezializazio 

adimenduneko estrategia ere sendo dezaten lortuta. 

2020rako ZTBPak baditu, orobat, asmo handiko helburu operatibo batzuk, 

eta halakoak praktikan jartzeko ekintzetarako tresnak eta programak 

adierazten ditu. Horretarako, Jaurlaritzak baliabide handiak konprometituko 

ditu. 

- Pizkunde industriala. Industria, egiturazko politiken 

protagonista nagusi gisa 

EBk industria berreskuratzeko deia egiten du, manufaktura zehazki, 

enplegua sortzeko, hazteko eta lehiakortasuna sustatzeko funtsezkotzat 

jota. Gobernuei eskatzen zaie industriaren berebiziko garrantzia aitortzeko 
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eta industriari loturiko lehiakortasun-alderdi guztiak politika publikoen arlo 

guztietan txertatzeko. 

Eusko Jaurlaritzak, dei horren ildotik, halakoak zuzenean bideratzen 

dituzten hiru plan gauzatzen jarraitzen du: 2014-2016rako Industrializazio 

Plana, Enpresak Nazioartekotzeko 2014-2016 aldirako Plana, eta Euskadi 

2020 Zientzia eta Teknologiarako Plana, lehen aipatua. 

2014-2016rako Industrializazio Plana Jaurlaritzaren tresna da, EAEko 

industriari sei urte iraun duen krisi sakona gainditzen laguntzeko; hain 

zuzen ere, krisi horren ondorioz, hainbat enpresa itxi egin dituzte, 

enpleguak galdu dira, eta industria-jarduerak beherakada izan du. Orain, 

BPGaren hazkunde-tasak positiboak direlarik, hazkunde hori iraunkorra izan 

dadin saiatu behar da, eta oso industria-sektore lehiakorra sortu, balio 

erantsi handiko produktu eta zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresa 

sendoen bitartez. Industria eta hari loturiko zerbitzuak izango dira hurrengo 

urteetan ere kalitateko enplegua sortzeko eragileak. 

Industrializazio Planean ezarritako zazpi helburu estrategikoak ildo horretan 

orientaturik daude, eta bost ardatz estrategikotan antolaturik daude: 

enpresa txiki eta ertainak finantzatu eta berregituratzea; industria-proiektu 

estrategikoak bultzatzea; manufaktura aurreratuko industria sendotzea; 

industriaren eta energiaren aldetik, testuinguru lehiakorra sortzea; eta 

pertsonen aldeko apustua. Zeharkako izaera hori dela-eta, hainbat sail eta 

plan ukitzen baititu, plan hau gauzatzeko, Jarraipen Batzorde bat 

arduratuko da koordinazioaz; Batzordeak planaren aurreratze-maila 

monitorizatu eta ebaluatuko du. 

- Manufaktura aurreratuko industria eta trakzio-proiektuak 

bultzatzea 

Plan honetan garatzen diren politika industrialek Euskadiko industriaren 

espezializazioaren aldeko esparrua ahalbidetu behar dute, oso 

berrindustrializazio teknologikoa aurrera eramanez, berrikuntzari eta 

fabrikazio aurreratuari lotutakoa. Horretarako, teknologia berriak arlo eta 

sektore estrategikoetan (elektronika, energia, makina-erreminta) sartu eta 

erabiltzea sustatzen jarraituko da. 
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Euskadiko industriak balioaren aldetik lehiatu behar du, ez kostuaren 

aldetik, eta lehiakortasun-egoera berri baterantz egin behar du aurrera, 

manufaktura aurreratuan oinarriturik; era berean, EAEko industria-ehunean 

trakzioa eragiten duten proiektu industrial berriak bultzatu behar ditu. 

Halako proiektuek tokiko hornitzaileei trakzioa eragiteko gaitasuna duten 

enpresa-proiektuak izan behar dute, prestakuntza handiko enplegua 

sortzeko eta ezagutzaren aldeko apustua sendotuko duen talentua 

erakartzeko modukoa. 

- Enpresa-ekimenen sustapena 

Ekintzailetza Jarduerari Laguntzeko Erakunde arteko Planak (2013-2016) 

barne hartutako ekintza guztietarako laguntza-tresnen multzoa 

sistematizatzen du, eta ekintzailetza-ahalmena sostengatu eta sustatzeko 

Euskal Ekintzailetza Sistema eratzen duen ekosistemako eragile-sarea 

koordinatzen du. Planak ekintzaileentzako laguntza integraleko erantzuna 

eskaintzen du, eta Euskadiko Ekintzaileei Laguntzeko Legean jasoriko 

laguntza-tresnak garatzen ditu. Horretarako sortutako artezkaritza-

kontseiluak eta jarraipenerako erakunde arteko mahai politiko-teknikoak 

plana zuzen betetzen dela zaindu beharko dute. 

Ekintzailetzaren kultura eta balioak sustatu behar dira gizarteko maila 

guztietan eta bizitzako etapa guztietan. Euskadik erreferentziazko 

ekintzailetza-lurralde gisa agertu behar du, berariazko ekimenak aurrera 

eramanez, proiektu enpresarial berriak, balio- eta enplegu-sortzaileak, 

zuzenduko dituzten profesionalak atxiki zein erakartzeko, Euskadi lurralde 

adimendun, dinamiko eta ekintzaile bihur dezaten. Bereziki, apustu egin 

behar da barne-ekintzailetzarako berariazko laguntza emateko, enpresen 

barruan, hain zuzen, enplegua eta ekonomia-jarduera sortzeko ahalmen 

handia du-eta. 

- Nazioartekotzea orokortu eta bultzatzea enpresa txiki eta 

ertainetan 

Basque Country 2020 Estrategiaren barruan, Enpresak Nazioartekotzeko 

2014-2016 aldirako Plana EAEko enpresa txiki eta ertainak nazioartean 

txerta daitezen eta lehiakor izan daitezen sustatzeko beharraz arduratzen 

da. 
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Enpresa txiki eta ertainek beren produktu eta zerbitzuetarako bezeroak eta 

merkatuak dibertsifikatzen saiatu behar dute, eta kanpora irtetea aukera 

bat da, enpresa-sare eta enpresa-eragileen laguntza eta sostenguarekin. 

Horretarako, “klusterrek” Eusko Jaurlaritzaren tresna izan behar dute, eta 

plan honetan oso modu aktiboan parte hartu. 2015-2020 aldirako “kluster”-

politika berrirako aurrekontuak politika horren helburuarekin lerrokatuta 

egongo dira, alegia, lehiakortasuna bultzatu beharko da lankidetzaren 

bitartez, interes-taldeen beharrizanak aintzat hartuta, eta lau gidalerro 

estrategikoak betez: 1) lehendik badauden edo gorantz doazen balio-kate 

globalak osatzen eta eraldatzen laguntzea, 2) interes-talde bakoitzerako 

balio-apustu bereizia bultzatzea, 3) tresnak kluster-erakunde bakoitzaren 

eta bertako kideen beharrizanak aintzat hartuz kudeatzea, eta 4) kluster-

erakundeen gaitasunak garatzea, beren xedea betetzeko. 

Nazioartekotzeak enpresa-ehun guztira lehiakortasuna eta sendotasuna 

dakartzan eragile gisa jokatzen du. Nazioartekotzearen bitartez, sektoreak, 

merkatuak eta arriskuak dibertsifikatzen dira, eta balio erantsi handiko 

enplegua sendotzen da, nazioartean lehiatzen diren ahalmen komertzial 

handiko sektoreetan lan egiten baita. 

Gobernuak irteten lagunduko du, lehentasuna eta arreta hazteko ahalmen 

handia duten merkatuetan jarrita, ahalmen handiko herrialde- eta eskualde-

kopuru jakin batean. Multilokalizatzen diren enpresek, kanpo-merkatua 

konkistatzeaz gain, esportazioak handiagotzen dituzte eta hobeto babesten 

dute enpresa nagusiko enplegua. Kanpo-jarduerari laguntzeko sistema 

sendotzea eta bultzatzea, inbertsio estrategikoak erakarri eta sendotzea 

izango dira lehentasunezko jarduerak, besteak beste, Enpresak 

Nazioartekotzeko Planaren barruan. 

Planaren arabera, Nazioartekotzeko Euskal Partzuergoa, Ekonomiaren 

Garapen eta Lehiakortasun Sailak, hiru foru-aldundiek, eta EAEko hiru 

merkataritza-ganberek osatua, Nazioartekotzeko Euskal Sistemaren 

politikak betearazteko eratzen da, eta jarraipena eta ebaluazioa bermatzen 

ditu, hura osatzen duten programak eta zerbitzuak betetzeari dagokionez. 

Euskadi arlo guztietan herrialde erakargarri eta erreferentziazko gisa 

proiektatzeko jarduera instituzional batzuen testuinguruan sartu behar da 
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enpresak nazioartekotzeko politika horiek gauzatzea eta horren jarraipena 

egitea. Horregatik, Basque Country 2020 Estrategia plan integraltzat 

taxutzen da, eragile sozial, ekonomiko eta instituzional nagusiekin 

adosturik, hurrengo urteetan kanpo-ekintzaren helburu izango diren 

lurraldeak identifikatu eta halakoei lehentasuna esleitzen dien plana, hain 

zuzen. 

- Nazioartekotzeko eta garapenerako lankidetzarako esparru-

estrategia 

Globalizazio handi batek markatzen du oraindik ere egungo nazioarteko 

egoera. Horrek herrialdeen elkarrekiko mendekotasuna areagotzen du, eta 

gobernantza globala bermatzeko lankidetza-eskemak etengabe bilatzera 

behartzen du. Premisa hori abiapuntutzat hartuta, Euskadiren 

nazioartekotzea, ez bakarrik ekonomia-estrategia gisa, baizik eta herrialde-

estrategia gisa, gobernu-ekintzaren lehentasunezko helburua da. 

2015ean, Euskadi nazioartekotzeko prozesuaren ikusmolde hori hasi da, 

nazioartekotzea erakundeen agenden erreferentzia nagusietako bat izan 

dadin, enpresa-arloan ez ezik, baita hezkuntzaren, osasunaren, kulturaren 

edo ingurumenaren arloetan ere. Nazioartekotzeko Esparru Estrategia 

2020: Basque Country Estrategia deritzon tresnaren bitartez bideraturiko 

prozesu hori estrategia integral gisa taxutu da, eta Euskadiko interes 

multisektorialak jasotzen ditu; halaber, 2020ra arte kanpo-ekintza aurrera 

eramateko gai-eremu zein geografia-eremuak identifikatzen ditu, eta 

lehentasuna esleitzen die. 

Ekimenak bi plan estrategiko barne hartzen ditu 2014-2016 aldirako: Kanpo 

Ekintzako Plana eta Enpresak Nazioartekotzeko Plana. Kanpo Ekintzako 

Plana beharrezko tresna gisa taxutzen da, Euskadiren nazioartekotze 

instituzionalerako helburuak lortzeko jarduera eta zerbitzuak zehaztu eta 

antolatzeko. Bestalde, Enpresak Nazioartekotzeko Planak duen helburua da 

(3 ardatz harturik: herrialdea –nazioartekotzeko euskal sistema–; enpresak 

–banaka zen lankidetzan-; eta pertsonak –profesionalak–) Euskadiko 

ekonomia eta enpresak nazioarteko testuinguruan gero eta lehiakorragoak 

izan daitezen lortzea. 
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Kanpo Ekintzako Plana gauzatzen eta monitorizatzen jarraituko da, honako 

helburu zehatz hauek dituela: Euskadi munduan proiektatzea; interes 

multisektorialak sustatzea; Euskadik Europa eraikitzeko prozesuan parte 

har dezan bultzatzea; kanpoko euskal komunitatearekiko loturak garatzea; 

Euskadiren kanpo-ekintzaren eraginkortasuna eta kalitatea areagotzea; eta 

mundu bidezkoagoa eratzen laguntzea. 

Azken batean, Nazioartekotzeko Esparru Estrategiaren bitartez, Euskadi 

bikaintasunezko lurralde gisa kokatu nahi da eremu globalean, bizi-

kalitateko eta gizarte-kohesioko eredu gisa, bai eta lurralde berritzaile eta 

lehiakor gisa ere. 

Beste alde batetik, garapenerako lankidetzaren arloan, eta mundu 

bidezkoagoa eratzen laguntzearren, Garapenerako Lankidetzaren 2014-

2017 aldirako Lau Urteko Gida Plana aurrera eramaten, gauzatzen eta 

monitorizatzen jarraituko da. 

 

3.3.3. Enplegua sustatzeko jarduera ekonomikoa 

mantentzeko/berrindartzeko politikak  

- Ekoizpen-sektorearen finantzaketa 

Gobernuak enpresa-ehunari laguntzeko finantza-neurriak aurrera eramaten 

jarraituko du, bai enplegua sortzen duten inbertsio-proiektuetarako, bai 

zirkulaziorako, kanpo-merkataritza finantzatzeko, eta zailtasunak dituzten 

enpresa bideragarriak berregituratzeko. Horretarako, antolakundeei 

lankidetzazko inguruneak diseinatzen lagunduko zaie, langileen parte-

hartzea sustatuta. 

- Enpresa arteko lankidetza 

Ekoizpen-sektorea sostengatzeko beste jarduera batzuen artean, trakzioa 

eragiten duten enpresen eta enpresa hornitzaileen arteko lankidetza 

bultzatuko da, gorantz doazen, iraunkorrak diren eta Euskadirentzat 

interesgarriak diren sektoreetan enpresa berriak sortzearren, bai eta 

dinamizatzearren ere, merkatu edo produktu berrietan hasteko. Euskadiko 

trakzio-enpresek rol garrantzitsua izango dute aurrerantzean ere, zeharkako 
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eta kalitateko enplegua sortzen dutelako, orobat, eta euskal ekonomia 

nazioartekotzeko aukera gehiago dituztelako. 

Era osagarrian, lurraldeen eta eskualdeen artean oreka handiagoa egon 

dadin bultzatuko da, gizartearen, ekonomiaren nahiz industriaren 

garapenari dagokionez, alde deprimituetan industriak birsortzea erraztuz 

horretarako. 

- Merkataritza: ekonomiaren eta gizarte-kohesioaren elementu 

dinamizatzailea 

Merkataritza-sektoreak beharrizan eta aukera berrietara egokitzen jarraitu 

beharko du, erabat globalizaturik dagoen ingurune batean, non onlineko 

merkataritzak gero eta pisu handiagoa duen. 

Txikizkako merkataritzari laguntzeko merkataritza-politika espezializaziora 

bideratuko da, eta sektorean bikaintasuna eta berrikuntza bilatzera, 

bezeroarengandik hurbil eta kalitatez. Horretarako, laguntza emango da 

negozioen kudeaketa, profesionalen prestakuntza, eta enpresen eta 

autonomoen finantza-egoera hobetzeko, teknologia berrietan inbertsioak 

egiteko, eta familia-enpresetan txanda edo ondorengotza hartzeko. Eta 

eremuko dinamizazio-estrategiak garatzeko erraztasuna emango da, 

aliantza horizontalak eta lankidetza publiko-pribatuko plataformak erabiliz, 

eta sektorekako lankidetzaren bitartez, enpresen dimentsio ekonomikoa 

gehitze aldera. Hori guztia, 2014-2016 aldirako Merkataritza Planean 

ezarritako laguntzen barruan eramango da aurrera. 

- Turismoa, kanpo-proiekzioa duen goranzko sektorea 

Euskadik baditu hainbat erakargarri turistiko (gastronomia, ondarea, 

natura, kultura), hotel-aukera zabala (hirietan zen landa-ingurunean), 

biltzar-jarduera handia eta agenda kultural oparoa, esperientzia anitzeko 

helmuga izateko moduan, hain zuzen. Helmuga horretan, lurraldeen 

berezitasunak elkartu behar dira, herrialde gisa duten osotasunaren 

osagarri, helmuga antolatua eta adimenduna eraturik. 

Ikuspegi hori ematen da aditzera Euskal Turismoaren 2020rako Plan 

Estrategikoan (2016ko Marketin Plana barne hartuta), Euskadiko turismo-
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enpresen lehiakortasuna areagotzeko asmoz, eta, ondorioz, turismoak 

Euskadin aberastasuna sortzeko egiten duen ekarpena handiagotzeko. 

Turismoak munduan dituen joerek adierazten dute gorantz doala turismoak 

mundu-ekonomian duen inpaktua. EAEko turismo-sektorea BPGaren %5,8 

zen 2013an, eta turisten tipologia askotarikoa zen, informazio-iturritzat sare 

sozialak eta gailu elektroniko berriak asko erabilita, betiere. Horrek 

eskatzen du kudeaketako eta kalitateko sistemak aurreratuak izan 

daitezela, gero eta tratamendu pertsonalizatuagoa egin ahal izateko, 

turistek eskatzen dutenez; era berean, inbertsioak egin behar dira erronka 

horrekin bat datozen informazio-teknologietan. Testuinguru horretan, Eusko 

Jaurlaritzak ahalegina egingo du berrikuntza teknologikoa sustatzeko, 

helmuga turistikoa bereizteko helburuz, bai eta ezagutza eta informazio 

turistikorako sistemak hobetzeko ere. Aurrekontuak euskal berezitasuna 

(basque style) merkatuan kokatzeko estrategia bete dadin zainduko du, 

merkatu potentzial jakin batzuei (herrialdeak) turismoaren aldetik duten 

profilaren arabera lehentasuna emanez, bai eta turismoarekin zerikusia 

duten eragile guztiak batera eta lankidetzan aritzeari ere. 

- Lehen sektorea garatzea 

Eusko Jaurlaritza lehen sektoreko pertsonekin eta landa-eremuko zein 

kostaldeko biztanleekin konprometituta dago. Izan ere, ekarpen 

estrategikoa egiten dute ekonomian, kulturan, osasunean, paisaian eta, 

azken batean, gizartean oro har. 

Landa Garapeneko Euskal Programa aplikatuz, Nekazaritzako Politika 

Bateratu berria orientatzen da, eta 2015-2020 aldiko egiturazko laguntza 

finantzarioa landa-ingurunerantz bideratzen da. Landa Garapeneko 

Programa EAEko erakundeen funtsezko tresna da, Euskadiko landa-

ingurunean aurrera eraman nahi dituzten politika propioak bultzatu eta 

sostengatzeko. 

Eusko Jaurlaritzaren lehentasunetako bat da Ekoizpen Ekologikoa 

Sustatzeko Ekimenean (FOPE) jasoriko ekintzak aurrera eramatea, 

eskariaren gehikuntzari erantzuteko, sektorean ingurumen-iraunkortasuna 

hobetzen aurrera eginda, era berean. 
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Emakume nekazariek aitormen profesionala eta ospe soziala lortzea eta 

beren eskubideak praktikan erabiltzea da Emakume Nekazarien Estatutuan 

xedatutako neurrien helburua, neurri horiek beharrezkoak iritzita 

emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna erdiesteko. 

Beste alde batetik, gazteek laguntza-planak erabili ahal izateari ematen zaio 

lehentasuna, lehen sektorean sar daitezen eahalbidetzeko, eta, orobat, 

sektorea bera gaztetzeko. 

Arrantza-sektorean, 2015-2020 aldirako Arrantzarako EAEko Plan 

Estrategikoa nahiz 2014-2020 aldirako Europako Itsas eta Arrantza 

Funtsaren Ekintza Plana onartu eta gero, laguntza-neurri batzuk gehituko 

dira, baliabideen iraunkortasunezko kudeaketan oinarrituta, lehiakortasun 

handiagoa izateko, nola harrapatzeko prozesuetan, hala 

merkaturatzekoetan. Besteak beste, arrantza iraunkorrago baterako 

trantsizioa egiteko, enplegua sortzen duten proiektuak abian jartzeko, 

ontziak modernizatzeko eta merkatu berriak garatzeko ekintzak 

aurreikusten dira. 

Akuikultura gorantz doan sektorea da, garatzeko ahalmen handia izan 

dezakeena. Arrain-eskari gero eta handiagoa asetzeaz gain, ekonomia-

jarduera sortzen du. Eta 2014-2020 aldirako Akuikultura Planean sektore 

estrategikotzat jotzen da, Euskadiko arrantza-jarduera dibertsifikatzeko. 

Tokiko produktuari lotutako eta kalitateko elikagai-industria sendo, lehiakor 

eta iraunkor baterantz aurrera egitea da EAEko Elikagai Industriaren 

Lehiakortasun Planaren helburuetako bat. 2015-2020 aldirako Idiazabal 

Jatorri Deiturarako Plan Estrategikoak ere helburu bera du. 

Gobernuak kalitateko produktuak merkaturatzearen aldeko apustua egiten 

du; izan ere, halakoek ekarpen estrategikoa egiten dute ekonomian, 

kulturan, osasunean, paisaian eta, azken batean, gizartean oro har. NIREA 

hitzarmenak kontsumitzaileen arreta erakartzen du Euskadiko elikagaien 

ekarpen sozialaren gain, erosteko eta kontsumitzeko ohituren gain, eta 

erantzukizun sozialaren gain. 

Halaber, enpresa txiki eta ertainak nazioartekotzea eta alderantzizko misio 

komertzialekin lankidetzan aritzea bultzatzen da, eskulangintzako produktua 

eta zirkuitu laburrak ahaztu gabe. 
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Ikerketa eta berrikuntza trakzioa eragiten duten elementuak dira, lehen 

sektorearen eta elikagai-industriaren lehiakortasuna, modernizazioa eta 

iraunkortasuna bultzatzerakoan; halaber, elikagaien kalitatea eta 

segurtasuna hobetzen dituzte ekoizpenean zein kontsumoan, bai eta 

ekoizpen iraunkorra, animalien ongizatea, baliabide berriztagarrien 

erabilera, energia-aurrezpena, eta ingurumenarekiko errespetua ere. 

Hala, bada, lankidetzarekin, zentzu osoan, zerikusia duen oro Euskadiko 

landa-ingurunea garatzeko politikak programazioko aldi berrirako duen 

beste ardatz bat da. 

Landa-ingurunea eta kostaldea gara daitezen sustatu behar da, ekonomia 

dibertsifikatzeko jarduera berriak sortu ahal izateko. Aldi berean, 

ekipamendu eta zerbitzuak eskaini behar dira, biztanleria ingurune horretan 

finkatzeko, bai eta erakartzeko ere. Horretarako, 2015-2020 aldirako Landa 

Garapeneko Programa berriaren esparruan bi ildo indartuko dira: batetik, 

landa-ingurunean bizi-kalitatea eta ongizatea hobetzen laguntzeko 

proiektuak bultzatzea, eta, bestetik, landa-ingurunean ekonomia-jarduera 

atxikitzea eta berria sortzea, nekazaritzako eta landa-inguruneko ekonomia 

dibertsifikatzeko; landa-inguruneari loturiko ekonomia-garapeneko bektore 

tradizionalek, hala nola, nekazaritzako elikagaiek, turismoak, 

eskulangintzak, aisiak, gastronomiak, eta abarrek, oraindik ere eskaintzen 

dituzte enpresa-proiektuak sortzeko merkatu-txoko eta aukera 

garrantzitsuak. 

Arrantza-eremuen tokiko garapenean, gobernantzarako eta erabakiak 

hartzeko, parte-hartzezko planteamendu berritzaileak sustatuko dira, 

hazkundea bultzatzeko eta enplegua sortzeko, bereziki arrantza-produktuen 

balioa handituz eta tokiko ekonomia ekonomia-jarduera berrietara 

dibertsifikatuz; halako jardueren artean leudeke “hazkunde urdina” 

eskaintzen dutenak eta, zentzu zabalean, itsas sektoreak. 

Azkenik, nabarmendu behar da programa bat abiarazi izana, mailegu 

itzulgarri bitartezkoa, inbertsioko edo kapital zirkulatzaileko proiektuen 

finantzaketa errazteko nekazaritzako ustiategietan, arrantza-ontzietan eta 

nekazaritzaren, arrantzaren, basogintzaren eta elikagaien sektoreetako 

enpresetan. 
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3.4. Garapenaren iraunkortasunezko osagaia 

3.4.1. Lurralde-plangintzako eta hirigintzako politika 

Politika honen helburu nagusia da lurralde-garapen orekatu eta iraunkorra 

lortzea, hiri-zaharberritzeko politikak aplikatuz, eremu andeatuak 

berroneratuz, ingurunean txartaturiko jarduerak ezarriz, eta lurzoruari 

buruz lurraldearen artifizializazioa mugatzeko plangintzako eta erabilerako 

politikak sustatuz. 

Ildo horretan, Euskadiko paisaiak lehengoratu eta babes daitezen sustatzea 

ere badagokio politika horri, paisaia bereziak ikertzea, ezagutaraztea eta 

halakoen balioa nabarmentzea sustatuta. 

 

3.4.2. Energia-politika iraunkorra, hazkundearen eta 

lehiakortasunaren oinarri gisa 

Gure estrategia energetikoaren helburu nagusia da Euskadik, energia-

kontsumo handiarekin eta oso baliabide natural gutxirekin, nahikoa energia 

(kantitatez, kalitatez eta denboraz) izan dezan, kostu lehiakor batean eta 

ingurumenaren aldetik iraunkorra den modu batean. 

Energiaren eta ingurumenaren erronka handiek, era berean, hazteko aukera 

dakarte EAEko ekonomiarako, garapen teknologikoaren eta enpresa arteko 

lankidetzaren bitartez eta negozio-lerro berriak identifikatuz. Energiaren 

arloan enpresari eta zientzia eta teknologiari lotutako gaitasunen 

kontzentrazioa handia izanik, sektore hori da, hain zuzen, espezializazio 

adimenduneko RIS3 Estrategian Euskadirako identifikatu diren 

lehentasunezko hiru eremuetako bat. 

Hala energia-eskaria aldatzeko xedea duten jarduera-ildoak (energia-

eraginkortasuna, garraio eta mugikortasun eraginkorrak, energia 

berriztagarriak, etxeetako ekipamendua, etab.), nola hornidura 

dibertsifikatua eta lehiakorra ziurtatzeko edo sektorearen garapen 

teknologikoa bultzatzeko xedea dutenak, aurrera eramaten jarraituko dira 

2016an. 
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Horrela, batetik, energiaren eraginkortasunarekin, energia aurreztearekin 

eta energia garbi eta berriztagarriak sortzeko instalazioekin zerikusia duten 

inbertsioak sustatuko dituzte energia-politikek. Gas naturalaren aldeko 

apustuari eusten zaio, trantsizioko energia garbi gisa, energia 

berriztagarrietan oinarritutako eredu batera igaro bitartean; hori dela eta, 

Euskadiren mendetasun energetikoa murrizteko balioko duten alternatibak 

aztertu beharko dira, iraunkortasuna bermaturik, betiere. 

Beste alde batetik, lanean jarraituko da teknologiaren eta industriaren 

garapenean trakzioa eragingo duten proiektu energetiko bereziak bultzatu 

eta garatzeko, Euskadi ezagutza-polo gisa eta nazioarteko erreferentzia gisa 

koka dezaten energiaren hainbat arlo estrategikotan (“smart grids” edo 

elektrizitate-sare adimendunak, garraioaren elektrifikazioa, itsasoko olatu-

energia edo offshore energia eolikoa, eguzki-energia termoelektrikoa edo 

elektrizitate- eta bero-energiaren biltegiratzea). 

 

3.4.3. Norabide-aldaketa: prebentzioa, zuzenketaren ordez; eta 

ingurumena, aukera gisa 

Euskadiko ingurumen-politika 2015-2020 aldirako EAEko IV. Ingurumen 

Esparru Programaren (IEP 2020) esparruaren barruan eramango da 

aurrera; hain zuzen, Gobernu Kontseiluak 2014ko abenduaren 2an onartu 

zuen programa hori. 

IEP 2020 berriak eredu-aldaketa proposatzen du; horrela, alde batetik, 

prebentziozko ingurumen-politika ezartzen du, erreakziozko politika 

tradizionalaren ordez, eta, bestetik, EAEko ingurumen-politikaren hogeita 

hamar urtetik gorako historian zehar eginiko eraldaketaren balioa 

nabarmentzeko xedea du, arlo honetako politika publikoak, oro har, 

ingurumena hobetzeak eskaintzen dituen aukera ekonomiko eta sozialak 

aprobetxatzera bideratuta, aberastasuna, enplegua eta ongizatea sortzeko. 

Zehazki, IEP 2020 programak, etapa berri honetan, lehentasunezkotzat 

jotzen diren 75 jarduera jasotzen ditu, sei helburu estrategiko lortze aldera: 

gure kapital naturala babestu, lehengoratu eta kontserbatzea; lehiakorra, 

berritzailea, karbono-isurketa txikikoa eta baliabideen erabileran 
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eraginkorra izango den ekonomia baterantz aurrera egitea; gure herritarren 

osasuna eta ongizatea sustatu eta bultzatzea; udalerrien iraunkortasuna 

areagotzea; politiken koherentzia eta erantzunkidetasun publiko-pribatua 

bermatzea; eta Euskadiren nazioarteko proiekzioan laguntzea, ingurumen-

arloko jardunbide egokiengatik. 

Horrez gain, aipatu diren 75 jardueren barruan, funtsezko sei proiektu 

ezartzen dira, ingurumen-politikaren aldaketaren eragile gisa joka dezaten: 

administrazio eredugarria ingurumenaren aldetik; lurralde osasungarria; 

fiskalitate ekologikoa; fabrikazio berdea; elikadura zirkularra; eta 

azpiegitura berdeak. Proiektuen denbora-horizontea 2020 bada ere, 

haietako bakoitzerako emaitza praktiko eta nabariak ezartzen dira 

2017rako. Zehazkiago, funtsezko proiektu horiek enplegu berdea eta gazte-

enplegua bereziki sortzea eragiten dituzten jarduerei eman beharko diete 

lehentasuna, Europar Batasunaren arabera, epe labur eta ertainean enplegu 

berriak sortzeko aukera gehien dituen enplegu-txokoetako bat delako. 

IEP 2020 programan ezarritako helburuak lortzeko abian jarri diren tresnen 

artean, adierazi behar da 2015eko martxoan EAEko Hondakinak 

Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2020 onartu zela. Plana ekonomia 

zirkularraren kontzeptuan oinarritzen da, hondakinak halakotzat jotzeari 

utzita, eta baliabide bihurturik. Planaren bitartez, 2020. urterako hondakin-

sorrera %10 murriztu ahalko da, gaikako bilketa eta bereizketa %75 bitarte 

gehituko da, eta hondakinen berrerabilera, birziklapena eta balorizazioa 

%60 bitarte handituko da, hondakinak hondakindegietan ezabatzea ahalik 

eta gehiena murrizteaz eta dauden hondakindegien inpaktua minimizatzeaz 

gain. 

Halaber, IEP 2020 programaren helburuak erdiesteko funtsezko beste 

tresna bat Euskal Autonomia Erkidegoa osatzen duten arroetako plan 

hidrologikoak eta uholde-arriskuak kudeatzeko planak dira, 2016. urtearen 

hasieraz geroztik indar betean sartzekoak. 

Gobernu Kontseiluak Klima Aldaketaren aurkako 2050erako Euskal 

Estrategia (2050erako KAEE) onartu zuen 2015eko ekainaren 2an. 

Estrategia horrek ikuspegi integratu bat ematen du klima-aldaketa 

moteltzearen eta hartara egokitzearen inguruko alderdiez, bai eta haren 
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potentziala aprobetxatzeko dauden aukerez ere, berrikuntza sustatzeko, 

ekonomia-jarduera eta enplegua sortzeko nahiz ekintzailetza ekonomiko eta 

soziala bultzatzeko, karbono-isurketa txikiko ekonomia baterantz eramango 

duen ibilbide-orri batekin, 2020 eta 2030erako tarteko helburuak ezarririk. 

Azkenik, IEP 2020 programak ingurumen-politikan ezartzen duen etapa 

berriaren funtsezko printzipio bati jarraituz, hain zuzen (politiken 

koherentzia eta erantzunkidetasun publiko-pribatua bermatzea, aukera 

ekonomiko eta sozialak aprobetxatuta), ingurumen-arloko 

administrazioaren jarduerek prozedura eta esku-hartze guztien 

eraginkortasunik, lastertasunik eta sinpletasunik handiena lortzera 

zuzenduta egon behar dute. 

 

3.4.4. Garraio-politika  

Garraioa gizartearen egiturazko elementua da, gizarte-ekitaterako, gizarte- 

eta ekonomia-garapenerako, lehiakortasuna hobetzeko, bizi-kalitaterako, 

eta gizarte- eta lurralde-kohesiorako. 

Garraio-politikak pertsonen eta ondasunen mugikortasun-beharrizanez 

arduratzeko xedea du, ahalik eta iraunkortasun handieneko eran eta ahalik 

eta errentagarritasun handienarekin, gizartearen, ingurumenaren zein 

ekonomiaren aldetik. 

Garraio-azpiegiturak garraio-politikak aurrera eramateko bitartekoa dira, 

eta azken horren lehentasunak dira iraunkortasun handieneko garraiobideak 

sustatzea eta Europarekiko trenbide-lotura gauzatzea, korridore 

atlantikotik. 

 

3.5. Balioa sortzen duen eta gobernantza berriaren printzipioen 

arabera orientatuta dagoen administrazioa 

Gobernuak herritarren parte-hartzeari eta demokraziari buruzko liburu zuria 

martxan jartzea bultzatuko du. Azken helburua da Gobernuak 

gobernantzaren balio berriekin duen konpromisoan aurrera egitea; balio 

horien artean, besteak beste, gardentasuna, erabakiak hartzean parte-
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hartzea egotea, eta publizitate aktiboa daude. Liburu zuria martxan 

jartzean, Eusko Jaurlaritzako zuzendariak eta teknikariak sentsibilizatuko 

dira, eta prestakuntza emango zaie herritarren parte-hartzeari buruz. Gida 

praktiko bat ere egingo da, herritarrek parte hartzeko prozesuak taxutzeko 

eta abian jartzeko orientazioa emateko. Parte hartzeko esperientzia 

berritzaileak sustatuko dira, Eusko Jaurlaritzak berak zein Jaurlaritzatik 

kanpoko eragileek martxan jartzeko, eta herritarren parte-hartzerako tokiko 

jardunbide egokiak bilduko dira. Herritarrek parte hartzeko prozesuak 

ebaluatzeko eredu bat osatuko da. Aurreko guztiaz gain, euskal 

administrazio publikoa aztertzeko proiektu bat eramango da aurrera, parte-

hartzearen bitartez. 

2014-2016 aldirako Berrikuntza Publikoaren Plana burutuko da, 1. ardatza 

bultzatuta: gardentasuna eta gobernu ona. Eusko Jaurlaritza bi urtean 

behingo nazioarteko gardentasun-auditoretzarako prestatuko da, ahalik eta 

puntuaziorik handiena lortu eta gardentasunean aurrera egiten jarraitzeko. 

Halaber, politika publikoen ebaluazioak argitaratzeko atari bat sortzea 

sustatuko du. 

Doako Justiziari buruzko Dekretuaren Erreforman lan egingo da, gizarte-

egoera ahuleneko kolektiboen eskubidea bermatzeko, doako laguntza 

juridikoa izateko. Era berean, bitartekaritzaren aldeko apustua egingo da, 

gatazka sozialen etengabeko judizializazioaren ordezko eredutzat, bai eta 

lankidetza-zuzenbidearen aldeko apustua ere; gatazkak negoziazioaren 

bitartez ebazteko era berritzaile bat da, auzi horiek epaiketara irits daitezen 

saihesturik Halaber, "Gazte Justiziari buruzko IV. Plana" atonduko da, 

adingabe arau-hausleen arloko jardueren plangintza egiteko. 

 

3.6. Segurtasun publikoa, beharrezko baldintza gisa, gainerako 

eskubide eta askatasun publikoak erabili ahal izateko 

Gobernu honen lehentasuna da Euskadiko herritarrek eskatzen duten 

segurtasun pertsonal eta soziala bermatzea, pertsonek beren eskubide eta 

askatasunak erabat erabili ahal izatea eta beren bizitza elkarbizitzako 

espazioetan aurrera eraman ahal izatea, bakez, ongizatez eta gizarte-
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kohesioz. Horretarako, ahal den neurrian murriztuko ditu haien eskubide eta 

askatasunak, haien segurtasuna nahiz beraien ondasunena eta ondare 

kolektiboa kalte ditzaketen arriskuak. Arlo horretan gorantz doan eskariari 

erantzuteko, baliabideen antolakuntza eraginkor eta efizientea duten 

segurtasun-politikak behar dira. 

Eusko Jaurlaritzak, 2016. urtean, Segurtasun Publiko Integraleko eredu 

berria Euskadin ezartzen jarraituko du, herritarren zerbitzura bideratuta, 

2014-2019 aldirako Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorrean 

xedaturik dagoen eran.  

Eusko Jaurlaritzak sustatzen duen segurtasun publikoko politikak ikuspegi 

integrala du, eta honako hauek barne hartzen ditu: (1) delituen prebentzioa 

eta, halakoak gertatuz gero, erantzun poliziala, (2) Larrialdiei Aurre Egiteko 

Euskal Sistemaren koordinazioa eta eguraldi txarreko gorabeheren 

iragarpena, eta (3) zirkulazioko gorabeheren aurreko prebentzio-politikak. 

Delituen prebentzioari eta erantzun polizialari dagokionez, 2016ko 

Horizontea-Ertzaintzaren Plan Estrategikoak hiru lehentasun ditu: 

herritarren babes handiagoa; lan polizialaren kudeaketa berria; eta 

ikerketari bultzada tinkoa ematea. 

Ertzaintza Kalean deritzon programaren helburua da, polizia-indarrak 

berregokiturik, hurbileko Ertzaintza lortzea, herritarrengandik gertuagokoa, 

alegia. 

Delituen prebentzioan, izaera taktiko zein estrategikoa bereizgarritzat duela, 

ikerketa-jarduerak funtsezko oinarri bat eratzen dute. Krimen Ikerketa, 

inteligentziak gidaturik, polizia tekniko eta zientifikoan oinarritzen da. Arlo 

horretan, 2016. urtean, Ertzaintzak bere profesionalen prestakuntza eta 

espezializazioa sustatuko ditu. 

Larrialdiei aurre egiteari eta eguraldi txarreko gorabeheren iragarpenari 

dagokienez, helburua da herritarrak babestea haien segurtasuna, 

ondasunak edo ingurumena mehatxatzen dituzten arriskuetatik. Arrisku eta 

mehatxuen aurreko erantzunak prebentziozkoa zein erreakziozkoa izan 

behar du, dena delako larrialdiaren aurrean. 
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Bide-segurtasunari lotutako Eusko Jaurlaritzaren politika publikoek bide-

hezkuntza, zirkulazioaren kontrola, istripuen prebentzioa eta zehapen-

politika barne hartzen dute. 

Istripu-kopuruan zein istripuen larritasunean dagoen jaisteko joera finkatu 

behar da. Horretarako, esfortzu eta inbertsio publikoari eutsi behar zaio, 

komunikazioko zein bide-hezkuntzako kanpainetan. 

Prestakuntza egokirik gabe, ezinezkoa da segurtasun publiko eraginkorra 

egotea. Profesionalek (ertzainak, suhiltzaileak, udaltzainak, pertsonal 

sanitarioa, etab.) eta babes zibileko boluntarioek 2016an ere izango dute 

oinarrizko prestakuntza eta etengabeko eguneratzea. 

 

4. AURREKONTU IRIZPIDEAK 

Gobernu-lanaren helburuak, haiek lortzeko estrategiak nahiz 2016rako 

aurreikusitako testuinguru makroekonomikoa azaldu eta gero, aurrekontu-

irizpideak ezarriko dira ondoren. 

Diru-sarrerak zehazteari dagokionez, halakoak kuantifikatzean, lehenik eta 

behin foru-aldundien ekarpenak zenbatuko dira, zerga-bilketaren 

aurreikuspenaren arabera Herri Dirubideen Euskal Kontseiluan ezarri 

bezala; bigarrenik, gainerako sarrerak zuhurtziazko irizpideari jarraituz 

kuantifikatuko dira, sailekin lankidetzan arituz; eta, azkenik, zorpetzearen 

erabilera aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-iraunkortasunaren 

arloan dauden helburuak aintzat hartuz egingo da. 

Administrazio Orokorraren zein haren mendeko Erakunde Autonomoen, 

Zuzenbide Pribatuko Erakunde Publikoen, Sozietate Publikoen, Fundazioen 

eta Partzuergoen gastuak eta sarrerak kuantifikatzean, aurrekontu-

egonkortasuneko eta finantza-iraunkortasuneko arauak beteko dira. 

Aurrekontu-baliabideak pertsonen oinarrizko beharrizanak asetzeko xedea 

duten gastu-politikei esleituko zaizkie, lehentasuna emanez funtsezko 

zerbitzu publikoak finantzatzen dituzten jarduerei, bai eta ekonomiaren 

hazkundean lagungarriak direnei ere. 
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Administrazio orokor eta instituzionaleko nahiz zuzenbide pribatuaren 

bitartez zuzenduta dauden erakundeetako funtzionarioen, langile lan-

kontratudunen eta behin-behineko langileen aurrekontu-plantillek izaera 

mugatzailea izango dute, irizpide orokor gisa, eta ezingo da handiagotu, 

beraz, 2015eko abenduaren 31n zeuden lanpostuen guztizko erantsia. 

Autonomia Erkidegoko Administrazioan diharduten funtzionario, langile lan-

kontratudun eta behin-behineko langileen ordainsariak Euskal Autonomia 

Erkidegoko 2016rako Aurrekontu Orokorrei buruzko Legean zehazturikoak 

izango dira. 

Inbertsio errealak, kapitaleko diru-laguntzak eta finantza-aktiboen 

aldakuntza zehaztean, aurreko ekitaldietatik datozen obligazioak aurrera 

eramaten jarraitu ahal izateko behar diren kredituak esleituko dira, 2016an 

halakoei jarraipena ematea erabakitzen denean; betiere, ekonomia-

zikloaren aldaketa sendotzen dutenei nahiz enplegu-sorrera sustatzen 

dutenei emango zaie lehentasuna. 

Zor publikoaren interesak eta amortizazioa kuantifikatzeari dagokionez, 

zenbatetsitako kopuruaren arabera zehaztuko da dagokien aurrekontua. 

Ez da aurreikusiko erakunde autonomo, zuzenbide pribatuko erakunde 

publiko, sozietate publiko, fundazio eta partzuergo berririk sortzea. 

 


