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Egun on,  

Jaun-andreok, Gobernu honek oro har eta zuzentzeko ohorea dudan Departamentuak 

bereziki, Nafarroaren gainean ikuspegi estrategiko partekatua sendotzeko egingo du lan, 

giza garapen iraunkorraren oinarriak aurrean izanik: bideragarritasun ekonomikoa, gizarte 

eta lurralde kohesioa eta gure ingurumenaren zaintza orekatua.  

Beste jarduera-sektoreetatik eratorritako ekimenak gutxietsi gabe, sektore estrategiko gisa 

hartuko ditugu industria aurreratua —4.0 ere deitzen dena—, energia berriztagarriak eta 

energia-eraginkortasuna, osasuna eta horren inguruko zerbitzuak, lehen sektorea eta 

nekazaritzako elikagaien industria, turismo osoa, eta, gainerako jarduerak babesteko, 

zerbitzu aurreratuak eta teknologia berriak. 

Lehen mailako industriaren aldeko apustua egingo dugu, ikusten duzuen bezala. 

Teknologia aldetik puntako industria, nazioartean lekua duena, ingurumena errespetatzen 

duena eta langileek kudeaketan parte hartzea ere bultzatzen duena. Industria endogenoari 

dagokionean, berriz, lurraldean zehar hedatutako industria, eskualde bakoitzaren 

errealitatetik hurbil dagoena.  

Eta erreferentziazko helburu argia eta garbia izango dugu: eskubidedun enplegua sortzea 

eta sendotzea; hau da, kalitatezkoa, ordainsari, egonkortasun, segurtasun, garapen 

profesionaleko aukera eta gainerako lan-baldintzei dagokienean ere.  

Industria eta enpleguaren kalitatea binomioa egiaztaturiko errealitatea da. Industria 

handiagoa bada (eta etorkizunera begira, industria aurreratu handiagoa eskatuko du), 
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batez besteko soldata hobeak, egonkortasun gehiago eta langabezia-tasa txikiagoa, eta 

enplegua sortzeko biderkatzaile handiagoak, zeharkakoan nahiz induzituan (0,58 y 0,2).  

Gure Erkidegoko enpleguaren erradiografia txiki bat egingo dizuet.  

- Biztanleria Aktiboaren Inkestaren (BAI) arabera, gure biztanlerian 21.100 pertsona 

gehitu dira 2007ko 4. hiruhilekotik 2015eko 2. hiruhilekora bitartean. 9.600 lagun 16 

urtetik beherakoak dira eta 11.500 16 urtetik gorako lanik gabekoak. Besteak baino 

gutxiago zahartu da (EAE, adibidez) 16 urtetik beherakoen bultzada dela-eta.  

- Biztanleria aktiboan, lanean dauden emakumeak gehitu dira eta lanik gabeko 

gizonak gutxitu. Estatuko aktiboak mantendu dira (4.300 gehiago) eta atzerriko 

aktiboak jaitsi. Jardueren araberako bilakaera ondorengoa da: eraikuntza eta 

industria jaitsi dira eta zerbitzuak nolabait konpentsatu dira. Atzerriko aktiboen 

jaitsiera bat dator biztanleria atzerritarraren jaitsierarekin. Espainiako biztanleria da 

batez ere langabezian egotera pasa dena, 4.300 lagun horiek kenduta. Eta bereziki 

gizonezkoak dira. Lanik gabekoen artean 65 urtetik gorako eta 24 urtetik 

beherakoak nagusi dira. Gizonen jarduera-tasa 70,76tik 63,89ra pasa da eta 

emakumeena 53tik 53ra. Oro har, 61,91tik 58,56ra jaitsi da.  

- Okupatuak: 90,2 duela 8 urteko 100 bakoitzeko (97,6 emakumeak eta 84,5 gizonak). 

Zerbitzuetan 105,9, eraikuntzan 47,3 eta industrian 78,3. Afiliazioaren arabera, 

industrian 84,9, eta, Kontabilitate Nazionalaren arabera, 82,4. Azken urte eta erdian, 

industriak zertxobait berreskuratu du, %4,4; hain zuzen ere, 2.483 pertsona (11.906 

galduak, 14.400 puntan), baina guztiz egiaztatzeko dago. Hona hemen gure 

erronka.  

- Okupatu soldatadunak (88,4 duela 8 urteko 100 bakoitzeko) eta norberaren 

konturakoak (96,9 duela 8 urteko 100 bakoitzeko). Eta soldatakoetatik 89,2 finkoak 

eta 86,4 aldi baterakoak; alegia, soldatako guztien artean finkoak zerbait igo dira.  

- Kontratuen dualtasuna: aldi baterako asko, baina denbora oso laburrekoak eta 

kalitate oso baxukoak (100 finko bakoitzeko 5). Soldatakoetatik (88,4 duela 8 urteko 

100 bakoitzeko) lanaldi osokoak 84,1 eta lanaldi partzialekoak 127,7. Eta horien 
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artean azpienplegua (ordu gehiago lan egingo luketenak) okupatuen %13ra iristen 

da eta lanaldi partzialeko enpleguen %18ra.  

- Laneko arriskuen prebentzioa. Lan-istripuei erreparatuta, 1000 langile bakoitzeko 

80,4 izan ziren istripuak 2000. urtean eta 28,4 2013an. Azken bi urteetan, joera apur 

bat aldatu da, jarduera ekonomikoa gehitu delako edota prebentzio-egoerak 

okerrera egin duelako. Beraz, adi egongo gara motiboak aztertu eta ahaleginak 

gehitzearren.  

Ikusten duzuen moduan, kopuru eta kalitate aldetik egokia den enplegua etengabe 

hausnartuko dugu legealdi honen barruko lanean. Hausnarketa hori kontuan izango dugu 

Gobernutik zuzenean kudeatuko ditugun ekimenak diseinatzerakoan, hausnarketa hori 

aurrean izango dugu jarduera-planetan eta gu gauden instituzioek erabakiak hartzeko 

lanetan. Lehentasun hori izango dugu, halaber, agente ekonomiko eta sozialekin izango 

ditugun harremanetan. Uneoro galdetuko diogu geure buruari zer gehiago egin dezakegun.  

Hilero egingo dugu adierazleen jarraipena, eta etengabe joango gara ekintzak sartzen, 

hobetze aldera. Programa-akordioan, zenbait neurri sartu ditugu: Lan Erreformaren ondorio 

negatiboak mugatzeko aukerei buruzko txosten juridikoa egitea; jardunbide egokiak 

bultzatzea laneratzerakoan aukera-berdintasun handiagoa bermatzeko; laneko arriskuak 

prebenitzeko irmo lan egitea, eta Nafarroako Laneko Segurtasun eta Osasunaren 

Institutuak 2016-2017 segurtasun-plana berrikustea eta lana ikuskatzeko dauden 

baliabideak gehitzeko formulak erabakitzea, behar izanez gero; lana banatzeko formula eta 

aukera egokiak aztertzea; enplegua sortzeagatik egiten den dedukzioa berrikustea, 

enplegu egonkorra eta kalitatezkoa lehenetsiaz; sozialki arduratsua den produkzio-etiketa 

sustatzea; eta bekadun gazteen baldintzak hobetzeko lan egitea (lanaren plan osoan 

sartuko ditugu).  

Gure ustez, funtsezkoa da behar bezala kudeatzea hasieran aipatutako etorkizuneko 

ikuspegi estrategiko horretarako etengabeko trantsizioa. Jadanik ikusi duzue. Eredu 

ekonomiko horretan, industriak eta zerbitzu aurreratuek kalitatezko enplegua izaten 

gehiago lagundu beharko dute.  
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Testuinguru horretan, agente ekonomiko eta sozialekiko harremanak, ezbairik gabe, oso 

garrantzitsuak dira. Kontseilari honen helburua da agente ekonomiko eta sozial guztiekin 

ahalik eta harreman onenak izateko moduko jarrera izatea, aldi berean, haien artean ere 

ahalik eta harreman onenak izan ditzaten. Bistakoa da orain arte harremanen esparru bat 

izan dela aurreko Gobernu, CEN, UGT eta CCOOren artean, testuinguru jakin batean, eta 

hortik akordioak sortu direla. Jakin badakigu, Gobernu berriaren ustez, testuinguru horretan 

elementu batzuk aldatu behar direla eta horretarako konpromisoa hartu duela, bereziki 

herritarren erantzun zabala sortu duten elementuak zuzentzearren. Baina helburu nagusia 

izango da aldeen artean ahalik eta giro onena izatea, egonkortasuna eta beharrezko 

bultzada emateko jarduera ekonomikoari eta lurraldean kalitatezko enplegua sortze eta 

finkatzeari.  

Era berean, Gobernuak enpresa-kultura ezberdina etengabe finkatzen joatea bultzatuko 

du; kultura horren oinarri izango dira informazioa eta parte-hartzea eta errentak banatzeko 

akordioak. Enpresari ezagun batek behin esan zidan enpresen egoerari eta aukerei 

buruzko informazioa langileei ez zaiela eman behar soilik zailtasunak daudenean, baizik 

eta beti modu sistematikoan eman behar zaiela. Arrazoi zuen. Aldizkako eta kalitatezko 

informaziorik gabe, ia ezinezkoa da konfiantzazko harremanak egitea, eta, oinarri hori 

gabe, zaila da lortutako emaitzen inguruko akordioak lortzea, guztiak norabide berean joan 

daitezen.  

Modu horretan, Gobernua, bi lehendakariorde bertan izanik, agente sozial eta 

ekonomikoekin banaka bilduko da, harremanak zer-nolako esparru orokorrean garatuko 

diren hitz egiteko. CEN, UGT eta CCOOrekin biltzeaz gain, ELA, LAB eta ANELekin ere 

bilerak egingo dira.  

Badakigu zeintzuk diren gai horren inguruan Programa Akordioan sinatutako gutxieneko 

konpromisoak: ordezkaritzarik handiena duen erakundearen lekuan ELA eta LAB bezalako 

ordezkaritza zabaleko erakundeak gonbidatzea lan harremanetara; Elkarrizketa 
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Sozialerako Kontseiluaren finantzaketa-partida kentzea; ordezkaritzan oinarritutako 

finantzaketa gehitzea; Nafarroako Zerbitzuko Gobernu-organo gorenaren estatutuak 

aldatzea, haren erabakiak, orain arte bezala, aho batez har ez daitezen, baizik eta 

Gobernuak eskumena izatea erabakiak hartzeko lortu nahi den adostasuna lortu ezin 

denean; eta hausnartzea Elkarrizketa Sozialerako Kontseilua mantentzea komeni den ala 

ez, aurreko ataletan jasotako aldaketekin, edo indargabetu eta beste aukera batzuk 

bilatzea. Edonola ere, EGK bultzatzea. Halaber, Gobernuak uste du berrikusi egin behar 

direla UGT, CCOO eta CENen aldeko Hitzarmen nominatiboen bidez egiten diren 

enpleguko politika aktiboen partiden kudeaketa.  

Horrekin guztiarekin batera, lan-saioen helburua izango da zenbait instituzioren papera 

aztertzea (adibidez, Lan Epaitegia), aurreko Gobernuarekin egindako akordioak baloratzea 

edo etorkizunerako proposamenak egitea.  

Nafarroaren inguruan partekaturiko ikuspegi estrategikoa edo Nafarroaren espezializazio 

adimentsuaren estrategia bultzatzeko erronkara itzuliaz, Europako terminologiari helduta, 

jakinarazi nahi dut, lan-harremanak bultzatzeaz gain, aldi berean egingo dugula lan eta 

modu planifikatu eta integratuan, jarraian aipatuko ditudan hainbat gai garrantzitsu 

jorratzeko.  

Lehenik eta behin, enpresa-egitura: tamaina, klusterrak eta garapen-aukerak.  

1. Gobernu honek jakin badaki garrantzi handia dutela enplegua dakarten enpresek 

(bereziki industrialak diren enpresa handiak, edo, batzuetan, merkatuan produktu 

berritzailea edo erakargarria duten eteak, haien sektoreko beste enpresa 

batzuentzat interesgarriak izan daitezkeenak) lurralde osoan zein eskualde 

bakoitzean. Garrantzitsuak dira bai tamainarengatik eta zuzeneko enpleguarengatik, 

baina, baita ere, erakartzeko eta mobilizatzeko duten gaitasunarengatik, zeharkako 

jardueran (hornitzaileen bitartez) nahiz enpresa-arloko balio, printzipio eta 

kulturetan. Hori dela-eta, Gobernua saiatuko da horietatik hurbil egoten, haien 

lehiakortasuna bultza dezakeen guztia errazteko asmoarekin, eta haiekin batera lan 
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egiten, kalitatezko enplegua sortu eta finkatzearren. Haien etorkizuneko proiektuak 

ez ezik, jarduera edo negozio berriak ere ezagutzeko asmoa dugu, eta elkarlanean 

arituko gara kalitatezko enplegu berriaren aldetik arrakasta izan dezaten. Aldizkako 

harremanetarako after care programa hobetuko dugu, bi ñabardura berrirekin: alde 

batetik, multinazionalak ez ezik, enpresa enplegu ekarleak ere bisitatuko ditugu, 

erabakitzeko zentroak Nafarroaz kanpo (Estatuan) dituztenak; eta, bestetik, 

harremanetarako plan pilotua egingo dugu, Nafarroako filialeko zuzendaritza-

taldearekin koordinatuta, Nafarroan ezarritako multinazionalen matrize batzuekin. 

Jarduera horiek planifikatu eta 2016. urtean hasiko dira ezartzen.  

2. Halaber, Nafarroako enpresek egindako inportazioak, Batasunaren barruko 

eskuraketak eta Estatuaren barruko eskuraketak aztertuko ditugu, horren ordez 

hornidura endogenoa bultzatuko duen ekintza-plana 2016. urtean zehar egite 

aldera. Hemen elementu bitxi bat azpimarratu behar da: Estatuaz kanpo egindako 

eragiketen gaineko informazioa badugu, jatorrizko merkatuei nahiz eskuratutako 

ondasun eta zerbitzuei buruzkoa. Baina ez dakigu ondo zeintzuk diren Estatuko 

gainerako autonomia erkidegoetan egindako eskuraketak. Hortaz, arlo hori jorratuko 

dugu, batez ere kontuan izanda Estatuaz kanpo egindakoak baino are 

garrantzitsuagoak direla. Duela hiru urte, aurreko Gobernuak utzi egin zion hainbat 

autonomia erkidegoren babesarekin CEPREk zuzendutako C-Interreg Programaren 

proiektu-esparruan emandako datuak hartzeari. Metodo onena zein den ikusiko 

dugu, baina guretzat garrantzitsua da informazio hori behar adinako 

xehetasunarekin ezagutzea.  

3. Planari gehituko zaio enpresa klusterrak deiturikoen egoerari buruzko analisia eta 

hausnarketa: zeintzuk dira; zer-nolako jarduerak egiten dituzte; jarduera horiek bat 

datoz klusterren kontzeptuarekin; zer-nolako jarrera, bokazio edo bultzatzeko 

aukerak izan daitezke,… Gainera, behar izanez gero, bultzatzeko neurriak sartuko 

dira. Era berean, eremu horretan ikusten bada lehengo enpresek tamaina 

handiagoko eskuraketak egiteko aukera (hau da, txikiak ertain bihurtu ahal izatea 

edo ertainak zertxobait handiago bilakatzea), haien garapen organiko propioaren 

edo finkatzeko bestelako ekimen batzuen bitartez, Gobernuak prozesu hori ere 
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bultzatuko du; izan ere, masa kritiko handiagoa lortuz gero, estrategia, berrikuntza, 

esportazio eta lehiakortasunaren aldetik gaitasun handiagoa izango da oro har. 

Nafarroako Enpresen Direktorioaren arabera, 2008az geroztik tamaina guztietako 

enpresa-kopuruak behera egin du. 250 langileko 59 enpresa handi ditugu, 100 eta 

250 langile arteko 138 enpresa, 50 eta 99 arteko 206, 20 eta 49 arteko 741 eta 10 

eta 19 arteko 1078 enpresa. Horiek guztiak aztertu eta haiekin batera egin behar 

dugu lan arreta handiarekin. Tamaina txikiagokoetan, hausnarketa estrategikorako 

prozesuak sustatuko ditugu, egunerokotik irten ahal izateko, geratu, bakoitzaren 

negozioa hobeto ezagutu eta etorkizunerako lehentasunak definitu eta eratu ahal 

izateko.  

4. Nafarroako markak gure Erkidegoz kanpo egun duen posizionamenduari buruzko 

diagnostikoa egingo dugu; hau da, Estatuko gainerako lekuetan edo Europan eta 

beste eremu interesgarrietan duen lekua, ekonomia-munduko preskribatzaile 

nagusien artean. Lurraldeko Marketingaren kontzeptuak gero eta garrantzi gehiago 

du. Enpresak ez ezik, lurraldeak ere lehiatzen dira, Nafarroaz gain, baita 

lurraldearen eragin ekonomikoaren eremuak ere. Hortaz, ikuspegi hori aintzat 

hartuta, ezbairik gabe, harremanak egin behar dira Atlantikoko eragin-eremuarekin, 

EAE Akitania tandem-ak erreferentzia markatzen baitu bertan. Komunikazioen 

azpiegiturek garrantzi handia dute bai lurraldean dagoeneko bizi diren pertsonei 

begira, bai kanpoan egon eta Nafarroan inbertitzeko edo gu ezagutzera etortzeko 

erabaki enpresarialak zein pertsonalak hartzen dituztenei begira. Diagnostiko eta 

hausnarketa hori kontuan izan beharko da, beraz, Turismoaren inguruko Plan 

Estrategiko berria egiteko prozesuan. Gero hitz egingo dut Plan horretaz.  

5. Nafarroako lurralde-estrategiaren inguruko garapen-maila aztertuko da eremu 

bakoitzean. Eskualde bakoitzeko ekimen publiko-pribatuarekin modu koordinatuan 

lan egingo da.  

6. Zailtasunak dituzten enpresek banako tratamendua jasoko dute. Kasu bakoitzean, 

haien uneko eta etorkizuneko bideragarritasunaren inguruko hausnarketa egitea 

izango da Gobernuarentzat funtsezko elementua.  
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Bigarren, inbertsioa sustatzea eta finantzaketa eskuratzea. 

• Inbertsio berriak erakartzeko eta lortzeko paper proaktiboa egingo da, bat etorriaz 

ikuspegi, sektore estrategiko, kanpoko eskuraketak ordezkatzeko planeko ekintza-

ildo eta klusterren finkapenarekin. Gauza bera egingo da eskualde bakoitzeko AMIA 

analisiekin. Sodena taldea indartuko da arlo horretan, egungo filosofia erreaktiboa 

aldatuaz. Era horretan, after care programa indartzearekin batera, aurrekontu-

partida iraunkorra izango da legealdi osoan, Sodenarekin dagokion hitzarmena 

gauzatu ahal izateko. Eginahal horretan, industria-sektoreak BEGd-n duen pisua 

edo industrian langile bakoitzeko sortutako BEGd bezalako adierazleak erreferentzia 

bezala hartuko dira.  

• Inbertsioa sustatzeko urteroko deialdiak bere horretan mantenduko ditugu, 

oinarrietan beharrezko egokitzapenak eginaz, partekaturiko ikuspegi estrategikoa 

eta kalitatezko enplegua sortzea eta finkatzea hobeto bultzatzearren. Halaber, 

automozioaren sektorean inbertsioa sustatzeko plan espezifikoa burutuko dugu, 

nekazaritzako elikagaien sektorerako dagoen plan bera. Horrez gain, jakinarazi nahi 

dizuet 2015eko deialdietara aurkeztutako inbertsioek aurreikusitako aurrekontu-

partidak gainditu dituztela; hortaz, aurrekontu-partiden artean beharrezko 

transferentziak egingo ditugu ahalik eta gehien artatzearren. 

• Filosofia berarekin, Gobernuaren eta Sodenaren artean dagokion diagnostikoa 

partekatuta, gure enpresa-ehunaren premia ezberdinak laguntzeko programa 

ezberdinen zorroa diseinatuko dugu 2016. urtean zehar; programa horietan, kasu 

bakoitzaren arabera, ondorengoak sartu ahal izango dira: inbertsiorako abalak, epe 

luzerako akonpainamendu-maileguak, mailegu parte-hartzaileak, kapital bidezko 

sarrerak, mikrokredituak eta abalak edo estatuko nahiz nazioarteko 

zirkulatzailearentzako estaldurak. Horretarako, dagozkion gaikuntzak sartuko ditugu 

aurrekontuen lege-proiektuan, ogasun publikoaren legean dagozkion hobekuntzak 

proposatuko ditugu, eta dagozkion erregelamendu-neurriak hartuko ditugu. 

Finantza-erakundeekin beharrezko hitzarmenak gauzatuko ditugu, kreditu eta 

kauziokoak nahiz elkarrenganako bermedunenak. Zehazki, lankidetza estuagoa eta 
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hurbilagoa jorratuko dugu Sonagar-ekin. Modu berean, arrisku-kapitalaren 

jarduerarekin jarraituko da enpresen garapen-fase ezberdinetan. Industria-garapen 

endogenoa are gehiago bultzatzeko Sodenari funtsa emateko aukera aztertuko 

dugu.  

• Banku Publikoa garatzeko legezko aukeren inguruko txostena eskatuko dugu. 

Europatik etorritako finantza-instrumentuak aztertuko ditugu, tartean Juncker Plana 

izenekoari laguntzen diotenak, banaka sartzeko aukera ere kontuan izatearekin 

batera.  

• Egungo BEI ildoa berrikusiko dugu, ahalik eta gehien optimizatzearren (BEI 

zuzeneko maileguak, administrazioaren finantzaketa-premietarako erabiltzea). 

Hirugarren, I+G+b  

• Berrikuntza eta lehen mailako industria lehiakor aurreratua —4.0 eszenatoki berria—

batera doazen kontzeptuak dira. Berrikuntza izango da, ezbairik gabe, gure 

enpresen lehiakortasun-gaitasunaren oinarria. Berrikuntza gehiago, kalitatezko 

enplegu gehiago. 2013ko gastu eta jardueraren inguruko adierazleak, esku artean 

ditugun azkenak, 2012koak baino nabarmen okerragoak dira (enpresen prozesu 

estrategiko eta operatiboetako produktu berrien edo hobekuntzen aldetik begiratuta, 

berrikuntzaren inpaktua neurtzen duten emaitzen inguruko adierazle gehiegirik ez 

dugu zoritxarrez). Oraindik ez dakigu zeintzuk diren 2014koak, baina susmoak ez 

dira onak. Azken urte hauetan, ez da plan teknologiko edo behar adinako 

aurrekontu-konpromisorik egon. Krisi aurreko urteekin konparatuta, asko jaitsi dira. 

Behin baino gehiagotan salatu dugu aurreko legealdian aurreko Gobernuak 

erabilitako leihatila itxiaren politika.  

• 2016an zehar, Zientzia eta Teknologiaren plan berria egingo dugu honako hauen 

parte-hartzearekin: enpresak, zentro teknologikoen sarea, unibertsitateak eta goi-

mailako lanbide-heziketa. Planaren helburu nagusia izango da enpresetan 

berrikuntza bultzatzea, batik bat sektore estrategikoetan, enpresen lehiakortasunean 

zuzenean eragingo duten jarduerak bultzatuaz. Era berean, beste helburu bat 
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izango da gure zentroen sareko ikerketa-taldeak gaitzea eta trebatzea sektoreetan 

eta ezagutza-arlo estrategikoetan, etorkizunera begira garatzeko helburuarekin.  

• Esparru horretan hausnarketa egingo dugu agente bakoitzaren paperaren inguruan, 

haien lankidetzako barne-harremanen inguruan eta kanpoko agenteekin elkarlana 

egiteko aukeren inguruan.  

• 2016an, aurrekontu-zuzkidura gehitzearen aldeko apustua egingo dugu, eta 

urteroko deialdiak bere horretan mantenduko ditugu, oinarrietan ikuspegi 

estrategikoarekin bat datozen aldaketa egokiak sartuta. Agenteekin batera aztertuko 

dugu gure erreferentziazko ikerketa-taldeak indartzearekin loturiko ekimenak 

sartzeko aukera; hots, industria-doktoretzak eta talentua hartzeko bestelako 

ekimenak. 

• Gure inguruneko aldaketa handiak kenduta, I+G+b-rako egungo zerga-dedukzioei 

eutsiko diegu. Lan egingo dugu zergak saihesteko aukerarik ez izateko.  

Laugarren, nazioartekotzea.  

• Jakin  badakigu Nafarroako esportazioak portaera ona izaten ari direla azken aldian. 

Lehen seihilekoan, ia 4.400 milioi eurora iritsi gara. Ohiko esportazio-kopurua igo 

egin da (815), urteko 50.000 eurotik gora fakturatzen duten esportazio-kopurua 

bezala (dagoeneko 500 enpresa ingurukoa da). Lehen bostak esportazio guztien ia 

erdia osatzen dute, lehen hamarrak %56,7, lehen hogeita bostak %68,9, lehen 

berrogeita hamarrak %78,6 eta lehen ehunak %87,3. Europak gure esportazioen 

%75,6 biltzen du eta Amerikak %12,3. Harrigarriena da, inportazioekin gertatzen 

zenaren antzera, estatu barruan egindako esportazioen (Estatuko gainerako 

lekuetara egindakoen) inguruko informazio xehaturik ez dugula. C-Interreg-en azken 

kopuruak 2012koak dira, eta estatuz kanpoko esportazioen antzeko kopurua ematen 

zuten. Arlo horretan ere bada zereginik.  

• 2016. urtean zehar, legealdirako Nazioartekotzeko Plana egingo dugu. Kopuru 

horiek finkatzeko eta hobetzeko lanean jarraitu behar dugu, urteko 50.000 eurotik 

gorako ohiko esportatzaileen klubean gero eta gehiago izateko nahiz gure 



 
 

2015-2019 legegintzaldirako Lehendakariordetzaren helburuak eta lan-ildoak  

 
 
 

www.navarra.es  11 | 23 

merkatuak dibertsifikatzeko. Era berean, nazioartekotzeko aldagaia hausnarketa 

estrategikoetan gero eta enpresa gehiagok kontuan izatea lortu behar dugu, eta 

lehen sarrera bat erraztea, enpresen arteko lankidetzak bultzatzearekin batera.  

• Plana egiteko, enpresen eta gainerako agenteen parte-hartzea izango dugu. 

Zehazki, Merkataritza Ganberak egindako Plan-proposamena ere aztertuko dugu, 

interesgarritzat jotako alderdiak sartzeaz gain. Halaber, kontaktu erraza izaten 

ahaleginduko gara ICEX erakundeko ordezkaritzarekin.  

• Nazioartekotzeko arloan, administrazioak berak bete beha duen papera aipatu 

behar da Europako finantzaketa duten proiektuak aurkezteari, lortzeari eta 

kudeatzeari dagokionean. Gure iritziz, Feder, FSE, PAC eta POCTEFA bezalako 

programa operatiboez gain, funts ezberdinak eta aukera batzuk badaude. 

Administrazioan arlo horretan praktika eta ezagutza duten pertsonek egiten dute lan, 

baina egiten jakiten hori aprobetxatu eta antolakuntzara hedatu ahal izateko egitura 

antolaturik ez dagoela uste dugu. Hori dela-eta, departamentu arteko batzorde bat 

sortuko dugu, Administrazioaren jarduera bultzatze aldera, Europako proiektuetan 

parte hartzeko erakunde gisa.  

Nazioartekotzearen ondoren, Lanbide Heziketa.  

• Gure ustez, Lanbide Heziketak lehen mailako papera bete behar du etorkizunean, 

hainbat eta hainbat nafarrek enplegu egonkorra eta kalitatezkoa lortzen 

laguntzearren nahiz gure enpresak lehen mailan egoteko gai izan daitezen.  

• Gaur egun, lanean dabiltzan %49,7ak goi-mailako heziketa du (Unibertsitateak eta 

goi-mailako LH). Bestalde, aurrean dugun erronka demografikoa oso garrantzitsua 

da. Gaur egun, 55 urtetik gorako 42.400 okupatu ditugu, 75.100 45 eta 54 urte 

artekoak eta 83.400 35 eta 44 urte artekoak. 16 eta 24 urte arteko gazteak 54.700 

dira (horietatik 38.300 egun lanik gabe, eta asko eta asko ikasten). Horrela, bada, 

baby room-eko langileen kopuruak (45 eta 54 urte artekoak eta 35 eta 44 urte 

artekoak) 16 urtetik beherako gazteen tartekoak baino askoz handiagoak dira.  
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• Unibertsitatearekin egindako modu berean, zer-nolako titulazioak eskaintzearen 

inguruko diagnostikoa egin beharko da, ehun ekonomikoaren premiekin bat 

etortzeko, eta dagozkion ekintzak planifikatu. Hortaz, Lanbide Heziketa garatzeko 

plana izango da.  

• Aldi berean, enpresak beren plantillak gaztetzeko prozesuak egitea sustatzen duten 

ekimenak aztertuko ditugu, betiere kalitatezko enpleguaren ikuspegia galdu gabe.  

• Zuzendaritza-karguen prestakuntza. Lehen ere esan dugu elementu giltzarria dela 

batez ere tamaina txikiagoko enpresetan; hots, kopuru nahiz kalitate aldetik jauzia 

egiteko prest daudenetan (hausnarketa estrategikoa, berrikuntza, nazioartekotzea). 

Ekintzailetza, autonomoak eta gizarte-ekonomia.  

• Gobernuak II. Ekintzailetza Plana diseinatu eta koordinatuko du, Nafarroako 

ekintzaletza-sarearen esparruan eskualdean dauden tresna ezberdinak koordinatze, 

optimizatze eta hobetzearekin batera.  

• Testuinguru horretan, CEINek enpresa-mailako bokazio berriak sustatuko ditu, 

enpresa berriak sortzea bultzatu, PAE abian jarriko du (horrela egin ez duen 

autonomia erkidego bakarra da), eta, aukerek uzten dioten heinean, enpresei 

laguntza eskainiko die haien lehen 4 urtetan negozioaren alderdi ezberdinetan 

(komertzialak, finantza-arlokoak eta GGBBn kudeaketa bera). 2014. urtean zehar, 

CEINek 899 proiektu artatu zituen eta 144 enpresa sortzen lagundu. Lehen 

garapenean laguntza eskaini zien 40 bat enpresari.  

• Gogoratu behar da autonomoak garrantzi handia dutela enpleguan. Kopuru osoaren 

ia %20ra iristen dira. Krisiaren hasierako autonomoen %92 dugu. 50.838tik 46.836ra 

jaitsi dira. Beherakada handiak gertatu dira eraikuntzan (3.021), merkataritzan 

(1.688) eta nekazaritzan (1.301). Jarduera profesionalak, zientifikoak,…, aldiz, igo 

egin dira (1.101). Autonomoak sektore guztietan aurki ditzakegu: merkataritza, 

ostalaritza eta jatetxeak, nekazaritza,…; horiek garrantzitsuenak dira. Erdia osatzen 

dute.  
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• Autonomoak ordezkatzen dituzten elkarteekin ahalik eta harreman onenak izaten 

ahaleginduko da Gobernua, autonomoek laguntza-ekimenen inguruko informazio 

osoa izan dezaten ere lan egingo du, tartean enpresa-ondorengotzarik ez duten 

negozio txiki bideragarrien jarraipenarekin loturikoena.   

• Era berean, gizarte-ekonomia aipatu nahi nuke. 2007an 10.691 langile ziren, eta 

krisian enpleguen %15,6 galdu da; hala ere, azken urtean %9,2 berreskuratu da. 

10.000 bat lagun ari dira, beraz, lanean; lanean dabiltzan pertsonen %3,7a osatzen 

dute. Industria-enpleguak kopuru osoaren %35,8 hartzen du. Gobernuarentzat 

gizarte-ekonomiaren ereduan gardentasuna, informazioa eta errenten gainean 

bultzatu nahi duen banaketa bezalako balioak sartzen dira. Ondorioz, ekonomia 

soziala eta solidarioa babesteko plan integrala egin, onartu eta ezarriko dugu. 

Horretarako, oinarritzat hartuko dugu, ezbairik gabe, gizarte-ekonomiaren gainean 

agente nagusien parte-hartzearekin egindako lehengo plana. Industrian 

antolakuntza-unitate espezifikoa sortuko dugu, mendeko pertsonei legez zerbitzuak 

ematea bultzatzeko neurriak bizkortuko ditugu, eta krisian dauden enpresak edo 

ondorengotza-arazoak dituztenak gizarte-ekonomiako enpresa bilakatzera 

bideratutako programak bultzatuko ditugu.  

Azpiegiturak.  

• Industria-lurra. Esku artean ditugun datuen arabera, urbanizatutako eta dagoeneko 

esleitutako partzelen (okupatuta izan ala ez) azalera ia 8,5 milioi m2-koa da. 

Erabiltzeko moduan dauden partzela urbanizatuen azalera ia 1,9 milioi m2-koa da 

eta jabetzako azalera ez urbanizatuak beste ia 4,5 milioi m2 sortuko lituzke. 

Nafarroa zatitua sortzen diren zona ezberdinen aldetik begiratuta, ordea, desoreka 

begien bistakoa da. Dagoen lurraren %60 baino gehiago Erriberabeitian aurkitzen 

da, eta ia ez dago batere lurrik ez Atlantiko Zonan ez Ekialde Erdialdean.  

• Gobernuak Industriak Nasuvinsari agindutako GIS amaitzea bultzatuko du, eta, era 

horretan, industria-lurraren gure inbentarioa xehetasunez eta eguneratuta ezagutu 

ahal izango dugu. 2016an, halaber, gai horretarako dagokion jarduera-plana egingo 
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dugu, eskualde bakoitzeko lurralde-diagnostikoarekin bat eginez. Edonola ere, udal 

poligono berrientzako edo lehengoen hedadurarako laguntza-programa bultzatuko 

dugu, konpromisoa hartutako eskaeraren ratio egokiak izanez gero.  

• Plan horretan, hornidura energetikoen eta telekomunikazioen baldintzak ere aztertu 

beharko dira. 4.0 industria aurreratua garatzeko aukerak eremu horretako baldintza 

batzuekin lotuta izango dira, bereziki banda zabalari dagokionean. Arlo horretan, 

asko hobetu beharra daukagu. Pasa den ostiralean NUPen egindako inaugurazio-

irakaspenean, fotonika izan genuen aztergai —banda zabala—, eta etorkizunean 

zer-nolako aukerak izan ditzakeen ikasi genuen. 

• Bidaiarien eta merkantzien mugikortasunari dagokionean, funtsezkoa da Nafarroan 

mugikortasun iraunkorrerako eta garraioaren antolakuntzarako Lege oso bat 

garatzea. Ildo horretan, daukagun informazioa berrikusi eta beharrezko analisi 

gehigarriekin osatu beharra daukagu. Lehen urratsa izango da egungo informazio 

eta kontrol sistema modernizatzea, sistema aurreratuagoak ezarri aurreko baldintza 

bezala; esate baterako, Iruñeko Eskualderako eta Erkidegoko zona ezberdinetarako 

garraio-txartel bateratuak. Atal honetan gogoratu behar da irtenbidea eman behar 

zaiela bidaiarien autobus-garraioko lineen emakidei, hots, dagoeneko amaituta 

daudenei. Egungo egoera 2014. urtetik dator, eta egoera hori ezin da betirako 

luzatu. Zuk, Zarraluqui jaunak, oso ondo dakizu. Era berean, aurreko legealditik 

jasotako beste gatazkari irtenbidea bilatu beharko diogu; alegia, Iruñerriko Hiri 

Garraioaren finantzaketari. Hausnarketa horretan, premia logistikoak, lehendik 

dauden azpiegiturak eta etorkizuneko modu anitzeko aukerak aztertu beharko dira, 

horien artean, Castejonen portu lehorra izateko aukera.  

• Errepideen sareari dagokionez, Errepideen III. Plana berrikusi eta eguneratuko 

dugu, lehentasunezko jarduerak ezartzearekin batera. Edukiera handiko errepideen 

arloan, N-121-Ari dagokionez, tunelen inguruan Europatik eskatzen den guztia 

zorrotz aztertuko dugu, ibilbidea, trafikoa, istripu-tasa eta aurrekontu-aukerak 

aztertzeaz gain, irtenbide onena proposatzearren. Dagoeneko horretan ari gara. 

Pirinioetako autobideari dagokionez, ardatzeko tarteak Huescara bitarte bizkortzeko 

eskatuko diogu Estatuari, bereziki Sigüésko bidegurutzeraino, eta itzaleko 



 
 

2015-2019 legegintzaldirako Lehendakariordetzaren helburuak eta lan-ildoak  

 
 
 

www.navarra.es  15 | 23 

bidesariaren gain-kostua ebaluatuko dugu, jarduteko aukeren espedientea 

aztertzearekin batera. A-15eko tartea, Iruña-Tutera artekoaren egungo egoera zein 

den ikusiko dugu, jarduteko aukerak baloratzeaz gain. Denok jakin badakigu 

eskualde ezberdinetako biztanleak Iruñean sartzeko dituzten baldintzak ez direla 

homogeneoak. Era berean, Estatuko Gobernuak Soriarekiko konexioa egiteko zer 

asmo duen jakingo dugu. Puntu beltzen, zubien, egituren eta tunelen segimendua 

eta prebentziozko kontrola egiten ahaleginduko gara. Ahal den neurrian, 3.800 km-

ko errepideen gure sarea kontserbatzeko urtean jarritako baliabideak gehitzen 

saiatuko gara. Sare horrek, ondare aldetik, 5.000 milioi eurotik gorako balioa du. 

Sarea hondatzen hasi da, eta urtean ozta-ozta %0,5a bakarrik eskaintzen diogu, 

neguko bidezaintzaren 5 milioi inguruko urteko gastua barne. Ratioa 

erreferentziazko estandarren oso azpitik aurkitzen da.  

• Trenbide-sistemari dagokionez, nazioarteko estandarrekin bateragarria den 

irtenbidearen aldeko apustua egingo dugu epe luzera; gainera, behar adinako 

gaitasuna izan beharko du merkantzien eta bidaiarien garraio-premiei modu egokian 

erantzuteko, aldirikoei zein distantzia ertain eta luzekoei. Nafarroa Korridore 

Atlantiko Mediterraneotik kanpo gera ez dadin lan egingo dugu. Aldirikoen sareari 

dagokionean, dagozkion azterketak eginda, Renferekin harremanetan egongo gara 

geltokia duten herrien eta Iruñaren arteko ordutegiak eta maiztasunak hobetzeko 

aukerak aztertzearren. Campanas-Castejon zatia egun Estatuarekin hitzartuta dago, 

eta Gobernuak zorrotz aztertuko du egungo egoera. Ez du aurreratzeko inolako 

administrazio-erabakirik hartuko, harik eta garbi izan arte Estatuaren konpromisoa, 

trenbide arloko irtenbide eta guzti, lehen atalean definitutakoaren arabera, bi 

administrazioen artean partekaturiko ikuspegiarekin bat datorrena. Merkantziak 

Europako bide-zabaleran ateratzearen aldeko apustu irmoa egingo dugu. Berehala 

emango diegu hasiera Estatuarekiko elkarrizketei —hemen zalantza dugu Gobernu 

honekin hastea edo hauteskunde orokorrak pasa arte itxarotea—, besteak beste, 

eredua, aldi baterako plangintza eta finantzaketa hitzartze aldera.   

• Noaingo aireportuaren inguruan AENArekin lan egingo dugu ahalik eta azkarren 

aztertze aldera aireportua optimizatzeko aukera zehatzak, tartean, ohiko hegaldi 
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gehigarri bat jartzeko aukera. Aldi berean, Iruña nazioarteko konexioen mapan 

jartzeko ekintzak bultzatuko ditugu, besterik ezean hegaldia eta autobusa gertuko 

aireportuekin konbinatu behar badira ere.  

Eredu energetikoa.  

• Funtsezko hiru alderdi aztertu eta orekatuko ditugu: hornidura-bermea, ingurumen 

kostua eta iraunkortasuna, kanpoko energia mendekotasuna murrizteko lan 

egitearekin batera.  

• Politika energetikoa eta aldaketa klimatikoa kudeatzeko erakunde publikoa sortzea 

bultzatuko dugu, energia sortzeko modu ezberdinen egoera eta maila etengabe zain 

dezan, haien inplikazio ekonomiko, sozial eta ingurumen-arlokoekin batera, eta 

alboko erkidegoetako energia-erakunde finkatuekin lankidetzak ezar ditzan.  

• Nafarroako energia-plana berrikusiko dugu 2025 urtera begira, eta energia 

berriztagarrien eta energia modu arrazionalean erabiltzearen aldeko apustua egingo 

dugu. Besteak beste, hornidura elektrikoaren sarea, beharrezko jarduerak eta 

horren plangintza eta gauzatzea xehetasunez aztertuko ditugu; energiaren 

aurrezpena eta eraginkortasuna sustatzeko era guztietako ekintzak sustatuko 

ditugu; iturri berriztagarrietako (elektrika eta biomasa) energia erabiltzea bultzatuko 

dugu, beroa sortzeko gas naturala ordezkatzearren eta petrolioa eta haren 

deribatuak garraiorako ere ordezkatze aldera —hemen asko dugu hobetzeko; izan 

ere, 2020rako Europako helburuen azpitik ditugu adierazleak (bakarrenetako bat 

izan arren)— ; eta herritarren asoziazionismoa sustatuko dugu energia taldean 

kontsumitzeko ekintzak eta, ahal bada, kontsumo-puntua ahalik eta gertuen sortzea 

sustatzen duen eredu energetikoa jartzeko asmoarekin. Instalazio berriztagarriak 

bultzatzeko bigarren deialdia egingo dugu ahalik eta azkarren; aurrekontua 700.000 

eurokoa izango da.  

• Cenerren jarduera irmo babestuko dugu aurreko helburuekin bat eginez; halaber, 

aurreko kudeaketatik jasotako nolabaiteko ezustekoei irtenbidea bilatuko diegu. 
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Etorkizunera begira, energia biltegiratzeko arloan elementu giltzarria izango da 

ezagutzak hartzea eta horietan trebatzea.  

Turismoa.  

• Sektore turistikoaren urteko datuen artean 1.000.000 bidaiari eta 2.000.000 ostatu-

gau baino gehiago biltzen dira; beraz, jarduera ekonomiko horrek badu bere 

garrantzia Nafarroan. Azken datuen arabera, ostatu hartzeko modu guztiak gehitu 

dira, eta hotelen errentagarritasuna berreskuratu egin da. Atzerriko turistek 

bidaiarien laugarren zatia osatzen dute, eta sektorean iaz baino enplegu gehiago 

sortu da. Halaber, turistek Erkidegoan egindako gastua gehitu da, bereziki 

atzerritarrena; 2014an 177 milioi eurokoa izan zen, 2013an baino %20 gehiago.  

• Gure ustez, jarduera-sektore honek garatzeko eta hazteko indar handia du, eta, 

datuen arabera, asko dago hobetzeko, azken postuetan aurkitzen baikara bidaiarien 

hazkundean Autonomia Erkidegoen arabera, eta, batez ere, behean ostatu gauen 

kopurua eta hotelen errentagarritasuna igotzeari dagokionean. Dena den, 

aipatzekoa da, Autonomia Erkidegoekin alderatzerakoan, landa-etxeak eta batik bat 

aterpetxeak Estatuko lehen postuetan daudela ostatu-gauen hazkundearen aldetik.  

• Beraz, gaitasuna badugu. Nafarroako turismoaren egoera ona da Frantziako eta 

Europako merkatuarekin alderatuta, Asia bezalako merkatu igorleak hazten ari dira, 

eta natura eta gastronomia aldetik produktuen eskaintza bikaina da, eta asko 

eskatzen dituzte. Horrez gain, Nafarroako baliabide turistikoen aukera zabala da. 

Horrela, hori guztia kontuan hartuta, Turismoko Plan Estrategiko berria egiten hasiko 

gara.  

Zenbait jarduera zehatz:  

- Udazkenean, plan estrategikoa egiteko lehen urratsak abian jarriko ditugu: Programa 

Akordioan ezarritako irizpideak oinarritzat hartuta (landa-turismoaren ardatzak, 

gastronomia, baliabide naturalak, iraunkortasuna, kultura, ondare turistikoa eta aisia 

sustatzea), diagnostikoa egingo da, merkatua, eskaintza, edukiak eta helburu 
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turistikoaren antolakuntza aztertuaz. Kultura horrek, eskaintza turistikoa garatzeko 

ardatza izateaz gain, garapen ekonomikorako paper aktiboa izango du, adibidez, 

sektore zinematografikoa bultzatuta. Mahai sektoriala sortuko dugu, eta, bertan, sektore 

turistikoko agente guztiek eta zeharkako harremanak dituzten agenteek parte hartuko 

dute. Era berean, Nafarroako Gobernutik garapen turistikoan inplikatuta dauden beste 

departamentu batzuek parte hartzeko aukera ikusten da, baita Erkidegoko lurralde-

agenteekin Departamentuak lankidetza handiagoa izateko aukera ere. Horrez gain, 

Nafarroako Turismo Kontseilua osatzeko aukera aztertuko da, organo adierazgarriagoa 

izan dadin.  

- Elkarteen eta erakunde publiko-pribatuen lana indartuko da, eta asoziazionismoa 

sustatzeko kanpainak diseinatuko dira.  

- Gune naturaletako turismoa bultzatuko da, horren ezaugarriak eta premiak 

errespetatuaz, Landa Garapeneko Departamentuarekin batera.   

- Nafarroako bide berdeak eta bide naturalak bultzatuko dira, eta, horretarako, Estatuan eta 

Europan horiek sustatzen dituzten erakundeekin batera lan egingo da. Epe laburrera, 

Plazaolako eta Iratiko bide berdeetan lanean hasiko gara, eta euroveloari jarraipena 

emango diogu; dagoeneko Bidasoakoa osatuta dago, eta Iruña aldera jarraitzeko eta 

Donostiarekin konektatzeko lanak POCTEFA deialdira aurkeztuko dira. Halaber, 

bidezidorrak, ibilbide historikoak eta tradizionalak indartuko dira, Nafarroako Kirolaren eta 

Gazteriaren Institutuarekin diagnostiko bat eginda, eta horiek mantentzea baloratuko da, 

erakunde sustatzaileen konpromisoaren arabera.  

- Araudi-lan bat ere egingo da, eskaintzen kalitatea bultzatu, araudi zaharkituak berrikusi, 

segurtasuna landu eta legearen aurkako eskumenen aurka borrokatzeko helburuarekin.  

- Auzoko erkidegoekin batera egingo da lan Nafarroaren irudia helmuga turistiko gisa 

indartzeko eta produktu turistiko osagarriak bultzatzeko. Besteak beste, euskal kulturaren 

eta euskararen inguruko eskaintza turistikoa egiteko aukerak baloratuko dira.  
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Merkataritza  

 

Txikizkako merkataritzak Nafarroako BPGren %3 inguru hartzen du (2013rako dauden 

azken datuak dira) eta zerbitzuen sektoreak sortutako Balio Erantsi Gordinaren %18 

inguru.   

 

Txikizkako merkataritzako enpresak Nafarroako kopuru osoaren %15era iristen dira. 

%94ak 5 langile baino gutxiago ditu (2015eko urtarrileko datuak). Sektore oso 

automatizatua da, beraz.  

 

Nafarroako txikizkako merkataritzak krisi ekonomikoaren eragina izan du 2008az geroztik, 

horrek enpleguan eta kontsumoan izan duen inpaktu negatiboa dela-eta. Kontsumoa %6,3 

jaitsi da 2009 eta 2013 urte artean, Nafarroan. 2014an, berriz, %1,2 igoko da, eta une 

horretatik aurrera nolabaiteko joera-aldaketa nabari da sektorearen kopuruetan. 

Kontsumoaren erorketaren ondorioz, Nafarroako merkataritza txikiaren fakturazioa ere %14 

jaitsiko da 2008ko ekaina eta 2015eko ekaina artean. Modu berean, sektore horretako 

enplegua kaltetua izan da azken urteetan.  

 

Sektorearen fakturazioa, ordea, %2 igo da 2015eko ekainean, 2013ko ekainarekin 

alderatuta. 2013. urteko bigarren erdialdeaz geroztik, fakturazioa eta sektoreko enplegua 

hobetu egin dira, Nafarroako ekonomia berreskuratzen eta indarra hartzen hasiko baita 

2015eko lehen erdialdetik aurrera.  

Sektorearen inguruko diagnostikoa egingo da hurrengo Merkataritzako 2016 eta 2019ko 

Planari hasiera emateko. Hona hemen jarduera zehatzak:  

2015eko deialdietan, aurrekontuko geldikinen transferentziak egingo dira, lehiakortasuna 

hobetzeko deialdian jasotako eskaera gehienak artatzeko (eskaera horiek txikizkako 

merkataritzan berrikuntzak egitearen ingurukoak dira batik bat).  
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Sektorearekiko komunikazioa hobetuko dugu, merkataritzako gaikako web orriaren eta 

beste baliabide batzuen bitartez, eta sektorearentzako IKT laguntzak hedatuko dira.  

Informazioaren Gizartea Sustatzeko Atalarekin eta Enpresa Sektoreekin koordinazio-lanak 

egingo dira, merkataritza tradizionalean teknologia berriak sustatzearren. 

Hiriguneetan, merkataritza suspertzeko eta garatzeko planak bultzatuko dira tokiko 

erakundeekin, elkarteekin eta lurraldeko agenteekin batera. Lehengo asoziazionismoa 

indartuko da eta merkataritza-taldeak sustatzeko deialdia berrikusi.  

Legealdi honetako lehentasunezko proiektuak berriz definituko dira enpresa-inbertsiorako 

laguntzen politikari dagokionean, eta honako hauek bezalako alderdiak kontuan hartuko 

dira: kalitate-arauak izatea, Kontsumoko Arbitraje Batzordera atxikitzea, IKTeak ezartzea, 

e.a.  

Gabonetarako sustapen-kanpaina sortuko da txikizkako merkataritza bultzatzearren, eta 

ordezko kontsumoaren ikuspegia kontuan izango da.  

Era berean, departamentu arteko koordinazioa sortuko da ekintzaileen proiektuak 

sustatzeko asmoarekin.  

Aurreko neurriak gauzatzeko, ezinbestekoa da merkataritza-arloari giza baliabide gehiago 

nahiz aurrekontu-zuzkidura handiagoa eskaintzea. Gaur egun, txikizkako merkataritzako ia 

400.000 euroko inbertsioak ezin dira artatu laguntzen deialdiekin.  

Kontsumoaren arloan, merkatua kontrolatzeko 312 jarduera burutu dira abuztura bitarte. 

Kontsumitzailearentzako arretari dagokionean, 1730 erreklamazio artatu dira, 653 

bitartekaritza egin eta 298 arbitraje kudeatu dira. Helburua da bitartekaritza eta arbitraje 

kopurua igotzen joatea, bi aldeentzat erantzun soil eta zuzenagoa emanaz.  

Kontsumitzailearentzako Informaziorako Udal eta Eskualde mailako Bulegoen Sarea 

sustatu nahi da eta horiei behar adina baliabide eman jarduera garatzeko, bat datorren 
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finantzaketa publikoarekin. Eskualde bakoitza kontuan hartuta, formula egokiena bilatuko 

da kontsumitzailearentzako bulegoak artatzeko.  

 

Kontsumo iraunkorra, kontzientea eta arduratsua sustatuko da. Horrela, komunikazio-

kanpainak egingo dira, kontsumitzailearen prestakuntza hobetzeko, teknologia berriak 

aplikatuta.  

Legealdi osoan zehar gure jarduera-ildo nagusiak zeintzuk izango diren kontatu dizuet. 

Hori guztia egin ahal izango da departamentuko langile guztiei nahiz inplikaturiko sozietate 

publikoetako langileei esker. Kontseilariak lehentasuna emango dio denen artean ahalik 

eta koordinazio eta komunikazio handiena izateari. Bestalde, prozesuaren barruko 

instituzio eta agenteen inguruko hausnarketa ere egin nahi dizuet.  

Esku hartzen duten agenteen puzzlea begiratzen badugu, agente ekonomikoez eta 

sozialez gain, Gobernua bera eta, besteak beste, sozietate publikoa, Moderna Fundazioa, 

EGK eta Merkataritza Ganbera aurkituko ditugu. Horietako bakoitzak zer paper bete behar 

duen hausnartzea garrantzitsua da.  

Enpresa Korporazio Publikoa agente horietako bat da. Etorkizunean izango duen zeregina 

sakon aztertzeko hausnarketa estrategikoa egitea aurreikusi dugu. Oraingoz, prozesua 

abian jarri dugu, eta Europatik sozietate instrumentalen eta merkatu-sozietateen gainean 

eskatzen denaren eta agindu eta diru-laguntza publikoen legezko testuinguruaren inguruko 

txostenak eskatu ditugu. Matrizearen administrazio-kontseiluan aldaketak egin ditugu, eta, 

datozen egunetan, sozietate bakoitzeko kontseiluak ere berrituko ditugu.  

Bestalde, Programa Akordioan esaten da Moderna Fundazioaren likidazioa proposatuko 

dela eta Gobernuak hausnarketa estrategikorako plataforma berria bultzatuko duela, 

agente ekonomiko eta sozial nagusien parte-hartzearekin. Beste atal batean, berriz, 

Ekonomia eta Gizarte Kontseilua bultzatuko da, Parlamentuan aurrekontuen proposamena 

aurkeztu aurretik urtero egiten den bilerarako bakarrik baitago ia gaur egun.  
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Aste hauetan, Moderna Fundazioarekin aurrez aurre egon naiz, eta garatutako lana eta 

hango lan-taldea ezagutu ditut. Espezializazio adimentsuaren estrategiari dagokionean, 

Europak eskatzen duenaren inguruan betetzen duen paperari buruzko txostena eskatu dut, 

eta instituzio eta instantzia ezberdinetako pertsona desberdinekin hitz egin dut.  

Nire ustez, erabat bateragarria da Programa Akordioan ezarritakoa betetzea eta lehendik 

dauden elementu positiboak aprobetxatzea. Moderna Fundazioa likida daiteke eta epe 

ertainerako eta luzerako ikuspegiarekin lan egiten duen plataforma izaten jarraitu, horrek 

Europan ondorio negatiboak izan gabe. Hausnarketa estrategikoaren epe luzerako 

prozesua zuzentzeko ardura SODENAk hartzea proposatzen dut, erreferentziazko 

adierazle nagusiak eguneratzeari nahiz ezarpen estrategikoaren prozesuari dagokionean. 

Sodenak arrisku-kapitala eta inbertsiorako erakarpen apur bat eskaintzen du. Agerraldi 

honetan aipatu dudan moduan, konpromiso berriak hartu ditu, inbertsioak erakartzeko 

jarduera askoz ere proaktiboagoa eta finantzaketa-laguntza eta enpresen kudeaketako 

produktuen zorroaren aurkezpena eta kudeaketa. Era horretan, Sodenak, egiten duenaz 

gain, protagonista izan behar du gure Erkidegoaren epe luzerako begiradan.  

Arlo horretan, Sodenak parte hartzeko prozesu zabalak bultzatu behar ditu, agente 

pribatuek hobetzeko iradokizunekin eta proposamenekin lagun dezaten. Testuinguru 

horretan, Ekonomia eta Gizarte Kontseilua berreskuratu behar genuke epe luzerako 

hausnarketa estrategiko horren prozesuan modu aktiboan parte hartzeko plataforma gisa, 

Sodenak garatutako lanari laguntza eskaintzeko.  

Sodenaren jarduerek aurrekontu-partida espezifikoa beharko dute, lan hori ezin baita egon 

Sodenaren jarduerak arrisku-kapitalean beharrezko baliabideak sortzearen mende.  

Asmo handiko jarduera-plana da, beraz, ikuspegi estrategiko argia duena. Ahalik eta 

partekatuena izatea gustatuko litzaiguke, erreferentziazko helburu garbiarekin: giza 

garapen iraunkorrean oinarrituriko eredu ekonomikoaren aldeko apustua egitea; eredu hori 

zenbait sektore estrategikotan oinarrituko da, horien bitartez kalitatezko enplegua sortzeko 

eta finkatzeko.  
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Kalitatezko enplegua eta pobreziaren eta gizarte-bazterketaren aurkako borroka irmoa 

izango dira Gobernu honen bi lehentasun handiak. Eta lehentasun horietarako funtsezkoa 

izango da baliabideak izatea. Baliabideak zerga-sistemak baldintzatzen ditu —jakin 

badakizue aurten bertan zerga-erreforma aurkezteko konpromisoa hartu dugula—; halaber, 

ezkutuko ekonomiaren eta zerga-iruzurraren aurkako borroka arrakastatsua eta 

Estatuarekin hitzarmen ekonomikoaren esparruan ditugun erlazioak medio, lotura handia 

dute, ezbairik gabe, bilakaera ekonomikoarekin. Gure lehendakariordetzak baliabideak 

sortu beharrari laguntzeko erantzukizun handia du. Helburu garrantzitsu horretarako 

jarritako aurrekontu-baliabideak inbertsio eder izateko lan egingo dugu.  

Amaitzeko, —eta oraingoan bai, amaituko dut—, bi hausnarketa txiki egin nahi nituzte: alde 

batetik esan nahi dut lehendakariordetza ahaleginduko dela lankidetza buru duen 

harremanak izaten Parlamentuarekin, eta, bestetik, programa-akordioan jasotakoari 

jarraiki, lehendakariordetza honek iraganeko espediente berezi batzuk berrikusiko dituela 

haien kudeaketa-eremuan, eta lortutako ondorioen berri emango duela gardentasunez eta 

ahalik eta pedagogia handienarekin. 

Eskerrik asko. Zuen iruzkin eta iradokizunen zain geratzen naiz.  

 

 


