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Hiru euskal kutxen egoera eta
irudia erabat garbia da. Ba lan -
tzeak osasuntsuak dira, core
kapitala Espainiako Ban kuak
eska tzen duenaren gai ne tik
dago (erraz gainditu dute
%10), handizkako merka tuen -
gandik zentzuzko menpe -
kotasuna dute eta gainjartzen
ez diren sareak dira. Batera -
tzea rekin harre man duen az -
ke neko mugimen duen artean,
BBK eta Vital ku txen arteko
sasi-fusioa egon da, baina bat-
egite horrek ere desadosta -
sunak sortu ditu. Horren hari -
ra, Pedro Aspiazuk, EAJko
lege biltzarkideak, eta Carlos
Toto ri kak, PSE-EEko Eko no -
mia, In dus tria eta Enplegu
idaz kariak, beraien alderdi
poli tikoen ikus puntua azaldu
dute.
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€konomiarenKZ
Euskal Ekonomiaren Kazeta

EAJk eta PSEk euskal
kutxen bateratzearen

inguruko ikuspegi
kontrajarria islatu dute

Euskal Autonomi Erkide go ko hotel-establezimen due tan
117.797 bidaiari-sarre rak erregistratu ziren aur ten go
urta rrilean, aurreko urteko hil berean baino 5.182 sa -
rre ra gehiago. Hain zuzen ere, Estatutik etorritako bi -
daia rien sa rre rek %5eko igoera izan dute, eta atzerritik
etorri ta koenek, berriz, %3koa.

Bidaiarien sarrerak %5
gehitu dira EAEn

Gaizka Zulaika
Innobasqueko Inbertsio Alorreko zuzendaria
eta Gipuzkoa Berritzeneko zuzendari nagusia

“Atzerrira joateko, beharrezkoa da
bazkidetza minimoa arrakasta izateko”

12.orrialdea

Etxebizitza
saltzeko eman

beharreko
urratsak

13.orrialdea

3. orrialdeak

Ibon Areso Ur Partzuergoko presidenteak uraren ordaina -
giria garestiagoa izango dela adierazi du; hain zuzen ere,
gorakada hori bost eurokoa izango da lau urtean; betiere,
mailaz mailako igoera izanik. Bestalde, Europar
Batasuneko herrialde garatuei dagokienez, Aresok dio
herrialde horietan Estatu espainiarrean baino gehiago
ordiantzen dela, “batez beste, Espainian 10 euro
bideratzen dira ura ordaintzeko hilero”. 4. orrialdeak10-11. orrialdeak

Uraren prezioaren gorakada bost
eurokoa izango da lau urtean
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ADITUAREN

IRITZIA

Gonzalo Bernardos ekono -
mia  lariak aurtengo eko no -
mia  ren bilakaerari buruz
hitz egin du, batez ere Es ta -
tu mailako krisialdian oina -
rri tuz. Esadeko irakas lea ren
arabera, 2011ko emai  tzak
au rreko urte koak baino ho -
beak izango dira, baina “ho -
rrek ez du esan na hi sus pe -
rraldi eko no mi koa egongo
denik; hala ere, krisiaren
amaie  ra posi blea da”, gai -
ne ratu du Ber nar dosek.

Bestalde, erabateko sus -
 pe rraldi ekonomikoari da -
go  kionez, Esadeko ira kas -
leak dio ez dela 2014. ur te -
ra arte ailegatuko, “eta or -
du ra arte lan-merkatuak
en plegua deu seztatzen ja -
rrai tuko du, baina aurreko
urteetan baino gutxiago”.

Era berean, Bernardo sek
Espainiako susperral dia Eu -
ropako gainerako herrialde -
koe takoak baino geldoagoa
izango dela ai tor tu du; “Es -
tatuan kri sial ditik ateratze -
ko hartu diren neurriak ez
dira apro posak izan”, eko no   -
mia lariaren ustez. Ildo be -
 rari jarraituz, Bernar dosek
bat egiten du Gober nuak
hartutako azken era ba  kie -
kin, “2010eko maia tza ren
9tik aurrera politika ego kia -
goa eta neurri onura ga -
rriagoak ezarri baitzi tuen”.

Gonzalo
Bernardos
Ekonomialaria eta
ESADEko Ekonomia
Saileko irakaslea

HARREMANETARAKO TELEFONOA: 94 421 30 31
WEBGUNEA: www.ekonomiarenkz.eu 
BLOGA: ekonomiarenkz.wordpress.com
POSTA ELEKTRONIKOA: info@ekonomiarenkz.eu
POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila, 48080 Bilbo
EUSKARAREN ARDURADUNA: Labayru Ikastegia
EGILEA: Leizaola Elkargoa
HARPIDETZAK: 94 421 30 31 telefonoan.
Aldizkari hau USOA LANTEGIA eta EGUNON 
POSTING ZERBITZU PROFESIONALA banatu dute

Ekintza honek Bizkaiko Foru

Aldundaiaren Kultura Sailaren

laguntza jaso du.

KULTURA SAILAK 
(KULTURA SAILA HIZKUNTZA

POLITIKARAKO 
SAILBURUORDETZA)

DIRUZ LAGUNDUTAKOA

Krisialdi ekonomikoaren
amaiera

Ekonomiaren KZ etxean hilero doan jaso nahi baduzu, bidal ezazu
ondorengo kupoia honako helbidera:
.. 612 Posta Kutxatila. 48080 Bilbo,612 Posta Kutxatila. 48080 Bilbo,
.. edo idatz ezazu info@ekonomiarenkz.euinfo@ekonomiarenkz.eu posta helbidera, zure

izen-deiturak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa adieraziz.
ABIZENAK:__________________________ IZENA: __________________

HELBIDEA: _________________________________________________

TELEFONOA:________________ E-MAIL: _________________________

HERRIA: _________________________________ P.K.: ______________

Egin zaitez harpide!Egin zaitez harpide!

KOMIKI

www.blazquezcobo.blogspot.comwww.blazquezcobo.blogspot.com

ELKARLANEAN:

STAFF:

LAGUNTZAILEAK:

Banaketa:

GGOORRAA
EBk Espainiako hazkunde
aurreikuspenak igo ditu
2011an Espainiak susperraldi ekonomikoari ekingo dio -
la iragarri du Europako Batzordeak. Ondorioz, aurrei -
kusitako hazkunde tasa %0,8ra igo du. Espainiako
Gobernuak %1,3ko hazkunde tasa aurreikusi zuen. 

Bruselak zabaldu duenez, kanpoko eskaria lagunduko
du susperraldi horretan. Gauzak horrela, BPG es pai nia -
rra %0,2koa izango da urteko lehen bi hiruhi le koe tan,
%0,3 hirugarrenean eta %0,4 urteko azken hiru hile koan.

Esportazioen gorakada

Susperraldiaren arrazoien artean, esportazioak aipatu
ditu Europako Batzordeak. 

Hala ere, inbertsio publikoaren murrizketak, etxebizi -
tzen alorraren doikuntzak eta langabeziak bultzatuta,
etxeko eskaria oraindik “ahula” izaten jarraituko
duela ohartarazi du Bruselak.

Bestalde, BEZan eta tabakoaren eta argindarraren
gaineko zergetan izan diren igoerek eraman dute
inflazioa gora.

Europar Batasuneko gainontzeko herrialdeei dago -
kionez, harreman batean ere igo dute aurreikuspenak.

BBEEHHEERRAA

Sestaoko Navalek Enplegu Erregulaziorako Espediente be rria
iragarri du; kasu honetan, gehienez sei hilabe te ra ko la nuz tea
suposatuko du, hilean 120 bat langi le ren tzat. Espe dien teak
80-120 langileri eragingo lioke, gehienez sei hila be tean.

Ontzi berriak ematen duen lana

Enpresa batzordeak adierazi duenez, “etorkizunaz, proiek -
tuetaz eta planetaz” hitz egitea da ezinbes tekoa, bai eta
enpresaren “gobernagarritasunaz” ere, Construcciones
Navales del Norte enpresako Akzio du nen Batzordeak
presidentziaren ordezkapenari heldu behar baitio, Pedro
Morenes presidenteak duela gutxi dimisioa  eman ondoren.

Ontzi honek emango duen lana kontutan hartuta,
enpresak espedientea aurkeztuko du. Bataz bestez, 80

eta 120 arteko langile kopuruari eragingo dio iraga rri -
ta ko espedienteak hilean. 

Jan de Nulekin datozen egunetan sinatuko dute
akor dioa, Construcciones Navales del Nortek jaki na ra -
zi duenez. Ontzi honen eraikuntzak 2013. urteko otsai -
le ra arte lana emango dio Navali.

Europako Batzordeak Espainiako ekonomiarenEuropako Batzordeak Espainiako ekonomiaren

aurreikuspenak hobetu dituaurreikuspenak hobetu ditu

Espedienteak 80-120 langileri eragingo liokeEspedienteak 80-120 langileri eragingo lioke

Navalek Enplegu Erregulazio

Espediente berria iragarri du
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Euskal Autonomi Erkidegoko hotel-
establezimenduetan 117.797
bidaiari-sarrerak erregistratu
ziren aurtengo urtarrilean, aurre -
ko urteko hil berean baino 5.182
sarrera gehiago, alegia. Hots, Eus -
taten datuen arabera, gorakada
%5ekoa izan zen. Lurralde histori -
koei begira, bidaiari-sarrerak %5
hazi dira Araban, %10 Bizkaian, eta
Gipuzkoan, aldiz, %4 jaitsi dira.

Estatutik etorritako bidaiarien
sarrerek %5eko igoera izan dute,
eta atzerritik etorritakoenek, be -
rriz, %3koa. Lehenengoen ka suan,
batez ere Asturias, Gaztela-
Mantxa, Kantabria, Kataluina eta
Madrildik etorrikoak izan ziren.

Bestalde, 2011ko urtarrilean
erre gistraturiko gaualdiei dago kie -
 nez, 210.414 izan ziren guz ti ra,
hau da, iazkoaren aldean %8ko
igoera. Horrez gain, batez besteko
egonaldiaren iraupena igo egin da
2010eko urtarrilaren aldean, 1,73
egunetik 1,79ra.

Nekazaritza-turismoaren

hazkundea

EAEko nekazalturismoko estable -
zi menduetako bidaiari-sarreren
kasuetan, 2011ko urtarrilean
4.330 erregistratu ziren, aurreko
urtean baino %2 gehiago.

Lurraldeei dagokienez, Araban
%19ko jaitsiera bilakatu zen, eta
Bizkaian, berriz, %5ekoa; Gipuz -
koan joera positiboa izan zen eta
%17ko igoera pairatu zuen.

Euskal AEko nekazaritza-
turismoko establezimenduetan
egindako gaualdiak 11.484 izan
dira urtarrilean, lehengo urtean
baino %8 gehiago.

Bidaiarien sarrerak 
%5 gehitu dira

urtarrilean Euskadin
Eusko Jaurlaritzak 15 milioi euro -
ko diru-laguntza bideratu du In -
dus tria, Berrikuntza, Merkataritza
eta Turismo sailari. Helburua da
Saio tek egitarauaren barruan inte -
gratuta dagoen Zientzia, Teknolo -
gia eta Berrikuntza Euskal Sareak
aurrera eramaten dituen inarrizko
ikerkuntzak sustatzea.

Lakuaren arabera, proiektu ho -
nek sei milioi euroko aurrekontua
izango du 2011n, baina kopurua
hori luzatuko da hurrengo urtean,
bederatzi milioi gehiago izango
baitira. Diru-laguntzan interesa
duten enpresek maiatzaren 31ra
arte izena eman dezakete.

Betiere, aurrera eramango di -
ren proiektuek zientzia edo tekno -
lo girekin harreman zuzena izan
be har dute.

2010eko emaitzak

Joan den urtean 70 eskabide aur -
kez tu ziren, eta guztiak onartu zi -
ren. Horren harira, 2010eko eki -
tal diari dagokionez, 14 milioi euro
inbertitu ziren, hasiera batean
onar tuko ziren 75 proiektuen ar -

tean banatzeko; dena dela, balia -
bi de ekonomikoak zabaldu ziren
eta Eusko Jaurlaritzak 2,5 milioi
euro gehiago inbertitu zituen,
onar tutako zentro eta proiektu
guz tien aktibitatea sustatzeko
xedearekin.

Prointer programa

Horrez gain, Jaurlaritzak euskal en -
presen nazioartekotasuna bul tza -
tzeko, Prointer programaren bi dez
8 milioi euro ere eskainiko ditu.

Ekimen honen ardatza proiek -
tuen sustapena da, betiere, en pre -
sen nazioartekotasunean zen tra tuz.
Kopuru bera Ikerketa pro gramara
bideratuko da 2018. urte ra arte.

Lakuak dio 

proiektu honek 

6 milioi euroko

aurrekontua izango

duela 2011n

Urtarrilean

erregistraturiko

gaualdiak %8 

igo dira

Jaurlaritzak 15 milioi
bideratzen ditu zientzia eta
teknologia proiektuetarako

Gipuzkoako bidaiarien sarrerak %4 jaitsi dira urtarrilean

Pasa den urtean 70 proiektu onartu ziren



Andoni Ortuzar Bizkai Buru
Batzarreko lehendakariak
bere alderdiaren eta maia -
tzeko hauteskundeen ingu -
ruan oinarritu du Bilboko
Carlton Hotelean emanda -
ko hitzaldia. Hala ere, ai -
pa  tutako gaiez ez ezik, Or -
tuzar ekonomiaz ere ari tu
da, euskal kutxen batera -
tze polemikoa hizpi de har -
tuta, besteak beste.

Horren harira, BBBko le -
hen  dakariak adierazi du
Eus kadiko hiru kutxak Es ta -
tuko kaudimendunenak di -
re la. Ortuzarren ustez, hiru

ezaugarri nahastu dira bate -
ratze honen inguruan, “kri -
s i aldi ekonomikoa, al da  ke -
ta erregulatzailea eta au -

rrez ki kutxen edota al der di
politikoen jarrera kon tra ja -
rriak”, azaldu du jel tzaleak.

Ortuzarrek Estatu mai lan
eraldatutako aurrezki ku -
txen inguruko legea ai pa tu
du, non kutxak des po litizatu
nahi dituzten; “Euskadin,
ins  tituzio ba tzuen irudia ku -
txetatik aldendu nahi du te,
beste batzuk gerturatzeko”,
gai ne ratu du BBBko lehen -
da  kariak.

Jeltzaleak gogorarazi du
hasieratik euskal ku txak
bul tzatu dituzten era kun -
deak Bilboko Udala eta BFA
izan direla, eta “pro fesio -
na len laguntzarekin, horie -
kin izan dira Euska di ko au -

rrez ki kutxak sustatu dituz -
ten erakunde nagu siak”,
esan du Ortuzarrek. “PSE
eta PP alderdiek in teres
politikoagatik parte hartu
nahi dute orain”, gehitu du.

Hauteskundeak

hurbiltzen ari dira

Gai ekonomikoa albo bate -
ra utzi gabe, Ortuzar hu -
rren go udal hauteskun deen
gainean mintzatu da, bai -
na, are gehiago, jeltza leak
hauteskunde oroko rren gai -
nean ere hitz egin du. Poli -
ti kariaren iragar pe nen ara -
be ra, Zapate ro ren gober -
nuak hautes kun deak aurre -

ratzearen alde egin go du,
2011ren amaie ran, hain zu -
zen ere, dato rren urteko
au rrekontu oro  korren emai -
tzak eta es ta tistikak aur -
kez tu au rre tik.

Dena dela, Ortuzarrek
adie razitakoa aurrei kus pen
“soila” izan da, bera ren hi -
tzetan esan da. Oro har, jel -
tzaleak PP eta PSEren ha -
rre manaren gai nean hitz
egin du, eta Es tatu mailan
duten liska rrak Euskadin
era ginik izan go ez duela us -
te du BBBko lehendakariak.

Bestalde, bere alderdia
deskribatzerakoan, Ortu -
za rrek dio “elkartuta eta
aktibo” jarraitzen duela.
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Ortuzar: “Udalen eta
Aldundiaren presentzia
murriztea da Kutxen
Legearen helburua”

Ortuzarrek datorren urteko hauteskundeak aurreratu egingo direla
aurreikusten du

Ibon Aresok, Bilbao Bizkai -
ko Ur Partzuegoko presi -
den teak, uraren egoerari
bu ruz hitz egin du, eta Ur
Partzuergoko aurreikus pe -
nen, aurrekontuaren eta
ildoa ren berri eman du.

Ho rien artean, nabarme -
ne na uraren fakturaren
mailaz mailako igoera izan
da; “gaur egun ordaintzen
duguna ustiapen kostu soi -
la da; horregatik, etorki -
zu nean ez da bideragarria
izango gaur egun ordain -

tzen duguna ordaintzea”,
azaldu du Aresok.

Hortaz, Ur Partzuergo -
ko pre sidenteak ordaina gi -
ria ga restiagoa izango dela
adie razi du; hain zuzen
ere, go ra kada hori bost
eu ro koa izan go da lau
urtean; betie re, mailaz
mai lako igoera izanik.

EBn gehiago 

ordaintzen dute

Europar Batasuneko he -
rrial  de garatuei dagokie -
nez, Are sok dio herrialde
horie tan Estatu espainia -
rrean baino gehiago or -
dian tzen dela, “batez bes -
te, Espai nian 10 euro bide -
ratzen di ra ura ordain tze -
ko hilero, hau da, familia
arrunt ba ten soldataren
%0,5”, adie razi du presi -
den teak. Baina EBko egoe -
rari begira, “he rrial de ga -
ra tuetan familia ren diru-

sarreren %1,5 izan ohi da;
horregatik, beha rrez koa
da Estatuan pix ka naka
emango den igoera”, gai -
ne ratu du Aresok.

Ildo berari jarraituz, Ur
Partzuergoko presidenteak
jakinarazi du helburua
%0,75era iristea dela; “an -
tze koa gastatzen dugu
hilero zukuetan, freskaga -
rrietan edo ur mineralean,
adibidez”, esan du Aresok.

Ingurumena eta

erantzukizuna

Bilboko zinegotziak uraren
gehiegizko kontsumoari
bu ruz ere hitz egin zuen;
bere ustez, “kopuru ze -
hatz batetik aurrera kon -
tsu mitzen dutenei zigorra
ezarri behar litzaieke”.
Partzuergoaren helburuen
inguruan mintzatzerakoan,
Aresok honakoak aipatu
zituen: errealitate ekono -

mi koa bereganatu, inguru -
me naren babesa aintzat
hartu eta zerbitzu iraun ko -
rrak kontuan izan, besteak
beste.

Pribatizazioa aipatzera -
koan, Aresok argi utzi du
Ur Partzuergoak erakunde
publikoaren parte izaten

jarraituko duela; “gure
aurreikuspena ez da priba -
tizatzea, ezta zati bat
ere”, gaineratu du presi -
den teak. Aresoren uste -
tan, izate publikoa man -
ten duz gero, uraren pre -
zioa “egokiagoa” ere izan
daiteke.

Urak bost euroko mailaz mailako
igoera pairatuko du hilero

EBko herri

garatuetan

uraren gastuak

familien 

diru-sarreren

%1,5 izan 

ohi dira

Euskadiko 

hiru kutxak

Estatuko

kaudimendu -

nenak dira

Ibon Areso Bilboko Udaleko Hirigintza Saileko arduraduna ere bada



Une honetan eskuen artean duzun
egunkaria leku honetara iristeko,
hain bat urrats eta prozesu egin be har
dira, horien artean, bana keta lana.

Testuak idaztea, edukiak pres -
ta tzea, maketazioa egitea edo
argi talpena inprimatzea beha rrez -
 koak diren prozesuak dira, baina
banaketarik gabe egunkari hauek
ez lirateke hedatuko, eta emaitza
oso desberdina izango litzateke,
helburuak bete barik geratuz.

Banaketa lanari dagokionez, Usoa
eta Gureak (Gupost) enpre sak ar -
du  ra tzen dira behar hone taz, Eus -
ka diko hiru lurralde histo ri koetan
Gazton KZ hilabetekaria banatuz.

USOAren zeregina

Usoako langileek Bizkaiko lu rralde
historikoan banatzen di tuzte

egun   kariak, kasu honetan, Zamu -
dion dagoen Bizkaiko Tek nologi
Elkartegian; Abando eta Moyuako
metro irteeretan; Deus tuko Uni -
ber tsitatean; San Mamesen da -
goen Ingeniaritza fakultatean; edo
Leioako edota Sarrikoko EHUko
Campusetan, adibidez.

Dena dela, Usoak ez ezik,
Gu reak taldeak ere Ekono mia -
ren KZ argitalpena banatzen du
EAEko zenbait tokitan. Azken
horren kasuan, Gupost enpresa
(Gureak barruan dagoena) ar -
du ratzen da banaketaz, izan
ere, Gipuzkoako eta Arabako
hainbat lekutan bana tzen dute
gure hilabetekaria: teknologi
elkartegietan, unibertsi ta tee -
tan, kalean...

Bai Ekonomiaren KZ, baita
Gazteon KZ ere.
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Ekonomiaren KZko
banatzaileen 
lan bikaina

Elkargik enpresak finantzatzeko
kon promisoari eustea lortu du
2010ean, sortu zeneko 30 urtee -
tan haren jardueraren oinarri
izan den konpromisoari. Inber -
tsioa  ren ahultasuna eta kreditu-
zailtasunak gorabehera, Elkargik
abaletan 358,2 milioi euro forma -
li zatu ditu 2010ean. Hala, inda rre -
 ko arriskua 1.311,6 milioikoa da.

Berankortasunaren igoera ezau -
garri nagusi izan duen urtean, eus -
kal enpresak bere kaudimen-ratioa
areagotzea lortu du, %10,13tik
%12,22ra pasatu da, hain zuzen;
zer gen aurreko emaitzak 2,8 mi -
lioi eurokoak izanik.

Emaitzak eta jarduera

2010ean, Elkargik abaletan guz -
tira 358,2 milioi euro formalizatu
ditu, hau da, aurreko urtean lor -
tutako zifra baino %46 gutxiago.

Aparteko datua da, kontuan iza -
nik Eusko Jaurlaritzak hitzartu ta -
ko zirkulatzailearen finantzaketa
lerroak zifra horretan izandako
eragin izugarria. Egoera hori sal -
buetsita, Sozietatearen abal-
jarduera arruntarekin lotutako
bolumenak soilik alderatuz gero,
beherakada %15,9koa litzateke.

Jaitsiera hori jarduera eko no -
mi koan izandako jaitsierarekin
neurri handiagoan bat etorriko li -
tza teke, kontuan izanik enpresa-
ehunak, oro har, eta enpresak,
bereziki, duten egoera konplexua
eta zaila, eta horrek duen era -
gina bai inbertsio-prozesuetan,
bai eta produkzio-jardueran ere.

Aurreikuspenei dagokienez, El -
kar  gi taldeak aipatu du euskal
enpresa-ehuna egiten ari den apus -
tua dimentsionatzeko eta na zioar -
tean hedatzeko, hori “fun tsezkoa”
baita haren etorki zuna bermatzeko.

Elkargik 358,2
milioi euro

formalizatu ditu
abaletan 2010ean

USOAko behargin bat, Ekonomiaren KZ banatzen

Victoriano Susperregui eta Jesus Alberdi 2010eko emaitzen aurkezpenean
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Guillermo Ulacia, Innobasqueren
le hen dakaria eta José María Mu -
ñoa, Innobasqueren Gizarte Berri -
kuntzaren Kontseiluko lehenda ka -
riak aurkeztu dute, “Gizarte Berri -
kuntzako Estrategia: aukera-leiho
bat Euskadirentzat”. Ekonomia la -
rien Euskal Elkargoaren lankidetza
izan duen ekitaldian, Innobasquek
bideratu du gizarte-berrikuntza
gaur eguneko erronka handiei
eran tzun behar dien Euskadiren -
tzat balioa sortzeko aukera bat
bezala.

Txostenak aurre egin beharreko
hiru erronkak azpimarratzen ditu,
gizartearen zahartzea, hezkuntza
eta enplegua hain zuzen ere. Hor -
taz, Innobasquek gizarte-berrikun -
tzan oinarritutako ikuspegitik
bideratzea proposatu du.

Zahartzea, hezkuntza eta

enplegua

Gizartearen zahartzeari dagokio -
nez, Euskadi Europako hirugarren
lurralde zahartuena da, eta 27en
Europako biztanleria demografia
zaharrenetako bat erakusten du.

Bestalde, Euskal Herriko hezkuntza-
mailari begira, Innobasqueko txos -
tenak jakinarazi du errefe ren tzia -
ko herrialdeetatik urrun kokatzen
garela. Azkenik, enpleguaren ka -
suan, “Euskadiko langabezia-tasak
handiak dira inguruneko gainon -
tzeko herrialdeekin alderatuz”.

Erronka horiei arrakastaz aurre
egiteko, Innobasquek gizarte-
berrikuntzan oinarritutako estra -
te gia bat aurkeztu du, itun
publiko-pribatua behar duena.
Hots, “beharrezkoa da eragileen
eta erakunde publiko eta priba -
tuen arteko lankidetza”, Innobas -
que ren aburuz.

I+G+i ALBISTEAK

Neiker-Tecnalia Neka za ri -
tza Ikerketa eta Garape ne -
ra ko Euskal Erakundea Ar -
son Ingeniaritza enpresare -
kin aritu da lankidetzan u -
rez  tapena urrunetik kontro -
la  tzeko sistema bat sortze -
ko. Sistema horrek uraren
%20 aurreztea ahalbidetzen
du uzta bakoitzean, urezta -
tze ko ohiko metodoen al -
dean. Teknologia horren
bidez modu zentralizatuan
kontrolatzen dira bai urez -
ta tze txanden programa -
zioa bai ureztatzaile bakoi -
tzaren kontsumoak.

Modu osagarrian, aquAr -
son urrutiko kontrolak ema -

ten dituen datuak matxura
hidraulikoak detektatzeko
eta finkak agronomikoki
erabiltzeko aprobetxatzen
dira, besteak beste.

Automatizazioa eta

urruneko kontrola

Nekazaritzan ur baliabi -
deen gestio egokia lortze -

ko neurrietako bat, urez -
ta  tze ko sistemak automa -
ti zatzea eta urrunetik kon -
trolatzea da. Kontua da
ureztape nean erabiltzen
diren ur kan titateak modu
egokian banatzea, elektro -
nika digi ta lak eskaintzen
duen hain bat tresna tek -
no  logiko era biliz.

Automatizazioak eta
urru neko kontrolak urezta -
tze ko uraren erabilera ho -
beto gestionatzea dakarte
eta kontsumitutako ur bo lu -
me naren araberako faktu -
ra zioa ahalbidetzen dute.

Abantaila nabarmenen
artean operazio bakoitzeko

aurrezten den ur kantitatea
dago; izan ere, aurrezpen
hori %15-20 bitartean ibil

daiteke, konbentzio nala -
goak diren beste sistema
batzuekin alderatuz gero.

EEEk bimepen urpeko
linea elektrikoak

instalatzeko
kontratua esleitu du

Eusko Jaurlaritzak, Energiaren
Euskal Erakundearen (EEE) bidez,
bimep azpiegituraren urpeko
linea elektrikoei eta komuni ka -
zioari lotutako instalazioaren
kon tratua esleitu du. Elecnor
enpresari esleitutako kontratu
horrek 10.400.000 euroko inber -
tsioa ekarriko du.

Armintzako kostaldearen au -
rrean izango den olatuen energia
ikertzeko azpiegituraren inguru -
ko proiektua mamitzen hasi da.
Garrantzi handiko esleipen hori
burututa, bimep (biscay marine
energy platform) egitasmoak
urrats sendoa egin du aurrera
alde teknikoan. Hain zuzen ere,
urpeko kable horiek ezaugarri
bereziak dituzte; behin kableak
instalatuta, olatuen energia kap -
ta tzeko gailuak probatzen eta
ikertzen hasteko moduan egongo
da bimep azpiegitura.

Urpean egingo diren lan ho -
riek Elecnor enpresak eraman go
ditu aurrera, bimep azpiegitura -

ren urpeko kableen diseinua,
egitasmoa, hornidura eta instala -
zioa esleitzeari begira.

Ezaugarri teknikoak

Balizatuta egongo den 5,3 km2-
ko azalera edo itsas eremua
hartuko du bimep azpiegiturak,
lehorretik 1.700 m-ko gutxieneko
distantziara. Distantzia hori ego -
kia izango da inguruan amarra tu -
ta eta probatzen egongo diren
gai luei eragiteko. Eremu horre -
tan debekatuta egongo da nabi -
ga tzea.

Kable horietako bakoitzak 5
MW-eko potentzia izango du, eta
amarratze bakoitza urpeko kable
baten bidez konektatuko da
lehorreko azpiestazio elektri koa -
rekin. Beraz, guztira, bimepek 20
MW-eko potentzia instalatua izan -
go du, eta olatuen kapta do reek
ekoitziko duten energia elek triko
guztia zuzenean bide ra tu ko du
lehorreko banaketa sa rera.

Sistemak

uraren %20

aurreztea

ahalbidetzen

du uzta

bakoitzean

Zahartzea,

hezkuntza eta

enplegua aurre

egin beharreko

erronkak dira

Euskadin

Operazio bakoitzeko ur kantitate nabarmena aurrezten da

Neiker-Tecnaliak ureztapena kontrolatzeko
sistema berria jarri du martxan

Innobasquek 
gizarte-berrikuntzako
garrantzia goraipatu du
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HILEKO GRAFIKOAK

2010eko laugarren hiruhilekoan %16,8 murriztu zen, termino nomina le -
tan, EAEko eraikuntza jarduera. Beraz, joan den urtean zehar, %16,7koa
izan da jaitsiera, aurreko urtearen aldean. 

2010eko laugarren hiruhilekoan, Eraikuntza sektorearen jaitsiera Obra
zibilaren azpisektoreari eta Etxegintzakoari zor izan zitzaien. Hots, urte
osoan Etxegintza %13,6 eta Obra Zibila %22,2 jaitsi ziren. 

Hiruhilekoen artean, 2010eko laugarren hiruhilekoko sektoreko
jarduera aurrekokoarekin alderatuz gero, Etxegintzak bilakaera
negatiboa du. 

Bestalde, eraikuntzako enplegua 2010eko laugarren hiruhilekoan %2
jaitsi zen hirugarrenaren aldean.

Iturria: Eustat

Ikerketa Zientifiko eta Garapen Teknologikoko BPGrekiko gastuan hiru-

garren urtez jarraian da Gipuzkoa (%2,41) 27-EBko batez bestekoaren

(%2,01) gainetik. EAEko beste bi lurraldeekiko aldea areagotu egin da.

Hala eta guztiz ere, Bizkaian (%1,85) eta Araban (%1,54) ere hazi egin

da gastua aurreko urtekoaren aldean. Hiru lurraldeak daude

Espainiako batez bestekoaren (%1,38) gainetik.

2009. urtean Euskadin 1.281 milioi euro gastatu ziren I+Gko jarduere-

tan, BPGren %1,98 hain zuzen. 

Oro har, kapital-gastuak 231 milioitik 205era jaitsi dira, 2008an baino

%11,3 gutxiago.

Iturria: Eurostat

Eraikuntzaren sektorea %16,8 murriztu da Euskadin

Eustaten datuen arabera, Euskal Herriko BPG %0,8 hazi da 2010eko
laugarren hiruhilekoan, 2009ko aldi berarekin alderatuta. Espainiako
ekonomia, aldiz, urte artean %0,6 hazi da. 

Aurreko hiruhilekoarekin alderatuz gero, EAEko BPG %0,2 hazi zen,
aurreko hiru hiruhilekoan inongo hazkunderik ez izan ondoren.
Hiruhilekoen arteko aldakuntza hau Espainiako ekonomiak
edukitakoaren antzekoa izan da.

2010eko globalean, eskaintzatik, Industria %0,4 hazi da eta Zerbitzuak,
berriz, %0,8. Aitzitik, 2010eko Eraikuntzaren bilakaera negatiboa izan
da, (%5,9); baita Lehen sektorean ere (%0,8). Azkenik, industria eta
zerbitzuen bilakaerei kontra eginez. Produktuen gaineko zerga garbiak
%2,1 hazi da.

Iturria: Eustat

EAEko BPGk urte arteko %0,8ko hazkundea izan du 2010ean

BPGrekiko I+G gastua %2,41 izan da Gipuzkoan

EAEko industri prezioen indizea %2,5 igo zen 2011ko urtarrilean
aurreko hilaren aldean. Datu horiek kontuan hartuz, urtarrileko urte
arteko tasa %8,3 hazi zen.

Sektorekako azterketa xeheagoak agerian uzten du, 2011ko
urtarrilean, “Energia elektrikoa, gasa eta lurruna” (%12,9) eta
“Produktu informatiko eta elektronikoak” (%6,0) adarrek, besteak
beste, gehitu zituztela gehien prezioak, aurreko hilaren aldean.

Bestalde, urte arteko aldian prezio-hazkunderik handienak honako
adar hauek izan dituzte: “Kokeriak eta petrolio-fintzea (%20,3),
“Energia elektrikoa, gasa eta lurruna” (%20,1) eta “Metalurgia”
(%10,1).

Iturria: Eustat

2011ko urtarrilean industriako prezioak %2,5 igo dira



Iñaki Azkuna Bilboko Udaleko
alkatea baikor agertu da
2010e ko emaitza ekonomi koe -
 kin; izan ere, Bizkaiko hiri  bu -
ruak aurretik egindako iragar -
pe nak gainditu ditu eta mar -
txoa ren amaieran zor osoa
kitatzea lortuko du.

Hain zuzen ere, 22 milioi
euroko zorra ez dutela eska tu
azpimarratu du alkateak, eta
diru-sarreren aurrekon tuak
%101ean bete dira 2010ean.
Az kunaren aburuz, “diru-bilketa
ona izan da, batez ere gerri -
koa estutu dugulako”.

Horren harira, Bilbao izan -
 go da Estatuan 2010eko aurre -
kontua kitatuko duen le hen
udala; hori guztia “ban ke -
txe ei laguntzarik es ka tu ga -
be”, argitu du alka teak.

Azkunak esan du bilbota -
rren egoera “beste batzuena
baino hobea” dela, baina ez
du ahaztu “beste askok ezin
dituztela soldatak ordaindu
edo kobratu”. Era berean,
Bil  boko Udalaren zor histo -
rikoa pixkanaka amortiza -
tzen joan direla azaldu du
alka teak, eta martxoaren
amaie ran guztiz ordainduko
dutela jakinarazi du.

12 urteko eraldaketa

Azkuna Udalera iritsi zen
unean 200 milioi euroko zo -
rra zegoen, eta azken hama -
bi urte hauetan alkateak hi -
ria eraldatzea eta moderni -
za tzea lortu du, hainbat
proiek tu eta ekimenen bi -
dez, krisialdi ekonomikoa
egon arren. Bere lehenengo
legealdian zin egin zuen be -
zala, kontuak saneatzea izan
da bere helburu nagusia.

Bilboko alkateak Udalku -
txa ren inguruan ere hitz egin
zuen. Azkunaren iritziz, orain
arte jasotako laguntza oso
“ba liagarria eta pizgarria”
izan da; hala ere, une hone tan
beste Alhóndiga bat ire kitzea -
ren ideia “pentsae zi na” izango
litza te keela jaki na razi zuen.

Oro har, alkatearen jarre -
ra zuhurra eta arduratsua
izan da; etorkizunari begira
egungo “zorroztasun ekono -
mi koa rekin” jarraitu behar
duela adierazi du, aurre kon -
tu politika “begiratua” iza -
ten jarraitu behar da.

Ildo berari jarraituz, Julia
Madrazok, EB-Berdeak alder -
diko kideak, azpimarratu du
emaitza positiboak ez direla
kasualitatearen ondorio,
“au  rrera eramandako lan
sutsuaren ondorioa” baizik.

Aurrekontuaren betearazpena

Orokorrean, emaitzak positi -
boak dira, baina gaur egungo
egoera ekonomikoak ez du
tarterik uzten; hori dela eta,
Bilboko Udaleko zinegotziek

ez dute etsiko eta krisiaren
aurkako neurriekin jarrai tu ko
dute. Esaterako, aurtengo au -
rre kontua joan den urte koa
baino %13 baxuagoa izan  go da,
ia 534 milioi gu txia go, alegia.

Horren harira, 2010ean sa -
rrera gutxiago izan ziren, enti -
tate finantzarioen inte resak
kontuan hartuz; izan ere, in ber -
 tsioek aprobetxa men du ur -
banistiko hobeak izan zituz ten,
Europar Bata su neko En ple gu
eta Iraunkor tasun Fun tsei esker.
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“Emaitza lan

sutsuaren

ondorioa da”,

dio Madrazok

Bilboko�Udalak�zorrik�gabe�bukatu�du�2010eko�ekitaldia,�joan�den�urteko�aurrekontuetan�22�milioi�euroko
zorra�aurreikusi�arren.�Horretaz�gainera,�martxoaren�amaieran�hiriaren�zor�historikoa�kitatuko�du.�

Aldi�berean,�zorra�ordaindu�duen�Estatuko�lehenengo�hiriburua�izan�da.�Bilboko�alkatea�
eta�zinegotziak�baikor�azaldu�dira�emaitzen�aurrean

Bilboko Udala izan da zorra kitatu
duen lehena Estatuan

Azkunak dio diru-bilketa ona izan dela

Donostia:
txanponaren 
beste aldea

Gipuzkoako hiriburuko Udalak 200 milioi eu -
ro tik gorako kredituak mantentzen ditu, eta
2010ean %6ko igoera izan zuten.

Udal askoren zorrek gora egin dute; batez
ere bankuekin sinatzen dituzten hitzarmenen
ondorioz, asko inoiz baino gehiago zorpetu
dira. Donostiaren kasua ez da desberdina
izan; joan den urtean %6,1 igo zuen zorra,
eta, ondorioz, aurten bere zorpetzea 200
milioi eurotik gorakoa izango da, hots, 1.112
euro biztanle bakoitzeko, Gipuzkoako batez
bestekoa baino %60 gehiago.

Halaber, Donostiaren zorrak gora egin zuen
2009 eta 2010. urteren artean, 11,8 milioi euro,
hain zuzen ere.

Aurtengo erronkak

Bestalde, Donostiako Udalak 2011. urterako
aurrekontu-proiektua onartu du Udalaren
Oso ko Bilkuran. 390,7 milioi euroko aurre -
kontua da, eta horrek esan nahi du %2,02
txikiagoa dela 2010. urteko aurrekontu finka -
tua baino, %8ko murrizketa izan zuena.

Krisi ekonomikoaren unerik zailenetan egin -
 dako aurrekontua da. Austeritate-irizpideetan
oinarritu da, eta honako hauei eman die le -
hen tasuna: proiektuak eta hartutako konpro -
mi soak amaitzeari, gizarte-politikei, enple gua -
ri, berrikuntzari, babes ofizialeko etxebizitza-
eragiketen garapenari, eta 2016an Kultura -
ren Europako Hiriburua izan nahi duen hiri
baterako funtsezkoak diren kultura-proiek tuak
abian jartzeari.

Donostiako Udalaren zorra Euskadiko altuenetarikoa daDonostiako Udalaren zorra Euskadiko altuenetarikoa da
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Azken aste hauetan, kutxen sek -
to  rean mugimendu ugari egon di -
ra. Estatuko gobernuak dekretu
bat onartuko du, eta kapital bete -
be harrak handituko dizkie finan -
tza erakundeei. Kapital na hi koa
ez duten kutxak diruz lagun duko
ditu exekutibo espai nia rrak, bai -
na, horretarako, banku bihurtu
be  har ko dute.

Hiru euskal kutxen egoera eta
iru dia erabat garbia da. Balan -
tzeak osasuntsuak dira, core ka pi -
tala Espainiako Bankuak eska tzen
duenaren gainetik dago (erraz
gain ditu dute %10), han diz kako
mer katuengandik zen tzuzko men -
pe kotasuna dute eta gain jar tzen
ez diren sareak dira.

Eragin politikoa

Hasiera batean, EAJ, PSE-EE eta PP
alderdi politikoen babes zuhu rra
zuen operazioak, baina, azke nean,
jeltzaleek nahiago izan du te au -
kera baztertu, eta, horren ordez,
hiru kutxak integratzea defen datu
dute. Beraz, BBK eta Vital kutxen
arteko bateratzea ez zen nahikoa
alderdi jeltzalea rentzat.

EAJk BBK, Kutxa eta Vital era -
kun de bakar batean biltzeko
proiek tua sustatzea eskatu du.
Horren harira, Espainiako Gober -
nuak aurkeztuko duen erreformari
begira, jeltzaleek ohartarazi dute
ez dutela alde bozkatuko, ez ba -
dira hiru kutxak elkartzen. Gau -

zak horrela, Elena Salgado Eko -
nomia ministroak adierazi du eus -
kal kutxek zabalik dutela bate ra -
tzeko edozein formula.

Aitzitik, Carlos Agirre sail bu -
rua ren aburuz, EAJk hiru kutxen
agintaritza organoetan duen pisua
“gehiegizkoa” da, eta horrek
“ara zo politikoak” eragin ditzake.

Aurrezki Kutxen Legea

Eusko Jaurlaritzak Aurrezki Ku -
txen inguruko Legearen aurre -
proiek tua prestatu du, baina, in -
darrean jarri aurretik, Eusko
Legebiltzarrak onartu beharko du.
Hori horrela, PSE eta PP alderdiek
euskal Ganberako gehiengoa du -
te, eta aurreproiektuaren alde
azaldu dira, erabakia hartuta
egon ez arren.

Hortaz, Jaurlaritzak, PSE-EEk
eta PPk Araba eta Bizkaiko kutxak
elkartzeko ekimena defendatzen
dute, nahiz eta Kutxa gipuzkoarra
beraien artean ez egon.

Zifrei dagokienez, gizarte-
ekintzari begira eta Estatuko

kutxak kontuan hartuz, BBK da
etekin gehien bideratzen duena.
Horretaz gainera, BBK, Vital eta

Kutxaren irabaziak 365,6 milioi
eurokoak dira, gehiengoa Bizkaiko
kutxaren etekinak izanik.

PSE eta PP

Jaurlaritzak

prestatutako

Kutxen Legearen

alde azaldu dira

Hiru kutxen

etekinak 

365,6 milioi

eurokoak dira

Vital kutxaren egoitza berria

Kutxen arteko bateratzea atzeratu egin
daiteke, hauteskundeak direla eta

Euskal kutxen bateratzea posiblea izan
daiteke udal hauteskundeen ostean



PSE eta EAJ: iritzi kontrajarriak

Azken hilabete hauetan, asko

hitz egin da Kutxa, Caja Vital eta

BBKren arteko bateratzearen

inguruan; zein egoeratan dago

une honetan kudeaketa?

Pedro Aspiazu: EAJk hiru kutxen
bat-egi tea ren aldeko apustua egi -
ten du, bakoi tzaren nortasuna eta
izaera erres pe tatuta; izan ere,
hori egin dai teke, hirurek horre ta -
rako kau di men nahikoa dutelako.

Une honetan,
Eus kal Aurrezki Ku -
txen etorkizunaren
inguruko ez baia da -
go; alderdi ba koi -
tzak bere ja rre ra
man tentzen du,
bai na desi ra ga rrie -
na litzateke ados  ta -
su na bilatzea, be -
tie  re, Kutxen ere -
dua  ren funtsa man -
ten duta.

Carlos Totorika: Eusko Jaurlari -
tzak BSIren (Babes Sistema Insti -
tuzio na la) al de egin du ha sie  ratik,
hiru kutxak batzeko as moz eta hi -
rurek be raien ezau ga rrie kin ja rrai
deza ten, bezero berdinekin eta
lurral de berean.

Nik uste dut Jaurlaritzaren
proiek   tua bideragarria dela, gure
erkidegoaren arkitektura finan -
tza  rioak zilegitzen baitu.

Bateratzearen ondorioz, zein -

tzuk izango dira kutxek izango

di tuzten abantailak edo eragoz -

penak?

PA: Abantailak hurrengo hauek
izango lirateke: gizarte-lanaren
jarrai pe na, industria arloari ete -
kina ate ra tzea, finantza sendota -
suna, EAEn gainbegiratuta eta
arau tuta dago. Aitzitik, eragoz -
penei dago kienez, esan dezakegu
handien mer katuetara iristeko
zail tasun batzuk daudela eta ho -
rrek haz kun dea mugatzen duela.

CT: Euskal kutxak bateratu ondo -
ren, izaera lehia -
korra goa izango lu -
ke te, beraien fun -
tzio namendu kos -
tuak eta baliabi deak
sendo egingo li rate -
keelako. Ho rren on -
do  rioz, aban  tailak
ate   rako genituzke soi   -
lik, bai enpresek baita
be ze roek oro ko rrean
ere, eko no miak kre -
di tu eman kor han -
dia  goa izango bai tu.

Euskadiko hiru kutxa hauen ar te -

ko inte gra zioa gauzatuz ge ro,

aipatutako erakundeen beze roek

aldaketaren bat jasango dute?

PA: Kutxa kaudimendunagoa eta
in  dar  tsuagoa izango genuke, eta
ho  rrek beti ematen du segur ta su -
na. Bezeroek ere zerbitzu gehiago
eta prezio hobeak izango lituz ke te.

CT: Ekintza honen xede nagusia da
gor dailuen, aurrezkien eta beze -
roen inbertsioen emaitzak eta po -
si zioa indartzea. Bestalde, enple -

gua sortzeko enpresek behar di -
tuz ten kredituak sendotzea ere
helburuetako bat da. Esan beha -
rra dago Gizarte Ekintza sendo
ate rako dela.

Arlo ekonomikoari dagokionez,

zein da Euskadiko kutxa protago -

nis ten egungo egoera?

PA: Ez dakigu zehatz-mehatz zer
nahi duten; dena dela, Kutxen
b a t - e g i t e a r e n
ideiak onurak da -
kar zkie zatiei eta
oso tasunari.

CT: Hiru euskal ku -
txen egoera guztiz
desiragarria da, be -
raien kaudi me na,
isur  tasuna eta
erren   taga rri ta suna
ezin hobea baita.
Kudeaketa-gaitasu na
gure entitateen ezau   -
 ga rri positiboa da, eta, horri esker,
haien egoera osasuntsua da.

Bestalde, zein motatako barne

alda ketak (lan-plantilla, zuzen -

da  ritza...) izan daitezke honen

ondorioz?

PA: Euskal kutxek ez dute per -
tsona eta bulegoen gainjarpen
handie girik, baina beharrezkoa
izan go da pertsona eta tokien
berregitu ra ke ta. Berregituraketa
lan gileen eta zuzendaritzaren ar -
teko ahalik eta akordio handienaz
eman beharko litzateke.

CT: Lehen aipatutako BSIk ba -
lantzeak eta emaitzak erkidetu ez
ezik, aurrezki kutxetan hiru aldiz
erre pi katuko diren Sailen plan ti -
llak bildu egingo dira. Adibidez,
Lan gi leria Saila hiru aldiz errepi -
katuko balitz, bakarra sortuko li -
tza teke, Altxortegia ere bakarra
izan go litzateke... Gainera, bate -
ratzeak eragin txikiagoa izango du
bule goen eraketan, ez baitago
sare komertzialen gainjarpenik.

Euskal kutxei be gi -

ra, PSEk dio EAJren

ager pena gehiegiz -

koa dela; aldaketa -

ren bat beharrez -

koa dela esango

zenuke?

PA: Presentzia ba -
koi tzak arautze era -
kun deetan duen in -
darra ren ara be rakoa
izan beharko litza -

te ke eta osaketa EAJrekin ere
hitzartu beharko litzateke. Baina
ez orain gertatzen den moduan,
soilik PP eta PSE alderdien artean
adostu ta.

CT: Eusko Legebiltzarrak Aurrezki
Ku txen inguruko Euskal Legea
alda rri katuko du, eta hiru oinarri
izango ditu: kudeaketa profe sio -
na lizatu, giza ordezkapena plura -
li zatu eta zuzendaritzaren alder -
di keria blindatu. Baldintza horiek
ezinbestekoak dira, Euskadiko
arkitektura finantzarioa moder -
noa eta aurrerakoia izan dadin.
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ERREPORTAJEA 

“Bateratzeak

handien

merkatuetara

iristeko

zailtasunak

emango ditu”,

dio Aspiazuk

“Xede nagusia da

aurrezkien eta

bezeroen

inbertsioen

posizioa

indartzea”, 

dio Totorikak

PEDRO ASPIAZU
EAJko�legebiltzarkidea�eta�

Ekonomia�Batzordeko�

bozeramailea

CARLOS TOTORIKA
PSE-EEko�Ekonomia,�Industria�eta�

Enplegu�idazkaria.�

Ermuko�alkatea



Azkenaldi honetan en -

pre sa askok nazioartera

jo dute arrakastaren bila.

Zure ustez, zer ga rran -

tzia du nazioarteko tasu -

nak egungo euskal en pre -

sen artean?

Garrantzi handia du. Oro -
ko rrean, Estatuko gaine ra -
ko eskualdeekin eta Euro -
parekin alderatuz, Euska -
diko egitura ekonomikoan
industriak eta enpresek
pisu handia dute. Gainera,
gure barne merkatua oso
txikia denez, behartuta
gaude kanpora begiratzera
eta gure produktuak atze -
rrian saltzera.

Oro har, nazioarteko tasu -

na ri begira, zein da une

honetan euskal enpresen

egoera? Atzerriko merka -

tua ren aldeko apustua

gero eta handiagoa da?

Proiektu enpresarial sen -
doa nahi duten enpresak
kanpora begiratzera be -
har tuta daude; horregatik,
aukera dutenak ahalegin
hori egiten saiatzen dira.
Gure kasuan, Innobasque -
ren kideak diren enpresak
gero eta gehiago zabaltzen
dira Europara, jorratzen
ditugun ekimenei esker.
Adibidez, 7. programaren
barruan proiektu berria
garatzen da, eta, horren
ondorioz, euskal enpresek
europarrekin batera lan
egiten dute teknologia
berrien arloan. Egitarau
honen emaitzak positiboak

dira, 2007tik 2010era 137
mi  lioi euroko diru-itzul tzea
izan baitugu. Ho rrez gain,
euskal enpresa hauen eta
atze rriko enpresen arteko
ha rre manak estutu egin di -
ra, batera lan egin dute la ko.

Ildo berari jarraituz, Eus -

kal Herriko ETEk kanpoko

merkatuan irekitzeko au -

kera dute?

Sektore bakoitzak bere
bal dintzak ditu, eta, ho -
rren arabera, nazioarte ko -
tasuna “errazagoa” izan
daiteke; kasu honetan,
estrategiek, produktuek
edo aukerek eragin handia
dute. Dena dela, atzerrira
joateko, beharrezkoa da
dimentsio edo bazkidetza
minimoa arrakasta izate -
ko, kanpora joan diren en -
pre sa asko beraien beze -
roen eskutik jon bai ti ra;
trakzio-efektu hori oso za -
bal duta dago Euskal He -
rrian.

Bestalde, Euskadiko en -

pre sa handientzat, Brasil,

Txina edo Indiako mer -

katuak oso erakargarriak

dira; posible da gure en -

presek Euskadiko jardue -

ra bertan behera uztea

eta hango merkatuak na -

hia go izatea?

Aipatutako herrialdeetara
jotzea aukera bat da, bai -
na, aldi berean, erronka
moduan ikus dezakegu,
en presek han egindako la -
na rekin etekinak atera be -
har dituztelako. Gehienbat
hara joaten dira lehiakor -
ta sun maila mantentzeko
eta oreka lortzen saia tze -
ko, produktua atzerrian
ezagutzera emanez.

Azken finean, norma lean
kanpora joaten dira bes te
aukerarik ez dagoelako.

Europako nazioartekota -

sun maila kontuan har tuz,

euskal enpresak Eu ro pako

herrialdeetako ba  tez bes -

tekotik alden du ta daudela

esango zenu ke?

Gipuzkoa Berritzen eki me -
naren barruan ikerketa txi -
ki bat egin dugu, non
Gipuzkoako teknologia-
espor tazioa aztertzen bai -
ta. Emaitzek zioten bai
goi-mailako teknologia
bai ta erdi-mailakoa ere
ondo kokatuta daudela
lurralde historikoan, eta
esportazio gehiena Euro -
pa ra joaten dela, Alema -
nia ra, Frantziara eta Erre -
suma Batura, batez ere.

Kontuan hartu beharre -
koa da Alemaniara doan zati

bat mundura zabal tzen de -
la; beraz, Gipuz koan (eta
Eus kadin oro ko rrean) biga -
rren mailako es porta tzai -
leak garela esan genezake.

Beste gai bati ekinez, zer

da eta nola sortu zen Gi -

puz koa Berritzen eki me na?

Gipuzkoa Berritzen 2005-
2006ko ekitaldian sortu
zen Gipuzkoako Foru Al -
dun diaren barruan, berri -
kuntzaren ikuspuntutik.
Le henengo urtean kon -
tzep  tualizazio lana egin
zen, Gipuzkoan eraldatze-
prozesuaren lana nola egin
zehazteko. Ondoren, Inno -
basqueren agerpenarekin
batera, beraiekin batera
lan egiten hasi ginen, elka -
rri ez oztopatzeko, hel bu rak
oso antzekoak baitziren.

Ekimenaren xedea da
sare eraldatzailea sortzea;
horretarako, lantaldeak

mar txan daude, ekintzara
bideratuta.

Momentu honetan, zein

da Gipuzkoa Berritzen

ekimenaren proiektu edo

lanik nabarmenena?

Lauzpabost proiektu esan -
guratsu garatzen ari gara,
baina interesgarriena,
agian, Ten Million Project
ekimena izan daiteke,
eral datze prozesu sozio-
ekonomikoa martxan jarri
dezakeen programa.

“The 10 Million Project”
delakoak Gipuzkoako pen -
tsamendu berritzailea sus -
pertzen duten agente eko -
nomiko eta sozialen artean
sormen eta berrikuntzaren
aintzatespen publikoa bul -
tzatzea du helburu, eta,
aldi berean, horrelako ezau -
 garriak dituzten proiek tuek
bideragarritasuna izan de -
zaten lagundu nahi du.
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ELKARRIZKETA

“Atzerrira

joateko,

beharrezkoa

da bazkidetza

minimoa

arrakasta

izateko”

“Behartuta gaude kanpora begiratzera 
eta gure produktuak atzerrian saltzera”

Gaur�egun,�errentagarritasuna�eta�ospea�bilatzen�duten�enpresek�garrantzi�handia�ematen�diote
nazioartekotasunari.�Gaizka�Zulaikak,�Innobasqueko�Inbertsio�Alorreko�zuzendari�eta�Gipuzkoa
Berritzen�ekimeneko�zuzendari�nagusiak,�badu�horren�
guztiaren�berri;�hori�dela�eta,�berarekin�harremanetan�
jarri�gara,�atzerrira�joaten�diren�enpresen�aukera�
eta�egoeren�berri�jasotzeko,�beraren�lanarekin�

lotura�duten�beste�gai�batzuen�artean

GAIZKA ZULAIKA
Innobasqueko Inbertsio Alorreko zuzendaria eta Gipuzkoa Berritzeneko zuzendari nagusia



Euskal Autonomia Erkidegoak 19.310 etxebi zi -
tza salerosketa gauzatu zituen joan den urtean,
hau da, 2009an baino %24,8 gehiago, Estatistika
Institutu Nazionalaren (EIN) datuen arabera.

Lurralde historikoen arabera, Bizkaian izan
ziren mota honetako egintza gehien (9.660); Gi -
puz koan, aldiz, 5.163 egintza erregistratu zi ren;
eta azkenik, Araban, 4.487, hain zuzen ere.

EAEn gauzatutako etxebizitzen salerosketen
artean, horietariko 15.259 etxebizitza kategori
askean salerosi ziren, eta soilik 4.051 babes pe -
ko arloan.

Estatu mailan, salerosketaren hazkundea
askoz murritzagoa izan zen; izan ere, Espainiak
%6,4ko igoera izan zuen hain zuzen ere, 2009ko
datuekin alderatuz.

Nahiz eta egoera gero eta hobea izan, etxe -
bizitza saltzea ez da erraza, eta, horretarako,
bost aholku eskainiko dizkizuegu, baliagarriak
eta interesgarriak izan daitezkeenak:

Prezio egokia

Saltzaile askok uste dute beraien etxebizitzak
balio duena baino gehiago kostatzen duela, bai -
na ez da beti horrela izan behar. Gainera, ideia
hori txarra da bai gaur egun, baita edozein
egoe ratan ere. Gaur egun, erosleek prezio ego -
kiagoak bilatzen dituzte, eta gure etxearen kos -
tua igotzea ez da batere erakargarria izango.

Prezioen nondik norakoak ezagutzeko, go -
men dagarria izan daiteke gure etxe inguruan
salgai dauden gainerako etxebizitzen prezioa
eta egoera zein den jakitea. Era berean, agen -
tzia baten balorazioa bilatzerakoan, ez da ko -
me ni garria iritzi bakarra entzutea, asko baizik.

Bestalde, merkatuan denbora luzez igaro -
tzeak etxebizitzaren irudia gutxietsiko du; hori
seinale txarra izango da bezeroarentzat, etxe -
bi zitza horretan gaizki dagoen zerbait dagoela
pentsatuko baitute. Hori dela eta, salmenta pre -
zio altuegiarekin hastea ez da gomendagarriena.

Etxearen prestaketa

Erreforma ugari behar dituen etxebizitza ez da
erakargarria bezeroarentzat. Ildo berari jarrai -
tuz, etxearen itxura eta txukuntasuna positiboa
den heinean, eroslearen interesa ere handiagoa
izango da; beraz, etxearen erosotasuna islatzea
garrantzitsua izan daiteke.

Hori dela eta, hona hemen kontuan hartu
beharreko urratsak: hormak kolore neutroekin
mar gotu, altzari eta apaingarri gutxi erabili,
hoz kailua garbitu eta hutsik utzi... Izan ere,
espazioa oso inportantea da. Zenbat eta gauza
edo apaingarri gutxiago, orduan eta handiagoak
emango dute gelek.

Informazioa eskaini

Lehenengo eta behin, ezinbestekoa da iragar -
kian argi uztea etxebizitza partikularra dela,
eta jabetza ez dela bankuarena; erosle gehie -
nek bahituta izan diren etxebizitzak zokoratzen
ohi dituzte.

Horrela, azkeneko fakturak edo agiriak (ura,
gasa edo argia) eskura izatea ere garrantzitsua
da. Bestalde, etxearen edo gelen neurriak inte -
res garriak izan daitezke ustezko eroslearen -
tzat. Informazioa ugariago den heinean, orduan
eta hobeto.

Bisitak erraztu

Etxea erakutsi edo aurkeztu aurretik, prest
egon behar da bisitak edozein momentutan
jaso tzeko. Kasu askotan, higiezin-agentearen
lagu ntza positiboa izan daiteke, edo, bestela,
baliabide egokia izan daiteke lagun, senide edo
auzokoren bat parte hartzeko prest egotea,
etxea ren jabea presente ez dagoenean, hura
erakusteko.

Lehen begiradan etxea gustukoa izatea oso
garrantzitsua da; aukera egotea positiboa da,
horrela, bezeroak ez baitu behin eta berriro
bisitatu beharko.

Malgutasuna

Saltzailea malgua izan behar da; gaur egungo
bezeroek baldintza guztiak ezagutzen dituzte,
eta gero eta gehiago eskatzen dute. Hori dela
eta, batzuetan saltzailea hainbat eskaera edo
proposamen onartzeko prest egon behar da.

Etxebizitza bisitatzeko ordutegia, onibarren
tasatzailearen presentzia izatea, altzariren bat
geratzea... horiek izan daitezke eroslearen
planteamendu batzuk.
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AHOLKUAK

EAEko etxebizitza salmentak

%24,8 igo ziren 2010ean

Etxearen prezioa ez da ezinbestean erositakoan baino garestiagoa izan behar

Etxebizitza saltzekoEtxebizitza saltzeko
eman beharreko urratsakeman beharreko urratsak

Gaur�egun,�etxebizitza�saltzea�ez�da�gauza�erraza,�baina

herritar�asko�egoera�horretan�daude�eta�ez�dute�beste

irtenbiderik.�Beraz,�etxea�ahalik�eta�lasterren�saltzeko

aholkuak�eskainiko�ditugu�artikulu�honetan,�non�gomendagarriak

diren�hainbat�urrats�zerrendatzen�ditugu.�Bezeroak�gero�eta

zorrotzagoak�dira�etxebizitza�erosteko�orduan;�beraz,�

hurrengo�gomendioak�interesgarriak�izan�daitezke
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TEKNOLOGIA

ARDOAK

JATETXEA

Netbook

SUMArroCASUMArroCA

UPELtEGIA:UPELtEGIA:
Bodegues
Sumarroca,�S.L.

JAtorrI-IZEnA:JAtorrI-IZEnA:
Penedés

PrEZIoA:�PrEZIoA:�88,,7700€€

Pinot Noir

MAS�BorrASMAS�BorrAS

UPELtEGIA:�UPELtEGIA:�Miquel
torres,�S.A.

JAtorrI-IZEnA:JAtorrI-IZEnA:
Penedés

PrEZIoA:�PrEZIoA:�2233,,3300€€

Ordenagailu eramangarriak
batzuetan handiegiak edo
pisutsuegiak dira; horregatik,
gaur egun gero eta gehiago
erosten diren tresnak Netbook
izenekoak dira. Txikiak eta
praktikoak, batez ere
Interneten nabigatzeko balio
duten ordenagailuak dira.
Prezioaren aldetik,
normalean, eramangarriak
baino merkeagoak dira, baina
ezaugarriak ere mugatuagoak
izaten dira. Hori bai, edonon
sarean konektatzeko aukerarik
onena Netbook da.

http://www.pixmania.com

Bourgogneko ardo ospetsua eta dotorea da, mahats beltzen nahasketatik ateratakoa eta
apartsua. Mundu mailan ardorik apartsuenetarikoena izateaz gain, izen ona ere badu; beste
herrialde batzuetan antzekoa ekoizten da, besteak beste: Kalifornian, Frantzian edo
Alemanian. Zaporea arina da, eta kolorea gorrixka da gaztea denean, baina laranja bihurtzen
da urteak pasa ahala.

Belaustegi jatetxea
Belaustegi jatetxea Bilboren eta Donostiaren
erdibidean dago; ailegatzeko biderik az ka rrena
Bilbao-Behobia auto pis ta izanik.

Jatetxeak sei jantoki ditu, edozein ospakizun
gastronomikotarako egokituta. Tabernak ere ba -
dauka gune atsegin bat astelehenetik osti ralera
eguneko menua zerbitzatzeko.

Josu Muger -
za da Belaus te -
g i  jatetxeko
che fa, eta Ma -
dri len, Mexikon
edo Japonian
sukaldari-lanak
egin os tean,
E l g o i  b a r  k o
jatetxean lan
egiten du.

Harremanetarako datuak:

San Miguel Gaina kalea 44

20870 Elgoibar

Tel. 943 74 31 02

http://www.belaustegi.com

Etxeko gazigarria

Antzararen moussea

Hegaluze eta piperradaren
entsalada ali-olirekin

Bieira-brotxetak saltsa bereziarekin

Iberiar masailak Pedro Ximenez
saltsarekin

Txokolate zurizko izozki-moussea
laranja melatuarekin

Kafea

DDaassttaattzzeekkoo  mmeennuuaa

CAStELL�SAntCAStELL�SAnt
AntonIAntonI

UPELtEGIA:�UPELtEGIA:�Castell
de�Sant�Antoni,�S.L.

JAtorrI-IZEnA:JAtorrI-IZEnA:
Cava

PrEZIoA:�PrEZIoA:�1166,,2200€€

PPooiinntt  ooff  VViieeww

MMMMNNBB99005500RR

160 GB SATA
10,2''

220000  €€

SSaammssuunngg  

NNPP--NN115500--JJPP0022EESS

160 GB
10,1''

226600  €€

SSoonnyy  

VVPPCCMM1133MM11EE//LL

250 GB
HD Audio

338855  €€

37,50 € + BEZ 37,50 € + BEZ 

(edaria ez dago barne)(edaria ez dago barne)
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AISIALDIA

SUDOKUEKONOMIA HIZTEGIA

Estresari aurre egiteko hileko proposamena

Buruari gogor eutsi eta ebatzi sudoku hau 

LAN
ESKAINTZAK

ERANTZUNAK

KIROLETARAKO
MONITOREA
Udalak antolatzen dituen
kirol udalekuetarako be -
gi raleak kontratatzeko
lan-poltsa osatzea lehia -
keta ireki bidez. Beha -
rrez koa da: - euskara ja -
ki tea: mintzatzeko tre -
be tasuna izatea. Beha -
rrez koa ikusiz gero, az -
ter keta egingo zaio izan -
gaiari trebetasun hau
frogatzeko

AISIALDIRAKO
MONITOREA
Udalak antolatzen dituen
udaleku irekietarako
(iku  si. Eranskina) begi ra -
leak kontratatzeko lan-
po ltsa osatzea lehiaketa
ireki bidez. Beharrezkoa
da: - euska ra jakitea:
min tza tzeko trebetasuna
izatea. Beharrezkoa iku -
siz gero, azterketa egin -
go zaio izangaiari tre -
betasun hau frogatzeko

AISIALDIRAKO
MONITOREA
Zumaiako Udaleko ludo -
te kak antolatzen dituen
"udako udaleku irekie ta -
rako" begiraleen aldi ba -
te rako kontratazio labo -
ralak egiteko deialdia.
Beha rrez koa da: - eus ka -
raz ulertu eta hitz egi -
tea..

BAIMENEN, KONTZESIOEN
ETA ISURKETEN
ARDURADUNA. 
Bere zereginak honako
hauek izango dira: uren
ekintzak koordinatzea
eta aholku ematea; pla -
nak eta programak ku -
deatzea; uren kontuetan
irizpideak ezartzea; uren
ba lo raz i o - t xo s tenak
burutzea; obra-baimen,
isurketa eta kon tzesioei
buruzko...

JENDEARENTZAKO
ARRETARAKO LANGILEAK 
Bere zereginak honako
hauek izango dira: insta -
lazioko sarrera sistemak
eta zerbitzu salmenta
kon trolatzea, eta zerbi -
tzuen araudia bete dadin
zaintzea; jendeari arreta
eskaintzeko lanak egitea;
administrazio lanak egi -
tea eta zentroko koor di -
nazio lanetan....

EEUUSS KKAARR AA  //   GGAA ZZ TT EELLAA NNIIAA   //   IINNGG EELLEESSAA

ERKIdETU = MANcoMUNAR = To joIN ToGEThER

EMANKoR = PRodUcTIvo = PRodUcTIvE

KAUdIMEN = SoLvENcIA = SoLvENcy

ISURTASUN = LIqUIdEZ = LIqUIdITy

dESIRAGARRI = ENvIdIAbLE = ENvIAbLE

GAINjARPEN = SoLAPAMIENTo = ovERLAP

ALdERdIKERIA = PARTIdISMo = PARTISANShIP

GUTxIETSI = MENoSPREcIAR = To UNdERESTIMATE

bAhITU = EMbARGAR = To SEIZE

oNIbAR = bIENES RAícES = REAL ESTATE

AGINTARITZA = PoTESTAd = AUThoRITy

hANdIZKAKo = AL PoR MAyoR = IN bULK

ZILEGITU = PERMITIR = To ALLow

bERREGITURAKETA = REESTRUcTURAcIóN =
RESTRUcTURING

ESLEITU = ASIGNAR = To ASSIGN

Lan eskaintza gehiago Lanbide.net
Euskal enplegu zerbitzuko webgunean.

Zenbat denbora eman
duzu sudokua ebazteko? 
Hona hemen erantzunak.

Portuondo kanpinga belarrezko lurzorudun terrazetan
eta palaxuen bidez zatitutako lurzatietan banatuta
dago. Kanpatzeko hiru alde ditu: ur, hustibude eta 5
Amp-eko elektrizitate hartunea dituzten lurzatidun
karabanak jartzeko; inilgailurik gabe edo bizikletaz
datozen bezeroentzat banako dendak jartzeko; eta be -
zero guztientzako elektrizitate hartuna ala har tu nerik
gabeko lurzatietarako.

Kanping-ak egun euritsuetan jateko zein janariak
prestatzeko mahaiak dituen txoko bat ere badauka.

Ingurunea

Portuondo kanpinga Urdaibaren datza, Euskal Herria
ezagutzeko leku estrategiko dena, Mundakako itsasa -
darren paregabeko bistak dituena eta surf egiteko
aproposena da.

Lehen kategoriaduna eta kanpinga egiteko instalazio
ezinhobeak ez ezik, bungaloiak ere baditu.

Enpresa albisteak eta ekonomiaren bilakaera interesatzen al zaizkizu? Har ezazu parteEnpresa albisteak eta ekonomiaren bilakaera interesatzen al zaizkizu? Har ezazu parte
ekonomiaren eremuko euskarazko lehen elkargo digitalean. Bultza dezagun euskara!ekonomiaren eremuko euskarazko lehen elkargo digitalean. Bultza dezagun euskara!

Portuondoko kanpinga (Mundaka)

Harremanetarako datuak

Telefonoa: 94 687 77 01
http://campingportuondo.com

recepcion@campingportuondo.com



HARREMANETARAKO TELEFONOA: 
94 421 30 31
WEBGUNEA: www.ekonomiarenkz.eu
E-MAILA: info@ekonomiarenkz.eu
POSTA HELBIDEA: 612 Posta Kutxatila, 
48080 Bilbo
EUSKARAREN ARDURADUNA: 
Labayru Ikastegia
EGILEA: Leizaola Elkartea
HARPIDETZAK: 94 421 30 31 telefonoan.

Ekintza honek Bizkaiko Foru

Aldundaiaren Kultura Sailaren

laguntza jaso du.

€konomiarenKZ
Euskal Ekonomiaren Kazeta

2011ko Martxoa


