
1. Aurkezpena

Eskuetan duzun ikerkuntza hau Ideas, Bakeaz
eta Emaús Gizarte Fundazioak egindako lana da.
Hiru erakunde hauek ibilbide zabala dute
administrazio publikoekin batera ekinean eta
2008. urteaz geroztik batera dihardute Euskal
Administrazio Publikoetan Erosketa Publiko
Arduratsua bultzatu nahian.

Euskal Autonomia Erkidegoan Erosketa Publiko
Arduratsua 2007an hasi ziren sustatzen Emaús
Gizarte Fundazioa eta Bakeaz, beste erakunde
batzuekin batera. Euskal Administrazio
Publ ikoetan era ldaketa sortarazteko
Administrazio Publikoen Gizarte Erantzukizun
Behatokia sortu zuten. Behatoki honetatik
ikerketa bat bultzatu zuten Enpresaren Gizarte
Erantzukizuna (EGE) zertan datzan eta zertara
behartzen duen definitzeko; nolabait,
Administrazio Publikoak EGEan saiatzeak zer
esanahi duen eta, eginez gero,  beraiengandik
zer espero den argitzeko. Enpresa zein
administrazioekin batera erosketa publiko
arduratsuaren sustapena eta gauzatzea bilatzeaz
gain, lan honi oinarri teoriko zabalagoa ematen
dion ikerketa bat egiten ari dira erakundeak.
Ikerketa honek erosketa publiko arduratsua
administrazio publikoen kudeaketa arduratsuari
dagozkion ekintzen barne kokatzen du1.

Erosketa Publiko Etikoa, zehazki, Hegoaldean
eraginik handien duen erosketa arduratsuaren
ataltzat hartzen da. Honi buruz Emaús Gizarte
Fundazioak 2005ean Eusko Jaurlaritzak
finantzatutako “Bidezko Merkataritza Euskal
GKEetan” ikerketa burutu zuen.  Ikerketa honen
emaitzen artean, administrazio publikoekin egin
beharreko lana proposatzen zen erakunde hauek
Bidezko Merkataritzarekin lotura hestuagoa
eraiki zezaten eta gai horretan gehiago murgil
zitezen.

2007. urtean Bakeaz, Setem eta Emaús Gizarte
Fundazioak beste ikerketa bat egin zuten
“Bidezko Merkataritza Euskal Administrazio
Publikoetan“ proiektuaren barne, zeinen
helburua Bidezko Merkataritzarekin lotutako
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Euskadiko administrazio desberdinen erosketa
politikak eta garapenerako lankidetza politikak
aztertzea zen. Azterketa hori egin eta gero,
etorkizunerako proposamenak hobeto gara
zitezkeen Bidezko Merkataritza hego eta
iparraren arteko desberdintasunak eta genero
desberdintasunak gainditzeko tresna bihurtu
nahi bazen.

Ikerketa honi esker, administrazioak ipar hego
begirada hau kontutan hartzen duten erosketa
politikak bultzatzeko prest daudela ikusi zen.
Ordura arte, bazegoen Bidezko Merkataritzaren
aldeko ekimenik administrazioetan, baina
erosketa eta kontratazio politikei zegokienez,
ez. Ikerketa honen emaitza “Bidezko
Merkataritzari buruzko gida euskal administrazio
publ ikoentzat” argitalpena izan zen.

2008an Bakeaz, Ideas eta Emaús Gizarte
Fundazioaren arteko partzuergoa sortu zen
“Administrazio publikoak eta kontratazio etikoa”
proiektua garatzeko. Proiektu honek kontratazio
mota zehatz hau miatzen zuen.

Lanean batera jardun duten epe honetan, goiko
erakundeek Erosketa eta Kontratazio Publiko
Arduratsua (EKPA) hedatzeko jardunaldi anitzak
antolatu dituzte, kontratazio mota honen
jardunbide egokiak eta legezko aukerak zeintzuk
diren barreiatzeko. Bestalde, administrazio
ugariei aholkua eman diete produktu eta
zerbitzuak erosterakoan irizpide arduratsuak
txertatzen hasteko.

Ibilbide honetan zehar, EAEko 59 udal eta
erakunde publikoekin lan egin dute, era batera
edo bestera: egoera diagnostikoak eginez,
ekintza planak garatuz, trebakuntzak eskainiz
edo kontratazioen baldintza agirietan irizpide
etikoak txertatuz.

Lan guzti honek eragin politikoa izatea espero
du, iparraldeko administrazio publikoetan
kontsumo arduratsuko politikak eta praktikak
sustatzeko asmoz egin baita, horrela alde batetik
hegoaldeko herrialdeetan inpaktu kaltegarriak
murrizteko eta bestetik, berdintasunean eta
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jasangarritasunean oinarritutako garapen
autonomoa bermatzeko.

Taldeka egindako lanaren bidean hartutako
azken pausua Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentziak finantzatutako “Erosketa
arduratsua euskal administrazio publikoetan
ipar-hego begiradaz “ proiektuaren barne
kokatzen den ikerketa hau da.

Ikerketa honen emaitzak, zein bidean sortu den
beste tresneria guztia, erosketa eta kontratazio
mota honekin lotutako edukiak eta kontsultarako
testuak http://compraresponsable.wordpress.com
web gunean aurki daitezke, non zintzilikatuta
egongo diren bere erabilpen librerako.

Hiru erakundeek gida hau sortzeko jaso dugun
laguntza eskertu nahi genieke Gipuzkoa eta
Arabako Foru Aldundiei eta Arrasate, Getxo,
Elgoibar, Legazpi, Amurrio eta Errenteriako
udaleei.

1.1 Testuingurua

1992an Rio de Janeiroko hirian Lurraren Gailurra
ospatu zen.  Goi-bilera hau Ingurumenari eta
Garapenari buruzko Nazio Batuen Konferentziak
(UNCED ingeleraz) antolatu zuen eta Brundtland
txostenak aurretiaz aurkeztutako garapen
jasangarriaren kontzeptua definitzeko balio izan
zuen.

1997an GRI izenez ezagutzen den Mundu
mailako Txosten-ereduaren Ekimena onartu zen
(Global Reporting Initiative, ingeleraz). Ekimen
honen bultzatzaileak CERES (Ingurumenarekiko
Arduratsuak diren Ekonomien Koalizioa) eta
Ingurumenerako Nazio Batuen Programa (UNEP,
ingeleraz) dira. GRIk Jasangarritasun txosten bat
nola egin gida argitaratu du, lehenengo bertsioa
2000n, bigarrena 2002n eta hirugarrena 2006an
atera direlarik. Ekimen honen helburua
jasangarritasun txostenen kalitatea, zehaztasuna
eta erabilgarritasuna areagotzea da, horrela
txosten finantzarioek duten maila baliokide
batera hel daitezen. Ekimenaren oinarria enpresa
batek izandako jokaera modu homogeneoan

neurtzea da ondorengo hiru esparruei
dagokienez:  ekonomikoa, soziala eta
ingurumenekoa.

1999. urtean Davos-en ospatutako Foro
Ekonomiko eta Sozialean, mundu mailako
hitzarmen bat proposatu zen Nazio Batuak eta
negozien munduaren artean (ingeleraz Global
Compact izenekoa). Nazio Batuetako idazkari
nagusiak korporazioetako buruak gonbidatu
zituen nazioarteko ekimen honetan parte har
zezaten. Mundu mailako hitzarmen honen bidez
enpresek Nazio Batuetako erakunde, lanerako
erakunde eta elkarte sozialekin batera egingo
lukete lan guztientzat eragina izango zuten
gizartearekin eta ingurumenarekin lotutako
irizpideen eraiketan. Hitzarmenaren helburu
funtsezkoa “mundu guztia barne hartzen duen
eta jasangarriagoa den ekonomia bat
lortzea”2zelarik. Itunak enpresei dei egiten die,
bederatzi printzipio unibertsal har dezaten, giza
eskubideen, laneko arauen, ingurumenaren eta
korrupzioaren kontrako borrokaren arloetan.
Itunean gizarteko sektore guztiek parte hartzen
dute: gobernuak, enpresak, lanerako
erakundeak, elkarte sozialak eta Nazio Batuetako
erakundeak.

Europar Batzordeak 2001ean onartutako
Liburuxka Berdeak enpresa pribatuek beren
ekintzetan jarraitu behar zituzten irizpide
arduratsuen oinarria ezartzen du, Europar
Ekonomia Erkidegoari dagokionez. Egunotan,
2011ko Uztailak 7an, Europar Batzorde
Ekonomiko eta Sozialak Europar Merkaturako
Kontratu Publikoen INT/570 irizpena onartu du.
Honen bidez, Europar Batasunak egindako
kontratazio publikoen politikak berriztatu egiten
dira kontratazio publiko eraginkorragoa duen
merkatu europar baterantz joz. Prozesu hau
ahalbideratzeko, kide den estatu bakoitzean
arduraz erosi eta kontratatzeko administrazio
publikoek jarrai ditzaketen irizpideak ezartzen
dira. Azken finean, irizpen honek kontratazio
publiko eraginkorrago baten alde egiten du,
kontratazio publikoen baldintza agirietan irizpide
sozialen txertaketa sustatuz.
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Gaur egun ezin daiteke Enpresaren Gizarte
Erantzukizunari (EGE) buruz soilik hitzegin, baizik
eta herrialde bateko populazioaren eta jarduera
ekonomikoaren sektore anitz ukitzen dituen
Gizarte Erantzukizunari (GE) buruz. Kontzeptu
honek enpresa pribatuak ez ezik, administrazio
publikoak, unibertsitateak, ikastetxeak, GKEak
etabar hartzen ditu barne. GEari buruz ari
garenean badago erosketa publiko arduratsuari
buruz hitzegiterik, izan ere publikoak direnez,
administrazio eta erakundeek arlo sozial eta
etiko zein ingurumenaren babesarekin lotutako
arazoei aurre egiteko ekarpenak, beraien
kontratazio eta erosketen bidez ere, egin behar
dituztelako.

Erosketa publiko etikoak eraikuntza lan,
horniketa eta zerbitzuen kontratuetan txerta
daitezkeen irizpide etikoak zehazten ditu, hala
nola: nazioarteko lan baldintza duinei buruzko
hitzarmenak eta estandarrak betetzea,
gutxienezko soldatak mantentzea, langileen
eskubideak errespetatzea eta haurrek egindako
lanaren kontra ekitea. Horrez gain, lehentasuna
ematen zaie irizpide zorrotzagoak edo estandar
altuagoak mantentzen dituzten enpresa
hornitzaile eta produktuei, adibidez,  Bidezko
Merkataritzaren baldintzak betetzen dituzten
elikagai eta ehun produktuen horniketa
kontratuetan.

Erosketa publiko soziala, bestalde, ondorengo
arloetaz arduratzen da: lanaren kalitateaz,
genero ikuspegiaz, gaitasun desberdinak dituzten
pertsonen kontratazioaz edo gizarteratze
enpresen zein lanerako zentro bereziekin
subkontratazioak egiteaz.  Erosketa publiko
sozialaz ari garenean, nahitaez kontratazio
publikoen baldintza agirietan arlo sozialak
zaintzeko irizpideen txertaketaz ari gara eta
baita bazterketa arriskuan dauden pertsonekin
lan egiten duten enpresentzat zein aldi baterako
lan unitateentzat gordeta egon behar duten
kontratazio edo merkatu zati horiei buruz.
Erosketa publiko berdeak edo ingurumenarekiko
arduratsuak ez ditu bakarrik produktu eta
zerbitzuen ezaugarri ekononomiko edo
teknikoak kontutan hartzen, baizik eta beraien

ingurumenaren gaineko eragina. Eragin hau
aztertzeko produktuak egiteko erabilitako
materialak, kontratuen gauzatze prozedura eta
metodoak eta, azkenik, hornitzaile eta ekoizleen
ingurumenarekiko ardura behatzen dira.

2004 urteaz geroztik euskal administrazioetan
erosketa eta kontratazio berde, etiko eta soziala
sustatzeko programak jarri dira abian. Kasu
batzuetan Eusko Jaurlaritzak finantzatu ditu,
beste batzuetan Euskal Autonomia Erkidegoko
udal  desberdinek.  Erosketa  publ iko
arduratsuaren kontzeptua zabaldu behar izan
da, esleipen publikoak hartzen dituzten enpresa
hornitzaileen eta administrazioen eskaerei
egokituz; atal sozial, etiko, zein berdeak
azpimarratuz. Administrazio publikoen
gizartearekiko jokaera arduratsua sustatzeko
Euskal Autonomia Erkidegoan martxan dauden
jardunbide egokiak bildu, sistematizatu eta
zabaldu dira, horietariko batzuk gida honetan
aipatuta daudelarik.

1.2 Helburuak

Helburu orokorra EAEko administrazio publikoek
egiten dituzten erosketa eta kontratazioak
aztertzea izan da.

Helburu espezifikoen artean ondorengoak aipa
ditzakegu: administrazio publikoen praktika
arduratsuak miatzea, (zentralizatu edo
zentralizatu gabeko) erosketa prozesuak
ezagutzea, prozedura irekian, negoziatuan edo
murriztuan egindako lizitazioak aztertzea,
generoa, gizarteratze enpresekin egindako
esleipenak, kontratatzen diren enpresa
pribatuen lokalizazioa, beraien egoitza EAEan
dagoen ala ez... Erosketa eta kontratazio publiko
hauek dituzten eragin etiko eta sozialak ikertu
dira, ingurumenaren gain dauzkatenak ahaztu
gabe eta, batez ere, hegoaldeko herrialdeetan
dituzten inpaktu kaltegarriak identifikatuz gero
murrizten saiatzeko.

Gaiak aztertzeko proposatzen ditugun hipotesiak
hauek dira:

Administrazio publikoek ez dituzte ezagutzen
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beraien erosketek Hegoaldeko herrietan duten
eragina.

Erosketak egiterakoan etiketen erabilpena
hedatuta dago.

Gizarteratze enpresek gauzatutako kontratuak
daude.

Erakunde publikoen gehiengoak genero
irizpideak erabiltzen ditu kontratuak
egiterakoan.

Kontratazio prozesua ez dago oso zehaztuta.

Euskal administrazio publikoetan ez dago
produktu eta zerbitzuen katalogorik
teknikarien erabilpenerako

Laburbilduz, gure ikerketak hipotesi hauek
frogatu edo ezetsi nahi ditu. Hasierako
planteamendua distributiboa litzateke, non
subjektua eta objektua lotuta ez dauden eta
batak bestearengan eraginik ez duen. Gure
asmoa planteamendu dialektiko batera heltzea
da, zeinetan subjektuak objetuaren gaineko
eragina duen. Horrela, ikerketan lortuko diren
emaitzak hausnartu eta gero, ekintza zehatzetan
erabiltzeko aukera sortuko da.

1.3 Metodologia 

Gure lana burutzeko hiru etapa desberdinetan
banatu dugu:

1. Etapa: Planifikazioa
Etapa honetan erosketa eta kontratazio
arduratsuaren analisia nola egin definitu nahi
izan dugu. Horretarako, EAEan aurretiaz
egindakoa kontutan hartu dugu eta baita estatu
mailako programak, Erosketa Publiko Berdearen
Nazio Plana, zein Europa mailakoak, adibidez,
Europar Batzordearen ekimenak. Horrez gain,
erosketa eta kontratazio publiko arduratsuaren
egoera autonomian, estatuan eta Europa mailan
batzeko ahalegina egin da.

2. Etapa: Ikerketa
Ikerketa lana bi ildo jarraituz egitea erabaki zen.
Alde batetik, miaketa bibliografiko bat egin dugu,
Europa eta estatu mailan existitzen diren
erosketa eta kontratazio arduratsuari buruzko
materialak bilduz. Bestetik, lan praktikoa egin
dugu euskal administrazio publikoetan lan egiten
duten teknikarientzat prestatutako galdetegi
baten bidez.

Galdetegia Euskadiko udaletxe guztietara eta
gurekin lanean dabiltzan foru aldundietara
(Gipuzkoa eta Arabakoak) bidali zen mezu
elektroniko baten bidez. Lehendabiziko bidaltze
hau alkateen mail kontuak erabiliz egin zen,
beraiek gero zegokion pertsonari heldu arazi
ziezaioten.

Sistema hau entsaiatu eta erantzunik ez jaso
ostean, 52 udaletxe aukeratu genituen. Udaletxe
hauekin aukera gehiago izatea espero genuen
aurretiaz beraiekin edo bere mankomunitateekin
zuzenean lanean arituak ginelako. Kasu hauetan
galdetegia Agenda21, Gizarte Ongizate edo
Nazioarteko Lankidetzako sailen teknikariei bidali
genien.

Azkenik, telefono deien bidez prozesuari
jarraipena eman eta gero, 8 erakundeengandik
galdetegien erantzunak jaso genituen.
Teknikarien arteko batzuek esandakoagatik,
ekimenak interesagarria iruditu arren,
erakundeen konplexitatea zela eta azkenean ez
zuten eskatutako dokumentazioa lortzeko
biderik aurkitu.

Bazegoen, bestalde, gure galdetegiak
arrakastarik ez izateko beste arrazoi garrantzitsu
bat: Maiatzak 22ko hauteskundeak. Alde batetik,
etor  l i tezkeen aldaketek eragindako
ziurgabetasunagatik eta, bestetik, gobernu
taldeetan gero gertatu ziren berrizpenengatik,
batez ere Gipuzkoan, erantzun gutxi lortu
genituela uste dugu.

Arrazoi guzti hauengatik zaila izan da datuak
jasotzea eta esan beharra dago gure ikerketaren
lagina oso adierazgarria ez dela. Honen ondorioz,
bibliografia estatala zein nazioartekoa bilatu
ondoren, produktu zehatz batzuen eragin soziala,
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etikoa eta ingurumenaren gainekoa aztertzea
erabaki genuen. Aukeratutako produktuak kafea,
kotoia (ehun-gaien osagai bezala), zura eta
papera izan dira eta metodologia, ekoizpen
industrialean oso hedatuta dagoen Bizi-zikloaren
Azterketa. Metodologia hau produktuaren
ekoizpenetik hasi, erabilpenetik pasa eta bizitza
erabilgarria amaitzen zaion arte lotutako zeintzu
ingurumen inpaktu murritz daitezkeen
aurkitzeko oso aproposa da eta gero eta
produktu ingurumenarekiko arduratsuagoak
eskaintzeko balio du.

3. Etapa: Emaitzak eta ondorioak
Atal honen eraiketa ikerlartzaile talde osoak
adostu zuen jasotako informazioa aztertu eta
gero, ikertzaile bakoitzaren esperientzia
kontutan izanik eta aurki  zezaketen
bibliografiaren laguntzaz
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