
SARRERA

Hezkuntza  aurrekontu  handiena  2010.urtean  izan  zen.  Urte  hartan  680 
bideratu  ziren  hezkuntzarako,  urtearen  akaberan   egindako  inbertsioa  656 
milioi eurokoa izan bazen ere. Aurreko legealdian murrizketa basatia izan zen 
eta kopuru txikienera ailegatu zen: 513 milioi 2013.urtean. 2014 eta 2015 
urteetan nolabaiteko igoera izan zen, eta 575 milioikoa izan zen. 

Murrizketak  lerro  guztietan  gauzatu  ziren:  azpiegituretan,  beketan, 
prestakuntzan,  programetan...  baina  plantiletan  izan  zuen  isla  handiena. 
Ratioaren igoera, irakaskuntza zueneko ordu igoera, premia bereziko ikasleen 
arretarako irizpide aldaketa... hauek guztiek enplegu suntsiketa ekarri zuten, 
bai  eta  langile  askoren  lan  baldintzen  prekarizazioa  ere.  Honek  ikasleei 
ematen  zaien  arretan  ere  ondorio  zuzena  izan  zuen.  Sare  pribatuaren 
itunetara  zuzendutako diru kopurua izan da, berriz,murrizketa izan ez zuen 
atal bakarra. 

Hezkuntzako  aurrekontuek  murrizketa  izan  dute,  baina  ikasle  kopuruak, 
berriz,  gora  egin  du  etengabe  azken  urteotan.  2009-2010  ikasturtean, 
esaterako,  97.022  ikasle  zeuden;  2014-2015  ikasturtean,  berriz,  104.457 
ikasle matrikulaturik Nafarroako hezkuntza sisteman, hots, %7,11 gehiago. 

Oraingo Nafar Gobernuak arlo hauetan pairatutako murrizketak zuzentzeko 
bideari  ekin  diola  onartzen  badugu  ere,  aldaketa  soziala  erdiesteko 
ahalbidetzen  duten  aurrekontuetatik  urrun  gaudela  ikusten  dugu.  Iaz  600 
milioi bideratu ziren hezkuntzara, eta aurtengo aurrekontuetan 635 milioi. Ez 
dira nahikorik. KPIen kontuan hartu gabe, 2010ekoa baino %6,68 gutxiago 
suposatzen du. 

Datu orokorrak     

Aurrekontuak bere osotasunean hartuta, 4.024 milioikoak dira eta horietako 
%15,78  Hezkuntzari  bideratua:  635  milioi.  Barne  Produktu  Gordinarekin 
alderatuta, Nafarroak %3,48 bideratzen du .  Kopuru hauek honakoa uzten 
dute  agerian:  alde  batetik,  urria  dela  hezkuntzari  bideratutakoa,   estatu 
mailako  batez-bestekoa  %20  baita;  bestetik,  jomuga  hartzen  badugu 
desiragarria den BPGren kopurua, %6 alegia, oso urrun gaude.
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Hainbat atalen azterketa

Irakaskuntza Publiko ez unibertsitarioa
Langileen soldatak
Hezkuntza publikoko langileei soldata ordaintzeko kopurua handiena dela begi-
bistakoa da, 364 milioi inguru, kopuru osoaren %57. Atal honetan ere, urruti 
gaude 2010. urtean bideraturiko kopurutik: 377 milioi. Honek agerian uzten 
du  aurreko  legegintzaldian  suntsitutako  enpleguak  (800  inguru) 
errekuperatzeko bideari ekin gabe segituko dugula 2017. urtean ere, baliabide 
ekonomiko nahikorik ez dagoelako. Bada atal bat igoera izan duena “aurreko 
urteetako langileen ordainketak” eta horretarako 13 milioi bideratu dira. Hau 
da, aurreko gobernuak utzitako zorra kitatzeko kopurua da, orain epaitegietan 
lortu  baitugu  langile  interinoei  ordaintzea  dagokien  guztia,  irizpide 
murriztaileak alde batera utzita.

Azpiegiturak
Hauxe da igoera nabarmena izan duena, Azpiegituren Atala, aurrekontuetan 
%40ko  igoera  izan  duena.  Horren  ondorioz,  ikastetxeen  mantenurako  eta 
berriak  eraikitzeko  16  milioi  euro  bideratuko  dira,  aurten  baino  9  milioi 
gehiago. Igoera handi hau guztiz logikoa da – urria oraindik ere – kontuan 
hartzen badugu aurreko gobernuak ikastetxe publikoak erabat abandonatuak 
zituela, eta horietako askoren egoera deitoragarria da.  

0-3 zikloa
0-3 ziklo hezitzailean igoera arina ematen da. Hala ere, finantziazioa 2010. 
urtean baino  txikiagoa  da.  Gobernua  sostengatzen  duten  lau  alderdiek 
sinaturiko  akordioan  ziklo  honetako  zerbitzuaren  doakotasuna  eta 
unibertsalizazioa  helburu  agertuta  ere,  aurrekontuetan  ez  da  inolako 
aurrerapenik ikusten.

Irakasleen prestakuntza
Irakasleen prestakuntzarako atalean aurrerapenik ikusi dugu, baina igoera hau 
ez da modu orekatuan eman, kopuru handiena hizkuntzen formakuntzarako 
eta promoziorako ematen baita; atzerriko hizkuntzen mesedetan, eta neurri 
txikiagoan euskararen sustapenerako. 

Bekak eta laguntzak 
Aurtengo kontuetan igora nabarmena eman da hainbat neurri zehatz aurrera 
eramateko:  premia  bereziak  dituzten  ikasleak  artatzeko,  immigraziorako, 
minorietarako, gutxiengo kulturaletarako, eskolatze-arazoak dituzten ikasleen 
arreta  egiteko  edo  doako  testuliburuak  izateko  programetarako.  2017rako 



aurrekontuetan  aldaketa  txikia  ematen  da,  doako  testuliburuak  izateko 
programetan jaitsiera txikia dago, berriz.

Hezkidetza
28.000 euro  hezkidetzarako.  Guztiz  urria  da  guk  ikusten  ditugun beharrak 
egoki asetzeko: berdintasun plana, irakasle guztien formazioa, ikastetxeetan 
programak ezartzeko baliabideak...

Sare Pribatuaren finantziazioa 
Aurreko urteetan bezala, 126 milioi finantzatzeko. Sare publikoan murrizketa 
basatiak izan diren urteotan,  itunak blindaturik egon dira,  eta daude,  sare 
pribatuan. Deigarria da ikustea nola hiru atal  ezberdinetan agertzen den 7 
milioiko aurrekontua ondoko zereginetarako: premia bereziak dituzten ikasleak 
artatzeko,  immigraziorako,  gutxiengo  kulturaletarako  eta  eskolatze-arazoak 
dituzten  ikasleen  arreta  egiteko.  Deigarria  diogu,  behar  gehienak  sare 
publikoan  artatzen  baitira.  Era  berean,  37  milioiko  aurrekontua  dago 
derrigorrezkoak  ez  diren  etapak  ituntzeko.  Hau  ez  dago  jasota  oinarrizko 
araudietan, eta gutxi dira ituntzen duten erkidegoak. 

Unibertsitatea.
Ez dago inolako igoerarik.

ONDORIOAK

Aurrekontu hauek ez dira nahikoak
2016ko kontuekin alderatuta %5eko igoera izanda ere, aurrekontu hauek ez 
dute balio murrizketak zuzentzeko.

Aurtengo aurrekontuak bide beretik doaz
Ez  dute  abiapuntu  izan  benetako  beharren  azterketa,  eta  ez  dute  balio 
gobernuak planteatzen dituen helburuak eta konpromisoak erdiesteko. 

Pribatuaren pribilegioa 
Aurten  ere  sare  pribatuaren  pribilegioak  mantentzen  dira,  bere  horretan 
diraute, eta derrigorrezkoak diren eta ez diren etapa guztiak finantzatzen dira.

Etorkizunerako proposamenak
Etorkizunari  begira,  guztiz  beharrezko  ikusten  dugu  negoziazio  prozesua 
bideratzea Hezkuntza Kalitatea Hobesteko Itun berria lortzeko. Bertan, gure 
lan harremanak jasotzeaz gain,  bestelako neurriak ere jaso behar lirateke, 
hala nola,  enplegua berreskuratzeko neurriak, interinoen prekarietatea nola 
gainditu  eta  ikasle  guztien  arreta  hobesteko  neurri  zehatzak.  Hau  guztia 
litzateke  ondorengo  aurrekontuetan  behar  adina  kopuru  zehazteko 



abiapuntua.  Halaber,  Gobernu  akordioan  agertzen  diren  konpromisoen 
kostuaren  kalkulua  egin  behar  du  Departamentuak,  daramatzagun  bi  urte 
hauetan ez baita egin.

Ezinbestean  behar  adina  baliabide  jarri  behar  du  Nafarroako  Gobernuak 
Gobernu  akordioan  agertzen  diren  konpromiso  horiek  gauzatzeko. 
Legegintzaldi erdira hurbiltzen ari gara, eta bada jorratu gabeko helburu asko. 

2016ko abendua.


