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ZER DA LEHIA?
Lehia egoera bat da non eragile ekonomikoek (enpresak eta kontsumitzaileek) benetako
askatasuna duten, bai ondasunak eta zerbitzuak eskaintzeko, bai horiek nori eta zein baldintzatan
eskuratuko dituzten aukeratzeko.
Merkatuan hazkunde
ekonomiko, iraunkorra,
jasangarria eta
inklusiboa sustatuko
dituzten baldintzak
bermatzea.

Merkatuen funtzionamendu
eraginkorra eta lehiakorra bermatzea,
teknologia, berrikuntza eta
ikerketa sustatzeko, eta azpiegitura
jasangarriak, kalitatez erresilienteak
lortzeko guztiontzako.

Merkatuen funtzionamendu eraginkorra eta lehiakorra merkatu-ekonomiaren oinarrizko
printzipioa da eta, gainera, ezinbesteko baldintza da ekonomia horrek gizarteari ahalik eta
hazkunde-, enplegu- eta ongizate-mailarik handienak emateko. Onura horien lorpena, ezinbestekoa
beti, bereziki kritikoa eta lehentasunezkoa da egun bizi dugun egoera ekonomikoan.
Merkatuan hazkunde
ekonomiko, iraunkorra,
jasangarria eta
inklusiboa sustatuko
dituzten baldintzak
bermatzea.

Merkatuen funtzionamendu
eraginkorra eta lehiakorra bermatzea,
teknologia, berrikuntza eta
ikerketa sustatzeko, eta azpiegitura
jasangarriak, kalitatez erresilienteak
lortzeko guztiontzako.

Hala ere, antolamendu juridikoak debekatutako lehiaren aurkako portaerak badaudela
egiaztatu da, hala nola, kolusio-jardunbideak, nagusitasun-egoeraren abusuak eta interes publikoari
eragiten dioten egintza desleialen bidez lehia askea faltsutzea.
Gardentasuna eta gobernu
ona sustatzea, merkatuan
lehia desleialeko edozein
forma saiheztuz eta merkatu
egonkor bat sustatuz.

Errealitate horrek eskatzen du, herrialde garatu guztietan, merkatuan lehia agintaritza trebe,
garden eta sinesgarrien jarduera, beren gomendio-, gainbegiratze-, esku-hartze- eta disuasiofuntzioak independentziaz eta zorroztasunez kudeatzeko. Aipatu jarduera kontsumitzaileen,
enpresen eta Administrazio Publikoaren onerako izango da.

Gardentasuna eta gobernu
ona sustatzea, merkatuan
lehia desleialeko edozein
forma saiheztuz eta merkatu
egonkor bat sustatuz.
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ZER EKARPEN EGITEN DIE...?
Erosleei eta kontsumitzaileei
• Askotariko produktu edo zerbitzuen eskaintzak, kalitate hobekoak eta prezio txikiagoetan.
• Beren beharrak hobeto asetzen dituzten produktu eta zerbitzu berriak (edo jada diren horien aldaera
berriak), eta prezio hobean.
• Pobrezia murriztea eta diru-sarrera txikiak dituzten familiek (energia, garraioa edo etxebizitza)
oinarrizko produktuak eta zerbitzuak eskuratzeko aukera izatea.

Enpresei
• Lehiakideak baino eraginkorragoak izateko, kostuak murrizteko eta produktibitatea handitzeko
pizgarriak, inbertsioen eta hobekuntza-proiektuen bidez, besteak beste. Kontsumitzaileei mesede
egiten dien kostuen aurrezpena.
• Berrikuntzak egiteko eta produktu edo zerbitzu berriak (edo lehendik dauden produktu eta
zerbitzuen aldaera berriak) sartzeko pizgarriak, kontsumitzaileen behar aldakorrei hobeto erantzunez.
• Tokiko merkatuetan lehengaiak (garraioa, energia, telekomunikazioak eta finantza-zerbitzuak) prezio
lehiakorretan erosi.
• Hazteko eta merkatu-kuota irabazteko aukerak, bezero berriak erakarriz.
• Enpresa ez-eraginkor eta ez oso berritzaileetatik libre dagoen merkatua eta, aldi berean, sartzeko
oztopo artifizialik ez dagoenez, enpresa eraginkor, dinamiko, berritzaile eta lehiakor berrientzat
erakargarria dena.

Administrazio publikoari
• Kalitate handiagoko eta prezio txikiagoko artikuluak eta zerbitzuak erosi.
• Hiritarrek jasotzen duten zerbitzuen hobekuntza.
• Baliabide publikoen kudeaketan eraginkortasun handiagoa.
• Merkatuetarako sarbide librea.
• Eskualde edo herrialde bateko produktibitatea, lehiakortasuna, esportatzeko gaitasuna, hazkunde
ekonomikoa eta garapen jasangarria hobetu.
• Lehiakortasuna eta garapen ekonomikoa sustatzeko Administrazio Publikoaren beste politika edo
neurri batzuen beharra murriztu.
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Pertsonak
z Erosleei edo kontsumitzaileei kalitate hobea eta prezio txikiagoak dituzten produktuak edo zerbitzuak eskaini.
z Produktu edo zerbitzu berriak, edo horien aldaera berriak, erosleen edo kontsumitzaileen beharrak hobeto asetzen
dituztenak, eta prezio hobean.
z Pobrezia murrizketa eta diru-sarrera txikiak dituzten familientzako (energia, garraioa edo etxebizitza) oinarrizko
produktu eta zerbitzuetarako sarbidea.

Planeta
z Administrazio publikoek kalitate handiagoko eta prezio txikiagoko artikuluak eta zerbitzuak erosi.
z Hiritarrek jasotzen dituzten zerbitzuen hobekuntza.
z Baliabide publikoen kudeaketan eraginkortasun handiagoa.
z Eskualde edo herrialde bateko produktibitatea, lehiakortasuna, esportatzeko gaitasuna, hazkunde ekonomikoa eta
garapen jasangarria hobetu.
z Lehiakortasuna eta garapen ekonomikoa sustatzeko Administrazio Publikoaren beste politika edo neurri batzuen
beharra murriztu.

Oparotasuna
z Lehiakideak baino eraginkorragoak izateko, kostuak murrizteko eta produktibitatea handitzeko pizgarriak,
inbertsioen eta hobekuntza-proiektuen bidez, besteak beste. Kontsumitzaileei mesede egiten dien kostuen
aurrezpena.
z Berrikuntzak egiteko eta produktu edo zerbitzu berriak (edo lehendik dauden produktu eta zerbitzuen aldaera
berriak) sartzeko pizgarriak, kontsumitzaileen behar aldakorrei hobeto erantzunez.
z Tokiko merkatuetan lehengaiak (garraioa, energia, telekomunikazioak eta finantza-zerbitzuak) prezio lehiakorretan erosi.
z Hazteko eta merkatu-kuota irabazteko aukerak, bezero berriak erakarriz.
z Enpresa ez-eraginkor eta ez oso berritzaileetatik libre dagoen merkatua eta, aldi berean, sartzeko oztopo artifizialik
ez dagoenez, enpresa eraginkor, dinamiko, berritzaile eta lehiakor berrientzat erakargarria dena.

Bakea
z Gardentasuna eta gobernu ona sustatzea, merkatuan lehia desleialeko edozein forma saiheztuz eta merkatu
egonkor bat sustatuz.

Elkarlana
z Beste erakunde, enpresa eta esparru ezberdinetako eragileekin elkarlanean aritu helburu komunak lortzeko.
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LEHIAREN DEFENTSA EUSKADIN
Arau-mugarriak
1978
ABE
29

1985
EKA
12
1989
UZT

Europa

Estatua

EAE

Espainiako Konstituzioaren 38. artikulua
Enpresa-askatasuna aintzatetsi egiten du merkatu-ekonomiaren esparruan, eta botere
publikoek horren erabilera eta produktibitatearen defentsa bermatzen eta babesten dutela
ezartzen du, ekonomia orokorraren eta, hala badagokio, plangintzaren eskakizunen arabera.

EBren Funtzionamenduari buruzko Itunaren 119. artikulua
Estatu kideek lehia askeko merkatu-ekonomia irekiaren printzipioa errespetatuz ezarriko den
politika ekonomikoa ezarriko dutela ezartzen du.

16/1989 Legea, Lehia Defendatzekoa

17
1999
AZA

2002
OTS
21

2005
API

Lehia askearekin zerikusia duten gaietan esku hartzeko, baimentzeko edo zehatzeko eginkizun
betearazleak betetzea barne-merkataritzan eskumenak dituen autonomia-erkidego bakoitzari
(adib., EAE) dagokiola ezartzen du, baldin eta praktikak EBren barruko esparruetan edo autonomiaerkidegoaren lurralde-eremuari dagokion merkatura mugatutako esparruetan egiten badira.

1/2002 Legea, Estatuak eta autonomia-erkidegoek lehiaren defentsaren
arloan dituzten eskumenak koordinatzekoa

INDARGABETZEA

11

Auzitegi Konstituzionalaren epaia

16/1989 Legean, uztailaren 17koa, Lehia Defendatzekoan jasotzen diren Estatuaren eta autonomiaerkidegoen eskumen betearazleak zehaztu eta mugatzen ditu eta, arlo horretan eskumenak
dituzten autonomia-erkidegoetan lehiaren defentsarako organoen sorrera aurreikusten du.

81/2005 Dekretua, Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia sortzekoa eta
Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzuaren eginkizunak esleitzekoa

12

UZT
03

2008
MAR
04
2012
OTS
02

15/2007 Legea, Lehia Defendatzekoa
Lehiaren defentsarako sistemaren modernizazioa eta hobekuntza eta eredu komunitariorekiko
egokitzapena ezartzen du eta baita autonomia-erkidegoetako organo eskudunek zein sektoreko
arautzaileek egin behar duten araudia aplikatzeko koordinazio-mekanismoen indartzea ere.

81/2005 dekretua aldatzen duen 36/2008 dekretua
Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegiaren sorrera eta Lehiaren Defentsarako Euskal Zerbitzuaren
eginkizunak Euskal Autonomia Erkidegoan esleitzea arautzen ditu.

1/2012 Legea, Lehiaren Euskal Agintaritza sortzekoa
Lehiaren Euskal Agintaritzari marko instituzional sendoa ematen dio, lehia sustatu eta
defendatzeko eginkizun-zerrenda zabala garatu ahal izateko.

ALDAKETA

2007
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LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA
1/2012 Legearen arabera, otsailaren 2koa, Lehiaren Euskal Agintaritza (LEA/AVC):
Eusko Jaurlaritzan politika ekonomikoaren eta lehiaren defentsaren arloko eskumena duen
sailari atxikitako administrazio-izaera duen erakunde autonomoa da, nortasun juridiko
propioarekin eta bere eginkizunak betetzeko jarduteko gaitasun osoarekin.

Bere jarduera autonomia organiko eta funtzionalarekin garatzen du.

Bere jarduera zuzenbide publikora egokitzen da, eta 1/2012 Legeak, administrazio-erakunde
autonomoak arautzen dituzten xedapenek eta hura garatzen duten arauek zuzentzen dute.

Era berean, eginkizunak objektibotasunez, ordenamendu juridikoaren mende, eta bere
helburuak betetzeko administrazio publikoekiko eta eragile ekonomikoekiko erabateko
independentziarekin beteko ditu.
Politika ekonomikoaz eta lehiaren defentsaz arduratzen den sailak Lehiaren Euskal
Agintaritzaren gidalerroak ezartzen parte hartzen du. Gidalerro horiek agintaritza horren urteko
jarduera-programan islatuko dira.
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LEA/AVC PLAN ESTRATEGIKOA 2018-2022

Lehiaren defentsa
Lehiaren Euskal Agintaritza

Xedea
Ikuspegia
4 helburu estrategiko
10 jarduteko ildo estrategiko

Ekintzen plan kronologikoa - 38 ekintza

Gobernantza-organoak eta -prozesuak
Adierazleen panela
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Sortu zenetik bost urte igaro ondoren, LEA/AVCk egoki ikusi zuen gogoeta estrategikoko
prozesu bat garatzea eta, horri esker, lehenengo Plan Estrategikoa gauzatu zen.

Plan hori egikaritzeko arrazoi nagusiak honako hauek izan ziren:
• Erakundea sendotzeko eta indartzeko etapa baten oinarri gisa, erakundeari norabide
bat emango dion hausnarketa eta plangintza estrategikoa egiteko nahia.
• Kudeaketa estrategikorako tresna berri bat izateko beharra, epe ertainerako
lehentasunezko helburuak eta jarduketa ildoak argi eta garbi definituko dituena eta LEA/AVC
jardueraren jarraipena, ebaluazioa, doikuntza eta zabalkundea erraztuko duena.

Plan Estrategikoa 2018-2022 aldirako da.

Plan Estrategikoa prestatzeko prozesuan LEA/AVCko taldea osatzen duten kide guztiek hartu
dute parte, hainbat teknologien erabileraren bitartez (elkarrizketak, lantaldeak, “emergent
thinking” saioak...).

2015eko irailaren 25ean, Nazio Batuen Batzar Nagusiak, aho batez, Garapen Iraunkorrerako 2030
Agenda onartu zuen. Agenda hori ekintza-plan unibertsal, integral eta eraldatzailea da eta bere
helburu nagusia da gizartearen, ekonomiaren eta ingurumenaren eremuan giza garapena modu
iraunkorrean bultzatzea.
Garapen jasangarrirako 2030 Agendak Milurteko Garapenerako Helburuei (2000-2015) berriro
ekin egiten die eta gizateriarentzat eta planetarentzat garrantzi kritikoa duten 5 esparrutan
(pertsonak, planeta, oparotasuna, bakea eta elkarlana) eragiten duten Garapen Jasangarrirako
17 Helburuak (GJH) lortzeko konpromisoari bultzada berria ematen dio, betiere, inor atzean ez
geratzeko konpromiso eta xede argiarekin.
Testuinguru horretan, 2020an, LEA/AVC-k, beharrezkoa ikusten du Plan Estrategikoa 2030
Agendarekin eta Garapen Jasangarrirako Helburuekin lerrokatzea.
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XEDEA ETA IKUSPEGIA
LEA/AVCren XEDEA edo HELBURUA
“Merkatuko lehia- eta gardentasun-baldintzak sustatzea, bermatzea eta hobetzea, EAEren lurraldeeremuan egiten diren jarduera ekonomikoei dagokienez, horretarako, eskumen zehatzaileak,
sustapen-eskumenak, aurkaratze-eskumenak, irizpen- eta kontsulta-eskumenak eta arbitratzeeskumenak erabiliz”.
Gardentasuna eta gobernu
ona sustatzea, merkatuan lehia
desleialeko edozein forma
saiheztuz eta merkatu egonkor
bat sustatuz.

IKUSPEGIA edo ETORKIZUNERA BEGIRAKO ASMOA
Plan honen markoan, LEA/AVCren asmoa da “merkatu irekiagoa eta lehiakorragoa izan dadin, EAEn
lehiaren defentsan eta sustapenean duen erabilgarritasun, zorroztasun, proaktibitate, gardentasun
eta independentziagatik erakunde errespetatua eta aitortua izatea”.
Euskal Autonomia
Erkidegoan 16. GIHaren
trakzio-erakunde bihurtu,
eta haren xedeak eta
helburuak lortzen direla
zaindu.
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HELBURU ESTRATEGIKOAK

Erakundea eta
bere jarduera
sendotu eta
ikusarazi

Merkatuetan
lehia defendatu

Lehiaren
sustapena
indartu
(Advocacy)

Bikaintasun
operatiboa
lortu

LEA/AVCk erakundea
finkatzeko eta hazteko
beharra planteatzen du,
euskal gizartean eta bere
sistema instituzionalean
duen sinesgarritasuna eta
erabilgarritasuna berretsiz,
eta haren izen ona eta
irudia uneoro babestuz.

Bere xedetik sortzen
den elementu gisa, LEA/
AVCk, independentzia-,
diskrezio- eta zorroztasunprintzipioetan oinarrituta,
EAEko merkatuetan lehia
murrizten duten jokabideen
aurrean bere defentsaeginkizunak bete nahi ditu.

LEA/AVCk eguneroko
jarduna optimizatzeko
eta eskura dauden
prozesuak eta tresnak
hobetzeko aukera emango
duen kudeaketa eredu
aurreratu eta berritzaile bat
garatzeko asmoa du.

Aldi berean, bere
jarduera hobeto garatzen
laguntzeko, euskal
gizartearekin komunikaziokanalak aktibatu, eta bai
lehiaren beste agintaritza
batzuekin eta haiekin
lotutako erakundeekin,
bai maila instituzionalean
eta operatiboan
garrantzitsuak diren
eragileekin lankidetzarako
mekanismoak ezarri nahi
ditu.

Horretarako, aipatu
merkatu eta jokabide
horien konplexutasun gero
eta handiagoa ikusita,
egokitzat jotzen du indar
proaktiboa indartzea eta
zehapen-prozedura modu
eraginkorrean aplikatzea,
Legeak berak bere esku
jartzen dituen eginkizun eta
tresnen bidez.

LEA/AVCk, gure gizartean eta
merkatuetan lehiaren kultura
behar bezala hedatuta ez
dagoenaren ziurtasunaren
aurrean, bere sustapenfuntzioen (advocacy)
erabilera indartu nahi du,
zehatzaileak ez diren zenbait
mekanismoren bidez eta
eragile preskriptoreekin
lankidetzan arituz.
Sustapen lan horretan jorratu
beharreko merkatu eta
esparruen aniztasuna dela
eta, beharrezkotzat jotzen
da merkatuen ezagutzan
sakontzea, araudia zaintzea
eta organo aholku-emaile
gisa jardutea eta, horrez gain,
hainbat sustapen-ekintza eta
-kanal proaktiboki aktibatzea
ere aurreikusten da.

Aldi berean, eta
etorkizunera begira, LEA/
AVCk bere profesionaltaldearen ezagutzan
eta espezializazioan eta
talde-lanean oinarritutako
antolaketa-eredu baten
alde egiten du.

13

2018-2022 PLAN ESTRATEGIKOA & GJH / 2030 AGENDA

JARDUTEKO ILDO ESTRATEGIKOAK
Helburu Estrategikoa (HE)
HE1- Erakundea eta bere
jarduera sendotu eta
ikusarazi

HE2- Merkatuetan lehia
defendatu

Jarduteko Ildo Estrategikoa (IE)
IE 1.1 - Erakundeen ikusgarritasuna eta
sinesgarritasuna
IE 1.2 - Lehia agintariekin eta horiei lotuta
dauden erakundeekin lankidetza
IE 2.1 - Merkatuen zaintza proaktiboa
IE 2.2 - Zehapen-prozedura modu
eraginkorrean aplikatu
IE 3.1 - Merkatuaren ezagutzan sakondu

HE3- Lehiaren sustapena
indartu

IE 3.2 - Lehiaren kulturaren sustapena
IE 3.3 - Araudiaren zaintza eta sustapena
IE 3.4 - Kontsulta-organo gisa aritu

HE4- Bikaintasun
operatiboa lortu

IE 4.1 - Talde teknikoaren profesionalizazioa
eta espezializazioa
IE 4.2 - Kudeaketa aurreratu berritzailea

2030 Agenda | GJH
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EKINTZA-PLANA
HE1 - ERAKUNDEA ETA BERE JARDUERA SENDOTU ETA IKUSARAZI
IE1.1 - Erakundeen ikusgarritasuna eta sinesgarritasuna
1.1.1- Komunikabideekin lankidetza-ildo bat definitu, LEA/AVCri eta bere jarduerari buruzko
informazio egiazkoa eta ulergarria bermatzeko.
Komunikabideekin
lankidetza-ildo bat
definitzea, LEAri eta
haren jarduerari buruzko
informazio egiazkoa eta
ulergarria bermatzeko.

Informazioaren
gardentasuna eta
irisgarritasuna sustatuz,
egiazkoa eta herritar
guztientzat ulergarria
izan dadin.

1.1.2- Estatuko eta nazioarteko kongresu eta foro espezializatuetan egon (Europako Batzordea,
ELGA, ICN, UNCTAD).
Estatuko zein
nazioarteko jardunaldi
eta ekitaldietan
parte hartuz, eragile
ezberdinen artean
jardunbide egokiak
partekatzeko.

1.1.3- Eusko Legebiltzarrarekin den harremana sendotu.
Beste erakundeekin
elkarlanean arituz
helburu komunak
lortzeko.

1.1.4- Herritarren eskura den informazioaren gardentasuna eta irisgarritasuna hobetu
(adibidez, webgunea).
Herritarren eskura
den informazioaren
gardentasuna eta
irisgarritasuna sustatuz.

1.1.5- LEA/AVC-ren sorreraren 10. urteurrenarekin bat etorriz, Lehiaren Defentsako Jardunaldi
Nazionalak antolatu.
LEA/AVCren helburuak
eta balioak mobilizatu
eta ezagutaraziko
dituzten jardunaldiak
antolatu.
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IE1.2 - Lehia agintariekin eta horiei lotuta dauden erakundeekin lankidetza
1.2.1- Erakunde mailako elkarlana BMBNrekin, bi erakunde horien arteko sinergiak 		
aprobetxatzeko.
BMBN-rekin elkarlanean
aritu lan-formula
bateratuak bilatzeko.

1.2.2- Lehiaren arloko agintari autonomikoen sarearekin lankidetzan aritu.
Lehiaren arloko
agintari autonomikoen
sarearekin lankidetzan
aritu lan-formula
bateratuak bilatzeko.

1.2.3- Lotura duten edo hurbilekoak diren esparruetako euskal erakundeekin lankidetzan aritu,
hala nola KontsumoBIDE, KIEAO, Ararteko, etab.
Euskadin lehia bermatu
ahal izateko, lankidetzatresna eta -ekimenak
elkarrekin sortu eta
programa bateratuetan
parte hartu.

HE2 - MERKATUETAN LEHIA DEFENDATU
IE2.1 - Merkatuen zaintza proaktiboa
2.1.1- EAEko merkatuen eta ekonomia- eta enpresa-ehunaren ezagutza indartzea: 		
ekonomia- eta enpresa-eragileak, enpresen partaidetza-egituretan diren aldaketak,
nazioartekotzearen ondorioak…
EAEko enpresa- eta
ekonomia-ehunera gerturatuz
merkatuak ezagutzeko eta,
horrela, hazkunde ekonomiko
iraunkorra bermatze aldera,
lehia murrizten duten
jokabideak defendatzeko
eginkizunak gauzatzeko
aukera izateko.

Merkatuko lehia- eta
gardentasun-baldintzak
sustatuz, bermatuz eta
hobetuz.

2.1.2- EAEn kolusioarekiko sentikorragoak izan daitezkeen merkatuak edo esparruak
identifikatu, horiek aztertzeko eta, hala badagokio, ikertzeko.
EAEko enpresa- eta
ekonomia-ehunera gerturatuz
merkatuak ezagutzeko eta,
horrela, hazkunde ekonomiko
iraunkorra bermatze aldera,
lehia murrizten duten
jokabideak defendatzeko
eginkizunak gauzatzeko
aukera izateko.

Merkatuko lehia- eta
gardentasun-baldintzak
sustatuz, bermatuz eta
hobetuz.
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2.1.3- Zaintza-metodoen hobekuntza, merkatuen defentsan informazioa ezagutza bihurtzeko,
arreta berezia eskainiz Big Data eta Open Dataren erabilerari.
Lehia murrizten duten
jokabideen aurrean
defentsa-lanak egiteko
baliabideak hartuz,
hazkunde ekonomiko
jasangarria bermatzeko.

2.1.4- Merkatuan izan daitezkeen lehiaren aurkako portaerak aztertu, Euskal Autonomia
Erkidegotik kanpo nolabaiteko eragina izan arren, Autonomia Erkidego honetako
merkatuan eragin nabarmena duten portaeren aurrean jarduteko, LEA/AVC-ren
eskumenak bermatze aldera.
Enpresen berrikuntzagaitasuna eragozten
duten merkatuko
oztopoen aurrean
erantzunez.

IE2.2 - Zehapen-prozedura modu eraginkorrean aplikatu
2.2.1- Izaera ekonomiko eta juridikoko aldez aurreko azterketa/azterketa diagnostikoa 		
indartzea (nazioarteko praktika eta praktika akademiko hobeak erabiliz).
Merkatuko lehia- eta
gardentasun-baldintzak
sustatuz, bermatuz eta
hobetuz.

2.2.2- Legeak eskaintzen dituen eginkizun eta tresna guztiak aplikatu (barkaberatasunprograma, amaiera konbentzionalak, arbitrajeak, bestelako zehapenak eta debekuak).
Lehia murrizten duten
jokabideen aurrean
defentsa-lanak egiteko
baliabideak hartuz,
hazkunde ekonomiko
jasangarria bermatzeko.

2.2.3- Bermea, aurreikusgarritasuna eta segurtasun juridikoa indartu LEA/AVCren jarduketa
guztietan.
Enpresen berrikuntzagaitasuna eragozten
duten merkatuko
oztopoen aurrean
erantzunez.

Merkatuan lehia eta
gardentasun baldintzak
sustatuz, bermatuz eta
hobetuz

Kolusio-jardunbideek edo
nagusitasun-egoeraren
abusuak merkatuetan
sortzen dituzten
desparekotasunak
murrizteko ekintzak
eginez.

2018-2022 PLAN ESTRATEGIKOA & GJH / 2030 AGENDA

2.2.4- Ebazpenak betetzen direla zaindu.
Merkatuaren legeak eta
ebazpenak betetzen
direla zaindu, hazkunde
ekonomikoa sustatzeko.

Merkatu egonkorrari eta
lehia leialari mesede
egiten dieten lehiaebazpenak betetzea
sustatuz.

HE3 - LEHIAREN SUSTAPENA INDARTU (“ADVOCACY”)
IE3.1 - Merkatuaren ezagutzan sakondu
3.1.1- Euskadiko ekonomiarako lehentasunezkoak izanik merkatu-akatsak izan ditzaketen 		
sektoreak identifikatu horien inguruan azterketa juridiko-ekonomikoa egiteko.
Merkatuko lehentasunezko
sektoreen azterketa eginez,
lege-, politika- eta jardunbidediskriminatzaileak diren ala
ez aztertzeko eta baiezko
kasuetan horien egoera
hobetzeko.

3.1.2- Metodologia desberdinetan oinarrituta, lehentasunezko sektoreei (eragiten duten
biztanleriaren, sektore estrategikoen, oihartzun sozialaren, eragiten duten enpresen
kopuruaren, espero den inpaktu-onuraren, etab-etan oinarrituta) buruzko azterlanak,
txostenak eta ikerlanak programatu eta landu.
Lehentasunezko sektoreen inguruko
azterlanak, txostenak eta ikerlanak
eginez merkatua ezagutzeko eta
merkatuen legeak eta arauak
betetzen direla ziurtatzeko, hazkunde
ekonomiko jasangarria bermatzeko.

3.1.3- Sektore publiko zein pribratura zuzendutako gida praktikoen prestaketa.
Lehiaren eta
merkatuaren ezagutza
sustatzen duten gida
praktikoak prestatuz.

IE3.2 - Lehiaren kulturaren sustapena
3.2.1- Zabalkunde-jardueren programa (ikastaroak, mintegiak, bekak, kontsulta publikoak,
sustapen-programak, etab.).
Lehiaren ezagutza
bermatzen duten
zabalkunde-jarduerak
antolatuz.
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3.2.2- Sektore publikora zuzendutako ekintzen antolaketa, bereziki, administrazio ezberdinetako
kontratazio-organoetara.
Lehiaren ezagutzan laguntzen
duten eta sektore publikora
zuzentzen diren zabalkundejarduerak antolatuz, bereziki,
administrazio ezberdinetako
kontratazio-organoetara.

3.2.3- Organo jurisdikzionalekin lankidetza (amicus curiae).
Lehiaren kultura
sustatzearren, organo
jurisdikzionalekin
lankidetzan arituz.

3.2.4- Eragile sozioekonomiko ezberdinekin harremanak.
Hazkunde ekonomiko
jasangarria sustatzen
dituzten proiektuen
sorrera sustatzen
duten eragile
sozioekonomikoekin
harremanetan jarriz.

Eragile sozioekonomiko
ezberdinen artean
harremanak eta aliantzak
sortuz helburu komunak
partekatzeko.

3.2.5- Enpresa pribatuaren esparruan lehiaren inguruko compliance-politiken
zabalkundea.
Enpresa pribatuaren
esparruan lehiaren
inguruko compliancepolitikak zabalduz.

3.2.6- Elkarlana unibertsitateekin (bekak, mintegiak eta lehiaren esparruan ikerlanak garatzeko
deialdiak).
Unibertsitateekin
lankidetza proiektuak
ezarriz lehiaren
esparruan hezkuntzari
mesede egiteko.

Unibertsitateekin
lehiaren esparruan
ikerketa sustatzen duten
aliantzak sustatuz.

IE3.3 - Araudiaren zaintza eta sustapena
3.3.1- Jarraipena, Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta udalek prestatutako araudia 		
prebenitzeko eta egokitzeko.
Araudia merkatuko
lehia- eta gardentasunbaldintzekin bat
datorrela bermatuz.
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3.3.2- Lehiaren aurkako arauak inpugnatzeko tresnaren erabilera interes orokorraren
alde.
Inpugnazio tresna erabiliz
lehiaren aurkako arauen
kontra eginez, betiere, interes
orokorraren alde.

IE3.4 - Kontsulta-organo gisa aritu
3.4.1- LEA/AVC-ren aholkularitza eskaintza proaktiboa erakunde ezberdinei, kontsulta-		
organo gisa, LEA/AVC-riri egindako kontsultaren sistematizazioa lortzeko, 			
eragile eta erakundeen (Eusko Legebiltzarra, Eusko Jaurlaritza, Batzar Nagusiak, 		
foru-aldundiak, udalak, elkargo profesionalak, merkataritza-ganberak eta enpresa-		
erakundeak, sindikatuak eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteak) lan-prozesuen
zati gisa.
EAEko hainbat erakunde
publiko zein pribaturi
aholkularitza eskainiz
kontsulta-organo gisa,
Euskadin lehiaren kultura
sustatzeko.

Eragile eta erakunde
ezberdinekin lankidetzan
arituz, kontsulta-organo
gisa, aholkularitza
eskainiz.

HE4 - BIKAINTASUN OPERATIBOA LORTU
IE4.1 - Talde teknikoaren profesionalizazioa eta espezializazioa
4.1.1- Ezagutzaren kudeaketa: kideen artean ezagutza partekatzeko eta erabiltzeko 		
beharrezkoak diren gaitasunen garapena.
Kideei formakuntza
eta ikaskuntza aukerak
eskainiz beren
gaitasunak hobetzeko.

Kideen artean
produktibitatea
hobetzeko beharrezkoak
diren gaitasunak garatuz.

4.1.2- LEA/AVC-ren eta bere langileriaren funtzioen eta gaitasunen etengabeko egokitzapena.
Kideei formakuntza
eta ikaskuntza aukerak
eskainiz beren
gaitasunak hobetzeko.

Kideen artean
produktibitatea
hobetzeko beharrezkoak
diren gaitasunak garatuz.

4.1.3- Talde lanaren dinamizazioa.
Kideei formakuntza
eta ikaskuntza aukerak
eskainiz beren
gaitasunak hobetzeko.

Lanaren kudeaketa
eraginkorra bermatuko
duten barne lan-prozesu
eta prozedurak ezarriz.
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IE4.2 - Kudeaketa aurreratu berritzailea
4.2.1- IKT tresnen eta sistemen berrikuspena eta hobekuntza.
Informazio eta Komunikazio
Teknologiak (IKT) eta
LEA/AVCren berrikuntza
sustatzen duten kudeaketa
tresnak eta prozesuak
barneratuz.

4.2.2- Praktika berritzaileen hedapena sustatzeko, kudeaketa-prozesuak eta -tresnak
perfekzionatu.
Informazio eta Komunikazio
Teknologiak (IKT) eta
LEA/AVCren berrikuntza
sustatzen duten kudeaketa
tresnak eta prozesuak
barneratuz.
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GOBERNANTZA
Plan Estrategiko honetan zehazten diren ildo-estrategikoak eta ekintzak abian jartzeko eta koordinatzeko
beharrezkoak dira honako gobernatza-tresna hauek:

Planaren betearazpenaren jarraipena, ebaluazioa eta doikuntza egiteko erakundeak:
z Lehiaren Euskal Kontseilua: 2018-2022 Plan Estrategikoa, betearazpenaren jarraipenaren
inguruko urteko txostenak eta izan daitezkeen doikuntzak onartzen ditu.
z Presidentetza: planaren aurkezpen publikoa eta, aldizka, LEA/AVCren jardueraren eta planaren
exekuzioaren gainean kontuak eman.
z LEA/AVC-ren Zuzendaritza Batzordea: Planaren betearazpenaren aldizkako jarraipena.

Adierazleen panela:
Planaren ildo estrategiko bakoitzean planifikatutako ekintzen betearazpena ebaluatzeko
beharrezkoak diren jarduera-adierazleak jasotzen ditu.
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