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Plan hau 2004an abiarazitako ahalegin handi baten emaitza da, eta ahalegin hau hiru fasetan burutu da:
Herrialdearen ikuspegia, Lehiakortasun Estrategiaren Oinarriak eta, azkenik, Lehiakortasun Plana;
Lehiakortasun Plana gaur egun ezagutzen duguna da eta ekintza planetan garatutako ildo estrategikoez eta berorren jarraipena egiteko aginte taula integralaz osaturik dago.
Estrategia bat elkarrizketa baten emaitza baino ez da, baina kasu honetan elkarrizketa hau sakona izan
da, esan nahi baita luze eta zabal jorratu direla alderdi sozialak, kritikaren mende jarri dela eta egia bilatzeko prozesu batean murgildu dela, egia hau beti ere ikuspegi partekatu gisa ulertua eta inola ere ez
ezagutza seguru gisa.
Estrategia hau prestatzean sozializazio prozesu bat gauzatu behar izan da, nire iritziz oso garrantzitsua
izan dena. Kontuan izan behar dugu Euskadik dagoeneko abian jarri duen Bigarren Eraldaketarekin iragarri den Jakintza eta Berrikuntzaren Gizarteranzko aldaketa erronka ikaragarri handia dela gure enpresa, antolakunde eta pertsonentzat. Erronka horri erantzun nahi badiogu, zertan datzan jakin behar
dugu eta oinarrizko gida bat ere behar dugu ibilbide honetan aurrera egiteko. Nire iritziz, plan hau eta
Euskadi 2015 Lehiakortasun Foroa tresna egokiak dira ontzia ibilbide honetan barrena gidatzeko.
Planak oinarrizko hiru mezu hauek biltzen ditu bere baitan. Lehena pertsonei buruzkoa da, izan ere, pertsonek etengabeko prestakuntza prozesuarekin eta sormenarekin konprometitu behar dute eta arriskuak hartzen ikasi behar dute. Bigarrena berrikuntzari dagokiona da. Emaitzak lortzera bideraturiko berrikuntzaz ari gara, merkatuak aintzat hartuko duen berrikuntzaz, proiektu partekatuak eta balio katean
zehar bereizketa bultzatzen dituen berrikuntzaz alegia. Hirugarrena hazkundea da. Hazkundeak nazioartean zabaltzera eraman behar gaitu, hau da, enpresek munduan barrena lehiatzeko gauza izan behar dute, kontuan izanik gaur egungo merkatuak zabalagoak direla eta berrikuntzak eragin handia duela kostuetan.
Horiek badira Planaren mezuak nik neuk ilusio eta konfiantzaz beteriko mezu bat igorri nahi dizuet, izan
ere, ilusioa eta konfiantza kutsatu nahi diet herritar guztiei, gure etorkizuna eraiki dezagun guztion artean. Lehiakortasun eta berrikuntza binomioak produktibitatea eta jakintza dakartza, eta bizi-kalitate hobea erdietsiko dugu pertsonen eta jakintzaren garapenaren bidez. Ekonomiaren eta jakintza bidezko humanismoaren arteko konbinazio horrek etorkizun izugarri itxaropentsua iragartzen digu, eta jakitea ahal
izatea esaldiak inoiz arrakastarik izan badu, gaur egun honako hau da gehien gailentzen dena: jakitea
bizitzea da.

Ana Agirre
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Erreferentzia-esparrua

1.1

Erreferentzia-esparrua
Arau-esparrua, Euskadi 2015 foroa eta gobernantza

Industriako Legea eta Lehiakortasun Planaren oinarrizko arau-esparrua
• Onartu berria den Industriako 8/2004 legea da Planaren funtsezko erreferentziako arau-esparrua. Izan ere, legea atera
zenetik, eragileen parte-hartzearekin landutako laurteko planen figura biltzen duen legetik beretik sortu zen Plana, betiere aldizka
ebaluatu eta Legebiltzarrean eztabaidatu behar dela; horretaz gain, orientazio nagusiak lehiakortasun politikak formulatzera bideratzen dira, eremu guztietan: teknologiarekin eta berrikuntzarekin hasi, eta informazioaren gizartearekin bukatu, nazioartekotzea
eta sustapeneko eremu espezifikoak ere barnean hartuta.
• Industriako Legearen V. kapituluko printzipioak garatzeaz gain, Planean aintzat hartu dira sektoreetako arau-esparru espezifikoak eta, batik bat, Turismoa Antolatzeko Legea eta Merkataritza Jardueraren Legea.

1.1

Estatuko Administrazioaren egitekoa eta eskumenen gaia

1.2

• Berezko arau-esparruak ez du agortzen jarduera ekonomikoaren eta sustapen-politiken lege-testuingurua. Estatuko Administrazioari, produkzio-sektoreak arautzeko funtsezko gaitasunak ez ezik, sustapen politiketan zuzenean eragitea ere badagokio, besteak beste, konstituzionalitate-blokean aurreikusitako eskumen-esparrua garatu ez delako.

1.3

• Horren inguruan, badira lehiakortasun-politika baldintzatzen ari diren funtsezko bi eremu, politika horri eraginkortasuna kendu
eta emaitzak murrizten dizkiotela:

1.4

– Estatutuaren 10.16. artikuluan aurreikusitako ikerketa zientifiko eta teknikoari buruzko eskumenak ez eskualdatzea; horren ondorioz, gure berrikuntza-sistemaren garapena mantsotu egin da eta orain are gehiago sumatzen da horren eragina, lurraldeari loturiko berrikuntza baita lehiakortasun-estrategiaren nukleo nagusia.
– Autonomia Erkidegoaren eremuan Estatuko Sektore Publikoan partehartzeari buruzko Estatutuaren 12.7. artikuluaren inplikazioak modu sistematikoan ahaztea; horren eragina nabaria da enpresa-krisietan, esaterako Izar ontziolaren edo Babcock-en krisietan. Gainera, lurzoru industrialean ere eragiten du, eta ingurune jakinen (Ezkerraldea, adibidez) biziberritzea geldotu.
• Nolanahi ere, aipaturiko eremu espezifiko horiei, edo bereziki arautzeko politiken eraginari, edo nazioartekotzeari dagokionez,
Estatuko Administrazioarekin lankidetzan aritzea Planean onartutako balioa da, eta estatutu-esparrua betetzen aurrera eginez gero,
indartu egingo litzateke.

Foru Aldundiekiko koordinazioa eta tokiko maila txertatzea
• Zalantzarik gabe, parte-hartzea konplexuagoa da politikak definitzeko garaian, baina aktibo garrantzitsu bat dakarkio: gaitasuna; plan honen helburuek bezalaxe, gizarte osoa mobilizatu behar duten helburu estrategikoak partekatzeko, horien berri
izateko eta lortu nahi izateko gaitasuna.
• Baina parte-hartzeak eta gobenantzaren ideiak ez dute esan nahi solaskide bakoitzaren asmo guztiak jasoko direla behin betiko dokumentuan –berez, ezinezkoa baita-, eta kontuan izan behar dugu, azken batean, politiken erantzukizuna erakunde demokratikoei dagokiela: Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari.
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Euskadi 2015 Lehiakortasun Foroa
• Industriako Legearen orientazioei jarraiki, politika publikoen funtsezko baloreetako bat honako hau da: alderdi interesdunen parte-hartze prozesuaren ondorio izatea
• Euskadi 2015 Lehiakortasun Foroa ideia horretatik sortu zen, eta Foroaren baitan landu eta eztabaidatu da lehiakortasun-politika, gero eta zehaztasun handiagoko fasetan.
• Testuinguru ekonomikoaren gainean hausnarketa egin zen Foroan, baita testuinguru horrek euskal ekonomiarentzat dakartzan
erronken gainean ere. Horren ondotik, Ikuspegia eraiki zen; aurrerago, Lehiakortasun Ereduaren oinarrizko ezaugarriak finkatu
ziren, Estrategiaren Oinarriak eta Lan Ildoak, alegia, eta 2005eko martxoan ezagutarazi ziren.

Euskadiko gobernantzaren prozesua eta ildo estrategikoak
• Foroaren eta Plan honen garapenarekin batera, parte-hartzearen ideia geroz eta garrantzitsuago bihurtu da, gobernantza esaten
zaion kontzeptu horren babespean.
• Horrela bada, Jaurlaritzaren akordioan gobernantzaren printzipioekiko konpromisoa txertatu da (Europan egin den antzera),
baita eremu horretako industria-politikarekiko lotura esplizitua ere, eta, dagoeneko, garapenerako oinarrizko ildo estrategikoak
onartu dira.

1.1

• Hein batean, Planaren prozesuak printzipioei aurrea hartu diela esan dezakegu, izan ere, zenbait hobekuntza-eremu izan diren
arren, ez dugu ahaztu behar Foroaz gain, honako hauek ere egin direla:

1.2

– Sailaren eta saileko sozietateen barruan, industria-politikan tartean sarturiko lagunek parte hartzeko beste barne-prozesu bat,
ekintzak eta tresnak zehaztearren.

1.3

– Foru Aldundiekin nolabaiteko erakunde arteko lan-harremana izan dugu, akordio politiko baten bitartez.

1.4

– Eta azkenik Planaren definizioko azken fasera ere luzatu da parte-hartzea. Lehenengo zirriborroa egiaztatu egin da alderdi interesdunen ordezkaritza zabalarekin; hain zuzen ere, Enpresa Elkarteen, Sindikatuen, Merkataritza Ganberen, Kooperatiben Konfederazioaren, Alderdi Politikoen, Aurrezki Kutxen eta abarren ordezkariekin.
• Azkenik, gobernantzaren printzipioei jarraiki, jarraipenaren arloan aurrera egitea ere proposatu da Planean, pertsonetan eta
etengabeko ikaskuntzan oinarritutako kudeaketa-ereduaren eta aginte-taula osatu baten bitartez.

Parte-hartzea ezinbestekoa da helburu estrategikoak lortzeko
• Erakunde Komunei dagokie lehiakortasun-politikaren aitzindaritza, baina politika horiek erakundeartekoak izan behar dute; definizioan partehartzea eta zabalkunde koordinatua ekarri behar ditu horrek guztiak, batik bat, Foru Aldundiekin.
• Foru Aldundiekiko koordinazioaz gain, tokiko maila ere txertatzea proposatzen da Planean, Garapen Agentzien bitartez, enpresa
txikietan eragiterakoan kapilaritate handiagoa lortzearren, eta tokiko produkzio sistemak eta berrikuntza-sistemak indartzearren.
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Erreferentzia-esparrua
Erronka berriak, lehiakortasun-politika berria

Erritmo biziko mendearen historia laburra
• XXI. mendearen historia laburrean, ekonomiaren eta gizartearen arloko eraldaketa-mugimenduek bat egin dute, orain
artekoen intentsitatea gaindituta; hona hemen mugimendu esanguratsuenak: ekonomiak –batik bat garrantzitsuenakmundu-mailan integratzeko mugimenduak; eta guretzat, baita Europako Ekialdeko mugimenduak ere; Informazioaren eta Komunikazioen Teknologien iraultza, eta oro har, modu kontzientean eta aktiboan lortu nahi den aurrerabide teknikoaren azkartasuna, ikerketa zientifikoak eta teknologikoak programatzearen bitartez, betiere berrikuntza lortzeko asmoz lehiakortasunarmatzat.
• Aldaketak hain azkar gertatzen dira, ezen pareko egokitze-ahalegina egin behar baita: aldaketak ikaskuntza dakar, eta etengabeko aldaketak, aldiz, etengabeko ikaskuntza.

1.1

• Euskadi, eskualde-hiri global izaki, ingurune berrian buru-belarri sartuta dago, eta horren ondorioei aurre egin behar die, nahiz
eta ez duen zuzenean parte hartu erakunde-aldaketen definizioan, hain zuzen ere, nazioarteko antolakundeetan edo organismo
multilateraletan erabaki dituzten joera berriek erabakitako definizioan.

1.2
1.3

Deslokalizazioaren aurrean…

1.4

• Aldaketa bizkor horren ondorioen artetik, produkzioa deslokalizatzeko mehatxua mehatxu larri bihurtu da. Euskal ekonomian
eragin mugatua izan duen arren, esan gabe doa, etengabe gertatzen ari diren berregituratze horiek isil-isilik deslokalizatzeko beste modu bat baino ez direla, eta horren ondorioz, produkzio-sarea etengabe berritu behar da.

…lehiakortasun abantailen eskaileran berriz kokatzea
• Garatzeko bidean dauden herrialdeen presioaren eraginez, lehiakortasun-abantailaren eskaileran gora egitera behartuta
gaude, baina ez iraganean bezala, produkzio intentsiboagoak lortzeko kapital fisikoari dagokionez, baizik eta ahalegin zientifikoari
eta teknologikoari – berrikuntza, alegia- esker metaturiko jakintzari eta giza kapitalari dagokionez.

eta globalizazioa onartzea gure nortasunari eutsiz
• Globalizazioari (arau eta guzti) aurre egin behar zaio, baina betiere gure enpresen eta taldeen kanpo-hedapena lortze aldera, gure
eskualde-hiri globalean ongi errotutako proiektu ireki eta partekatuen berezko nortasunean oinarrituta.
• Jarraian, zehatz-mehatz aztertuko ditugu inguruneko faktoreak eta sortzen diren erronka berriak, Lehiakortasun Eredu berria aurkeztu aurretik.
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Globalizazioa
• Globalizazioaren fenomenoak erabateko eragina du Euskadin, batez ere merkatu berriak eta lehiakide berriak agertzen direlako;
esaterako, EBren zabalkundeak hartutako herrialdeak eta Asiako merkatua.
• Hasieran, enpresa euskaldunek ez dute globalizazioa mehatxutzat hartu. Izan ere, behar bezala egokitzeko gaitasuna baldin badugu, globalizazioa aukera ona izan daiteke garapenerako eta hazkunderako. Horregatik, enpresa euskaldunek konparaziozko
abantaila iraunkorrak sortu behar dituzte, bikaintasunari, ikaskuntzari eta berrikuntzari lotutako abantailak, alegia.
• Bestetik, globalizazioak ez du esan nahi tokikoa nahitaez galtzea. Aldiz, globalaren eta tokikoaren arteko bateragarritasuna
lehiakortasun-elementutzat konfiguratzen da.

Pertsonak, kapital ekonomikotik kapital intelektualera
• Jakintza da gizarte bakoitzaren ongizate-maila zehaztuko duen aktibo nagusia. Lehen sektorean oinarrituriko ekonomian lurra
eta lan fisikoa ziren lehiakortasun-faktore nagusiak, eta ekonomia industrialean, berriz, kapitala. Egungo ekonomiari dagokionez,
jakintza eta pertsonak dira lehiakortasunaren gakoa.
• Alde horretatik, jakintzak ez du muga kontzeptualik onartzen, beraz, beharrezko eraldaketa hori ekonomia-esparru soiletik haratago doa, eta gizarte- eta politika-esparruak ere hartzen ditu.

1.1

• Horrek guztiak enpresa-kudeaketarako eredu berriak eskatzen ditu: zuzendaritza-estilo berriak, parte-hartzeko eta motibaziozko ereduak, baita lan harremanen eraldaketa ere.

1.2
1.3

Iraultza zientifiko-teknikoa

1.4
• Iraultza zientifiko-teknikoa egungo gizartearen ezaugarri berezienetako bat da. Hain zuzen, iraultza horrek erabateko eragina
izan du aldaketen abiaduran.
• Horregatik, berrikuntza eta I+Ga funtsezko elementu bihurtu dira herrialde baten lehiakortasunerako.
• Esparru horretan, informazioaren eta komunikazioaren teknologiek eragin handia dute produktibitatean eta herrialdeen lehiakortasun abantailan –Estatu Batuen esperientziari esker argi geratu den moduan-, baina horretaz gain teknologia horiekin osaturiko eremu berriak pertsonen eta antolakundeen erlazionatzeko moduak aldatu ditu.

Demografia aldaketak eta ongizate-estatua
• Jaiotze-tasa gutxitzeak eta bizi-itxaropena handitzeak biztanleria zahartzea eragin dute, eta horrek ondorio garrantzitsuak izango ditu ekonomiaren eta gizartearen arloan.
• Dena den, biztanleriari eustea lortuko da immigrazioaren ekarpenari esker. Nahiz eta fenomeno horrek beste hainbat gunetan
baino intentsitate txikiagoa duen, etorkinak egiaz gizarteratzeko erronkari egin behar diogu aurre.
• Halaber, demografia-aldaketek aukera-sektore berriak eta enplegu sorgune berriak eragiten dituzte, eta horiek aprobetxatu egin
behar dira.
• Baina batez ere, ongizate-estatuarentzat premia garrantzitsu eta berriak eragingo dituzte aldaketa demografikoek, eta horiei erantzuteko, hazkunde ekonomikoak (orain arte bezala) gizarte-ereduaren euskarri eraginkorra izan beharko du, oraindik ere.
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Garapen iraunkorra, ingurumenetik haratago
• Jakintzaren ekonomia berriaren ondorioz, ez dugu ahaztu behar hazkunde globalak presio itzela egiten duela lehengaien eta
energiaren gainean, prezioen neurrigabeko gorakada eraginda.
• Hortaz, iraunkortasuna da gakoa; baina ez ingurumenaren ikuspegitik soilik begiratuta, baita ekonomiaren eta gizartearen arloko ikuspegitik ere.
• Iraunkortasunaren triangelua da egungo gizartearen erronka nagusia, baina triangeluaren oinarrian eredu ekonomiko jakin bat
dagoela gogoan izanik; hain zuzen ere, berrikuntzan oinarritutako eredua, zeinari esker gauzatu ahal izango den gizarte-gastua eta
baliabide naturalen kontsumo-murrizketa.

Lurralde erakargarria eta konektatua
• Globalizazioaren ondorioa da, halaber, lurralde erakargarriak eta konektatuak (barnean nahiz kanporantz) garatzeko beharra.
• Globalizazioarekin eta Europa berriarekin (Batasunaren eta SESB ohiaren Europarekin), grabitate-zentroa ekialderantz eta Pazifikorantz mugitu da, nabarmen.

1.1

• Hori dela-eta, logistikaren eta komunikazio-azpiegituren (telekomunikazioak, garraioak, intermodalitatea) garapena funtsezkoa da barnean nahiz kanporantz konektatutako lurraldea lortzeko.

1.2

• Halaber, kanpora irekiriko lurralde erakargarri bat eratzeko, azpiegitura traktoreek (kulturakoak, teknologiakoak, feriak, kiroletakoak) oso eginkizun garrantzitsua dute.

1.3
1.4

Balioen garrantzia
• Gizarte berriak portaera berriak eskatzen ditu, eta, horretarako, funtsezkoa da balioak lantzea, horietako batzuk sustatuz (irekitasuna, sormena, aniztasuna, tolerantzia, arriskuak hartzea, etab.), beste batzuk (hala nola nortasuna edo elkartasuna) alde batera utzi gabe, baina bai konformisten eta dirudunen balioak.
• Gizarte ekintzailearen berezko balioak sustatzea ezinbestekoa da enpresetako belaunaldi-erreleboko arazoak gainditzeko eta
eredu ekonomiko berritzaileak arrakasta izateko.
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Erreferentzia-esparrua
Lisboako Estrategia eta Bigarren Eraldaketa Ekonomikoa

Lisboako Agenda honako helburu hauek lortzeko tresna da: ekonomiaren eta
enpleguaren hazkundea, gizarte-kohesioa eta ingurumenaren defentsa
• 2000ko martxoan, Europako Kontseiluak, Lisboako Estrategia deiturikoaren bidez, hurrengo hamarkadarako eta Batasuneko esparru osorako helburu estrategikoa zehaztu zuen: jakintzan oinarrituriko munduko ekonomia lehiakorrena eta dinamikoena bihurtzea Europa, eta honako hauek lortzeko gai izatea: ekonomia-hazkunde iraunkorra, enplegu gehiago eta hobea, eta gizartekohesio
handiagoa.
• Estrategia hori dimentsio anitzekoa da, eta berrikuntza ekonomikoa, gizarte-kohesioa eta ingurumen-iraunkortasuna
hartzen ditu barnean. Etengabeko berrikuntzaren bidez produktibitatea hobetzeko beharra azpimarratzen da, baina estrategiaren
helburua ez da ekonomikoa soilik, kontuan hartzen baita produktibitatea hobetzeak gizarte kohesionatuagoa lortzeko baldintzak sortzen dituela.

1.1

• Bestetik, BPGaren hazkundea eta ingurumena hondatzea binomioa banandu dezakeen gakoetako bat berrikuntza da.

1.2

• 2005eko urtarrilean, Lisboako Agenda suspertzeko asmoz, Europako Batzordeak hazkunde eta enplegu-estrategia berri
bat aurkeztu du, Agenda abiarazi zenetik bost urte bete direnean ez baitirudi aurreikusitako emaitzak lortzeko bidean dagoenik.
Estrategia horrek EBko ekonomia suspertzeari eta nazioartean dituen lehiakide nagusiekiko atzerapen teknologikoa berreskuratzeari lehentasuna ematen dio orain ere.

1.3
1.4

• 2001eko uztailean, inbestidura-diskurtsoan, Europar Batasunak zehazturiko esparruarekin bat eginez, ekonomia- eta gizarteaurrerapen iraunkorrerako estrategia berri bat aldarrikatu zuen Lehendakariak, bi ardatzetan oinarrituta:
– Aberastasuna, berrikuntza eta hazkunde iraunkorra sortzea.
– Gizarte-kohesioa, gizarte-berdintasuna eta -integrazioa.
• Bigarren eraldaketa ekonomikoaren erronka izenburupean, 2005. urtean berriro ere errepikatu ditu VIII. legealdiko inbestiduradiskurtsoan, hazkunde iraunkorrarekiko konpromisoa nabarmenduta, ekonomia- eta gizarte-politiketan ingurumena txertatzearen bidez. Horrela, iraunkortasunaren kontzeptua funtsezko irizpide bihurtu nahi da, horren bitartez hirien eta ekonomia-sektore
guztien garapena bideratzeko.

Bigarren eraldaketa ekonomikoak hiru oinarri ditu: jakintzaren gizartea,
ikerkuntza, teknologia eta erabateko kalitatea
• Estrategia berria honako hauetan oinarritzen zen: Lisboan diseinaturiko estrategian eta Europako Batzordearen orientabide nagusietan, baina baita Euskadik azken urteetan izandako hazkunde-estrategiari eta koiuntura ekonomiko eta instituzional berriari
buruzko barne diagnostikoan ere. Azken horiek norabide-aldaketaren premia zegoela adierazten zuten.
• Izan ere, azken bi hamarkadetan euskal ekonomia erabat eraldatu eta modernizatu da, eta industriaren dibertsifikazioko
eta ekonomiaren terziarizazioko prozesuak gertatu dira. Halaber, ekonomiak eta enpleguak oso hazkunde-tasa altuak izan dituzte,
EBren batez bestekoak baino altuagoak, eta hori lagungarria izan da per capita errenta bateratzeko.
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• Zenbait faktore instituzionalek eta ekonomikok bat egin dutelako gertatu da eraldaketa hori. Faktore horien artean, honako
hauek dira azpimarratzekoak: Estatutua eta Kontzertu Ekonomikoa berreskuratzearen ondorioz ahalbideturiko politika publikoak,
eta Europako proiektuan sartzeak eragindako kanporanzko zabaltzea. Hain zuzen, zabaltze horri dagokionez, Diru Batasunaren azken etapan parte hartzeak lehiakortasunerako abantaila nabarmena ekarri zuen, kanbio-tasak eraginikoa, alegia, eta hori mesedegarria izan zen euskal ekonomiaren hazkunderako.
• Baina, hamarkada honen hasieran, faktore horien bultzada indarra galtzen ari zen. Euskadiko soldata-mailak Frantziako eta
Alemaniako eskualde askotako mailetara hurbiltzen ari ziren, baina zabalkundea dela-eta, ekialdeko herrialdeetako ekonomia berriek lortuko dituzte orain kostuetan lehiatzeko abantailak eta Europako erdialdeko merkatuak hornitzeko aukerak.
• Beraz, beharrezkoa zen estrategia ekonomiko berri bat adieraztea, eta Lehendakariak honela egin zuen hori:

BIGARREN ERALDAKETA
• Kanpoko teknologia eta kostu-abantailak eskuratzeak ezin du gizarte baten etorkizunerako oinarria izan, eta are gutxiago euskal gizartearen moduko garapena lortu duen gizartearen kasuan. Berrikuntzaren, kalitatearen eta jakintza sortzearen erronkari
tinko ekin behar dio horrelako gizarteak.
• Eta, jarraian, Euskadiko bigarren eraldaketa ekonomiko nagusia esaten zaionaren helburua adierazi zuen, hiru ardatzetan oinarrituta: 1) informazioaren eta jakintzaren gizartea eraikitzea, 2) ikerketari eta teknologiari dagokienez, Euskadi erreferentzia
bihurtzea Europako esparruan, 3) Erabateko Kalitatearen printzipioa hedatzea, antolakundeen kudeaketarako eredutzat...

1.1
1.2
1.3
1.4
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Erreferentzia-esparrua
Euskadi 2015 Ikuspegia

• Estrategia guztietan funtsezko elementua da Ikuspegi partekatua izatea, eta horregatik, Euskadi 2015 Lehiakortasun Foroaren
lehenbiziko egitekoa herrialdearen Ikuspegia definitzea izan zen, hau da: Lehiakortasun Eredua zehazteko erreferentziako oinarrizko esparrua.

HERRIALDE HAU...
... baketsua da, bere sustraiez, hizkuntzaz eta ohiturez harro dago, aniztasuna onartu eta errespetatzen du...
... produktibitate handikoa da eta pertsonen bidez lehiatzen du; horiek, hain zuzen, beren sormena erabiltzen dute eta
beren lanaz arduratzen dira, proiektu konpartituen esparruetan...
... ingurune ireki eta nazioartekoan bizi da, gizarte-kohesioa du, munduarekiko solidario da eta ingurumena errespetatzen du.

1.1
1.2

Inplikazioak Lehiakortasun Ereduarentzat

1.3
... baketsua da, bere sustraiez eta ohiturez harro dago, aniztasuna onartu eta
errespetatzen du...

1.4

• Euskadik herrialde baketsua izan nahi du, aniztasunarekiko tolerantea eta adeitsua. Horregatik, enpresa-esparrukook beste alor
batzuetakoekin batera lan egin behar dugu gizartean egonkortasun eta tolerantzia-giroa sortzeko, kohesio eta gizarte-integrazio
maila handiagoa lortzeko. Esparru horretan, hizkuntza-bizikidetza eta etorkinen integrazioa gure gizartean erronka garrantzitsuak dira eta enpresa-mundutik babes daitezke.

... produktibitate handikoa da...
• Produktibitate handiko herrialdeek bakarrik izango dute egungo ingurunean lehian aritzeko gaitasuna eta, hortaz, bizi-kalitatearen hazkundeari eustekoa.
• Helburu hori lortzeko, Euskadik berrikuntzaren alde egin behar du, enpresa-eraldaketaren ardatz nagusi gisa. Berrikuntza da,
hitzaren adiera zabalean (“merkatuak onartu eta balioesten dituen produktu, prozesu edo zerbitzu berrietara edo hobetuetara aplikaturiko jakintza etengabe sortzea”), lehiakortasunaren gakoa.
• Baina, gainera, Euskadik gaitasuna izan behar du enpresa berritzaileak sortzeko eta dagoneko daudenen balio erantsiari
hazten laguntzeko.
• Produktibitate-indizeak ere lotuta daude herrialde baten sektore egiturarekin. Euskadik aurrera egin behar du egituraren dibertsifikazio mailakaturantz. Etorkizunean eskaera izango duten sektoreen alde, betiere egun benetako jakintza-oinarria izanik.
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• Eta azkenik, produktibitatean eragina du honako honek ere: euskal enpresek izan dezaketen erraztasunak beharrezko baliabideak —esaterako, finantziazioa, energia edo lurzorua— baldintza lehiakorretan lortzeko; hazkunde-bokazioa duten enpresa
eta antolakunde berritzaileek eskura izan behar dituzte baliabide horiek guztiak.

... eta pertsonen bidez lehiatzen du; horiek, hain zuzen, beren sormena erabiltzen
dute eta beren lanaz arduratzen dira, proiektu konpartituko esparruetan...
• Produktibitate handiko ekonomia ezin da ekoizpen-faktore tradizionaletan oinarritu. Aldiz, ekonomia berrian, jakintza da lehiakortasun-faktore funtsezkoa, eta horren ondorioz, pertsonak dira eraldaketaren protagonista nagusia, pertsonek bakarrik
baitute jakintza sortzeko eta erabiltzeko gaitasuna.
• Beraz, beharrezkoa da aurrera egitea ingurune berriak eskatzen dituen balioak eta gaitasunak bultzatuko dituen prestakuntza- eta hezkuntza-eredurantz. Pertsona sortzaileak, ekintzaileak, ingurunearekiko irekiak, konprometituak eta arduratsuak
behar ditugu, proiektuen aitzindari izateko eta aldaketetara egokitzeko gaitasuna duten pertsonak, alegia.
• Baina, aldi berean, antolakundeak egokitu egin behar dira pertsonek betetzen duten eginkizun berriaren arabera. Lehiakortasun ingurune berrian, ezinbestekoa da antolakunde gardenagoak eta malguagoak izatea, hain zuzen ere, pertsonen parte-hartze
handiagoa sustatzen duten antolakundeak.

1.1
... ingurune irekian eta nazioartekoan bizi da...

1.2

• Globalizazioa gure gizartearen ezaugarri garrantzitsuenetariko bat da, eta produktibitatea hobetzeko aukera nabarmenak ematen ditu
ekoizpenaren zatiketa espazialari eta funtzionalari esker. Horregatik, enpresa euskaldunek nazioarteko hedapenerako bokazioa garatu behar dute, beste herrialde batzuekin dituzten harremanetatik eratorritako aukerez baliatu ahal izateko.

1.3
1.4

• Zein dira mundura irekita dauden enpresen ezaugarriak? Mundu osoa jardueragunetzat izatea, eta aukerak identifikatzea, ez bakarrik salmenta-prozesuan, baizik eta baita beste prozesu batzuetan ere: ikerketan eta garapenean, ekoizpenean, erosketetan eta
abarretan.
• Nazioarteko esfortzu horretarako lagungarria izango litzateke herrialde-marka indartsua sortzea eta hedatzea, Euskadiren
irudia, oro har, eta bereziki enpresa euskaldunen irudia kanpoan bultzatzeko.
• Aldi berean, jarduerak lurralderatzea sustatzen du globalizazioak, Euskadik ordezkatzen duen moduko plataformetan. Plataforma
horietan, hain zuzen, klusterren eta berrikuntza-sareen lankidetza lehen mailako abantaila da lehiakortasunerako.
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... gizarte-kohesioa du, munduarekiko solidario da eta ingurumena
errespetatzen du.
• Aurrerapen ekonomikoaren estrategiak gizarte-kohesioa, integrazioa eta berdintasuna bermatu behar ditu, baita mundu
osoarekiko elkartasuna ere. Alde horretatik, Jaurlaritzaren ekonomia arloan enplegu-tasak hobetzeko aukera ematen duten politikak ezarri behar dira, sexuen eta eskualdeen arteko aldeak gutxitzeko. Halaber, laguntzak eman behar dira zailtasunak dituzten
eremuak biziberritzeko. Era berean, oro har, gizarte-kohesio handiagoa eta gizarte solidarioagoa sortzen duten jardueren alde egin
behar da.
• Ingurumena errespetatzea Euskadik bere buruari jarri dion eskakizuna da, datozen belaunaldiekiko elkartasunak bultzatuta. Industria, Merkataritza eta Turismo Sailean, ingurumen-industriak garatzearen alde egiten dugu, baita energia-estrategia iraunkorraren alde ere, energia aurreztea eta energia berriztagarrien erabilera bultzatzeko.

1.1
1.2
1.3
1.4
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2.1

Lehiakortasun Ereduaren
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Abiapuntu-egoera:
Garapen Ekonomikoa

2.3

Abiapuntu-egoera: Gizarte
Kohesioa eta Ingurumena

2.4
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Lisboako adierazleak

2.5

Agertoki ekonomikoa
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2.1

Lehiakortasun Eredua
Ereduaren aurkezpena

• Eusko Jaurlaritzaren Sailen Arteko Batzordeak, Lisboako estrategiaren esparruan, berrikuntzako, kohesioko eta garapen iraunkorreko politikei buruzko egoeraren diagnostikoa egin du, baita hortik ondorioak atera ere. Horiek guztiak, hain zuzen, aintzat hartu dira
Euskadi 2015 Ikuspegiaren osagarri —Euskadi 2015 Lehiakortasun Foroan izandako parte-hartze handiak lagunduta—.
• Halaber, behetik gorako alderantzizko prozesu baten baitan, emaitzak ere kontuan izan dira; Klusterren plangintza estrategikoaren, Sailaren barne-laneko taldeen eta Sailaren mendeko sozietateen emaitzak, alegia.
• Bi noranzko dituen prozesu hori dela-eta, ardatz eta ildo estrategiko batzuk ondorioztatu dira, eta horiek guztiek Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren politikaren mamia osatzeaz gain, lehiakortasun-eredua laburbildu ere egiten dute.
• Lehiakortasun-eredua da, nolabait, estrategia ekonomiko eta gizarte-kohesioko estrategia osoaren muina, zeren Aurrerapenen Balantzean (lehenengo “Udaberriko txostena”) Batzorde horrek dioen moduan, eredu horretan zehazten baitira ardatzak. Adibidez,
berrikuntzari buruz, honako hau dio: “produktibitatea, hazkundea eta enplegua bultzatzen duen palanka edo aldagai eragilea da, eta
gizarte-gastua gehitzeko eta ongizate gehiago izateko aukera ematen du; hau da, emaitza-aldagaiak hobetzeko aukera ematen du”.

2.1

• Hurrengo orrialdeetan, xehetasun handiagoz azalduko dira ereduan sartutako elementuak. Horiek bost area handitan egitura
daitezke:

2.2

A. Jardun-ardatz nagusiak
B. Merkataritza eta turismoaren, eta klusterren estrategiak
C. Beharrezko baliabideak
D. Antolakuntza eta eredua garatzeko laguntza
E. Koordinazioa eta beste politika batzuekiko elkarlana

2.3
2.4

Bigarren eraldaketarako lehiakortasun-eredua
Enpresa Lehiakortasuna eta Gizarte Berrikuntza

2.5

2. Eraldaketarako
balio berriak
eta pertsona prestatuak
Estrategia garatzeko
laguntzaren antolakuntza

2.6

Ekonomia
globalean
lehian aritzeko
dimentsioa
eta taldeak

Finantziazioa eta zergak
Prestakuntza
integraleko
pertsonak
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Jardun-ardatz nagusiak
2. eraldaketarako balio berriak
eta pertsona prestatuak

Ekonomia globalean
lehian aritzeko
dimentsioa eta taldeak

Berrikuntza,
enpresetan
eta gizartean

• Balioak eta horiek irudikatzen dituzten pertsonak hartu dituzte ereduaren erpin zentraltzat Lehiakortasun Foroaren hausnarketa guztietan. Beraz, eredua garatzeko lehen ardatzaren abiapuntu izan behar dute pertsonek, baita pertsona horiek eta gizarteak irudikatzen dituzten balioek ere.
• Zalantzarik gabe, horrek ez du esan nahi ardatz hori lehiakortasun-politikako programetan garatuko denik, baina beste ardatzetako programetako jardun-ildo zehatzetan sartzea sustatuko da, Gobernuaren beste zenbait areatan ere aintzat hartzera bultzatzearekin batera.

2.1
2.2

Pertsonak antolakundeetako arretagune

2.3

• Lortutako ongizate-maila altuen eraginez, balio tradizionalak krisian daude. Hain zuzen, lan- eta enpresa-munduan eragiten
duten balio postmaterialistetara aldatu dira. Baina, paradoxikoa bada ere, bai ongizateari, bai balio postmaterialistei eusteko, nahitaezkoa da ekonomiak lehiakortasun- eta berrikuntza-mailei eustea, eta horiek, berriz, pertsonen jarreren araberakoak dira.

2.4

• Gurpil zoro hori apurtzeko, balio berriak sustatu behar dira, eta pertsonek antolakundeetako arretagune izan behar dute, askatasun osoz parte har dezaten eta proiektu konpartituekin identifika daitezen. Proiektu horiek lortu nahian, jendeak bere gaitasun
guztiak erabiliko ditu.

2.5
2.6

Pertsona prestatuak eta balio berridunak
• Jakintza duten pertsonak behar dira, baina, batez ere, etengabe ikasteko oinarrizko gaitasunak dituztenak. Pertsona eleanitzak, garrantzizko gaitasunetan (esaterako, komunikazioan, talde-lanean eta aldaketetara egokitzen) prestakuntza dutenak, alegia.
• Pertsona horien jarrerek eta balioek zerikusi handiagoa izan beharko dute inkonformistaren eta ekintzailearen irudimenarekin, moldaerrazaren errealismoarekin baino. Zer balio izan behar dituzte pertsona horiek? Hobetzeko gogoa, aniztasunarekiko irekitasuna, sormena, aldaketak eta aniztasuna onartzea, tolerantzia, arriskuak hartzeko prest egotea, jakinmina, ikasteko gogoa eta
abar.
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Berrikuntza da ereduaren bigarren ardatza: produktibitatea hobetzeko (eta horren ondorioz, lehiakortasun eta bizi-kalitate hobea
izateko) bide nagusia. Berrikuntza terminoa hitzaren adiera zabalean ulertu behar dugu; hau da, adiera tradizionalaz gain (asmakizunak eta berritasunak erabiltzea merkatura produktu berriak edo hobeagoak eramateko), hitzaren gizarte-dimentsioa ere kontuan
izan behar dugu: jakintzaren transmisioaren gizarte-antolakuntza, enpresetan eta gizarteko lankidetza-sareetan.
Sei jardun-bloke nagusiren arabera deskriba daiteke ardatzaren edukia, eta bloke horiek hamabi ildo estrategikotan garatuko dira:

Antolakunde berritzaileak garatzea
• Antolakunde berritzaileak sustatu behar dira; sormenarentzat lagungarri izango diren inguruneak sortuko dituzten kudeaketa
ereduetan oinarrituko dira antolakunde horiek, eta aldi berean, ideiak produktu eta zerbitzu bihurtzeko sistemak garatuko dituzte,
ahalik eta modu eraginkorrenean.
• Hori lortzeko, ezinbestekoa izango da berrikuntzarako tresna berriak eskaintzea enpresei, antolakundeen negozio-ereduan gako
elementutzat txerta dadin berrikuntza.
• Testuinguru horretan, zuzendaritzako kideen egitekoa funtsezkoa da antolakundeen eraldaketan, baina horretarako, ingurune berria kudeatzeko prestakuntza jasotzea ahalbidetuko dieten ekimenak behar dituzte.

Enpresa-sarearen berrikuntza-gaitasuna areagotzea

2.1

• Lehiakortasun Plan honek ahalegina egingo du enpresa berritzaile kopurua handitzeko, baita berrikuntza-prozesuei ekiteko enpresa horien intentsitatea eta sistematika areagotzeko ere.

2.2

• Horretaz gain, abangoardia ekonomikoak eta jakintzaren gizartera egokitzeak hainbat eskakizun dituzte, eta eskakizun horiek betetzeko jakintzan intentsiboak diren sektore berriak garatu eta sendotu behar dira.

2.3

• Hori dela-eta, ekintza-ildo honen bitartez enpresa-sareak berrikuntzaren eremuan dituen premiak betetzea lortu nahi dugu, produktu eta zerbitzu berrien garapenari lagunduta, eta aniztasuna bultzatuta jakintzan intentsiboak diren sektoretan enpresa berriak
garatuz.

2.4

Lehen mailako baliabide zientifiko eta teknologikoak izatea

2.5

• Euskal ekonomiaren egiturazko eraldaketa gertatzeko, egungo enpresa-sektorea bideratzeko eta kualifikatzeko gai ez ezik, indarra hartzen ari diren sektore berriak sortzeko eta dibertsifikatzeko oinarriak sortzeko gai ere izango diren baliabide zientifiko eta
teknologikoak behar dira, baita ikerketa-gaitasuna ere.

2.6

• Lehen mailako baliabide zientifiko eta teknologikoak izateak honako hauek dakartza:
– Giza kapital ikertzaile onena izateko ahaleginak areagotzea.
– Bikaintasun-maila handiagoa lortzeko aurrera egitea, lankidetzaren kulturan eta sareko lanean sakonduta.
– Jakintza originala sortzearen alde egitea, enpresaren eta gizartearen premiak betetzera bideratuta.
– Unibertsitatearen egitekoa indartzea.
– Euskal baliabide zientifiko eta teknologikoa nazioarteko mapan txertatzea.

Jakintza hedatzeko eta jasotzeko mekanismoak indartzea
• Euskal Berrikuntza Sistemako eragile guztien artean jakintza jasotzeari eta hedatzeari bultzada ematea lortu behar da, eskaintzaren eta eskariaren arabera egokituta, eta elkar hobeto ezagututa.
• Euskal Berrikuntza Sistemaren eragileak herrialdeko kluster eta sektore estrategikoetako bazkide estrategiko bihurtzea ezinbestekoa da, horietan unean unean sortzen diren berrikuntza-erronketan gaitasunak eskaintze aldera.
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Berrikuntzaren balioa sustatzea, etorkizuneko garapenaren gakotzat
• Herrialdearen gizartearen eta ekonomiaren arloko oinarrietan erabateko pentsamolde- eta kultura-aldaketa bultzatzea lortu behar da, balio-eskalaren aldaketa sustatuta. Gizartean, oro har, berrikuntzaren kultura sustatu behar da, jakintzaren gizartea sortzeko lehen urrats gisa.
• Horretarako, bizi-kalitatea hobetu eta ekonomia lehiakorra lortzearren, zientziak, teknologiak, berrikuntzak eta ekintzaile izateak
duten garrantzia ikusarazi behar zaio gizarte osoari.

Euskal Berrikuntza Sistemaren koordinazioa indartzea eta Europako eremuan
txertatzea
• Kontua ez da berrikuntzari baliabide gehiago eskaintzea soilik, baizik eta sistema kudeatzeko eredua indartzea, egiturak sinplifikatuta eta eskumenak integratuta, betiere eraginkortasuna eta arrazionaltasuna indartze aldera.
• Ildo berari jarraiki, berrikuntzaren eremuan, sailen eta erakundeen arteko koordinazioa hobetzera eta sistema nazioartekotzera
bideratutako hainbat tresna proposatu dira.

2.1
2.2
Hirugarren jardun-ardatza honako hau da: “Ekonomia globalean lehian aritzeko dimentsioa eta enpresa-taldeak”. Ardatz horren barruan sartzen dira hiru jardun-bloke nagusi:

2.3
2.4

Enpresak sortzeari laguntzea: Euskadi gizarte ekintzailea

2.5
• Enpresa berriak sortzeari laguntza ematea (balio erantsi handiko enpresei, batez ere) eta espiritu ekintzailea garatzea garrantzitsuak dira, eta adostasun orokorra dago horri buruz.

2.6

• Alde horretatik, azterketa askok erakusten dutenez, enpresak sortzeak eragin positiboa du enplegua sortzeko, baita ekonomia hazkunderako eta garapenerako ere. Halaber, ekonomiek nazioarteko inguruneko aldaketetara egokitzeko duten gaitasuna kontuan hartzen badugu, korrelazio hori askoz handiagoa da.

Enpresen eta enpresa-taldeen hazkundea indartzea
• Enpresen dimentsioa da enpresa euskaldunen muga garrantzitsuenetako bat, horrek merkatu berrietan sartzea, ikertzeko
eta berritzeko gaitasuna eta abar mugatzen baititu. ETEak sortzea eta garatzea funtsezko elementua den arren, enpresa horiek hazteko bokazioa izan behar dute. Eta horretaz gain, ekonomia globalean lehian aritzeko dimentsioa duten enpresen eta taldeen gaitasun traktorea ere beharrezkoa dute.
• Ikuspegi horretatik begiratuta, beharrezkoa da enpresa euskaldunen enpresa-garapena (balio erantsia gehitzea, alegia)
erraztera bideraturiko ekintza-ildoak zehaztea.
• Alde horretatik, lankidetza eta sareko lana ulertu behar dira dimentsio ezin hobea lortzeko formulatzat.

23

Euskal enpresen nazioarteko jarduera bultzatzea
• Euskadik mundura irekiriko herrialdea izan behar du, eta enpresek globalizaziotik eratorritako aukerak aprobetxatu behar dituzte. Horregatik, euskal enpresaren nazioartekotzerako laguntza programa globala sartzen da ardatz honetan. Enpresa guztiei zuzendutako jardun horizontalez gain, programa horren bitartez ahaleginak egingo dira potentzial handiko geografia-eremu jakin
batzuetan enpresen ezarpena sustatzeko plataformak izateko. Horretarako, Sailaren eremu guztien, eta beste erakunde eta organismo batzuen ahaleginak eta jardunak batu egingo dira, enpresen mesederako izango den eragin handiagoa lortzearren.

B

Merkataritza eta turismoaren, eta klusterren estrategiak

Merkataritza
eta turismoaren,
eta klusterren
estrategiak

2.1

Industria Merkataritza Turismoa

2.2

Etorkizunerako sektore-apustuak

2.3

• Arestian aurkezturiko jardun-ardatz nagusi horiek horizontalak dira; beraz, enpresa euskaldun guztiei laguntzera bideratuta daude, nahiz industriakoak, nahiz zerbitzu-sektorekoak, merkataritzakoak eta turismokoak izan.

2.4

• Sektore ekonomiko guztiek berezko berezitasunak dituztela ikusita, eta estrategiaren behetik gorako kontrastea egitea komeni
zenez, Estrategiaren Oinarriak dokumentuan kluster bakoitzaren ekintza-ildo espezifikoak txertatu ziren, 2004. urtean izandako
hausnarketa estrategikoaren prozesuetatik eratorritakoak.

2.5

• Hortaz, industrian ez ezik, hein handi batean zerbitzu-sektorean ere aplika daitezkeen zeharkako ekintza-ildoak hartzen ditu barnean Planak. Hala eta guztiz ere, merkataritzaren eta turismoaren sektoreen ezaugarri bereziak kontuan izanik, eta Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko beste politikekiko zuzeneko mendekotasuna dutenez, berezko garapena izatea komeni da.

2.6

C

Beharrezko baliabideak

Ekonomia
jardueretarako
lurzorua

Energia-politika

Finantziazioa
eta zergak

• Jardun-ardatz nagusietako helburuei heltzeko, beharrezkoa da enpresa euskaldunek behar dituzten baliabideak errazago
lortzea. Alde horretatik, estrategian kapitulu bat emango dugu Industria, Merkataritza eta Turismo Saileko politikak adierazteko, sailaren eskumenetan sartzen diren baliabideei buruzko politikak, alegia. Hain zuzen:
– Jaurlaritzaren lurzoru-politika eta jarduera ekonomikoetarako beste azpiegitura batzuk, Sprilur sozietate publikoaren Plan
Estretagikoan hein handi batean aurreratua.
– Jaurlaritzaren energia-politika, Euskadi 2010 Energia Estrategian (3E-2010 Plana) zehaztua.
– Finantziaziorako eta zerga-politikarako sarbidea.
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Estrategia garatzeko laguntzaren antolakuntza

Estrategia garatzeko
laguntzaren antolakuntza

• Lehiakortasun-eredu berriaren bidez, lehendakariak proposaturiko bigarren eraldaketa ekonomiko nagusia sustatu nahi da, eta
horrek laguntza-egitura arina, malgua eta berez berritzailea eskatzen du.
• Hori dela-eta, lehiakortasunaren laguntza-sisteman egin beharreko aldaketak adierazten dira dokumentuan; esaterako, Sailaren eta eragileen egiturak eredu berriaren eskakizunetara egokitzea; Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren sistemak hobetzea; edo Euskadiren lehiakortasunari buruzko foro iraunkor baten alde egitea.
• Sailaren giza kapitala eta horrekin loturiko bestelako eragileak antolatzeko moduak eragina izango du proposaturiko ekintzak
abiaraztearen emaitzan.

E

2.1
Koordinazioa eta beste politika batzuekin elkarlanean aritzea

2.2
Pertsona
prestatuak

Gizartekohesioa

Garapen
iraunkorra

Euskadi hiri-eskualde
globala

Herrialde-marka

2.3
2.4

• Azkenik, gobernuaren estrategia global batean koordinatuta eta integratuta egoteko helburuari jarraiki sortzen dira ereduan aintzat hartutako programak.

2.5

• Horregatik, ez ditugu aipatu gabe utzi nahi izan Euskadiren lehiakortasunerako oso garrantzitsuak diren beste alderdi batzuk,
nahiz eta Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren eskumena ez izan.

2.6

Berrikuntzaren gizarte ekintzailean honako arau hau indarrean dago oraindik ere:
produktibitatea nolakoa, errentak halakoak.
• Baliabideak eta gainerako politikak kontuan izanda, nabarmen geratzen da honako hau: ingurunea edo, hala nahi bada, herrialdea ere lehian ari da, eta beharrezkoa da guztizko kostuez ez ahaztea.
• Ildo beretik, berrikuntza, dimentsioa eta ingurunea hobetzea lehiakortasun globalari erantzuteko beharrezko elementuak dira; betiere kontuan izanik ongizate-hobekuntzak (gizarte-gastua finantzatzeko zergak, kapital-errentak eta soldata-errentak) berrikuntzaren araberakoak (eta horren ondorio) direla. Edo bestela esanda, arau zaharra indarrean dagoela gogoan izan behar dugu:
produktibitatea nolakoa, errentak halakoak.
• Ikuspegian lortu nahi den ongizate-maila handiko gizartea gizarte ekintzailea da: prozesuaren amaieran irabazten duena gastatzen du, baina horretarako, aldez aurretik, irabazi egin behar du, berrikuntzaren, prestakuntzaren eta espiritu ekintzailearen alde
eginiko apustuaren bidez.
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2.2

Lehiakortasun Eredua
Abiapuntu-egoera: Garapen Ekonomikoa

• Abiapuntuko egoeraren deskribapenean iraunkortasunaren hiru alderdiei (ekonomiari, gizarte-arloari eta ingurumenari) erreparatu diegun arren, euskal ekonomiaren lehiakortasunaren diagnostiko ekonomikoa sakonagoa izan da.

BPGa biztanle bakoitzaren eta produktibitatearen arabera
• Azken hamarkadan, Euskadik aurrerapen handia egin du biztanle bakoitzeko errentan, eta horren ondorioz, mendearen hasierarako lortu du hamabosten Europaren errentarekin bat egitea.
• Joera horren ondorioz, 2004an 122,9ko maila zuen Euskadik 25en Europari dagokionez; Eurostaten arabera, Euskadi Danimarkaren maila berean egongo litzateke, eta Luxemburg, Irlanda eta Holanda soilik izango lituzke gainetik, Europako herrialde garatuenen artean.

2.1

• Baina egia esateko, estatistika-erreferentzia hori (baita produktibitatearena ere) baliozkoa den arren, zertxobait zehaztu behar
da, zeren Estatuko erosteko ahalmena baliatzen denez, Euskadiren egiazko postua gehiegi balioesten baita.

2.2

• Egia esan, zehatzagoa da honako hau esatea: euskal ekonomia erdi/goi-mailako segmentuan kokatzen da, baina goi-mailako garapena duten Europako eskualdeen klub murritzean sartzeko oso gutxi falta du.

2.3

• 2005. urtean izandako hazkundea Europakoaren bikoitza izan dela esan dezakegu; hortaz, aurrerabideak ildo berari eusten dio,
goi-mailako errenta dutenen klub horretan sartzeko itxaropena indartuta.

2.4

• Alabaina, hazkunde-ereduak badu ahulgune bat produktibitateari dagokionez. Produktibitatearen maila bat dator BPGaren mailarekin, baina honako hau nabarmendu behar da: azken hamarkadan, ez du inolako ekarpenik egin bat-etortze horren alde.

2.5

• Lisboako estrategiaren azpian, Europako kezka nagusietako bat ezkutatzen da, honako hau: Estatu Batuekiko dagoen produktibitate diferentziala.

2.6

• Urteko lanaldia handiagoa izatearen eragina alde batera utzita ere, nabarmena da hobetzeko tarte handia dagoela euskal ekonomiarentzat eta Europako ekonomiarentzat, produktibitatearen aldetik.

Biztanle bakoitzeko BPGaren bilakaera, EB 25en erosteko ahalmenaren parekotasuna = 100 izanik
Euskadi
EB 15
Espainia
AEB
Japonia

1995
104,5
110,7
87,5
153,4
124,4

2000
113,9
109,9
91,7
155,3
115,8

2004
122,9
108,8
97,6
159,1
119,1

Okupatu bakoitzeko BPGaren bilakaera, EB 25en erosteko ahalmenaren parekotasuna = 100 izanik
Euskadi
Espainia
Frantzia
AEB
Japonia
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1995
127,3
103,3
124,7
131,6
95,6

2000
125,9
98,6
123,4
133,1
94,5

2004
120,7
100
120,1
140,2
98,7
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Europako eskualdeetako biztanle bakoitzeko BPGa.
2002 (PPS) EB 25= 100=21170 €

2.1
2.2

Iturria: Regions: Statistical Yearbook 2005. Europako Batzordea.

2.3
2.4
Enplegua eta langabezia

2.5

• Euskal hazkunde-ereduak azken hamarkadan izan duen arrakastarik handiena enpleguan izan da. Enplegu tasaren igoera nabarmen hori izan da bat etortzearen eta errenten gorakada itzelaren eragile.

2.6

• Enplegu-tasak ia hamasei puntu egin du gora, hamabosten Europarekin bat eginda.
• Emakumeen enplegu-tasa guztirakoa baino gehiago hazi da, modu erlatiboan; baina berez, 51ko balioa izaki, oraindik ere bide
luzea dugu egiteko emakumeak soldatapeko lan-merkatuan txerta daitezen. Europako batez bestekoa bost puntu handiagoa
da, eta askotan eredutzat hartzen ditugun herrialde aurreratuagoekin ia hogei puntuko aldea dugu.
• Enpleguaren bilakaeraren ondorioz, langabezia-tasaren murrizketa ikusgarria izan da: orain dela hamar urte % 23, duela
bost urte % 13, eta gaur egun % 5 inguru (BJAren arabera).
• Langabezia-tasa txikiagoa da Europako batez bestekoa baino, eta langabezia teknikoaren mailara hurbiltzen hasi da. Emakumeen langabezia-tasa gizonezkoen tasara gerturatu da, baina oraindik ere handiagoa da; halaber, eskualde behartsuenetako tasak ere
izugarri jaitsi dira.
• Langabeziaren eta okupazioaren joerei eusten zaien bitartean, lan-merkatuaren gaineko kezken ardatz honako hauek izango
dira: alde batetik, enpleguaren behin behinekotasuna, % 30 inguruan geratu baita, eta Europako estandarrekin alderatuta oso
handia da maila hori; bestetik, lan indarraren prestakuntza, dela mailari, dela etengabeko ikaskuntzaren dinamikari dagokionez. Epe ertain eta luzean mehatxu izan daitezke bi kezka horiek, jakintzan eta produktibitatean oinarritutako ereduak arrakasta
izate aldera.
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Enplegu Tasaren bilakaera alderatua
1995
48,4
60,1
46,9
72,5
69,2

Euskadi
EB 15
Espainia
AEB
Japonia

2000
57,6
63,4
56,2
74,1
68,9

2004
64,2
64,7
61,1
71,2
68,7

Employment rate
of age group 15–64
Percentage

2003 — NUTS 2
EU-25 = 62.9
> 70
67–70
60–67
55–60
≤ 55
Data not available
Sex: Total
Alter: 15–64
Statistical data: Eurostat database: REGIO
© EuroGeographics, for the administrative boundaries
Cartography: Eurostat — GISCO, May 2005

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Iturria: Regions: Statistical Yearbook 2005. Europako Batzordea.

2.6

Langabezia Tasaren bilakaera alderatua
Euskadi
EB 15
Espainia
AEB
Japonia

1995
23,8
10,1
18,8
5,4
3,4

2000
13,7
8,6
6,7
4
4,7

2004
4,9
8,7
7,9
5,1
4,4

Lehiakortasun-agertoki berria
• Azken hamarkadan, euskal ekonomiak lehiakortasun-testuinguru mesedegarria izan du. Diru Batasunaren eraikuntza,
kanbio-tasa mesedegarri eta guzti; neurrizko kostuak, herrialde garrantzitsuenekin alderatuta; eta produktibitate-maila ona.
• Mende honetako testuinguru berriak hainbat ezaugarri ditu: alde batetik, herrialde garrantzitsuenetakoen klubean sartu gara; eta
bestetik, kostuen abantaila estatu kide berrietara aldatu da.
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• Gure enpresa globalizatuei esker badakigunez, lehiakortasuna/herrialdea faktore garrantzitsua da, kostu diferentzial handiak xurgatzeko gai izanik. Baina hala eta guztiz ere, estatu kide berriek alderaketan duten kostu abantailak eragin izugarria du gure
espezializazio-sektore tradizionaletako askotan; gure sektore horiek berrikuntzak sartu beharko dituzte, balio erantsi handiagoko
segmentuetan lehiatu nahi badute.
• Horretaz gain, Europa ekonomikoaren grabitate-zentroa mugitu egin da, nabarmen, ekialderantz, eta ez soilik zabalkundearengatik, baizik eta antzinako gune sobietar osoarengatik; eta horrek ere eragin du hornidura kateetan.
• Agertoki berrian, goi-mailako produktibitateko industria-produkzioek nazioarteko osagai handiagoa izango dute; hortaz, zailagoa izango da industriaren barne-garrantziari eustea.
• Zerbitzuek ere egiteko garrantzitsua izango dute, dibertsifikatuagoa dagoen ekonomiaren egiturari egindako ekarpenaren bitartez, eta produktibitatea hobetzearen bitartez.

OKUPATU BAKOITZEKO PRODUKTIBITATEA EBN
160
140
120
100
80

2.1

60
40

2.2

20
0
Euskadi
EB25
EB15
Luxemburg
Belgika
Irlanda
Frantzia
Finlandia
Erresuma Batua
Italia
Suedia
Danimarka
Holanda
Austria
Espainia
Alemania
Grezia
Malta
Eslovenia
Txipre
Hungaria
Portugal
Txekiar Errep.
Eslovakia
Polonia
Estonia
Lituania
Letonia
AEB
Japonia

2.3
2.4

Iturria: Eurostat y Eustat.

2.5
LAN EGINDAKO ORDU BAKOITZEKO LAN KOSTUA EUROTAN 2004an

2.6

35
30
25
20
15
10
5
EB 25
EB 15
New Member States
Euro-zone
Danimarka
Belgika
Luxemburg
Frantzia
Holanda
Finlandia
Alemania
Austria
Islandia
Erresuma Batua
italia
Espainia
Txipre
Portugal
Malta
Txekiar Errep.
Hungaria
Polonia
Eslovakia
Estonia
Lituania
Romania
Bulgaria

0

Iturria: Eurostat.
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INDUSTRIAREN ETA ENPRESENTZAKO ZERBITZUEN GARRANTZIA
EUSKAL EKONOMIAN 1980-2004
50

25.000

45
40

20.000

35
15.000

30
25

10.000

20
15

5.000

10
5

0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

0

Industria

Enpresentzako zerbitzuak
p capital BPGa konstantea

Iturria: Regions: Statistical Yearbook 2005. Europako Batzordea.

2.1
2.2

Berrikuntza

2.3

• Azken bi hamarkadatan, Euskadik ahalegin handia egin du I+Gan. Izan ere, azken 22 urteotan 22 aldiz handitu da I+Gan egindako ahalegina. Egungo egoera kontuan izanik, ia ezerezetik abiatuta berrikuntza-sistema oso bat eraiki behar izatea ekarri du ahalegin horrek.

2.4

• BPGaren gaineko % 1,44ko ahaleginarekin, oraindik ere Europako batez bestekoaren zertxobait azpitik dago, eta noski, baita
Lisboako helburuetatik urrun ere; baina dena den, guztiontzako eskuragaitzak dirudite orain helburu horiek.

2.5

• Honako hau ere aipatu behar da: Estatutuaren 10.16. artikuluan aurreikusitako ikerketa zientifikoaren eta teknikoaren eskumena ez eskualdatu izanak ekarri eta ekartzen duen eragozpena; aldarrikapen hori egun indarrean egoteaz gain, Plan honetan aurreikusitako estrategiaren barruan indar eta zentzu handiagoa hartzen du, lehiakortasun testuinguru berriari erreparatuz
gero.

2.6

• Alabaina, ezin dugu ahaztu Lisboako Estrategiarekin loturik dagoen Bartzelonako helburua esaten zaion hori errealitate dela jada
Europako buru diren eskualdeetan, eta horietako askotan, gainera, erraz gainditzen dute.
• Hala ere, ahalegin-adierazlea gainditu, eta ikuspegi osatuagoa lortu behar dugu. Horri dagokionez, ez dago berrikuntzaren Europako adierazle sintetikoa baino adierazle hoberik; behin-behinekoa bada ere, Euskadiren kasurako kalkulatu dugu indize hori.
• Adierazle horren arabera, Europar Batasuna 25ekiko aldea ez da ahalegin-adierazleak adierazten duen bezain handia; izan
ere, laburpen-adierazle sintetikoa nahikoa gertu dago Europako batez bestekotik, nahiz eta buru diren herrialdeetatik urrun geratu berriz ere.
• Hona hemen datu interesgarri bat: Euskadiren indar berritzailea kontuan izanik, biztanle bakoitzeko duen BPGaren maila
handia dela esan daiteke, goi-mailako errenta dutenen taldean sartzen baita, baina berrikuntzari dagokionez, maila horren azpitik geratzen da.
• Aurrerago, berrikuntzaren diagnostikoan zehaztuko dugunari jarraiki, ahaleginari edo inpuntei dagokienez, gure postua erdiparean dago, baina alderaketan zorrotzago jokatuko bagenu, ahul gaudela ere esan dezakegu, nahiz eta egiaz outputen edo emaitzen
aldetik dugun ahultasunik handiena.

30

2006/09

Enpresa
lehiakortasunaren
eta gizarte
berrikuntzaren
plana

I+Gko ahalegina, alderatuta
I+Gko gastua/BPGa
2004ko
99-04
balioa
urteko ald.
1,44
2,22%
1,05
4,51%
1,9
0,32%

Euskadi
Espainia
EB-25

(I+G)/BPG handieneko eskualdeak

(I+G)/BPG

Ussima (Helsinki)
Stockholm (Suedia)
Västsverige (Suedia)
Eastern (Erresuma Batua)
Colonia (Alemania)
Braunschweicg (Behe Saxonia. Alem)
Stuttgart (W-B) (Alemania)
Tubinga (W-B) (Alemania)
Oberbayern (Munich) (Alemania)
Îlle-de-France (París) (Frantzia)
Euskadi
EB

4,21%
4,33%
5,27%
3,56%
3,29%
6,21%
4,82%
4,22%
4,72%
3,34%
1,44%
1,95%

Hezkuntza maila
(20-24 urte)
2004ko
99-04
balioa
urteko ald.
80,1
0,33%
61,8
-1,07%
76,7
0,50%

Patenteak
588
582,1
339,3
238,6
361,5
337,4
655,8
455,6
781,6
309,1
35,4
153,6

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

BERRIKUNTZAREN ADIERAZLE SINTETIKOAK:
EUSKADIRAKO BEHIN-BEHINEKO KALKULUA: LABURPEN INDIZEA

2.6

Berrikuntzaren Indize Sintetikoa
(SII - Summary Innovation Index)
0,65
0,68
0,71
0,72

0,8
0,58
0,6
0,6

0,7
0,16
0,2
0,2
0,21
0,21
0,23
0,24
0,26
0,27
0,26
0,28
0,3
0,31
0,32
0,32
0,36
0,4
0,42
0,42
0,44
0,44
0,45
0,46
0,46
0,48
0,48
0,5
0,51

SII indizea Euskadi = 0,44

0,5
0,4
0,3

0,1

0,06

0,2

0
TR
RO
MT
LV
EL
SK
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SISI
EE
IT
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IE
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IS
FR
EU15
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DE
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DE
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FI
CH
SE

SII 2005

0,6

HERIALDEAK / ESKUALDEAK
* Iturria: DICT
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BERRIKUNTZAREN ADIERAZLE SINTETIKOA:
LABURPEN INDIZEA BPGARI DAGOKIONEZ

Iturria: DICT

EUROPAKO ESKUALDEETAN INDUSTRIAREN LAN KOSTU UNITARIOAK
60

2.1

Lan Kostu handiak
Brusela

50

2.2

40
Produktibitate txikia

2.3

0,0

20,0
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40,0

60,0
20

80,0

100,0
120,0
Produktibitate
handia

EUSKADI

2.4

10
Lan Kostu txikiak

0

2.5
• Azken batean, esan dezakegu Euskadi gogor ari dela lanean Europan errentari eta berrikuntzari dagokionez buru diren herrialdeei jarraitzeko, baina bestalde, ezin dugu ahaztu gune ekonomiko gisa, Europa ere atzean geratzen ari dela AEBtako edo Japoniako ekonomiekin alderatuz gero.

2.6

• Baina industriaren kostuei eta produktibitateari buruzko eskualde-alderaketan ikus daitekeenez, kokapena nahikoa arrazoizkoa
da erosteko ahalmenaren parekotasunean dauden distortsioak alde batera utzi eta datu errealei erreparatzen zaienean, eta Estatuetatik eskualdeetara igarota: Europako 150 eskualde baino gehiagok dute produktibitate handiagoa, eta horietako askok, gainera, kostu unitarioa txikiagoa dute (lerroaren azpitik).
• Goian azaldu dugun lehiakortasun-dinamika aintzat hartuta, ongizate-maila sendotzeko nahiz areagotzeko, Euskadik estrategia bat behar du, Europako gunean berrikuntzaren aldetik buru direnengana gerturatuko duen estrategia bat, alegia, herrialde horiek baitituzte maila handiak errentan, produktibitatean eta soldatetan.
• Berrikuntzaren ardatzean eta produktibitate/kostu ardatzean aurrera egitea da kontua, bata bestearen isla baitira, eta horretarako, hoberenen adibideari jarraitu behar zaio..
• Nazioarteko egoerak berak argi erakusten du estrategia horrek ahaleginaren ardatzeranzko joera izan behar duela. Baina zalantzarik gabe, eta Irlandako kasuari erreparatuz gero, bestelako esperientziak ere onar daitezke. Irlandaren kasuan, berehala lortu dituzte emaitzak kanpo-erakarpenean indar handia eginda; baina eragozpenak ere badituzte: deslokalizazio-arrisku handia
dago, eta emaitzak murriztu egiten dira barne-produktutik produktu nazionalera igarotzean.
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• Iraganeko esperientziaren harira, eta egun enplegua sortzeko premia txikiagoa dela kontuan izanda (baina estrategia garbirik ez dagoela jakinik, guztiak baitira mistoak, zalantzarik gabe), euskal estrategia funtsean endogenoa izango dela esan dezakegu, berrikuntza-sistemaren eraginkortasuna eta emaitzak nabarmen hobetzearekin eta egindako ahaleginarekin loturik.
• Horrek ez du esan nahi kapitaletan eta, zer esanik ez, talentuan kanpo-erakarpenaren osagairen bat txerta ez daitekeenik, ekarpen osagarri garrantzitsua izan baitaiteke.
• Eta hori guztia bigarren hezkuntza gainditu duten gazteen (20-24 urte) eta goi-mailako hezkuntza duen biztanleriaren (25-64 urte)
maila Suediako eta Finlandiako mailaren parekoa den arren.
• Gure egoera askoz ere okerragoa da etengabeko prestakuntzako jardueretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoari dagokionez. Era berean, eta ikasleen ebaluazioa Estatukoa baino hobea den arren nazioartean alderatuz gero, oraindik ere bide luzea
dugu egiteko buru diren herrialdeekin lehiatu ahal izateko.

Erreforma Ekonomikoa
• Hazten ari den ingurune ekonomiko egonkorra izatea lehiakortasunaren funtsezko faktorea da enpresentzat. Enpresen
trebeziarentzat lagungarri izaten dira honako elementu hauek: prezio egonkorren eta egokien mailak, eta inbertsioaren eta errentaren hazkundea.

2.1

• Europako estatistikan jaso gabeko Espainiarekiko prezio-diferentzialari jaramon eginda, Euskadiren maila Europar Batasuneko herrialde aurreratuen nukleoaren mailaren oso antzekoa da dagoeneko, baita Europar Batasuna 25eko batez bestekoaren
oso antzekoa ere.

2.2

• Bestalde, Estatuko joerei jarraitzearen ondorioz, prezioak Europako batez bestekoaren ingurura gerturatzen ari dira, baina 1995.
urteaz geroztik, nabarmen murriztu da Batasuneko herrialde egonkorrekiko diferentziala: Espainiako indizea oraindik ere
87koa den bitartean, Alemaniakoak 13 puntu egin du behera.

2.3

• Honako hau ere egia da: prezioen gorabeherak hazkunde ekonomikoarekin loturik daude, eta ezinezkoa da bi munduen gauzarik onenak izatea, hau da, egonkortasunarenak eta alderatutako hazkunde ekonomiko handiarenak (euskal ekonomiaren kasuan
bezalaxe).

2.4
2.5

• Dena dela, mimetismo handia sumatzen da euskal ekonomiaren eta estatukoaren artean, prezioen joerei dagokienez, eta batik
bat, euskal hazkunde ekonomikoaren eredua orekatuagoa eta ez hain estentsiboa dela kontuan izaten badugu: ez du kanpodefizit handiegirik sortzen, eta biztanleria eta erabilitako lan-indarra ere ez da asko handitzen.

2.6

• Bukatzeko, honako hau esan behar dugu: Euskadiren egoera aldekoa da enpresen inbertsio ahaleginari dagokionez. Eta ez soilik azken hamarkadan izan den aurrerapen handiarengatik, baizik eta lortutako kapital finko pribatuaren eraketa gordinaren maila
handiari eutsi diolako (BPGaren % 24), nahiz eta hazkundearen ereduan eraikuntzak lortu duen garrantzia ere lagungarri izan den.

INGURUNE EKONOMIKO OROKORRA
Biztanle bakoitzeko BPGa (BAIn)
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* Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza.
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PREZIO-MAILA ALDERATUA EUROPAN 2004
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* Iturria: Eurostat. Japoniako eta AEBtako datuak 2003koak.

2.1
SEKTORE PRIBATUAN KAPITAL FINKOAREN ERAKETA GORDINA

2.2
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2.3

Iturria: Eurostat y Eustat (Euskadi 2003)
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Lehiakortasun Eredua
Abiapuntu-egoera: Gizarte Kohesioa eta Ingurumena

Gizarte Kohesioa
• Produktibitatearen hazkundean oinarrituriko hazkunde ekonomikoak herrialdearen bizikalitatea eta gizarte-kohesioa hobetzea izan behar du azken helburutzat, betiere ingurumenarekiko garapen iraunkorra bermatuta.
• Alde horretatik, Euskadiren gizarte kohesioaren egoera nahiko ona da, hori neurtzen duten aldagaiak Europako batez bestekoak baino zertxobait hobeak baitira. Hala ere, bide luzea dugu egiteko esparru horretan nabarmentzen diren herrialdeen mailetara heltzeko (esaterako, Austriaren, Holandaren edo Danimarkaren mailetara).

Ingurumena

2.1

• Iraganean eginiko ahaleginak erabat sendotu behar dira Kiotoko protokoloan hartutako konpromisoak betetzeko.

2.2

• Euskal enpresek ahalegin garrantzitsua egin dute azken urteotan Europar Batasuneko eskakizunetara egokitzeko eta
energia-eraginkortasunaren mailak hobetzeko. Horren ondorioz, intentsitate energetikoaren ratioak hobetu egin dira. Berotzeefektua sortzen duten gasen emisioari dagokionez ere, asko aurreratu da, baina, dena den, ahalegin horiek areagotu egin behar dira.

2.3
2.4
2.5

Finean, Euskadik per capita errentan hazkunde-tasa handiak izan ditu, Estatukoak eta Europako batez bestekoak baino handiagoak.
Hala ere, iraganean eragin duten lehia-abantailei esker (politika publikoek lagundutako berregituraketa-ahalegina,
Europara irekitzea, eta Diru Batasunean sartzean kanbio-tasa errealean aldeko baldintzak izatea) gertatu da hazkunde-diferentzial hori, baina horrek ez du esan nahi etorkizunean eragin bera izan behar dutenik.

2.6

Euskadik hazkunde-diferentzial horri eutsi ahal izateko, produktibitatearen etengabeko hazkundean oinarritu behar
du etorkizuneko garapena, eta horretarako, berrikuntzan eta jakintzan oinarrituriko ekonomiaranzko trantsizioa bizkortu egin behar du.
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POBREZIA-ARRISKUA ETA ESKUALDEKO LANGABEZIA-TASAREN SAKABANAKETA
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* Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza.

2.6

INGURUMEN-ADIERAZLEAK
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* Iturria: Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza.
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Lehiakortasun Eredua
Abiapuntu-egoera: Lisboako adierazleak

Lisboako adierazleak
• Ikusi dugunez, abiapuntuko egoeraren ezaugarrietako asko Lisboako Estrategiarekin loturik daude. Hori dela-eta, abiapuntu-egoeraren kapitulu honekin bukatzeko, baliagarria izango zaigu Lisboako Estrategiaren aurrerabidearen ebaluaziorako proposaturiko adierazleen ikuspegi bateratua ematea.
• Dudarik gabe, Planarekin zuzenean loturarik ez duen erreferentziako adierazleen multzoa da, baina bazterrezinak dira, Planaren jardun-eremuaren barruko babesgarri nagusia osatzen baitute. Bestela esateko, lehiakortasun-politikaren testuingurua osatzen dute.
• Horretaz gain, Eusko Jaurlaritzak jarraipena egin die Lisboako Estrategiaren Adierazleei Udaberriko Txostenaren esparruan, eta
legealdi honetan, Autonomia Erkidegoan estrategiaren txertatze-mailaren jarraipena ere egingo du Jaurlaritzak, honako programa
honen bitartez: Euskadiren Hazkunderako eta Gizartearen Aurrerabiderako Testuinguru Ekonomikoaren eta Erreformen Programa
2006-2009.

2.1
2.2

LISBOAKO ESTRATEGIAREN 14 ADIERAZLE OROKORRAK
Adierazleak

Euskadi
1. Biztanle bakoitzeko BPGa, Erosteko Ahalmenaren Parekotasunean
2. Okupatu bakoitzeko produktibitatea (eap)
3.1 Enpleguaren guztirako tasa
3.2. Emakumezkoen enplegu-tasa
3.3 Gizonezkoen enplegu-tasa
4.1 Enpleguaren guztirako tasa (55-64)
4.2 Emakumezkoen enplegu-tasa( 55-64)
4.3 Gizonezkoen enplegu-tasa (55-64)
5. BPGarekiko I+Gko gastua
6.1. Gazteen hezkuntza-maila
6.2. Neska gazteen hezkuntza-maila
6.3. Mutil gazteen hezkuntza-maila
7. Prezio-maila alderatua
8 Enpresen inbertsio-maila (BPGaren gaineko KFEGa)
9.1 Pobrezia-arriskuaren tasa
9.2 Emakumezkoen pobrezia-arriskuaren tasa
9.3 Gizonekoen pobrezia-arriskuaren tasa
10.1 Enplegu-tasen sakabanaketa
10.2 Emakumezkoen enplegu-tasen sakabanaketa
10.3 Gizonekoen enplegu-tasen sakabanaketa
11.1 Iraupen luzeko langabezia-tasa
11.2 Emakumezkoen iraupen luzeko langabezia-tasa
11.3 Gizonekoen iraupen luzeko langabezia-tasa
12. Berotze-efektua eragiten duten gasen emisioa
13. Ekonomiaren intentsitate energetikoa
14. BPGaren gaineko garraio-bolumena %-tan

122,9
120,7
63,4
51,4
75,2
40,3
24,4
57,6%
1,48
80,1
86,2
74,1
85,6
24,1
16,5
18,6
14,3
6,3
9,9
5,0
2,8
4,2
1,8
128
163,3
123,7

EB 25
100
100
63
55,1
70,9
40,2
30,7
50,3
1,95
76,4
76,1
73,8
100
17,0
15
17
14
13
18,8
10,4
4,0
4,5
3,6
91
209,9
102,4

Iturria eta urtea

2.3

Eurostat y Eustat 2004
Eurostat y Eustat 2004
Eurostat y Eustat 2003
Eurostat y Eustat 2003
Eurostat y Eustat 2003
Eurostat y Eustat 2003
Eurostat y Eustat 2003
Eurostat y Eustat 2003
Eurostat y Eustat 2003
Eurostat y Eustat 2004
Eurostat y Eustat 2004
Eurostat y Eustat 2004
Eurostat y Eustat 2003
Eurostat y Eustat 2004
Eurostat y Eustat 2003
Eurostat y Eustat 2003
Eurostat y Eustat 2003
Eurostat y Eustat 2003
Eurostat y Eustat 2003
Eurostat y Eustat 2003
Eurostat y Eustat 2004
Eurostat y Eustat 2004
Eurostat y Eustat 2004
Eurostat y Eustat 2002
Eurostat y Eustat 2002
Eurostat y Eustat 2002

2.4
2.5
2.6

Iturria: Eusko Jaurlaritza.
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• Proposaturiko azterketa-eskemaren egitura estrategiaren hiru dimentsioen arabera antolatu da, hurrengo orrialdeko taulako datuekin, eta honako egitura honi jarraiki:
– Garapen ekonomikoa; honako aldagai hauen bitartez ebaluatzen da:
- Ingurune ekonomiko orokorra (per capita BPGa, okupatu bakoitzeko produktibitatea)
- Enplegua (enplegu-tasa, 55-64 urte bitartekoen enplegu-tasa)
- Berrikuntza (BPGarekiko I+Gko gastua, 20-24 urte bitartekoen hezkuntza-maila)
- Erreforma ekonomikoa (prezio-maila alderatua, BPGarekiko enpresa-inbertsioa)
– Gizarte Kohesioa
- Pobrezia-arriskuaren tasa
- Eskualdeetako enplegu-tasen sakabanatzea
- Iraupen luzeko langabezia-tasa
– Ingurumena
- Berotze-efektua sortzen duten gasen emisioa
- Ekonomiaren intentsitate energetikoa
- BPGarekiko garraio-bolumena

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
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Lehiakortasun Eredua
Agertoki ekonomikoa

Agertoki ekonomikoa
• Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasierako atzeraldiaren ostean, berriz errepikatuko ez den denboraldiari esker, hazkunde-etapa hasi zen, eta amaitu ere egin da, baina 1993. urteaz geroztik, hazkunde-balantzearen urteko tasa % 3,9 izatera iritsi da. Zalantzarik gabe, ez dugu ahaztu behar denboraldi hori ezohikoa izan dela, baina ezta hazkunde-zikloa 2002an amaitu
zela ere, eta harrezkero, hazkundea ez da hain nabarmena izan; gainera, sektoreen garrantzia aldatu egin zen, industriatik eraikuntzara eta zerbitzuetara.
• Etorkizunera begira, ez dugu aurreikuspenik Planaren indarreko aldi guztirako, baina 2006-2007 aldirako aurreikuspenen (bai
Eusko Jaurlaritzarenak Euskadirako, baita ELGErenak Espainiarako eta Europarako) arabera, hazkunde-joerari eutsi egingo zaio.
% 3 inguruko hazkunde-tasa izatea oso positiboa da; baina kontua ez da hazkundeari eustea soilik, baizik eta eredu-aldaketari laguntzea, beste eredu iraunkorrago baten alde, hain zuzen ere, enpleguan baino gehiago produktibitatean oinarrituko den ereduaren alde, eta familien zorpetzea eta higiezinen booma baino gehiago, industria ardatz duena.

2.1

• Bai bata (Planaren indarraldi osoan eutsitako % 3ko tasa) eta bai bestea (hazkunde-eredua) nazioarteko testuinguruaren mende daude erabat, baita hedapeneko industria-ziklo berria elikatzeko gaitasunaren mende ere, baina hala eta guztiz ere, ez litzateke izango iraganeko zikloa bezain bizia. Industria eta industriaren produktibitate-mailak gaitasun horren erabileraren mende daude, eta aldi berean, kanpo-merkatuen hazkundea ere ezinbestekoa dute.

2.2
2.3

• Dagoeneko sumatzen da eredu-aldaketa gertatzen ari dela norabide horretan (industria eta esportazioak berreskuratzea), baina
oraindik hasiberria da aldaketa hori, eta epe ertainean berretsi beharko da. Aurreikusten dugun agertokian joera horiek sendotzearen alde egiten da, Europako batez bestekoarekiko puntu bateko diferentzialari eustearen alde, eta ekonomian, oro har, eta
bereziki, industriaren sektorean, enpleguaren eta produktibitatearen bestelako hazkunde-mix baten alde.

2.4
2.5
2.6

EUSKAL EKONOMIAREN HAZKUNDE ALDERATUA
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Iturria:ELGE, Eurostat, Eustat, Ekonomia eta Plangintza Zuzendaritza eta
egileak egina
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Lehiakortasun Eredua
Helburu estrategikoak eta Adierazleen erakustaldia

Helburu estrategiko handiak
• Agertoki ekonomikotik abiatuta, Planaren helburu estrategikoak finkatu behar dira, hain zuzen ere, Euskadi 2015 Lehiakortasun
Foroan eraikitako Ikuspegiari egiazko adierazpena emango dioten helburuak, abiapuntu-egoeraren diagnostikoa eta Jaurlaritzaren
programa kontuan izanda; azken batean, estrategia multzoa eta horien zabaltzea aintzat hartuta.
• Izan nahi dugunaren adierazpen materiala izango diren helburu estrategiko horiei helduta, hiru funtsezko ohar egin behar ditugu:
1) Sailkako helburuak diren arren, ezin dugu ahaztu Planak produkzio-sektoretan zuzenean eragiten duela, eta sektore horiek jarduera ekonomikoaren bi heren osatzen dute; hori dela-eta, Planaren helburuak orokorrak izango dira, nahitaez.
2) Aurrekoa gorabehera, hemen deskribatu ditugun politika publikoen helburuak xede kolektiboak dira, eragile guztiak mobilizatzeko gai izan behar dutenak.

2.1

3) Politiketatik eta eragileen mobilizaziotik eratorritako plusak ere ez du eragozten emaitzak nazioarteko testuinguruaren mende egotea, hein batean; hortaz, testuinguru-aldagai horiei erreparatu behar diegu, eta erreparatzeko modu bat izan daiteke helburuak adieraztea, baina termino absolututan baino gehiago, termino erlatibotan.

2.2

• Ohar horien arabera, honako hiru hauek dira Planaren helburu estrategikoak:

2.3
Helburu estrategikoak 2009

2.4

Ekonomiaren
produktibitatea

2.5

Egungoa
EB 25 120,7

2.6

2009
EB 25 125

Enpresa lehiakortasuna
eta gizarte berrikuntza

Industriaren
garrantzia
>=Egungoa
BPGa 28,6
Enplegua 246 milako
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Teknologiaren eta
berrikuntzaren
arloko bat-etortzea
>=Egungoa
I+Ga eta Indizea
Euskadi 1,44 eta 0,44
EB 25 1,9 eta 0,42
EB 15 1,9 ta 0,46
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1. Oro har, ekonomiaren produktibitatea handitzea, Europar Batasuna 25en maila baino % 25 handiagoa lortu arte. Lehiakortasunak produktibitatea esan nahi du, eta aldi berean, produktibitateak ongizatea; beraz, ezinbestekoa da Europako herrialdeekin, oro har, alderatuta, maila erlatiboa galtzeko joerari buelta ematea.
2. EB 15ekin teknologiaren arloan bat etortzea, I+Gko ahaleginaren eta Berrikuntzaren Indize Sintetikoaren bidez neurtuta. Gure BPGa handia da berrikuntza-jarduerari dagokionez, baina hala ere, kontuan izan behar da eraginkortasun operatiboaren
eta kostuen abantailak iragankorrak direla, eta berrikuntzaren hobekuntza dela (argi eta garbi) hazkunde-ereduaren etorkizuneko
iraunkortasuna bermatuko duena.
3. BPG errealean (prezioen eraginik gabe), industriaren garrantziari eustea, baita enplegu bolumenari ere. Lehiakortasunpolitika sendoaren nondik norakoaren adierazgarri da industriaren alde egin izana, zeren garai industrialaren osteko gizartearen
ideia mito arriskutsua izan baitaiteke politika mota jakin batentzat; hain zuzen, sektore guztietan produktibitatea hobetu behar duen
arren, helburu orokorrari atxikitzeko biderik onena industria duen politikarentzat.

Adierazleen erakustaldia
• Helburu kolektibo handi horiek Bitarteko Adierazleen taula batean erakusten dira, baita Ekintza-planen adierazleen bigarren maila batean ere, Planaren aginte-taula integrala osatuta.
• Bitarteko adierazleak: Euskal ekonomiaren jarduera eta lehiakortasunaren bilakaera (faktore horizontalen ikuspegitik ez ezik,
sektoreen ikuspegitik ere begiratuta) adierazten duten bitarteko adierazleen taula sartzen da Planean.

2.1

• Ekintza-planen adierazleak: Aurreko adierazleak dira euskal ekonomiaren emaitzen azken erreferentziarik onena, baina aurreikusitako ekintza-planekin lotzeko, plan horietan sartutako adierazle espezifikoen bloke bat behar da, hiru eremu hauek barnean hartzen dituela: erabilitako baliabideen eremua, aurreikusitako ekintzen bitartez garatutako jardueraren eremua, eta planetan
definituriko helburuen araberako emaitzen eremua.

2.2
2.3

• Kudeaketa-ereduaren oinarria honako hau da: ekintza-planen emaitza-adierazleek bitarteko adierazleetan eragiten dute –eragina neurtzea–, eta azkenean, helburu estrategikoei dagokienez, lorpen bihurtzen dira. Planaren jarraipena egitean, planen emaitzen eta bitarteko helburuetan lortutako eraginen arteko kausalitatearen ereduan sakondu behar da, baita helburu horien eta estrategikoen arteko loturan ere.

2.4
2.5
2.6
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3.1

Berrikuntza
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3
Jardun Ardatzak

3.1

Jardun Ardatzak
Berrikuntza

3.1.1. Berrikuntza, lehiakortasunaren testuinguru berrian gakoa
• Berrikuntza da Enpresa Lehiakortasunaren eta Gizarte Berrikuntzaren Planaren lehentasun estrategiko nagusia. Honako arrazoi hauek eragin dute lehentasunezko orientazio estrategikotzat aukeratzea:

Berrikuntza, Plan berrian
lehentasun estrategikoa

– Testuinguru global berriari aurre egiteko premiak; izan ere, testuinguru berri horretan “kostu txikiko” herrialdeak sartu eta zuzeneko lehiakide bihurtu dira.
– Euskal ekonomiak lorturiko garapen-mailak; ingurune berrian arrakastaz aurrera egiteko lehiakortasun-ereduan aldaketak
egitea eskatzen du maila horrek.
• Testuinguru ekonomiko berrian, herrialdeen eta eskualdeen giza garapena eta garapen ekonomikoa, eta berrikuntza-gaitasuna elkarri loturik daude.
Faktoreek
bultzaturiko
ekonomia

Kostuaren
arabera
lehiatzen da

Inbertsioak
bultzaturiko
ekonomia

Produkzio eraginkortasunaren
arabera
lehiatzen da

Berrikuntzak
bultzaturiko
ekonomia

Bereiztearen
arabera
lehiatzen da

• Azken hogei urteotan, Euskadik eraldaketa handia jasan du, eta nabarmen egin du aurrera ongizate-mailari dagokionez. Dena
den, iraganeko arrakasta-faktoreek (kostu-abantailek eta produkzio eraginkortasunak) ez dute bermatzen etorkizunean ere
arrakasta lortzea. Faktore horiei eutsi egin behar zaien arren, testuinguru berrian, ezinbestekoak izan badira, baina ez
nahikoak.
• Lehiakortasun-garapenaren bigarren etapa amaitzear dago Euskadin, eta etapa berriari irmo ekin behar dio, izan ere, jakintza sortzeko (eta produktu eta zerbitzu baliotsuago bihurtzeko) gaitasuna edo berrikuntza da lehiakortasun-abantailaren iturri nagusia, eta hortaz, produktibitatearen eta gizartearen ongizate ekonomikoaren eragile.
• Lehiakide berriak garatu egiten dira, eta denboraren poderioz, eraginkortasunean oinarrituriko lehiakortasun-abantaila desagertu egiten da. Produktuak eta zerbitzuak salgai bihurtu ohi dira, kostuen arabera lehiatzen da, eta marjinak murriztu egiten dira. Etapa berrian, bereiztea da lehiatzeko modua. Gauzak ongi egiteaz gain, “berritzaile” izatea ere ezinbestekoa da (gauza ezberdinak egitea, edo modu ezberdinean egitea), lehiakortasunerako gune berriak sortzea.
• Berrikuntzari begirako lehiakortasun-ereduetaranzko eraldaketak maila globala du. Euskadiren abiapuntuko egoera nahikoa ona
da, nahiz eta oraindik urrun dagoen Europako eta munduko eskualde aitzindarietatik. Horrela, berrikuntza-sistema globalean
Euskadik erreferentziako postua lor dezan, hamaika erronka gainditu behar ditugu eremu guztietan, Enpresa Lehiakortasunaren eta Gizarte Berrikuntzaren Plan honen barruan hartutako politikak eta jardunak lantzeko ikuspegiari jarraiki.

Euskadi erreferentzia nodo
berrikuntza sistema globalean.

Berrikuntzaren kontzeptua
Berritzea honako hau da:
gizartearen eta ekonomiaren
esparruetan nobedadea
arrakastaz produzitu, asimilatu
eta esplotatzea

• Azken aldian, arrazoibideetan lehentasunezko tokia betetzen du berrikuntzak, ikuspuntua edo esanahia beti homogeneoa ez bada
ere. Hori dela-eta, lehenik eta behin berrikuntza zer den definitu behar da. Adostasun-maila jakin bat eragin duten definizioen sorta bat abiapuntu hartuta, berrikuntzaren ikuspuntu berria proposatu da.
• Europako Batzordearen “Berrikuntzaren Liburu Berdea” argitalpenari jarraiki, berrikuntza zera da: “gizartearen eta ekonomiaren esparruetan nobedadea arrakastaz produzitu, asimilatu eta esplotatzea”. Honela ere definitzen du: “produktuak eta zerbitzuak,
eta loturiko merkatuak, berritzea eta zabaltzea, produkzioko, hornidurako eta banaketako metodo berriak ezartzea, lanaren kudeaketan eta antolaketan aldaketak sartzea, baita lan baldintzetan eta langileen kalifikazioetan ere”.

44

2006/09

Enpresa
lehiakortasunaren
eta gizarte
berrikuntzaren
plana

• Osloko Eskuliburua (ELGE 2005) lanaren hirugarren edizioaren arabera, berrikuntza honako hau da: “produktu (ondasunak edo
zerbitzuak) edo prozesu berriak edo nabarmen hobetuak, marketin-metodo berriak edo antolaketa-metodo berriak ezartzea”. Horretaz gain, berrikuntzaren modalitate hauekin sailkapen bat ere egiten du:
– Berrikuntza produktuan: ondasun edo zerbitzu berri edo nabarmen hobetu bat txertatzea, ezaugarriei eta erabilerei dagokienez.
– Berrikuntza prozesuan: produkzioko edo banaketako metodo berri edo nabarmen hobetu bat txertatzea.

Hainbat berrikuntza modalitate
daude: produktuari, prozesuari,
marketinari eta antolaketari
dagokionez

– Berrikuntza marketinean: produktuaren, ontziratzearen, kokalekuaren, sustapenaren edo prezio-politikaren diseinuan aldaketa garrantzitsuak ekarriko dituen marketin-metodo berria txertatzea.
– Berrikuntza antolaketan: antolaketako metodo berria txertatzea enpresaren kudeaketa-praktiketan, lanpostuen antolaketan
edo kanpo-harremanetan.

Berrikuntza: ikuspuntu berria
• Emaitzetara bideratzea: ikuspuntu berriaren lehenengo oinarrizko elementua emaitzetara bideratzea da; nobedade bat berrikuntzatzat hartzeko merkatuan “onartu” egin behar da. Testuinguru horretan, jakintzaren aplikazioak toki garrantzitsua hartzen du
prozesuan; berrikuntza gertatzeko, ezinbestekoa da gizartearen eta ekonomiaren arloko emaitza ematea jakintzak. Berrikuntzaprozesua merkatutik sortzen da eta enpresa izaten da protagonista nagusia.

Emaitzetara bideratzea:
berrikuntzak merkatuan
“onartzea”
eskatzen du

3.1

• Kontzeptua zabaldu egiten da: esparru berri horretan, berrikuntzaren kontzeptua zabaldu egiten da, lehengo ikuspuntu tradizional eta murriztailea (produktuaren eta prozesuaren berrikuntza teknologikoa ardatz duena) alde batera utzi gabe; ikuspegi berrian, antolaketari eta marketinari dagokion berrikuntza hartzen da barnean. Produktu berriak sortzea ez da nahikoa; emaitzak lortu behar dira, eta beste hainbat arlotan berritzailea izatea eskatzen du horrek.

2.2
3.2

• Berrikuntza erradikala eta inkrementala: berrikuntza erradikala ez ezik, inkrementala ere kontuan izaten da: berrikuntza
erradikalean goitik beherako aldaketak sartzen dira, eta berrikuntza inkrementalean, aldiz, etengabeko aldaketa bultzatzen da.

Berrikuntza erradikala eta
inkrementala

• Berrikuntza, enpresentzat berria den hori: oro har, berrikuntzatzat har daiteke honako hau: enpresarentzat berria den oro. Horrela bada, berrikuntza kontzeptu erlatiboa da, izan ere, enpresa batentzat berria dena gerta daiteke beste batentzat ez izatea berria, jarduera-sektorearen eta tamainaren arabera.
• Ikuspuntu berria ez dagokio kontzeptuari soilik, baizik eta jardun-ereduan erabateko eraldaketa dakar. Berrikuntza-politikaren hartzaileak nabarmen areagotzen dira, eta enpresa txikiagoak eta sektore tradizionaletakoak ere hartzen ditu barnean; enpresari ematen zaio garrantzia, baita jakintza gizartearen eta ekonomiaren arloko emaitza bihurtzeko (ez soilik teknologikoa, baita antolaketari, marketinari eta abarri dagokiona ere) gaitasunaren garapenari ere.

3.1.2. Berrikuntza Euskadin
• Atal honetan, Euskadiko berrikuntzaren egoera aztertuko dugu zehatz-mehatz, Berrikuntzaren Europako Markagailua (EIS) erreferentzia hartuta.
Berrikuntza neurtzeko sistemen
bilakaera ezinbestekoa da

Neurketa-sistema berria
• Gaur arte, ikuspegi tradizionalari jarraiki, produktuaren eta prozesuaren berrikuntza teknologikoa izan dute ardatz estatistika ofizialek, eta outputetan (emaitzetan) baino gehiago, inputetan (gastuak eta erabilitako baliabideak) oinarritu dira helburuak.
• Hala eta guztiz ere, berrikuntzaren ikuspuntu berriak (produktu eta prozesu berrietara ez ezik, marketin-metodo berrietara edo
antolaketa-metodo berrietara ere bideratua) honako hau eskatzen du: gaur arte erabilitako neurketa-sistemak berrikustea.
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• Orientazio berri horri esker, neurketa-sistema berria sortu da, non Europako Batzordearen azkeneko Berrikuntzaren Europako
Markagailua (European Innovation Scoreboard 2005) txertatzen den; markagailu horretan, oso garrantzitsua da berrikuntzaemaitzak output-adierazleen bidez neurtzea.

Berrikuntzaren alderdi
garrantzitsu guztiak barnean
hartuko dituzten gakodimentsioetan multzokatutako
adierazleak

• Markagailuaren azkeneko edizioan 26 adierazle sartzen dira, bost kategoriatan multzokatuta; kategoria horiei gako-dimentsio
esaten zaie, eta herrialde edo eskualde jakin batean, berrikuntzaren egoeraren alderdi garrantzitsu guztiak hartzen dituzte barnean. Honako hauek dira gako-dimentsioak:
– Berrikuntzaren eragileak: potentzial berritzailea garatzeko ezinbestekoak diren egiturazko baldintzak neurtzen ditu.
– Jakintza sortzea: I+Gko jardueretako eta giza faktoreetako inbertsioa neurtzen du, jakintzaren ekonomiara heltzeko funtsezko elementuak baitira.
– Berrikuntza eta enpresa-espiritua: mikroekonomiaren mailako berrikuntza ahaleginak neurtzen ditu, hau da, jarduera berritzaileak gauzatzeko garaian enpresen egitekoa zein den.

Berrikuntzaren Adierazle
Sintetikoari esker, herrialde edo
eskualde baten kokalekua
(berrikuntzari dagokionez) erraz
irudikatzen da

– Jakintzaren aplikazioak: enpresaren eta lanaren arloko jarduerei dagokienez, portaera neurtzen du, eta sektore berritzaileetan duten balio erantsia.
– Jabetza intelektualaren eskubideak: emaitza positiboa izan duten know-how kontzeptuarekin loturik, lortutako emaitzak
neurtzen ditu.
• Adierazle sorta hori abiapuntu hartuta, Berrikuntzaren Europako Markagailuan Berrikuntzaren Adierazle Sintetikoa definitzen da,
zeinari esker herrialde edo eskualde jakin baten berrikuntza-kokalekua erraz irudika daitekeen, beste herrialde edo eskualderen
batekin alderatzeko.

3.1

• Bestalde, kontuan izan behar da berrikuntza ez dela neurtu behar soilik metodo kuantitatiboen bitartez. Badira elementu ukiezinak (arriskua edo sormena, esaterako) eta kuantifikatu ezin direnez, beste ikuspegi batetik neurtu behar dira.

3.2

• Nolanahi ere, eta neurketa kuantitatibo egokia delakoan, Planaren Ardatz honen jarraipenean Europako Batzordearen Berrikuntzaren Europako Markagailua aplikatzearen alde egin dugu, betiere azterketa kualitatibo bat ere eginez gero. Honako taula honetan ikus daitezke adierazle guztiguztiak:

BERRIKUNTZAREN EUROPAKO MARKAGAILUA 2005
1. Berrikuntzaren eragileak
1.1. Zientzia eta Teknologiako goi-mailako tituludunak (20-29 urte bitartekoetan milako proportzioa)
1.2. Goi-mailako titulazioa duen biztanleria (25-64 urte bitartekoen %)
1.3. Banda zabalaren sartze-maila (biztanle bakoitzeko, banda zabaleko linea kopuruaren %)
1.4. Etengabeko prestakuntza-jardueretako parte-hartzea (25-64 urte bitartekoen %)
1.5. Hezkuntzak gazteekiko duen erakarpen-maila (20-24 urte bitartekoetan, gutxienez bigarren hezkuntza amaitu
dutenen %)
2. Jakintza sortzea
2.1. I+Gko gastu publikoa (BPGaren %)
2.2. I+Gko gastu pribatua (BPGaren %)
2.3. Erdi- edo goi-mailako eta goi-mailako teknologiaren I+Garen % (enpresen I+Gko gastuaren guztizkoaren gainean)
2.4. Berrikuntza-jarduerengatik finantziazio publikoa jaso duten enpresen %
2.5. Sektore pribatuak finantzaturiko unibertsitateetako I+Gko gastuaren %
3. Berrikuntza eta enpresa-espiritua
3.1. ETEen barne-berrikuntza (ETE guztien %)
3.2. Berrikuntzarako lankidetzan tartean sarturiko ETEak (ETE guztien %)
3.3. Enpresen berrikuntza-gastua (fakturazioaren guztirakoaren %)
3.4. Hasierako faseko arrisku-kapitala (BPGaren gaineko %)
3.5. IKTetako gastua (BPGaren gaineko %)
3.6. Teknologikoak ez diren arloetako ETE berritzaileak (ETE guztien %)
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4. Jakintzaren aplikazioak
4.1. Goi-mailako teknologiako zerbitzuetako enplegua (langile guztien %)
4.2. Goi-mailako teknologiako produktuen esportazioaren %, esportazioen guztirakoaren gainean
4.3. Merkatuan berriak diren produktuen salmenta (negozio-bolumenaren guztirakoaren %)
4.4. Enpresarentzat berriak diren produktuen salmenta (negozio-bolumenaren guztirakoaren %)
4.5. Erdi- edo goi-mailako eta goi-mailako teknologiako fabrikazioko enplegua (langile guztien gainean)
5. Jabetza intelektualaren eskubideak
5.1. Europako erregistroko patenteak, milioi biztanle bakoitzeko
5.2. Amerikako erregistroko patenteak, milioi biztanle bakoitzeko
5.3. Patente triadikoen familiak, milioi biztanle bakoitzeko (Europan, AEBn eta Japonian erregistratuak)
5.4. Erkidegoaren marka erregistratu berriak, milioi biztanle bakoitzeko
5.5. Erkidegoko diseinu berriak, milioi biztanle bakoitzeko

1. Dimentsioa – Berrikuntzaren eragileak
• Potentzial berritzailea garatzeko ezinbestekoak diren ingurune-baldintzekin loturik dago dimentsio hau, eta honako adierazle
hauek hartzen ditu barnean:
1.1 Zientzia eta Teknologiako goi-mailako tituludunak

2.1
3.1

• Zientzia eta Teknologian prestakuntza jaso eta Berrikuntza Sisteman sartuko diren graduatu berrien kopuruaren neurketa adierazten du adierazle honek.

2.2
3.2

• Zientzia eta Teknologiako karreretako tituludun kopuruari dagokionez, Europako buru da Euskadi. Hori horrela izanik, 2004an,
Zientzia eta Teknologiako karreretan titulatutakoen ‰ proportzioa honako hau zen: ‰ 25,9, Europar Batasuneko herrialderik aurreratuena izanik, Irlandako ‰ 24,2 gaindituta, eta Europako batez bestekoaren oso gainetik (‰ 13,1).

Titulazio teknikoetan Europako
mailarik handienean

1.2 Goi-mailako titulazioa duen biztanleria
• Goi-mailako gaikuntza duten lagunen kopuruaren adierazle generikoa da. Ez da esparru teknikoetara mugatzen, arlo askotan (batik bat, zerbitzuen sektorean) berrikuntzen txertaketa kualifikazio mota askoren mende baitago.
• Euskal gizartearen prestakuntza-ereduan prozesu bat gertatu da, hain zuzen ere, Europako herrialdeetako batez besteko mailarekin bat egiteko prozesua; azken hamarkadan unibertsitario kopuruan (25-34 urte bitarteko biztanleriaren % 75) izan den gorakadak argi erakusten du prozesu hori.

Prestakuntza-eredua bategite
prozesuan dago Europarekin

• 25-64 urte bitarteko biztanleriari dagokionez (adierazlean aintzat hartzen dena baita), Europako batez bestekoaren zertxobait gainetik dago Euskadi; 2005ean goi-mailako hezkuntza jaso zutenak % 26,0 ziren, Europako batez bestekoa % 23,1 izanik. Hala ere,
eremu horretan aitzindari den Finlandiaren % 34,2tik oso urrun geratzen da maila hori.
1.3 Banda zabalaren sartze-maila
• Europan Informazioaren Gizartearen potentziala ustiatu ahal izateko, merkataritza elektronikoa bultzatzea eta Internet hedatzea
lortzeko baldintza egokiak sortu behar dira, Estatu kide guztietako gero eta enpresa eta etxe gehiagotan izan dezaten Interneterako banda zabaleko konexioa.
• Azken 5 urteotan, Euskadik aurrerapauso garrantzitsua eman du gizartean, oro har, eta enpresetan, bereziki, teknologia berriak
txertatzeko. Hari berari jarraiki, Euskadi Informazioaren Gizartean Planaren (2002-2005) helburu estrategikoetako bat zen lurralde
osoan banda zabala hedatzea.

Banda zabalaren azpiegiturak
lurralde ia osoa hartuko du
2006an

• 2005. urtean, 100 biztanle bakoitzeko banda zabaleko 10 linea daude, kable bidezko nahiz ADSL bidezko lineak kontatuta; beraz, Europako batez bestekoa (7,6) erraz gainditzen dugu, nahiz eta herrialde aitzindarietatik urrun gauden (15,6 Danimarkan eta
15,5 Islandian).
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1.4 Etengabeko prestakuntza-jardueretako parte-hartzea
• Jakintzaren ekonomiaren funtsezko ezaugarrien artean daude etengabeko garapen teknologikoa eta berrikuntza. Jendeak ideia
eta gaitasun berriak etengabe ikasteko premia dauka, edo etengabeko prestakuntzako jardueretan parte hartzekoa. Horrela, ikasteko gaitasun hori zeregin berrietan aplika daiteke, etekinak (gizartearen eta ekonomiaren arlokoak) sortuz.
• Etengabeko ikaskuntzaren adierazleei dagokienez, Euskadiren kokalekua ez da ona (% 4,9); Europako hegoaldeko herrialdeekin
bat dator, Erkidegoaren batez bestekoaren (% 10,7) azpitik geratzen dela, eta buru diren herrialdeetatik oso urrun (% 35,8 Suediaren kasuan, eta % 28,6 Suitzaren kasuan).

Etengabeko prestakuntza
programetan izena emandako
pertsonen proportzio txikia

• Euskadin, norbanakoaren lehenengo urtetan pilatzen da prestakuntza ahalegina, eta lan-bizitzan oso-oso txikia izaten da. Hortaz, prestakuntza bizitzaren eta lan-bizitzaren arteko bereizketa alde batera utzi behar da.
1.5 Hezkuntzak gazteekiko duen erakarpen-maila
• Adierazle honek honako hau adierazten du: aintzat harturiko adin-tartean (20-24 urte bitarte), eta hezkuntza-sistemaren outputean, giza kapitalaren ‘horniduraren’ neurria, graduatuei dagokienez. Horretaz gain, bigarren hezkuntza bukatua izatea jotzen da
gutxieneko ezinbesteko baldintzatzat jakintzaren gizartean arrakastaz parte hartu ahal izateko.

Bigarren hezkuntzako ikasketak
amaituak dituen biztanleriari
dagokionez, herrialde
aurreratuenen pare

• Europar Batasunean herrialde aurreratuenen mailan dago Euskadi, bigarren hezkuntzako ikasketak amaituak dituzten biztanleei
dagokienez (2005ean % 81,1), Europako batez bestekoaren (% 73,8) gainetik, eta Alemania eta Frantzia gaindituta.
• Jarraian, “Berrikuntzaren eragileak” kategorian sartutako adierazleak (Euskadiri dagozkionak) azalduko ditugu labur-labur, Europako batez bestekoarekin eta adierazle bakoitzean buru den herrialdearekin alderatuta.

3.1
3.2
1.1 Zientzia eta Teknologiako
goi-mailako tituludunak
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1.5 Hezkuntzak
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BERRIKUNTZA-ERAGILEAK
• Euskadi Europako batez bestekoaren gainetik dago, berrikuntza garatzeko ingurune baldintza
egokiak dituela.
• Etengabeko prestakuntzan soilik ditu gabeziak.
• Zientzia eta Teknologiako goimailako tituludun kopuruari dagokionez, Euskadiren kokalekua
nabarmentzekoa da, aitzindarietako bat baita.

1.2 Goi-mailako
titulazioa
duen biztanleria
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1.4 Etengabeko
prestakuntza-jardueretako
parte-hartzea

1.3 Banda zabalaren
sartze-maila
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2. Dimentsioa – Jakintza sortzea
• Herrialdeek edo eskualdeek inputean egindako inbertsioarekin loturik dago dimentsio hau, dela giza baliabideetan, dela I+Gko
jardueretan. Honako adierazle hauek sartzen dira atal honetan:
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2.1 I+Gko gastu publikoa
• Jakintzaren ekonomian hazkunde ekonomikoaren bultzatzaile nagusietako bat da I+Gko gastua. Horrela bada, I+Gko gastu-adierazlearen bilakaerak datu esanguratsuak eskaintzen ditu Europar Batasunaren etorkizuneko aberastasunaren eta lehiakortasunaren inguruan.
• 2004. urtean, Euskadin Administrazioak I+Gko gastuaren % 0,30 finantzatu zuen BPGaren gainean; hau da, Europako batez bestekoa (% 0,70) baino gutxiago, eta aitzindari diren herrialdeetatik urrun (Islandia da herrialderik aurreratuena 1,37rekin, eta jarraian, Finlandia dago 1,03rekin).

I+Garen finantziazio
publikoa Erkidegoaren
batez bestekoaren azpitik

2.2 I+Gko gastu pribatua
• Enpresetan jakintza berriaren sorrera formala adierazten du adierazle honek, jakintzan intentsiboak diren sektoretan (hala nola,
sektore farmazeutikoan) bereziki.
• 2004an, I+Gko gastuaren zatirik handiena enpresei dagokien Europako herrialdeen multzoan sartu da Euskadi (BPGaren % 1,14).
Dena den, Zentro Teknologikoek I+Gko gastuetan egindako ekarpena alde batera utziz gero, ehuneko hori murriztu egiten da (% 0,93).

Berrikuntzaren gauzatzean
enpresak dira
protagonista nagusi

• 2004ko Europako batez bestekoa BPGaren % 1,30 zen, Euskadiren gainetik, eta Finlandiaren eta Suediaren kasuak dira nabarmentzekoak, BPGaren % 2tik gora baita horien gastua (% 2,45 eta % 2,93, hurrenez hurren).
2.3 Erdi- edo goi-mailako eta goi-mailako teknologiaren I+Gko gastuaren ehunekoa (1)
• Herrialde jakin batek etorkizuneko teknologietan (erdi- edo goi-mailako eta goi-mailako teknologiako fabrikazio-sektoreetan) edo
sektore tradizionaletan (erdi- edo behe-mailako eta behe-mailako teknologiako fabrikazio-sektoreetan) inbertitzen ote duen identifikatzen du adierazle honek. Beraz, herrialde edo eskualde jakin baten sektore-egitura aztertzeko baliagarri izan daiteke.

Goi-mailako
teknologiako
sektoreek
garrantzi txikia

• Erdi- edo goi-mailako eta goi-mailako teknologiako enpresetan, Euskadiko I+Gko enpresa-gastuaren guztirakoaren % 73,02
gauzatu zuten 2004an, Europako batez bestekoa (% 89,19) baino kopuru txikiagoa izanik eta buru diren herrialdeetatik urrun (%
93,7 Suediaren kasuan, eta % 93,5 Alemanian).

3.1
3.2

2.4 Berrikuntza-jardueretarako finantziazio publikoa jaso duten enpresen ehunekoa
• Administrazio Publikoak berrikuntzari emandako babesaren maila neurtzen du adierazle honek. Administrazio Publikoaren hiru
mailetako (eskualdekoa, nazionala eta Europakoa) batek berrikuntzarako emandako finantziazio publikoa jasotzen duten enpresa
guztien (berritzaileak eta ezberritzaileak uztartuta) ehunekoa ematen du adierazleak.
• Euskadin, 10 langile edo gehiagoko enpresa berritzaileen % 44,6k jaso zuen finantziazio publikoa 2004an, hau da, enpresa guztien % 13,1ek; Europako batez bestekoa (% 8,3) erraz gainditzen da, eta Austria (% 19,2) eta Finlandia (% 18,7) soilik ditu aurretik.
Finantziazio publikoa jasotzen
duten enpresa berritzaileen
ehuneko handia

• Finantziazio publikoa jasotzen duten enpresa berritzaileen artean, laguntza horiek nondik datozen aztertuz gero, Eusko Jaurlaritzaren laguntzak jasotzen dituzten enpresak dira nagusi (enpresa guztien % 24) eta beste administrazio batzuetako laguntzen ehunekoa murriztu egiten da. 10 langile edo gehiagoko enpresen kasuan ere Eusko Jaurlaritza da ehuneko handiena finantzatzen duena, hain zuzen, enpresen % 33,4.
2.5 Enpresek finantzaturiko unibertsitateko I+Gko gastuaren ehunekoa
• Adierazle honek lankidetza publiko/pribatua neurtzen du. Sektore pribatuak finantziaturiko Unibertsitatearen I+Garen bitartez, enpresek epe motzean izango dituzten ikerketa-premiak modu esplizituan beteko direla aurreikusten da.
• 2004. urtean, gauzatze-sektoreen araberako I+Gko gastuari dagokionez, gastu guztiaren % 18 unibertsitateko ikerketarako izan
zen, eta gastu horren % 26,75ek finantziazio pribatua jaso zuen (2003). Ehuneko horrek Europako batez bestekoa (% 6,6) erraz
gainditzen du eta Bulgaria soilik du aurrean (% 31,4).

Unibertsitateko I+Garen
finantziazio pribatuaren ehuneko
handia, hein batean, gastuaren
guztirako bolumena handia ez
delako

• Unibertsitateko ikerketaren finantzatzaile nagusia Administrazio Publikoa da, Unibertsitateak gauzaturiko gastu guztiren % 71,5
ematen duela.
(1) Estatistikako Institutu Nazionalak erabilitako sektore-sailkapena:
– Erdi- edo goi-mailako teknologiako fabrikazio-sektoreak: industria kimikoa; makinak eta ekipoak; makina eta ekipo elektrikoak; automobil industria
eta ontzigintza, trengintza, motogintza eta bestelako garraio materialen eraikuntza.
– Goi-mailako teknologiako fabrikazio-sektoreak: farmazia-gaiak egitea; bulegorako makineria eta informatika-tresneria egitea; osagai elektronikoak
egitea; irratiak, TB eta komunikazioko tresneria egitea; medikuntza-kirurgiako, doitasun handiko, optikako eta erlojugintzako tresneria egitea; eta aireontziak eta espaziontziak egitea.
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• Jarraian, “Jakintza sortzea” kategorian sartutako adierazleak (Euskadiri dagozkionak) azalduko ditugu labur-labur, Europako batez bestekoarekin eta adierazle bakoitzean buru den herrialdearekin alderatuta.
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3.1
3.2
3. Dimentsioa – Berrikuntza eta enpresa-espiritua
• Berrikuntzaren eta enpresa-espirituaren adierazleen bitartez, herrialde edo eskualde jakin batean mikroekonomiaren mailan egiten diren berrikuntza ahaleginak neurtzen dira. Hain justu, honako hauek dira dimentsio honetan sartzen diren adierazleak:
3.1 ETEen barne-berrikuntza
• Adierazle honek zera neurtzen du: 1998-2000 urte bitartean produktu edo prozesu berriak edo nabarmen hobetuak sartu dituzten ETEen barne berrikuntzaren maila. ETEak soilik aztertzen ditu adierazleak, enpresa handi gehienek sartzen baitituzte berrikuntzak, eta enpresa handiak nagusi diren industria-egitura duten herrialdeak emaitza hobeak lortuko bailituzkete bestela.
• 2004an, Euskadiko ETEen % 28,7k gauzatu zituzten barne-berrikuntzako jarduerak, Europako batez bestekoa (% 25,96) gaindituta baina herrialde aurreratuenetatik urrun (Suitza % 54,8 edo Alemania % 43,4).

ETEen barne berrikuntzaren
maila oso handia

3.2 Berrikuntzarako lankidetzan tartean sarturiko ETEak
• ETEak lankidetzako jarduera berritzaileetan zenbateraino dauden tartean sartuta neurtzen du adierazle honek. Ikerketa-erakunde publikoen eta enpresen arteko, eta enpresen eta beste enpresen arteko jakintza-emaria neurtzen du. ETEak soilik aztertzen dira,
enpresa handi gehienak baitaude lankidetzarako berrikuntza-jardueretan sartuta.
Lankidetza ez da jotzen
funtsezko elementutzat euskal
ETEen berrikuntzan, Europako
batez bestekoaren azpitik
baitago

• Lankidetzaren ikuspegitik begiratuta, honako hau nabarmendu behar dugu: 2004an berrikuntzako jarduerak egin dituzten ETEen % 6,4k sinatu du lankidetza-hitzarmenen bat.
• Europako batez bestekoa (% 9,15) baino txikiagoa da balio hori; balioa kalkulatzeko, herrialdeen 2000. edo 2002. urteko balioak
hartu dira, kasuan kasu.
3.3 Berrikuntzarako enpresa-gastua
• Berrikuntzarako garrantzitsuak diren jarduera guztietako gastua guztira neurtzen du adierazle honek; berrikuntzarako garrantzitsutzat hartzen da berrikuntza teknologikoa (produktuari eta prozesuari dagokiona). Enpesen I+Gko gastuaren adierazlearekin gainjartzen da adierazle hau.
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• 2004an berrikuntza teknologikorako jardueretan enpresek gastatu zutenak BPGaren % 1,89 osatzen du.
• Europako batez bestekoa (% 1,5) gainditzen du balio horrek; gastu handiena Suitzak (% 3,48) eta Maltak (% 3,29) dute.

Berrikuntzarako enpresa gastuan
kokaleku ona

• Euskadin, berrikuntzarako enpresa-gastua berrikuntza-jardueren arabera banakatuz gero, makinak eta ekipoak erostea da
jarduera nagusia (% 39,6), eta jarraian I+Gko barne-gastua dator (guztirakoaren % 38,3); gainerako jarduerak atzerago daude
(% 22,1).
3.4 Hasierako faseko arrisku-kapitala
• Hasierako faseko arrisku-kapitalaren (hazi-kapitala eta abiatzeko kapitala barnean hartuta) bolumenak enpresa berrien sorreraren dinamismoa adierazten du, modu erlatiboan. Enpresa berrien hazi-fasean eta abiatzeko fasean inbertitutako arrisku-kapitalarekin loturik dago adierazle hau.
• Arrisku-kapitalak zeregin garrantzitsua du Euskadik lortu nahi duen produkzio-egituraren aldaketan; aldaketa horren helburua jakintzan oinarrituriko ekonomia lortzea izango da, I+Gko enpresa-gastua % 2ra arte igotzea ahalbidetzeko.

Dimentsio eta dinamismo urria
duen arren, Euskadin arriskukapitaleko inbertsioan igoera
nabarmena

• Euskadin dauden arrisku-kapitalaren sozietateek ahuleziak dituzte Estatukoekin alderatuta, dimentsioari eta protagonismoari dagokienez (2001. urtean, Estatuko arrisku-kapitalaren sozietateek inbertituriko guztirakoaren % 3 osatzen zuten).
• Hasierako faseetako arrisku-kapitalari dagokionez, Euskadi Europako batez bestekoarekin bat dator (2005ean Euskadin BPGaren % 0,023 zen, eta Europan % 0,025), 2003. urtearekin (% 0,012) alderatuta, igoera nabarmena izanik.
3.5 IKTetako gastua

3.1

• Jakintzan oinarrituriko ekonomietan funtsezko elementua dira IKTak, eta egungo nahiz etorkizuneko produktibitate-hobekuntzak
indartzen dituzte. Hortaz, ezinbestekoa da IKTetako inbertsioaren adierazle bat izatea, jakintzaren ekonomiatan garatutako berrikuntzaren berri izateko.

3.2

• Euskadin, IKTen gastua % 6,22 da, Europako batez bestekoaren (BPGaren % 6,3) azpitik, zertxobait. Gastu handiena Suediak (%
8,7) eta Bulgaria eta Estoniak (% 8,6) egiten dute.
3.6 Teknologikoak ez diren arloetako ETE berritzaileak

IKTetako gastua Europako batez
bestekoaren antzekoa

• Europako Batzordearen CIS inkestan, batik bat berrikuntza teknologikoen galde egiten zaie enpresei. Hala ere, enpresa askok (bereziki zerbitzuen sektoreetan) teknologiarekin loturarik ez duten berrikuntza moduekin ezartzen dute berrikuntza. Berrikuntza ezteknologikoak ez direnez nabarmenak izaten, adierazle honekin jasotzen da berrikuntza ez teknologikoekin berritzen diren ETEen
berrikuntzako modua.
• 2004an, Euskadiko enpresen % 31,7k egin zuen berrikuntza ez teknologikoaren jardueraren bat. 2000. urteko datuen arabera, Europako batez bestekoa % 42,45 izanik, horren azpitik gaude, eta 2007an EBan sartuko den Errumania da buru,
% 77,3rekin.
• Nolanahi ere, datozen urtetan aldatu egingo da adierazle hau, herrialdeetako eta eskualdeetako berrikuntza-inkestak Osloko Eskuliburuaren azken bertsioaren (eta berrikuntza-definizio berriaren) arabera egokitzen diren heinean.

Euskadi Europako batez
bestekotik urrun dago,
teknologikoak ez diren
berrikuntzako jarduerei
dagokienez

• Historian zehar, euskal enpresek ahalegin handiak egin dituzte kudeaketa ereduak eraldatu eta inguruko premia aldakorretara
egokitzeko. Horren erakusgarri, Euskadin 4.200 ISO 9000 ziurtagiri baino gehiago banatu izana, edo euskal antolakundeek EFQMren European Quality Award (EQA) sarietan lortutako gorespenak; herrialdearen dimentsioa kontuan hartuta, Europan horrelako
kasu bakarra gertatu da: gurea.
• Zalantzarik gabe, egin dugun bidea garrantzitsua izan da, baina oraindik ere aurrera egin behar dugu ETEek (eta bereziki mikroenpresek) antolaketa-ereduak eralda ditzaten, eraginkorragoak eta lehiakorragoak izate aldera.
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• Jarraian, “Berrikuntza eta enpresa-espiritua” kategorian sartutako adierazleak (Euskadiri dagozkionak) azalduko ditugu labur-labur, Europako batez bestekoarekin eta adierazle bakoitzean buru den herrialdearekin alderatuta.
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3.2
4. Dimentsioa – Jakintzaren aplikazioak
• Enpresarekin eta lanarekin loturiko jarduerei dagokienez, herrialde edo eskualde jakin baten portaera eta jarduera berritzailearen emaitzak identikatzen dira dimentsio honetan. Honako adierazle hauek sartzen dira atal honetan:
4.1 Goi-mailako teknologiako zerbitzuetako enplegua (2)
• Goi-mailako teknologiako zerbitzuek, alde batetik, zerbitzuak eskaintzen dizkiete zuzenean kontsumitzaileei, hala nola telekomunikazioak; eta bestetik, inputak eskaintzen dizkiete beste sektoreetako enpresen jarduerei. Azken horiei esker, produktibitatea
areagotu daiteke, eta berrikuntza mota guztien hedapenerako euskarri izan daitezke, batik bat IKTekin loturiko motena.
Euskadin, gero eta
garrantzitsuagoak dira goi-mailako teknologiako zerbitzuak

• Goi-mailako teknologietako enpleguak Euskadiko % 3,4 osatzen du 2005ean. Europako batez bestekoaren (% 3,19) gainetik dagoen arren, EBko herrialde aurreratuenetik (Suediatik, alegia) urrun geratzen da.
4.2 Goi-mailako teknologiako produktuen esportazioaren ehunekoa
• EBren lehiakortasun teknologikoa neurtzen du adierazle honek, adibidez, I+Garen eta nazioarteko merkatuetako berrikuntzaren
emaitzak merkaturatzeko trebetasunaren bitartez. Herrialdearen arabera, produktu espezializazioa ere adierazten du.
• Goi-mailako teknologiako produktuen ehunekoa (esportazioen guztirako bolumenaren gainean) areagotzeko gai izan da Euskadi, laurogeita hamarreko hamarkadaren hasierako % 0,8tik % 6,9ra igota 2003an, nahiz eta azken bi urte hauetan beherakada txiki bat izan den, 2005ean % 4,3ra jaitsita.

Azken urteotan gorakada izan
den arren, Euskadi Europako
batez bestekoaren azpitik dago
goi-mailako teknologiako
produktuen esportazioari
dagokionez

• Dena den, aurrerapen nabarmena egin den arren, Europako batez bestera (% 17,8) heltzeko asko falta du oraindik, eta zer esanik ez, % 30etik gertu dauden hainbat herrialderen (Irlanda eta Luxemburgo, esaterako) mailara heltzeko. Maltaren kasua berezia
da, goi-mailako produktuen esportazioaren maila % 55,5 baitu.
2) Goi-mailako teknologiako zerbitzuak (Estatistikako Institutu Nazionalaren sailkapenari jarraiki): posta eta telekomunikazioak, jarduera informatikoak eta I+Ga
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4.3 Merkatuan berriak diren produktuen salmenta
• Merkatu berrien edo nabarmen hobetuen fakturazioa neutzen du adierazle honek, fakturazioaren guztirakoaren ehunekotan, baldin eta merkatuan ere berriak baldin badira.
• Enpresen negozioaren kopuruaren % 1,5 osatu zuen 2004an merkatuan berriak diren produktuen salmentak; Europako batez
bestekoa % 4,57 da; beraz, horren azpitik gaude, baita Eslovakia eta Portugalen azpitik ere, produktu berrien salmentak % 10 inguru baitituzte.

Produktuei dagokien berrikuntzamaila txikia

4.4 Enpresarentzat berriak diren produktuen salmenta
• Merkatuan berriak izan gabe, enpresarentzat berriak diren produktuen salmentaren bitartez, beste nonbait dagoeneko txertatutako produktuen (edo teknologien) erabilera edo ezarpena neur daiteke. Hortaz, adierazle honekin merkatuko teknologia aurreratuenen hedatze-mailaren berri izan dezakegu.
• Merkatuan berriak izan gabe, enpresarentzat berriak diren produktuen salmenta enpresa-fakturazioaren % 2,8 izan zen Euskadin 2004an; Europako batez bestekoa % 6,73 delarik, horren azpitik gaude. Arlo honetan, Danimarka eta Alemania dira buru (%
25,6 eta % 23,3, hurrenez hurren).

Produktu-berrikuntzaren maila
txikia Euskadin, Europako batez
bestekoaren azpitik

4.5 Erdi- edo goi-mailako eta goi-mailako teknologiako manufaktura sektoreetako enplegua
• Erdi- edo goi-mailako eta goi-mailako teknologiako manufaktura sektoreetako enpleguaren ehunekoa adierazle bat da; hain zuzen ere, sortzeko eta asmatzeko gaitasunaren bitartez etengabeko berrikuntzan oinarrituriko manufaktura-ekonomiaren adierazlea. Enpleguaren guztirakoa baliatzen da erreferentziatzat, izan ere, manufaktura-sektoreetako enplegua soilik baliatuko bagenu,
ez genuke ideia hain zehatza aterako, zeren hainbat herrialdetan fabrikazio-instalazioen deslokalizatzearen ondorioak pairatuko
baitituzte sektore horiek.

3.1
3.2

Erdi- edo
goi-mailako
teknologiako
manufaktura-sektoreen
indarra

• Euskadi indartsu dago erdi- edo goi-mailako teknologiako manufaktura sektoreetan eta EBko hirugarren postuan dago, enpleguaren mobilizazioari dagokionez.
• Hala eta guztiz ere, erdi- edo goi-mailako eta goi-mailako teknologiako sektoreak batera hartuta, enpleguaren % 10,1 osatzen
dute 2005ean, Europako batez bestekoa (% 6,60) gaindituta; Alemania soilik dago aurretik, % 11,04rekin.
• Jarraian, 4. kategoriako adierazleak (Euskadiri dagozkionak) azalduko ditugu labur-labur, Europako batez bestekoarekin eta adierazle bakoitzean buru den herrialdearekin alderatuta.
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5. Dimentsioa – Jabetza intelektualaren eskubideak

• Jabetza intelektualaren adierazleek honako hau neurtzen dute: berrikuntza sistemak know-how kontzeptuarekin (betiere emaitza positiboa izanik) loturik izan dituen emaitzak. Honako adierazle hauek sartzen dira:
5.1 EPO (Patenteen Europako Bulegoa) patenteak, milioi biztanle bakoitzeko
• Produktu berriak sortzeko enpresen gaitasunak baldintzatzen du haien kokapena lehiakortasunean. Produktu berriei dagokien
berrikuntza ratioaren adierazle da patente kopurua.
• 2002. urtean, europar patenteen eskaera 44,5 patentekoa izan zen Euskadin, milioi biztanle bakoitzeko; kopuru hori oso urrun
dago eskualde aurreratuenetatik (Suitza nabarmendu behar da 460,1ekin), eta Europako batez bestekoarekin (133,59) alderatuta
ere azpitik geratzen da. Eta hori zergatik? Alde batetik, produkzio-egituragatik beragatik, goi-mailako intentsitate teknologikoa duten sektoreek ez baitute garrantzi handirik; eta bestetik, patentatzeko kulturarik ez dagoelako, eta jabetza intelektuala behar bezala babesteak dakartzan abantailen berri ez dugulako.

Europar patenteen eskaeramaila txikia, dugun produkzio
egituraren ondorioz, eta
Euskadin patentatzeko
kulturarik ez izateagatik

5.2 USPTO (Patente eta Marken Estatu Batuetako Bulegoa) patenteak, milioi biztanle bakoitzeko
• Aurrekoaren ildo beretik, enpresek garatzen dituzten produktu berrietako berrikuntza neurtzen du adierazle honek.

3.1
3.2

Emandako
patenteen
maila txikia,
Europako batez
bestekoaren

• Euskadiko datu zehatzik ez dagoenez, Espainiari dagokion adierazlearekin analogiaz kalkulatu dugu adierazle hori, patente europarren eskaeretan Euskadiri dagokion datua baliatuta.
• Horrela, 2002an Euskadiri 14 patente eman zitzaizkion, eta Europako batez bestekoaren (71,3) azpitik geratzen da, nabarmen.
5.3 Patente triadikoen familiak, milioi biztanle bakoitzeko
• EPO eta USPTO patenteen adierazleek badute eragozpen bat: Estatu Batuekin alderatuta, Europako herrialdeek abantaila dutela,
patenteen eskubideak ez baitira berdinak herrialde guztietan. Hiru aldeko patenteen familiak patente-familien azpimultzo bat osatzen du, baldin eta hiru aldeetako organismoetan (USPTO, EPO, JPO) patentatze-jarduera dagoela frogatzen bada. Horrela, ezein
herrialdek ez du abantailarik besteren gainetik.
• Iturrietan ez dago daturik Euskadirako patente triadikoei buruz.
5.4 Erkidegoaren marka berrien kopurua, milioi biztanle bakoitzeko
• Erkidegoaren markaren jabeak eskubide bera du Europar Batasuneko Estatu kide guztietan, Europa osoan erregistraturiko marken politikak sinpleago egiten dituen prozedura bakarraren bitartez.

Erkidegoaren marken maila EB25en batez bestekoaren
antzekoa, baina herrialde
aitzindariaren mailatik oso
urrun

• Euskadin, 2004. urtean, milioi biztanle bakoitzeko Erkidegoaren marka kopurua 131,8 zen, EBko batez bestekoa 151 izanik. Luxemburgen kasuan kopurua askoz ere handiagoa da: 571,2.
5.5 Erkidegoko diseinu berrien kopurua, milioi biztanle bakoitzeko
• Diseinua honako hau da: produktu baten edo produktu zati baten kanpoko itxura, zein formaren, siluetaren, koloreen, egituraren,
materialen edo bestelako apaingarriren baten ondorioa den. Produktua edozein artikulu mota izan daiteke, baita paketatzea, sinbolo grafikoak edo tipo tipografikoak ere, programa informatikoak izan ezik.
• Erkidegoko diseinuetan Euskadik duen maila milioi biztanle bakoitzeko 72,4 da, Estatuko batez bestekoaren antzekoa (71) eta
EB-25en batez bestekoa baino zertxobait txikiagoa, 2004an 86 izan baitzen. Danimarka aipatu behar da, milioi biztanle bakoitzeko 199 diseinu dituela.

Erkidegoko diseinuen maila EB25en oso antzekoa

• Jarraian, 5. kategoriako adierazleak (Euskadiri dagozkionak) azalduko ditugu labur-labur, Europako batez bestekoarekin eta adierazle bakoitzean buru den herrialdearekin alderatuta.
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• Sektore-egitura ez dago behar bezainbat egokituta patentatzeko
• Patentatzeko kulturarik ez,
dela enpresetan, dela Eskaintza Teknologikoan
• Marken eta diseinuen maila
EB-25en antzekoa
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BURUA

EB 15

EUSKADI

5.3 Patente triadikoen
familiak

• Euskadin berrikuntzaren egoera aztertu dugu EISen adierazle bakoitza banaka hartuta; orain, Euskadiren egoera, oro har, aztertuko dugu, indargune eta ahulezia nagusiak identifikatze aldera.

3.1
1. Berrikuntzaren Adierazle Sintetikoa (EIS)

3.2

• Indize horri esker, herrialdeetako eta eskualdeetako berrikuntzaren egoeraren ikuspegi orokorra izan dezakegu, modu errazean.
• Honako taula honetan, indizearen balioespena eta EISen arabera azterturiko gainerako herrialdeekiko alderaketa adieraziko ditugu, Euskadiren kasuan.

Berrikuntzaren Indize Sintetikoa
(SII- Summary Innovation Index)
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• Gainerako herrialdeekin alderaketa egin ahal izateko, Euskadiri dagozkion 2002ko datuak baliatu ditugu; horrela, aztertutako gainerako herrialdeen indizeekin homogeneoa da indize hori.
• Euskadiko SIIa kalkulatzeko azken-azkeneko datuak baliatuko bagenitu, 0,50 arte igoko litzateke indizea; azken urteotan adierazleek izan duten bilakaera positiboa erakusten du horrek.
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• Irudian ikus daitekeenez, Suedia, Suitza, Finlandia eta Danimarka dira Europako buru berrikuntzari dagokionez.
• Euskadi tarteko tokian dago, EB 25en batez bestekoaren gainetik, baina EB 15en azpitik, honako herrialde hauen pare: Luxemburg, Irlanda edo Islandia.

Berrikuntzaren eraginkortasuna
gako elementua da laguntza
emateko politika publikoetan

2. Inputa eta outputa
• Berrikuntzaren eraginkortasunaren kontzeptua gako-elementua da laguntza emateko politika publikoetan. Berrikuntzaren inputak output bihurtzeko enpresek duten gaitasuntzat har daiteke berrikuntzaren eraginkortasuna.
• Outputei (enpresetako produktu berrien negozioaren kopurua, goi-mailako teknologiako sektoreetako enplegua, patenteak, etab.)
eta inputei (hezkuntza, berrikuntzako inbertsioa, etab.) dagozkien EISen indize konposatuaren arteko ratioak lotura hori neurtzen
du, berrikuntza-sistema guztietan.
• Inputen adierazle konposatua honela kalkulatzen da: Berrikuntzaren Eragileak, Jakintza sortzea, eta Berrikuntza eta enpresa-espiritua kategorietako 16 adierazleen batez bestekoa eginda.
• Outputen adierazle konposatua honela kalkulatzen da: Aplikazioak eta Jabetza Intelektuala kategorietako 10 adierazleen batez
bestekoa eginda.
• Honako grafiko honetan, herrialde guztietako Inputaren eta Outputaren adierazle konposatuak txertatu dira. Horren ondorioz, herrialde edo eskualde baten eraginkortasuna (berrikuntzaren inputak berrikuntzaren output bihurtzeko) ikus daiteke.

3.1

Output Adierazlea

3.2

EUS-2004
EUS-2002

Input Adierazlea

• Diagonalaren gainean geratzen diren herrialdeetan, outputak egoera hobean daude inputak baino; horrek esan nahi du eraginkorragoak direla inputak output bihurtzen, diagonalaren azpian dauden herrialdeak baino.
Euskadiren kasuan, inputen eta
outputen artean desoreka
nabarmena dago

• Irudian ikus daitekeenari jarraiki, EBko kide berri gehienak diagonalaren azpian daude: berrikuntzan inbertsio handiak egin dituzte, baina emaitzak ez dira onak izan.
• Euskadiren kasuan, bi kokaleku jarri ditugu, 2002. eta 2004. urte bitarteko bilakaera ikusteko. Ikus daitekeenez, diagonalaren azpian dago Euskadi, Norvegia edo Islandiaren ondoan, eta denborarekin bilakaera izan duela ere suma daiteke, inputen nahiz outputen adierazleetan gorakada izan baita, nahiz eta outputen kasuan handiagoa den.

56

2006/09

Enpresa
lehiakortasunaren
eta gizarte
berrikuntzaren
plana
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3.1
3.2

• Diagrama horretan Euskadiren egoeraren laburpena ikus daiteke, aztertutako bost dimentsioetan, eta honako hauekin alderatuta: Europar Batasunaren (EB 15) batez bestekoarekin eta herrialde aurreratuenen balioekin. Hain zuzen, adierazle bakoitzaren baliorik handienaren batez bestekoa kalkulatu dugu kategoria guztietan.
• Europako batez bestekoarekin alderatuta, Euskadi goiko postutan dago bost kategorietako bitan: Berrikuntzaren eragileak, eta
Jakintza sortzea; eta batez ere bigarrenean, lidertza-postutik gertu geratu da. Baina gainerako hiru kategorietan beheko aldean
dago, batik bat Jabetza intelektualaren 5. dimentsioan; hala ere, aipatu behar dugu neurketa-ereduan gehiegizko garrantzia dutela jabetza intelektualari dagozkion alderdiek, aplikazioei dagozkien alderdien kaltetan.
4. Ondorioak
• Euskadiren berrikuntza-egoeran badira zenbait gorabehera; izan ere, Berrikuntzaren Indize Sintetikoan Euskadi tarteko posizioan (Europako batez bestekotik hurbil) dago, baina emaitza horiek input eta outputaren, edo bost gako-dimentsioen arabera banakatuz gero, oreka hautsi egiten da. Inputaren eta outputaren adierazleen arteko aldea ikusita, nabarmena da eraginkortasunik ez
dugula inbertituriko input-baliabide garrantzitsuetatik behar bezalako emaitzak lortzeko.

Euskadiren berrikuntza egoeran
gorabehera handiak daude

• Aipatzekoa da honako bi kategoria hauetan Euskadik lortu duen kokalekua: “Jakintza sortzea” eta “Berrikuntzaren eragileak”,
baina gainerakoetan Europako batez bestekoaren azpitik geratu da.
• Herrialde edo eskualde baten emaitzak (outputa) hobetzeko, EISen input/output grafikoaren emaitzei erreparatuta, oso bestelakoak diren 2 eredu aipa ditzakegu:
– Hazkunde exogenoa, herrialdean edo eskualdean atzerriko inbertsioak sartuta; horren ondorioz, enpleguari edo goi-mailako
teknologiaren jarduerari dagokionez emaitzak lortzen dira, input adierazleetan ahalegin handirik egin behar izan gabe. Hazkunde mota horren adierazgarri da Irlanda; diagonalaren gainean dago, baina orain dela urte gutxi, askoz ere egoera okerragoan
zegoen.
– Hazkunde endogenoa, berrikuntzarako gaitasun egokiak ezartzeko inbertsioa eginda, herrialdeko edo eskualdeko enpresak
garatzea lortuz; horri beste hainbat faktore gehituz gero, emaitza positiboak lortzen dira. Eredu hori izaten da ohikoena, eta Finlandiaren kasua aipa dezakegu adibidetzat: enpresen garapenari esker, input- eta output-adierazleen arteko oreka lortu dute,
baita lidertza-postua ere, oro har.
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Euskadin hazkunde
endogenoaren ereduari jarraitu
diogu, eta emaitzak lortzera
bideratu behar da ahalegina

• Bigarren eredu hori baliatzen duten herrialdeekin batera dago Euskadi, baina honako etapa honetan: bigarren etapara (berrikuntzatik emaitzak lortuko diren etapara) igarotzeko baldintza egokiak ezartzeko ahalegin handia egin den etapan. Horretarako, emaitzak lortzera bideratu behar da ahalegina, baina input-adierazleetako ahalegina alde batera utzi gabe.

3.1.3. Ikuspegia
• Euskadik aurrerapen handia egin du azken urteotan, baina diagnostikoan ikusi dugunez, jakintzaren ekonomia berrian kokaleku
ona lortu nahi izanez gero, azkar garatu beharko du.
• Horretarako, gizartearen eta ekonomiaren ordenan egiturazko aldaketa egin beharko du, dimentsio eta garrantzi handiko jauzi kualitatiboa gertatzeko ezinbestekoa baita aldaketa hori. Jauzi hori lortzeko, alde batetik, egungo produkzio-eredua erabat eraldatu behar da, eta bestetik, berrikuntzarekin loturiko balioak garatuko dituen gizartea ezinbestekoa da, sektore tradizionalenetan ere lehiakortasun-hobekuntza alde batera utzi gabe. Eraldaketa horretan, berrikuntza da lehiakortasunaren elementurik erabakigarriena.
• Eraldaketa handi horren eskakizunari jarraiki, herrialde gisa, Euskadik honako hau behar du:

IKUSPEGIA

3.1

Berrikuntza-sistema globalaren esparruan, Euskadi erreferentzia-nodo bihurtzea...
...antolakundeen lehiakortasuna eta herritarren bizi-kalitatea areagotzeko asmoz...

3.2

...eta eremu guztietan berritzailea izango den euskal gizartea oinarri hartuta, non pertsona guztiek bereganatuko dituzten berrikuntzarekin loturiko balioak
• 2010era bitarteko ikuspegian gauzatzen da hori guztia, honako honen bitartez:

XEDEA
Europar Batasunarekin bat egitea Berrikuntzaren Adierazle Sintetikoari dagokionez, 15en Europaren batez bestekoa
erreferentziatzat hartuta...
...eta aldi berean, indize hori osatzen duten bost gako dimentsioetan kokaleku orekatuagoa lortzeko garatuz.

• 15en Europarekin bat egiteko xedea ezarri eta modu orekatuan lortutakoan, hurrengo urratsa honako hau izango da: herrialdea
bideratuko duten politika egokiak ezartzea, Ikuspegia betetze aldera.

3.1.4. Euskal Berrikuntza Sistema eta ildo estrategikoak
Politikek ez dute herrialde osoa
eraginpean hartzen, baizik eta
herrialdea osatzen duten
antolakundeak

• Berrikuntza sustatzeko politikek ez dute herrialde osoa eraginpean hartzen; aitzitik, banan-banan hartzen dituzte eraginpean herrialde hori osatzen duten antolakunde eta eragileak, eta horiek dira, hain zuzen ere, berrikuntza horiek gauzatzen dituztenak.
• Horretaz gain, kontuan hartu behar da antolakundeek ez dutela modu bakanduan berritzen, baizik eta elkarrekintzak moldatzen
duen testuinguru batean, eta, hortaz, Plan honetan Berrikuntza Sistemaren ikuspegia erabiltzean, honako hau hartzen dugu Berrikuntza Sistematzat: “antolakunde eta eragile instituzional eta enpresa-arlokoen multzoa, zeinek, betiere esparru geografiko jakin
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baten barruan, elkarreragiten duten jakintzak sortu eta zabaltzeko jarduerak aurrera eramateko baliabideak esleitze aldera, jakintza horiek oinarritzat hartuta garapen ekonomikoa bultzatzen duten berrikuntzetarako”.

Antolakundeek ez dute modu
bakanduan berritzen, baizik eta
elkar eraginez, gainerako
antolakundeekin batera.

• Berrikuntza-sistema bat osatzen duten funtsezko elementuak berrikuntzako oinarrizko sistema dira batetik, eta sistemaren eragileak bestetik.
• Kontzeptu-esparrua eta ikuspegia kontuan izanda, abiapuntutzat hartzen dugun berrikuntza-ereduak garapen iraunkorreko
emaitzak lortzea izan behar du helburu, eta, hortaz, ereduaren erpinean azaltzen dira emaitzak.
• Berrikuntza Sistema irudikatze aldera, eskema baten alde egin dugu, non aldi berean irudikatzen diren prozesuak eta eragileak,
elementu guztiak argi eta erraz ikusteko moduan. Honako elementu hauek biltzen ditu ereduak:
– I. Pertsonek eta gizarteak hartzen dute ereduaren erdia, sistema osoaren bultzatzaile direnez.
– II. Berrikuntzako oinarrizko prozesuak hiru fase biltzen ditu:
- Jakintza asimilatu eta aplikatzea.
- Jakintza zabaldu eta transferitzea.
- Jakintza sortzea.
– III. Berrikuntzaren euskarri-sistemak prozesu berritzailea erraztu eta bultzatzen du, eta zuzeneko eragileek eta euskarri
eragileek osatzen dute.
– IV. Berrikuntzako sistema globalarekin konektatzen gaituzten nazioarteko sareak.

3.1
Euskal Berrikuntza Sistema

3.2

Ekonomiaren eta gizartearen
arloko emaitzak
• Enpresak
• Sustatzaileak
• Sozietatea (Administrazioa)

Jakintza
aplikatzea

K
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zio io
sar arte a
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a
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ne eko
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zio kin
na aree
s

pertsonak eta
gizartea

Jakintza
transferitzea
• Zerbitzu aurreratuen sektorea
• Zentro tekologikoak
• LHkko eskolak
• Transferentzia Bulegoak
(IETBak)
• Unibertsitatea

Jakintza
sortzea

Berrikuntzarako euskarria
• Administrazioa
• Saretek, Euskalit,
Eurobulegoa
• Klusterrak
• Finantza Sistema

• Enpresa eta Berrikuntza
Zentroak (EBZak)
• Parke Teknologikoak
• Etengabeko
gaikuntza-sistema
• Enpresa-antolakundeak

• Unibertsitatea
• Zentro teknologikoak
• Ikerketako zentroak
• I+G unitateak
(enpresa eta osasun arlokoak)
• Zerbitzu aurreratuen sektorea
• Enpresak
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• Herrialde-ikuspegiarekin betetzeak Euskadin Berrikuntza Sistema bat sustatzea eskatzen du, honako ezaugarri hauek dituena:
– Garapen iraunkorreko emaitzak lortzea.
– Konektatua egotea, eragileen arteko lotura eraginkorrak ezartzeko aukera bermatzen duena, espero diren emaitzak lortzeari
begira.

Euskal Berrikuntza Sistema:
emaitzak lortzeko sistema,
konektatua, orekatua eta
kanpoaldera irekia.

– Orekatua izatea, berrikuntza-prozesuaren etapa guzti-guztien (aplikatzea, transferitzea eta sortzea) garapen egokia eta sistemaren eragileen garrantzi orekatua biltzen dituena.
– Kanpoaldera irekia izatea, nazioartean txertatua eta munduko praktika onenen antzeko bikaintasun-mailekin.
• Berrikuntza Sistema hau hainbat arlotan (hala nola hezkuntza, gizartea, artea eta abar) berritzailea den euskal kultura batean oinarritu behar da, non pertsonek beren gain hartuko dituzten sorkuntza-balioak eta horiek sustatuko dituzten, arriskuak beren gain
hartuko dituzten, eta porrota, aniztasuna eta irekiera onartuko duten.
• Hurrengo orrialdeetan Euskadiko berrikuntza-eredua aurkeztuko dugu, ereduaren elementu bakoitza deskribatuz eta bakoitzaren egoera aztertuz, eta berrikuntza-fase bakoitzean zein eragile dauden adierazita.
• Atal bakoitzaren amaieran egindako azterketaren ondoriozko ildo estrategikoak aurkezten dira, baita ildo horiek zein jardunetan zehazten diren ere, ondorengo kapitulu batean aurrerago deskribatuko direnak.

Ekonomiaren eta gizartearen
arloko emaitzak

I. Pertsonak eta Gizartea
Jakintza
aplikatzea
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Deskribapena

perstonak
eta gizartea
Jakintza
transferitzea

• Pertsonek berritzen dute, eta, hortaz, pertsonak berak dira Euskal Berrikuntza Sistemaren gakoa. Ikuspegi bikoitzetik kontuan
hartu behar da haien protagonismoa.

Jakintza
sortzea

Berrikuntzarako euskarria

• Alde batetik, jarreren esparrutik begiratuta, non balioak eta berrikuntzaren kultura erabakigarriak diren.
• Bestetik, gaitasunen ikuspuntutik begiratuta, eta prestakuntza eta gaikuntza dira funtsezkoak horretarako.
Jarrera eta gaitasun berritzailea
izango duten pertsonak,
sistemaren egiazko protagonista
gisa

• Berrikuntza eta hura sustatu eta garatzeko beharrezko politikak ditugunean aipagai, normalean berrikuntzatik hurbil dauden eragile jakinak ditugu gogoan. Dena den, frogatuta dago gizarte osoa ikuspegi zabalago batean biltzen duten talde hartzaileari buruzko ikuskerak emaitza hobeak lortzea ahalbidetzen duela.

Azterketa
• Konformismoarekin, erosotasunarekin, espiritu ekintzailearen eta arriskuak hartzeko espiriturik ezarekin loturiko eta gaur egun
gure gizartean nagusi diren balio asko ez dira egokienak berrikuntza-kultura bat sortzeari begira.
• Europar inkesta baten arabera, gizarteak interesa du Zientzia eta Teknologiari buruzko gaien inguruan, eta uste du horri buruz
ematen zaion informazioa ez dela nahikoa, nahiz eta aldi berean ustea sumatzen den lanbide zientifikoek erakarmen txikia dutela
ordainsari txikiak dituztelako, ikertzaileen ezagumendu soziala nahikoa ez delako, eta eskatzen dituen sakrifizioen eta ematen dituen onuren arteko aldea oztopo delako.

Prestakuntza-maila Euskadin

Biztanleriaren ehuneko
handia hirugarren
mailako ikasketekin

20-29 urte:
Euskadi: 12,1%
EB: 9,3%

Lehen mailako hezkuntza
gainditzen ez duen
biztanleriaren ehuneko
handia

Euskadi: 32%
Alemania: 2%
Espainia: 35%
Frantzia: 18%

• Prestakuntza-alderdiak osorik bildu behar dira. Horrela, europar ereduarekin uztartzen diren ereduak ditu Euskadik, bi ezaugarri
nabarmentzen direla: azken hamarkadan populazio unibertsitarioak izan duen hazkunde handia eta lehen hezkuntza gainditzen ez
duen biztanleriaren ehuneko handia.
• Etengabeko prestakuntza-programetan erregistraturiko pertsonen ehuneko baxua du Euskadik; prestakuntza-ahalegina pertsonaren lehen urteetan biltzen da, eta txiki-txikia da lan-bizitzan zehar. Horrenbestez, prestakuntza-bizitzaren eta lan-bizitzaren araberako bereizketa gainditu behar da.
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Ildo estrategikoak

1. Ildo Estrategikoa: Berrikuntzari loturiko balioak sustatzea enpresaren eta euskal gizartearen etorkizuneko aurrerabidearen gako gisa

• Kultura-aldaketa sustatzea berrikuntzaren kultura baterantz, betiere hainbat balio indartze aldera, hala nola sormena,
arriskuak hartzea, jakin-mina, espiritu ekintzailea, porrota onartzea eta abar.
• Gizarte osoak zientzia, teknologia eta berrikuntzarekin izan behar duen konpromisoa sortzea, zientzia/gizarte elkarrizketa bultzatuz, eta horrek bi alderdiei ere irekitzea eskatzen die: ahalegina Zientzia eta Teknologiaren arloko profesionalei aurrerabide zientifiko eta teknologikoen hedadura eta eragina argitzeko herritar guztiek ulertzeko moduan, eta herritarren ezagumendua zientzialarien zereginari eta guztion ongizaterako egiten duten ekarpenari dagokionez.

2. Ildo Estrategikoa: Ingurune berri baten eskakizunei erantzuteko beharrezkoak diren lanbide profilen garapena eta
bizitza osoko etengabeko ikaskuntza bultzatzea

3.1

• Ingurune berrian eskatzen diren lanbide-arloko eskumen eta profil berriak identifikatzea
• Premia berriei erantzuten dien gaikuntza-sistema baten garapena sustatzea

3.2

• Bizitza osoko ikaskuntza bultzatzea, aldaketa etengabean dagoen testuinguru bati emandako erantzun gisa

Jardunak

1. Ildo Estrategikoa: Berrikuntzari loturiko balioak sustatzea enpresaren eta euskal gizartearen etorkizuneko aurrerabidearen gako gisa

• Gizartea sentsibilizatu eta mentalizatzea berrikuntzak lehiakortasunerako eta bizikalitaterako duen garrantziari buruz
• Haurtzarotik kultura berritzailean heztea
• Berrikuntzaren eta Gizartearen arteko elkarrizketa soziala bultzatzea, aldeko ingurune-baldintzak sortzeko, berrikuntza garatzeko gizartearen ulerkuntzan, onarpenean eta ezagumenduan oinarrituta
• Ikertzailearen lana gizartean balioesteko aukera sustatzea
• Zientzia eta Teknologiaren komunikazioa eta zabalkundea azpimarratzea, karrera zientifikoetara gazte gehiago erakartzeko
helburuarekin

1. EUSKADI BERRITZAILEA

• Gizarteari jakite zientifiko eta teknologikoa transmititu eta zabaltzea, baita ikerketa zientifiko-teknologikoak eragindako berrikuntzak ere, aurrerabide teknologikoak eta jakite zientifikoak gizartean duen zeregina balioetsiz
• Kultura berritzailea bultzatzea genero-ikuspegitik
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2. Ildo Estrategikoa: Ingurune berri baten eskakizunei erantzuteko beharrezkoak diren lanbide profilen garapena eta
bizitza osoko etengabeko ikaskuntza bultzatzea
• Behar diren lanbide-eskumenak eta -profilak identifikatzea ingurune globalean lehiatzeko
• Premia berriei erantzuten dien gaikuntza-sistema baten garapena sustatzea
• Bizitza osoko ikaskuntza bultzatzea, etengabeko aldaketan dagoen testuinguru bati eman beharreko erantzun gisa, antolakundeen premietara egokituriko edukiekin, enpresaren estrategia jendeak bizitza osoan duen lanbide-garapenarekin lotuta.

2. EUSKADI IKASTEN
Ekonomiaren eta gizartearen
arloko emaitzak

• Enpresak
• Sustatzaileak
• Sozietatea (Administrazioa)

II. Berrikuntza-prozesua
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Jakintza
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II.1. Jakintzaren aplikazioa

pertsonak
eta gizartea
Jakintza
transferitzea

Jakintza
sortzea

Deskribapena

Berrikuntzarako euskarria

• Berrikuntza-prozesu honen lehen faseko helburua eraldatzea da, jakintza erabilgarria emaitzetan eraldatzea, hain zuzen ere. Prozesu osoa biltzen du, premien identifikazioarekin, antolakundeek jakintza berenganatzearekin eta jakintza horren aplikazioarekin hasita.

3.1

• Hiru eragile nagusi identifikatzen ditugu: enpresak, sustatzaileak eta gizartea.

3.2

– Funtsezko lekua betetzen dute enpresek berrikuntza-sistemaren barruan, sorturiko jakintza balioztatzeko gai den bitartekoa baitira, ondasunen eta zerbitzuen produkzioan modu gero eta eraginkorragoan erabilita.
– Dena den, jakintza enpresa berrien sorkuntzan ere aplikatzekoa da, egungo produkzio-egitura dibertsifikatze aldera. Hori delaeta, ekintzaileak eta negozio berrien sustatzaile guztiak oro har funtsezko eragileak dira fase honetan.
– Azkenik, berrikuntza Euskadiren garapen ekonomiko eta sozialaren eragile izatea lortzeko, beharrezkoa da gizarte guztiak
sortzen den jakintza guztia asimilatzeko gaitasunak garatzea eta horiek bizitzaren eta ongizatearen kalitatea hobetzeko
aplikatzea.

Enpresek berrikuntza txertatu
behar dute beren negozioereduan

• Funtsezko gaietako bat zera da, antolakundeen berritzeko gaitasunaren gain zer elementuk eragiten duten zehaztea, honako
hauekin baitaude lotuta:
– negozio-aukera berriak ezagutzeko aukerarekin (informazio estrategikoa baliatzea),
– aukera horiek baliatzeko beharrezkoa den jakintza identifikatzearekin,
– jakintza horiek sortu edo erakartzeko gaitasunak garatzearekin,
– jakintza hori emaitzetan eraldatzeko gai den antolakunde bat garatzearekin.
• Abiapuntutzat elementu horiek hartuta, antolakunde berritzaileen antolamendu eta kudeaketan nabarmentzekoa zera da, pertsonak direla gakoa, ideiak eta konponbideak ekartzeko haien gaitasuna eta jakintza eskuratzeko eta ikasteko haien gaitasuna; izan
ere, horietan oinarritzen da haien autonomia eta sorkuntza, eta lidertzan oinarrituriko zuzendaritza eskatzen du horrek guztiak.

Berrikuntzaren sustapenak
antolakundearen kanpoko
alderdien gain eta kanpoko
aldagaien gain jardutea
eskatzen du

• Antolakunde horiek hainbat printzipiotan oinarritu behar dute beren kudeaketa, hala nola honako hauetan:
– Emaitzei begiratzea
– Bezeroei begiratzea
– Lidertza eraldatzailea
– Pertsonen garapena eta inplikazioa
– Prozesu eta gertakarien araberako kudeaketa
– Ikaskuntza eta berrikuntza
– Erantzukizun soziala
– Aliantzen garapena
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• Antolakundeek printzipio horiek nola asimila ditzaketen eta beren antolakundeak antolakunde berritzaileetan nola eralda ditzaketen aztertzeko hainbat elementu hartu behar dira kontua.
– Kudeaketako eredu aurreratuen erabilera-maila. Enpresek berrikuntza txertatu behar dute beren negozio-ereduan, enpresan berrikuntzarako gaitasuna sortzeko lagungarriak diren praktika berrien bidez, gauzak egiteko enpresen moduan funtsezko aldaketak ezartzea ere ahalbidetuko dutenak.
– Informazioaren eta Komunikazioen Teknologia berriak (IKTak) lehiakortasuna hobetzeko tresna gisa erabiltzea. Berrikuntza sistemari gagozkiola, IKTek zeregin erabakigarria dute, giza jardueraren esparru guztietan eragiten baitute eta jakintza sortzeari eta eskuratzeari dagokionez ere funtsezko eragina baitute, baita enpresetan negozioak eta transakzioak egiteari
dagokionez, jendearen ongizateari dagokionez, eta jendeak bere artean eta botere publikoek herritarrekin harremanak izateko
moduari dagokionez ere.
– Enpresen berrikuntza-maila. Egungo berrikuntza-inkestek adierazten dutenari jarraiki, enpresek beren prozesuetan eta beren produktuetan aldaketa esanguratsuak sartzeko gaitasunaren arabera neurtzen da berrikuntza-maila.
– Jakintza-intentsitatea produkzio-egituran. Euskadik jauzi estrukturala egin eta ekonomia aurreratuenekin batera egon
nahi badu, ez da nahikoa enpresen ahalegin berritzailean hazkunde begetatibo normala izatearekin. Behar-beharrezkoa da produkzio-egitura aldatzeko jokaleku bat taxutzea, non jakintzaren sektore intentsiboenek garrantzi erlatibo handiagoa izango duten. OTEBak (Oinarri Teknologikoa duten Enpresa Berriak) sortzea funtsezko elementua da jakintzan oinarrituriko ekonomia baten garapenean.

IKTek funtsezko eragina dute
jakintza sortzeari eta
eskuratzeari dagokionez

Enpresen berrikuntza produktueta prozesu berrikuntza gisa
neurtuta

• Azkenik, badira bi aldagai kontuan hartu beharrekoak jardunak diseinatzerakoan:

3.1

– Tamaina; izan ere, enpresak zenbat eta tamaina txikiagoa izan, berritzeko joera txikiagoa izango du, eta, aitzitik, tamaina handiagoa den neurrian, enpresak berritzaile izateko aukera handiagoak izango ditu, eta
– Sektorea; izan ere, jakintzari dagokionez, sektorea zenbat eta gutxiago intentsiboa izan, orduan eta berritzeko joera txikiagoa
izango du.

3.2

Azterketa
Kudeaketa-eredu aurreratuen erabilera-maila.
• Euskal enpresek ahalegin handiak egin dituzte beren kudeaketa-ereduak eraldatu eta inguruneko premia aldakorretara egokitzeko, eta badira enpresa bikainak kudeaketako sistema aurreratuak erabili eta teknologian eta kalitatean funtsezko aldaketak
egiten dituztenak, baita beren barne antolamenduko ereduetan ere.
Historiari gagozkiola,
ingurunearen premia
aldakorretara egokitzen jakin
izan dute euskal enpresek

• Egindako ahalegina gorabehera, antolamendu-ereduen eraldaketa bidean aurrera egiten jarraitu behar da, batez ere ETEei eta
mikroenpresei gagozkiela, betiere eraginkorragoak eta lehiakorragoak izango badira.
• Lankidetza publiko-pribatuak Kalitatea Sustatzeko Euskal Fundazioa, gaur egun Euskalit, sortzea ahalbidetu zuen, euskal gizartearen eremu guztietan, (ekonomiaren, osasunaren, hezkuntzaren eta abarren arloko sektoreetan) Erabateko Kalitatearen kultura garatzeko helburuarekin.
• Urteotako lanaren fruitu, euskal antolakundeek EFQMren European Quality Award (EQA) sailkapenean lorturiko ezagumenduak kasu bakarra dira Europan gure dimentsioa kontuan izanda, 9 europar sari, 5 finalista, 24 urrezko Q eta zilarrezko 116 Q lortu baititugu.

Berrikuntza kudeaketa ereduetan
txertatzea, batez ere ETEetan eta
mikroenpresetan

• Egindako bidea kontuan hartzekoa da, zalantzarik gabe, baina aurrera jarraitu behar dugu ETEek eta mikroenpresek beren antolamendu-ereduak eralda ditzaten, eta kudeaketa-erreminta berriak txerta ditzaten, eraginkorragoak eta lehiakorragoak izan
nahi badute.
• Egiteke dagoen lanaren adierazgarri, eta hainbat azterlanen arabera, euskal zuzendarien prestakuntzako eskaera-mailak erlatiboki baxua izaten jarraitzen du, eta horrek berrikuntza ez-teknikoaren txertatze prozesua mantsotzen du.
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• Hori dela-eta, negozio-ereduetan berrikuntza txertatzearen alde egin behar dugu, kudeaketaren bikaintasun printzipioak alde batera utzi gabe eta ikuspegi berriak txertatuta, hala nola garapen iraunkorreko emaitzak sortzearen aldeko apustua, betiere
Erantzukizun Sozialaren printzipioak kontuan izanda.

IKTen erabilera-maila lehiakortasuna hobetzeko tresna gisa
• Azken bost urteotan Euskadik jauzi handia egin du teknologia berriak gizartean oro har eta enpresan bereziki txertatzeko. Horrela, ekipamenduari buruzko adierazleak Europako batez bestekotik hurbil daude, gizarteari zein enpresei gagozkiela.

Euskadik jauzi handia egin du
teknologia berriak txertatzeari
dagokionez

• Gaurdaino egindako ahaleginak IKTen erabilera eremu guztietan hedatu, horri buruz sentsibilizatu eta zabaltzea izan du aztergai, Administrazioarentzat, gizartearentzat eta enpresentzat jardun bereziak bilduta.

Euskal enpresen berrikuntza-maila
Enpresen % 30 baino gehiago
berritzaileak dira, eta ehunekoa
handiagoa da industrian
zerbitzuetan baino

• 10 langile edo gehiago dituzten enpresen % 31,9 (betiere egoitza soziala Euskadin badute) berritzaileak izan dira 2002-2004
aldian, eta ehuneko hori 2001-2003 aldiko % 32,1a baino zertxobait txikiagoa da. Ehuneko hori % 36ra ere iristen da industriasektoretan, eta gutxitu egiten da, aldiz, zerbitzu-sektore jakinetan (% 19,6 merkataritzan eta konponketa zerbitzuetan, % 25,5 zerbitzu pertsonaletan eta % 26,2 ostalaritzan).

3.1

• Erabilitako estatistikak produktu- eta prozesu-berrikuntzari buruzkoak soilik badira ere, azpimarratzekoa da berrikuntza hori bestelako beste zenbait berrikuntza baino askoz ere handiagoa dela —hala nola marketin-arloko berrikuntzak, merkaturatzearen arlokoak, antolamenduaren arlokoak eta abar—, arrazoi kulturalak tarteko, eta hori ere kontuan hartzekoa da, horrelako berrikuntzek garrantzi handia baitute bigarren eraldaketa ekonomiko nagusi honetan.

3.2

• Euskadin, maila teknologiko handiagoa duten sektoreek —manufakturei zein zerbitzuei dagozkienek— produktu-berrikuntza
gehiago egiten dute, eta sektore tradizionalagoetan, aldiz, prozesu-berrikuntzak du konparatiboki garrantzi handiagoa.

Enpresa talde bateko kide izatea
mesedegarri da berrikuntzari
begira

• Euskal enpresek produktuei txertaturiko berrikuntza-maila baxua dute, eta produktu berrien salmentak negozio-zifraren %
1,21 dira merkatuarentzat.
• Manufaktura-enpresak Euskadiko enpresa berritzaileen guztirakoaren 2/3 dira, eta zerbitzu-enpresak, aldiz, gainerako herena
baino ez dira.
• Enpresa handietako berrikuntza-gastua (% 42) Estatuarena baino txikiagoa da (% 5) eta Europaren % 80tik oso urrun dago;
enpresa talde batekoa izateak eragin positiboa du enpresaren izaera berritzailean eta enpresaren ahalegin ikertzailean. Euskal enpresa berritzaileen % 25 enpresa taldeko kide dira, eta Estatuko batez bestekoa, aldiz, % 20 da.
• Enpresek ez dute informazio estrategikoa atzemateko sistemarik, eta, bereziki ETEek zailtasunak dituzte beren premiak identifikatzeko eta jakintzara ekartzeko.
• Enpresek adierazten dutenez, enpresa bera da informazio-iturri nagusia enpresan bertan berrikuntzak egiteko garaian,
beste eragileen aurretik, hala nola Ikerketarako Zentro Publikoak (IZPak), Unibertsitatea edo zentro teknologikoak.

Informazio estrategikoan
gaitzeko sistemarik eza
enpresetan, batez ere ETEetan

Gure produkzio-egituraren jakintza-intentsitatea
• Euskadiko produkzio-egituran intentsitate teknologiko ertain-handiko sektoreak dira nagusi, eta horrek mugatzen du I+G+Bko
ahalegina eta prozesuan inplikaturiko eragileen kopurua.
• Horretaz gain, enpresa-dimentsioak zehazten ditu lankidetza-ereduak. Manufaktura-industrian, enpresa handiek laguntza handiagoa ematen dute ETEek baino. ETEen % 12,4k (1998ko datuen arabera, erabilgarri dauden azkenak) laguntzen du berrikuntzajardueretan, eta datu horrek nabarmen gainditzen ditu EBri eta Estatuari dagozkienak (% 9,15 eta % 4,4, hurrenez hurren).
• Euskadin enpleguaren % 36 jakintzako sektore intentsiboei lotuta dago, eta, horren arabera, Jakintzan oinarrituriko Ekonomi gisa kontuan hartua izatearen atarian jartzen du oraindik ere (horretarako ezarritako atalasea % 40ean ezarrita dago).
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Ildo estrategikoak

3. Ildo Estrategikoa: Euskal antolakundeen berrikuntza sistematikoa eta kudeaketako bikaintasuna sustatzea

• Antolakunde berritzaileak sustatzea; berrikuntza-prozesua antolakundearen sistematikan bilduta dago bertan, pertsonen
sormena bultzatzeko inguruneak sortze, eta ideiak produktu eta zerbitzu albait bizkorren eta eraginkorren bihurtzeko sistemak
garatze aldera.
• Lidertza-gaitasunak eta zuzendaritza-trebetasunak garatzea antolakundeetan. Zuzendariek funtsezko zeregina hartu behar dute beren gain beren antolakundeen eraldaketan, ingurune ekonomiko berri bat kudeatzeko prestatu behar dira, eta gero
eta betekizun handiagoekin gizartearen aldetik iraunkortasunari dagokionez.

4. Ildo Estrategikoa: IKTak erabiltzea lehiakortasuna hobetzeko tresna gisa

• IKTak negozio-prozesuetan txertatzeko aukera sustatzea, barrukoetan (plangintza eta produkzioa) zein kanpoko (erosketak
eta salmentak) eta antolamenduzkoetan (merkatua) enpresen lehiakortasuna hazteko eta bizkortzeko.

3.1

• IKTen erabilera sustatzea enpresa txikietan enpresaren lehiakortasuna hobetzeko tresna gisa, jakintzako eta zerbitzuetako prozesu intentsiboen garapena ahalbidetuz ingurune orokor batean, baita balio-katearen eraginkortasuna hobetzea
ere.

3.2

• e-Administrazioaren zeregin traktorea indartzea izapideekin loturiko jardueretan, enpresen berrikuntza eta haien lehiakortasunaren hobekuntza sustatze aldera.

5. Ildo Estrategikoa: Euskal enpresa-sarearen gaitasun berritzailea indartzea

• Euskal enpresek produktu berriak garatzeko duten gaitasuna indartzea, gero eta globalizatuagoa eta lehiakorragoa den
merkatu batean bereizteko aukera izan dezaten.
• Enpresa berritzaileen oinarria haztea produktuari, prozesuari, merkatuari eta antolamenduari dagokionez, arreta berezia
eskainiz honako segmentu hauei:
– Arreta berezia ematea ETEei, berritzeko zailtasun handiagoak baitituzte.
– Zerbitzu-enpresetan berrikuntza indartzea, berariazko orientabideekin turismo- eta merkataritzasektorerako.
– Berrikuntza sustatzea sektore tradizionaletako enpresetan
• Honako gaitasun hauek berrikuntza-palanka gisa erabiltzea
– Euskadin dauden enpresa talde handiek duten trakzio-gaitasuna beren inguruneko enpresetan berrikuntza sustatzeko
– Erosketa publikoak enpresen produktu eta zerbitzu berriak bultzatzeko duen zeregina baliatzea
• Enpresen, eta batez ere ETEen, esku jartzea informazio estrategikoa baliatzea ahalbidetuko dieten mekanismoak berrikuntzako aukera berriak errazago identifikatzeko (behatoki estrategikoa, zaintza eta prospektiba).
• Enpresen eta bestelako eragileen arteko lankidetzak ezartzeko aukera bultzatzea baterako jarduera berritzaileak garatzeko.
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6. Ildo Estrategikoa: Jakintzako produkzio-egitura intentsibo baterantz aurrera egitea

• Ingurune egoki bat ezartzea, intentsitate teknologiko altuko sektoreetan enpresa-jarduera berriak erakarri eta ezartze
aldera
• Oinarri teknologikoa duten enpresa berriak (OTEBak) sortzeko aukera bultzatzea, espiritu berritzailearen aldeko ingurunea bermatuz, aldeko zerga-araudiarekin, finantza-sektorearen babesarekin eta garapen-politika egokiarekin, eta betiere elkartze-foro egokiak ezarriz gizabanako berritzaileenen eta finantza-sektorearen artean.
• Sektoreak garatzea industria tradizionalaren bilakaeratik eta dibertsifikaziotik abiatuta, egungo sare ekonomikoaren eta
berrikuntza-sistemaren gaitasuna eta esperientzia abiapuntutzat hartuta.
• Etorkizuneko jakintzako sektore intentsiboetako jarduera berriak agertzeko aukera sustatzea, laguntzako estrategia integralak biltzen dituzten ekimen publiko-pribatuen bidez, giza baliabide espezializatuen prestakuntzatik, azpiegitura teknologikoak sortzetik, laguntza-tresnak sortzetik, eta abarretik abiatuta.

Jardunak

3.1
3.2

3. Ildo Estrategikoa: Euskal antolakundeen berrikuntza sistematikoa eta kudeaketako bikaintasuna sustatzea

• Enpresak sentsibilizatzea lehiakortasunaren oinarri gisa duten berritzeko premiari buruz
• Enpresen berrikuntza sistematikoa sustatzea haien gaitasun berritzailea areagotzeko

3.1. INNOVA!!!!

• Enpresek interes-taldeekin dituzten harremanetan gizarte- eta ingurumen-dimentsioa ere gaineratzeko aukera sustatzea
• ETEetako langileen gaikuntza hobetzea berrikuntzaren kudeaketarako

• Zuzendari prestatu eta motibatuak izatea antolakundeak eraldatzeko, esparru lehiakor berriaren eskakizunen arabera
• Euskal enpresen zuzendarien eta kudeatzaileen lidertza-gaitasunak eta zuzendaritza-trebetasunak garatzea enpresaren kudeaketa lehiakorrean, eredu eta erreminta berrien hedapena eta ezarpena bultzatzeko haien antolakundeen kudeaketan

3.2. KUDEATZAILE BIKAINAK

• Zuzendarien arteko jakintzen eta iritzien elkartrukea bultzatzen eta errazten duen ingurune bat sortzea

4. Ildo Estrategikoa: IKTak erabiltzea lehiakortasuna hobetzeko tresna gisa

• ETEaren negozio-estrategiara IKTak gaineratzeko aukera bultzatzea, hobekuntza lehiakorreko tresna gisa
• Administrazioaren trakzio-gaitasuna erabiltzea enpresekiko harreman-prozesuei laguntzeko, teknologia aurreratuak erabilita
(sinadura elektronikoa, Internet, eta abar)

4. IKTak LEHIAKORTASUNERAKO
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5. Ildo Estrategikoa: Euskal enpresa-sarearen gaitasun berritzailea indartzea

• Berritzeko eginkizuna sendotzea euskal enpresaren barruan, merkatuan duen lehiakortasunaren elementu erabakigarri gisa
• Euskal enpresa-sektorearen kualifikazio teknologikoa bultzatzea, betiere produkzioaren balio erantsia areagotzeko eta, bereziki, produktu berriak garatzeko, osagai teknologiko handiko negozio-linea lehiakor berrietarako dibertsifikazioa bultzatuko dutenak
• Egungo produktuen hobekuntza eta prozesu berrien garapena bultzatzea, bai produkzio-prozesuena, bai kudeaketa-prozesuena, betiere Planean adierazitako sektore eta esparru teknologikoekin lerrokatzen badira
• Proiektuen inbrikazioa enpresen berrikuntza globaleko planteamenduan
5.1. MADE IN EUSKADI
• Lankidetza-esparru esplizituak sustatzea enpresa-arloko kluster, elkarte eta taldeen artean proiektu estrategiko eta berritzaileak aurrera eramateko
• I+Gko eginkizuna bultzatzea euskal enpresaren estrategiaren barruan Euskadik ikerketaren eta garapen teknologikoaren arloan dituen zerga-gaitasunak bultzatuta
• Jaurlaritzaren erosteko gaitasuna erabiltzea honako hauetarako:·
– Euskal enpresen berrikuntza- eta lehiakortasun-mailan eragiteko
– Enpresetan ingurumen-arloko alderdiak, gizarte-alderdiak eta alderdi etikoak sustatzeko

3.1
3.2

• Euskal enpresen jakintza-premiak identifikatzea, horretarako laguntza sistema bat sortuz, eta lurraldearen, sektorearen eta
bezero/hornitzailearen hurbiltasuna kontuan izanda
• Enpresei informazio estrategikoa baliatzeko aukera erraztea, erabakiak hartzeko prozesuaren hobekuntza ekarriz

5.2. BEHATOKI ESTRATEGIKOAK

• Sektoreen esku jartzea zaintza- eta prospektiba-mekanismoak, haien lehiakortasuna indartzeko elementu gisa
• Klusterren gaitasuna garatu eta sendotzea berrikuntza-sistemaren funtsezko elementu gisa

6. Ildo Estrategikoa: Jakintzako produkzio-egitura intentsibo baterantz aurrera egitea

• Euskal industria-sarearen dibertsifikazioa bultzatzea teknologiako sektore intentsiboetako enpresa berriak (OTEBak) sortuta
• Zenbait erakunde-ekintza abiarazi eta horiek egiteko bultzada ematea, ZTBESko eragileen, ekintzaileen eta inbertitzaileen arteko elkarraldiak sustatzearekin loturikoak, spin-off sortzeko ingurune-baldintza egokienak sortze aldera

6.1. OINARRI TEKNOLOGIKOA
DUTEN ENPRESAK SORTZEA

• Arrisku-kapitala indartzea hasierako faseetan (hazia eta abiaraztea) dibertsifikazio-proiektu horien garapena finantzatzeko
bide gisa

• Euskal industria-sarearen dibertsifikazioari laguntzea, arreta berezia emanez intentsitate teknologiko altua duten jardueraarlo estrategikoei

6.2. DIBERTSIFIKAZIOA ETA
TRAKZIOA

• Produktua dibertsifikatzeko aukera berrien azterketan, produktuaren hobekuntzan eta merkatu bezeroen zabalkuntzan sakontzea, sektore tradizionalei gagozkiela
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II.2.- Jakintza-transferentzia
Ekonomiaren eta gizartearen
arloko emaitzak

Deskribapena

Jakintza
aplikatzea
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• Berrikuntza-prozesuaren fase honetako helburua zera da, jakintza aplikatu behar duten eragileei sortu den jakintza hori transferituko zaiela ziurtatzen duten mekanismoak ezartzea, jakintza hori emaitzetan eraldatzeko.

pertsonak
eta gizartea

Jakintza
transferitzea
• Zerbitzu aurreratuen sektorea
• Zentro teknologikoak
• LHko eskolak
• Tranferentzia Bulegoak
(IETBak)
• Unibertsitatea

• Azken urteotan jakintza sortzeko sistema sendotu da, baina, dena den, enpresa sareak ez du jakintza erabilgarria nahiko erabiltzen, eta hori funtsezkoa da jakintzaren transferentzia-faseari sakon ekiteko.

Jakintza
sortzea

Berrikuntzarako euskarria

• Jakintza transferitzeko bi formula bereiziko ditugu:
– Zabalkundea: enpresetako langileei informazioa eta prestakuntza ematea jakintza berengana dezaten eta antolakundeetan
txerta dezaten. Enpresek prestakuntza hori jaso dezakeen langilerik ez badute, kanpoko langileak gainera ditzakete, betiere behar duten berariazko prestakuntza jaso badute. Zentro Teknologikoak, Unibertsitatea eta Lanbide Heziketako Eskolak dira eginkizun hori esleitu beharreko eragileak. Horrek proiektuekin lorturiko jakintza “paketatzea” eskatzen du, jakintza hori banatuko
bada.
– Ezarpena: zuzeneko jarduna enpresetan berritzeko behar duten jakintza berenganatuko dutela errazteko; hori izango da kasurik sarriena tamaina txikiagoko enpresen artean.

3.1

• Ikuspegi berri horretan, zerbitzu aurreratuen sektoreak (3) garrantzi berezia izango du, jakintza transferitzeko funtsezko eragileetako bat izango baita.

3.2

• Jakintza transferitzeko prozesua aztertzen badugu, egoera bat baino gehiago aurkituko dugu:
– Jakintza sortzeko berezko gaitasuna duten enpresek transferentziarekiko mendetasun txikiagoa dute. Gaitasun hori gutxitu
egiten da sektore tradizionalagoetan eta enpresa txikiagoetan.
– Zentro teknologikoekin edo unibertsitatearekin lankidetzan I+Gko proiektuak garatzen dituzten enpresetan, aldi berean gertatzen dira jakintza-transferentzia eta sorkuntza.
– Arazoa noiz sortzen da? Enpresek —batez ere ETEek— berritzeko behar duten jakintza Zentro Teknologikoetan eta Unibertsitatean eskuragarri dagoenean.

Aldeak transferentzia prozesuan
enpresaren tamainaren eta
motaren arabera

• ETEak, batez ere sektore tradizionalenetakoak, berrikuntza-sisteman sartzea premia bat da, berariazko mekanismoak ezartzea
eskatzen duen premia bat, enpresen segmentu horri transferentzia errazte aldera.
• Zerbitzu aurreratuen sektoreko enpresek jakintza-stockaren banatzaile behar dute izan, eta, hortaz, jakintza sortzen duten eragileekin erlazionatu behar dira.

Azterketa
• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko politikak hainbat gaitasun garatu ditu azken 20 urteotan, hainbat mailatan eta euskal enpresaren —eta gizarte osoaren— garapen lehiakorrera bideratuta. Estrategiak I+Gko sistema propio bat eraikitzea bildu du,
enpresa-garapenari eusteko garapen zientifiko-teknologikorako zentroekin, ikasteko prozesuak sortzeko gaitasunarekin, finantzagaitasunarekin, autonomia politikoarekin eta ahalegin berezia eginez produkzio-kultura indartzeko (industria-kultura, hezkuntzasistemarekiko hurbiltasuna, enpresen arteko lankidetza, interfaze-mekanismoak baliatzea, eta abar).

ETEek sorturiko eta eskuraturiko
jakintzaren arteko desoreka

(3)Jakintzako zerbitzu teknologiko intentsiboak (TKIBS) hartzen dira zerbitzu aurreratutzat, ikerketa eta garapenekoak izan ezik, eta honako jarduera hauek
osatzen dituzte: telekomunikazioak, jarduera informatikoak, eta enpresa-zuzendaritza eta kudeaketari buruzko kontsulta eta aholkularitzako beste enpresa-jarduera batzuk, arkitekturako eta ingeniaritzako zerbitzu teknikoak, eta abar.
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• Funtsezko elementua da, halaber, Euskal Berrikuntza Sistemaren eragileen arteko harremana, batez ere enpresek eskaintza zientifiko teknologikoaren eragileekin duten harremana, ideia berrien sortzaile gisa.
• Ildo horretan, aipatzekoa da zentro teknologikoak euskal enpresa-sarea indartzeko lanean aritu direla, eta tresna nagusi eta aitzindaria direla Eusko Jaurlaritzaren berrikuntza-politikan, I+Gko eta jarduera horietan aritzen diren langileentzako gastua Unibertsitateena baino askoz ere handiagoarekin eta hazkunde handiagoarekin, halaber. Dena den, zenbait kasutan zailtasunak atzematen dira enpresetan —batez ere ETEetan eta enpresa tradizionaletan— berrikuntza-premiak eta horiek garatzeko beharrezko
jakintza teknikoa identifikatzeko, eta zentroek zailtasunak dituzte beren jakintza teknologikoak enpresetako berrikuntza-emaitzetara aldatzeko.

Elkar ulertzeko zailtasunak
zentro teknologikoen eta
enpresen artean

• Unibertsitate/enpresa harremanari dagokionez, bi munduen arteko ezjakintasuna handia da, eta horrek zaildu egiten du bi
alderdien arteko harreman malgu eta emankorra. Enpresa gehienek (% 75ek zenbait azterlanen arabera) ez dute harremanik Unibertsitatearekin.
• Harreman eskasa zentro teknologikoen eta zerbitzu aurreratuen sektorearen artean.
• Bitarteko eragileen garrantzia eskualdean edo erregioan (lanbide heziketako eta enpresa-heziketako eskolak, garapen-agentziak, elkarteak, eta abar), batez ere mikroenpresen eremuan, funtsezko zeregina izan baitezakete premien eta jakintzaren zabalkundean eta transferentzian.

Ildo estrategikoak

3.1
7. Ildo Estrategikoa: Jakintza transferitzeko mekanismoak indartzea sistemako eragile guztien artean

3.2
• Eskaintza teknologikoa enpresa-eskaerarekin lerratzea, aukera teknologikoak merkatu-aukerekin uztartzea bultzatuz
• Eragileen arteko konektibitatea areagotzea jendearen mugigarritasuna bultzatuz, oztopoak gainditu ete konfiantza sustatzeko bakoitzaren aukerak hobeto ezagututa
• Enpresek berrikuntza-eskaintzaren zerbitzuak kontratatzeko aukera sustatzea
• ETEei jakintza transferitzeko aukera erraztea mekanismo egokien bidez, hala nola lurraldeko Berrikuntza Zirkuluen, eta horiengandik hurbil dauden eragile berrien zereginaren bidez
• Berrikuntzari laguntzeko zerbitzu aurreratuetako enpresen lehiakortasuna areagotzea, dinamismo handiagoa izan dezaten, nazioarteko sareekin konexioak ezar ditzaten eta kalitatezko aholkularitza eskain deizaieten enpresa guztiei

Jardunak
7. Ildo Estrategikoa: Jakintza transferitzeko mekanismoak indartzea sistemako eragile guztien artean

• Jakintza transferitzeko mekanismoak baliatzeko aukera bermatzea, enpresen egiazko premiak betetzeko, eta euskal enpresen produktuko eta prozesuko teknologia-maila igotzeko, batez ere sektore tradizionaletan
• Gogoetarako guneak sortzea premien identifikazioa sustatzeko, esperientziak konpartitzeko eta baterako soluziobideak bilatzeko

7.1. BERRIKUNTZAKO GUNEAK
ETA ERAGILEAK

• Klusterren gaitasunak garatu eta sendotzea, berrikuntza-sistemaren funtsezko elementu gisa
• Enpresen arteko lankidetza-akordioak sustatzea berrikuntza sustatzeko bide gisa

69

• Enpresek beren enpresa hornitzaileen gain duten trakzio-eragina baliatzea, ETEetan hobekuntza eta berrikuntza sartzeko
tresna gisa
7.2. HORNITZAILEEN GARAPENA

• Hornitzaileetan sorturiko ideia berritzaileak batera garatzea ahalbidetzen duten mekanismoak sartzea
• Euskadin dauden enpresa talde handien trakzio-gaitasuna indartzea, haien inguruneko enpresetan berrikuntza sustatzeko

• Berrikuntzari laguntzeko zerbitzu aurreratuetako enpresen lehiakortasuna areagotzea, euskal enpresa-sarearen premiei arreta bikaina emanez

7.3. ZERBITZU AURRERATUAK

II.3. Jakintza sortzea
Deskribapena
• Prozesu berritzailearen fase honen helburua sistemak eskaturiko jakintza sortzea da, bi gunerekin:
– Oraina atxikitzea: enpresek beren lehiakortasuna atxikitzeko behar duten jakintza sortzea.
– Etorkizuna sortzea: gure sarea jakitzan intentsiboagoak diren sektoretarantz dibertsifika dadin bultzatzeko, beharrezko jakintza garatzea

3.1

• Jakintzaren sorkuntzak eraginpean hartzen dituen arlo nagusiak honako hauek dira:

3.2

– I+Gko jardueretan aritzen den giza kapitala funtsezko elementua da, ez baitago ikertzailerik gabeko ikerketarik. Enpresetan
langile ikertzailea edo doktoratuak izatea lagungarria gerta liteke giza kapitalaren asimilazio gaitasunerako eta berrikuntzen
aplikaziorako
– I+Gko ahalegina eta sistemaren produktibitatea, batez ere argitalpen zientifikoen kopuruan neurtua, alde batetik, eta patenteen kopuruan bestetik.
– Enpresa-sektorearen barruan eginiko I+Ga
– Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarea osatzen duten eragileak eta sistemarentzat baliagarria den jakintza sortzeko duten gaitasuna

Ekonomiaren eta gizartearen
arloko emaitzak

Jakintza
aplikatzea
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z
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pertsonak
eta gizartea
Jakintza
transferitzea

Jakintza
sortzea
Berrikuntzarako euskarria

• Unibertsitatea
• Zentro Teknologikoa
• Ikerketako Zentro Publikoak
• Enpresa-arloko I+Gko
unitateak
• Zerbitzu aurreratuen sektorea
• Enpresak

Azterketa
Giza kapitala
• Euskadin dauden I+Gko guztirako langileak 11.925 izan dira 2004an (2003an baino % 5 gehiago izan dira), hots, biztanleria okupatuaren milako 12,8 (Europako batez bestekoaren gainetik), eta ikertzaileak, aldiz, milako 8 dira (Estatuaren milako 5,6 gainditzen du, baina Europako batez bestekoaren azpitik dago).
• Emakumeek I+Gan duten parte-hartze mailak goranzko joera adierazten du, l+Gko langileen % 29,5etik % 30,5era igaro baita 2002tik 2003ra bitartean.

Ikertzaile berriak xurgatzeko
duen gaitasuna areagotu behar
du Euskal Berrikuntza Sistemak

• Jada prestaturiko zientzialari eta teknologoen gero eta kopuru handiagoak eskaintzen dituen aukera lehiakorrak baliatzeko aukera eta mugigarritasuna baldintzatzen ditu Euskal Berrikuntza Sistemaren malgutasun eskasak.
• Ildo horretan, Euskal Unibertsitateak Zientzia eta Teknologian giza baliabideak xurgatzeko indarra galdu du, Euskal Berrikuntza Sistema osoarekiko zein beste herrialde eta eskualdeekiko (% 1,7, eta Euskal Berrikuntza Sistemak % 8,8, eta Finlandiak % 12).
• Produkzio-egituraren osaera, enpresen dimentsioa eta ikertzaileen balioespen eskasa dira euskal enpresa-sistemak ikertzaileak hartzeko duen gaitasuna mugatzen duten alderdi nagusiak.
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I+Gko ahalegina eta sistemaren produktibitatea
• I+Gko gastuaren proportziorik handiena enpresei eslei dakiekeen Europako herrialdeen taldean dago Euskadi (BPGaren %
1,14 2004an). Zentro Teknologikoek aurrera eramandako I+Gko gastuaren ekarpena deskontatzen bada, % 0,93an gaude. Dena
den, enpresa-ahalegin hori enpresa gutxi batzuetan dago bildu-bildua.
• 2001ean, I+Gko jarduerak dituzten enpresen % 12k gutxi gorabehera zituen 5 DOB (Dedikazio Osoko Baliokideak) ikertzaile
edo gehiago. Euskadi osoko I+Gko gastuaren % 75 gauzatzen du kolektibo horrek.
• Enpresek gauzaturiko I+Gko gastuak goranzko joera izan du 1994tik gaurdaino, intentsitate ertain eta altuko sektoreek bultzatuta.

Enpresak dira Euskal Berrikuntza
Sistemaren protagonista
nagusiak I+Gko gastuaren
gauzatze eta finantziazioan

• Patentatze-jarduerak Estatuaren batez bestekoa baino maila apur bat handiagoak ditu, baina Europako batez bestekoak baino
nabarmen txikiagoak: enpresen guztirakoaren % 22,1ek patenteren bat edo bestelako babes-metodoak erabili ditu. Euskadin dagoen sektore-egitura berari zor zaio batez ere egoera hori, maila teknologiko altuko enpresen presentzia txikiarekin, eta, baita ere,
patentatze-kulturarik ez izateari eta horrek dakartzan abantailak argi eta garbi ez ezagutzeari.
• Euskadik I+Gko ahalegin handia egin du azken hamarkadan, oraindik Europako batez bestekoaren azpitik eta Lisboako helburuetatik urrun badago ere. Euskal eragile zientifiko-teknologikoen multzoak I+Gko gastuen % 36 gauzatzen du gutxi gorabehera,
eta zifra hori Espainian lorturikoa baino txikiagoa da (% 45), baina Zientzia eta Teknologian lider diren zenbait herrialderena baino
handiagoa, hala nola Finlandia (% 28).
• Eragile zientifiko-teknologiko nagusiek (Unibertsitateak eta Zentro Teknologikoak) euskal patentatzaileen taldean duten garrantzi erlatiboa oso txikia da, sorturiko patenteen guztirakoaren bosten bat baino gutxiagorekin. Produktibitate txiki hori inguruneko hainbat elementuren araberakoa da; hain zuzen ere, eginiko I+Garen kalitatearekin, eta ikerketa zientifikoaren emaitzak
argitaratzeari ematen zaion motibazio eta ezagumendu eskasarekin loturiko elementuen araberakoa.

3.1
3.2

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarea
• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareak (ZTBES) aurrera egin behar du bikaintasun-maila handiagoak lortzeko, jakintzaren merkatu globalean bizirauteko erreminta baita.

Aurrera egin behar da
bikaintasun-maila handiagoak
lortzeko

• Berrikuntzarik izateko, sorturiko jakintza enpresen eskaera teknologikoarekin (gero eta sofistikatuagoa dena) lerratu behar da.
• Euskal Berrikuntza Sistema berriaren erreferentzia gisa, egin dituzte jada lankidetzako egitura egonkorrak sortzeko pausoak Ikerketa Kooperatiboko Zentroen (IKZak) bidez. IKZen bultzadaren bidez bikaintasun zientifikoaren eta emaitzen merkataritza-ustiapenaren artean oreka duten erakunde malguak sendotu nahi dira.
• Ikerketa-zentro publikoek garrantzi erlatibo txikiagoa dute Euskadin, sare publikoaren ikerketa-jarduera Madrilen zentralizatuta
baitago. Ildo horretan, euskal erakundeek beren komunitate zientifikoaren garapen librea bultzatzeko, Zientzia eta Teknologiaren
esparruan nahierara jarduteko duten ahalmena zinez aintzat hartzen dela biltzen du Gernikako Estatutuak.

IKZak: erakunde malguak,
bikaintasun zientifikoaren eta
emaitzen merkataritza
ustiapenaren artean oreka
dutenak

• Unibertsitateak garrantzi espezifiko oso txikia du Euskal Berrikuntza Sisteman. Sistema zientifiko-unibertsitarioak eginiko
I+Gko ahalegina BPGaren % 0,26 da, Europako eta Estatuko batez bestekotik urrun.

Ildo estrategikoak
8. Ildo Estrategikoa: Ikeertzaileen stock bat edukitzea

• Ikerketa lan-jarduera gisa hartzen duen jendearen ehunekoa handitzea, EBrekin bat egitea ahalbidetzen duten mailak lortzeko.
• Genero-dimentsioa zientzia, teknologia eta berrikuntzarako estrategian txertatzea, eremu horretan diskriminazioa saihesteko eta haren potentzial osoa baliatzeko sistema osoa garatu eta I+G+Bko giza kapitala ugaritzeko.
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• Ikertzaileak xurgatzeko sistemaren gaitasuna hobetzea, arreta berezia eskainiz Unibertsitateari.
• Onenak atxikitzeko oinarriak ezartzea eta jakintzaren merkatu globalean onenak erakartzeko gai izatea, bikaintasuneko
ikerketa estrategiko bat bultzatuta eta nazioartean sona duten zentroak garatuta.
• Doktoregai eta doktoreentzako beka-sistema definitzea, nazioartean izen handiko erakundeetan prestakuntza-programa bat
finantzatuko duena.

9. Ildo Estrategikoa: Euskal berrikuntza-sistemaren produktibitatea hobetzea

• Jakintza originala sortzearen aldeko apustua egitea enpresa-aplikaziorako eremu teknologiko eta ez teknologikoetan.
• Programa-kontratuen eredu berri bat ezartzea euskal berrikuntza-sistemaren eragileekin, emaitzak lortzea eta horiek enpresa-aukera berriak merkaturatzearen eta sortzearen bidez ustiatzea lehenetsiko duena.
• Ikerketa Zentro Kooperatiboak sustatzea, ildo estrategikoei lotuta jakintzako jarduera intentsibo berriak sortzeko.
• Ikerketara bideraturiko fondoak handitzea Zientzia eta Teknologiako eskumenak transferitzea eskatuz, arlo horretan Euskadik egiten duen ahaleginarekin alderatuta, ikerketako zentro publikoek Euskadin duten presentzia eskasa konpentsatzeko
moduan.

3.1

• Unibertsitatearen bikaintasun-maila handiagoa sustatzea, bere gain har dezan Euskal Berrikuntza Sisteman jakintza-sortzaile gisa dagokion zeregina.

3.2

• Bikaintasun-zentroak edukitzea, ezaugarritzat honako hauek izango dituztenak: kalitate kontrastatuko masa kritiko bat,
kanpo-konektibitatea eta lankidetzaren bidezko erakarmena, espezializazioa eta nazioartekotzea. Ildo horretan, Zientzia Handiko azpiegitura baten aukera jauzi kualitatiboa izan liteke.

10. Ildo Estrategikoa: Ikerketa eta enpresa-garapena sendotzea gaitasun-iturri gisa

• Enpresa-arloko I+Gko unitateen garapena babestea, betiere enpresa-ingurunearekin elkarreragiten badute.
• Enpresan ikertzaileak eta doktoreak txertatzeko aukera sustatzea, enpresa-sarea lehentasunezko harrera-sektore gisa
hartuta.
• Enpresen arteko lankidetza bultzatzea I+Garen garapenean, eragileen arteko konektibitatea eta erlazioa bultzatzen duten
foro egokiak ezarriz.

Jardunak
8. Ildo Estrategikoa: Ikertzaileen stock bat edukitzea

• Euskadin giza kapital kualifikatuko oinarri zabalago bat edukitzea, etengabeko gaikuntza eta kualifikazioko asmo handiko prozesu integralaren bidez, giza kapitalaren stocka etapa berri baten ondoriozko aldaketa etengabeetara egokituz, non jakintzak
gero eta zeregin funtsezkoagoa duen.
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• Prestakuntza espezializatuko programa batzuk ezartzea; planteamendu global bat tarteko, ikertzaile baten goi-mailako prestakuntzako hasierako faseekin hasi eta jada finkaturiko ikertzaileen espezializazioa eta upgradinga ere biltzen dute.
• Mugigarritasuna babestea, esperientzien elkartrukea, gaitasunen aprobetxamendu hobea, eta Euskal Berrikuntza Sistemaren
eta nazioarteko ikerketa-nodoen ikuspegi integralago bat bultzatzeko.

8. IKERTU EUSKADIN

• Karrera profesional baten garapena bermatzea eremu zientifiko-teknologikoan: teknologoak eta ikertzaileak erabat txertatzea
Euskal Berrikuntza Sisteman, ZTBESan zein I+Garekin konprometituriko enpresa berritzaileetan.
• Talentua berreskuratu eta erakartzea (ikertzaile senior bikainak eta gazte ikertzaile apartak).

9. Ildo Estrategikoa: Euskal berrikuntza-sistemaren produktibitatea hobetzea

• Jakintza originala sortzea enpresa-aplikazioaren eremu teknologiko eta ez teknologikoetan, Euskal Berrikuntza Sistemaren
eragileentzako baliagarria izango bada.
9. JAKINTZA FOKALIZATUA

• Ikerketa-arlo zientifiko-teknologikoetan bultzatzea jakintzan oinarrituriko ekonomia bat garatzeko.
• Eskaintza integrala eta bikaintasunekoa eratzea espezializazioaren eta Sareko eragileen arteko lankidetzaren bidez, gero eta
sofistikatuagoa den enpresen eskarera teknologikoarekin lerratua.

3.1
10. Ildo Estrategikoa: Ikerketa eta enpresa-garapena sendotzea gaitasun-iturri gisa

3.2

• Euskal enpresa-sarean I+G+Bko jarduerak sustatu eta bultzatzea, fabrikazio prozesuak, antolamendu-sistemak eta sistema
logistikoak garatzeko eta jakintza kudeatzeko, teknologia berriak onartzea dakarten proiektuak bereziki kontuan hartuta.
10. EUSKADI+G+Ba

• Berrikuntzari estaldura integrala eskaintzea, funtsezko gakoetako bat baita enpresek aurrera egin dezaten konplexutasun
handigoa izate aldera eta balio erantsi handiagoa sortze aldera.
• Ikertzaileak eta teknologoak enpresetara gaineratzeko aukera babestea.

III. Berrikuntzari eusteko sistema
Ekonomiaren eta gizartearen
arloko emaitzak

Deskribapena
Jakintza
aplikatzea
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• Berrikuntzak aldeko ingurune-baldintzak eduki behar ditu, eragileentzat lagungarri izango direnak jarduera berritzaileak gauzatzerakoan.

pertsonak
eta gizartea

• Euskal berrikuntza-sistemak honako eragile hauek biltzen ditu, besteak beste, sistemaren beraren garapenari laguntzeko:

Jakintza
transferitzea

– Administrazioak funtsezko zeregina du berrikuntza-sisteman, alde batetik berrikuntza eta lehiakortasuna sustatzeko politiken arduradun gisa eta, bestetik, jarduera berritzailearen erregulatzaile gisa. Ildo horretan, Administrazioak lider-lanak bete behar ditu berrikuntzan eta jakintzan oinarrituriko gizartearen eraikuntzan
– Finantza-sistema, eta zehazki arrisku-kapitala, oinarrizko tresna da berrikuntza finantzatzeko. Arrisku-kapitaleko hiru erakunde daude Euskadin: Talde Gestión, Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa eta Bizkaiko Seed Capital
– Euskadiko Parke Teknologikoen Sarea lau parkek osatzen dute: Bizkaiko Teknologi Parkeak, Donostiako Teknologi Elkartegiak, Arabako Teknologi Parkeak eta berriki 2006an bertan sorturiko Garaia Berrikuntza Guneak.

Jakintza
sortzea

Berrikuntzarako euskarria
• Administrazioa
• Saretek, Euskalit, Eurobulegoa
• Klusterrak
• Finantza-sistema
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• Enpresa eta Berrikuntza
Zentroak
• Parke Teknológikoak
• Etengabeko gaikuntza-sistema
• Enpresa-antolakundeak

– Eusko Jaurlaritzak sustatzen ditu Enpresa eta Berrikuntza Zentroak (EBZak) SPRIren bidez, Foru Aldundien eta Udalen partaidetzarekin, baita partaidetza pribatuarekin ere, zenbait kasutan. Lau zentrok osatzen dituzte: CEIA (Araba), BIC GIPUZKOA BERRILAN (Gipuzkoa), SAIOLAN (Gipuzkoa), BEAZ (Bizkaia) eta CEDEMI (Bizkaia).
– Enpresa-sarean interfaze-elementu gisa ere jarduten duten enpresa antolakundeak.

Azterketa
• Euskal erakundeek apustu iraunkorra egin dute denborak aurrera, eta horrek fruituak eman eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sare bat garatzea ahalbidetu du.
Denborak aurrera berrikuntzaren
alde eginiko apustu iraunkorrak
fruituak eman ditu

• Erakunde publikoek lurraldean berrikuntza sustatzeko politikak eta jarduerak garatu dituzte, baina erakundeen arteko koordinazioa eskasegia izan da iraganean.
• Badira berrikuntzarako zerga-pizgarriak; dena den, pizgarrien aplikazio hori konplexua da, ez baitago ageriko oinarri objektiborik inbertsio horiek egiaztatzea ahalbidetzen duenik.
• Euskadiko arrisku-kapital publikoaren eredua Estatuan erreferentzia bada ere, Europako eredu arrakastatsuenekin konparazioa eginez gero, hobetu beharreko zenbait eremu nabarmentzen dira, hala nola sozietate batean (EHKAGS) dagoen kontzentraziomaila altua, erakunde pribatuen egitura bat ez izatea edo ETEen arretarako bermerik eza enpresa horien iraunaldiaren fase goiztiarrenetan.

3.1
3.2

• Hainbat kontzeptutan nabarmendu dira bereziki euskal parke teknologikoak,hala nola elkarren arteko erlazioak sortzen, jarduera teknologikoak eragiten,nazioarteko sareak sortzeko eta funtzionarazteko bultzatzen, eta abarretan,jarduera teknologiko hutsean baino gehiago nabarmendu ere. Parkeetan ezarritako enpresek Euskadin eginiko I+Gko gastuaren guztizkoaren herena osatzen dute.

Euskadiko arrisku-kapital
publikoaren eredua Estatuan
erreferentzia da

• Euskadiko EBZen sarean badira profesional eskarmentudunak eta ondo prestatuak, baita nazioarteko bezero (sustatzaile) eta
ideien sare bat ere. Dena den, aurrera egin behar du bere gaitasunean, ekintzaile berriak sortzeko eta berrikuntzako funtsezko eragile gisa marka bat garatzeko.

Ildo estrategikoak
11. Ildo Estrategikoa: Euskal Berrikuntza Sistemaren koordinazioa indartzea

• Erakunde bat sortzeko aukera sustatzea; Euskal Berrikuntza Sistemako eragileak koordinatuko ditu, eta haien eraginkortasun bateratua handituko du.
• Euskal erakunde publikoen arteko koordinazioa hobetzea lankidetza-sare bar sortuta (Innovanet Sarea).
• I+G+Bko zerga-politika euskal enpresa-sarearentzat eta jarduera berritzaileetako inbertsioarentzat elementu pizgarria
izan dadila sustatzea.
• Jarraipen-mekanismo egokiak ezartzea, sistemaren bilakaera, haren jardunak eta emaitzak zorrotz monitorizatzeko moduan.
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Jardunak
11. Ildo Estrategikoa: Ikerketa eta enpresa-garapena indartzea gaitasun-iturri gisa

• Erakundeen arteko jardunaren koordinazio efektiboa ziurtatzea Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren eremuetan.
• Berrikuntzaren eraginkortasuna sustatu eta areagotzea.

11. 1 INNOVANET SAREA

• Berrikuntzaren sustapenaren kapilaritatea handitzea euskal enpresa-sarean, enpresa kopuru albait handienera heltzeko.

• Euskal Berrikuntza Sistemaren kohesioa eta elkarreragina areagotzea.
• Jabetza intelektuala sustatzea lehiakortasunerako balio-bitarteko gisa.
11.2 EUSKAL BERRIKUNTZA
AGENTZIA

• I+G+Bko zerga-politika euskal enpresa-sarearentzat eta jarduera berritzaileetako inbertsioarentzat elementu pizgarria izan
dadila sustatzea.
• Jardueren eta politikaren monitorizazioa eta jarraipena indartzea, baita sistemako eragileen jarduerarena ere.

3.1
3.2

IV. Nazioarteko sareekin konexioa

Ekonomiaren eta gizartearen
arloko emaitzak

Deskribapena
Jakintza
aplikatzea
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• Berrikuntza-jarduerak nazioartekoa behar du izan. Gauzak horrela, sare global baten inguruan egituratzen dira gero eta sarriago berrikuntza-jarduerak, sareko hainbat lekutan kokaturiko tokiko nodoekin.

pertsonak
eta gizartea

• Euskadirentzat garrantzitsua da erreferentziako Berrikuntza Sistema bat edukitzea, berrikuntzari berari gagozkiola, eta behar
Jakintza
transferitzea

adina erakargarria I+Gko nolabaiteko gaitasun sortzailea erakarri eta sendotzeko, zenbait arlo jakinetan espezializatua bikaintasuna bilatzeko, eta betiere uko egin gabe tokiko industria babesteari eta hari zerbitzua emateari, gai izan dadila nazioarteko di-

Jakintza
sortzea

Berrikuntzarako euskarria

mentsioa lortzeko eta emaitzak enpresa handietan ustiatzeko, nazioartean “jakintza elkartruke” kopurua handituz.
• Euskal Berrikuntza Sistemako eragileen nazioartekotzea erraztea da helburua, aurrera eramandako I+G+Bko jarduerak errentagarri egiten dituzten ekimenak babestuz, eta honako hauek barnean hartuta: nazioarteko babesa, aurrerabide teknologiko berritzaileen zabalkundea eta sustapena, eta teknologia-hornikuntza, nazioarteko organismoei zuzendutako eskaintzen bidez, besteak
beste.
• Hori dela-eta, erakunde publikoek Euskadiko jendea lehiakortasuneko zentro globaletara bideratzea bultzatu behar dute, eta,

Erreferentziako Berrikuntza
Sistema, nazioarteko
dimentsioarekin

alderantziz, Euskadira erakarri nazioarteko berrikuntza-eremuetako erreferentziako jendea.
• Berrikuntza-jardueren nazioartekotzea kritikoa ere bada ikerketa-programaren finantzaketa lortzeko, betiere programa horiek
gure sare ekonomikoaren egungo edo etorkizuneko premiei erantzuten badiete.
• Gure inguruko enpresek erabiltzeko moduko jakintza sortzeko gai den zerbitzu aurreratuen sektore bat lortze aldera, sektoreko
enpresek konexioak ezarri behar dituzte nazioarteko sareekin, alderdi lokala (edo tokikoa) eta alderdi globala uztartzeko moduan.
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Azterketa
• Ikerketako hirugarren Europar Esparru Programatik hona, nabarmen handitu da euskal partaidetza ikerketako europar programetan, zailtasunak eta gero eta handiagoa den lehiakortasuna gorabehera. Presentzia hori handitu egin da, eta Hirugarren Esparru Programan (EP) 115 parte-hartzaile bagenituen, V. EPn, aldiz 600 parte-hartzaile izan ditugu, eta emandako diru-laguntzari
gagozkiola, 24,8 milioi eurotik V. EPn jasotako 92,7 milioi eurora iritsi gara.

Ikerketako europar
programetako euskal partaidetza
oso nabarmen hazi da

• Euskadik bere itzulkinaren ia hirukoitza lortzen du BPGarekiko (% 190), eta horren ondorioz Europako hainbat herrialderen aurretik dago sailkapenean, hala nola Finlandia, Suedia, Austria edo Belgika.
• 2002an, Euskadiko Zentro Teknologikoetan zeuden ikertzaile atzerritarren kopurua 11 zen, kanpoan egonaldiak egin zituzten euskal
ikertzaile kopuruaren azpitik (16), Euskadiko zentro teknologikoek mugigarritasunean duten erakarmen txikiagoaren adierazgarri.

Ildo estrategikoak
12. Ildo Estrategikoa: Euskal Berrikuntza Sistema nazioartean integratzea

3.1

• Euskal Berrikuntza Sistemako eragileen partaidetza areagotzea Europako Ikerketa Esparruan (ERA), eragileak onenekin
batera kokatzeko moduan, diziplina zientifiko eta teknologikoetan.

3.2

• Euskal enpresen partaidetza areagotzea Europako Batzordearen I+GTko Esparru Programan, honako hauek lortzeko modutzat: izen handiko nazioarteko erakundeekin lankidetzan aritzeko, eragileen gaitasunak eguneratzeko eta haien jarduera teknologikoen garapenerako finantzaketa lortzeko.
• Euskal Berrikuntza Sistemako eragileen nazioarteko sarea sortzeko aukera sustatzea nazioarteko bestelako eragileekin batera.
• Euskadi berrikuntzako sistema global bateko nodo garrantzitsu gisa aintzat hartua izateko aukera bultzatzea, eta proiektu
kooperatiboak eta kolektiboak lortzea.

Jardunak
12. Ildo Estrategikoa: Euskal Berrikuntza Sistema nazioartean integratzea

• Euskal Berrikuntza Sistemako eragileek nazioarteko proiektuetan duten partaidetza nabarmen handitzea, bereziki Europako
Ikerketa Esparruan (ERA).
• Nazioarteko programetan eragin irmoa duten arlo teknologikoak sendotzea.
• Kanpoaldearekiko konektibitateko gero eta eskakizun handiagoak eraginkortasunez kudeatzeko babes-mekanismoak ezartzea, nazioartean ikerketako euskal “nodoak” eratuta, batez ere Europako Ikerketa Esparruan (ERA).

12. SISTEMA NAZIOARTEKOTZEA

• “Ikaskuntzako” harremanak ezartzea nazioartean.
• Euskal erakundeek nazioarteko organismo multilateralekin izan beharreko harremanak ezarri eta horiei eustea.
• Lurralde berritzailearen irudia sustatzea.

76

2006/09

Enpresa
lehiakortasunaren
eta gizarte
berrikuntzaren
plana

3.1.5 Ekintza Planak

1

Euskadi berritzailea

Helburuak
• Gizartea sentsibilizatu eta mentalizatzea berrikuntzak lehiakortasunerako eta bizi-kalitaterako duen garrantziari buruz.
• Haurtzarotik kultura berritzailean heztea.
• Berrikuntzaren eta Gizartearen arteko elkarrizketa soziala bultzatzea, aldeko ingurune-baldintzak sortzeko, berrikuntza garatzeko gizartearen ulerkuntzan, onarpenean eta ezagumenduan oinarrituta.
• Ikertzailearen lana gizartean balioesteko aukera sustatzea.
• Zientzia eta Teknologiaren komunikazioa eta zabalkundea azpimarratzea, karrera zientifikoetara gazte gehiago erakartzeko helburuarekin.
• Gizarteari jakite zientifiko eta teknologikoa transmititu eta zabaltzea, baita ikerketa zientifiko teknologikoak eragindako berrikuntzak ere, aurrerabide teknologikoak eta jakite zientifikoak gizartean duen zeregina balioetsiz.

3.1

• Kultura berritzailea bultzatzea genero-ikuspegitik.

3.2
Ekintzak
• Zientzia eta Teknologiaren gizarte-komunikazioko kanpaina iraunkorra (berrikuntza eta enpresa ekimena balioesteko kanpainekin koordinatua).
• Talde espezifikoei zuzendutako elkartze-foroak eta mintegiak sortzea, gazteei garrantzi berezia emanez.
• Zientziaren astea indartzea gizarteari zuzendutako zabalkunde-elementu gisa eta bestelako loturiko ekintzak.
• ZTBESeko eragileei eta enpresei laguntzea zabalkunde-lanetan: mintegiak, jardunaldiak, aldizkariak, buletin elektronikoak, eta
abar.
• Euskadin garatzen ari diren proiektu berritzaileen garrantzia jakinarazi eta transmititzea.
• Berrikuntzaren aldeko Gizarte Ituna.
• Koordinazioa Hezkuntza Sailarekin ekintza bateratuak adosteko haurrak kultura berritzailean eta ekintzailean hezteko.
• Sentsibilizazio-kanpainak abiaraztea, esparru guztietan berrikuntza eta sormena sustatzeko.

Arduraduna
• Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza.
• Teknologia Zuzendaritza.

77

2

Euskadi ikasten

Helburuak
• Behar diren lanbide-eskumenak eta -profilak identifikatzea ingurune globalean lehiatzeko.
• Premia berriei erantzuten dien gaikuntza-sistema baten garapena sustatzea.
• Bizitza osoko ikaskuntza bultzatzea, etengabeko aldaketan dagoen testuinguru bati eman beharreko erantzun gisa, antolakundeen premietara egokituriko edukiekin, enpresaren estrategia jendeak bizitza osoan duen lanbide-garapenarekin lotuta.

Ekintzak
• Enpresen prestakuntza-premien azterketa.
• Prestakuntza-eskaera bete dezaketen prestakuntza-sistemen diseinuari laguntzea.
• Euskadiko egungo eskaintzak betetzen ez duen berariazko prestakuntza praktikoa antolatzea, arautua edo arautu gabea. Oro
har, edozein arlotako prestakuntza, enpresentzat beharrezkotzat edo haiek eskatutakotzat identifikatzen bada.

3.1

• Profesionalen prestakuntza sustatzea lan-bizitza osoan.

3.2

Arduraduna
• Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza.

3.1

Innova!!!

Helburuak
• Enpresak sentsibilizatzea lehiakortasunaren oinarri gisa duten berritzeko premiari buruz.
• Enpresen berrikuntza sistematikoa sustatzea haien gaitasun berritzailea areagotzeko.
• Enpresek interes-taldeekin dituzten harremanetan gizarte- eta ingurumen-dimentsioa ere gaineratzeko aukera sustatzea.
• ETEetako langileen gaikuntza hobetzea berrikuntzaren kudeaketarako.

Ekintzak
• Programa integral, malgu eta sektorializatuak diseinatzea, antolakunde berritzaileak lortzeko kudeaketa-ereduaren ezarpenaren
bidez, betiere sormena, berritzeko gaitasunaren garapena eta, azken buruan, enpresa-kudeaketako bikaintasuna bultzatzen badute, eta
enpresari ahalbidetzen badiote berrikuntza balioa sortzeko eskala globaleko prozesu gisa ulertzea. Honako fase hauek osatzen dute:
– Enpresei zuzendutako Sentsibilizazioa eta Zabalkundea jardunaldien bidez.
– Berrikuntzaren kudeaketako berariazko prestakuntza, enpresei zein programan parte hartzen duten eragileei zuzendutakoa.
– Aholkularitza eta Diagnostikoa.
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- Enpresaren gaitasun berritzailearen diagnostikoak, eta ekintza-planak ezartzea berrikuntzako ahaleginen emankortasuna areagotzeko.
- Metodologiak aplikatzea enpresei ahalbidetzeko eta laguntzeko modu eraginkor eta efizienteenean Berrikuntzaren ibilbideari jarrai diezaioten, honako hauek bilduta: bezeroen kudeaketa, bezeroak leialtzea, bezeroak eskuratzea, jendea kudeatzea, prozesuak kudeatzea eta datuak kudeatzea.
- Berrikuntzako Plan Integralak garatzea, antolakunde osoa bilduta.
– Ezarpena.
– Kudeaketa-tresna komunak aplikatzea enpresa berritzaileei, hala nola asimiliazio teknologikorako erreminta, metodologia
eta teknikak edo know-how teknikoa gaineratzea.
– Planen bilakaeraren monitorizazioa hainbat adierazleren bidez.
• Enpresetan Erantzukizun Sozialaren kultura sustatu eta zabaltzen duten jarduerak abiaraztea. Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren Kudeaketa Lantaldea eta ebaluazio-eskema babestea, enpresan hizkuntza-normalizazioa sustatzeko.

Arduraduna
• Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza.

3.2

Kudeatzaile bikainak

3.1

Helburuak

3.2

• Zuzendari prestatu eta motibatuak izatea antolakundeak eraldatzeko, esparru lehiakor berriaren eskakizunen arabera.
• Euskal enpresen zuzendarien eta kudeatzaileen lidertza-gaitasunak eta zuzendaritza-trebetasunak garatzea enpresaren kudeaketa lehiakorrean, eredu eta erreminta berrien hedapena eta ezarpena bultzatzeko haien antolakundeen kudeaketan.
• Zuzendarien arteko jakintzen eta iritzien elkartrukea bultzatzen eta errazten duen ingurune bat sortzea.

Ekintzak
• Behatokia: OBSERVA. Honako jarduera hauek biltzen ditu:
– Prestakuntza-diagnostikoa, sektorekoa eta banakakoa.
– Euskadiko zuzendarien kudeaketako prestakuntza-egoera neurtzea eta haren jarraipena egitea.
– Lidertzarako eskumenei buruzko premiak identifikatzea.
• Ekintzara Bideraturiko Prestakuntza: FORMA. Goi-mailako prestakuntza-ekintzak biltzen ditu, berrikuntzari eta lidertzari loturikoak.
• Jakintzaren Aplikazioa: APLICA. Goi-mailako prestakuntza-programak biltzen ditu, lidertza eskumenak zabaldu ahal izateko,
coaching- eta mentoring-ekintzak barnean hartuta.
• Zuzendari Bikainen Sarea: REDES. Honako jarduera hauek biltzen ditu:
– Elkartze-foroa, eta
– esperientzia eta jakintza elkartrukatzeko jardunaldiak.
• Zuzendarien prestakuntzarako zentro liderrak bultzatzeko eta, hala badagokio, sortzeko aukera aztertzea.

Arduraduna
• Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza.
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4

IKTak Lehiakortasunerako

Helburuak
• ETEaren negozio-estrategiara IKTak gaineratzeko aukera bultzatzea, hobekuntza lehiakorreko tresna gisa.
• Administrazioaren trakzio-gaitasuna erabiltzea enpresekiko harreman-prozesuei laguntzeko, teknologia aurreratuak erabilita (sinadura elektronikoa, Internet, eta abar).

Ekintzak
• IKTen potentzial handiari buruzko zabalkundea eta prestakuntza, hobekuntza lehiakorrerako erreminta gisa.
– Praktika egokiak zabaltzea.
– Mikroenpresa eta autonomoei zuzenduriko prestakuntza-ekintzak.
– Prestakuntza aurreratuko ekintzak eta ETEi zuzenduriko berariazko gaiak zabaltzea (materialak sortzea eta zabaltzea).
– IKTei buruzko jakintzak egiaztatzeko sistemak e-lehiakortasunerako egokitzea.
• IKTekin loturiko aukeren azterketa- eta plangintza-prozesuak babestea.
– ETEetako azterketa- eta plangintza-ekintzak babestea,
– Erakunde traktoreetako eta elkarteetako azterketa- eta plangintza-ekintzak babestea.

3.1

• IKTak ETEetan maila guztietan ezartzeko aukera babestea, segmentutan fokalizaturiko estrategien bidez.

3.2

• Berrikuste eta berrikuntza etengabea IKTen eremuko jardunetan, ekimen berrien bideragarritasuna aztertuta.
• e-Administrazioa sustatzea enpresa eta profesionalekiko.

Arduraduna
• Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza.

5.1

Made in Euskadi

Helburuak
• Berritzeko eginkizuna sendotzea euskal enpresaren barruan, merkatuan duen lehiakortasunaren elementu erabakigarri gisa.
• Euskal enpresa-sektorearen kualifikazio teknologikoa bultzatzea, betiere produkzioaren balio erantsia areagotzeko eta, bereziki, produktu berriak garatzeko, osagai teknologiko handiko negozio-linea lehiakor berrietarako dibertsifikazioa bultzatuko
dutenak.
• Egungo produktuen hobekuntza eta prozesu berrien garapena bultzatzea, bai produkzio-prozesuena, bai kudeaketa-prozesuena,
betiere Planean adierazitako sektore eta eremu teknologikoekin lerrokatzen badira.
• Proiektuen inbrikazioa enpresen berrikuntza globaleko planteamenduan.
• Lankidetza-esparru esplizituak sustatzea enpresa-arloko kluster, elkarte eta taldeen artean proiektu estrategiko eta berritzaileak aurrera eramateko.
• I+Gko eginkizuna bultzatzea euskal enpresaren estrategiaren barruan Euskadik ikerketaren eta garapen teknologikoaren arloan
dituen zerga-gaitasunak bultzatuta.
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• Jaurlaritzaren erosteko gaitasuna erabiltzea honako hauetarako:· euskal enpresen berrikuntza- eta lehiakortasun-mailan eragiteko, eta enpresetan ingurumen-arloko alderdiak, gizarte-alderdiak eta alderdi etikoak sustatzeko.

Ekintzak
• Produktu berriak garatzeko proiektuei laguntzea, negozio-linea lehiakor berriak agertzea ahalbidetzen badute, betiere balio
erantsi altuko eta alderdi teknologiko handiko produktuetan oinarrituta, merkatu azterketako faseak, fase teknologikoa eta produktuaren definizio-fasea eta merkatu-probak barnean hartuta, abiarazte-fasea bildu gabe.
• Besteak beste, honako alderdi hauek bultzatu nahi dituzten babes-lerroak biltzen dira:
– sektore tradizionaletako ETEen partaidetza,
– eskaintza teknologikoaren eragileekin izan beharreko lankidetza,
– azpiegitura teknologikoak baliatzeko aukera,
– enpresen arteko lankidetza eta
– aholkularitza, jabetza intelektuala defendatzeko formula egokiagoak aztertzeari begira.
• Proiektuak babestea, produktuak eta abiarazteko loturiko haien prozesuak nabarmen hobetzeko.
• Enpresa-arloko I+Gko unitateen eta haien balio-kateko kide diren enpresen arteko lankidetza.
• Erosketa publikoak berrikuntzaren trakzio-elementu gisa duen zeregina aztertzea.

3.1

Arduraduna

3.2

• Teknologia Zuzendaritza.

5.2

Behatoki estrategikoak

Helburuak
• Euskal enpresen jakintza-premiak identifikatzea, premiak identifikatzeko laguntza-sistema bat sortuz, eta lurraldearen, sektorearen eta bezero/hornitzailearen hurbiltasuna kontuan izanda.
• Enpresei informazio estrategikoa baliatzeko aukera erraztea, erabakiak hartzeko prozesuaren hobekuntza ekarriz.
• Sektoreen esku jartzea zaintza- eta prospektiba-mekanismoak, haien lehiakortasuna indartzeko elementu gisa.
• Klusterren gaitasuna garatu eta sendotzea berrikuntza-sistemaren funtsezko elementu gisa.

Ekintzak
• Zaintza- eta prospektiba-sistema espezializatu bat (teknologikoa eta merkatuena) diseinatzea enpresen premien arabera.
– Informazio estrategikoa hautatu eta erakartzeko sistema bat definitzea, teknologikoa eta merkatuena edo sektore-eremukoa,
ZTBESaren babesarekin eta enpresen premien arabera.
– Enpresentzako zabalkunde espezializatuko sistema bat sortzea, klusterren, sektore antolakundeen eta bestelako eragile espezializatuen bidez.

Arduraduna
• Plangintza eta Estrategia Zuzendaritza.
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6.1

Oinarri teknologikoa duten enpresak sortzea

Helburuak
• Euskal industria-sarearen dibertsifikazioa bultzatzea teknologiako sektore intentsiboetako enpresa berriak (OTEBak) sortuta.
• Zenbait erakunde-ekintza abiarazi eta horiek egiteko bultzada ematea, ZTBESko eragileen, ekintzaileen eta inbertitzaileen arteko elkarraldiak sustatzearekin loturikoak, spin-off sortzeko ingurune-baldintza egokienak sortze aldera.
• Arrisku-kapitala indartzea hasierako faseetan (hazia eta abiaraztea) dibertsifikazio-proiektu horien garapena finantzatzeko bide gisa.

Ekintzak
• Negozio-aukerak bilatzeko eta enpresaren abiarazte-prozesu globala planteatzen duen lan-plan bat definitzeko jarduerak babestea.
• Lan-planean identifikaturiko jarduerak egitea, eta horien artean sar daitezke honako zeregin hauek: prozesu berritzailea osatzen duten
jardueren multzoan (I+Gko jarduerak eta berrikuntza-jarduerak) bilduriko enpresa abiarazteko beharrezkotzat hartzen diren guztiak.
• Ikertzaileak Oinarri Teknologikoa duten Enpresetara gaineratzeko programa, ikertzaile gazteak eta ikertzaile seniorrak Oinarri Teknologikoa duten Enpresetara gaineratzeko aukera babesteko.

3.1

• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko eragileen, ekintzaileen eta inbertitzaileen arteko elkarraldiak sustatzea, ingurune-baldintza egokienak sortze aldera. Azken batean, Oinarri Zientifiko eta Teknologikoa duten enpresa berrien sorkuntzan potentzialki tartean sarturiko eragileen sentsibilizazioa eta mobilizazioa areagotzea da auzia: ekintzaileak, ZTBESko eragileak eta inbertitzaileak.

3.2

• Finantziazioko berariazko tresnak bultzatzea, bereziki hasierako faseetara bideraturikoak, hala nola hazi-kapitala eta abiaraztea.
• Euskadiko enpresa-espezializaziorako laguntza bideratzea start-up sortzeko.

Arduraduna
• Teknologia Zuzendaritza.
• Ekintzaileen Jarduerak Sustatzeko Zuzendaritza.

6.2

Dibertsifikazioa eta trakzioa

Helburuak
• Euskal industria-sarearen dibertsifikazioari laguntzea, arreta berezia emanez intentsitate teknologiko altua duten jarduera-arlo
estrategikoei.
• Produktua dibertsifikatzeko aukera berrien azterketan, produktuaren hobekuntzan eta merkatu bezeroen zabalkuntzan sakontzea, sektore tradizionalei gagozkiela.

Ekintzak
• Etorkizuneko arloak identifikatzea eta Euskadiren garapenerako aukerak ematen dituen estrategia bat definitu eta ezartzea,
horretarako berariazko tresnak eta Planaren beste arloetan definituriko tresnak dituela.
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– Berariazko tresnak, hala nola:
- Aliantzak ezartzea erreferentziako talde eta zentroekin hainbat arlotako lanean, eta betiere puntako teknologiekin aritzen
badira.
- Bultzatzeko eta dinamizatzeko berariazko agentziak sortzea.
- Hartzaileen sektore eta prozesuekin bat datorren segmentazioa.
– Planaren bestelako arloetan definituriko tresnak, hala nola:
- Lankidetzarako Ikerketa Zentroak sortzea identifikaturiko arloetan.
- Langileak ZTBESko eragileetara gaineratzea arlo estrategikoei loturiko proiektuen bidez.
- Finantziazio-lineak gaitzea I+G+Bko jarduerak babesteko, betiere arlo horietako soluziobide estrategikoak beste sektoreetako enpresetan ezartzeko bada.
• Sektore tradizionaletako euskal enpresek dibertsifikatzeko dituzten aukerak identifikatzea:
– Izan litezkeen dibertsifikazio-merkatuen aukerak eta horrelako proiektu bati aurre egiteko sektoreko enpresen barne-gaitasunak aztertzea.
– Sektore tradizionaletan erabilgarri dauden produktu eta teknologiak merkatu bezeroaren eskaeretara eta bestelako sektoreetako teknikaren egoerara egokitzeko aukera.
• Babes-erremintak enpresa berriak sortu eta garatzera bideratzea, enpresa berritzaileentzako babesa propio bil dezaten.

Arduraduna

3.1

• Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza.
• Teknologia Zuzendaritza.

3.2

• Jarduera Ekintzaileak Sustatzeko Zuzendaritza.

7.1

Berrikuntzako guneak eta eragileak

Helburuak
• Jakintza transferitzeko mekanismoak baliatzeko aukera bermatzea, enpresen egiazko premiak betetzeko, eta euskal enpresen
produktuko eta prozesuko teknologia-maila igotzeko, batez ere sektore tradizionaletan.
• Gogoetarako guneak sortzea premien identifikazioa sustatzeko, esperientziak konpartitzeko eta baterako soluziobideak bilatzeko.
• Klusterren gaitasunak garatu eta sendotzea, berrikuntza-sistemaren funtsezko elementu gisa.
• Enpresen arteko lankidetza-akordioak sustatzea berrikuntza sustatzeko bide gisa.

Ekintzak
• Eragileen sare bat garatzea, betiere enpresari berrikuntza-prozesuan aholkularitza ematen badio, arreta berezia eskainiz enpresekin jada harremanak badituzten preskriptoreei.
• Jakintza-mapa bat definitzea, non eskaintzaren gaitasunak identifikatuko diren, informazioa eguneratuta atxikitzen duten mekanismoak ziurtatuz.
• Enpresen premiak identifikatzea honako hauen bidez:
– Berrikuntza-eragileen sarea.
– “Berrikuntza-zirkuluak” elkartzegune gisa definituta sektoreko edo eskualdeko ingurunetan berrikuntza sustatzeko.
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• Transferentzia-jarduerak gauzatzea:
– Jakintza transferitzeko banakako proiektuak garatzea, betiere eduki teknologiko handiko edo berritzailea den ikerketaren
emaitzen balioespena babesten badute, EBSko eragileen eta zerbitzu aurreratuen enpresen babesarekin.
– Teknologia transferitzeko proiektu bateratuak klusterretatik, elkarteetatik edo ETEak edota eragileak nagusi diren elkarte edo
taldeetatik identifikaturiko premietan oinarrituta:
- Lankidetza-proiektuak. Zenbait enpresa batu egiten dira ikerketa eta garapen teknologikorako (IGT) gauzatzaile batekin
proiektu komun bat garatzeko.
- Proiektu kolektiboak. IGTko gauzatzaile batek ekindako G+Ba, ETEen arazo eta erronka komunei soluziobide bat eskaintzen diena.

Arduraduna
• Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza.
• Teknologia Zuzendaritza.

7.2

Hornitzaileen garapena

Helburuak

3.1

• Enpresek beren enpresa hornitzaileen gain duten trakzio-eragina baliatzea, ETEetan hobekuntza eta berrikuntza sartzeko tresna gisa.

3.2

• Hornitzaileetan sorturiko ideia berritzaileak batera garatzea ahalbidetzen duten mekanismoak sartzea.
• Euskadin dauden enpresa talde handien trakzio-gaitasuna indartzea, haien inguruneko enpresetan berrikuntza sustatzeko.

Ekintzak
• Enpresa handiek beren hornitzaileekin dituzten harremanak hobetzen dituzten jardunak identifikatzea: kudeaketa aurreratuari loturiko alderdiak, IKTak, diseinua, logistika, ingeniaritza konkurrentea, eta abar.
• Aplikazioak gaineratzeko aukera sustatzea, betiere haien helburua balio-katearen eragileak, eta batez ere ETEak, integratzea bada.
• Produktua kudeatu eta garatzeko proiektu bateratuak garatzea, betiere enpresek beren hornitzaileak babestea bultzatzen badute, denen artean ekonomia-, ingurumen- eta gizarte-arloko emaitzak hobetzea lortzeko.
• Elkarreragina trakzio-enpresen eta haien balio-kateko kide diren enpresen artean, enpresa berritzaileenen trakzio-gaitasuna
garatze aldera, inguruneko enpresetan berrikuntza sustatzeko.

Arduraduna
• Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza.

7.3

Zerbitzu aurretatuak

Helburuak
• Berrikuntza babesteko zerbitzu aurreratuetako enpresen lehiakortasuna areagotzea, euskal enpresa sarearen premiei arreta bikaina emanez.
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Ekintzak
• Euskal sektorearen eskaintzak enpresa-sarearen egungo premiekin eta etorkizuneko erronkekin duen lerratze-maila aztertzea
eta atzemandako desfaseak zuzentzeko joera duten ekintzak garatzea.
• Egungo zerbitzu-enpresek jakintza baliatzeko aukera babestea honako hauen bidez:
– Nazioarteko puntako enpresekin eginiko aliantzak.
– Profesionalen elkartrukea.
– Nazioartekotzeari laguntza ematea: proiektuetan parte hartzea, nazioartean zerbitzuak ematea, nazioartekotzen diren euskal enpresei laguntzea.
• Zerbitzuen kalitatea eta eraginkortasuna hobetzeko ekintzak: jakintzaren kudeaketa sektoreko enpresetan, zerbitzuen estandarizazioa, eskumenen egiaztapena, eta abar.

Arduraduna
• Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza.

8

Ikertu Euskadin

3.1
3.2

Helburuak
• Euskadin giza kapital kualifikatuko oinarri zabalago bat edukitzea, etengabeko gaikuntza eta kualifikazioko asmo handiko prozesu integralaren bidez, giza kapitalaren stocka etapa berri baten ondoriozko aldaketa etengabeetara egokituz, non jakintzak gero
eta zeregin funtsezkoagoa duen.
• Prestakuntza espezializatuko programa batzuk ezartzea; planteamendu global bat tarteko, ikertzaile baten goi-mailako prestakuntzako hasierako faseekin hasi eta jada finkaturiko ikertzaileen espezializazioa eta upgradinga ere biltzen dute.
• Mugigarritasuna babestea, esperientzien elkartrukea, gaitasunen aprobetxamendu hobea, eta Euskal Berrikuntza Sistemaren eta
nazioarteko ikerketa-nodoen ikuspegi integralago bat bultzatzeko.
• Karrera profesional baten garapena bermatzea eremu zientifiko-teknologikoan: teknologoak eta ikertzaileak erabat txertatzea
Euskal Berrikuntza Sisteman, ZTBESan zein I+Garekin konprometituriko enpresa berritzaileetan.
• Talentua berreskuratu eta erakartzea (ikertzaile senior bikainak eta gazte ikertzaile apartak).

Ekintzak
• Doktoregaien egonaldi-programa ZTBESko eragileetan. Laugarren eta bosgarren kurtsoko unibertsitate-ikasleek I+Gko karrera amaierako proiektuak egiteko aukera babestea, betiere destinoko langile ikertzaileek tutorizatu eta zuzentzen dituztela (ZTBESko eragileak).
• Ikertzaile eta Berritzaileen Prestakuntza Bekak. Prestakuntza espezializatua bi babes-lerrorekin: bata, ZTBESko ikertzaileen
gaikuntza orokorrera bideratua, eta, bestea, berariazkoa doktoreen prestakuntzarako.
• Babes-programa enpresetako doktoretza-tesiak egiteko, lehentasunez oinarri teknologikoa duten enpresetakoak.
• 2+2 prestakuntza / 1+1 prestakuntza. Euskal ikertzaileen prestakuntza atzerriko urtebeteko edo bi urteko egonaldien bidez,
Euskadin urtebeteko edo bi urteko jarraipenarekin, Oinarrizko Ikerketa Bideratuko Zentroen Lankidetzarekin, Ikerketa Estrategikoaren alorrei gagozkiela.
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• Sistematik kanpoko ikertzaile eta teknologo bikainak gaineratzea beren lana ZTBESko eragileetan eta enpresetan egin dezaten, Arlo Estrategikoei buruzko gaitasunak eta jakintza indartuz.

Arduraduna
• Teknologia Zuzendaritza

9

Jakintza fokalizatua

Helburuak
• Jakintza originala sortzea enpresa-aplikazioaren eremu teknologiko eta ez-teknologikoetan, Euskal Berrikuntza Sistemaren eragileentzako baliagarria izango bada.
• Ikerketa arlo zientifiko-teknologikoan bultzatzea, jakintzan oinarrituriko ekonomia bat garatzeko.
• Eskaintza integrala eta bikaintasuneko eratzea espezializazioaren eta Sareko eragileen arteko lankidetzaren bidez, gero eta sofistikatuagoa den enpresen eskaera teknologikoarekin lerratua. Kultura berritzailea genero-ikuspegi batetik garatzea.

3.1
3.2

Ekintzak
• Inkubazio zientifikorako programak; inkubazio zientifikoa eta prospektiba teknologiko eta sektoriala babesten dute oraindik
ere enbrioi-egoeran dauden jakintzaren eremuetan, horiei buruz Europako Ikerketa Esparruak bere jarrera finkatu nahi duela kontuan izanda. Horretarako, zenbait jardueren garapena babesten du programak: Prospektiba zientifiko eta teknologikorako azterlanak, Zaintza teknologikorako jarduerak eta Berariazko garapen-proiketuak.
• Ikerketa Estrategikorako Proiektuek ikerketako alderdi askotariko proiektuak babesten dituzte (batez ere Ikerketa Kooperatiboko Zentroen bidez) Planean definituriko eremu zientifiko-teknologikoetan, non Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal
Sareko (ZTBES) eragileek modu koordinatuan eta sinergikoan lan egiten duten.
• Proiektu horietan oinarritzen da bikaintasuneko Oinarrizko Ikerketa Bideratua zenbait eremu zientifiko teknologikoetan gaitasunak ahalbidetzeko, betiere eremu horiek potentziala badute beren ingurunean industria-apustu berriak egituratzeko jakintzan intentsiboak diren etorkizuneko aukerako sektoreetan. Helburu horri jarraiki, programa argi eta garbi bideratuta dago etorkizuneko
enpresa- eta sektore-aukeretan gauza daitezkeen emaitzak lortzeko.
• Programa-kontratuak garatzea, banakako kontratuen bidez ZTBESko eragileen lan-kontratuak eta jarduera zientifiko-teknologikoak babesten badituzte. Eskaintza integrala eta bikaintasunekoa lortzea dute helburu, Sareko eragileen espezializazioaren eta
lankidetzaren bidez. Horrela, enpresen gero eta sofistikatuagoa den eskaerari erantzun nahi zaio, Jakintzan eta Berrikuntzan oinarrituriko enpresa lehiakortasuneko esparru batean.

Arduraduna
• Teknologia Zuzendaritza.

86

10

2006/09

Enpresa
lehiakortasunaren
eta gizarte
berrikuntzaren
plana

Euskadi I+G+Ba

Helburuak
• Euskal enpresa-sarean I+G+Bko jarduerak sustatu eta bultzatzea, fabrikazio-prozesuak, antolamendu sistemak eta sistema logistikoak garatzeko eta jakintza kudeatzeko, teknologia berriak onartzea dakarten proiektuak bereziki kontuan hartuta.
• Berrikuntzari estaldura integrala eskaintzea, funtsezko gakoetako bat baita enpresek aurrera egin dezaten konplexutasun handigoa izate aldera eta balio erantsi handiagoa sortze aldera.
• Ikertzaileak eta teknologoak enpresetara gaineratzeko aukera babestea.

Ekintzak
• Merkatu berrien azterketak, merkatu-azterlanak, bideragarritasun-azterlanak eta proiektu pilotuak.
• Egun badauden produktuak nabarmen hobetzeko proiektuen garapena babestea, eta prozesu berriak nabarmen hobetzea
edo garatzea, betiere enpresen lehiakortasuna edota produktibitatea areagotzen badute.
• Euskal enpresetan teknologiak txertatzeko beharrezkoa den I+G+Ba (zaintza estrategikorako gastuak, teknologia baliozkotzeko entsegu/probak, puntuan jartzea, eta abar).

3.1

• Laguntza teknikoa/aholkularitza ETEentzat jabetza industrial eta intelektualeko estrategien garapenean, baita jabetza industrial
eta intelektuala eskatzea eta erregistratzea ere.

3.2

• Enpresa-arloko I+Gko unitateak sortzea.

Arduraduna
• Teknologia Zuzendaritza.

11.1

InnovaNET sarea

Helburuak
• Erakundeen arteko jardunaren koordinazio efektiboa ziurtatzea Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren eremuetan.
• Berrikuntzaren eraginkortasuna sustatu eta areagotzea.
• Berrikuntzaren sustapenaren kapilaritatea handitzea euskal enpresa-sarean, enpresa kopuru albait handienera heltzeko.

Ekintzak
• Berrikuntzako gune eta bitarteko eragileen sare bat ezartzea, betiere InnovaNET euskal berrikuntza sarearen koordinazioa indartzeko lagungarriak badira, berrikuntza-estrategia hedatze aldera, Foru Aldundien eta bestelako tokiko erakunde eta antolakundeen laguntzarekin.

Arduraduna
• Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza.
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11.2

Euskal berrikuntza agentzia

Helburuak
• Euskal Berrikuntza Sistemaren kohesioa eta elkarreragina areagotzea.
• Jabetza intelektuala sustatzea lehiakortasunerako balio-bitarteko gisa.
• I+G+Bko zerga-politika euskal enpresa-sarearentzat eta jarduera berritzaileetako inbertsioarentzat elementu pizgarria izan dadila sustatzea.
• Jardueren eta politikaren monitorizazioa eta jarraipena indartzea, baita sistemako eragileen jarduerarena ere.

Ekintzak
• Antolamendu-eremuko ekintzak:
– Euskal Berrikuntza Agentzia sortzea berrikuntza-politika berria ezartzeko prozesua koordinatu eta berritzeko bitarteko gisa
– Patenteak Sustatzeko eta Teknologia Transferitzeko Euskal Bulegoa (PSTTEB) sortzea, patenteen erabilera susta
dezan ikerketaren datuak babesteko, langileen prestakuntza zabal dezan Jabetza Intelektualeko Eskubideen alorrean, ETEen kontzientzia handi dezan haien ikerketaren emaitzak babesteko garrantziari buruz, patente bat eskatzeko dauden oztopoak murritz ditzan (kostuak barne), auzitan ibiltzeko baldintzak hobe ditzan eta babesturiko asmakizunen ustiapena bultza dezan.

3.1
3.2

• Fiskalitatea erabiltzea berrikuntza babesteko elementu gisa.
• Ekintzak kudeaketaren eremuan
– Berrikuntza-politikaren jarduera eta emaitzen jarraipena egiteko sistema bat garatzea.

Arduraduna
• Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritza.

12

Sistema nazioartekotzea

Helburuak
• Euskal Berrikuntza Sistemako eragileek nazioarteko proiektuetan duten partaidetza nabarmen handitzea, bereziki Europako Ikerketa Esparruan (ERA).
• Nazioarteko programetan eragin irmoa duten arlo teknologikoak sendotzea.
• Kanpoaldearekiko konektibitateko gero eta eskakizun handiagoak eraginkortasunez kudeatzeko babes mekanismoak ezartzea,
nazioartean ikerketako euskal “nodoak” eratuta, batez ere Europako Ikerketa Esparruan (ERA).
• “Ikaskuntzako” harremanak ezartzea nazioartean.
• Euskal erakundeek nazioarteko organismo multilateralekin izan beharreko harremanak ezarri eta horiei eustea.
• Lurralde berritzailearen irudia sustatzea.
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Ekintzak
• Proiektuen proposamenak lantzea I+G+Bko eskualdez gaineko programetara aurkezteko.
• Basque Contact Points estrategia abiaraztea funtsezko arlo teknologikoetan.
• Eurobulegoaren zeregina eta nondik norakoa sendotu eta indartzea, eragile dinamizatzaile gisa eta nazioartean euskal eragileen presentzia bideratzen duen eragile gisa.
• “Nazioarteko antenak” ezartzea euskal ikertzaile eta teknologoekin eginiko akordio formal eta informalen bidez, betiere izen handiko nazioarteko erakundeetan lan egiten badute.
• Erakundeekiko eta organismo multilateralekiko Harreman Sarea sustatu eta horri eustea.
• Komunikazio-ekintzak lurralde berritzailearen ikuspegia irudikatzeko.

Arduraduna
• Industria, Merkataritza eta Turismo Saila.

3.1
3.2
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3.2

Jardun-ardatzak
3.2 Ekonomia globalean lehian aritzeko dimentsioa eta enpresa taldeak

3.2.1 Sarrera
• Lehiakortasun Planean planteatu den bigarren jardun-ardatz nagusiari “Ekonomia globalean lehian aritzeko dimentsioa eta taldeak” izena eman diogu.
• Egungo enpresa-sarea osatzen duten Enpresa eta Enpresa Taldeen hazkundea sustatu nahi du Planak, haien jarduerasektorean lehiatzeko dimentsio egokia lor dezaten. Gainera, Enpresa eta Enpresa Talde berriak sor daitezen bultzatu nahi da, eta,
hori guztia, nazioarteko aldagaiari garrantzi berezia emanez, enpresaren lehiakortasunerako oinarrizko elementua den
aldetik.

Gaitasunak eta eskumenak bildu
eta bateratzea, merkatu globaletan
lehian aritzeko

1. Dimentsioa garrantzizko elementua izan daiteke enpresa-lehiakortasunari begira, enpresek geroz eta behar handiagoa
baitute merkatu globaletan lehian aritzeko gaitasunak eta eskumenak bildu eta bateratzeko, baita ikerketa-ahaleginak egiteko ere. Hala ere, dimentsioa hizpide hartzea ez da, besterik gabe, enpresaren hazkunde organikoaren alde egitea. Aitzitik, badira beste modu batzuk gaitasun eta eskumen horiek batera daitezen lortzeko, hala nola lankidetza-akordioak eta aliantzak sortzea, edo Enpresa Taldeak sortzea.

3.1
3.2

2. Enpresak sortzeko erritmoa areagotzea erronka handia da herrialde garatu guztientzat. Izan ere, enpresa berriak sortuz,
aberastasuna sortzeko aukerak handitzen dira. Horregatik, gaur egun mundu guztiak uste du ekintzaileari lagundu behar
zaiola eta gizartean espiritu ekintzailea garatu behar dela, eta besteak beste, Munduko Bankuak, Munduko Foroak, ELGEk, LANEk, NMFk, Garapenerako Banku Inter-amerikarrak eta Europar Batasunak egindako hainbat azterlanetan premia hori berresten da.
Globalizazioak dakartzan aukerak
aprobetxatu behar dira

Horren haritik, Europako Batzordearen Enpresa Espirituari buruzko Liburu Berdeak (2003) honela definitzen du: “antolakunde
berri batean edo aldez aurretik indarrean zen beste batean ekonomia-jarduera bat sortzeko jarrera eta prozesua, batetik, arriskuak hartuz eta sormena eta berrikuntza bultzatuz, eta, bestetik, kudeaketa sendoa bermatuz”.
3. Bestetik, bizi garen mundu globalizatu honetan, Euskadiko enpresaren erronka nagusietakoa da, oraindik ere, nazioartekotzea. Gaur egun lehiakortasunari eusteko, ezinbestekoa da globalizazio-prozesuak dakartzan aukera guztiak aprobetxatzea. Nazioartekotzea, halaber, enpresaren hazkundea bultzatzeko bideetako bat da.
• Ardatz horrek zerikusi handia du aldez aurretik deskribatutako berrikuntza-ardatzarekin, eta, beraz, bi ardatzek aldi berean egin
behar dute aurrera. Horrela bada:
– Baliabideak (dirua eta petsonak) jartzea eskatzen du berrikuntzak, eta horrek muga dezake lehiatzeko dimentsio egokirik ez
duten enpresen ahalegina. Izan ere, Eustatek argitaratutako enpresa berritzaileei buruzko estatistikek aditzera ematen dutenez,
enpresa zenbat eta handiagoa izan, orduan eta aukera gehiago izango ditu berritzaile izateko. Euskadiko enpresa batek
20 langile baino gutxiago baditu, oso aukera gutxi izango ditu I+Gko jarduerak egiteko (% 0,2). 250 langile baino gehiago dituzten enpresetan, aldiz, ehuneko hori askoz handiagoa da (% 46). Alabaina, hori zehatzago aztertu behar da, jarduera-sektorearen arabera; izan ere, “handiena” izateak ez dakar beti berritzaile izatea.
– Orobat, Enpresa Talde bateko kide izateak enpresa berritzailea izatea ekarri ohi du berekin, hau da, enpresa berritzaile gehienak enpresa taldeetako kide dira. Hala, oro har hartuta, Euskadiko enpresa berritzaileen laurdena enpresa Taldeetako
(talde formala edo ez-formala) kide da.
– Enpresa berritzaileak, oro har, nazioartekotutako enpresak dira. Horren haritik, Euskadirako garapen ereduak aurrera
egingo badu berrikuntzaren eskutik etorriko da, hau da, enpresek balio erantsiko produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko gai izan
beharko dute, nazioartean banatu ahal izateko.

Berrikuntza integrala

Dimentsio
egokia
duten Enpresa
eta Taldeak

Enpresa Berriak

Nazioartekotutako
enpresak

Berrikuntzaren eta hazkundearen
arteko lotura
Berrikuntzaren eta enpresa
taldeen arteko lotura
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– Horretaz gain, merkatu berrietara irekitzeak aukera ematen du ikasteko, aniztasuna ulertzeko eta bestelako aukeren berri izateko, eta horrela berrikuntza-aukerak sortzen dira. Nazioartean bezero zorrotzak izateak baliagarri behar du enpresen jakintza
bermatzeko eta garapena bultzatzeko.

Berrikuntzaren eta
nazioartekotzearen arteko lotura

• Dena dela, enpresa berritzaileen kopuruaren eta I+G+Bko inbertsio-mailaren helburuak lortzeko, ez da nahikoa egun dauden enpresen kopuruari eustea. Aitzitik, jakintzan produkzio egitura intentsiboa izango duen gizarte baterantz aurrera egiteko, Euskadiko enpresa kopurua handitu behar da, jarduera ekintzailearen aldeko apustu irmoa eginez. Horren haritik, enpresak sortzea
funtsezkoa da merkatuan berrikuntzak sortzeari begira.

Berrikuntzaren eta jarduera
ekintzaileen arteko lotura

• Horrekin, produkzio-sarearen iraunkortasuna bermatzen da. Prozesu hori enpresak sortuz abiatzen bada ere, ez da bizi-ziklo linealaren antzera garatzen; aitzitik, berrikuntza bezala, sistema baten arabera garatu behar da, non hazkundeak, jarduera ekintzaileek eta nazioartekotzeak elkarreragin behar duten etengabe. Azken buruan, Euskadi plataforma ekonomiko lehiakorra bihurtu behar da, eskualde-hiri globala alegia, nazioarteko lehiakortasunari begira.

3.1

Euskadi Plataforma Ekonomiko Lehiakor eta Globala

Nazioartekotzea

3.2

• Enpresak
• Enpresa taldeak
• Euskal Berrikuntza
Sistemaren eragileak
• Elkarte sektorialak
• Merkataritza Ganberak
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Pertsonak
eta gizartea

ETEen eta enpresa
taldeen hazkundea

• Familia-enpresa
• Klusterrak eta aliantzak
• Enpresa Taldeak
• Enpresa-elkarteak
• Elkarte sektorialak
• Merkataritza Ganberak

Enpresak
sortzea

Jarduera ekintzaileei eta hazkundeari eustea
• Arrisku-kapitala
• Hezkuntza Administrazioa
• Industria Administrazioa
• Enplegua eta Prestakuntza
• Finantza Sistema
• Zerga Administrazioa

• Enpresa eta Berrikuntza
Zentroak
• Parke Teknologikoak eta
Industrialdeak
• SPRIren Kanpo Sarea eta
EUSKARRI-Basque Business
Platform zentruak
• Energia-azpiegiturak

• Unibertsitateak
• Zentro teknologikoak
• Ikerketa-zentroak
• I+G unitateak
(enpresa- eta
osasun-arlokoak)
• Enpresa: barneko jarduera
ekintzaileak
• Emakume ekintzaileak
• Gazte ekintzaileak
• LHko eskolak
• Enpresa-zuzendariak
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3.2.2 Ikuspegia

Ezaugarri orokorrak

• Enpresak dira garapen ekonomikoaren oinarria. Hori dela-eta, Ereduaren hirugarren ardatza honako hau da: enpresen dimentsioan eragiteko eta produktibitate handiko enpresa taldeak sortzeko premia, ekonomia globalean lehiatzearren.
• Planaren arabera, ingurune berrian lehiatu ahal izateko, gutxieneko tamaina eraginkorra duten enpresek osatu beharko dute Euskadiko ekonomia-sarea. Dagoeneko jardunean dauden enpresen garapenak ere lagunduko du helburu hori lortzen.
Horretarako, batez ere, hiru bide hauei jarraituko diete:
– enpresen arteko lankidetzari,
– munduan lehiatzeko ahalmena izango duten taldeak sortzeari,
– euskal enpresen nazioarteko jarduera handitzeari.
• Bestalde, enpresak handitzeak ez du esan nahi soilik bolumena handitzea. Jardueraren sektore bakoitzean eraginkor eta
lehiakor izaten jarraitzeko dimentsio egokia lortzea izango da enpresa haztearen helburua.
• Nazioartekotzea da enpresak handitzeko bide garrantzitsuenetako bat, eta, gainera, berritzeko aukera indartzen du. Horren
haritik, 2009. urtean Euskadiko ekonomia-sareak presentzia handia lortuko du nazioartean, orain baino nabarmen handiagoa.
Euskadik eta bere antolakundeek mundura zabalik egon behar dute eta horrela ezagutu behar dituzte kanpoan ere,
irekitasun horrekin; eta, enpresen barnean, esportazioko jarduerez gain, balio-kateko beste hainbat jarduera hartu behar dituzte (produkzioa, I+G+B, hornidurak, eta abar).

3.1
3.2

• Orain, munduan jokatzen dira ekonomia-jarduera gehienak; beraz, antolakundeek eta bertako pertsonek prest egon behar
dute egoera hori modu positiboan ulertu eta ingurune horrek ematen dituen hazteko eta hobetzeko aukerak aprobetxatzeko.
• Baina, existitzen diren enpresak garatzeaz gain, enpresa berriak sortzeko gai ere izan behar du Euskadik; hain zuzen ere, gure ekonomia-egitura dibertsifikatu eta gizartean aberastasuna eta ongizatea bermatuko duten enpresak sortzeko. Horregatik, herritarren indar ekintzailea eta dagoeneko abian diren antolakundeen barnean ekiteko gaitasuna garatu behar dira.

• Aldez aurretik adierazitako ezaugarrien arabera, Lehiakortasun Planaren bigarren jardun-ardatzak honako ikuspegi hau proposatzen du:

IKUSPEGIA
Euskadi produktibitate handiko herrialde bihurtzea...
...ekonomia dibertsifikatuz eta nazioartera zabalduz ...
...non industriaren garrantziari eutsiko zaion, dinamika ekintzaile sendoari eta enpresa taldeak sortzeari esker.

• Ikuspegi hori gauzatzeko, Planak honako xede hau dauka:

XEDEA
25en Europar Batasunaren batez bestekoaren % 125eko produktibitate-maila lortzea...
...industria-sektoreak gaur egun ekonomian duen garrantziari eutsiz.
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3.2.3 Diagnostikoa, ildo estrategikoak eta jardunak
Euskadi Plataforma Ekonomiko
Lehiakorra eta Globala

I. Pertsonak eta gizartea
• Pertsona prestatuak, eta ikasten ikasteko gaitasuna dutenak.

Nazioartekotzea

• Sormenaren, arriskuak hartzearen eta proiektuak konpartitzearen balioetan hezitako pertsonak.
• Pertsona ekintzaileak.

pertsonak
eta gizartea

• Laguntzeko eta sarean lan egiteko gai diren pertsonak.

ETEen eta enpresa
taldeen hazkundea

Enpresak sortzea

• Nazioarteko bokazioa, prestakuntza eta trebetasunak dituzten pertsonak.
Jarduera ekintzaileei eta hazkundeari eustea

II. Enpresak sortzea
Diagnostikoa
• Enpresak sortzea funtsezkoa da edozein lehiakortasun estrategiarentzat, enpresa berriak bitarteko ezin hobea direlako berrikuntzarako, eta dagoen sarea biziberritzeko oinarri ezin hobea jartzen dutelako, produkzio-jarduera berriak haziz, garatuz eta
nazioartekotuz. Hori ez ezik, norbera garatzeko modua ere bada enpresa-espiritua, enpresa bat sortzeko aukera guztion eskura jartzean gizarte-kohesiorako bidea errazten baita.
• Alabaina, Europar Batasunak ez du bere enpresa potentziala erabat ustiatzen, hau da, ez die herritarrei behar adinako adorea ematen enpresaburu bihur daitezen. Euskobarometroaren datuen arabera, europarren % 47k lan autonomoa nahiago duela dioen arren, % 17ak soilik jarduten du horrela, eta guztira europarren % 4 soilik egiten ari da enpresa bat sortzeko beharrezko
urratsak (Estatu Batuetan, aldiz, % 11 dira). Europan, Estatu Batuetan ez bezala, hedatze-indizeak txikiak dira jarduera hasi
ondoren, eta enpresa-ideia asko azken buruan ezerezean geratzen dira, haian bideragarritasuna zalantzan jartzen delako merkaturatu aurretik. ELGEk egindako txosten baten arabera, besteak beste, honako faktore honek eragin du egoera hori: Estatu Batuetan proiektu berrietan inbertitzeko finantzasistema egokiagoa garatu izanak.

Enpresa-espiritua:
berrikuntzaren,
lehiakortasunaren, hazkundearen
eta gizarte-kohesioaren eragile

• Enpresa-espirituaren alde egiteko asmotan, Batzordeak “Enpresa-espiritua Europan” Liburu Berdea argitaratu zuen. Honako bi
alderdi hauek landu zituen bereziki: Zer egin behar da enpresaburu gehiago sortzeko? eta Nola bidera daitezke enpresak hazkunderantz? Argitalpenak ekarri zuen eztabaida publiko interesgarriaren ostean, Batzordeak Ekintza Plana aurkeztu du, batetik, enpresak abian jar daitezen bultzatzeko, eta, bestetik, enpresaburuei hazten laguntzeko. Horretarako, 5 eremu politiko estrategikoetan jardungo du:

Euskadi Plataforma Ekonomiko
Lehiakorra eta Globala

Nazioartekotzea

• Enpresa-pentsamoldea sustatzea.
• Pertsona gehiago animatzea enpresaburu bihur daitezen.
• Enpresaburuak hazkundeari eta lehiakortasunari begira jartzea.
• Finantziazio-fluxua hobetzea.
• ETEentzako mesedegarriagoa den administrazio- eta arau-esparrua sortzea.

pertsonak
eta gizartea

ETEen eta enpresa
taldeen hazkundea

Enpresak
sortzea

Jarduera ekintzaileei eta hazkundeari eustea

• Euskadiko ekonomiak industria-tradizio luzea du, eta enpresen dinamismoa eta enpresa-kultura izan da ekonomia horren ezaugarri nagusietako bat. Alabaina, esan beharra dago azken urteotan enpresa-dinamismo hori nolabait moteldu dela.
Euskadik enpresa-ehuneko handiagoa du biztanle kopurua aintzat hartuta, Estatuaren batez bestekoa baino; enpresak sortzeari
dagokionez, ordea, bilakaera motelagoa izan da azken urteotan. Gainera, biztanleria ere nolabait gelditu dela atzeman da; izan ere,
biztanleria poliki-poliki zahartzen ari da, eta horrek belaunaldi-erreleboa moteltzea ekar dezake. Hain zuzen ere, moteltze hori ger-
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tatu da enpresak sortzeko premia handiena denean, lehiakide berriak agertzen ari baitira, bereziki garatzeko bidean dauden herrialdeetan eta Europako ekialdeko herrialdeetan, eta horrek gure egungo espezializazio sektorialaren egitura nahitaez aldatzea eskatzen du, balio erantsi handiagoko produktuetan abantaila lehiakorrari eutsi ahal izateko.

ENPRESAK ESPAINIAN AUTONOMIA ERKIDEGOEN ARABERA 1999-2005
Autonomia
erkidegoak
Andaluzia
Aragoi
Asturias
Balearrak
Kanariak
Kantabria
Gaztela eta Leon
Gaztela-Mantxa
Katalunia
Valentzia
Extremadura
Galizia
Madril
Murtzia
Nafarroa
Euskadi
Errioxa
Ceuta eta Melilla
Guztira

3.1
3.2

Enpresa kopurua
1999
2005
359.426
464.179
78.476
90.005
46.612
68.175
67.132
87.024
100.008
128.020
31.447
36.561
143.953
159.196
98.147
118.396
489.656
567.019
266.763
329.334
46.501
61.898
157.045
185.722
357.833
456.175
65.523
85.110
38.294
40.730
146.978
157.539
18.398
21.598
6.659
7.448
2.518.801
3.064.129

Aldakuntza
(%)
%29,14
%14,69
%46,26
%29,63
%28,01
%16,26
%10,59
%20,63
%15,80
%23,46
%33,11
%18,26
%27,48
%29,89
%6,36
%7,22
%17,39
%11,85
%21,65

Garrantzia
1999an
%14,27
%3,12
%1,85
%2,67
%3,97
%1,25
%5,72
%3,90
%19,44
%10,59
%1,85
%6,23
%41,21
%2,60
%1,52
%5,83
%0,73
%0,26
%100,00

Garrantzia
2005ean
%15,15
%2,94
%2,22
%2,84
%4,18
%1,19
%5,20
%3,86
%18,51
%10,75
%2,02
%6,06
%14,89
%2,78
%1,33
%5,14
%0,70
%0,24
%100,00

Garrantzi
aldea
%0,88
-%0,18
%0,37
%0,17
%0,21
-%0,06
-%0,52
-%0,03
-%0,93
%0,16
%0,17
-%0,17
%0,68
%0,18
-%0,19
-%0,69
-%0,03
-%0,02
%0,00

Iturria: EIN Enpresen Direktorio Nagusia.

• Azken aldiko jarduera ekintzaileei dagokionez, GEM-REM (Global/Regional Entrepreneurship Monitor) proiektuaren 2004ko datuen arabera, Euskadik % 5,29ko indizea du TEA jarduera ekintzaileari dagokionez (azken hiru urte eta erdietan enpresak
sortzen tartean sartu diren pertsonen kopurua helduen biztanleria osoa aintzat hartuta). Indize hori Espainiarena baino handixeagoa da (% 5,15), eta Europako batez bestekoa baino txikixeagoa (% 5,52), baina lau puntu beherago dago GEM herrialdeen batez bestekoa aintzat hartzen badugu (% 9,38).

TEA Jarduera Ekintzaileen Indizeak 2004
Total Entrepreneurial Activity
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Per capita BPGa eta jarduera ekintzailea guztira
Total Entrepreneurial Activity 2004 By Economic Development
and Fitted Parabolic Trend
45
PE

40

#/ 100 Adults, 18-64 Years Old

35
UG
30
EC
25
20
JO

NZ

15
BR
10
SA

US

Euskadi
PL

5
HR

IL GR
HU

0
0

IS

AU

AR

5,000

10,000

PT
SI
15,000

SG ES

FR
IT

HK
20,000

CA

25,000

DE

35,000

NO
DK

SE

FI
BE

30,000

IE

UK

NL

JP
40,000

45,000

50,000

55,000

GDP per capita 2004, US$

Per capita BPGa
gehienez 15 000 US$

Per capita BPGa
15 000 - 25 000 US$

Per capita BPGa
25 000 - 55 000 US$

3.1
3.2
• GEM azterlanaren emaitzak alderatuz gero, ikusiko dugu jarduera ekintzaileak ez duela lotura zuzenik herrialdearen garapen-mailarekin. Jarduera ekintzaileen tasa handiena duten herrialdeak dira gizarte- eta ekonomia-arloan gutxien garatu direnak.
Eta hori hala da ekiterako garaian, herrialde horien motibazioak beharrarekin zerikusi handiagoa duelako aukerarekin baino. Herrialde baten errenta-mailak gora egin ahala haren jarduera ekintzaileak behera egiten du, eta azkenean berriz ere gora egiten du
herrialde garatuenetan.

Ez dago lotura zuzenik herrialde
baten garapenaren eta jarduera
ekintzailearen artean

• Aurrekoa aintzat hartuta, honako ondorio hau ateratzen da: jarduera ekintzailea eta per capita errenta maila erlazionatzen
dituen doikuntza-kurbaren gainetik dago Euskadi, eta horren ondorioz maila konparatu onargarrian dagoela esan daiteke, herrialde liderretatik urrun badago ere.
• EAE barruan, jarduera ekintzailea aldatu egiten da lurraldeen arabera. Bizkaia da jarduera ekintzaileen indize handiena duena,
bereziki metropoli-arean, eta, jarraian, Araba eta Gipuzkoa datoz. Dena dela, aipatzekoa da Gipuzkoaren jarduera ekintzaileen tasa
nabarmen hobetzen dela aukera batek bultzatutako negozioak soilik aintzat hartzen baditugu. Jarduera ekintzaileari genero-ikuspegitik begiratzen badiogu, berriz, honako ondorio hau aterako dugu: EAEn, TEA indizerako gizon/emakume ratioa 0,35 izan da
2004. urtean, hau da, 3 gizon ekintzaileko emakume ekintzaile bat dago. Espainiaren ratioa baino txikixeagoa da eta GEM herrialdeen batez bestekoa baino askoz ere txikiagoa, baina datuek hobera egiten dute aukerarekin (eta ez beharrarekin) lotzen baditugu.

Jarduera ekintzaile handiagoa
hiri-areatan
Aukerak beharrak baino
ekintzaile gehiago sorrarazten
ditu

• Jarduera ekintzailea enpresaren adinaren arabera aztertzen badugu, eta enpresa sortu berrien (3 hilabete arteko adina) eta enpresa berrien (3-42 hilabeteko adina) arteko bereizketa egiten badugu, nabarmentzekoa da EAEko enpresa berrien ehunekoa
% 3,92 dela, GEM herrialdeen batez bestekotik oso gertu, eta Estatuko % 3,07ren gainetik ia puntu bat. Hori horrela izan daiteke
euskal enpresek gaitasun handiagoa dutelako biziraute-maila handiagoak lortzeko, edo euskal negozioek merkatuaren baldintza lehiakorretara egokitzeko ahalmen handiagoa dutelako. Itxitako enpresen tasa txikiak ere ideia hori berresten du.
• Alabaina, sortutako enpresa gehienak mikroenpresak dira, eta %5ek bakarrik sortzen ditu 20 lanpostu edo gehiago. Horrek aditzera ematen duenez, enpresen hazkundea txikia izaten da lehen garapen urteetan, lana sortzeari dagokionez.

Enpresa berri lehiakorrak,
biziraun eta hazteko adina

• Sektoreen arabera, hilkortasun-arrisku handiena eraikuntzaren eta zerbitzuen enpresetan gertatzen da. 1998an sortu ziren industria-enpresen % 13,3, eraikuntza-enpresen % 18,7 eta merkataritza banaketako enpresen % 17,2 urtebete geroago de-
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sagertu zen. Sortu eta lau urtera, berriz, industria enpresen % 62,7k aktibo jarraitzen du, eta eraikuntza enpresen % 54,5ek eta
merkataritza-enpresen % 55,5ek soilik. Informazio horren arabera, industria enpresek bizirauteko aukera gehiago dituzte beste sektoreetako enpresek baino, eta hori horrela izan daiteke industria-jardueran hasi nahi duten enpresek hasieratik oztopo handiagoak gainditu behar dituztelako, hau da, eskakizun handiagoak bete behar dituztelako inbertsioaren, teknologiaren eta enpleguaren alorretan.
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• Bada negozioa zabaltzeko beste modu bat: intrapreneurship-a, hau da, enpresa berriak sortzea dagoeneko badiren enpresen ordez. EAEn, enpresa berri eta finkatuen % 4,13k jarduera ekintzaileak gauzatu ditu, eta ehuneko horrek erraz gainditzen du
estatuaren % 2,5, baina GEM azterlaneko beste herrialdeen parekoa da. Berrikuntza (jarduera ekintzaileren bat garatu duten
euskal enpresen alderdi osagarria) aintzat hartzen badugu, honako hau atzematen da: beste enpresa bat sortu duten enpresen herenak produktu eta/edo zerbitzu berriak sortzen dituela adierazi du. Hortaz, intrapreneurshipa aukera argia da berrikuntza
ezartzeari begira.

2002

Industria

Distribución comercial

Construcción

Act. Inmob. y socios a empresas

Iturria: Eurostat.

Jarduera ekintzailearen eredu kontzeptuala

Nazioko edo eskualdeko
esparruaren baldintza orokor:
• Irekitzea (kanpo-merkataritza)
• Gobernua (Rola)
• Finantza-merkatua (Eraginkort.)
• Teknologia, I+Ga (Intentsitatea)
• Azpiegitura (Fisikoa)
• Kudeak (Trebetasunak)
• Lan-merkatua (Malgutsauna)
• Erakundeak (Lege-esparrua)

3.1
3.2

Korporazio
handiak
Establezim.
berriak
Mikroenpresak
eta gainerako
ETEak
• Hazkunde
ekonomikoa
• Berrikuntza,
Lana

Testuing.
soziala,
kulturala,
eta politik.
Ekiteko Baldintzak:
• Finantziazioa
• Gobernu-politikak
• Programa publikoak
• Hezkuntza eta prestakuntza
• I+Garen transferentzia
• Azpiegiturak (merkat., leg. eta abar)
• Azpiegitura fisikoa
• Barne-merkatua (irekitzea)
• Arau sozial eta kulturalak

Ekiteko
aukerak
Enpresa
berriak
Ekiteko
gaitasuna:
• Trebetasunak
• Motibazioa

Iturria: Regional Entrepreneurship Monitor 2004. Euskal Autonomia Erkidegoa

• Berariazko inguruneari eta ekiteko baldintzei errreparatuta, Euskadi egoera onean dago, bereziki administrazio-maila
guztiek (Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak, Udalak, Tokiko Garapeneko Agentziak, Unibertsitateak, Lanbide Heziketako Zentroak, Zentro eta Parke Teknologikoak eta abar) garatzen dituzten tresna eta politikei dagokienez. EAEko gobernu-politiken balioespena ona da, baina gabezia bat ageri da: leihatila bakarra antolatu behar da, dauden informazio eta laguntza-neurri guztiak
biltzeko. Hori hala da administrazio-jardunak gainjartzen direlako eta behar bezala koordinatzen ez direlako, eta, horregatik, behar-beharrezkoa da eremu horretan potentzial guztia aprobetxatzea, eragileen arteko harremanak hobetuz, sakabanatzea saiheste aldera.
• Halaber, ekiteko ekintzarentzat oinarri emankorra osatzen duten beste hainbat faktore ere badira; esaterako, zabaltzen ari den
produkzio-sarea, aberastasun-mailaren bilakaera positiboa, hezkuntza-maila handia edo azken urteotan I+Gko gastuan eta giza
baliabideetan egindako ahalegin handia.

Ingurune eta azpiegitura
nahikoak, baina potentzial
handia

• REM txostenaren arabera, gure ahulezia handiena honako hau da: ekintzailearen gizarte- eta kultura-balioetan oinarritutako hezkuntza eta prestakuntza eskasa. Biztanleriaren kualifikazioaren balioespena oso positiboa bada ere, badira oztopo
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handi batzuk enpresak sortzea galarazten dutenak: euskal hezkuntza-sistemak arriskuak hartzeari eta sormenari dagokienez
transmititzen dituen arauak (gizartearen eta kulturaren arlokoak); gainera, jakintza eskasa transmititzen du enpresa-munduan jarduteko moduari eta merkatu-ekonomia baten printzipioei dagokienez.

Euskadiko jarduera ekintzailea sustatzeko eredu instituzionala

Eusko Jaurlaritza
(Sailak: Industria,
Hezkuntza, Lana etab.)

Foru
Aldundiak

Erakunde arteko
lankidetza

Tokiko Garapen
Agentziak

Udalak
Kultura ekintzailea
eta Prestakuntza

Euskal Gizartea
Azpiegiturak
Motibazioa eta trebakuntza
EBZak

Parke Tecnologikoak

SPRILUR
Enplegu sortzea
ENPRESA
BERRIAK

EKINTZAILEAK

Hazkunde
ekonomikoa

3.1

Lehiakortasun handiagoa
Finantziazioa

Ideaiak eta pertsonak
sortu eta hartzea

Enpresaburu eta
ikertzaileak
kanpoaldean

Zerga Arloa

MENTORINGA

3.2

Programak eta tresnak

Sustatzaileak

Dinamizatzea
Unibertsitatea

SARETEK
Zentro
Teknologikoak

Barneko jarduera
ekintzailea duten
enpresak

• Azken buruan, Euskadiko jarduera ekintzaileak sustatzeko ereduak honako ezaugarri hauek bildu behar ditu:
– Kultura ekintzailea sortu beharra azpimarratzea Jaurlaritzaren eta tartean sartutako gainerako antolakundeen arteko lankidetzaren bitartez, balioen garapena eta prestakuntza ekintzailea indartzeko hezkuntza sistemaren maila guztietan eta antolakunde guztietan.
– Enpresen eta enpresa-ideiak sortzen dituzten eragile nagusien arteko harremanak dinamizatu eta indartzea. Eragile
nagusiak honako hauek dira: unibertsitatea, zentro teknologikoak eta barneko jarduera ekintzaileak, berritzaileak direnei edo
eduki teknologikoa dutenei arreta berezia emanda.
– Dauden azpiegitura guztien potentziala garatzea (EBZ Enpresa eta Berrikuntza Zentroak, Parkeak eta Sprilur), ekintzaileei laguntza berezia emanez, eta hazi-kapitalaren, “business angels” delakoaren eta abarren eremuan ageri diren gabeziak beteko dituzten sare eta tresnak indartzea.

Kultura ekintzailea sortzea eta
balio berriak garatzea

Finantzatzeko eta laguntzeko
azpiegitura eta tresnak indartzea,
enpresen bizirautea eta
iraunkortasuna lortzeko

• Azken batean, aldaketa kulturala jarri behar da abian epe luzera begira. Epe ertainera begira, berriz, azpiegitura eta tresna guztien potentziala landu behar da Euskadin dauden ekintzaileen premia guztiei erantzun eraginkorra emateko, enpresak
sortzea ez ezik, enpresa horiek finkatu eta haztea ere ahalbidetuz.
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Belaunaldi-erreleboa
• Familia-enpresek garrantzi handia dute Euskadiko enpresa-egituran. Horrelako enpresek berariazko kudeaketa-ezaugarriak
dituzte, eta belaunaldien errelebo-garaia larriunea izaten da; prozesu hori nahitaez erraztu beharrekoa da, enpresek balio guztia
galduko ez badute.

Familia-enpresen presentzia
handia

• Belaunaldi-erreleboak zerikusi zuzena du enpresak sortzearekin; izan ere, errelebo horren ondorioz, enpresak oinarri berrien gainean birsortzen dira batzuetan, hau da, egitura juridiko edo antolaketa kultura berrien gainean.
Belaunaldi-erreleboaren
prozesua erraztu behar da

• Horregatik, horrelako enpresetan belaunaldi erreleboaren prozesua erraztu behar da, hau da, prozesua ordenaz bideratu behar da eta finantza baliabide egokiak jarri. Hala, gaitasunak berrituko dira, etorkizunean enpresaren hazkundeari bide emateko.
• Belaunaldi-erreleboa, halaber, berritzeko aukera izan daiteke enpresarentzat, berritzeko joera duten liderrak edo kudeatzaileak ekartzen badituzte antolakundeetara.

Ildo estrategikoak

1. Ildo estrategikoa: Kultura ekintzailea euskal gizarte osora hedatzea

3.1
3.2

• Abiapuntu gisa, gizarte ekintzaile bat sortzeak honako hau eskatzen du: euskal gizartea osatzen duten eragile guztiek
ekintzaileekiko kontzientzia positiboa edukitzea. Horregatik, kultura- eta gizarte-ingurune egokia garatu behar da ekintzailearen eta enpresaburuaren irudiari begira, ekintzaileek bildu ohi dituzten balio nagusiak sustatuz, hala nola sormena
eta arriskuak hartzea.

2. Ildo estrategikoa: Jarduera ekintzaileak prestakuntzaren bitartez sustatzea

• Hezkuntza-sistema funtsezkoa da gaitasun ekintzaileak garatuz edo indartuz giza kapital ekintzailea sortzeko; horretarako,
jakintza eta trebetasun berriak jarri behar dira pertsonen eskura, baita ikasteko prozesua bizitza osoan zehar bultzatu ere.
• Bestetik, ekintzaileek prestakuntza-eskaintza egokia izan behar dute eskura, haien proiektua abian jartzerakoan lagungarri.

3. Ildo estrategikoa: Jarduera ekintzaileen prozesuari erabateko laguntza ematea

• Enpresa berriak sortzeari dagokionez lortu nahi diren emaitzak lortzeko, jarduera ekintzaileari laguntzeko tresnak indartu behar dira, enpresa bat sortzeko prozesu osoan zehar, ideia sortzen den unetik abian jarri arte.
• Enpresak sortzeko dauden laguntza-zerbitzuak indartu behar dira, eremu horretan jarduten duten eragile publiko eta pribatuen arteko koordinazioa hobetzen ahaleginduz.
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4. Ildo estrategikoa: Belaunaldi-erreleboko prozesuak erraztea familia-enpresetan

• Euskadiko enpresa-sarean familia-enpresa ugari ageri dira, eta enpresa horiek belaunaldi-erreleboko prozesu konplexutik
sortzen diren zailtasunei egin behar izaten diete aurre batzuetan.
• Ildo estrategiko honek enpresetan belaunaldi-erreleboko prozesua erraztea du helburu. Horretarako, batetik, hainbat finantza-baliabide jartzen dira enpresen eskura, eta, bestetik, pertsonen erreleboa baliatzen da antolakundea berritzeko.

Jardunak

1. Ildo estrategikoa: Kultura ekintzailea euskal gizarte osora hedatzea

• Euskal gizarteak jarduera ekintzaileekiko jarrera positiboa har dezan lortzea.

1.1 KULTURA EKINTZAILEA
HEDATZEA

• Enpresaburuaren/ekintzailearen irudia eta onarpen publikoa indartzea.

3.1
3.2

2. Ildo estrategikoa: Jarduera ekintzaileak prestakuntzaren bitartez sustatzea

2.1 JARDUERA EKINTZAILEAK
PRESTAKUNTZAREN BITARTEZ
SUSTATZEA

• Giza kapital ekintzailea sortzea, gaitasun ekintzailea eta horrekin loturiko balio eta jarrerak garatuz edo indartuz, hezkuntzasistemaren maila guztietan.

3. Ildo estrategikoa: Jarduera ekintzaileen prozesuari erabateko laguntza ematea

• Enpresa bat sortzeko prozesuari erabateko laguntza ematea, ideia sortzen den unetik abian jarri arte. Horretarako:
– EBZak indartu behar dira, ideiak sortzeko eta enpresak sortzeko erreminta lagungarri diren aldetik.
– Ekintzaileentzako berariazko finantza-tresnak eskaini behar dira (hazi-kapitala).
– Ekintzaile berriei inkubagailutik kanpo kokatzen laguntzeko azpiegiturak sortu behar dira.

3.1 ENPRESA BAT SORTZEKO
PROZESUARI ERABATEKO
LAGUNTZA EMATEA

4. Ildo estrategikoa: Belaunaldi-erreleboko prozesuak erraztea familia-enpresetan.

• Sentsibilizatzea eta informatzea, enpresa barruan erreleboa antolatzeak daukan garrantzairi buruz.
4.1 BELAUNALDI-ERRELEBOA
ERRAZTEA

• Prestakuntza-prozesuan arreta eta laguntza eskaintzea.
• Finantza-laguntza ematea, kostuetan eta finantziazio egitura berrian.
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III. ETEen eta enpresa taldeen hazkundea
Euskadi
Plataforma Ekonomiko
Lehiakorra eta Globala

Diagnostikoa
• Euskal ekonomiak azken hamarkadan aurrerapen handiak egin baditu ere, asko dago hobetzeko oraindik, dauden enpresak dimentsio egoki batera bideratzeari dagokionez, bereziki beste eskualde aurreratu batzuen aldean jartzen badugu.

Nazioartekotzea

• Izan ere, Euskadiko enpresa-sarearen tamaina Europakoaren parean jartzen badugu, dimentsio txikiagoko unitateetarako joera nabari da gurean; enpresa ertainaren tartea izan daiteke horren salbuspen bakarra.
pertsonak
eta gizartea

ETEen eta enpresa
taldeen hazkundea

• Eta are gehiago, estratuen arabera, alde horiek handiak ematen ez badute ere, kontuan hartzekoak dira enpresaren batez besteko tamaina aintzat hartzen badugu. Batez beste, Euskadiko enpresek sei lanpostu inguru dituzte; Espainia ere kopuru horretatik gertu dago, eta Europar Batasuneko azkeneko tokietan kokatzen da.

Enpresak sortzea

Jarduera ekintzaileei eta hazkundeari eustea

• Gainera, gutxi dira 200 langiletik gorako enpresak, eta kontuan hartzekoa da enpresa horiek erreferente izan daitezkeela kluster edo sektore bakoitzean, maila globalean lehiatzeko eta balio erantsiko jarduerak eskualdean traktore izateko ahalmena baitute. Hala, Europako beste eskualde batzuetan (Baden-Würtemberg, Ile-de-France edo Lonbardia, esaterako) enpresa handien ehunekoa nabarmen handiagoa da.

• Enpresa-dimentsioa
• Finantziazioa
• Euskal Enpresa Taldeak
• Lankidetza eta aliantzak
• Belaunaldi-erreleboa

3.1

ENPRESA-EGITURA ALDERATUA TAMAINAREN ARABERA. 2003.

3.2
Enpresaren batez besteko
tamaina txikia da Europar
Batasunaren aldean

Enpresa kop.
Euskadi
Europar Bat.
Espainia
Emplegua
Euskadi
Europar Bat.
Espainia

Mikroenp.
(0-9)

Txikiak
(10-49)

Ertainak
(20-249)

Handiak
(250 +)

93,37%
92%
93,35%

5,47%
7%
5,83%

0,99%
1%
0,71%

0,16%
0,20%
0,11%

32,93%
39,71%
50,53%

20,66%
17,25%
19,63%

18,55%
12,77%
11,50%

27,85%
30,26%
18,34%

Iturria: Eustat eta ETEen Europako Behatokia.

EUROPAKO ENPRESEN BATEZ BESTEKO TAMAINA 2003.
Letonia
Herbehereak
Errumania
Erresuma Batua
Austria
Lituania
Alemania
Danimarka
Irlanda
Luxenburgo
Estonia
Eslovakia
Suitza
Frantzia
Belgika
Europa – 19
Norvegia
Finlandia

Euskadi

Suedia
Liechtenstein
Espainia
Eslovenia
Europa-19 eta herrialde hautagaiak
Txekiar Errepublika
Herrialde hautagaiak guztira
Portugal
Turkia
Italia
Malta
Islandia
Hungaria
Polonia
Zipre
Grezia

0

2

4

Iturria: Eustat eta ETEen Europako Behatokia.

100

6

8

10

12

14

16

2006/09

Enpresa
lehiakortasunaren
eta gizarte
berrikuntzaren
plana

ENPLEGUAREN BILAKAERA EUROPAR BATASUNEAN ENPRESAREN TAMAINAREN ARABERA. 2003.
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Europako mikroenpresek eta
enpresa txikiek enplegua
sortzeko eta horri eusteko
gaitasun handiagoa agertu dute
ziklo osoan
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Iturria: ETEen Europako Behatokia.

• Mikroenpresek eta enpresa txikiek erresistentzia handiagoa erakutsi dute atzeraldien aurrean, baita susperraldietan erantzuteko
ahalmen handiagoa ere, Europako tamainaren araberako enpleguari buruzko datuek aditzera ematen dutenez.
• Enpresa txikietarako joera argia duen horrelako enpresa-egiturak, ordea, ez dio lehiakortasunari mesederik egiten, honako
arrazoi hauengatik:
– I+G+Ban inbertitzeko eta garapenei ekiteko mugak, balio-katean aurrera egitea oztopatuz
– Nazioarteko merkatuetan jarduteko zailtasuna
– Finantziaziorako sarbidea mugatzea
– Profesionalizazio-maila txikiagoa kudeaketan
• Dena dela, enpresa-dimentsioa arazotzat jotzea edo ez beste zenbait faktoreren eraginpean ere badago, hala nola enpresak jarduten duen sektorea eta enpresaren heldutasun-maila, enpresaren espezializazio maila eta lehiatzen den balio-ekarpenaren eskema (eraginkortasunean oinarritua edo jakintzari begira).

3.1
3.2
Jarduera-sektorean lehiatzeko
dimentsio egokia garatzen ez
duten enpresek zailtasun
handiagoak izan ditzakete

• Euskadiren industria-espezialiazioa aintzat hartuta, industria-arloko enpresa txiki eta ertainen ehuneko handi bat aurrez deskribatutako dimentsio-arazoen eraginpean dago.
• Enpresen iraunkortasuna eta hazkundea bermatzeko, honako estrategia nagusi hauek proposatzen dira:
a. Finantziazioa lortzea.
b. Enpresa Taldeak sortzea.
c. Globalizaziora egokitzeko erraztasunak ematea.
d. Beste enpresa eta antolakundeekiko lankidetza-hitzarmenak eta aliantzak.

Iraunkortasunerako eta
hazkunderako estrategiak

A. FINANTZIAZIOA LORTZEA
• Finantziazioa ez da faktore bakarra, baina enpresek eta, bereziki, enpresa txiki eta ertainek hazteko eta lehiakortasuna hobetzeari begira jardunak abian jartzeko dituzten aukerak baldintzatzen ditu.
• Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak hainbat finantziazio-tresna jarri ditu enpresen eskura (dirulaguntzak, aurrerakin
itzulgarriak, interes-hobariak, arrisku-kapitaleko fondoak, parte hartzeko maileguak eta abar), zenbait laguntza-programaren bitartez.
• Hala ere, erabilitako tresnetako batzuk sakontzeko daude oraindik. Zehazkiago, eta Euskadiko arrisku kapital publikoaren eredua
Estatuan erreferente bada ere, arrisku-kapitalaren eta garapen-kapitalaren sektoreak hobetzeko aukera handiak ditu:

Arrisku-kapitalaren sektorean
hobetzeko aukerak

101

Sozietate bakar batean
kontzentratzeko joera handia

– Sektore horretan, sozietate bakar batean kontzentratzeko joera handia nabari da, eta beraz, parte-hartze publikoa handiagoa da Europako beste herrialde batzuen aldean.
– Jarduera horretan aritzeko erakunde pribatuen sarea ez da behar bezala garatu, eta horrek sektorearen garapena mugatzen
du, baita, neurri handi batean, Europako Inbertsio Funtsaren edo EBri lotutako organismoen fondoak eskuratzeko aukera oztopatu ere. Organismo horiek eskema bereziak nahiago dituzte, hain zuzen ere programa publikoak erakunde kudeatzaile pribatuen eta/edo banku publikoen bitartez kudeatzen diren eskemak.

AZKEN URTE HAUETAN ARRISKU KAPITALAK EUSKADIN IZAN DUEN BILAKAERA
Inbertsioa guztira
Inbertsio kopurua (enpresak)
Zorroa kostuetan
Zorroan dauden enpresen kopurua
Euskadin arrisku-kapitalean egindako
inbertsioaren garrantzia, Espainiako
guztirakoaren gainean

2002
60,1
32
309,5
121

2003
20,8
33
274,1
126

2004
73,8
33
319,3
139

7,2%

1,7%

4,1%

Iturria: DICT

3.1

– Euskadin, pentsio-fondoek, inbertitzaile pribatuek eta atzerriko inbertitzaileek parte-hartze erlatibo txikia dute sektorean.
– Oro har, enpresa txiki eta ertainei arreta handiagoa eskaini beharko litzaieke haien bizitzaren lehen faseetan. Gainera, berariazko konponbideak bilatu behar dira zientziari eta teknologiari, eta enpresa ertain eta handiei begira.

3.2
Pentsio-fondoen partehartze
txikia

Erakunde-inbertitzaileak
erakartzea

• Bestetik, Europako ereduak eta EBtik eratorritako baldintzak aintzat hartuta, enpresetarako fondoen (publikoak, pribatuak, instituzionalak edo indibidualak) fluxua hobetzeko aukerak daudela ikus daiteke, hartara enpresa horien garapena eta lehiakortasuna finantzatze aldera. Horrela, besteak beste, honako alderdi hauetan egin liteke aurrera:
– Aurrezki Kutxak eta Bankuak garapen ekonomikoan inplikatzea, bai Euskadiko ekonomia-sarearen eta haren berariazko sektoreen beharretara egokitutako produktuak edo formulak garatuz, bai gehiengo pribatuko arrisku-kapitaleko fondoak sortuz edo horrelako fondoetan parte hartuz; hain zuzen ere, fondo horiek Euskadiko enpresen eta enpresa taldeen hazkundea eta
garapena izango dute xede nagusitzat, Euskadi barruan eta nazioarteari begira.
– Inbertitzaile instituzionalak (pentsio-fondo publikoak, bereziki) garapen-kapitalera erakartzea, Europako beste herrialde batzuetan (esaterako, Erresuma Batuan, Finlandian edo Suedian) gertatzen den bezala.
– Europako erakundeek (EIF, EIB) eskaintzen dituzten finantziazio-bideak zehatzago aztertzea.
– Inbertitzaile pribatu indibidualak berrikuntzako eta/edo hazkundeko proiektu interesgarrien finantziaziora bideratzeko ahaleginak hobetzea, beste eskualde edo herrialdeen esperientziei jarraituz.

B. ENPRESA TALDEAK SORTZEA
• Enpresa Taldea sortuz ere maila globalean lehiatzeko dimentsio egokia lor dezakete enpresek.

Enpresa Taldeek hazkundearen,
merkatu berrietara zabaltzearen
eta beren sektoreen buruan
jartzearen aldeko estrategiei
jarraitzen diete

• Euskadin 70 enpresa talde baino gehiago daude, eta euskal multinazionalak direla esan dezakegu. Izan ere, talde horien %
95ek produkzio-filialak ditu atzerrian, hau da, egoitza soziala Euskadin badute ere, haien produkziojarduera kanpora hedatu dute,
enpresa nagusiaren inguruan enpresa filial multzoak sortuz, hazkundearen, merkatu berrietara zabaltzearen eta haien jarduerasektorearen buru izateko estrategiei jarraiki.
• Euskadiko Enpresa Taldeek 24.000 milioi euro fakturatu zituzten 2004. urtean; gainera, 100.000 pertsona baino gehiagori
eman zieten lana, eta 420 milioi euro gastatu zuten I+Gan.
• Euskal Enpresa Taldeak munduan zehar nola banatzen diren aztertzen badugu, bereziki Iberoamerikan ezarri direla ohartuko
gara, Brasilen eta Mexikon bereziki, atzerrian ezarritako filialen % 26 bi herrialde horietan kokatzen baita.
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Euskadiko enpresa taldeak 2004

HERRIALDE NAGUSIAK
India
Polonia
Venezuela
Italia
Txekiar Errepublika
Alemania
Erresuma Batua
Maroko
Portugal
Argentina
Estatu Batuak
Txina
Frantzia
Mexiko
Brasil

3
4
4
5
5
6
7
8
11
12
11
12
12
21
25

11-20 Enpresa Talde

1,5 Enpresa Talde

>20 Enpresa Talde

6-10 Enpresa Talde

24.500 milioi €-ko fakturazioa 2004an
105.000 lanpostu guztira
420 milioi € I+Gko gastuan
% 95ak produkzio-filialak ditu atzerrian

3.1

Iturria: DICT

• Hortaz, Enpresa Taldeek aberastasuna eta enplegua sortzeko traktore-potentzial handia dute; horretaz gain, eragin nabarmena dute balio- edo hornidura-katean, eta balio handia izan dezakete berrikuntza-sistemaren ikuspegitik begiratuta.
• Horregatik guztiagatik, Plan honek are bultzada handiagoa eman nahi die Euskal Enpresa Taldeei, eta, gainera, Talde berriak sor daitezen sustatu nahi du, gizarte osoaren gainean traktore-ahalmen horri euts diezaioten.

3.2
Enpresa Taldeek traktore
ahalmen handia dute

C. GLOBALIZAZIORA EGOKITZEKO ERRAZTASUNAK EMATEA
• Teknologia- eta merkatu-arloko aldaketak abiada bizian doaz, eta, horren eraginez, merkatura egokitu beharra eskatzen duten egoerak sortzen dira; egoera horiek gainditzea behar-beharrezkoa da balioari eusteko eta hazkundeari berriz ere ekiteko.
• Horregatik, erantzun integratuak bultzatu behar dira egokitzeari dagozkion ekonomiaren eta gizartearen arloko alderdiei ekiteko, eta, hartara, egokitze horren arrakasta bermatzeko.

Enpresen egokitze beharretarako
erantzun integratuak bultzatzea

• Aldaketen inpaktuak eta egokitu beharrak, halaber, lurralde dimentsioa dute, eta dimentsioa hori ere kontuan hartzekoa da. Industria-lurzoruko tresnak ez ezik, sustapen-politikatik bestelako laguntzak ere baliatzea proposatu da, hain zuzen ere proiektu eragileak sustatzeko eskualde-xedeko laguntzen mapan ageri direnak, 2008ra arteko biurtekoan, eta berariaz area behartsuetan (ezkerraldean, Pasaian eta abarren), 2013ra bitarteko ikuspegian finantza aurreikuspenak aintzat hartuta.

D. LANKIDETZA-HITZARMENAK ETA ALIANTZAK
• Euskadin lankidetzaren eta aliantzen kultura indarrean egon da betidanik, eta kultura hori indartu egin da Eusko Jaurlaritzak
90eko hamarkadan sustatu zuen klusterren politikaren bitartez.
• Aliantzak eta lankidetza-hitzarmenak ezartzea dimentsioa irabazteko eta ingurune globalean lehiatzeko beste modu bat da. Kudeaketa-eremu guztietan beste antolakunde batzuekin lankidetzan jarduteko dinamika ezarri behar dute enpresek, merkatu berrietara zabaltzeko, ikerketa proiektuak garatzeko, erosketa-akordioak ezartzeko eta abarrerako.

Dimentsio bikaina lortzeko
aukerak, lankidetza akordioen
eta aliantzen bitartez
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Ildo estrategikoak

5. Ildo estrategikoa: Finantziazioko mekanismo eta tresnak indartzea, hazkunde proiektuei laguntzeko.

• Hazkundeak finantziazio-premiak ditu beti (bereziki inbertituz edo enpresak erosiz lortzen bada), eta erakunde publikoek eskura dute behar horiei erantzutea.
• Euskadin badira hainbat finantziazio-tresna, baina indartu eta optimizatu egin behar dira industria politikari laguntze aldera.

6. Ildo estrategikoa: Enpresa talde berriak sor daitezen erraztea eta egungo taldeak garatzea

• Enpresa taldeak sortzea funtsezkoa da, ez soilik ekonomia globalean lehiatzeko gaitasun handiagoa dutelako, baita Euskadiko enpresa-sarean traktore-ahalmen handia dutelako ere.

7. Ildo estrategikoa: Globalizaziora egokitzea eta lurralde-kohesioa erraztea

3.1
• Litekeena da hainbat enpresak merkatura egokitu beharra, eta horrek erantzun integrala eskatzen du, ekonomiaren eta gizartearen arloko alderdiak uztartuko dituen erantzuna, alegia.

3.2

• Egokitu behar horrek lurralde-dimentsioa du, eta erronka horri industria-politikatik heldu behar zaio lurzoru-arloko erraztasunak emanez eta finantza-laguntzak eskainiz, Europako Batzordearen eskualde-xedeko laguntzen maparen esparruan.

8. Ildo estrategikoa: Enpresa-lankidetza eta aliantza estrategikoak sustatzea

• Lankidetza-proiektuak eta aliantzak ezarriz, beren kabuz heltzeko moduan egongo ez liratekeen aukerak baliatzeko parada
izango dute enpresek.
• Horren haritik, sareen kontzeptua antolakundeen elementu estrategiko bihurtu da.
• Esparru horretan, Eusko Jaurlaritzaren klusterren politika oso tresna egokia da, eta tresna hori behar bezala dinamizatu behar da enpresen lankidetza-mailan aurrera egiteko.

Jardunak

5. Ildo estrategikoa: Finantziazioko mekanismo eta tresnak indartzea

• Enpresei erraztasunak ematea eragile publikoen, pribatuen, indibidualen edo instituzionalen ekonomia baliabideak eskuratzeko aukera izan dezaten.
5.1 FINANTZIAZIOA
• Dauden tresnen kudeaketa koordinatu eta eraginkorra bermatzea, baita hazkundea sustatzeari begira sortuko direnena ere.
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6. Ildo estrategikoa: Enpresa talde berriak sor daitezen erraztea eta egungo taldeak garatzea

• Dimentsio handiagoko enpresa-egiturak lortzea negozioak konbinatuz, lehiakortasuna handitzeko.
• Enpresa talde traktoreak garatzea.

6.1 EUSKAL ENPRESA TALDEAK
SORTZEARI ETA FINKATZEARI
LAGUNTZEA

7. Ildo estrategikoa: Globalizaziora egokitzea eta lurralde-kohesioa erraztea

7.1 ENPRESA- ETA LURRALDE
ARLOKO EGOKITZAPENA
ERRAZTEA

• Enpresak merkatuaren baldintzetara egoki daitezen erraztea.
• Lurralde-kohesioa sustatzea, ekonomia-jarduera sortuz.

8. Ildo estrategikoa: Enpresa-lankidetza eta aliantza estrategikoak sustatzea

• Antolakundeen arteko lankidetza areagotzea, haien lehiakortasuna indartuko duten proiektu edo jardunetan.

8.1 LANKIDETZA ETA ALIANTZAK
SUSTATZEA

3.1
IV. Nazioartekotzea

3.2

Diagnostikoa
Euskadi
Plataforma Ekonomiko
Lehiakorra eta Globala

• Espainiarenak ez bezala (defizit handia ageri du) Euskadiko ekonomiaren hazkunde-eredu berriak presentzia egonkorra du
kanpo-merkatuetan, eta kanpo-saldoa orekatik gertu dago.

Nazioartekotzea

EUSKADIKO EKONOMIAREN KANPO IREKIERA 1995-2004
80
70

pertsonak
eta gizartea

60
ETEen eta enpresa
taldeen hazkundea

50
40

Enpresak sortzea

Jarduera ekintzaileei eta hazkundeari eustea

30

• Enpresa-dimentsioa
• Finantziazioa
• Euskal Enpresa Taldeak
• Lankidetza eta aliantzak
• Belaunaldi-erreleboa

20
10
0
-10
1995

1996

1997

1998

1999

200

2001

2002

2003

2004

Esportazioa guztira

Kanpo-saldoa guztira

Estatuko gainerako autonomia
erkidegoetarakko esportazioa

Estatuko gainerako
autonomia-erkidegoetarako saldoa

Atzerrirako esportazioa

Atzerrirako saldoa

Iturria. Eustat, eta egileak egina
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Euskadiko ekonomiak
aurrerabide handia egin du
nazioartekotzeari begira

• Kanpora hedatzeko joera ez da nabarmen aldatu azken hamabost urteetan, baina BPGaren gaineko 10 puntuko aldaketa gertatu da Estatuko gainerako lurraldeetatik hirugarren herrialdeetarako esportazioan: laurogeiko hamarkadan Europan eta nazioartean integratzeko abiatutako prozesuaren ondorioa da hori.
• Estatuko gainerako lurraldeetarako esportazioa gainerako herrialdetara bideratutakoaren parekoa da. Alabaina, nazioarteko superabitari eusten bazaio ere, Estatuko gainerako lurraldeen defizita antzekoa da.

AUTONOMIA ERKIDEGOETAKO BPGaren GAINEKO ESPORTAZIOAK
40%
1997
30%
2004
20%

10%

Ceuta

Melilla

Kanariak

Balearrak

Extremadura

Gaztela-Mantxa

Madril

Andaluzia

Errioxa

Asturias

Kantabria

Murtzia

Gaztela eta Leon

Galizia

Euskadi

Aragoi

Valentziako Erkidegoa

3.1

Kalalunia

Nafarroa

0%

Iturria: EIN, Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioa, eta egileak egina

3.2
Oraindik asko dago egiteko,
esportazioei nahiz bestelako
jarduera eta prozesuei
dagokienez

• Beste merkatuetako eragileekin elkarreragiteko aukerak zabaldu dira, eta ohiko esportazio eta inportazioekin batera bestelako
formula konpexuagoak ageri dira. Salmentak honako alor hauek jorratu behar ditu sarritan: bezeroekin neurrira egindako garapen
teknologikoekin jardutea, xede-merkatuan elementu jakin batzuk fabikatzea, giltza eskurako proiektuak eskaintzea, eta abar. Horrek esan nahi du honako ideia hau indartu behar dela: enpresa barruko nazioartekotzeak jarduera eta prozesu guztiak bildu
behar dituela, hau da, salmenta-prozesua ez ezik, produkzioa, erosketak, ikerketa edo marketina ere hartu behar ditu kontuan nazioartekotzeak.
• Ekonomien kanpora zabaltzeko joera eta tamaina alderantzizko erlazioan daudela aintzat hartuta, Euskadi beste autonomia-erkidegoekin alderatuz gero ohartuko gara geurean nazioartera zabaltzeko joera handiagoa dela, enpresa esportatzaile handiek eragin txikiagoa dutela aintzat hartuta; alabaina, oraindik asko dago egiteko, industria-salmenten heren bat baino ez baita kanpoan
egiten.

Industria-salmentak
10%

35%

18%

37%
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EUSKAL ENPRESAK ETA KANPO MERKATUAK
Ez-esportatzaileak
Esportatzaileak

%60
%40

Kanpoan ezarriak
Produkzio-ezarpenak

426
190

CIVEXeko enpresak
6.135
%17 tokikoak %24 Euskadikoak %50 Estatukoak
%79 gehienez 50 langile
%50ek gehienez 20
%22k 250 langiletik gora

Iturria: CIVEX-DICT

• Gainera, esportatzen ez duten enpresen % 60 horren ia % 60k Estatuan soilik jarduten du, eta, beraz, ez dago aitzakiarik nazioarteko jarduerara ez zabaltzeko.
• Kanpoan ekonomia-jarduera izatea ere funtsezkoa da. Merkataritza-ezarpenak aukera ematen du xede-merkatuak hobeto
ezagutu eta merkatu horietan hobeto kokatzeko, baita bezeroengana hurbiltzeko eta enpresa esportatzailea nabarmenago egiteko
ere.
• Era berean, merkatu eta sektore jakin batzuetan, gure enpresa-sarearen lehiakortasun globala bermatuko da baldin eta produkzioa xede-merkatuan bertan agertzen bada. Horren ondorioz, euskal enpresa-sarearen kanpo-ezarpena indartu beharko da
hurrengo urteetan.

3.1
3.2

Esportazioen eduki teknologikoa
60
50
40
30
20
10
0
1990

1995

Handia

Ertain-handia

2000

Ertain-txikia

2003

Txikia

Iturria: Eustat

• Gure enpresen dimentsioa aintzat hartuta, behar beharrezkoa da nazioartekotzerako enpresen arteko lankidetzarako formulak eta aliantzak bultzatzeari eustea, bai merkataritza-ikuspegitik (esportazio-partzuergoak, sustapen-taldeak eta abar) begiratuta, baita kanpoaldean baterako fabrikazioko proiektuak sortzeari begira ere, enpresa parte-hartzaileentzako garrantzizko sinergiak
sortze aldera (“fabrikazio-partzuergoak”).
• Aurrez ikusi dugun bezala, Euskadiko enpresen nazioarteko jarduera oraindik ere gehiago gara daiteke. Beste zenbait faktorek iragartzen dute hobetzeko ahalmen hori, hala nola:
– Esportazioen maila teknologikoa erdi-mailako produktu teknologikoetan kontzentratzen da. Goi-mailako teknologiako eta,
oro har, balio erantsi handiko produktuen esportazioan aurrera egitea adierazle egokia izango da gure ekonomiaren lehiakortasunaren hobekuntza neurtzeko.

107

– Sektore esportzataileak; izan ere, esportazioen % 60 baino gehiago lau sektoretan (automozioa, makina-erreminta, galdategiko produktuak, burdina eta burdinaren manufakturak, eta kautxua) metatzen da. Beraz, komenigarria litzateke esportazioak gehiago dibertsifikatzea.
– Helmuga-merkatuak: EBk hartzen du Euskadiko esportazioaren % 70; aldiz, potentzial handiko beste merkatu batzuek (esaterako, AEB eta Txina) eta garatzeko bidean dauden herrialdeek Euskaditik esportatutako produktu gutxi jasotzen dituzte. Hori
dela-eta, ezinbestekoa da euskal enpresei aukera handienak zein merkatuk eskaintzen dizkieten aztertzea, eta indarrak lehentasunezko merkatu horietan jartzea.

Esportazioak. Herrialdeen rankinga 2005ean (Milioi €-tan)
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Iturria: Eustat

• Gure produkzio-sarearen nazioartekotzea dela-eta, Euskadik nolabaiteko garrantzia hartu du kanpoalderako inbertsio-fluxuari dagokionez.
• Erakunde edukitzaileen inbertsioak alde batera utzi, eta inbertsioak kontuan hartuta, 2000-2005 aldian BPGaren % 4,8 lortu da,
Euskadi izanik kanpoan gehien inbertitzen duten Estatuko erkidegoetako bat, Madrilen eta Kantabriaren atzetik. Alabaina,
Kantabriari dagokionez esan beharra dago inbertsio horiek garrantzi txikia dutela, finantza-arloko eragiketen garrantzia aintzat hartuta.
Autonomia-erkidegoetan egindako atzerriko inbertsioa BPGaren ehuneko gisa 2000-2005
7
6
Inbertsio gordina, baloreak
dituzten erakundeak aintzat
hartuta eta aintzat hartu gabe

5
4
3
2
1

Iturria: EIN, Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa, eta egileak egina
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• Inbertsioak jasotzeari dagokionez ere, Euskadi lehen erkidegoetako bat da, baina horrek ez du asko esan nahi. Baloreak dituzten
enpresetan egindako inbertsioen eragina alde batera uzten badugu, ohartuko gara Madrilek, Asturiasek eta agian Kataluniak soilik
erakartzen dutela kapitala.
• BPGaren % 0,5 inguruko eragina dagoenez, badaude arrazoiak Irlandako bidearekin antzekotasunik ez aurkitzeko, eta kapitalizazio endogenoaz hitz egiteko.
• Egoera hori kontuan izanik, enpresen nazioarteko ahalegina erraztu behar dute Administrazioek, laguntza-esparrua osatuz eta potentzial handiko merkatu jakin batzuetan ahaleginak areagotuz.
• Orobat, kanpora hedatzeko aukerak behar bezala baliatzen jakin behar dute, baina betiere honako hau kontuan hartuta: finantzagaitasunak, lehiaren arauek eta nazioarteko fluxuak ahalegin horiek guztiak izugarri oztopatu eta mugatzen dituzte.
• Aurreko zenbait kapitulutan azaldutakoaren ildotik, Lehiakortasun Planak aukera estrategiko bat planteatzen du berrikuntzarako eta hazkunderako ikuspegi endogeno baten alde. Dena dela, Euskadik kapitala erakartzeari dagokionez beste batzuek baino indar gutxiago badu ere, aukerak aprobetxatu behar ditu inbertsioa jasotzeari dagokionez, eta orain are eta gehiago, bake
prozesuak sendotu egin baitu herrialde gisa dugun erakargarritasuna.

Autonomia-erkidegoek kanpoan egindako inbertsioak BPGaren ehuneko gisa. 2000-2005
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Iturria: EIN, Industria, Merkataritza eta Turismo Saila, eta egileak egina

Ildo estrategikoak
9. Ildo estrategikoa: Euskal enpresetan nazioartera hedatzeko bokazioa sustatzea, lehiakortasuna hobetzeko bide gisa

• Euskadiko enpresek globalizaziotik eratorritako aukerak aprobetxatzeko, lehenik eta behin nazioarteko aldagaia berenganatu eta integratu egin behar dute beren negozio-ereduan.
• Euskal enpresek gai izan behar dute kanpora zabaltzetik datozen aukera eta mehatxuak etengabe aztertzeko.
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10. Ildo estrategikoa: Pertsonak eta antolakundeak nazioarteko jarduerarako prestatzea

• Pertsonak, berriz ere pertsonak, funtsezko zutabea dira nazioarteko jardueraren arrakasta bermatzeko. Horrenbestez, nazioarteko profila izango duten pertsonen (hau da, hizkuntzak badakizkitenak eta kanpo-merkataritzaren berri dutenak, betiere jarrera irekia izanik) garapena sustatu behar da.
• Bestetik, enpresek nazioarteko aldagaia txertatu behar dute beren negozio-estrategia globalean, eta enpresa bakoitzak zehaztu beharko du nola eta zenbateraino elkarreragin kanpo-merkatuekin, bakoitzaren gorabeheren eta estrategia-negozioaren
arabera. Horregatik, euskal enpresek nazioarteko kudeaketaren alderdi kritikoei buruz duten jakintza eguneratu behar dute.

11. Ildo estrategikoa: Euskal enpresa-sarearen kanpo-gaitasuna indartzea

• Maila bikoitzean jardun behar da: alde batetik, kanpo-jardueran hasten diren enpresei lagunduz, eta, bestetik, dagoeneko nazioartekotuta egonda nazioarteko jarduera hori bermatu nahi duten enpresak bultzatuz.
• Bestalde, lehentasunezko jardun jarraitua sustatu behar da estrategikotzat jotako herrialde jakin batzuetan, Jaurlaritzaren sailen eta beste erakundeen (elkarte sektorialen, merkataritza-ganberen, klusterren, feria-erakundeen eta abarren) ahaleginak uztartuz, Euskadiko enpresentzat mesedegarria izango den eragin handiagoa lortzeko.

3.1
3.2

12. Ildo estrategikoa: Enpresen arteko lankidetza sustatzea nazioartekotzeari begira

• Nazioarteko eremuan lankidetzan jarduteak ohikoa beharko luke Euskadiko enpresen eta antolakundeen artean.
• Horregatik, lankidetza sustatzeko eskuragarri ditugun tresna presentzial nahiz birtual guztiak indartu eta bultzatu behar dira.

Jardunak

9. Ildo estrategikoa: Euskal enpresetan nazioartera hedatzeko bokazioa hedatzea, lehiakortasuna hobetzeko bide gisa
9.1 EUSKAL ENPRESETAN
NAZIOARTEKO BOKAZIOA
SUSTATZEA

• Enpresak sentsibilizatzea nazioartekotzearen komenigarritasunari dagokionez, hazteko eta lehiakortasuna hobetzeko funtsezkoa den aldetik

10. Ildo estrategikoa: Pertsonak eta antolakundeak nazioarteko jarduerarako prestatzea
10.1 NAZIOARTEKO PROFILA
DUTEN PERTSONEN GARAPENA
SUSTATZEA
10.2 ENPRESEN NAZIOARTEKO
KUDEAKETA-GAITASUNAK
INDARTZEA
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11. Ildo estrategikoa: Euskal enpresa-sarearen kanpo-gaitasuna indartzea

• Euskal enpresek kanpo-merkatuetan duten presentzia indartzea
– Nazioarteko jarduera duen enpresa-basea areagotuz
– Dagoeneko nazioartekotu diren enpresen kanpo jarduera handituz balio-kate osoan (ikerketan, produkzioan, merkaturatzean eta abarretan)

11.1 NAZIOARTEKO EGINKIZUNA
ABIATZEKO ETA/EDO FINKATZEKO
LAGUNTZA EMATEA

12. Ildo estrategikoa: Enpresen arteko lankidetza sustatzea nazioartekotzeari begira
12.1 NAZIOARTEKO EREMUAN
LANKIDETZA SUSTATZEA

• Nazioartekotzea indartzea, enpresen, bitarteko eragileen eta erakundeen arteko lankidetzaren eta horien laguntzaren bitartez

Euskadi Plataforma Ekonomiko Lehiakorra eta Globala

3.1

Nazioartekotzea

3.2
pertsonak
eta gizartea

ETEen eta enpresa
taldeen hazkundea

Enpresak sortzea

Jarduera ekintzaileei eta hazkundeari eustea
• Enpresa eta Berrikuntza
Zentroak
• Parke Teknologikoak eta
Industrialdeak
• SPRIren Kanpo Sarea eta
EUSKARRI-Euskadi Basque
Business Platform
• Energia-azpiegiturak

ex

ioa

• Arrisku Kapitala
• Hezkuntza Administrazioa
• Industria Administrazioa
• Enplegua eta Prestakuntza
• Finantza Sistema
• Zerga Administrazioa

Na
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ar
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os

ar

ee
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on

Nazioartekotzea

pertsonak
eta gizartea

ETEen eta enpresa
taldeen hazkundea

Enpresak sortzea

Jarduera ekintzaileei eta hazkundeari eustea
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3.2.4 Ekintza Plana

Euskadi Plataforma Ekonomiko Lehiakorra eta Globala

5. Finantziazioko mekanismo eta tresnak indartzea,
hazkunde-proiektuei laguntzeko
6. Enpresa talde berriak sor daitezen erraztea eta
egungo taldeak garatzea

Nazioartekotzea

7. Globalizaziora egokitzea eta lurralde-kohesioa
erraztea

3.1

8. Enpresa-lankidetza eta aliantza estrategikoak
sustatzea

3.2

pertsonak
eta gizartea

ETEen eta enpresa
taldeen hazkundea

1. Kultura ekintzailea euskal gizarte osoan hedatzea

Enpresak sortzea

2. Jarduera ekintzaileak prestakuntzaren bitartez
sustatzea

3. Jarduera ekintzaileen prozesuari erabateko laguntza
ematea

Jarduera ekintzaileei eta hazkundeari eustea
4. Belaunaldi-erreleboko prozesuak erraztea
familia-enpresetan

9. Nazioartera hedatzeko bokazioa sustatzea

10. Pertsonak eta antolakundeak nazioarteko
jarduerarako prestatzea

11. Enpresa-sarearen kanpo-jarduera indartzea

12. Lankidetza sustatzea nazioartekotzeari begira
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Enpresak sortzea

1.1

Kultura ekintzailea hedatzea

Helburuak
• Euskal gizarteak jarduera ekintzaileekiko jarrera egokia har dezan lortzea.
• Enpresaburuaren / ekintzailearen irudia eta onarpen publikoa indartzea.

Ekintzak
• Sentsibilizazioko eta hedatzeko ekintzak diseinatu eta abian jartzea, espiritu ekintzailea sustatzeko:
– Komunikazio-kanpaina masiboa diseinatu eta abian jartzea, jarduera ekintzaileak sustatzeko eta kolektibo guztien artean hedatu beharreko berariazko materiala lantzeko
– E-emprende: ekintzaileentzako berariazko edukien berri (enpresa bat sortzeko urratsak, tresna-mapa eta abar) emango duen
web-orri bat lantzea. Web-orri hori Enpresa Kanalean biltzea. Unibertsitatean ideia-lehiaketa egitea, orria diseinatzeari begira.
– Kultura ekintzailea sustatzeko topaketak antolatzea: jarduera ekintzaileen foroak, mintegiak eta abar, tartean sarturiko eragile guztiekin elkarlanean: Foru Aldundiekin, Tokiko Garapen Agentziekin eta abarrekin.

3.1

Arduraduna

3.2

• Ekintzaileen Jarduerak Sustatzeko Zuzendaritza.

2.1

Jarduera ekintzaileak prestakuntzaren bitartez sustatzea.

Helburuak
• Giza kapital ekintzailea sortzea, gaitasun ekintzailea eta horrekin loturiko balio eta jarrerak garatuz edo indartuz, hezkuntza-sistemaren maila guztietan.

Ekintzak
• Berariazko kolektiboentzako prestakuntza-ekintzak:
– Emakumeak: Emakumeen jarduera ekintzailean eragitea (Emakunde, Emakumezko Euskal Enpresaburuak).
– Unibertsitatea: ekintzaileei sustapena, aholkularitza eta laguntza emateko, eta oinarri teknologikoa duten enpresak sortzeko
Entreprenari programa garatzea EHUko 3 campusetan.
– Gazteak: Lanbide-heziketako eta unibertsitateko praktika teknologikoetarako materiala garatzea.

Arduraduna
• Ekintzaileen Jarduerak Sustatzeko Zuzendaritza.
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3.1

Enpresa bat sortzeko prozesuari erabateko laguntza ematea

Helburuak
• Enpresa-ekimen berriak sustatu eta sortzeko sistema eraginkorra edukitzea. Honako hauek beteko ditu:
– Eragile sozioekonomikoetan (enpresak eta enpresa taldeak, Unibertsitatea, Euskal Teknologia Sarearen Eragileak eta abar) ezkutuko enpresa-ekimen berriak aurkitzea, eta Euskadirentzat bultzatzea, modu proaktiboan.
– EAEn enpresa berritzailea sortzeko erabakia hartu duten ekintzaile guztiei laguntza integrala eta sistemikoa ematea.

Ekintzak
• EBZak finkatzea, enpresak (bereziki, berritzaileak, eta/edo oinarri teknologikoa dutenak) sor daitezen sustatzeko oinarrizko tresna diren aldetik. Laguntza hori gauzatzeko, honako hauek beteko dira:
– Zentro horien eskura beharrezko giza eta ekonomia-gaitasunak jartzea.
– Zentro horiek sustatzaile bihurtzea, hain zuzen ere EAEn enpresa-ekimen berriak sustatzen dituzten pertsona eta antolakundeei laguntzen dieten eragileen arteko lankidetza publiko-pribatuaren sustatzaile, haien jardunen eraginkortasuna, efizentzia
eta eragina hobetzeko.
– Zentro horiei mentoring-sare bat sortzeko beharrezko laguntza ematea. Horrek bidea erraztuko dio ekintzaileari proiektuak
garatzeko behar dituen gaitasunak eskuratzerakoan.

3.1
3.2

• Enpresetan, enpresa taldeetan, teknologiako eta ikerketako zentroetan, unibertsitateetan eta abarretan jarduera ekintzaileak indartuko dituzten ekimen proaktiboak abian jarri eta sustatzea. Detektatutako enpresa-proiektuak garatzeko beharrezko gaitasun
guztiak bilduko dituzte ekimen horiek.
• Enpresak sortzeko finantza-tresnak eta azpiegitura lagungarriak garatzea, ekintzaileen eskura haien enpresa-proiektuak garatzeko beharrezko baliabideak jartzeko:
– Proiektua zehazteko hasierako fasean enpresa-ekimen berritzaileak sortzeko laguntza ematea (Ekintzaile 1).
– Enpresa-ekimen berritzaileak abian jartzeko laguntza ematea (Ekintzaile 2).
– Beste enpresa bat bihurtzeko bokazioa duten enpresa txiki eta ertainetan proiektuak sortzeko berariazko laguntza (Barnekintzaile).
– Ekintzaile berrientzako Hazi Kapitaleko Fondo bat garatzea (Seed Capital).
– Foru Aldundiekin batera zerga-pizgarriak zehaztea, enpresa-ekimen berriak sustatzen dituzten pertsona eta antolakundeentzat.
– Enpresa-ekimen berriak sustatzen dituzten pertsona eta antolakundeei erraztasunak ematea enpresa berriak kokatzeari
begira: akordio bereziak SPRILURekin (alokairu-baldintzak hobetzea) eta/edo hitzarmenak EBZen eta Parke Teknologikoen
artean.

Arduraduna
• Ekintzaileen Jarduerak Sustatzeko Zuzendaritza.
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Familia-enpresaren belaunaldi-erreleboa eta hazkundea.

Helburuak
• Enpresen belaunaldi-erreleboa ordenaz eta plangintza bati jarraituz egin dadin lortzea, enpresa horien eskura finantza-baliabideak jarriz eta balioa desegiteko arriskuak saihestuz.
• Aldaketa-egoera antolakundea hobetzeko aukera bihurtzea.

Ekintzak
• Sentsibilizazioa, Informazioa eta Prestakuntza
– Erretiroa hartzeko adinetik gertu dauden ETEetako eta mikroETEetako enpresaburuak sentsibilizatu eta konbentzitzea kudeaketaren eta jabetzaren erreleboa garaiz eta ordenaz antolatzearen komenentziaren inguruan.
– Ekintzaile berriak sentzibilizatu eta sustatzea, erreleboaren bidea har dezaten haien proiektuen abiapuntu gisa.
– Belaunaldi-erreleboko prozesuaren berariazko alderdiei heltzea, hala nola legearen, ekonomiaren, zergen, pisikologiaren,
prestakuntzaren eta abarren arloetakoei.

3.1

• Lanbide-arreta eta laguntzea.
– Diziplina anitzeko laguntza-sarea sortzea. Antolakunde preskriptoreek eta adituek berariazko orientazioa eta laguntza teknikoa eskainiko dute prozesu osoan.
– Enpresen transmisiorako topagunea. Eskaintzaren eta eskariaren arteko harremana erraztuko du tresna presentzialen edo birtualen bitartez (marketplace).

3.2

• Finantza-laguntza.
– Kanpo-laguntza teknikorako finantza-laguntza eskaintzea. Horrek enpresaburuari laguntza emango dio aldez aurreko diagnostikoa egitean, enpresen erreleboko/transmisioko protokoloak idaztean eta errelebo-prozesuan laguntzean.
– Dauden tresnak egokitzeko modua aztertzea eta, hala badagokio, berariazko tresnak diseinatzea (Berme Fondoa, Arrisku Kapitaleko Fondoa eta abar), enpresa uzten duen enpresaburuaren inbertsioa berreskuratzea, eta enpresaburu edo talde berriaren
finantziazioa errazteko.

Arduraduna
• Industria Garatzeko Zuzendaritza.
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Enpresen eta enpresa taldeen hazkundea
5.1

ETEen hazkundea finantzatzea

Helburuak
• Enpresen hazkundeari laguntzea, finantziazioa errazago jarriz eragile publikoen, pribatuen, indibidualen edo instituzionalen ekonomia-baliabideen bitartez.
• Dauden tresnen kudeaketa koordinatu eta eraginkorra bermatzea, baita hazkundea sustatzeari begira sortuko direnena ere.

Ekintzak
• Europako finantziazio-testuinguru berrian, enpresak garatzeko dauden finantziazio-tresnak (aurrerakin itzulgarriak, maileguak
eta parte hartzeko maileguak, interesen hobariak) optimizatzea.
• Arrisku-kapitala eta garapen-kapitala sustatzea, enpresak sortzeko eta hazteko finantziazio-tresna gisa:
– Euskadin arrisku-kapitaleko sare pribatu bat gara dadin erraztea, Europako praktika onenetan erabilitako tresnak baliatuz:
arrisku-estaldura, birfinantziazioa eta baterako inbertsioa.
– Fondo-formula bereizien (partaideak publikoak edo pribatuak diren, kudeaketaren eta abarren arabera) diseinuan sakontzea,
arrisku-kapitaleko merkatuaren segmentu bakoitzaren ezaugarriei begira. Unibertsitateekin edo Zentro Teknologikoekin batera
programa bat bultzatzea, arrisku-kapitalaren kudeaketa ideien jatorrira hurbiltzeko. Sektore teknologikoak finantzatzeko, seedekimenak koordinatzeko eta abarrerako alternatiba espezializatua izan daiteke.

3.1
3.2

• Enpresen garapena finantzatzeko eskuragarri dauden fondo-iturriak dibertsifikatzea. Horren haritik, finantza-iturri eta -eragile
berriengana jo behar da, honako hauek kontuan hartuta:
– Finantza-sistemaren inplikazio handiagoa lortu behar da eskualde-garapeneko politiketan, tresna egokiak landuz.
– Inbertitzaile instituzionalak eskualdeko garapenera erakarri behar dira.
– Zenbait mekanismo (inbertitzailearen atariak, business angels sarea eta abar) sortu behar dira inbertitzaile pribatuak berrikuntza- eta/edo hazkunde-proiektuetara hobeto bideratzeko.
– Titulizazio-fondoak edo bestelako formulak aztertzea.

Arduraduna
• Industria Garatzeko Zuzendaritza.

6.1

Euskal enpresa taldeak sortzeari eta finkatzeari laguntzea

Helburuak
• Dimentsio handiagoko enpresa-egiturak lortzea negozioak konbinatuz, lehiakortasuna handitzeko.
• Enpresa talde traktoreak garatzea eta haien hazkundea sustatzea.

116

2006/09

Enpresa
lehiakortasunaren
eta gizarte
berrikuntzaren
plana

Ekintzak
• Dimentsio egokia lortzearen, hazkundearen eta enpresa taldeak sortzearen garrantziaz sentsibilizatzea.
• Enpresei aholku ematea taldeak sortzeari dagokionez, eta, hala badagokio, prozesu horiek aztertu eta abian jartzetik eratorritako kostuen zati baterako finantza-laguntza ematea.
• Hazteko gaitasuna duten enpresa eta proiektuak identifikatzea. Saileko eragile kolaboratzaile guztiak dinamizatu behar dira xede
horri begira, finantza-tresnen bitartez haien garapenari lagunduz.
• Arrisku-kapitaleko fondo handi bat sor dadin bultzatzea. Parte-hartze publikoa txikia izango da, eta enpresek eta finantza-erakundeek (Aurrezki Kutxek, bereziki), esku hartuko dute.
• Taldeentzako berariazko zerga-tratamendu berriak aztertu eta proposatzea, inbertsioa eta hazkundea errazteari begira.

Arduraduna
• Industria Garatzeko Zuzendaritza.

3.1
7.1

Globalizaziora egokitzea eta lurralde-kohesioa erraztea

3.2
Helburuak
• Enpresak merkatuaren baldintzetara egoki daitezen laguntzea.
• Lurralde-kohesioa sustatzea, ekonomia-jarduera sortuz.

Ekintzak
• Sailen arteko estrategia bultzatzea enpresak eta sektorea merkatura eta globalizaziora egoki daitezen, lan- eta prestakuntza-arloekin elkarlanean.
• Bideratu eta Adefin finantza-tresnak eta Berme Fondoak aplikatzea enpresak merkatu baldintzetara errazago egoki daitezen.
• Ekonomia-arloarekin batera jardutea Europar Batzordearen eskumenen mapa lantze aldera. Lurralde-kohesioa indartzeko estrategia erraztuko du mapa horrek, ekonomia-sustapenetik abiatuta.
• Proiektu eragile eta/edo estrategikoei laguntza ematea, Europako Batzordearen eskumeneko mapan identifikatutako area behartsuetan

Arduraduna
• Industria Garatzeko Zuzendaritza.
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8.1

Lankidetza eta aliantzak sustatzea

Helburuak
• Antolakundeen arteko lankidetza areagotzea, haien lehiakortasuna indartuko duten proiektu edo jardunetan.

Ekintzak
• Enpresen arteko lankidetzari buruz sentsibilizatzea eta informatzea, besteak beste, honako jardun hauen bitartez:
– Lankidetza-proiektuetan arrakasta lortu duten esperientziak identifikatu eta hedatzea.
– Informazio eta aholku egokiak ematea, lankidetza, aliantza eta abar behar bezala kudeatzeko moduari dagokionez.
– Lankidetza oztopatzen duten elementuak aztertzea.
• Enpresen arteko lankidetza-proiektuak sustatzea:
– Lankidetza sustatzeko abian diren programa horizontalak finkatu eta hedatzea, bereziki I+G+Baren eta nazioartekotzearen
eremuan.
– Programa horizontaletatik landu ezin diren arren estrategikotzat jotzen diren lankidetza proiektu bereziak sustatzea (esaterako: erosketak, merkaturatzea, informazio-sistemak eta abar).

3.1

• Egungo kluster-politika finkatzea, klusterrak optimizatuz enpresen arteko lankidetza sustatzeko tresnak diren aldetik. Klusterrak
indartzearekin batera, bestelako sektore-testuinguruetan garrantzizkoak diren beste eragile batzuen erabilera ere sustatu behar
da, enpresa lankidetzaren dinamizatzaileak diren aldetik.

3.2

Arduraduna
• Plangintza eta Estrategia Zuzendaritza.

Nazioartekotzea
9.1

Euskal enpresetan nazioartean hedatzeko bokazioa sustatzea

Helburuak
• Enpresak sentsibilizatzea nazioartekotzearen komenigarritasunari dagokionez, hazteko eta lehiakortasuna hobetzeko funtsezkoa
den aldetik.

Ekintzak
• Berariazko sentsibilizazio-ekintzak enpresei begira:
– Euskal enpresen arteko topaketak antolatzea, dela Euskadin, dela euskal enpresen presentzia nabaria den merkatuetan, esperientziak bateratzeko eta kasu arrakastatsuak hedatzeko.
– Identifikatutako kasu arrakastatsuak bilduko dituen argitalpena lantzea.
• Komunikabideen bitartez sentsibilizazio-ekintzak hedatzea :
– Dokumentalak, artikuluak, aldizkariak eta abar.
118

2006/09

Enpresa
lehiakortasunaren
eta gizarte
berrikuntzaren
plana

Arduraduna
• Nazioartekotze Zuzendaritza.

10.1

Nazioarteko profila duten pertsonen garapena sustatzea

Helburuak
• Nazioartekotzerako prestatutako pertsonak edukitzea.

Ekintzak
• Euskal gazte tituludunak nazioartekotze-arloan prestatzea, kanpo-sustapeneko organismoetan eta nazioarteko proiekzioa eta
proiektuak dituzten euskal enpresetan praktikak eginez, bereziki Nazioartekotze Beken bitartez.
• Berariazko ekintzak abian jartzea, profil teknikoa duten pertsonak nazioarteko jarduerara hurbiltzeko:
– Fakultate teknikoekin harremanetan jartzea eta ikasleekin topaketak antolatzea, profil teknikoa duten lagunak beketara erakartzeko.
– Profil teknikoa dutenentzat merkaturatzeari eta nazioartekotzeari buruzko berariazko ikastaroak, Lanbide Elkargoekin elkarlanean.

3.1
3.2

• Enpresa eta bekadunekin artikulu eta elkarrizketak, eta horiek guztiak komunikabideetan eta prentsa espezializatuan argitaratzea.
• Potentzial handia duten merkatu berrietan hizkuntza-arloko prestakuntza sustatzea. Erakunde eta organismo eskudunetara hurbildu eta haiei laguntzea, merkatu-potentzial handia duten herrialdeetako hizkuntzak ikasteko ikastaroak antolatzearren.

Arduraduna
• Nazioartekotze Zuzendaritza.

10.2

Nazioarteko kudeaketa-gaitasunak indartzea

Helburuak
• Nazioarteko kudeaketaren alderdi kritikoei buruzko jakintza eguneratzea

Ekintzak
• Nazioartekotzerako gogoeta estrategikoari buruzko metodoa eta metodo hori gauzatzeko laguntza ematea.
• Nazioartekotzearen problematika zehatzak kudeatzeko berariazko gidak; esaterako: hainbat tokitan kokatutako enpresen kudeaketa, teknologia berrien aplikazioa nazioartekotzean, marketina, Giza Baliabideen kudeaketa eta abar.
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• Enpresei atzerrian ari diren pertsonak kudeatzeko moduari buruzko orientazioa emateko jardunak:
– Atzerrian ari direnak kudeatzeko erreferentzia-argitalpena
– Atzerriratze Plana zehazteko prozesuan dauden enpresei laguntza ematea
• Euskal enpresak trebatzea nazioarteko lizitazio-proiektuetan parte har dezaten.

Arduraduna
• Nazioartekotze Zuzendaritza.

11.1 Euskal enpresan Nazioarteko eginkizuna abiatzeko eta/edo finkatzeko
laguntza ematea
Helburuak
• Euskal enpresek kanpo-merkatuetan duten presentzia indartzea.

3.1

Ekintzak

3.2

• Euskal produktu eta zerbitzuak eskaintzeko potentzial handia duten merkatuen zerrenda laburra egitea. Merkatu horiei dagokienez, Sailetik eta hainbat eragile publiko eta pribaturekin elkarlanean garatu beharreko Nazioartekotze Estrategia zehaztea.
• SPRIren kanpo-sarea indartzea. Arreta berezia jarriko da merkatu potentzialetan Euskarri-Basque Business Platform Zentroak
sortzeari begira.
• Nazioarteko sustapenari laguntza ematea:
– Merkatu berriak sustatzeko laguntza ematea.
– Besteak beste, nazioartekotzeko aliantzak eta esportazio-partzuergoak sortzeari laguntzea. Bereziki, aliantza horiek sortzeko
aholkularitzaren kontratazioa sustatuko da.
– Elkarte Sektorialen eta Merkataritza Ganbaren kanpo-sustapenari laguntza ematea.
– EAEn antolatutako nazioarteko industria-ferien kanpo-sustapenari laguntza ematea.
• Merkataritza eta produkzioa kanpoan ezartzeko laguntza ematea: azterketaren fasean laguntzea eta ezartze horietan bildu beharreko profesionalak hautatzean ere laguntza ematea eta inbertitzea. Produkzioa batera ezartzeko proiektuei (“produkzio-partzuergoei”) laguntza ematea, parte hartzen duen euskal enpresentzako sinergiak sortzen baitituzte.
• Merkatu/herrialde potentzialetan erakunde-sustapena indartzea.
• Eusko Jaurlaritzak sustatutako jakintza eta proiektuak nazioartekotzea. Gainera, Euskadiko aholkularitza-sektorearen nazioartekotzea sustatu behar da.

Arduraduna
• Nazioartekotze Zuzendaritza.
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12.1 Nazioarteko eremuan lankidetza eta elkarren arteko laguntza sustatzea
Helburuak
• Nazioartekotzea indartzea, enpresen, bitarteko eragileen eta erakundeen arteko lankidetzaren eta horien laguntzaren bitartez.

Ekintzak
• Nazioarteko eremuan lankidetza sustatuko duten topagune informalak dinamizatzea.
• Nazioartekotzeari buruzko Foro Formalak koordinatu eta dinamizatzea (Nazioartekotzeari buruzko Aholku Batzordea, eztabaidarako eta gogoeta bateraturako bestelako ad-hoc foroak).
• Intersarea indartzea, nazioartekotzearen eremuko topagune gisa.
• Nazioarteko foro eta sare interesgarrietan parte hartzea.

Arduraduna

3.1

• Nazioartekotze Zuzendaritza.

3.2
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4.1

Merkataritza

4.2

Turismoa

4
Merkataritzako eta
Turismoko estrategiak
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4.1

Merkataritza eta Turismoko Estrategiak
Merkataritza

Egitura Garrantzia
Sarrera
• Azterketa zehatza egingo ez bada ere, Lehiakortasun Planaren hausnarketa-prozesuak lehiakortasunari dagokionez izan dituen
oinarrizko erreferentziak aurkeztuko dira atal honetan. Prozesu hori bi bektore osagarritan gauzatu da:
– Sektoreak duen Egitura Garrantzia, ekonomiaren nahiz gizartearen arloko alderdiei dagokienez.
– Ezaugarri duen Lehiakortasunaren Gogortasuna.

Sektorearen egitura-garrantzia: askotan, ez da alderdi horren egiazko dimentsioa atzematen.

4.1

• Horren dimentsio kualitatiboari dagokionez, zifrak handi bezain adierazgarriak dira:
– 38.853 establezimendu.
– 113.595 enplegu. Enpleguaren % 12.
– BPGaren % 10,9.
– 8.600 milioi euroko urteko negozio-bolumena (familia-arloko kontsumoari loturikoa soilik).

4.2

• Ikuspegi Kualitatiboari dagokionez, gizartearen eta ekonomiaren arloko dimentsioa hainbat alderdi kontuan izanik uztartzen
ditu merkataritza-sektoreak.
• Gizarte-arloko garrantzi handia: Unibertsala denez, denok gara erosleak. Gainera, establezimenduak lurralde osoan hedatuta
daudenez, sektorea oso nabarmena da gizartean.
• Hiri-bizitzaren elementu egituratzailea: Bezeroaren eta merkatariaren arteko harremana gizarte-kohesioko eta hiria girotzeko
faktorea da hiri-eremuan. Hiriaren, harremanen eta bizitzaren arloetan ditugun ereduak baldintzatzen dituzten funtsezko elementuetako bat da merkataritza.
MERKATARITZA ESTABLEZIMENDU KOPURUAREN
BILAKAERA
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EAEKO ENPLEGU DEMOGRAFIARI BURUZKO AZTERKETA
ALDERATZAILEA

EAEKO ESTABLEZIMENDUEN DEMOGRAFIARI BURUZKO
AZTERKETA ALDERATZAILEA
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• Lurralde-iraunkortasuneko faktorea: Batez ere, landa-eremuetan, kanpoaldeko bizitegiko hiri-inguruneetan eta biztanleriadentsitate txikiko zonetan, ingurune horietako bizi-kalitatea baldintzatzen baitu.

4.1

• Produkzio-sarea gero eta gehiago baldintzatzen duen rola: Banaketa oso garrantzitsua da eskaera, eta, beraz, produkzioa
bera ere kontrolatzeko.

4.2

Sektoreko lehiakortasun-intentsitatea
Sektoreko Lehiakortasunaren Gogortasuna
• Sektoreak bizi duen presio handia. Izan ere, alde batetik, ekonomiaren eta enpresaren arloak eraldaketa-prozesuan daude, eta
aldaketa hori bizkor gauzatzen ari da; bestetik, soziologia- eta kontsumo-jarraibideak ere aldatzen ari dira.
• Sektoreko enpresa-sarearen ezaugarriak. Izan ere, minifundismoa da sektorearen ezaugarri nagusia, eta horrek hainbat faktore
kritiko sortzen du, aipaturiko aldaketei erantzuteko sektoreak duen ahalmena mugatzen duten faktoreak sortu ere.
• Lehiakortasunez erantzuteko ahalmen txikia. Izan ere, erantzun hori hainbat faktorek baldintzatzen dute:
– Atomizazio handiak eta enpresa-dimentsio eskasak. Horren ondorioz, salmenta kopurua eta errentagarritasuna txikiak
dira negozioetan.
– Elkartze-maila eskasak. Horren ondorioz, egitura bateratuen indarra mugatua da, baita haien dinamismoa eta ordezkariak
izateko aukera ere.
– Kualifikazio mugatuak. Kudeaketa-tresnen aprobetxamendu eskasa eragiten du horrek, baita desabantaila garrantzitsuak
ere merkataritza-formula berriei aurre egiteko.
– Neurri txikiek eta inbertsio-maila txikiak: establezimenduen batez besteko salmenta-azalera ez da 88 m2-tik gorakoa. Berrikuntza-lanak egiteari dagokionez, establezimenduen % 34,1ek baino ez du egin berrikuntza-lanik azken 5 urteotan.
• Aldatzeko presio handia, eskaintzari nahiz eskaerari dagokienez:
– Aldaketa soziologikoak eskaeraren arloan: aldaketa demografikoak (biztanleria zahartzeari dagokionez), laneratzearen ondorioz emakumeak hartu duen gizarte-rol berria eta biztanleriaren etengabeko kultura-aurrerapena (horren ondorioz, aldaketak
gertatzen ari dira lehentasunen arloan bizi-kalitatea lortze aldera) dira kontsumo-jarraibideak bizkor aldarazten ari diren elementuetako batzuk.
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– Eskaintzaren arloan bizkor gauzatzen ari diren eraldaketak: Operadore berrien, merkataritza-formatu berrien eta merkaturatzeko bide berrien bitartez atzematen direnak. Azken batean, prozesu horren ondorioz, enpresa integratuen (handiak) eta
ez-integratuen (txikiak) artean gero eta segmentazio handiagoa gauzatzen da, eta, horren ondorioz, bi arlo horietako enpresen
praktika lehiakorren arteko aldea gero eta handiagoa da.
– Merkataritza-inguruneen aldaketa: Hiri-bilbe zaharkituak, hirigune historikoen problematika espezifikoak, bideak autoz beteta egotea, aparkalekurik ezak eragindako arazoak, etab.

Funtsezko elementuen laburpena
• Merkataritza-sektoreak eraldaketa sakona bizi izan du, eta aldaketa horren erritmoa izugarri bizkortu da azken urteotan. Merkataritzan gauzatzen ari diren sektore-eraldaketen prozesu horiek baino hein handiagoan, kontsumitzaileak berak eragiten ditu sektore-eraldaketa horiek, alegia, kontsumitzailea da aldaketaren bihotza eta eragile nagusia.
• Horren ondorioz, sektorearen profesionalizazioa, merkataritza-enpresen neurria eta enpresa horien eta haien ingurunearen arteko lankidetza dira egituraren iraunkortasunerako funtsezko faktoreak, betiere faktore horiek berez aintzat hartu beharrean, ekonomia global eta dinamikoan lehiakortasuna hobetzeko tresnatzat hartuta.
• Orain arte azaldutako hausnarketek identifikatzen duten lehiakortasun-ereduan, kontsumitzailea (haren premiak eta lehentasunak) da sektorearen azken dinamika elikatzen duen bihotza:
– Kontsumitzaileak gizarte-esparrua aukeratzen du, aldatzeko prozesuen eragile gisa.
– Enpresa-lankidetza: eraldatzeko dinamiken funtsezko ideia gisa, nola espazioaren mailan (inguruneak), hala enpresaren
mailan (produkzioa/banaketa):
- Enpresatik hiri-inguruneetara, merkataritza-politiken xede gisa.
• Lehiakortasuna eta lehia
• Zentraltasuna versus hurbiltasuna.
- Saltokiaren kokapena, produkzioaren eta kontsumitzailearen artean.
• Integrazio bertikala eta horizontala, aukera/premia gisa.
• Logistikaren problematika, elementu elkartu gisa.
– Berrikuntza, merkataritza-enpresaren eraldaketa teknologikoaren eta bikaintasunaren faktore gisa. Modernizazio lehiakorreko prozesuekiko lotura eta haien katalizatzailea, alderdi guztiak kontuan hartuta: fisikoa, teknologikoa, kudeaketa-arlokoa eta
giza baliabideen kualifikazio-arlokoa.

4.1
4.2

• Jakintzaren kudeaketa eta hedapena: Eredua elikatzen duen produkzio-baliabide gisa. Aldaketaren lehen mailako elementua,
banaketa-katearen eta merkataritza-politiken eraginkortasunerako baliabide estrategikoa baita.
– Sektore Behaketaren garrantzia. Informazio iturrien integrazioa, optimizazioa eta garapena.
– Honako hauek lortzearren balioa sortzeko tresnak:
- Merkatuen gardentasuna.
- Banaketa-katearen eraginkortasuna.
- Sektorearen eta bertakoen kualifikazio prozesuen orientazioa.
- Merkataritza-egituraren lehiakortasunerako eta iraunkortasunerako esparru arautzailea sortzea.
• Eraldaketarako plataformak: politiken dinamizaziorako tresna gisa, sektorearen mugak gainditzen laguntzeko.
• Ondorio gisa, esan genezake Enpresa Lehiakortasuneko eta Gizarte Berrikuntzako Planaren Eginkizuna honako hau dela:

Euskadiko merkataritza-jarduera bultzatzea eta sendotzea, enpresaren lehiakortasuna hobetzeko, berrikuntzako eta
merkataritza-lankidetza areagotzeko neurriak biziagotuz, enpresa horien zerbitzuen kalitatea eta profesionalizazioa,
eta merkataritza-egituraren iraunkortasuna bultzatzen laguntze aldera.
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Dimentsio Estrategikoak
Eraldaketa Teknologikoa

Merkataritza
Berrikuntza

Enpresa Bikaintasuna
Langileen prestakuntza

Merkataritzaren
Dimentsioa areagotzea

Belaunaldi Erreleboa

Jakintzaren
Kudeaketa

Klusterren eta
Sektoreen Ikuspegia

Merkatuei eta Merkaturatzeko
Prozesuei buruzko informazioa

Merkataritza
asoziazionismoa

Enpresa Lankidetza

Eskala Ekonomiak

Lehentasun estrategikoak.

4.1

Jardun-ardatzak

4.2

1 • Espazioaren eta Lurraldearen mailako lankidetza:
– Hiri-inguruneetarako plataforma: BILGUNEAK.
– Kanpoaldeko bizitegi-inguruneei laguntza ematea.
– Zona behartsuei eta biztanleria-intentsitate txikiko inguruneei laguntza ematea.
– Handizkako eta txikizkako hornidura-eredu berrien arrazionalizazioa eta garapena (azken milia).
– Salmenta ibiltariko eremuen berrikuntza.

2 • Enpresa Prozesuen gaineko lankidetza:
– Produkzioaren eta banaketaren katean enpresen artean lankidetzan aritzeko plataformak: ELKARGUNEAK.
– Lankidetza/integrazio horizontala: Enpresa-lankidetza prozesu funtzionaletan.
– Enpresa-dimentsioa eta enpresa-proiektu berriak (jarduera ekintzaileak) sendotzea.

3 • Enpresa Berrikuntza eta Bikaintasuna:
– Enpresa-berrikuntza eta -dinamizazioa bultzatzeko topaguneak: KALITATE ZIRKULUAK.
– Merkataritza-establezimenduen kalitatea ziurtatzeko prozesuak.
– Teknologia berriak: Erreminta teknologikoak garatzeko proiektuak.
– Tutoretzapeko ondorengotza-prozesuak, negozioaren eguneratze estrategikoari begira.

4 • Jakintzaren Kudeaketa eta Hedapena:
– Behaketarako sistemaren diseinua eta formalizazioa.
– Berrikuntzaren eta jakintzaren kudeaketa eta hedapena.

5 • Merkataritza Ordenamendua:
– Gaur egungo araudiaren berrikuspena.
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1. ardatza: Espazioaren eta lurraldearen mailako lankidetza
1. P Zentraltasuneko hiri inguruneetarako plataformak: Bilguneak
Helburuak
• Hirugarren sektore osoan lankidetza-egitura publiko eta pribatuen –Bilgune– sorrera bultzatzea, udal-inguruneak hiri-ekonomiako eremu gisa (merkataritza-zentraltasuna) balioetsiko dituzten zona-estrategiak garatzeko, esku-hartze integratuko gune gisa
udal-estrategiarekiko modu koherentean jardunez.

Ekintzak
• Bilgune kontzeptua eta hura garatzeko oinarrizko irizpideak zehaztea:
– Bilguneen jardun-esparrua zehaztea zentraltasun-ingurune gisa, baita haien lan-alderdiak ere: espazio publikoaren gaineko
hirigintza-jardunak; zerbitzu gehigarriak sortzea; jarduera ekonomikoaren eremua; gizarte-kohesioaren eremua eta jakintza hedatzeko eremua.
– Antolaketa mailako eta maila funtzionaleko oinarrizko eredua zehaztea, udal-errealiate guztietara egoki daitekeena: Bilguneak aldeen arteko kontratutzat hartuta; Bilgunearen Jardun Plana; kudeaketa eta finantziazioa.

4.1

• Udalerri pilotuak hautatzea (gutxienez bat lurralde bakoitzeko), eta esperientziak abian jarri eta modu monitorizatuan garatzea.

4.2

• Epe ertainean, programa hedatzeko plana dinamizatzea, eskualdeetako hiri nagusien bidez.
• Merkataritzako hiri-inguruneetan eragiteko eta ingurune horiek eraldatzeko egun dauden programak egokitzea/sendotzea
–Merkataritza Indarberritzeko eta Udal Merkatuei buruzko Planak, horiek guztiak Bilguneen testuinguruan optimizatzearren–.

Arduraduna
• Merkataritza Zuzendaritza.

2. P Lurralde banaketa: banaketa inguruneen arrazionalizazioa eta hobekuntza
Helburuak
• Zentraltasuneko hiriko zona-estrategiak osatzea merkataritza-intentsitate txikiko inguruneei (hiriinguruneen kanpoaldeko auzoak, hiri-segidatik at dauden bizitegi-poligonoak, udalerri txikiak, landa inguruneak eta biztanleria txikiko inguruneak) laguntza emateko tresnen bidez, gutxieneko hurbiltasun-zerbitzua bermatzearren.
• Banaketa kapilarreko edo azken miliako banaketako prozesu logistikoak arrazionalizatzea, horiek sortzen dituzten ekonomiak
mugatzearren; hiri-pilatzea eta hornidurarako eremu ilunak mugatzearren, hain zuzen ere.

Ekintzak
• Zona behartsuei eta kanpoaldeko bizitegi-inguruneei laguntza ematea:
– Garapen-eredua eta eredu hori tokiko ingurune guztietara egokituta aplikatzeko irizpideak zehaztea.
– Programa Pilotu baten dinamizazioa, eta, ondoren, programa hori abian jarri eta garatzea.
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• Salmenta ibiltariko eremuak eta moduak berritzea, salmenta ibiltariko jarduera eguneratu eta duin bihurtzearren, baita hiriekonomiak suspertzeko modu gisa balioztatzearren ere:
– Salmenta ibiltariaren udal-araudia (ordenantzak) eguneratzea.
– Laguntzako ekipamendu iragankorrak eguneratzea, egungo irudira egokituz.
– Hainbat laguntza-zerbitzu zuzkitzea: argindarra, ura, wifi ekipamendu elektronikoa, etab.
– Inguruneko saltokietakoekin bat datozen egutegi eta/edo planteamendu operatiboak diseinatzea.
• Handizkako eta txikizkako hornidura eredu berrien arrazionalizazioa eta garapena, azken milian:
– Erregulazio-araudiaren homogeneizazioa:
- EUDELekin lankidetzan, hausnarketarako eta eztabaidarako foro bat eratzea, sentsibilizazioari begira eta araudi homogeneoa arian-arian garatze aldera.
- Ordenantza arautzaileei buruzko azterlan alderatzailea eta bateratze-prozesu bat gauzatzeko orientazioak finkatzea (aipaturiko foroaren lan-materiala).
– Hornidurak kudeatzeko eredu alternatiboak sustatzea: azken miliako biltegiratze- eta garraio-sare logistikoak. Handizkako/txikizkako biltegiratze- eta garraio-eredu berriei buruzko esperientzia pilotuak sortzea udalaren/lurraldearen mailan (biztanleria
kopuruaren arabera, hainbat toki kontuan izanik).

Arduraduna
• Merkataritza Zuzendaritza.

4.1

2. ardatza: Enpresa-prozesuen gaineko lankidetza

4.2

3. P Produkzioaren eta banaketaren katean enpresen artean lankidetzan aritzeko
plataformak: Elkarguneak
Helburuak
• Enpresen arteko lankidetzako eta lankidetza publiko/pribatua egiturak zehaztea eta abian jartzea, industria-klusterren dinamikaren barnean, honako hauek bultzatzeko: Produkzio eta banaketako estrategien eta proiektuen garapena; produkzio-eginkizun konpartituen garapena eta eskala-ekonomiak lortzea; eta, oro har, enpresa-dimentsioa bultzatzeko lankidetza eta proiektuen
sustapena.

Ekintzak
• Elkargune kontzeptua eta hura garatzeko oinarrizko irizpideak zehaztea: eredua/k
– Jardun-esparrua eta haren lan-alderdi guztiak zehaztea.
– Antolaketako oinarrizko eredu funtzionala –sektoreko errealitate guztietara egoki daitekeena– zehaztea.
• Esperientziak abiaraztea eta modu monitorizatuan garatzea honako sektore-eremu hauetan:
– Elikadura-sektorean.
– Ekipamendu pertsonalarenean (Ehungintza).
– Etxeko ekipamenduarenean (Altzariak eta dekorazioa).
– Etxeko ekipamenduarenean (Etxetresna elektrikoak eta kontsumo-elektronika).
• Enpresa-lankidetzari buruzko informazioa eta sentsibilizazioa: emaitza oneko praktiken hedapena, puntu kritikoei buruzko
ikaskuntzak eta lankidetzarako oztopoak.
• Enpresen arteko lankidetzarako laguntza emateko programak eta jarduerak dinamizatzea eta optimizatzea.
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Arduraduna
• Merkataritza Zuzendaritza.

4. P Lankidetza, eta enpresa dimentsioa bilatzea
Helburuak
• Enpresa-lankidetzako ekimenak areagotzea, sektorearen atomizazioa arintzearren eta honako hauek lortzearren: lehiakortasuna
hobetzeko proiektu bateratuak garatzea, negozioak konbinatzea eta merkataritza-egiturak sendotzea eta berriz dimentsionatzea.

Ekintzak
• Lankidetza/integrazio horizontala: enpresa-lankidetza bultzatzea integrazio prozesu funtzionaletan:
– Erosketa-zentralak.
– Zerbitzu-zentralak.
– Sare frankiziatuak.

4.1

• Lankidetza/integrazio bertikala: produkzioaren eta banaketaren mailako enpresa-lankidetza bultzatzea:
– Ekimen “integratuen” edo ekoizlearen/banatzailearen baterako garapeneko ekimenak sustatzea: denda-kateak, marka anitzeko eremu-sareak, etab.
– Arrantzaren eta nekazaritzako elikagaien sektoreetan jatorriaren/handizkatzailearen mailako lankidetza sustatzea, honako
hauek bultzatzearren: balio erantsi handiko produktuak sortzea, trazabilitate-prozesuak, etiketatze adimentsuko prozesuak, etab.

4.2

• Enpresen arteko lankidetzarako laguntza emateko egun dauden programak berrikustea/egokitzea/sendotzea:
– Merkataritza-ekimen berriak.
– Integrazio estrategikoak.

Arduraduna
• Merkataritza Zuzendaritza.

3. ardatza: Enpresa-berrikuntza eta -bikaintasuna
5. P Enpresa-berrikuntza eta -bikaintasuna bultzatzeko topaguneak: KalitateZirkuluak
Helburuak
• Merkatarien arteko topaguneak –Kalitate Zirkuluak– bultzatzea, emaitza oneko esperientziak eta esperientzia berritzaileak ikasteko eta haien berri elkarri emateko foro egonkor bihur daitezen topagune horiek, sektore- edo espazio-mailan; eta zentroak sortzea, bertako kideak berritzera eta lehiakortasuna hobetzera bultzatzeko.
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Ekintzak
• Merkataritzarako Kalitate Zirkuluen kontzeptua eta hura garatzeko oinarrizko irizpideak zehaztea:
– Jardun-esparrua eta antolaketako nahiz indarberritzeko oinarrizko eredua, udal- eta sektore-errealitate guztietara egoki daitekeena.
– Esperientziak abiaraztea eta modu monitorizatuan garatzea.
– Programa zabaltzeko plana dinamizatzea epe ertainean.
• Berrikuntzako, praktika onetako eta ikaskuntzako esperientziak hedatzea eta haiei buruz sentsibilizatzea: Bench Markingeko saioak eta jarduerak, oinarrizko lan-tresna gisa.
– Kalitate Zirkuluak Bilgune eta Elkargune plataformekin lotzea, informazioko eta sentsibilizazioko tresna/foro gisa
• Berrikuntzari, modernizazioari eta bikaintasunari laguntzeko programak eta jarduerak dinamizatzea eta optimizatzea.

Arduraduna
• Merkataritza Zuzendaritza.

6. P Antolakundeen lehiakortasuna hobetzeko prozesua

4.1

Helburuak

4.2

• Merkataritza-enpresa modernizatzeko ekimenen garapena bultzatzea, enpresaren lehiakortasuna hobetzearren

Ekintzak
• Merkataritza establezimenduen kalitatea zirutatzeko prozesuak bultzatzea, honako honetarako laguntza emanez:
– Ziurtagiriak lortzeari begira, kalitatea bermatzearren garatutako prozesuetarako laguntza teknikorako.
• Teknologia berriak. Enpresaren eginkizunen kudeaketari loturiko modernizazio teknologikorako ekimenetarako laguntza ematea.
– Teknologia berriak erabiltzearren enpresan egin beharreko modernizazio-jardunak.
• Enpresa egokitzeko prozesuak bultzatzea, Merkataritza arloko modernizazioa eta berrikuntza sustatuz.
– Merkataritza-arloko inbertsiorako laguntza.
– Proiektu Teknologikoak eta salmenta elektronikoa gauzatzeko moduak sustatzea.
• Enpresaren arloko bikaintasunerako eta berrikuntzarakok egungo laguntza programak berrikustea/egokitzea.
– Merkataritza Ekipamenduen modernizazioa.
– Inbertsiorako laguntza finantzarioa ematea.
– Merkataritza-ekimen berriak.

Arduraduna
• Merkataritza Zuzendaritza.
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4. Ardatza: Jakintzaren Kudeaketa

7. P Merkataritza Banaketaren Behatokia diseinatzea eta formalizatzea
Helburuak
• Merkataritza-banaketari buruzko informazioko eta jakintzako baliabideen zentroa -BEHATOKIA- abiaraztea, Sailaren eta haren
erakunde- eta sektore-ingurunearen behakaterako, jarraipenerako eta azterketarako jarduerak dinamizatu, integratu eta baliozta
ditzan, honako hauek lortzearren:
– Erakundeen politiken eraginkortasuna.
– Enpresa-sarearen lehiakortasuna.
– Kontsumitzaileen gogobetzea.

Ekintzak
• Merkataritza Banaketaren Behatokiaren kontzeptua zehaztea eta haren arkitektura funtzionala garatzea hiru alderdi kontuan izanik:
– Kanpo-konexiorako gaitasuna: kanpo-jakintzaren biltegia kudeatzea.
– EAEaren arloko informazioa eta jakintza sortzea: jakintza propioko produkzioaren eta stockaren kudeaketa (azterlanak, estatistika-eragiketak, Sailaren jarduera-banku propioaren optimizazioa, etab.).
– Jakintzaren hedapena eta dibulgazioa: jakintzaren banaketa eta kanpo-proiekzioa.

4.1
4.2

• Behatokiaren antolaketa eta operazio mailako formalizazioa (lan-plana):
– Barne Dimentsioa edo Idazkaritza Teknikoa: baliabide teknikoak eta giza baliabideak zehaztea eta hornitzea, baliabide horiek
garatu beharreko jarduerak zehaztea, etab.
– Kanpo Dimentsioa: parte hartzen duten erakunde- eta sektore-eragileen kontsulta-foroa; lankidetza-hitzarmenak formalizatzea, etab.
– Bilgune eta Elkargune plataformen eta Kalitate Zirkuluen zereginaren koordinazioa eta Behatokiari egindako ekarpenen optimizazioa, sektorearen errealitatearekin etengabeko konexioa –behaketa eta hedapena– ahalbidetzen duten antena baitira horiek guztiak.
• Informazioa hedatu eta dibulgatzeari, eta jakintza sortu eta kudeatzeari laguntzeko programa eta jardueren dinamizazioa eta
optimizazioa.

Arduraduna
• Merkataritza Zuzendaritza.

8. P Informazioa hedatzea eta dibulgatzea, eta jakintza sortzea eta kudeatzea
Helburuak
• Behatokiaren zereginarekin koordinaturik, eta Lehiakortasun Planeko gainerako programen osagarri eta haiekiko sinergiaz, zeharkako ekimenen sistema integratua garatzea, honako hauek lortzearren:
– merkataritza-politiken sozializazioa, gainerako eragileekin adosturiko ikuspegia kontuan izanik;
– sektoreari eta merkatuei buruzko informazioa eta jakintza hobetzea;
– Sailak jakintza kudeatzeko dituen baliabideak optimizatzea.
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Ekintzak
• Sailaren merkataritza politiken komunikazio plana zehaztea eta dinamizatzea:
– Sentsibilizazioko, dibulgazioko eta hedatzeko jardunak sustatzea, Sailaren politikei eta jardunei dagokienez, jardun horiek dinamizatzearren eta onuradunek, kontsumitzaileek eta jardunen eraginpeko eragileek optimiza ditzaten: kanpainak, argitalpenak, ekitaldiak.
– Komunikazioari dagokionez, sektoreko eta erakundeetako eragileen jarduerak optimizatzea: orientazioa modu sinergikoan koordinatzea, Komunikazio Planak lantzen duen merkataritza-politika eraldatzeko bektoreetara bideratzeko.
• Informazioa hedatzeko eta sektoreari buruzko jakintza (baita haren egoerari, bilakaerari eta etorkizuneko aukerei buruzkoa ere)
transferitzeko jardunak sustatzea:
– BALIABIDEEN LIBURUTEGIA garatzea erakundeetako eta sektoreko eragileek erabil dezaten, batetik, jakintza-biltegi gisa, eragile horiei sektoreko problematikak, bilakaerak, ikaskuntzak, joerak, praktika onak eta abar hurbiltzearren, eta, bestetik, tokiko
eta/edo sektoreko eremuan egiten dituzten ahalegin eta politikak orientatzearren.
– ARGITALPENEN LERRO bat garatzea, hainbat formula –azterlanak, bildumak, buletinak, etab.– eta euskarri tradizionalak eta
elektronikoak erabiliz, honako hau sustatzearren: informazioaren transferentzia, eta jakintza espezializatua eragile profesional
guztiei eta jendeari, oro har, hedatzea.
• Merkataritzako laguntzaile teknikoen (MLT) rolak egokitzeko eta optimizatzeko proiektua, Sailaren politika berrien esparruko
funtsezko baliabide gisa: MLTen figuraren, eta haien lorpenen eta eraginen ebaluazioa; eta, antolaketa-mailari nahiz maila funtzionalari dagokienez, figura horiek testuinguru berrira egokitzeko aukerak berrikustea, garatu beharreko politika berrien “jakintzaeragile” dinamizatzaileak izan daitezkeela kontuan izanik.
• Informazioa hedatzeko, sentsibilizatzeko eta jakintza kudeatzeko egungo programak berrikustea/egokitzea (Dibulgazioa eta
informazioa, bekak).

4.1
4.2

Arduraduna
• Merkataritza Zuzendaritza.

5. ardatza: Esparru arautzailea eguneratzea
9. P Sektoreko araudia berrikustea eta garatzea
Helburuak
• Esparru arautzailea eguneratzeko prozesua eta prozesu horrek ekarriko duen legediaren garapena bultzatzea.

Ekintzak
• Merkataritza jarduera: merkataritza-jarduerari buruzko legea eguneratzea honako hauek kontuan izanik: egungo testuingurua,
sektoreko problematikak eta joerak, eta etorkizunerako aurreikusten diren erronkak.
• Merkataritza ekipamendu handiak ezartzea eta garatzea: akordioaren esparruan indarrean dagoen araudia egokitzea, sektoreko ekipamenduen, problematiken eta joeren egungo maparen arabera.
• Merkataritza ordutegiak.
• Lehiakortasun Planean identifikaturiko merkataritza politiken eta laguntzen esparru berriari buruzko araudiaren garapena
(1., 2., 3. eta 4. ardatzak, eta horiek garatzen dituzten programak).

Arduraduna
• Merkataritza Zuzendaritza.
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4.2

Merkataritza eta Turismoko Estrategiak
Turismoa

Egoera
Sarrera
• Azken urteotan, turismoa nabarmen garatu da Euskadin, eta agerian geratu da hazteko eta enplegua nahiz aberastasuna sortzeko
ahalmen handia duela. Kalitatezko helmuga turistiko gisa sendotzen ari da Euskadi, eta Europako kultura- eta hiri-helmuga nagusietakoa bihurtzen ari da. Era berean, arlo horretan aldaketa kuantitatibo eta kualitatibo garrantzitsuak gertatu dira, eta, horren ondorioz,
gure enpresa eta helmuga turistikoen lehiakortasuna hobetzeko estrategiei buruzko hausnarketa sakona egin behar izan dugu.
SEKTOREAREN DATU NAGUSIAK

4.1
4.2

• Euskadiko BPGaren % 5,23.
• 2 miloi lagunek hartu dute ostatu hoteletan, landa-ostatuetan eta kanpinetan.
• 7 milioi txangozale atzerritar.
• 19.321 hotel-plaza, 3.079 landa-ostatuko plaza eta 8.234 plaza kanpinetan.
• 16.857 jatetxe eta edaritegi.
• 419 bidaia-agentzia.

TURISTEN SARRERAK ETA GAUALDIEK OSTALARITZA ESTABLEZIMENDUETAN IZANDAKO BILAKAERA
Sarrerak (1994=100)
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Eskaeraren bilakaera
• Turisten sarrerari dagokionez, turista kopururik handiena lortu da 2005ean. Era berean, 1997tik 2005era bitartean, bi aldi bereizten dira:
– A aldia: 1997tik 1999ra; turisten sarrerak eta gaualdiak asko hazi ziren (% 35,8 eta % 33,9, hurrenez hurren).
– B aldia: 1999tik 2005era; aldi hori bi azpialditan banatu da: hasierakoan, atzerakada izan zen, eta, ondoren, susperraldi garbia izan zen:
- 1999tik 2001era bitarteko sarreren eta gaualdien jaitsiera:
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1999-2000: (-% 1,3 sarreretan eta –% 1,8 gaualdietan).
2000-2001: (-% 5,5 sarreretan eta –% 3,5 gaualdietan).
- 2001etik 2004ra bitarteko susperraldia eta goranzko joera Euskadin:
2001-2002: (+% 9 sarreretan eta +% 8 gaualdietan).
2002-2005: (+% 20,7 sarreretan eta +% 21,5 gaualdietan).
• Turista kopurua Lurralde Historiko eta segmentu guztietan hazi zen, eta ostalaritza-establezimenduetan nahiz landa-turismoan
izan zuen eragina. Azken horri dagokionez, turisten sarrerak % 70 eta gaualdiak % 99 hazi ziren 1998-2005 aldian. Horrela, beraz,
hazkuntza-ildo positiboa ikusten da, nola lurraldeen arteko orekari, hala segmentuen artekoari dagokienez.
• Turistak sektorearen garapenaren adierazle nagusietakoa badira ere, ezin dugu ahaztu txangozaleen, kontsumitzaileen eta turismoko nahiz merkataritzako zerbitzu ugari eskatzen dutenen garrantzia. Izan ere, 7 milioi txangozale atzerritar, EAEko 12 milioi txangozale, eta beste autonomia-erkidegoetako 1,5 milioi txangozale izan ziren 2004. urtean.

Plazen eskaintza
• Aztertutako aldian (1997-2005), ostalaritza eskaintza izugarri areagotu da (aldi horretan sortutako plaza berriak % 46 dira). Hazkuntza horren zati handi bat Bilbon izan da (% 29), eta hazkuntza hori are handiagoa da Bilbo metropolitarra kontuan hartzen bada.
Plaza kopuruari dagokionez, 5, 4 eta 3 izarreko hoteletan (1. taldea) izan da hazkuntzarik handiena. Hain zuzen ere, ostalaritza-establezimenduetan eskaintzen diren plaza guztien % 55,16 biltzen dituzte (2005ean).
• Nekazaritza-turismoaren sektorean (establezimendu publikoetan ostatu hartzen dutenen % 8 biltzen dute dagoeneko), plazen eskaintza bikoiztu egin da (% 128 igo da). Kanpinetan (ostatu-plaza guztien % 27 biltzen dute), berriz, hazkuntza hori askoz ere apalagoa izan da (% 16).

4.1

• Plazen eskaintza areagotzearen ondorioz, 2005ean, ostalaritza-establezimenduen betetze-maila (% 47,63) 1998koaren parekoa
izan da (% 47,05).

4.2

Jatorria
• Euskadiri dagokionez, merkatu igorle nagusiak (turisten sarrerak ostalaritza-establezimenduetan) honako hauek dira, garrantziaren arabera: Madril (% 16), Katalunia (% 13,1), Frantzia (% 6,6), Britainia Handia (% 4), eta Gaztela eta Leon (% 4). Igorle horiek
guztiek ostalaritza-erregistroen % 45 eragin dute 2005ean. Era berean, barne-turismoa oso merkatu garrantzitsua da. Izan ere, hoteletan ostatu hartutako turisten % 16 EAEkoak dira.
• Termino absolututan, turisten hazkuntza honako hau izan da 1997-2005 aldian, jatorriaren arabera: atzerriko merkatukoak %
75,1 eta Estatuko gainerako lekuetakoak % 57,4.
OSTALARITZA PLAZEN BILAKAERA, LURRALDE
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Egoera eta Ikuspegia

Motibazioa eta tipologia
• Azken urteotan, Euskadira datozen turisten motibazioa eta tipologia aldatu egin da. Esaterako, ostatu-establezimendu publikoetako bezeroaren motibazio nagusia aisia da (% 58,4), eta gainerako % 41,6aren motibazioa, berriz, lana da, edo bestelako motibazioren bat. Aisiaren motibazioa hiriko eta kulturako turismoari loturik dago batez ere. Bestalde, natura-turismoa hasiberria da oraindik ere, eta gastronomia gure helmugari loturiko baliabide garrantzitsu gisa ageri da.
• Leialtze-maila handia da: establezimendu publikoetan ostatu hartutako bost turistetatik ia batek 6 bidaia edo gehiago egin ditu
Euskadira. Aditzera eman beharra dago gure turisten barne-mugikortasun mugatua; izan ere, % 15 baino ez da joaten Lurralde Historiko batera baino gehiagora.
• Helmuga turistiko gisa, bidaiarien % 82ren itxaropenak betetzen ditu Euskadik, eta, iritzirik eman ez dutenak alde batera utzita,
% 5,3ri baino ez zaio gaizki atera bisitaldia.

BIDAIAREN ARRAZOI NAGUSIA
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Iturria: Turismo Portaera eta Tipologiei buruzko inkesta. IBILTUR, 2005

Turismo Sektorearen Ikuspegia

Euskadik, berrikuntza eta milaka urteko tradizioa eta kultura
bateratzen dituen herrialde garatu baten irudian oinarrituta,
turismo iraunkor eta selektiboaren alde egiten du, turistak
herriaren txoko guztietan barrena ibiltzea bultzatzen duen
turismoaren alde, alegia.
Maila ertain-handiko bisitariak ditu jomugan, eta herriaren
beraren eskalako turismoa izatea du helburu: bizi-kalitateak,
kultura- eta ekonomia-aberastasunak eta ingurunearen
kalitateak erakarriko duen turismoa.

Euskadi produktu anitzeko helmuga bihurtzearen alde
egiten da, urtaroen eragin txikia duen helmuga bihurtzearen
alde egin ere. Horretarako, egungo turismo-segmentuak
sendotuko dira eta interes bereziko segmentu berriak
sustatuko, lan- eta aisia-arrazoiak behar bezala uztartuz.

Turismo-sektorea ekonomia-sektore estrategikotzat hartzen da: enplegu- eta errenta-hazkunde handia eragin dezakeen
sektorea da, eta Euskadik munduan duen irudia erakusten eta hobetzen laguntzen du
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Lehentasun estrategikoak. Politika berriaren helburuak

Turismoa, etorkizuneko sektore-apustua
4
Berrikuntza eta kalitatea, turismoko
enpresa, produktu eta helmugetan

3

5
Euskadik merkatuetan turismo-helmuga
gisa duen presentzia handitzea

Giza Kapitala eta Jakintzaren Kudeaketa

1
Produktuak sortzea eta birsortzea
segmentu estrategikoetan

Informazioaren eta
Jakintzaren Gizartea

2

6
Enpresa berriak sortzen laguntzea eta
enpresa-sarea indartzea

Lurraldeko turismoa kudeatzea

4.1

EUSKADI. ESKUALDE HIRIA

7
Turismoaren lehiakortasuna sendotzeko
tresnak eta euskarriak

Gizarte-kohesioa

4.2
Iraunkortasuna

1 • Segmentu estrategikoetan turismo-produktu berriak sortzearen alde egitea, baliabide berriak sortuz edo dauden baliabideak turismoari dagokionez balioztatuz.

2 • Turismo-enpresa berriak sortzea eta egungo enpresa-sarea sendotzeko prozesuak sustatzea.
3 • Euskadik merkatuetan helmuga turistiko gisa duen presentzia handitzea.
4 • Kalitatearen eta Berrikuntzaren kultura garatzea turismoko enpresa, produktu eta helmugetan.
5 • Prestakuntzako eta jakintzako premiei heltzea, hezkuntzako/prestakuntzako sistemarekin eta turismo-sektoreko eragileekin batera.

6 • Lurraldeko turismo-kudeaketa sustatzea, ekonomiaren, kulturaren eta ingurumenaren iraunkortasuna aintzat hartuta.
7 • Hausnarketa estrategikoaren eta ezarritako helburuen ondorioz sorturiko antolaketa berria garatzea.
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1. P Turismo-produktu berriak sortzearen alde egitea
Helburuak
• Turismoaren ikuspegia kontuan izanik, gutxiegi erabilitako baliabideak balioztatzea.
• Produktu berriak sortzeko bultzada/pizgarriak ematea.

Ekintzak
• Lehentasun-irizpideak ezartzea, potentzial turistikoa duten baliabideak balioztatzearren: erakargarria, Euskadiko eskaintza segmentu/merkatu jakin batean bereizteko laguntza ematea, segmentu estrategiko jakin batean eskaintza sendotzea, etab.
• Jardun Programa bat zehaztea, Jaurlaritzaren beste Sail batzuekin hitzartuta (lehentasun eta segmentu estrategikoak kontuan
izanik).

4.1

• Lankidetzako eta/edo laguntzako sistemak beste erakunde batzuekin batera eratzea eta abian jartzea, turismo-baliabideak hainbat segmentu estrategikotan balioztatzeko.

4.2

• Turismoko Seinalizazio Plan bat bultzatzea (oraingo Eskuliburuan oinarrituta egina) eta plana betearazteko konpromisoak ezartzea esku hartzen duten erakundeekin.
• Turismoari dagokionez balioetsita dauden baliabideetan oinarrituta, produktuak sortzeko sektorearen inplikazioa/enpresen partaidetza sustatzea.
• Erakartzeko baliabideetan, azpiegituretan eta zerbitzuetan inbertsioak sustatzea, Euskadi segmentu estrategiko eta/edo publiko
espezifikoetan kokatzearren.
• Lurzorua kudeatzeko berariazko politika garatzea, interes estrategikoa duten turismo-produktu berriak sortzea eragitearren edo
erraztearren.

Arduraduna
• Turismo Administrazioko eta Lehiakortasuneko Zuzendaritza.
• Turismoaren Euskal Agentzia.

2. P Enpresa-garapena, eta enpresen arteko lankidetza sustatzea
Helburuak
• Enpresa-ekimena bultzatzea (enpresa berriak sortzea).
• Enpresen arteko lankidetza sendotzea dimentsio egokia lortzearren.
• Egungo enpresa-sarea modernizatzea.
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Ekintzak
• Turismo-arloko jarduera ekintzaileei laguntza emateko propio gauzaturiko lerroa garatzea.
• Lurzorua kudeatzeko eta hiri-arloko birgaitze eta plangintzako politikak gauzatzea funtsezko eremuetan (adib.: hirigune historikoetan, portu-zonetan, landa-eremuetan), zona jakin baten eskaintza eta erakargarritasun turistikoa areagotu eta osatuko duten
negozioak eta zerbitzuak ezarriz (artisautza, saltoki bereziak, jatetxeak, turismo aktiboko enpresak, parke tematikoak, ostalaritzako eta/edo aisiako konplexuak, etab.).
• Turismo-arloko enpresa eta enpresaburuen aldeko giroa sortzea.
• Merkatuei buruzko ikerkuntza eta eskaeraren joerari buruzko azterlanak garatzea.
• Kluster moduko Hausnarketa-foroa/Taldea sortzea.
• Tokiko enpresa-taldeak/lankidetza-formulak sortzeko laguntza ematea, dimentsio egokia lortzearren (ABEEak, marka komunak,
klubak, interes ekonomikoko sektoreko nahiz zeharkako taldeak, kateak eta frankiziak).
• Tokiko inbertitzailearen eta sektorearen arteko lotura bultzatzea eta arrisku-kapitaleko fondoak sustatzea.
• Ekipamenduak eta instalazioak modernizatzeko eta eguneratzeko ildoari eustea.
• Enpresen kudeaketaren modernizazioa bultzatzea (antolaketa, kalitatea, etab.).

4.1

Arduraduna

4.2

• Turismo Administrazioko eta Lehiakortasuneko Zuzendaritza
• Turismoaren Euskal Agentzia.

3. P Euskadik merkatu igorle nagusietan helmuga turistiko gisa duen presentzia
sendotzea
Helburuak
• Produktu, segmentu eta merkatuetara bideratuko sustapen- eta merkaturatze-politika arian-arian garatzea.
• Euskadik Sarean (Internet) helmuga turistiko gisa duen presentzia areagotzea, transakzio-ahalmena ezarriz.
• Turismo Informazioko Sistema garatzea.

Ekintzak
• Sustapen eta Merkaturatze Plana diseinatzea eta hedatzea.
• Sustapen-ekintzak garatzen dituzten bertako nahiz kanpoko beste erakunde, organismo eta eragile publikoekin koordinatzea programak eta jarduerak, eta lehentasunezkotzat hartutako merkatuetan etengabeko presentzia edukitzea.
• Sektoreko eragile pribatuak sustapen-ekintzetan inplikatzea, merkaturatzean laguntzeko bide gisa (ekintzetan parte hartzea
eta/edo garaturiko ekintzei buruzko informazioa eta haien emaitza transmititzea, sektorean errentagarri bihur daitezen, eragile jakin batzuei nolabaiteko ordezkaritza-maila ematea dagokien segmentuan, etab.).
• Produktu/produktu-klub espezifikoen marketinerako programen garapenari laguntza ematea segmentu estrategikoetan.
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• Lehentasunezko merkatuetan merkaturatzeko laguntza ematea.
• Sektoreko eragileek IKTBak erabiltzera bultzatzea.
• Euskadiko Turismo Atari berria garatzea, edukien kalitatea hobetuta, eta funtzionaltasun eta zerbitzu berriak bilduta, turistarentzat eta sektorearentzat erreferentziazko tresna indartsua izan dadin.
• B2B eta B2C plataformak sortzeko prozesuak bultzatzea, horiei esker, turismoko produktu eta zerbitzuei buruzko marketin- eta
merkaturatze-ekimenak garatzearren.
• Turismo Bulegoen Euskal Sarea sendotzea. ITOURBASK sarea eraginkor ezartzea.
• Itourbask sarearen funtzionaltasun berriak garatzea eta hedatzea (adib.: bezeroari egokituriko paketeak sarearen bidez sortzeko aukera, profila eta motibazioen arabera; turismo segmentuen arteko lotura ezartzeko aukera; eta eskaintza iragazkortzea).
• Turismoari buruzko euskarri guztiak egokitzea merkatuko eskakizunetara, Sustapen eta Merkaturatze Plan berriaren arabera.

Arduraduna
• Turismoa Sustatzeko eta Merkaturatzeko Zuzendaritza.
• Turismoaren Euskal Agentzia.

4.1
4.2

4. P Berrikuntza eta kalitatea enpresa eta helmuga turistikoetan
Helburuak
• Berrikuntzaren eta kalitatearen garrantziari buruzko sentsibilizazioa eta kontzientziazioa.
• Turismoa Berritzeko Plana eratzea.
• Kalitatea Kudeatzeko Sistemak ezartzea.

Ekintzak
• Berrikuntzaren eremuan, sentsibilizazioko/barne-sustapeneko programa garatzea, sektorera bideratua.
• Sektorean kalitatea ezartzeari buruzko sentsibilizazio-programei eustea.
• Azken kontsumitzailearengan turismoaren kalitatea sustatzeko kanpaina garatzea.
• Turismo-kontsumitzailearen berme-sistema garatzea eta egokitzea.
• Turismoaren sektorerako I+G+B estrategia diseinatzea eta zabaltzea, betiere Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren berrikuntza-estrategiaren eta egingo den Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren ildo beretik.
• Zientziaren eta Teknologiaren Euskal Sarean bildutako organismo bat abian jartzea, estrategia hori gauzatzeko (Ikerketa Kooperatiboko Zentroa).
• Berrikuntza teknologikorako eta teknologia eta turismoa lotzen dituzten proiektuetarako laguntza.
• Enpresa berritzaileak eta oinarri teknologikoa duten enpresak sortzeko laguntza.
• Teknologia berrien aplikazioari buruzko jakintza turismoari buruzko prestakuntza-programetan biltzea.
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• Turismo Kalitateko Q saria eta ISO ziurtagiria Euskaliten bidez ezartzeko ahaleginei eustea, turismo-azpisektoreek gutxieneko kalitate-estandarrak arian-arian aintzat har ditzaten.
• Kalitate-planak ezartzea helmugan.
• Kalitate-planak ezartzea turismo-bulegoetan.
• Sektoreko Elkarteekin egindako hitzarmenak zabaltzea, Turismo Kalitatearen Sistema ezartzeko prozesua bultzatzeko.

5. P Giza kapitala eta jakintzaren kudeaketa. Jardun-ildoak
Helburuak
• Hezkuntzako eta prestakuntzako sistemarekin lankidetzan aritzea, eskaintza sektorearen premietara egokitzearren.
• Tokiko eta eskualdeko profesionalen, enpresaburuen eta eragile publikoen prestakuntzarako laguntza.
• Unibertsitate-ikerkuntza eta jakintza sortzeko eta kudeatzeko prozesuak sustatzea.
• Sektorearekin zerikusia duten lanbideak aintzat hartzera eta balioestera bultzatzea gizartea.

4.1

Ekintzak

4.2

• Hezkuntza eta Unibertsitate Sailarekin, eta Lan eta Enplegu Sailarekin batera, topagune bat sustatzea (Turismoaren arloko eta
harekin zerikusia duten beste eremu batzuetako hezkuntza eta prestakuntza-eragileek eta turismo-azpisektore guztietako ordezkariek parte hartuta), hezkuntzako eta prestakuntzako eskaintza sektorearen premietara egokitzearren.
• Sailen arteko lankidetza bultzatzea, helmugako giza baliabideak gaitzeko/prestatzeko plan globala/integrala egitearren.
• Sektoreari etengabeko prestakuntzako programa eta ekintzetan parte hartzeko bide ematen dioten mekanismoak abian jartzeko
premiaren berri ematea organismo eskudunei.
• EAEko turismoko eta ostalaritzako ikasleen praktikaldi-prestakuntzaren alde egiteko jardunak garatzea.
• Tokiko eta eskualdeko eragile publiko eta pribatuek turismoa kudeatzeari buruzko Prestakuntza Programak diseinatzea eta kudeatzea.
• Kanpoko turismo-sustapeneko profesionalen prestakuntzarako laguntza ematea.
• Turismo Estatistiken Euskal Sistema sendotzea.
• Eskaintzaren eta eskaeraren arteko doikuntza dinamikoa orientatzea ahalbidetuko duten azterlanak eta ikelanak garatzea (eskaeraren joerak eta portaera lehentasunezko merkatuetan, etab.).
• Komunikazio-kanpaina espezifikoa.

Arduraduna
• Turismoa Sustatzeko eta Merkaturatzeko Zuzendaritza.
• Turismo Administrazioko eta Lehiakortasuneko Zuzendaritza.
• Turismoaren Euskal Agentzia.
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6. P Lurraldeko turismoa kudeatzea
Helburuak
• Turismo-lankidetzako erakundeen lurralde-sarea osatzea, sendotzea eta indartzea, eskaintzaren integraziorako eta dinamizaziorako elementu gisa.
• Turismoa Dinamizatzeko Planen fase berri bati ekitea.
• Bisitarien lurraldeen eta hirien arteko mugigarritasuna eta fluxuak erraztea.

Ekintzak
• Beharrezkoak diren lankidetza-mekanismoak ezartzea tokiko eta eskualdeko erakundeekin, Euskadiko turismo-lankidetzako erakundeen sarea osatzeko.
• Tokiko eta eskualdeko eremuko turismoaren arloko kudeatzaile eta sustatzaileekiko lankidetza hobetzea, sinergiak aprobetxatzeko, eragin biderkatzaileak lortzeko eta sektore pribatua helmugarekin inplikatzeko bide gisa.
• Helmuga turistikoen kudeaketaren modernizazioa bultzatzea.

4.1

• Turismoa Dinamizatzeko Planen bigarren belaunaldi honetatik udal- eta eskualde-mugak gainditzeko aukera bultzatzea, Euskadik segmentu estrategikoetan duen posizioa hobetzearren.

4.2

• Informazio-sistemak hobetzea helmugan (ITOURBASK sarea).
• Sail eskudunekin beharrezkoa den harremana garatzea, konektagarritasuna eta joan-etorrietarako erraztasunak hobetzearren.
• Segmentuen arabera, produktua sortzeko eta Euskadi helmuga sustatzeko prozesuak bultzatzea.

Arduraduna
• Turismo Administrazioko eta Lehiakortasuneko Zuzendaritza.
• Turismoa Sustatzeko eta Merkaturatzeko Zuzendaritza.

7. P Turismoaren lehiakortasuna sendotzeko tresnak eta euskarriak
Helburuak
• Sektorea antolatzea. Arauak garatzea, ikuskapena eta kontrola.
• Lankidetza publiko-pribatua garatzea.
• Turismo Klusterra sortzea.
• Turismoaren garrantziari buruz sentsibilizatzea gizarte osoa.
• “Turismoaren Euskal Agentzia” sozietate publikoa sortzea.
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Ekintzak
• Turismo-azpisektoreei buruzko araudia garatzea eta eguneratzea.
• Erreklamatzeko, ikuskatzeko eta zigortzeko sistemak eta prozedurak hobetzea.
• Sektoreak honako hauetan parte hartzeko bideak ezartzea: politiken diseinuan, betearazteko prozesuetan eta jarraipen nahiz kontrolean.
• Egungo foroak sistematizatzea, sendotzea eta operatibo bihurtzea, bi aldeek informaziotik haratago iristeko irizpidearekiko izan
beharreko eskakizun-maila areagotuz, hain zuzen ere sektoreko eragileekin komunikazioa eta hitzarmenak ezartzea lortzeari begira.
• Sentsibiliziazio Programa espezifikoa diseinatzea eta abian jartzea.
• Jaurlaritzarekin eta erakunde-egitura osoarekin lankidetzan aritzea, gure Herriaren irudiaren berri kanpoan emateko (Euskadi
marka).
• Turismoaren Euskal Agentzia sozietate publikoa sortzea.

Arduraduna

4.1

• Turismo Administrazioko eta Lehiakortasuneko Zuzendaritza.

4.2
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5.1

Sarrera

5.2

Lurzorua eta bestelako
azpiegiturak

5.3

Energia

5.4

Finantziazioa eta Zergak

5
Baliabideak

5.1

Baliabideak
Sarrera

• Lehiakortasun Planaren helburuei heltzeko, beharrezkoa da euskal enpresek beren jarduera modu lehiakorrean garatzeko behar dituzten baliabideak lortzea, ahalik eta baldintza onenetan.
• Baliabide horietako batzuk Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren eskumenekoak dira. Beste batzuk, ordea, Sail horren jarduera-eremuetatik kanpo daude. Azkenik, bada hainbat sail edo erakunderen eskumenekoa den baliabiderik ere (garraioa, logistika, telekomunikazioak, etab.).
• Kapitulu honen helburua hauxe da: Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak hurrengo aldian garatu beharreko proiektu
nagusiak biltzea, enpresek Sail horren eskumenekoak diren baliabideak errazago eskura ditzaten, honako atal hauetako baliabideak barnean hartuta:
– Lurzorua eta enpresa-jardueraren euskarri diren bestelako azpiegiturak. Bertan, Sailak Sprilurren eta Parkeen bitartez
gauzaturiko jardunak biltzen dira, baita eraginkortasun handiagoa lortzeko erakundeen artean gauzatu beharreko jardunerako
orientazioak ere.
– Energia. Jaurlaritzak bere garaian onarturiko 3E 2010 Energia Estrategiaren eta horrek Lehiakortasun Planaren indarraldi osoan izango duen eraginaren ondorioaren araberakoa da.
– Finantziazioa eta zergak baliabideen inguruan jardun beharra dago, baliabide horiek ere funtsezkoak baitira enpresen lehiakortasunerako: finantziazioaren eremuan Sailak gauzaturiko politikak 3. programan (Finantziazioa) bildu dira, “Enpresen eta Enpresa Taldeen Hazkundea” programaren barnean. Dena den, enpresen finantziazioari eta zergei dagokienez, erakunde ugarik
esku hartzen du eremu horietan, eta, beraz, erakunde horien guztien asmoak batu behar dira, tresna eraginkorrak izango baditugu. Horregatik, Planaren atal honek orientazio orokorrak baino ez ditu ematen, politika horiek zehaztera eramango duen erakundeen arteko elkarrizketari heltzeko baliagarriak izango direlakoan.

5.1
5.2
5.3
5.4
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Baliabideak
Lurzorua eta bestelako azpiegiturak

• Lehiakortasun Planaren esparruan, baliabideak, eta, zehazki, azpiegiturak eta lurzoruak aipatu behar dira ezinbestean. Mundu
globalizatuan ere, lehiakortasun-aldagaiak honako hauek dira: produktuaren kalitatea, haren kostua eta entregatzeko epea. Bestela esanda, bezeroak eskatzen dituen berezitasunak betetzen dituen produktua eduki behar da, bezeroa ordaintzeko prest dagoen prezioan, eta bezeroak eskatzen duen unean eta tokian. Horretarako, gero eta azpiegitura eta sistema logistiko eraginkorragoak izan behar ditugu, horrek bi lehiakortasun-aldagaitan baitu eragina: kostuan eta epean.
• Helburua honako hau da: modu koordinatuan jardunez, Euskadi nazioarteko erreferente bihurtuko duen azpiegitura sorta edukitzea,
– ekonomia-sareari eta nazioartekotzeko aukerei begira onuragarria izan dadin, tokiko mailan hazita eta enplegua gutxiago kanporatuta;
– jarduera-sektore garrantzitsua –logistikoa, alegia– sendotzearren. Izan ere, sektore hori gero eta funtsezkoagoa da gainerako ekonomia-sarerako, eta, aldi berean, aberastasuna eta enplegua sortzen ditu berez;
– gure Autonomia Erkidegoa nazioarteko ardatz estrategikoetan egoki sendotzearren;
– Euskadi inbertsiorako erakargarriago bihur dadin.

5.1

• Lurzorua Eusko Jaurlaritzaren industria-politikaren funtsezko baliabideetako bat da eta izan da beti, eta SPRILUR sozietate publikoaren bitartez kudeatzen da. Ildo horretan, prozesuaren fase guztietan esku hartzen du SPRILUR sozietateak, behar den lurzoruari buruzko informazioko eta plangintzako faseetatik hasita, lursailak eta eraikuntzak esleitzeko faseraino, lurzorua kudeatzeko
prozesu guztiak barnean hartuta.

5.2
5.3

• Esparru horretan, parke teknologikoak ere Jaurlaritzaren enpresa-politikaren funtsezko tresna dira, nola enpresak kokatzeko
gune gisa, hala berrikuntza erakartzeko duten ahalmenagatik. Horrela, beraz, parke horien jardueraren bilakaera etengabea izan
da eta zerbitzu eta azpiegitura berriak garatu dituzte, higiezinen jarduera bera gaindituta.

5.4

PROIEKTU NAGUSIAK
• Erakundeen arteko koordinazioa. Enpresa-jardueraren euskarri diren azpiegitura guztiak garatzea eta kudeatzea zeregin
konplexua da, eta Jaurlaritzaren hainbat Sail eta beste erakunde batzuk hartzen ditu eraginpean. Hortaz, funtsezkoa da eremu
hori ahalik eta ondoen koordinatuko dela ziurtatzeko behar diren mekanismoak ezartzea.
• Egungo azpiegiturei buruzko informazio osoa eta antolatua. Eskuragarri dauden azpiegituren eta azpiegitura horiek baliatzeko eskakizun zein prozeduren gaineko informazioa enpresei emateko zerbitzuak hobetzeko proiektua proposatu da.
• Lurzoruaren kudeaketa integrala. Baliabide urrietako bat da lurzorua eta modu integralean kudeatu behar da enpresa berriak eta dauden enpresen hazkunde-proiektuak ezartzea errazteko. Kudeaketak integrala izan behar du, hots, lurzorua eskuratu eta leheneratzetik hasita, lurzorua enpresari saldu edo lagatzerainoko prozesu osoa bildu behar du.
• Parke teknologikoak bultzatzea, erreferentzia- eta berrikuntza-eremu gisa.
• Teknologia aurreratuetan inbertitzea. Bere eskumeneko instalazioetan teknologia aurreratuak garatzearen alde egiten du
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak. Hortaz, beharrezkoa da inbertsio-aukerak etengabe identifikatzea eta aukera horien
aurrean Sailak duen rola zehaztea.
• Administrazio-izapideak bideratzeko eta baimenak emateko prozesuak sinplifikatzea eta merkatzea.
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1. P Erakundeen arteko koordinazioa azpiegituren arloan.
Helburuak
• Garraioaren eta logistikaren arloko azpiegiturak zehazteko prozesuak bultzatzea eta horietan parte hartzea, lehiakortasuna hobetzeko tresna gisa, betiere Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren ikuspegia aintzat hartuta.

Ekintzak
• Eskaintza- eta eskaera-premiak kontuan hartuta, garraioaren eta logistikaren arloko azpiegiturak zehazteari buruz IMTSk duen
ikuspegia ematea, errepideko, trenbideko, itsasoko eta aireko garraioari eta logistikari dagokienez.
• LZPak eta LAPak egiteko prozesua berrikustea, prozesu horretan IMTSk parte hartuko duela bermatuta, premien eta lehentasunen ekarpena egiteko.
• Beste Sail eta Erakunde batzuekin koordinazio egonkorra izatea, azpiegituren arloko plangintza hobetzearren.

Arduraduna

5.1

• Plangintza eta Estrategia zuzendaria.

5.2
5.3

2. P Azpiegituren arloko zerbitzu aurreratuak enpresentzat

5.4

Helburuak
• Azpiegiturei buruzko informazioa modu integral eta antolatuan eskuratzeko bidea erraztea enpresei.
• Egungo zerbitzu eta azpiegituren berri modu proaktiboan zabaltzea.

Ekintzak
• Txertaturiko informazio-sistemak sustatzea, eta informazioko, orientazioko eta aholkularitzako zerbitzuak hobetzea, azpiegiturei
dagokienez betiere. Tresna bera baliatuz, eskaera jasotzeko bide ematea.
• Integrazio-protokoloa onartzen duten sustatzaileen eskaintza pribatua biltzea.
• Dauden zerbitzu eta azpiegituren sustapen ekonomikoa eta marketina.

Arduraduna
• Plangintza eta Estrategia zuzendaria.
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3. P Lurzoruaren kudeketa integrala
Helburuak
• Beren jarduera modurik egokienean gauzatzeko behar duten lurzorua eskuratzeko aukera ematea euskal enpresei.

Ekintzak
• Lurzorua kudeatzeko plana egitea, sektorearen egungo egoera aztertu eta etorkizunean jarduteko lehentasunak ezartzen dituena.
• Lurzoru industrialak, degradatuak eta alfer-lurzoruak leheneratzeko jardunak.
• Lurzorua sortzeko jardunak, planifikaturiko trenbide-proiektu handietako erauzketak aprobetxatuta (Euskal Y, Trenbideko Hego
Saihesbidea, etab.).
• Honako hauek aztertzea: lurzoruarekin zerikusia duen araudia, okupazio-baimenak, zerbitzuen altak, etab.

Arduraduna

5.1

• Plangintza eta Estrategia zuzendaria.

5.2

4. P Parke Teknologikoak sustatzea, berrikuntzako eta erreferentziako zentro gisa

5.3
Helburuak

5.4

• Parke Teknologikoak berrikuntzako eta erreferentziako gune gisa sendotzea, honako hauek kontuan izanik:
– Enpresen arteko, eta enpresen eta Zentro Teknologikoen nahiz Unibertsitateen arteko lankidetza sustatzen dute.
– Berrikuntzarako teknologia eta kultura hedatzen dute beren inguruneetan.
– EAEko industria dibertsifikatzen eta berritzen laguntzen dute.

Ekintzak
• Berrikuntza sustatzen duten antolakundeak erakartzea Parke Teknologikoetara.
• Gune horiek zabaltzeko edo gune berriak sortzeko premiak eta gune horien orientazioa aztertzea.
• Oinarri teknologikoa duten enpresak sortzeko laguntza, egungo enpresen mintegi eta inkubatzaileekin hurbileko lankidetzan jardunez.
• Parkeetako zerbitzuak sustatzea, zerbitzu aurreratu berriak bilduz; Parkearen barneko eta hortik kanpoko enpresei bertako zerbitzuak erabiltzeko aukera sustatuz; zerbitzu osagarriak hobetuz eta Parkearen sozializazioa sustatuz.
• Behar diren mekanismoak ezartzea, Parkeek parte hartzen duten nazioarteko sareak gehiago aprobetxatzeko aukera izan dezaten enpresek.

Arduraduna
• Plangintza eta Estrategia zuzendaria.
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5. P Sistema eta teknologia aurreratuetan inbertitzea, azpiegiturei dagokienez

Helburuak
• Lurzoru-azpiegituren balio erantsia gehitzea, sistema eta teknologia aurreratuetan inbertsioak eginez, jardun-tipologiaren
arabera.

Ekintzak
• Gutxieneko zuzkidura-edukiak zehaztea tipologia bakoitzeko
• Inbertsio Planak egitea, Parkeetako teknologia aurreratuei dagokienez.

Arduraduna
• Plangintza eta Estrategia zuzendaria.

5.1
6. P Kostuak sinplifikatzea, bizkortzea eta murriztea administrazio-izapideak
egiteko eta baimenak emateko prozesuetan

5.2
5.3

Helburuak

5.4

• Enpresei dagokienez, izapidetzeko, ezartzeko eta operatzeko prozesuak sinplifikatzea, bizkortzea ta merkatzea, esku hartzen duten alderdi guztien artean adostutako jardun-protokoloa gauzatuz.

Ekintzak
• Enpresak eragiketak egiten hasi arte, izapideak egiteko eta enpresa ezartzeko kostuei eta epei buruzko azterlan integrala egitea,
beste Eskualde edo Estatuetako egoerarekin alderatuta.
• Jardun-protokolo bat zehaztea, enpresa berriak ezartzeko izapideak eta baimenak sinplifikatu eta bizkortze aldera.

Arduraduna
• Plangintza eta Estrategia zuzendaria.
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Baliabideak
Energia: Euskal Energia Estrategia

• Energia-sektoreak bizi duen bilakaera-prozesuaren ondorioz, mendebaldeko ekonomia guztietako erregulazio- eta enpresa-egitura guztiak eraldatu dira, eta, horri esker, aberastasuna sortzeko aukera berriak sortzen ari dira. Testuinguru horretan, erregulazioaren zeregin nagusia honako hau izango da: lehia leiala eta aukera-berdintasuna bermatzea hornidura-iturriak eta zuzkidura-azpiegiturak eskuratzeari eta eskaera-merkatuetan sartzeari dagokienez. Era berean, Administrazioak jarraibideak ezarri
behar ditu, baita jardunak bultzatu ere, epe luzeragoko emaitzak lortze aldera, hain zuzen ere merkatua “berez” iristen ez
den eremuetan.
• Energiari dagokionez, kalteberatasun-maila handia du Euskadik; izan ere, mendekotasun-egoera bizi du eta bertako industriaekonomiaren ereduak energia ugari kontsumitzea eragiten du. Hori dela-eta, hainbat estrategia eta ekintza-plan ezarri behar
ditu energiaren arloan, bertako ekonomiaren hazkundea energia-kontsumo arrazionalaren eta iraunkorraren bidez orekatze aldera eta energia-inguruneak eskaintzen dituen aukerak aprobetxatzearren. Petrolioaren prezioaren goranzko joerak
eragin handia du ingurune horretan; esate baterako, Brent upelaren kotizazioa (dolarretan) % 60 igo zen 2005ean eta 61 dolarrera iritsi zen; 2006ko bigarren hiruhilekoan, berriz, 70 $-etik gorako kotizazioa du dagoeneko. Nazioarteko merkatuetan energia
mota guztien arteko prezio formulazioen lotura estua denez, igoera horien ondorioak areagotu egiten dira eta zuzeneko eragina
dute produkzio-kostuetan, baita, beraz, hazkunde-erritmoetan eta ekonomien bestelako adierazleetan ere, hainbat kanalen bidez.

5.1
5.2

• Testuinguru horretan, 3E-2005 Plana berrikustea proposatu zuen Eusko Jaurlaritzak, baita 2010. urtera bitarteko energia-estrategiari buruzko ikuspegia beste modu batean planteatzea ere, kontsumo premiak eguneratzeko, energia sortzeko ahalmen berriak
eta jokaleku berrira egokitzeko aukera kontuan izatearren. Programak martxan jartzeko abiapuntua izan behar du estrategia horrek, baita inbertsioak egiteko eta lurralde- nahiz mendetasun-mugak gainditzea bultzatuko duten lankidetzak ezartzeko ere.

5.3
5.4

• Kapitulu honetan, estrategia hori azalduko da, zehaztu diren oinarrizko 5 ardatzen bidez:

• Energia-eraginkortasuna; energia-kontsumoa modu globalean eta energia intentsitateari dagokionez murrizteko, Europar
Batasunean ezarritako helburuei jarraiki. Energia-intentsitatearen hobekuntza 2010erako: -% 16 (2000rekiko).
• Energia berriztagarriak (energia hidraulikoa, eguzki-energia, haize-energia eta biomasa) gehiago aprobetxatzeko ahaleginak areagotzeari begira, Europar Batasunak ezarritako helburuekin bat etorriz. Energia berriztagarrien energia-partaidetza
2010ean: % 12 (energia primarioaren eskaerari dagokionez).
• Energia-azpiegiturak; horien bidez, euskal energia-sistemaren hornidura hobeto ziurtutatzeko eta sistema horren lehiakortasuna eta kalitatea hobetzearren, energia-azpiegiturak sendotuz eta interkonexioak indartuz, batez ere gas naturalari eta elektrizitateari dagokienez. Energia sortzeari dagokionez, ziklo bateratuko zentralen bidez, produkzio eraginkorragoa bermatu nahi
da, energiaren eta ingurumenaren aldetik. Elektrizitate-autosorkuntzaren tasa 2010ean: % 114.
• Energia-sektoreko I+Ga bultzatzea, teknologia-eragileen eta enpresen arteko akordioak sustatuz, ahaleginak nahiz baliabideak koordinatzearren, betiere epe ertainean sektore eta merkatu berriak sortzea ahalbide lezaketen lehentasunezkotzat jotako arloetan lan-ildoak bateratu eta lehenesteko asmoz. Energia-arloko I+Gko gastua: sektoreko BPGaren % 3.
• Ingurumena hobetzea. Aurreko 4 helburuak lortze aldera abian jarritako jardunen ondorioz, Euskadiko Energia Estrategia oso
lagungarria izango da Berotze Efektua eragiten duten Gasen (BEG) emisioak murrizteko, eta, beraz, Kiotoko Protokoloan ezarritako helburuak lortzeko. Berotze-efektua eragiten duten gasen tasa, Energiaren arloan eta1990ekoarekin alderatuta: +% 15.
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1. P Energia-eraginkortasuna
Helburuak
• Energiaren eraginkortasuna eta lehiakortasuna nahiz kalitate handieneko erregaiak hobetzea euskal industrian.
• Honako hauek sustatzea: garraio-arloko kontsumo espezifikoen murrizketa, erregaien espezifikazioen hobekuntza, garraio publikoaren erabilera eta erregai altenatiboen erabilera.
• Energia-eraginkortasun handiagoa duten etxebizitzak eta eraikinak biltzeko prozesua bizkortzea.
• Potentzia ertaineko eta behe-potentziako kogenerazioa sustatzea.

INDUSTRIA SEKTOREA
• Energiaren erabilera arrazionalari eta haren gaineko prestakuntzari, informazioari eta sentsibilizazioari
buruzko kontzientziazio-maila handiagoa sustatzea, garapen iraunkorreko ingurumen-babesaren
kultura handiagoa sortuz.
• Enpresa-eremuan, beharrezkoa da sektoreko teknologia-ezagutza bultzatzea, teknologia-eskaintza
egokian ere oinarritutako eskaeraren kultura sustatuz eta enpresa-elkarteekin sektore-akordioak
ezarriz.
• Inbertsioetarako zuzeneko diru-laguntzen eta zerga bidezko laguntzen politika egokia
edukitzea.
• Energiaren eta ingurumenaren arloan eraginkortasun-emaitzak izan dituzten teknologia eraginkor
komunak (kogenerazioa, esaterako) sustatzeko zeharkako laguntzak ezartzea.
• Orain arte lorturiko kuotari eusteko aukera ziurtatzea, hobetzeko aukerak eta produktu zein
zerbitzu berriak atzemanez, eta zuzeneko laguntza teknikoa emanez, batez ere ETEetan.

5.1
5.2
5.3

BIZITEGI ETA ZERBITZU SEKTOREA
• Herritarren informazioa eta sentsibilizazioa
areagotzea, energiaren erabilera arrazionalari
eta horrek ingurumenean duen eraginari dagokienez.
• Nork berean honako hauek erabiltzera
bultzatzea herritarrak: energia-etiketa duten
etxetresna elektrikoak; argiztatze-sistema eraginkorragoa, kontsumo txikiko lanparen bidez;
errendimendu handiagoa duten beroa sortzeko
ekipoak; eta instalazioak kontrolatzeko eta
erregulatzeko sistemak.
• Energia-erabiltzaileei laguntza teknikoa ematea haien instalazio eta eraikinen energiaeraginkortasuna hobetzeko aukerak atzematearren.
• Maila guztietako prestakuntza sustatzea,
teknologia-aurrerapenak biltzeko bide gisa.
• Energia-eraginkortasunaren eta energiadibertsifikazioaren arloko inbertsiorako zuzeneko diru-laguntzen politika instituzionala
areagotzea.
• Administrazioaren eredugarritasuna areagotzea, dituen zentro, eraikin eta instalazioetarako energia-eraginkortasunaren arloko jardun-programak eta inbertsioak ezarriz.

5.4

• Hirugarrenek gauzaturiko finantziazioko
programa espezifikoak ezartzea (adib.: aurrezki konpartituak), inbertsio teknologikoak
gauzatzearren: kogenerazioa, trigenerazioa,
etab.
• Tokiko, autonomiako, estatuko eta Erkidegoko
eremuetan ordenantzen, arauen edo zuzentarauen garapena edo aldaketa bultzatzea,
hain zuzen ere eraikin berrietan bete beharreko
gutxieneko energia-eskakizunak areagotzeko
ordenantza, arau edo zuzentarauena.
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KOGENERAZIOAREN EUSKAL SEKTOREA

Energiaren Erabilera
Arrazionalerako (EEA)
neurriak ezartzeko
jardun-estrategiak

• Teknikoak. Garapen teknologikoak ahalbidetu eta
sustatzea, I+Gko proiektuetan parte hartuz.
• Ekonomikoak. Hirugarrenek egindako finantziazioko irtenbide berritzaileak erabakitzeko eta aplikatzeko lagungarriak diren finantza-figurak sustatzea.
Administrazio zentraleko organo eskudunak kogenerazioaren garapenerako konpentsazio ekonomikoei
euts diezaien lortzea.
• Azpiegitura elektrikoak. Administrazioaren eta
elektrizitate-konpainien artean elektrizitate-sareen
hobekuntza sustatzea eta bultzatzea proiektuetarako
potentziala duten zonetan.

GARRAIO SEKTOREA
• Teknikoak. Petroliotik eratorritakoekiko erregai alternatiboen eta erregai garbiagoen (bioerregaiak,
hidrogenoa, gas naturala, etab.) aplikazio-eremua irekitzeko aukera emango duten ikerkuntza- eta
garapen-jardunentzako laguntza publikoa.
• Ekonomikoak. Administrazio publikoaren laguntza erregai garbiagoen erabilera erakutsiko duten
proiektuetan inbertitzeko, bai bazkide gisa proiektuetan parte hartuz, bai laguntzen bidez (itzuli beharrik
gabeko diru-laguntzak, zerga-arinketak, zerga-salbuespena, etab.).
• Kudeaketa. Salgaien garraioko floten kudeaketa sustatzea.
• Dibertsifikazioa. Erregaiena, banaketa-flotetan; edo kargak trenbideko edo itsasoko garraiora
desbideratzea.
• Azpiegiturak. Garraioko lur-azpiegituren garapena osatzea (autobiak eta autobideak – Kadaguako
Korridorea), eta herri handietarako (Bilbo, Donostia) irisgarritasuna hobetzea, baita metro- eta tranbialineetarakoa, bidegorrietarakoa, autobus eta taxientzako lehentasunezko bideetakoa, etab.
• Administrazioa. Ordezko erregaientzako arau-esparrua sortzeko laguntza, erregai horien erabilera
erakutsita eskaera bultzatuz.
• Informazioa eta sentsibilizazioa. Erabiltzaile partikularrei eta profesionalei informazioa ematea
eta informazio hori hobetzea.
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Ekintzak
• Araudi-arlokoak. Euskadiko araudi-garapena, besteak beste ekipoen energia eraginkortasuneko etiketei eta etxebizitzen energia-ziurtagiriei dagokienez. Estatuko araudi-garapenetan parte hartzea.
• Sustapen-arlokoak. Energia aurrezteko sektoreko akordioak eta/edo planak sustatzea. Sektore-eraginkortasuneko jardunekiko
babes instituzionala.
• Ekonomikoak. Finantziazio-bide propioak eta/edo energia-inbertsioetarako diru-laguntzak sustatzea, sortzea eta haiei eustea.
Energian inbertitzeko zerga-pizgarriak egokitzea/koordinatzea.
• Enpresa-arlokoak. Proiektuen, I+Garen eta eraginkortasunaren garapenean parte hartzea.
• Eredugarriak. Jardun-programa zehatzak aplikatzea Tokiko Administrazioetan, Jaurlaritzan eta Erakundeetan, bertako zentro,
eraikin, instalazio, auto-parke eta abarretan gauzatzeko.
• Gizartean eragina izatera bideratuak. Informazioko, sentsibilizazioko eta hedapeneko ekintzak.

2. P Energia berriztagarriak
Helburuak

5.1

• Baliabide minihidraulikoak ahalik eta gehien aprobetxatzeko aukera sustatzea.

5.2

• Haize-energia bultzatzea.
• Eguzki-energiaren (termikoa nahiz fotovoltaikoa) aldeko apustu irmoa egitea.

5.3

• Biomasa-energiari emandako bultzadari eustea.
• Bestelako energien (mareen energia, ozeano-energia termikoa, olatuen energia, korronteen energia) teknologia erakusten aurrera egitea.

5.4

Ekintzak
• Teknikoak. Ikerketa- nahiz garapen-jardunentzako laguntza publikoa ematea, Zientzia eta Teknologiaren Euskal Planaren bitartez.
• Ekonomikoak. Administrazio zentraleko organo eskudunari energia berriztagarriak garatzeagatiko konpentsazio ekonomikoei
eusteko eskatzea, hain zuzen ere energia fosilek beren ingurumen-kostuak barneratu eta energia berriztagarriak merkatu liberalizatuan berdintasun-egoeran lehiatzeko moduan egon arte eusteko eskatzea. Era berean, baliabide publikoen bitartez, energia berriztagarriak aprobetxatzeko proiektuak sustatuko dira. Halaber, administrazio publikoak energia berriztagarriei buruzko proiektu
txikientzako laguntza-programa sustatuko du eta laguntza-ildo berriak ezarriko ditu (finantziazio bigunak, zerga-pizgarriak, etab.).
• Informaziokoak/dibulgaziokoak. Oro har, energia berriztagarriak bultzatzeko premiari buruzko sentsibilizazio- eta kontzientziazio-kanpainak gauzatzea, klima-aldaketarekin zerikusia duten arazoekin funtsezko neurri gisa.
• Prestakuntzakoak. Energia berriztagarrien arloko adituen prestakuntza bultzatzea, beste erakunde batzuekin batera (Unibertsitatea, Elkargo Profesionalak, Administrazioa, etab.) programak sustatuz.
• Azpiegitura elektrikoak. Administrazioaren eta Elektrizitate Konpainien artean elektrizitate-sareen hobekuntza sustatzea eta
bultzatzea energia berriztagarriei buruzko proiektuak garatzen ari diren zonetan.
• Administrazio-arlokoak. Eraginpeko administrazio guztien ahaleginak koordinatzea eta batzea, energia berriztagarriei buruzko
proiektuak izapidetzeko prozesuak bizkortu eta erraztearren.
• Araudi-arlokoak. Udal-mailan batez ere energia berriztagarrien garapena bultzatzeko araudiak garatzea, bereziki eguzki-energiari dagokionez.
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3. P Energia-azpiegiturak

Helburuak
• Euskal energia-sistemaren hornidura hobeto ziurtutatzea eta sistema horren lehiakortasuna eta kalitatea hobetzea, energia-azpiegiturak sendotuz eta interkonexioak indartuz.

Ekintzak
• Gas naturala:
– GNLko inportazio-terminala eta birgasifikazio-planta.
– Garraio-sarea handitzea eta sendotzea (Arrigorriaga-Santurtzi, Bergara-Irun, Frantziarekiko Lotura, etab.).
– Presio ertaineko sareak sendotzea eta zabaltzea.
– Behe-presioko sareak sendotzea eta zabaltzea.
• Energia elektrikoa:
– Elektrizitate-produzioa: Bizkaiko Badia (elektrizitatea), Bizkaia Energia, Santurtzi A.
– Elektrizitate-garraioaren euskal sarea epe labur eta ertainean hobetzeko hainbat proiektu.
• Petrolio-produktuak:
– Biltegiratzeko instalazioak.
– Findegia (erregaiaren kalitatea hobetzea, teknologia-egokitzapena, etab.).
• Hidrokarburoen prospekzioa eta erauzketa:
– Esplorazioa (sismikoa, geologikoa, etab.), Albatros eta Gaviota konexioetan egindako inbertsioak bildu gabe.

5.1
5.2
5.3

4. P Energiaren arloko Ikerketa eta Garapena

5.4
Helburuak
• Energiaren arloko ikerketa eta garapen teknologikoa (I+G+B) bultzatzea, batez ere energia-eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien eremuan.

Ekintzak
• Epe labur/ertaineko lehentasunezko ikerketa-ildoen garapena, energiaren erabilera arrazionala lortzeko eta energia berriztagarriak orokortzeko. Hain zuzen ere, honako lehentasunezko ikerketa-ildo hauek zehaztu dira:
– Energiari buruzko araudia.
– Energia-ekipamendu eraginkorrak.
– Kogenerazioa.
– Minihidraulika.
– Haize-sorgailuen arloko aurrerapen teknologikoak.
– Panel fotovoltaikoen ezarpen orokorra.
– Eguzki-kolektore termikoak hirugarren sektorean txertatzea.
– Biomasa-teknologietan aurrerapenak egitea.
• Epe labur/ertaineko lehentasunezko ikerketa-ildoen, eraginkortasunaren kontzeptu berrien eta sistema berriztagarri aurreratuen
garapena. Hain zuzen ere, honako lehentasunezko ikerketa-ildo hauek zehaztu dira:
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– Energiaren erabilera arrazionalerako sistema eta teknologia aurreratuak.
– Haize-sorgailuen garapen teknologiko berriak.
– Sistema fotovoltaiko berriak.
– Eguzki-energia termikoaren garapen aurreratua.
– Mikrosorkuntza.
– Hondakin-biomasaren eta bioerregaien aprobetxamendu aurreratua.
– Erregai-pilak.
– Olatuak.

5. P Ingurumena hobetzea
Helburuak
• Kiotoko protokoloan ezarritako helburuak betetzeko eta tokiko ingurumenaren kalitatea hobetzeko laguntza ematea.

Ekintzak
• Energia aurrezteari eta energia-eraginkortasunari laguntza ematea energia kontsumitzen duten sektore guztietan, erregai fosilen kontsumoa murrizteko, energia- eta ingurumen-arloko lehen neurri gisa.

5.1

• Baliabide berriztagarrien aprobetxamenduaren partaidetza arian-arian gehitzea.

5.2

• Gutxiago kutsatzen duten eta ingurumen-kalitate handiagoko energien erabilera sustatzea.

5.3

Adierazleen eta helburu estrategikoen laburpena
• Honako taula honetan, energiari buruzko kapituluan zehazturiko adierazle bakoitzerako ezarritako helburu estrategikoak bildu dira:

5.4

2001-2010 HELBURU ESTRATÉGIKOAK
Adierazleak
Energia Eraginkortasuna
• Energia-intentsitatearen hobekuntza (2000rekiko %)
• 2001. urteaz geroztik aurrezturiko energia (tep/urtea)
• Elektrizitate-hornidura kogenerazioaren bidez (%)
Energia Berriztagarriak
• Energia berriztagarrien energia-partaidetza (Energia primarioaren eskaeraren %)
• Elektrizitate-hornidura, energia berriztagarriek sortuta (%)
• Iturri berriztagarrien aprobetxamendua (tep)
Energia-azpiegiturak
• Elektrizitate-autosorkuntzaren tasa (%)
• Ziklo bateratuko zentraletan instalaturiko potentzia (MW)
• Gas naturalaren partaidetza energia primarioaren eskaeran (%)
• BBGko hirugarren tanga eta garraioko interkonexioetako gasbideak egitea (abiarazte-urtea)
Energia-arloko Ikerketa eta Garapena
• Energia-arloko I+Gko gastuak (BPGaren %)
• Teknologia-eragileen eta enpresen arteko lankidetzan egindako proiektuen kopurua,
energia-sektorean trakzionatuak
• Energia-sektoreko produktu/zerbitzu berrietarako I+Gko ikerlari kopurua areagotzea
Ingurumena hobetzea
• Berotze Efektuko Gasen energia-emisioen indiz. (1990ekiko)

Egoera 2005

Helburuak 2010

-% 2,6
407.300
% 12

-% 16
975.000
% 14

% 4,4
% 4,3
343.500

% 12
% 15
977.800

% 71
2.080
% 43
-

% 114
2.880
% 52
2010ean
%3

-

3
% 40

+% 28

+% 15

(Oharra: 2004ko datua)
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Baliabideak
5.4 Finantziazioa eta Zergak

• Planaren erreferentzia-esparrua osatzeko, beharrezkoa da finantza- eta zerga-alderdiek euskal ekonomia-sarearen lehiakortasunerako duten garrantzia aipatzea.

FINANTZIAZIOA
• Enpresek, eta bereziki ETEek, hazteko eta beren lehiakortasuna hobetzera bideraturiko jardunak abiarazteko duten aukeraren baldintzatzaileetako bat da finantziazioa.
• Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak finantziazio-tresna ugari jarri ditu enpresen eskura (dirulaguntzak, itzuli beharreko aurrerakinak, korritu-hobariak, kapital-arriskuko fondoak, partaidetzamaileguak, etab.), hainbat laguntza-programaren bidez.

5.1

• Dena dela, erabilitako tresna batzuetan sakontzeko aukerarik ere bada. Arrisku-kapitalaren / garapen kapitalaren sektoreak
hobetzeko aukera interesgarriak ditu:
– Sektore horretan, sozietate batean dagoen kontzentrazio-maila handia da, eta, beraz, partaidetza publikoaren ehunekoa ere
handia da, Europako beste herrialdeekin alderatuta.
– Ez da garatu jarduera horretan diharduten erakunde pribatuen egiturarik, eta, horren ondorioz, sektorearen garapena mugatu ez ezik, EIFren edo EBri loturiko organismoen fondoak eskuratzeko aukera ere zailtzen da hein handi batean. Organismo horiek agerian uzten dutenez, programa publikoak kudeatzeko, kudeatzaile pribatuen eta/edo banku publikoen bidezko kudeaketa-eskemak nahiago dituzte.
– EAEn, pentsio-fondoen, inbertitzaile pribatuen eta atzerriko inbertitzaileen partaidetza erlatibo txikia da sektorearen ezaugarria.
– Oro har, hasi berriak direnean ETEei eman beharreko laguntzaren arloan egin liteke aurrera; era berean, irtenbide espezifikoak eman behar zaizkie zientzia eta teknologiaren sektoreari, eta enpresa ertain eta handiei.

5.2
5.3
5.4

• Bestalde, Europako ereduak aztertuta eta EBk ezarritako baldintzak kontuan izanik, hobetzeko aukerarik aurreikus daiteke enpresetara bideraturiko fondoen (publikoak, pribatuak, instituzionalak edo banakakoak) fluxuei dagokienez, enpresen
garapena eta lehiakortasuna finantzatzearren. Hori horrela, hainbat alderditan aurrera liteke. Hona hemen alderdi horietako
batzuk:
– Aurrezki Kutxen eta Bakuen inplikazioa eskualdeko ekonomia-garapenean, bai euskal sarearen eta haren sektore espezifikoen premietara egokituriko produktuak edo formulak garatuz, bai euskal eskualde-garapenari loturiko arrisku-kapitaleko fondoak sortuz edo horietan parte hartuz, edota baterako inbertsioa (eragile publikoekin) erraztuz, enpresa-garapenerako.
– Inbertitzaile instituzionalak (batez ere pentsio-fondo publikoak) garapen-kapitalera erakartzea, Europako beste hainbat herrialdetan erabiltzen diren antzeko formulak erabiliz, hala nola Erresuma Batuan, Finlandian eta Suedian.
– Europako erakundeek (EIF, EIB) eskaintzen dituzten finantziazio-bideak gehiago esploratzea.
– Banakako inbertitzaileak berrikuntzako eta/edo hazkundeko proiektu interesgarrietarantz hobeto bideratzea, beste eskualde
edo herrialdeeko esperientziei jarraiki.

156

2006/09

Enpresa
lehiakortasunaren
eta gizarte
berrikuntzaren
plana

ZERGAK
• Zerga-alderdiak garrantzitsuak dira politika erakargarriagoak eratzeko, hain zuzen ere neurri sustantiboaren bidez lortu nahi
den helburuak eta zerga-tratamendu hobearen interesek bat egitearen ondorioz erakargarriagoak gertatzen diren politikak eratzeko.
• Hainbat proposamen orekatu antolatu behar dugu, arlo horretako arduradunek azter ditzaten, tributazio-esparru berria eratzearren, xede den denbora-tarterako esparru orekatua eratzearren, alegia.
• Taldeen zerga-tratamenduak eta haien hazkundeak osatu behar dute gure proposamenaren ildo nagusietako bat.
• Familia-enpresaren jarraipena edo ondorengotza eta taldeak sortzeko aukera aztertu behar ditugu, honako bi aukera hauek
berdintasunez sustatzeko neurriak bilatuz: jarduerari uztea (familia-enpresari eusten ez bazaio), eta ekonomia-sarearen garapena ahalbidetzen duten taldeetan sartzea.
• I+G+Baren tratamendua eta hura ziurtatzea garrantzi handiko alderdiak dira, enpresen eta haien neurrien etorkizunari dagokionez.
• Zerga-erregimen bereziki babestua gauzatzea tokiko sarearen lehiakortasuna hobetzera bereziki bideraturiko fondoetarako.
• Euskal enpresa nazioartekotzeko proiektuen arabera, langileak beste herrialde batzuetara joateko aukera hobetu eta erakargarriago bihurtuko duten tresnak sustatzea.
• Energia-eraginkortasuna hobetzeko ahaleginetarako laguntza ematea, arlo horretako politiken eta proiektuen iraunkortasunaren alde eginez.

5.1

• Erantzukizun sozial korporatiboko konpromisoak sustatzea, konpromiso horiek hartzen dituzten enpresei tratamendu onuragarriagoa emanez, betiere tributazioan gardentasun-konpromisoak bilduta.

5.2
5.3
5.4
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6
Kudeaketa-eredua

6.1

Kudeaketa Eredua
Antolaketako eta kudeaketako printzipioak

Sailak berrikuntzaren eredu izan behar du, Lehiakortasun Foroaren eta Euskadiko
Gobernantzaren ildo estrategikoaren gomendioei jarraiki
• Kudeaketa-arloko berrikuntza gauzatu behar du Sailak; izan ere, lehiakortasunari dagokionez, berrikuntza hori da proposatzen duen zutabeetako bat. Hartara, Euskadiko Gobernantzaren ildo estrategikoekin bat egingo du, partehartzea, erakunde arteko alderdia eta ebaluazioa oinarritzat hartzen dituzten ildoekin bat egin ere.
• Parte-hartze indartuaren eredu izan da Lehiakortsun Foroa kontrastealdian, bai gizarte zibileko eragile eta banakoei dagokienez,
bai elkarte adierazgarriei dagokienez. Gainera, Foroan bertan, agerian geratu zen sortuko den Plana kudeatzeko moduari buruzko
kezka, baita antolaketa- nahiz kudeaketa-ereduari buruzkoa ere, hain zuzen ere plana egoki abiaraztea eta arlo horretan elkar eragiten duten eragileen koordinazio egokia ahalbidetzen duen ereduari buruzko kezka.
• Sailaren antolaketa- eta kudeaketa-ereduari buruzko diagnostiko zehatza egin gabe, eta behar diren hobekuntza-proiektuak zehatz mehatz deskribatu gabe, interesgarria da Saila eta sozietate publikoak kudeatzeko eta egituratzeko aintzat hartu beharreko
hainbat printzipio orokorri buruz hausnarketa egitea, baita Lehiakortasun Plana ezartzean, beste eragile batzuekin harremanetan
izateko moduari buruzkoa ere.

6.1

KUDEAKETA ETA ANTOLAKETA PRINTZIPIO OROKORRAK

6.2

• Kudeaketa Eredu Korporatiboa. Sailak eta haren sozietate publikoek aurrera egin behar dute beren antolaketa- eta kudeaketa-ereduen integrazioan, Estrategia eta helburu konpartituak abiaraztea eta haien jarraipena egitea erraztearren. Eredu korporatibo hori informazioko eta jakintzaren kudeaketako sistema integratuetan gauzatuko da.
• Sailaren rola aldatzea. Lehiakortasun Planean azaldutako ildo estrategikoek honako hau eskatzen dute: balio handiko eginkizunak eta proiektuak berariaz aintzat hartzea eta kudeatzea; hala ere, gero eta nabarmenagoa da laguntzen programen kudeaketa baino konplexuagoak direla. Eragile-sare baten nodoa da Saila, eta kasuan-kasuan rol jakin bat hartzen du: planifikatzailea, ekimen berrien traktorea, aholkularia, koordinatzailea, antena, etab.
• Enpresa, Sailaren eta sozietate publikoen jardueraren eta antolaketaren ardatz gisa. Zerbitzu integral eta koordinatua
jaso behar du enpresaburuak, Sailean edo sozietate publikoetan duen sarrera-puntua edozein izanik ere. Era berean, Saila aurreratu egin behar da, eta modu proaktiboan jokatu behar du, euskal enpresei dagokienez.
• Kapilaritatea. Berekin harremanetan diharduen eragile-sarea mobilizatuko du Sailak, Lehiakortasun Plana egoki ezartzea
ziurtatze aldera. Hortaz, beharrezkoa da enpresapolitikan funtsezko aktoreek duten papera berrikustea eta egituratzea.
Ildo horretan, Planaren ildoak ezartzean klusterrek izan lezaketen papera nabarmendu du Foroak, honako eginkizun hauetan,
hain zuzen ere: sektore-prospektiban, zientzia/teknologia/enpresa berrikuntza-sistemarekiko loturan, garapen-aukeren identifikazioan, eta abarretan.
Era berean, Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak beste hainbat eragileren bitartez ere sendotu ahal izango du bere kapilaritatea, hala nola Zentro Teknologikoen, Parte Teknologiko eta Industrialdeen, eta Tokiko Garapen Agentzien bidez.
• Politika-sarea (policy network). Sailak toki nodala du enpresa guztietara (edozein tamainetakoak) heltzeko berekin harremanetan diharduen eragile-sarean, hartara Lehiakortasun Planaren ezarpena ziurtatzearren.
• Etorkizuneranzko orientazioa. Prospektiba eta zaintza funtsezko jardueratzat planteatu dira berrikuntza-politiken formulaziorako, baita enpresa-antolakundeentzako tresna erabilgarritzat ere. Jarduera horiek hainbat eremutan (kudeaketa, merkatua,
teknologia, etab.) gauzatzen espezialitatuta dauden eragileen egituraketan eta koordinazioan aurrera egin daiteke, prospektiba-sistema eraginkorra (gure ekonomia-sarearen premiei erantzuten diona) gauzatzeko.
• Estrategiara etengabe egokitzea. Sailaren eta sozietate publikoen antolaketa- eta kudeaketa-ereduak bat etorri behar du
Lehiakortasun Planaren ardatz estrategikoekin. Printzipio hori gauzatzeko, dagoeneko eginkizun berriak identifikatu dituzten
egitura berriak sortu dira, eta eginkizun horiek betearazteko arduradunak esleitu dira.
• Jarraipena eta ebaluazioa urtean behin. Urtero egingo da Planaren ebaluazio-txostena, eta, bertan, ekintza-planen emaitzak zehaztuko dira, nola memoriaren zein adierazleen bidez, hala bitarteko adierazleetan duten eraginaren bidez. Hortaz, ekin-
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tzak bitarteko adierazleekin eta helburu estrategikoekin lotzen dituen eredu teorikoaren ikaskuntza prozesutzat hartuko da urteko ebaluazioa, horren bitartez politika publikoak hobetzea ahalbidetzearren. Horretarako baliatuko den tresna Aginte Taula Integrala da, hurrengo epigrafean zehaztuko dena.
• Sailen eta Erakundeen arteko Koordinazioa. Herrialde lehiakorra lortzea estrategia horizontala eta dimentsio anitzekoa da,
eta horren ardura Industria, Merkataritza eta Turismo Sailetik haratagokoa da. Jaurlaritzaren Sail guztiek dute erantzukizun konpartitua Lehiakortasun Foroan proposaturiko jardun-ildo guztietan, eta talde-erantzukizun hori bereziki nabarmena da honako
kasu hauetan: Hezkuntza, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen, eta Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailen kasuan.
Are gehiago, baterako erantzukizunak eta koordinatzeko premiak Jaurlaritzaren eremua gainditzen dute eta, Euskadi 2015 Foroaren ikuspegia lortuko bada, beharrezkoa da erakundeen arteko lankidetza-esparrua sortzea. Erakundeen arteko lankidetza
Ekonomia Sustatzeko Euskal Kontseiluaren bitartez bideratuko da.

Lehiakortasun-politikako eragile nagusien sarea
Energia

Enpresak

Enpresak

CIBEX

Bilguneak
Elkarguneak

CADEM

Eurobulegoa

Turismoaren
Euskal Agentzia

EEE

Berrikuntzaren
Euskal Agentzia

SPRILIR

IMTS

IKZ
Patenteak
Sustatzeko Bulegoa
Unibertsitatea

Teknica

6.1

Industrialdeak

Euskalit

I+Gko
unitateak

EBZak
SGCRPV

SPRI

ZZTT

6.2

Foru
Aldundiak

Parke
Teknologikoak
Tokiko
Garapen
Agentziak

Ikerketaren
Euskal Kontseilua

Hezkunt.

Udaletxeak

Klusterrak

Saila

Innovanet

Merkataritza
Ganberak
Sektore
Eklarteak

Enpresak

Zientzia-Teknologia-Berrikuntza

CONFEBASK
Adegi, CIMV, SEA

Enpresak

Sustapen Ekonomikoa

ERAGILE BERRIAK PLANA GARATZEKO SAREAN
Industria-politikaren zabalkundean Sailaren egiteko nagusia aitzindaritza-eginkizuna da, gero eta gehiago, lehiakortasun-politikaren sarearen nodo nagusi gisa. Sarea eta eragileak aski ezagunak dira, baina Planean eragile eta figura berriak agertzen direnez, hona hemen horien inguruko zenbait datu.
• Turismoaren Euskal Agentzia. Basquetour, sozietate publiko berriak kudeaketa-gaitasuna indartuko du sustapeneko, merkaturatzeko eta publizitateko ekintzak gauzatzean, eta Planean lehiakortasun-faktoretzat identifikatu diren elementuak garatzean.
• Berrikuntzaren Euskal Agentzia. Fundazio publiko/pribatua da, eta honako hauek biltzen dira bertan: Zientzia eta Teknologiako Euskal Sareko administrazioak eta eragileak (Unibertsitatea, Teknika, Zentro teknologikoak, I+Gko unitateak), enpresen
ordezkaritzak (CONFEBASK, Merkataritza Ganberak), sindikatuak eta gizarte zibileko ordezkariak. Euskalit, Patenteak sustatzeko Bulegoa eta Eurobulegoa sartzen dira bere jardun-eremuan. Eskaera eta eskaintza bat egiteko plataforma da, eta Berrikuntza Sistema osoa ordezkatu eta koordinatzen du; halaber, zientzia eta teknologiaren inguruan sentsibilizazioko, zabalkundeko,
komunikazioko eta behatoki iraunkorreko eginkizunak betetzen ditu, baita erakundeetan kudeaketa-bikaintasuna eta berrikuntza sustatzeko eginkizuna ere.
• Nortasun juridikorik gabeko lankidetza-sareak. Merkataritzaren arloan, lankidetza publiko/pribatua gauzatzeko tresnak
martxan jartzea aurreikusten da Planean (Bilguneak eta Elkarguneak), hiri-inguruneetarako eta enpresa-integrazioa lortzera bideratuta. Halaber, Innovanet sarea zabaltzea ere aurreikusi da; sare horretan hainbat eragile eta administrazio sartzen dira (baita tokiko administrazioa ere), eta ETEetan berrikuntza sustatzera bideratua dago, produkzio-sarean ahalik eta kapilaritate handiena lortuz.
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Sarrera
• Ikuspegi orok hainbat helburu bildu behar du antolakundeentzat, eta, helburu horiek betetzen badira, eraldaketa sakona ekarriko dute. Ildo horretan, Lehiakortasun Foroaren Ikuspegia ez da salbuespena. Horrexegatik, Lehendakariak Euskadiri buruz duen
ikuspegia jendaurrean azaldu zuenean, bigarren eraldaketa nagusia aipatu zuen.
• Baina horrexegatik ere, ikuspegia gauzatzeko (ikuspegi hori zehatza izan dadin eta eragileak mobilizatzeko ahalmena izan dezan, alegia), helburutan eman behar da ikuspegi hori. Helburu horiei helburu estrategikoak deitu diegu, eta helburu horiek betetzen badira, lehendakariak azaldutako herrialdea gauzatu egingo da.

Aginte Taula integralak zehatzmehatz itzultzen du batzuetan
iluna suertatzen den
estrategiaren lengoaia

• Horretaz gain, helburu horiek estrategia osora zabaldu behar dira, estrategia hori garbi eta erreal bihurtzeko, eta aktoreen arteko adostasuna lortzeko. Horretarako, Aginte Taula Integrala txertatu da.

6.1

• Aginte Taula Integrala esparru bat da: estrategiatik sortutako adierazleak eta finantza- nahiz aurrekontu-adierazle tradizionalenekin bateratzeko sorturiko esparru, alegia. Ekarpen baliotsua da estrategia argitzeko eta ekimen guztiak egokitzeko, baita
ekimen horiek modu sistematikoan berrikustea eta ikaskuntza-prozesu bat ahalbidetzeko ere, ekimena hobetzearren.
• Elementu horiek guztiak konbinatuz, hiru maila ditugu, beraz:

6.2

1. Hiru helburu estrategikoak, hala nola produktibitatea, industriaren garrantzia eta teknologian bat-egitea.
2. Ekintza-planen eragina jasotzen duten kontroleko bitarteko adierazleak.
3. Eta azkenik, Baliabideen adierazleak eta ekintza-planen emaitzenak.
Antolaketa-ikaskuntzarako eta
politika publikoak hobetzeko
esparrua da

• Azkenik, Aginte Taula Integralak, adierazleak ez ezik, estrategiaren mapak ere biltzen ditu, hots, helburu nagusien, ildo estrategikoen eta ekintza-planen azpian dauden hipotesi eta kausalitate-erlazioen berariazko formulazioa, Plana ezartzeko, berrikusteko
eta hobetzeko prozesuarekin batera garatu behar dena.

Bitarteko adierazleak
BERRIKUNTZA
Adierazlea
1.1 Berrikuntzaren Europako Adierazlea: Laburpen Indizea
2.1 I+Gko gstua/ guztizko BPGa (GERD)
2.2 I+Gko gastua, Enpresak (BERD)
3. Europar patenteak milioi biztanle bakoitzeko
4. Asmaketa-patenteak (OEMP-PMEB) milioi biztanle bakoitzeko
5. Ikertzaileak, biztanleria aktiboarekiko
6. I+Gko langileak, biztanleria aktiboarekiko
7. I+Gko gastua (milaka €-tan), ikertzaile bakoitzeko
8. Establezimendu berritzaileak > 10
9. Establezimendurako/negozio-zifrarako produktu berria
10. Merkataritza elektronikoa duten enpresen ehunekoa >10
11. Kudeaketa-bikaintasuna
Europako sariak eta EFQMn finalistak
Urrezko eta zilarrezko Q sariak
Indarrean dauden urteko konpromiso-diplomak
ISO 9000 ziurtagiriak
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Oinarria
0,44
% 1,4
% 1,14
32,4
63,3
‰8
‰ 12,8
104
% 31,9
% 1,2
13,4

Xedea 2009
0,60
% 2,15
% 1,65
48
95
‰ 12
‰ 19
155
% 40
%2
23

12
17 eta 90
139
4.200

20
47 eta 210
125
6000

Iturria eta urtea
IMTS 2006
Eustat 2004
Eustat 2004
EPO 2002
PMEB 2004
Eustat 2003
Eustat 2003
Eustat 2004
Eustat 2004
Eustat 2004
Eustat 2004
IMTS 2004
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ENPRESA-SORKUNTZA, ENPRESA-HAZKUNDEA ETA EGITURA-ALDAKETA
Adierazlea
12. Guztirako Jarduera Ekintzailearen indizea
13. Barneko jarduera ekintzailearen ehunekoa
14. Enpresa berrien ehunekoa > 20 enplegu
15. Enpresen demografia (saldo garbia)
16. Enpresa-tamaina
17. Enpresa taldeak
18. Sektore-dibertsifikazioa
19. Industriaren sektore-dibertsifikazioa
20. Industriako BEGaren teknologia-maila (handia)
21. Esportazioen teknologia-maila (handia)

Oinarria
5,29
4,12
5
2.974
Ikus taula
70
Ikus taula
Ikus taula
% 4,4
% 2,9

16. ENPRESA-TAMAINA (2004)
Enplegatu kop.
10-49
> 250
50-249
<10

Enpresen % Enpleguaren %
% 5,5
% 20,8
% 0,2
% 27,4
% 1,0
% 18,7
% 93,4
% 33,1

Iturria: Eustat

18. SEKTORE-DIBERTSIFIKAZIOA (2004-2005)
Oinar. prezioen Enpleguaren
BPGaren % (2004) % (2005)
Nekaz. eta arrantza
% 1,1
% 1,1
Industria
% 29,0
% 25,9
Eraikuntza
% 8,4
% 8,9
Zerbitzuak
% 61,5
% 64,1
Iturria: Eustat 2004-2005

20. ESPORTAZIOEN TEKNOLOGIA-MAILA (2004)
Handia
Ertain-handia
Ertain-txikia
Txikia

Esportazio guztien %
% 2,9
% 48,5
% 40,4
% 8,2

Iturria: Eustat

Xedea 2009
7,2
5,6
6,5
15.000 (metatua)
80
% 10
%6

Iturria eta urtea
REM 2004
REM 2004
REM 2004
Eustat 2004
Eustat 2004
IMTS
Eustat 2004
Eustat 2004
Eustat 2003
Eustat 2004

17. ENPRESA TALDEAK (2004)
Talde kop
70
Enplegua
105.000
Fakturazioa
24.500 M€

19. INDUSTRIAREN SEKTORE-DIBERTSIFIKAZIOA (2004)
Petrolio- eta gas-erauzketa
%0
Mineral metalikoak eta ez-metalikoak
%1
Elikadura-industria
%6
Ehungintza eta jantzigintza
%1
Larruaren eta oinetakoen industria
%0
Zuraren industria
%2
Papera, argitalpenak eta arte grafikoak
%5
Petrolio-finketa
%1
Industria kimikoa
%4
Kautxua eta plastikoa
%7
Industria ez-metalikoa
%4
Metalurgia eta metal-gaiak
% 31
Makineria
% 12
Material elektrikoa
%6
Garraio-materiala
%9
Bestelako manufaktura-enpresak
%3
Energia elektrikoa, ura eta gasa
%7
Industria, guztira
% 100

6.1
6.2

NAZIOARTEKOTZEA
Adierazlea
22. Euskal ekonomiaren irekitze-maila ((Esp+Inp)/BPGa)
23. Enpresa esportatzaile kopurua

24. Energiaz bestelako esportazioak
25. Kanpoko ezarpenak
(enpresa esportatzaileen guztirakoaren gaineko %)
26. Kanpo-inbertsioaren bolumena (BPGaren %)
27. Garapen-bidean dauden herrialdeetara egindako
esportazioak (Errusia, Brasil, India eta Txina)

Oinarria
Xedea 2009
% 51
% 55
2.745 enpresa
3.100
2003an
2.392 enpresak esportatu dute 2.750
2001, 2002 eta 2003an
13375,42 (M €)
∆ % 50
% 18,8
% 23,5
% 0,5
501, 6( M €)

%1
∆ % 60

Iturria eta urtea
2004
Eustat 2003
(industria-inkesta)
Eustat 2003
(Aduanei buruzkoa)
Eustat 2005
CIVEX 2002
2000-2005
Eustat 2004
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MERKATARITZA
Adierazlea
28. BPGa (konponketa-zerbitzuak barne)
29. Handizkako merkataritzako enplegua
29. Txikizkako merkataritzako enplegua
30. Batez besteko enplegua, establezimendu bakoitzeko
31. Txikizkako Merkataritza Espezializatuko salmenta-indizea (2000=100)
32. Txikizkako Merkataritza Ez Espezializatuko salmenta-indizea (2000=100)
33. Merkataritza Dentsitatea:
33.1 Establezimenduak (Establezimenduak/1.000 bizt.)
33.2 Azalera (Merkataritza-azalera/1.000 bizt.)
34. Merkataritza Elektronikoa garatzen duten enpresen %

Oinarria
% 10,9
37.601
75.994
2,9
108
109

Xedea 2009
% 11,0
40.900
81.100
3,2
118
117

Iturria eta urtea
Eustat 2004
Eustat 2004
Eustat 2004
Eustat 2004
Eustat 2004
Eustat 2004

14,57
0,14
7,2

13,30
0,15
20,0

Eustat 2004
Eustat 2004
Eustat 2004

TURISMOA
Adierazlea
35. Sektoreko BPGa
36. Bidaiari-sarrera (establezimendu publikoetan)

Oinarria
Xedea 2009
% 5,23
% 6,1
2.111.074 bidaiari 2.750.000

38. Bidaiarien gaualdiak (establezimendu publikoetan)

6.1
6.2

38. Atzerriko txangozale kopurua (milioitan)
39. Ostatu-eskaintza (plazak)
40. Eguneko batez besteko gastua, atzerriko turista bakoitzeko
41. Batez besteko egonaldia ostalaritza-establezimenduetan
42. Enplegua

4.210.203

5.470.000

7,2
34.737 plaza
75,3 euro
1,90 egun
47.000

8,1
36.500
90,3
2,0
54.000

Iturria eta urtea
Eustat 2004
Eustat 2005 eta
EIN 2005
Eustat 2005 eta
EIN 2005
Frontur 2004
IMTS 2005
Frontur 2004
Eustat 2005
Eustat 2004

Oinarria
-2,6
% 4,4
% 43,0
% 71
? % 28

Xedea 2010
- % 16
12%
% 52
% 114
? % 15

Iturria eta urtea
EEE 2005
EEE 2005
EEE 2004
EEE 2005
EJ 2004

ENERGIA
Adierazlea
43. Energia-intentsitatearen hobekuntza (2000rekiko %)
44. Energia berriztagarrien parte-hartzea (eskaera primarioarekiko)
45. Gas naturalaren parte-hartzea energia primarioan
46. Elektrizitate-autosorkuntzaren tasa
47. Berotze-efektuko gasen emisioak (1990=100)
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Mapa Estrategikoak

Mapa Estrategiko Orokorra

EMAITZAK,
EKONOMIAREN ETA
GIZARTEAREN
ARLOKOAK

Industriaren
garrantziari
eustea

I+G+Bari
dagokionez,
EBrekiko
bateratze
teknologikoa

BERRIKUNTZA
ESTRATEGIA ETA
PROZESUAK,
BERRIKUNTZAREN,
Jakintzaren
LEHIAKORTASUNAREN
aplikazioa
ETA SEKTOREAREN
ARLOKOAK

Ekonomiaren
produktibitatea
areagotzea

Enpresa Berriak.
Dimentsio egokia duten
Enpresak eta Taldeak,
Enpresa nazioartekotuak

DIMENTSIOA
ETA TALDEAK

Turismosektorearen
garrantzia eta
produktibitatea
areagotzea
(BPGa eta
enplegua)

Merkataritzasektorearen
modernizazioa eta
hobekuntza,
espazioa eta
lurraldea orekatuz

Eskaintzaren
kalitatea eta
bisitariaren
gogobetetzea
hobetzea

TURISMOA

6.1

MERKATARITZA

Nazioartekotzea

Jakintzaren
transferentzia

6.2
Turismo
Estrategiak

Merkataritza
Estrategiak

ETEen eta Enpresa
Taldeen hazkundea
Jakintza sortzea

Enpresen
sorkuntza
Nazioarteko
sareekiko lotura

BERRIKUNTZAREN ETA
LEHIAKORTASUNAREN
EUSKARRIA

LAGUNTZA
ANTOLATZEA ETA
EUSKARRI
SISTEMAK

PERTSONAK ETA
GIZARTEA.
Balio berriak eta 2.
eraldaketa nagusirako
prestaturiko pertsonak

BEHAR DIREN
BALIABIDEAK:
Lurzorua eta bestelako
azpiegiturak
Finantziazioa eta Zergak
Energia
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Berrikuntzaren Mapa Estrategikoa

Ekonomiaren
produktibitatea
areagotzea

BERRIKUNTZAREN,
EKONOMIA
ETA
GIZARTEAREN
ARLOKO EMAITZAK

I+G+Bari
dagokionez,
EBrekiko bateratze
teknologikoa

Industriaren
garrantziari
eustea

JAKINTZAREN APLIKAZIOA
3. I. Euskal
antolakundeen
berrikuntza
sistematikoa eta
kudeaketako
bikaintasuna
sustatzea

BERRIKUNTZAK
ENPRESETAN
APLIKATZEKO
PROZESUAK

INNOVA!!

4. I. IKTak
erabiltzea
lehiakortasuna
hobetzeko tresna
gisa

KUDEATZAILE BIKAINAK

IKTak LEHIAKORTASUNERAKO MADE IN EUSKADI BEHATOKI ESTRATEGIKOAK ESTRAT. INTEGRALAK GARAPEN BIDEAN DAUDEN SEKTOREETAN

6.2

JAKINTZA SORTZEA

12. I. Euskal
Berrikuntza
Sistema
nazioartean
integratzea

ERAGILEEK
AURRERA
ERAMANDAKO
BERRIKUNTZA
PROZESUAK

8. I. Ikertzaileen
stock bat
edukitzea

IKERTU EUSKADIN

LAGUNTZA ANTOLATZEA ETA
BERRIKUNTZAREN
EUSKARRI SISTEMA
11. I. Euskal
berrikuntzasistemaren
koordinazioa
indartzea
INNOVANET SAREA

L9. I. Euskal
berrikuntzasistemaren
produktibitatea
hobetzea

JAKINTZAREN TRANSFERENTZIA

10. I. Ikerketa eta
enpresa-garapena
sendotzea
gaitasun-iturri gisa

7. I. Jakintza transferitzeko
mekanismoak indartzea
sistemako eragile guztien artean
BERRIKUNTZAKO GUNEAK ETA ERAGILEAK

SISTEMA NAZIOARTEKOTZEA

BERRIKUNTZARAKO
EUSKARRIA

DIBERTSIFIKAZIOA ETA TRAKZIOA
OINARRI TEKNOLOGIKOA DUTEN ENPRESAK SORTZEA

NAZIOARTEKO
SAREEKIN KONEXIOA

6.1

L6. Jakintzeko
produkzio-egitura
intentsibo bateratz
aurrera egitea

5. I. Euskal
enpresa-sarearen
asmatzeko
gaitasuna indartzea

Sailaren
antolaketa eta
sistema bizkor
eta
berriztatzaileak

JAKINTZA FOKALIZATUA

EUSKADI+G+Ba

HORNITZAILEEN GARAPENA ZERBITZU AURRERATUAK

PERTSONAK ETA GIZARTEA.
Balio berriak eta 2. eraldaketa nagusirako prestaturiko pertsonak
1. I. Berrikuntzari
loturiko balikoak
sustatzea
enpresaren eta
euskal gizartearen
etorkizuneko
aurrerabidearen
gako gisa

2. I. Ingurune berri baten
eskakizunei erantzuteko
beharrezkoak diren
lanbide-profilen garapena
eta bizitza osoko
etengabeko ikaskuntza
bultzatzea

EUSKADI BERRITZAILEA

EUSKADI IKASTEN

BEHAR DIREN BALIABIDEAK
Beren jarduera modu lehiakorrean
garatzeko behar dituzten baliabideak
eskuratzeko aukera erraztea
euskal enpresei

Lurzorua eta
bestelako
azpiegiturak

Finantziazioa
eta Zergak

Energia
EUSKAL BERRIKUNTZA AGENTZIA
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Dimentsioaren eta Taldeen Mapa Estrategikoa

Enpresa berriak,
dimentsio egokia duten
Enpresa eta Taldeak,
Enpresa nazioartekotuak

ENPRESAK SORTZEA
HAZTEKO ETA
NAZIOARTEKOTZEKO
PROZESUAK

4. Belaunaldierreleboko
prozesuak
erraztea familiaenpresetan

3. Jarduera
ekintzaileen
prozesuari
erabateko
laguntza
ematea

JARRERA
EKINTZAILEEN,
HAZKUNDEAREN ETA
NAZIOARTEKOTZEAREN
EUSKARRIA

Industriaren
garrantziari
eustea

Ekonomiaren
produktibitatea
areagotzea

EMAITZA:
EUSKADI,
PLATAFORMA
EKONOMIKO
LEHIAKOR ETA
GLOBALA

JARRERA EKINTZAILEEN ETA
HAZKUNDEAREN LAGUNTZA
ANTOLATZEA
ETA EUSKARRIAK
Sailaren
antolaketa eta
sistema bizkor
eta
berriztatzaileak

ETE-EN ETA ENPRESA TALDEEN
HAZKUNDEA

NAZIOARTEKOTZEA

8. Enpresalankidetza eta
aliantza
estrategikoak
sustatzea

12. Enpresen arteko
lankidetza sustatzea
nazioartekotzeari
begira

7. Globalizaziora egokitzea
eta lurralde-kohesioa
erraztea

11. Euskal
enpresa-sarearen
kanpo-gaitasuna
indartzea

6.1

6. Enpresa talde
berriak sor daitezen
erraztea eta egungo
taldeak garatzea

10. Pertsonak
eta antolakundeak
nazioarteko
jarduerarako
prestatzea

5. Finantziazioko
mekanismo eta tresnak
indartzea, hazkundeproiektuei laguntzeko

9. Euskal enpresetan
nazioartera hedatzeko
bokazioa sustatzea,
lehiakortasuna hobetzeko
bide gisa

PERTSONAK ETA GIZARTEA.
Balio berriak eta 2. eraldaketa nagusirako
prestaturiko pertsonak

1. Kultura
ekintzailea euskal
gizarte osora
hedatzea

2. Jarduera
ekintzaileak
prestakuntzaren
bitartez sustatzea

6.2

BEHAR DIREN BALIABIDEAK
Beren jarduera modu lehiakorrean
garatzeko behar dituzten baliabideak
eskuratzeko aukera erraztea
euskal enpresei
Finantziazioa
eta
Zergak

Lurzorua eta
bestelako
azpiegiturak
Energia
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Merkataritzaren Mapa Estrategikoa

Merkataritza-sektoreko
produktibitatearen
modernizazioa eta
hobekuntza,
espazio-eta lurraldearloak orekatuz

EMAITZA:
EUSKADI,
MERKATARITZA
DUALA ETA
PRODUKTIBITATE
HANDIKOA

LANKIDETZA,
ENPRESEN
ARTEKOA ETA
LURRALDE
ARLOKOA

ENPRESA
BIKAINTASUNA:
BERRIKUNTZA ETA
JAKINTZAREN
KUDEAKETA

6.1
6.2

MERKATARITZAREN
LEHIAKORTASUNAREN
EUSKARRIA

ESPAZIO ETA LURRALDE MAILAKO LANKIDETZA
1.1.
Zentraltasuneko
hiri-inguruneetarako
plataformak:
BILGUNEAK

1.2. Banaketa eta
lurraldea: prozesu
logistikoak eta
merkataritzaintentsitate txikiko
inguruneak

JAKINTZAREN KUDEAKETA ETA HEDAPENA
4.1. Merkataritza
Banaketaren
Behatokia
diseinatzea eta
formalizatzea

4.2. Informazioa
hedatzea eta
dibulgatzea,
eta Jakintza sortzea
eta kudeatzea

LAGUNTZAREN, TRESNEN
ETA EUSKARRIEN ANTOLAKETA

5. Merkatarizaordenamendua:
araudia
berrikustea eta
garatzea

ENPRESA PROZESUEN GAINEKO LANKIDETZA
2.1. Produkzioaren eta
banaketaren katean
enpresen artean
lankidetzan aritzeko
plataformak:
ELKARGUNEAK

ENPRESA BERRIKUNTZA ETA BIKAINTASUNA
3.1. Enpresaberrikuntza eta
bikaintasuna bultzatzeko
topaguneak: kalitatezirkuluak

PERTSONAK ETA GIZARTEA
Balio berriak eta 2. eraldaketa
nagusirako prestaturiko
pertsonak

Pertsonen
prestakuntza

2.2.
Lankidetza
eta enpresadimentsioa
bilatzea

3.2.
Antolakundeen
lehiakortasuna
hobetzeko
prozesua

BEHAR DIREN BALIABIDEAK
Beren jarduera modu lehiakorrean
garatzeko behar dituzten baliabideak
eskuratzeko aukera erraztea
euskal enpresei
Lurzorua eta
bestelako
azpiegiturak

Finantziazioa
eta Zergak
Energia
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Turismoaren Mapa Estrategikoa

Turismo-sektorearen
garrantzia eta
produktibitatea
areagotzea

EMAITZA:
EUSKADI,
KALITATEZKO
HELMUGA
TURISTIKOA

(BPGa eta enplegua)

Eskaintzaren kalitatea eta
bisitariaren gogobetetzea
hobetzea

BEZEROAK ETA
MERKATUAK:
ESKAINTZA ETA
PRESENTZIA

3. Euskadik merkatu
igorle nagusietan
helmuga turistiko
gisa duen presentzia
sendotzea

1. Turismo-produktu
berriak sortzearen
alde egitea

6. Lurraldeko
turismoa
kudeatzea

SEKTOREAREN
ENPRESA
LEHIAKORTASUNA

TURISMOAREN
LEHIAKORTASUNAREN
EUSKARRIA

7. Turismoaren lehiakortasuna
sendotzeko tresnak eta
euskarriak

6.2

4. Berrikuntza eta
kalitatea enpresa eta
helmuga turistikoetan

2. Enpresa-garapena,
eta enpresen arteko
lankidetza sustatzea

LAGUNTZA ETA
EUSKARRIA ANTOLATZEA

6.1

PERTSONAK ETA GIZARTEA.
Balio berriak eta 2. eraldaketa
nagusirako prestaturiko pertsonak

5. Giza Kapitala
eta Jakintzaren
Kudeaketa

BEHAR DIREN BALIABIDEAK
Beren jarduera modu lehiakorrean
garatzeko behar dituzten
baliabideak eskuratzeko aukera
erraztea euskal enpresei

Lurzorua eta
bestelako
azpiegiturak

Finantziazioa
eta Zergak

Energia
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Baliabideak eta Ekintza Planen emaitzen adierazleak

Aurrekontu-jokalekua
• Epigrafe honetan bilduriko emaitza-adierazleen tauletan, bakoitzari esleituriko baliabideak ageri dira. Horregatik, Planeko jardunak finantzatzeko baliabideen ikuspegi orokorra aurkezten da sarrera honetan. Lehen hurbilketa gisa, aditzera eman beharra dago
plan horretan aurreikusitako jardunak garatze aldera konprometituriko baliabide publikoen zenbatekoa 2.040,72 milioi
euro dela.
• Erakunde arteko aurreko Planak laurtekorako 1.667 milioi euro aurreikusi zituela kontuan hartuta, Plan berrirako % 22,4ko hazkundea bildu da.
• Planean ezarritako lehentasunekin bat etorriz, hazkunderik handienak honako hauetan egin dira: berrikuntza-ardatzari esleituriko fondoetan, betiere Europarekin bateratzea lortzeko, berrikuntza ahaleginari dagokionez, eta partaidetzak hartzeko finantzatresna bat sortzeko esleiturikoetan, erabaki-zentroak Euskadin finkatzen laguntzearren, erabaki-zentroak lekuz aldatuta abiarazten diren deslokalizazioak saihesteko tresna gisa. Eusko Jaurlaritzak egindako ekarpen publikoa 120 milioi eurokoa da. Hala ere,
beste erakunde publiko eta pribatu batzuek parte hartzeko aukerarik badago.
• Azkenik, aditzera eman beharra dago Inbertsio Ekonomikoen eta Sozialen Planaren fondoekin finantzatzen direla energia-azpiegiturak, eta lurzoru-azpiegiturak, berriz, autofinantziazioaren eta zorpetzearen bidezko fondoekin.

6.1
6.2

ENPRESA LEHIAKORTASUNAREN ETA GIZARTE BERRIKUNTZAREN
2006-2009 PLANARI ESLEITURIKO BALIABIDE EKONOMIKOEN LABURPENA

Berrikuntza enpresetan eta gizartean
Dimentsioa eta taldeak ekonomia globalean
Merkataritza
Turismoa
Lurzorua eta bestelako azpiegiturak
Energia: Euskal Energia Estrategia
GUZTIRA

2006
154,24
84,48
29,76
21,48
78,66
44,44
413,06

2007
200,44
118,09
30,27
24,18
111,65
44,70
529,32

2008
202,53
135,84
31,22
25,94
107,31
38,38
541,22

2009
224,12
138,29
31,57
27,13
100,35
35,67
557,13

GUZTIRA
781,32
476,69
122,83
98,73
397,96
163,18
2.040,72

Iturria: IMTS

Finantziazio-iturriak
• Jardun guztiak finantzatzeko erabilitako fondoak lau iturritatik lortu dira, hala nola Sailaren aurrekontu arruntetik, inbertsio ekonomikoen eta sozialen plan berezitik, enpresa-partaidetzen bidezko desinbertsioetatik –partaidetzek xede zituzten eginkizun estrategikoa betetzat emanda eginak, betiere Planaren helburu berrietarako partaidetza berriak hartzearren–, eta, azkenik, sozietate
publikoek emandako baliabideetatik, bai autofinantziazioaren bidez, bai zorpetzearen bidez.
Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren aurrekontu arrunta:
• Sailaren aurrekontua % 7,8 inguru areagotuko da hurrengo hiru ekitaldietan. Jokaleku horretatik abiatuta, berrikuntza-ardatz horri esleituriko partidak % 18,4 inguru areagotuko ditu Sailak, eta gainerako aurrekontua, berriz, % 3 inguru, betiere planean ezarritako lehentasunen arabera eta berrikuntza-ahaleginari dagokionez Europarekin bateratzea lortzearren. Berrikuntza-ardatza, beraz, plana finantzatzeko Sailak bideraturiko fondo guztien % 52 izango da. Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak plan hori
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finantzatzeko denbora-tarte osorako bideratuko duen aurrekontu arrunta 1.243,49 milioi euro ingurukoa izango da, Sailaren aurrekontu arrunt guztiaren % 91, hain zuzen ere.
– 2006ko ekitaldia: 275,6 milioi euro
– 2007ko ekitaldia: 297,2 milioi euro, % 7,81 igota
– 2008ko ekitaldia: 321,7 milioi euro, % 8,27 igota
– 2009ko ekitaldia: 349 milioi euro, % 8,49 igota

INDUSTRIA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILAREN AURREKONTU ARRUNTAREN* JOKALEKUA:
AURREKONTUA, JARDUN ARDATZEN ARABERA
Ardatzak
Berrikuntza
Dimentsioa eta Taldeak, Ekonomia Globalean
Merkataritza
Turismoa
Energia
Planari loturiko aurrek. arrunta, guztira
Planari loturik ez dagoen aurr. arrunta, guztira
GUZTIRA

2006
122,34
97,52
29,77
20,09
5,84
275,56
28,41
303,97

2007
156,36
% 27,8
81,65 % -16,27
30,27
% 1,69
22,78 % 13,40
6,1
% 4,37
297,16
% 7,84
29,86
% 5,09
327,02
% 7,58

2008
174,13 % 11,37
86,86
% 6,37
31,22
% 3,16
23,23
% 1,98
6,28
% 3,00
321,73
% 8,27
30,69
% 2,79
352,42
% 7,77

2009
Guztira
197,27 % 13,29 650,11
89,18 % 2,68 355,22
31,57 % 1,12 122,83
24,55 % 5,70
90,65
6,47 % 3,00
24,68
349,1 % 8,49 1.243,49
31,41 % 2,33 120,37
380,46 % 7,96 1.363,86

* Jaurlaritzak I+Gan bateratzeko ezohiko fondoa zuzkitzea erabakiz gero Sailari egokituko zaion zatia ez da bildu jokaleku horretan
Iturria: IMTS

6.1
6.2

ENPRESA LEHIAKORTASUNAREN ETA GIZARTE BERRIKUNTZAREN PLANAREN FINANTZIAZIO-ITURRIAK

Aurrekontu arrunta
Ekonomia eta Gizarteko Azpiegituren Plan Berezia
Finantza-partaidetzak
Sozietateek eta haien zorpetze-ahalemenak sorturiko
baliabideak
GUZTIRA

2006
275,56
24,00

2008
321,73

2009
349,10

113,51

2007
297,16
25,00
30,00
177,16

45,00
174,49

45,00
163,08

GUZTIRA
1.243,49
49,00
120,00
628,23

413,07

529,32

541,22

557,13

2.040,72

Iturria: IMTS

Bestelako finantziazio-iturriak
• Ekonomia eta Gizarteko Azpiegituren Plan Berezia: denbora-tarte horretan, Sailak 49 milioi euro jasoko ditu Ekonomia eta Gizarteko Azpiegituren Plan Berezitik. Fondo horiek energia-azpiegiturako eta energiaren arloko garapen teknologikorako inbertsioak finantzatzera bideratuko dira.
• Finantza-partaidetzak. Gobernu-programari jarraiki, honako helburu hau lortu nahi da: ezarritako helburu estrategikoa bete duten eta, ondorioz, finantzarioagoak diren partaidetza batzuk mobilizatzea, eta horien ordez plan horretan ezarritako helburuak lortzen lagunduko duten beste partaidetza batzuk hartzea. Lehenengo kalkuluaren arabera, partaidetza horien bidez lortuko diren fondoak 120 milioi euro izango dira.
• Sozietatateek eta haien zorpetze-ahalemenak sorturiko baliabideak. Sozietateen bidez azpiegituren arloan egindako jardunetan, Sailak zuzenean emandako baliabideez gain, sozietateen autofinantziaziorako ahalmen handiari eta zorpetzeko aukerari esker ere baliabide gehiago lor daitezke, eta horrek jarduteko gaitasun handiagoa ematen digu. Kalkulatu denez, gaitasun gehigarri
horri esker, 628,23 milioi euro gehiago lor daitezke.
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BERRIKUNTZA
Ekintza
plana

Baliabideak

Emaitzen adierazleak

2006

2007

2008

2009

1. Euskadi
berritzailea

643

1.066

1.116

1.169

2. Euskadi
ikasten

627

639

651

663

3.1 Innova

2.399

14,268

16,724

18,890

989

1.092

1.195

1.297

3.2 Kudeatzaile
bikainak

Zientziaren eta teknologiaren astera bertaraturikoen kopurua
Mintegi eta jardunaldietara bertaraturikoen kopurua
Babesturiko proiektuen kopurua
Organismoekin izenpeturiko hitzarmenen kopurua
Prestakuntza-jardun berrien kopurua
Prestakuntza-jardueretan parte hartutako enpresen kopurua
Prestakuntza-jardueretan parte hartutako eragileen kop.
Berrikuntza-diagnostikoen kopurua
Ekintzak gauzatu dituzten enpresen kopurua
Prestakuntzan parte hartutako zuzendarien kopurua
Coaching- eta mentoring-ekintzetan parte hartutako
zuzendarien kopurua
Sareetan integraturiko zuzendarien kopurua

2006

2007

2008

2009

900
500
30

900
600
35

950
700
40

1.000
800
45

2
7

4
9

5
12

7
12

500
15
1.000
700

2.000
25
1.000
700

2.500
35
1.000
700

2.500
35
1.000
700

150

200

250

300

300
1.200

400
1.500

500
1.600

600
1.700

900
700

900
700

900
700

4. IKTak
lehiakortasunerako

14.316

15.452

17.574

19.460

Azterketa- eta plangintza-jardunen kopurua
Enpresetan ezarritako IKTen kopurua
Abian jarritako Administrazio/Enpresa harreman-prozesuen
kopurua

900
700
3

10

20

30

5.1 Made in Euskadi

15.271

13.469

14.881

18.945

Babesturiko I+Gko proiektuen kopurua
Babesturiko enpresen kopurua
Garatzen ari diren proiektu berrien kopurua
Jakintzaren arloko sektore intentsiboetan garatzen ari diren
produktu berrien kopurua
Produktu berriei loturiko patente-eskaeren kopurua (EPO)
Babesturiko lankidetza-proiektuen kopurua
Enpresa-arloko I+Gko unitateen edo sareko bestelako
eragileen bidez abian jarritako proiektuen kopurua

310
260
30

315
270
40

325
296
0

335
320
60

10
4
225

15
5
233

20
8
240

25
10
250

150

160

170

180

3,5

3,8

4

6.1
6.2
5.2 Behatoki
estrategikoak

220

620

1.021

1.522

6.1 Oinarri
teknologikoa duten
enpresak sortzea

4.236

4.683

5.179

8.307

6.2 Dibertsifikazioa
eta trakzioa

25.339

30.027

31.009

35.638

7.1 Berrikuntzako
guneak eta eragileak
7.2 Hornitzaileen
garapena

7.3. Zerbitzu
aurreratuak
8. Ikertu Euskadin
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Zerbitzuaren Balioespen kualitatiboari buruzko txostena,
enpresek egina (1etik 5erako eskalan)
Klusterretako enpresa bazkideak, zerbitzua erabili ohi
dutenak (%)
Babesturiko proiektuen kopurua
Babesturiko enpresen kopurua
Babesturiko eragileen kopurua
Sortzeko fasean dauden enpresen kopurua

50

60

70

35
45
7
10

40
50
10
15

45
55
12
18

45
55
12
18

3

4

5

6

Garapen-arloko estrategia integralen kopurua
Arlo estrategikoekin loturik, sorturiko edo sortzeko fasean
dauden agentziak
Sektore tradizionaletako enpresak, arlo estrategikoetako
teknologiak bildu dituztenak

1

2

3

3

%5

% 10

% 20

% 30

220

1.220

1.221

1.222

Transferentziako banakako proiektuen kopurua
Lankidetza-proiektuen/proiektu kolektiboen kopurua

150
15

200
50

250
60

300
70

2.502

2.588

2.841

3.093

Babesturiko proiektuen kopurua
Babesturiko enpresen kopurua
Babesturiko lankidetza-proiektuen kopurua
(enpresen artekoak edo sareko bestelako unitateekin
batera egindakoak)

655
525

665
555

685
596

700
640

475

492

509

525

681

3.063

3.265

3.567

Zerbitzu aurreratuen sektorearen Euskaditik kanpoko
fakturazioaren gehikuntza (%)

%5

%7

%9

% 10

1.772

1.964

2.178

2.415

Doktoregaiek ZTBESko eragileetan egindako egonaldien
kopurua
Prestakuntza espezializatuko ikertzaileen eta enpresetako
doktoretza-tesiak egiten ari direnen kop.
Atzerriko egonaldien bidez prestatzen ari diren ikertzaileen
kopurua
Ikerltzaileak Sistemara biltzea

20

40

40

60

200

200

200

200

10
10

15
30

20
50

20
50

2006/09

Enpresa
lehiakortasunaren
eta gizarte
berrikuntzaren
plana

BERRIKUNTZA (JARRAIP.)
Ekintza
plana

Baliabideak

Emaitzen adierazleak

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

9. Jakintza
fokalizatua

41.346

42.630

50.381

58.648

Inkubazio zientifikorako programa (BEST) kopurua
Onarturiko proiektuen kopurua, SAIOTEK
Babesturiko proiektuen kopurua, ETORTEK
Garaturiko ikerkuntza-eremuak

5
250
10
12

6
275
10
12

6
75
12
15

10
75
12
15

10. Euskadi+G+Ba

12.708

15.902

16.953

18.535

Babesturiko proiektuen kopurua
Babesturiko enpresen kopurua
Babesturiko lankidetza-proiektuen kopurua
(enpresen artekoak edo sareko bestelako unitateekin
batera egindakoak)

345
275

350
280

360
300

365
320

1.000

1.500

1.800

2.100

198

911

938

967

11.1 Innovanet Sarea
11.2 Euskal Berrikuntza
Agentzia

12. Sistema
Nazioartekotzea

714

716

718

720

250

259

269

275

Innovanet sarea

1

1

1

1

Euskal Berrikuntza Agentzia
Patenteak Sustatzeko eta Teknologia Transferitzeko
Euskal Bulegoa
Ezarritako Jarraipen Sistema

1

0

0

0

0
0

1
10

0
1

0
1

Partzuergoen lidertza, ERA-NET
Presentzia partzuergoetan, ERA-NET

1
5

1
5

1
5

1
5

EBSko eragileek lehentasunezko arloetan lorturiko
nazioarteko proiektuak.

80

100

110

120

Nazioarteko sareetan parte hartutakoen kopurua

120

150

170

180

2

4

6

8

IGTko Esparru Programaren europar proiektuen
koordinatzaile-lanetan aritutako enpresen kopurua
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6.1
6.2

DIMENTSIOA ETA TALDEAK
Ekintza
plana
1.1 Kultura
ekintzailearen
hedapena

2.1 Jarduera
ekintzaileak
prestakuntzaren bidez
sustatzea

2006

2007

2008

2009

217

668

669

669

750

650

800

5.503

7.301

8.874

9.947

542

846

947

949

37.233

40.828

40.943

6.1 Euskal enpresa
taldeak sortzeari eta
finkatzeari laguntzea

6.175

36.175

7.1 Globalizaziora
egokitzea eta
lurralde-kohesioa
erraztea

7.642

8.1 Lankidetza eta
aliantzak sustatzea

3.937

4.1 Belaunaldierreleboa eta familiaenpresaren hazkundea

6.2

Emaitzen adierazleak

–

3.1 Enpresa bat
sortzeko prozesuari
erabateko laguntza
ematea

6.1

Baliabideak

5.1 ETEen
hazkundearen
finantziazioa

9.1 Euskal enpresetan
nazioartera hedatzeko
bokazioa sustatzea

86

2009

15.000
360

20.000
360

–
–

–
–

–
–

–
–

70
2

180
4

200
5

200
7

% 70

% 70

% 70

% 70

% 50

% 50

% 50

9
270

12
360

15
450

41.061

Sustaturiko finantziazioaren bolumena (milioi €)
Kudeatzen ari diren arrisku-kapitalen bolumena (milioi €)
Finantzaturiko enpresen kopurua

272
230
527

330
280
555

382
330
580

435
380
600

51.181

51.186

Eraturiko talde berrien kopurua
Hazkunde-prozesuetan babesturiko taldeen kopurua

2
6

2
7

3
7

3
8

8.292

8.301

8.310

Finantzaturiko enpresen kopurua
Sendoturiko enpleguen kopurua
Aplikaturiko baliabideak, guztira

18
1.660
153

18
1.660
153

18
1.660
153

18
1.660
153

4.056

4.177

4.303

Lankidetzan gauzaturiko proiektuen kopuruaren
hazkundea (%), aurreko urtearekin alderatuta
Klusterretako bazkideen gutxieneko kopurua (%), sektoreko
enpresa guztiak kontuan hartuta

5

10

15

25

60

65

70

80

89

91

93

1.808

1.863

10.2 Nazioarteko
kudeaketako
gaitasunak indartzea

762

784

810

842

174

2008

10.000
360

5
150

1.754

32

Enpresa sortu duten babesturiko proiektuen %
Eratutako enpresa guztien artean (Ekintzaile nahiz
Barnekintzaile programetarako) sendotu diren enpresen
% (jardunean 42 hilabetetik gora daramatenak)

2007

–
150

% 50

1.704

12.1 Nazioarteko
eremuan lankidetza
eta kooperazioa
sustatzea

Ikastaroetara bertaraturikoen kopurua
Sortutako enpresen kopurua

2006

Iraun duten enpresen eta enpleguen kopurua

10.1 Nazioarteko
profila duten
pertsonen garapena
babestea

11.1 Euskal enpresen 20.647
nazioarteko eginkizuna
abiatzeko eta/edo
finkatzeko laguntza
ematea

Web-orrira egindako bisiten kopurua
Foro eta mintegietara bertaraturikoen kopurua
Kanpainaren inpaktua (inkesta bat egitea): haren berri dutela
dioten biztanleen %
Ekintzailearen irudia edo ekintzailea aintzat hartzea

16.515

32

17.354

32

18.231

32

Enpresa esportatzaileen kopurua (2.895 enpresa 2003an,
industria-inkestaren arabera)
Nazioartekotze-arloan gaituriko pertsonen kopurua

Kudeaketa-arloan gaitzeko ekintza zein prozesuetan parte
hartutako enpresen kopurua

3.100
115

115

120

120

70

100

120

150

Esportatu ohi duten enpresa esportatzaileen kopurua
(2.392 ohiko esportatzaile 2001-03 hirurtekoan)
Merkataritzari edo produkzioari dagokionez, kanpoan
ezarritako enpresa esportatzaileen ehunekoa (% 18,8)
Batzordeetako bileren kopurua

2.750
% 25
6

6

6

6

2006/09

Enpresa
lehiakortasunaren
eta gizarte
berrikuntzaren
plana

MERKATARITZA
Ekintza
plana

Baliabideak

Emaitzen adierazleak

2006

2007

2008

2009

1. P- Zentraltasuneko
hiri-inguruneetarako
plataformak:
Bilguneak

6.112

6.635

6.834

7.039

2. P- Lurraldebanaketa:
banaketa-inguruneen
arrazionalizazioa eta
hobekuntza
3. P-Produkzioaren
eta banaketaren
katean enpresen
artean lankidetzan
aritzeko plataformak
Elkarguneak
4. P-Lankidetza eta
enpresa-dimentsioa
bilatzea

5.244

4.713

4.951

5.065

12.332

12.340

12.348

12.356

368

378

389

401

5.P-Enpresaberrikuntza eta
-dinamizazioa
bultzatzeko
topaguneak: kalitatezirkuluak
6. P-Antolakundeen
lehiakortasuna
hobetzeko prozesua

7. Merkataritza
Banaketaren
Behatokia diseinatzea
eta formalizatzea

8. P-Informazioa
hedatzea eta
dibulgatzea, eta
jakintza sortzea eta
kudeatzea

9. P- Sektoreko
araudia berrikustea
eta garatzea

31

4.009

12

1.624

31

32

4.129

355

1.656

32

33

4.253

649

1.737

33

2006

2007

2008

2009

3

5

7

10

% 50
% 10
10
20
–

% 50
% 25
12
20
2

% 60
% 50
16
10
5

% 65
% 90
16
10
20

1

2

2

–

8

15

25

10
3

12
5

12
7

12
10

12
1
10
3

12
2
25
7

12
6
70
20

12
9
100
30

Kalitatea ziurtatzeko prozesuei ekin dieten enpresen kopurua
–
15
Modernizazio teknologikorako proiektuak garatzen dituzten
enpresen kopurua
850
850
Eskualdeko modernizazio-proiektuak gauzatzen dituzten
enpresen kopurua
300
300
Teknologia berriak txertatzeko eragindako inbertsioa
5
5,1
Merkataritza-modernizazioko proiektuetan eragindako
inbertsioa
73
75
529 EAEko kanpo-konexioen erreferentzien kopurua, Behatokian
bildurikoak (kanpo-konexiorako gaitasuna)
–
3
EAEn jakintza sortzeko eta kudeatzeko eginkizunaren
barnean hartutako estatistika-eragiketen, azterlanen eta
esku-hartzeen kopurua
–
1
Bilguneek, Elkarguneek eta Kalitate Zirkuluek Behatokiaren
lan-dinamiketan duten integrazio- eta optimizazio-maila
(egokia edo altua; hobegarria edo ertaina; baxua)
–
Ertaina
1.738 Sailaren Komunikazio Plana formalizatzea, lanerako irizpide
eta ildo nagusiak aurreratzen dituena (Bai/Formalizatzeko
prozesuan/Ez)
Prozesuan Prozesuan
Garaturiko merkataritza-politiken sentsibilizazioaren,
hedapenaren eta dibulgazioaren maila: kanpainak,
ekitaldiak, dokumentuak
1
3
Bestelako erakundeetako eta sektoreko aktoreen jardunek
Sailaren Komunikazio Planarekin duten koordinazio-maila
(egokia edo altua; hobegarria edo ertaina; baxua)
Baxua Hobegarria
Baliabideen Liburutegia formalizatzea, erakundeetako eta
sektoreko eragileek erabil dezaten (Bai/Formalizatzeko
prozesuan/Ez) Liburutegiak bilduriko elementuen kopurua
Ez Prozesuan
Egindako argitalpenen kopurua (azterlanak, bildumak,
buletinak, etab.) eta argitalpen horien tirada edo aleen kop.
–
2n
MLTen rolak egokitzeko proiektuaren garapena (Bai/Garatzeko
prozesuan/Ez)
Prozesuan Prozesuan

60

100

800

800

325
5,3

350
5,5

77

77

5

5

3

3

Altua

Altua

Bai

Bai

5

8

Altua

Altua

Bai

Bai

5

5

Bai

Bai

33

Eratutako Bilguneen kopurua
Bilguneen estaldura maila (kideen kop. vs izan daitezkeen
kideen kop., merkataritza-arlokoak eta hortik kanpokoak,
hurrenez hurren)
Bilguneak garatu dituzten eskualdeetako hiri nagusien %
Zona behartsuen programara bilduriko udalerrien kopurua
Salmenta ibiltaria dinamizatzeko proiektuen kopurua
Udal-logistikako prozesura loturiko udalak

Eraturiko Elkarguneen kopurua

Lankidetza bertikaleko proiektuen kopurua
Proiektu horiek eratzeko dinamizazio-jardueren kopurua
(elkarrizketak, bilerak, jardunaldiak)
Lankidetza horizontaleko proiektuen kopurua
Proiektu horiek eratzeko dinamizazio-jardueren kopurua
(elkarrizketak, bilerak, jardunaldiak)
Eratutako KZen kopurua
Kide diren enpresen kopurua
Garaturiko dinamizazioko/sentsibilizazioko jardueren kopurua

4.380

33

Denbora-tarteko legedi-produkzioa (legeen, dekretuen,
aginduen kopurua)

1

1

1

175

6.1
6.2

TURISMOA
Ekintza
plana
1. Turismo-produktu
berriak sortzearen
alde egitea

6.1

Baliabideak
2006

2007

2008

2009

5.453

5.639

5.868

6.085

2. Enpresa-garapena,
eta enpresen arteko
lankidetza sustatzea

473

3. Euskadik merkatu
igorle nagusietan
helmuga turistiko gisa
duen presentzia
sendotzea

9.186

4. Berrikuntza eta
kalitatea enpresa eta
helmuga turistikoetan

Emaitzen adierazleak

945

478

10.817

797

499

11.497

877

530

12.162

908

6.2
5. Giza kapitala eta
Jakintzaren
kudeaketa

6. Lurraldeko turismoa
kudeatzea

7. Turismoaren
lehiakortasuna
sendotzeko tresnak
eta euskarriak

176

641

3.759

1.027

647

3.908

1.894

806

4.059

2.338

798

4.212

2.432

Turismoari dagokionez, segmentu estrategiko guztietan
balioztaturiko baliabideen kopurua
EAEko Turismo Seinaleztapeneko Eskuliburuaren arabera
babesturiko seinaleztapen-proiektuen kopurua
Zerbitzu babestu berriak sortzeko proiektuen kopurua
Instalazioak eta ekipamenduak hobetzeko inbertsioen
bolumena (laguntzen zenbatekoa)
Segmentuak Sustatzeko eta merkaturatzeko planik ba ote
dagoen
Produktuen marketinerako eta merkaturatzeko programen
kopurua, babesturiko segmentu estrategikoetan
Sustapen-ekintza kopurua, motaren (feriak, komunikaziokanpainak, ohitzeko bidaiak), segmentuaren eta
merkatuaren arabera
Babesturiko merkaturatzeko ekintzen/proiektuen kopurua,
segmentu estrategikoetan eta lehentasunezko merkatuetan
Sektoreko enpresek lorturiko kalitate-ziurtagirien kopurua
Ziurtagiria lorturiko helmugen kopurua
Ziurtagiria lorturiko bulegoen kopurua
Kalitateari bultzada emateko elkarteekin egindako
hitzarmenen kopurua
Euskal turismoaren sektorerako I+G+Bko estrategia
diseinatzea
Zientziaren eta Teknologiaren Euskal Sarean integraturiko
organismo bat abian jartzea, estrategia hori gauzatzeko
(ikerketa kooperatiboko zentroa)
Sailaren prestakuntza-programetan parte hartu duten
tokiko eta eskualdeko eragile publiko nahiz pribatuen
kopurua
Kanpoko turismo-sustapenean prestatzeko laguntza
jasotakoen kopurua
Garaturiko azterlanen eta ikerlanen kopurua (TEES)
Turismoa dinamizatzeko planetan diruz lagundutako
inbertsioaren bolumena
Turismoa dinamizatzeko planek eragindako inbertsio
publiko/pribatuaren bolumena
Itourbask sareari atxikitzeko hitzarmenen kopurua
Izapideturiko espedienteen kopurua, turismo-enpresen
motaren arabera
Ikuskapen kopurua, turismo-enpresen motaren arabera
Erreklamazio kopurua
Zehapen-espediente kopurua
Garaturiko araudia (dekretuen kopurua)
Garaturiko sentsibilizazio-ekintzen kopurua

2006

2007

2008

2009

18

18

18

18

25
30

25
30

25
30

5
30

390.000

390.000

390.000

390.000

–

1

1

1

90

90

90

90

87

94

94

94

17

20

20

20

25
–
3

30
6
3

35
6
3

40
6
3

1

1

1

–

1

1

1

1

1

1

1

1

25

25

25

25

4
8

4
8

4
8

4
8

2,5

2,6

2,7

2,8

8
10

8,3
10

8,6
10

8,9
5

1000
100
1800
40
–
–

1050
125
1850
45
1
1

1100
140
1950
50
1
1

1150
150
2000
55
–
1

2006/09

Enpresa
lehiakortasunaren
eta gizarte
berrikuntzaren
plana

LURZORUA ETA ENERGIA
Ekintza
plana

Baliabideak
2006

2007

2008

Emaitzen adierazleak
2009

2006

2007

2008

2009

1
1

1
1

1
1

1
1

% 10

% 10

% 10

% 10

1

1

1

1

1
12
2

1
12
1

1
12
2

1
12
1

40.985
21.408
21.408
1.894

0
11.115
11.115
3.600

0
0
0
16.200

114.750
0
0
0

% 10

% 25

% 35

% 50

1

1

1

1

Atxikitako Udalen eta hornitzaileen ehunekoa
Ezarritako epeen betetze-maila.

% 25
% 90

% 35
% 95

% 65
% 98

% 85
% 99

308
11.800
168,3
38
1.875

333
12.425
177
40
1.900

360
13.125
187
45
1.950

390
13.900
205
50
2.900

1. Erakundeen arteko
koordinazioa
azpiegituren arloan

Industriaren, Merkataritzaren eta Zerbitzuen
azpiegitura-premiei buruzko txostena.
Jardun logistikoei buruzko proposamen-txostena.
LZPak eta LAPak berrikusteko abian jartzen diren
prozesuetan parte hartzea

2. Azpiegituren arloko
zerbitzu aurreratuak
enpresentzat

Eskaintza-sistema zehaztea eta urtero berrikustea.
Eskaera katalogatzeko sistema zehaztea eta urtero
berrikustea.
Katalogoak, liburuxkak eta iragarkiak hedatzea.
Feria espezializatuetara bertaratzea.

3. Lurzoruaren
kudeaketa integrala

Lurzoru urbanizatuaren azalera. (m )
Eraikitako azalera.
Saldutako azalera.
Leheneraturiko lurrak (tona metrikoak).
Protokoloari atxikitako Erakundeen eta zerbitzuhornitzaileen kopurua.

5. Sistema eta
teknologia
aurreratuetan
inbertitzea,
azpiegiturei
dagokienez

Eskaera betetzeari buruzko hasierako inkesta
Eskaeraren betetze-maila, gutxienez 10etik 7,5ekoa. Urtez
urteko alderaketa

6. Kostuak
sinplifikatzea,
bizkortzea eta
murriztea
administrazioizapideak egiteko eta
baimenak emateko
prozesuetan

2

1

Lurzorua, guztira

78.658

111.647

107.307

100.350

4. Parke
Teknologikoak
sustatzea,
berrikuntzako eta
erreferentziako
zentro gisa

29.055

48.624

32.886

31.774

Erakarritako enpresa kopurua.
Sorturiko enplegu kopurua.
Parkeetako okupazio-indizea.
Bultzaturiko proiektu kopurua.
Antolaturiko jardunaldi eta mintegi kopurua.

1. Energiaeraginkortasuna

22.000

11.681

12.109

12.342

Urteko energia-aurrezkia (te/urte)
Metaturiko energia-aurrezkia 2000. urtearekiko (tep/urte)
Elektrizitate-hornidura kogenerazioaren bitartez (%)

97.500
585.000
12’4

97.500
682.500
12’8

97.500
780.000
13’2

97.500
877.500
13’6

2. Energia
berriztagarriak

11.100

21.400

13.100

13.400

Elektrizitate-hornidura energia berriztagarrien bitartez (%)
Aprobetxamendua energia berriztagarrien bitartez (tep)

%5
385.500

%7
504.000

%9
622.400

% 12
800.100
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