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Araba Helburu
ZER DA?
Araba eraikitzeko prozesu partekatua da, eta Diputatu Nagusiaren Kabinetea du buru.
Arabako Foru Aldundiak lurraldeko gobernua gizarteari etengabe irekitzeko duen
konpromisoa adierazten du.
Elkarlanean ikuspegiak partekatzeko eta ekimenak identifikatzeko aukera moduan
proposatzen da. Horretarako, gizarte, ekonomia, enpresa eta teknologia arloko Arabako 200
eragilek baino gehiagok parte hartuko dute.
Araba Helburu, funtsean, Aldundiak lurraldearen etorkizunarekin duen konpromisoaren
adierazpenik handiena da. Horrez gain, gaur egun dagoen ziurgabetasun handia kontuan
hartuz, non erronka handiei aurre egin behar zaien, ezinbestekoa da erkidegoak esku
hartzea, lehentasunak antolatzeko eta igarotze prozesuak bultzatzeko.
Hori lortzeko, zenbait fase proposatzen dira. Horrela, helburu nagusia da Aldundiak berak
hartzen dituen erabaki politikoetan laguntzen duen gida bat eta gobernu irekiko tresna bat
sortzea, lurraldeko enpresak, elkarteak eta erakundeak buru diren proiektuak garatzeko.
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FASEAK
1. ERRONKA PARTEKATUAK EGITEA. Kontsultarako gogoeta
prozesua da, Arabako lehen ikuspegi partekatua izan
dezagun, azken xede eta helburu multzo baten bidez.
Ikuspegi horri esker, lurraldearen erronka handiak egin, eta
interes partekatuko lan lerroak diseina ditzakegu..
2020ko azaroa – 2021eko urtarrila
Adituen panela
Araban bere jarduera profesionalarengatik, adimen edo
gizarte arloan duten eraginarengatik hautatutako adituen
panela kontsultatzea.
Emaitza:
Araban etorkizun partekatua eraikitzeko oinarrien agiria

2. LIDERGO TOPAKETAK. Elkarlaneko Think Tank
prozesua da, eta horren bidez, gizarte, enpresa,
kultura, teknologia eta erakunde arloko eragileek
osatutako lantaldeak sortzen dira. Bestalde,
lantalde horiek, bereziki garrantzitsuak diren
gaikako esparrutan antolatzen dira..
Hasiera batean, interes bera duten gaien arabera
antolatzen dira taldeak, eta besteak beste, ,
Araba Helburu oinarrien agiriaren ondorioak
aztertuko dituzte, eragileek zer konpromiso
dituzten adieraziko dute, eta gobernantza
partekatuaren eta esperimentazioaren arloan
sor daitezkeen ekimenak abian jartzen
lagunduko dute.

Izan dezakeen jarraipena
ELKARLANEKO SORKUNTZAK ETA
ESPERIENTZIAK.
Bigarren fasean lortutako emaitzak kontuan
hartuz, ekimen publiko eta pribatuak
bultzatzeko prozesu bat abian jartzea
baloratuko dute.
Prozesu hori, ikuspegi esperimental batetik
proposatuko litzateke, lurraldeko eta Arabatik
kanpoko eragileen artean elkarlaneko guneak
(fisikoak eta birtualak) abian jartzeko. Gune
horietan, haien errepikakortasunagatik,
eskalagarritasunagatik edo Arabaren aldaketan
duten eraginagatik lurraldean eragin handia
izan dezaketen esperientzia berriak egin
daitezke. Azken batean, Araba Helburu
ekimeneko parte hartzaileek etorkizunerako
proposatutako erronkak betetzea da helburua.

Emaitza:

Helburu, erronka eta aukera
partekatuak
3

2. FASEKO METODOLOGIA
4 LANTALDE. Bigarren faseko edukiak adituz osatutako lantalde txikietan landu dira. Lau gai nagusi dira: (1)
ekonomia eta enplegua, (2) gobernantza eta partaidetza, (3) gizarte politikak eta (4) ekolurraldea eta klimaren
aldeko ekintzak. Lantaldeak gaian adituak diren 8-10 pertsonaz osatuta egon dira.
2 SAIO. Lantalde bakoitzarekin elkarren segidako bi saio egin dira. Bi saio horietan, jorratuko zuten edukia
prestatzeko, aurretik zuten materiala erabili zuten. Gutxi gorabehera bi orduko saioak izan ziren. Bi saio online
izan ziren osorik; gainerakoak, mistoak, hots, bertaratu ziren eta online zeuden pertsonak aldi berean egon ziren.
1 INKESTA. Zortzi saioak eginda (bi gai bakoitzeko), landutako puntuetako batzuk osatzeko gai bakoitzarekin
loturiko inkesta bat zabaldu dute. Bigarren fasean harremanetan jarritako pertsona guztiei bidali diete inkesta,
azkenean saioetan parte hartu zuten ala ez kontuan hartu gabe. Horrela, guztira, 68 pertsonarekin jarri dira
harremanetan.
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2. FASEKO METODOLOGIA
Lau lan mahaiak aukeratzeko, Arabako Foru Aldundiaren Gobernu Planaren ildo estrategiko nagusiak kontuan
hartu dituzte.

SUSPERRALDI EKONOMIKOA
ETA ENPLEGUA

GOBERNANTZA ETA
PARTAIDETZA

GIZARTE POLITIKAK
ETA HERRITARRAK

EKOLURRALDEA ETA
KLIMAREN ALDEKO EKINTZAK

5

2. FASEKO METODOLOGIA
SUSPERRALDI EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA
1.

SAIOA (2021/06/17)

2. SAIOA (2021/07/01)

INKESTA

Iraupena: 2 ordu

Iraupena: 2 ordu

Luzera: 36 galdera

Helburua: erronka eta palanken
gainean lan egitea, eta lurraldearen
beharrak asetzen dituztela ziurtatzea.

Helburua: helburuak lehenestea eta
egon daitezkeen ekimenak
identifikatzea.

Helburua: hobekuntza eta
proposamen zehatzekin burutzea
erronkak

Formatua: mistoa
(presentzialak/online)

Formatu: online

Formatua: Testu kutxa irekita duten
galderak

Egitura: eztabaida irekia
Parte hartzaileak: Askotariko profileko
9 lagun; estrategia, ezagutzaren
kudeaketa, zientzia eta berrikuntza,
politika publiko, gobernantza eta
hirigintza arloekin loturiko esparru
pribatu zein pribatuko profesionalak.

Egitura: Erronka edo palanka
bakoitzari buruzko galdera zehatzak
Parte hartzaileak: Askotariko
profileko 10 lagun; estrategia,
ezagutzaren kudeaketa, zientzia eta
berrikuntza, politika publiko,
gobernantza eta hirigintza arloekin
loturiko esparru pribatu zein pribatuko
profesionalak.

Parte hartzaileak: Proiektuan parte
hartu zuten adituei 19 gonbidapen
bidali zizkieten, eta osorik egindako
5 erantzun jaso ziren. Inkestak izena
jarri gabe bete ziren.
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PARTEKATUA ERAIKITZEKO
OINARRIEN AGIRIA
SUSPERRALDI EKONOMIKOA
ETA ENPLEGUA

17 GJH
Nazio Batuen
Erakundea
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17 HELBURUEK
Araba Helburu

1
INDARKERI
ARIK GABE
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2

3

HERRITAR
OSOAK

ONGIZATE
UNIBERTSALA

8

9

EKOHIRIGINTZA
ETA NATURAREN
BALORIZAZIOA

EKINTZA
KLIMATIKOAR
EKIKO
KONPROMISO
A

13

14

LANKIDETZA
BERDINEN
ARTEAN

EKONOMOA ETA ENPLEGUA SUSPERTZEA
GOBERNANTZA ETA PARTAIDETZA
GIZARTE POLITIKAK ETA HERRITARRAK
EKOLURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAK

HERRITAR
KONPROMETITU
AK ETA PARTE
HARTZAILEAK

BERRIKUNTZAN
ETA
EKOERANTZUKIZUN
EAN
OINARRITUTAKO
EKONOMIA

15
ELKARLANEKO
GOBERNU IREKIA

4

5

GAZTE
EMANTZIPATUAK

ERANTZUKIDETASU
NA AHULENEKIN

10

11

I+G+B
LURRALDEA

16
LURRALDE
KONEKTATUA
ETA
KOOPERATIBO

DIGITALIZAZIO
UNIBERTSALA

17
ELKARTASUNA
HEGOALDE
GLOBALAREKIN

ARABAKO 17
HELBURUEI
FORMA EMANEZ

6
ZAHARTZE
AKTIBO ETA
OSASUNGARRIA

12
LURRALDE
OREKATU ETA
POLIZENTRIKOA

araba
helburu
17 HELBURU
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2. FASEA. ARABAN ETORKIZUN
PARTEKATUA ERAIKITZEKO
OINARRIEN AGIRIA
SUSPERRALDI EKONOMIKOA
ETA ENPLEGUA

ERRONKAK

Arabako 17 HELBURUEK egiturazko 12
ERRONKAK argitzen dizkigute

I+G+b arloan eginiko inbertsioa biderkatzea

Adineko pertsona aktiboak

Digitalizazio prozesua bultzatzea

Talentu nahikoa eta bikaintasuna

Trantsizio energetikoa eta klima aldaketa

Kultura sarbidea, gozamena eta sorkuntza

Ekonomia zirkularraren eredua sustatzea

Berdintasuna blindatzea

Lurralde kohesioa lortzeko aurrera egitea

Gizarte kohesioa indartzea

Lehen sektorearen balioa nabarmentzea

Bizikidetza balio berriak zabaltzea

RETOS Y
PALANCAS

I+G+b arloan eginiko
inbertsioa biderkatzea

Arabako 17 HELBURUEK egiturazko 12
ERRONKAK argitzen dizkigute, eta horietatik, 4,
ekonomiaren suspertzearekin eta enpleguarekin
bat datoz

Digitalizazio prozesua
bultzatzea

1. I+G arloan egindako inbertsioa.

1. Administrazio digitala

2. Ezagutza azpiegitura
aurreratuak.

2. Digitalizaziorako sarbide
unibertsala.

3. Ekintzailetza berritzailea.

3. Enpresako kultura
digitala.

4. Enpresen eta zientzia,
teknologia eta hezkuntza
arloko eragileen arteko
lankidetza sustatzea.
5. Enpresa eragileak.
6. Unibertsitateak partaidetza
aktiboa izatea.
7. Elkarlaneko lanbide
prestakuntza.

4. Enpresa digitala.
5. Talentu digitala.
6. Zerbitzu espezializatuak
eta azpiegiturak.
7. Lankidetza.
8. Smart Territory.

Ekonomia zirkularraren
eredua sustatzea
1. Ekodiseinua,
berrerabiltzea eta
birmanufaktura.
2. Sortutako hondakinak
txikiagotzea eta haien
kudeaketa hobetzea,
hondakinen Europako
hierarkiaren arabera.
3. Tresna ekonomikoak.
4. Eragileen arteko
lankidetza.
5. Kontsumo ekoarduratsua.

Lehen sektorearen
balioa nabarmentzea
1. Lehen sektorea modernizatzea.
2. Mahastizaintzako eta ardogintzako
sektorearen alde egitea.
3. Elikagaien industriaren
berrikuntza eta lehiakortasuna
bultzatzea.
4. Merkaturatze kanalak garatzea.
5. Bertako produktua sustatzea.

Talentu nahikoa eta
bikaintasuna
1. Hezkuntza sistema
aurreratuaren alde
egitea.
2. Gazteen talentuaz
baliatzea.
3. Gazteentzako
lurraldea.
4. Lurraldearen
erakargarritasuna
sustatzea.
5. Proaktibitatea
talentua
erakartzeko.
6. STEAM
prestakuntza.

ERRONKAK

Arabako 17 HELBURUEK egiturazko 12
ERRONKAK argitzen dizkigute

I+G+b arloan eginiko inbertsioa biderkatzea

Adineko pertsona aktiboak

Digitalizazio prozesua bultzatzea

Talentu nahikoa eta bikaintasuna

Trantsizio energetikoa eta klima aldaketa

Kultura sarbidea, gozamena eta sorkuntza

Ekonomia zirkularraren eredua sustatzea

Berdintasuna blindatzea

Lurralde kohesioa lortzeko aurrera egitea

Gizarte kohesioa indartzea

Lehen sektorearen balioa nabarmentzea

Bizikidetza balio berriak zabaltzea
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I+G+b arloan eginiko inbertsioa biderkatzea
ZER DEN ETA ZERGATIK DEN GARRANTZITSUA
Ikerketan eta berrikuntzan inbertitzea, enpresa egituraren lehiakortasunean eta gizakiak aurre egin
behar dizkion gizarte erronka askoren hobekuntzan inbertitzea da, zientziaren eta teknologiaren
aurrerapenaren bidez.
Europak garapen zientifikoan duen posizioa finkatu nahi du, eta horrez gain, oinarrizko ezagutzak
enpresa egiturara heltzea ere nahi du, ETEetara bereziki. Horrela, produktu eta zerbitzu bihurtzea
da helburua, balio erantsi berria ekartzeko, aberastasuna sortzeko eta kalitate handiko enpleguak
eskaintzeko.
Zientzia gizartera eta merkatura hel daitezela lortzeko, berrikuntza ekosistema eraginkorra gauzatu
behar da. Hor, sektore publikoa, unibertsitateak, ikerketa zentroak, finantza sektorea eta enpresak
elkarlanean arituko dira berariazko sektoreetako ezagutzaren balio kateetan, erronka orokorrei
irtenbideak eskaintzeko helburuarekin.
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HELBURUETARA
KO EKARPENA
2030

EKONOMOA ETA ENPLEGUA
SUSPERTZEA
GOBERNANTZA ETA PARTAIDETZA
GIZARTE POLITIKAK ETA HERRITARRAK
EKOLURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO
EKINTZAK

Europak goranzko bideari jarraitu dio azken urteetan I+Gn (Inbertsioa I+Gn, BPGren gainean).
Horrela, 2018. urtean % 2,11n kokatu da. Hala ere, nazioarteko mailan, Txinaren hazkunde handiak
arriskuan jarri du bere posizioa, izan ere, oso atzetik abiatu bada ere, azken hamarkadan
aurreratzea lortu du. Bestalde, Estatu Batuak dira nagusi, Europak baino % 33,6 gehiago inbertitu
baitu 2018an.
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I+G+b arloan eginiko inbertsioa biderkatzea
ARABAKO EGOERA
Krisiak eragin nabarmena izan zuen Euskadik inbertitzeko egindako ahaleginean. Horrela,
2008an Europako batezbestekoaren gainetik egotetik, 2013an nabarmen azpitik egotera
pasa zen. Arabako I+G arloko inbertsioa Euskal Autonomia Erkidegoko batezbestekoaren
azpitik dago, eta azken aldietan beheranzko joera izan du. 2020. urteko Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntza Planean jasotzen den zientzia, teknologia eta berrikuntzako
euskal politikak, gaur egun amaitzen ari denak, lehendabizi, Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzako euskal ekosistema indartzea eta eraginkorragoa izatea lortu du. Horrela,
lankidetza eskema egonkorrak eta epe luzekoak lortu ditu. Bigarrenik, euskal gizartea, eta
enpresa egitura batez ere, berrikuntzak lehiakortasun faktore gisa duen garrantziaz
jakitunago egotea ekarri du. Hirugarrenik, espezializazio sistema adimenduna garatu du,
bertako lehentasunei erreparatzen diena, eta enpresak, merkatutik hurbil dauden
berrikuntza proiektuen garapenarekin lerrokatzea lortzen ari da. Azkenik, I+G+b euskal
politikak nabarmen egin du aurrera, Unibertsitatean egindako ezagutza zientifikoa
enpresei hurbiltzeko.
Orain, beste etapa bati egingo dio aurre Euskal Autonomia Erkidegoak. Erronka da
lorpenen balioa nabarmentzea eta erreferentziako Europako herrialdeen posiziora heltzea.
Arabak erronkarekin bat egin du, eta enpresen eta gizartearen egituraren sendotasuna ere
kontuan hartuko du.

Esfortzua I+Gn. 28ko EB, Txina, Estatu Batuak, Euskadi eta Araba
. EUSTAT
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I+G+b arloan eginiko inbertsioa biderkatzea
ARABAKO EGOERA
Eusko Jaurlaritzak 2030. urterako I+G+b euskal politika berriaren oinarriak ezarri ditu,
eta hor, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseilua osatzen duten
zientzia, teknologia eta enpresa arloko eragile nagusiek parte hartu dute. Europako
eskualderik aurreratuenen artean kokatu nahi da Euskadi 2030. urtean, bizitza maila
altua eta kalitateko enplegua lortzeko oinarri gisa.
Helburu horiek lortzeko, Euskadiko ZTBP 2030 (2021-2030) indarrean dagoen bitartean
I+G+b-rekin lotutako urteko aurrekontua gutxienez % 6 handituko duela hitzeman du
Eusko Jaurlaritzak. Horren ondorioz, enpresek aktiboki parte hartu beharko dute
finantzazioan, baita administrazio publiko guztiek ere. Bestalde, atzerriko enpresen
baliabideak hartu, inbertsio fondoak eta arrisku kapital pribatuko fondoak erakarri,
I+G+b bultzatzeko Europako programen finantzazioa hartu eta erosketa publiko
berritzailea handitu beharko dute.

Araba Álava
Bizkaia
Gipuzkoa
CAE y UE 28

Jarduera berritzaileetan egindako gastua Euskal Autonomia
Erkidegoko lurralde historikoetan. 2019.
I+Gn egindako barne gastua, BPGrekiko (%). 2019.

EUSTAT
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Bi saioen emaitza
gisa, bi ondorio
garrantzitsu
nabarmendu dira,
I+G+b-n egindako
inbertsioaren
inguruan.

I+G+b arloan eginiko inbertsioa biderkatzea
ONDORIO GARRANTZITSUAK ARABAN
BERRIKUNTZA LEHIAKORTASUNAREN
GILTZARRI
Ondorioztatu da I+G+b arloak
lehentasuna izan beharko lukeela
edozein sektoretako edozein
enpresatan, ikerketari esker, irtenbide
berritzaileekin egingo baitzaie aurre
beharrei. Horrela, puntako lurralde
garrantzitsu bihurtuko da Araba.
Ezinbestekoa da gogoeta bat egitea:
Arabako zer sektore haziko dira?
Zer aukera dute etorkizunean?
Zer eragile garrantzitsuk parte hartu
beharko dute?

JADANIK DAGOENA ADIERAZTEA

Gaur egun, Araban, talentu handia
dagoela nabarmendu da. Bestalde,
ezagutzen ez diren interes estrategiko
handiko enpresak ere badaude. Hori
horrela, egindako I+G+b ekintzen
mapaketa eta haien komunikazioa
ezinbestekotzat jo da erronka horren
alde egin ahal izateko.
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Zientzia eta
teknologia
garatzeko eta
transferitzeko
ahaleginik
handiena egin
duten Europako
gizarteen buruan
kokatzea Araba

I+G+b arloan eginiko inbertsioa biderkatzea
ERALDAKETARAKO PALANKAK
• Enpresen eta zientzia, teknologia eta
• I+G arloan egindako inbertsioa. I+G+b arloko

hezkuntza arloko eragileen arteko lankidetza
jardueretan egindako inbertsio publiko eta
sustatzea. Ezagutzaren eta berrikuntzaren
pribatuak lehenestea, lehiakortasun jasangarria
transferentzia eta emaitzak gauzatzen direla
lortzeko. ZTBESren presentzia areagotzea
bermatzea eragile desberdinen artean.
Araban.
• Ezagutza azpiegitura aurreratuak. Azpiegitura
eta ekipamenduetan egindako inbertsioak
biderkatzea, I+G+b-ren aldeko lurralde
kokapenaren oinarrizko elementu gisa,
lurraldean zehar ekipamendu eta zerbitzu
zientifiko eta teknologikoen sarea osatzeko.
• Ekintzailetza berritzailea. Izaera eta kultura
berritzailea eta Lurraldeak negozio eredu
berritzaileetan oinarritutako enpresa proiektuak
gauzatzeko duen erakargarritasuna sustatzea,
etengabe berritu dezaten ezagutzan
oinarritutako jardueren inguruko enpresa
oinarria.

• Enpresa eragileak. Enpresa handien eragiteko
ahalmenaz baliatzea I+G+b jarduera ETEetan
zabaltzeko.
• Unibertsitateak partaidetza aktiboa izatea.
Ikerketan bikaina den eta gizarteari eta enpresa
egiturari ezagutza transferitzearekin
konpromisoa duen unibertsitate jarduera
lurraldean dagoela bermatzea.
• Elkarlaneko lanbide prestakuntza. Indartzea
Lanbide Heziketako ikastetxeen eta enpresa
egituraren arteko elkarlana.
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Hiru palanka nabarmentzen dira:
• I+G+b arloan egindako
inbertsioa
• Sustatzea enpresen eta
zientzia, teknologia eta
hezkuntza arloko eragileen
arteko lankidetza
• Unibertsitateak partaidetza
aktiboa izatea

I+G+b arloan eginiko inbertsioa biderkatzea
FUNTSEZKO PALANKA GARRANTZITSUENAK
I+G+b arloan egindako inbertsioa
Ondorioztatu da I+G+b-n egindako
inbertsioa funtsezkoa izango dela
erronkak arrakasta izateko. Inbertsio
horren barruan, kontuan hartu beharko
lirateke, besteak beste, joerak, dauden
eragileak eta komunikazio arina.

Sustatzea enpresen eta zientzia,
teknologia eta hezkuntza arloko
eragileen arteko lankidetza
Nabarmendu da erakunde publiko
edo pribatuen artean (txikiak,
ertainak edo handiak izan) sarea
sortzeak duen garrantzia, jadanik
dauden baliabideez eta gaitasunez
ahal beste baliatzeko.

Unibertsitateak partaidetza aktiboa
izatea
Azpimarratu da talentua duten gazteak
sortu, atxiki eta erakartzearen alde
egitea, Arabak lehen sektore eta industria
sektore indartsuak dituelako. Horrez
gain, gero eta presentzia handiagoa
dauka hirugarren sektorean.
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I+G+b arloan eginiko inbertsioa biderkatzea
EKIMEN INTERESGARRIA

1. AUKERA: FISKALITATE ETA
ADMINISTRAIZO ARINA

Zerga eta administrazio ingurune
erakargarria definitzea, enpresek
berrikuntzaren eta ikerketaren alde
egin dezaten.
Inbertsioen bidez, langile
ikertzaileen ekintzailetza bultzatzea;
baita enpresa profil, start-up eta
venture builders-en arteko
elkarrekintzak ere.

2. AUKERA: EKINTZAILETZA
PROGRAMA

Adibidea:

Ekintzailetza programa bat sortzea,
administrazioko izapideak eta
hasierako kudeaketak erraz ditzan.
Unibertsitate eta ikastetxeekin
sinergien alde egitea, belaunaldi
berrien artean izaera ekintzailea
susta dezaten

Portugal aldatu eta I+G+b-ren
aldeko apustua egin duelako

GAKOA: I+G+b-ren alde egin nahi duten enpresen (enpresa kontsolidatuen edo start-up-en) gaur egungo beharrei erantzutea.
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ERRONKAK

Arabako 17 HELBURUEK egiturazko 12
ERRONKAK argitzen dizkigute

I+G+b arloan eginiko inbertsioa
biderkatzea

Adineko pertsona aktiboak

Digitalizazio prozesua bultzatzea
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Digitalizazio prozesua bultzatzea
ZER DEN ETA ZERGATIK DEN GARRANTZITSUA
Teknologia digitala gure bizitzeko modua aldatzen ari da: gure ingurunean bakarrik elkarri eragitetik,
zerbitzu publiko eta pribatuez gozatzera eta lan egitera pasa gara. Etorkizun digitalak aukera asko
emango dizkie pertsona, enpresa eta erakunde publiko zein pribatuei. Hala ere, kezka berezi asko ere
izango dituzte gure gizarteak eskatzen duen erritmoan aldaketa teknologikoetara egokitzeko eta
horiek ulertzeko zailtasunak dituzten gizarte talde eta erakunde askok. Hori horrela, guztion, eta
bereziki administrazio publikoen, erantzukizuna da bidezko gizarte digital ireki eta berritzailea
gauzatzea, helburu hauetarako:
• Aukera teknologikoak pertsona eta gizarte talde guztiengana heltzeko, kalitate oneko enplegua lor
dezaten, herritar gisa dituzten eskubideak errespetatuz (zibersegurtasuna, datu pertsonalen babesa),
eta irtenbide berritzaileen bidez, zerbitzu publiko eta pribatu hobeak eta gehiago (osasuna,
ongizatea, garraioa, aisialdia eta ingurumena) izan ditzaten.
• Gure enpresek, ETEek bereziki, lehiakortasuna hobetzea, tresna digital berri eta handiz baliatuz,
merkatuan duten balio proposamena hobetzeko. Horretarako, antolaketa prozesu eta sistema
eraginkorragoak eta produktu eta zerbitzu jasangarriagoak eta berritzaileagoak erabiliko dituzte.
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• Ekintzaileek ingurune egokia aurkitzea enpresa eta erakunde berriak sortzeko, eta beren negozio
ideiak hazteko eta enplegu berriak sortzeko baliabide teknologiko eta finantzarioak izatea.
• Administrazio publikoek zerbitzu publikoen eskaintza hobetzea, eta teknologia digitala erabiltzea
gardenagoak izateko eta politika parte hartzaileagoak eta eraginkorragoak gauzatzeko. Bestalde,
digitalizazioak tresna eraginkorra izan behar du sektore publikorako, gizarte erronka handiei aurre
egiteko: zahartzea eta klima aldaketa.
22
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Digitalizazio adierazleak enpresetan. EAE eta lurraldeak.
EUSTAT.

Digitalizazio prozesua bultzatzea
ARABAKO EGOERA
Digitalazioak dagoeneko ibilbide luzea egin du Euskal
Autonomia Erkidegoan, eta aurrerapauso handiak eman
ditu azken urteetan. Horrela, digitalizazio maila handia lortu
du, eta Europako batezbestekoaren gainetik dago,
erreferentziako Europako herrialdeen mailan. Bestalde,
Internet erabiltzen duten biztanlerik gehien duen euskal
hiriburua da.
Aurrerapenak izan baditu ere, alde handiak daude adin
taldeen (65 urtetik gorako pertsonen % 42k Internet
erabiltzen du) eta talde ahulenen artean (langabeen artean,
Interneteko erabiltzaile kopurua lan egiten dutenena baino
33 puntu txikiagoa da).
Lehen belaunaldiko teknologia digitalak (telefono
mugikorra, Interneteko sarbidea, helbide elektronikoa eta
weba) oso ezarrita daude euskal enpresetan. Hala ere,
hobetzeko ibilbide luzea dauka, oraindik, teknologia digital
aurreratuenak erabiltzeko, hala nola, sareak, merkataritza
elektronikoa, eta plangintzako eta kudeaketako software
aurreratua txertatzeko.
Azkenik, euskal enpresetan ia ez daude teknologia digital
berrienak (IoT, Big Data, IA, robotika) eta 4.0 industrian
nagusi direnak. Esparru guztietan, enpresa handienetan
batik bat sartu dira gehien baliabide digitalak, enpresa
txikienen aldean.

16 eta 74 urte arteko biztanleak dituzten familiak eta Internet etxean.
EAE eta lurraldeak, guztira, 2019. eta 2020. urteetan (%).

Por grupos de edad.

Por situación laboral

Interneteko erabiltzaileak EAE eta Araba (%). 2020
EUSTAT.
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Bi saioen emaitza
gisa, bi ondorio
garrantzitsu
nabarmendu dira,
digitalizazioaren
inguruan.

Digitalizazio prozesua bultzatzea
ONDORIO GARRANTZITSUAK ARABAN
EZAGUTZAFALTA
Ezagutza ezeko eta
homogeneotasun faltaren
sentsazioa nabarmendu da.
Erakunde bakoitzaren digitalizazioa,
testuinguru bakoitzari erantzuten
dion proiektuekin proposatu
beharko litzateke.
Hori horrela, AFAren eginkizuna
funtsezkoa da prestakuntza eta
gaikuntza ematerako orduan.

ALDATZEKO AUKERA
Digitalizazioaren aldeko apustuak
abantailak eta desabantailak dituen
aldaketa ekarri du. Ondorioztatu da
apustu argia egin behar duela atzean
ez geratzeko, baina ikuspegia galdu
gabe.
Nabarmendu da digitalizazioarekin
batera, berariazko prestakuntza eta
zibersegurtasunaren ikuspegia ere
etorri behar direla.

24
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Ekonomiaren,
administrazioaren,
hezkuntzaren,
osasunaren,
hirigintzaren eta
lurralde plangintzaren
digitalizazio prozesuak
unibertsalizatzea.

Digitalizazio prozesua bultzatzea
ERALDAKETARAKO PALANKAK
• Administrazio digitala. Zerbitzu publikoetan eta lurraldearen kudeaketan digitalizazio prozesuak
indartzea, pertsonekin, tokiko erakundeekin eta ogasunarekin duten harremanean.
• Digitalizaziorako sarbide unibertsala. Biztanleek beharrezko gaitasunetarako sarbidea dutela
bermatzea, gizartearen digitalizaziorantz igarotzeko, ahalduntze eta bizi kalitatearen tresna gisa.
• Enpresako kultura digitala. Arabako enpresa egiturak kultura digitala behar duela jabetzea.
• Enpresa digitala. Enpresa egitura eta ETEak bereziki digitalki trebatzea. Digitalizazio
esperientziak eta jarduerak hedatzea enpresa egituraren artean, teknologia arloko azken joerei
buruz: Adimen artifiziala, gauzen Internet, elkarlaneko robotika, big data eta doitasun teknologiak.
• Talentu digitala. Talentu gaztea, digitala eta espezializatua izatea, ekonomia digitalera bidezko
moduan igarotzeko, enpresa txiki eta handien artean tarteak sortzea saihestuz.
• Zerbitzu espezializatuak eta azpiegiturak. Araban zerbitzu espezializatuak eta gai digitalen arloko
azpiegitura sare aurreratua daudela bermatzea.
• Lankidetza. Hezkuntza eta teknologia sistemako eragileekiko lankidetza erraztea.
• Smart Territory. Digitalizazio prozesuak indartzea, lurralde, hirigintza, mugikortasun eta
hondakinen politiketan.
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Bi palanka
nabarmentzen dira:
Talentu digitala
Zerbitzu
espezializatuak eta
azpiegiturak

Digitalizazio prozesua bultzatzea
FUNTSEZKO PALANKA GARRANTZITSUENAK

Talentu digitala
Lehentasunezkotzat jotzen da teknikariak
trebatzea, behar digitalei erantzun
diezaieten.

Zerbitzu espezializatuak
eta azpiegiturak

Talentu digitala sustatzeaz
gain, beharrezkotzat jotzen da
funtsezko azpiegitura izatea
behar digitalei erantzuteko.

26
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Digitalizazio prozesua bultzatzea
EKIMEN INTERESGARRIA

1. AUKERA: PRESTAKUNTZA
EGOKITUA
Giza taldea digitalizazioan
trebatzearen eta egokitzearen
alde egitea.
Ingurune digitaletan lan egingo
duten taldeen kontzientziazioa
bilatzea eta kultura aldatzea,
digitalizazioak ematen dituen
abantailak sustatzeko.

GAKOA: Ingurune digitalizatuetan lan egiteko abantailak nabarmentzea eta jakinaraztea; baita horrek ekar
ditzakeen aukerak eta erosotasunak ere.
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Ekonomia zirkularraren eredua sustatzea
ZER DEN ETA ZERGATIK DEN GARRANTZITSUA
Biztanleriaren hazkundea eta materialen
eta energiaren kontsumoaren
hazkundea presio handia egiten ari dira
baliabide naturalen gainean. Horrela,
jasangarriak ez diren ingurumen
eraginak izaten ari dira.
Ekonomia jarduerari dagokionez,
besteak beste, kostuen eta horniduren
arriskua gero eta handiagoa izatea
ekartzen ari da. Hori gertatzearen
arrazoi nagusietako bat da orain arte
garatzen egon diren atera, ekoitzi,
erabili eta bota eredua.
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Arazoaz jabeturik, laugarren industria
iraultzaren alde egin dute Europatik.
Horrela, bilakaera teknologiko
esanguratsua ekartzeaz gain, hazkunde
ekonomikoaren eta baliabide naturalen
erabileraren arteko lotura desegin ere
egingo da. Hori lortzeko, funtsezkoa
izango da enpresa egitura osoan zehar
negozio ereduak aldatzea.

Ekonomia zirkularrak produktu, material
eta baliabideen bizi zikloa mantentzen
du ahalik eta denbora gehien. Horrela,
hondakinen sorrera gutxienera
murrizten da eta behin eta berriz sartzen
dira baliabideak produkzio zikloan.
Ondorioz, balio bizitzaren amaierara
heltzen diren produktuen gehieneko
balioa lortzen da.
Enpresetarako, ekonomia zirkularrak
hainbat aukera ematen ditu
ingurumenarekin duen harremana
hobetzeko. Lehiakortasuna eta jarduera
dibertsifikatzeko aukerak ere handitzen
ditu. Horri esker, enpresa berriak abian
jartzen dira.

29

SUSPERRALDI EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA

2

Ekonomia zirkularraren eredua sustatzea
ARABAKO EGOERA
Diotenez, ekonomia
zirkularrak BPGren % 1,12
ekartzen du Euskadin, eta
enplegu guztiaren % 2,08
sortzen du. Hobetzeko
aukera handia bada ere,
abiapuntua ona ere bada:
baliabideen
produktibitatea (BPG
unitateko baliabideen
erabilera) zertxobait
handiagoa da Euskadin
Europako herrialdeetan
baino (28ko EB). Bestalde,
EAEko ekonomia % 26
handitu da 2000. Urtetik,
baina materialen
kontsumoa % 25 jaitsi da.
Industria sektoreak 21
milioi tona lehengai
kontsumitzen ditu urtean,
eta horietatik % 77,
inportatzen ditu.
Hondakinen sorrera
murrizteko eta materialen
joera nagusien zikloak

Euskadiko baliabideen produktibitatearen adierazleak.
2010-2017.

ixteko ekonomia
zirkularreko irtenbide
gisa, Eusko Jaurlaritzak
dio gutxi gorabehera
2.000 milioi euro aurrez
liratekeela urtero.
Industria jarduera handia
denez Araban, eta
Gasteizen bereziki (balio
erantsi gordinaren % 32,7
industria sektorean),
ekonomia zirkularreko
paradigma berria
ezarriko balitz, lurraldea
onuradun nagusietako
bat izango litzateke.
Europako Batzordeak
lehenesten duen
ekonomia zirkularrarekin
bat, Euskadiko Ekonomia
Zirkularreko 2030
Estrategiak 9 erronka
handi identifikatzen ditu:
Negozio eredu zirkular
berriak sor daitezela

bultzatzea.
Material (aurreratu eta
berriztagarriak), prozesu
eta produktuetan
berritzea.
Produktuen balio bizitza
luzatzea.
Lehengaien kontsumoa
eta hondakinen sorrera
murriztea.
Kontsumo eredu
zirkularragoa sustatzea.
Elikagaien zarrastelkeria
murriztea.
Plastikoen erabilera
eraginkorragoa sustatzea.
Hondakinen
berrerabiltze, birziklatze
eta berreskuratze tasa
handitzea.
Bigarren mailako
lehengaien erabilera
areagotzea.
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Ekonomia zirkularraren eredua sustatzea
FORMULAZIOA ETA DIMENTSIOA
ERRONKAREN DIMENTSIOA

ERRONKA EGITEA
Produkzio eta kontsumo linealeko
ereduaren ordez zirkularra ezartzea
Enpresetan ekonomia zirkularreko
jarduerak zabaltzea, trantsizio tresna gisa.
Produkzio eta kontsumo linealeko
ereduaren ordez, zirkularitatean eta
hondakinen gutxieneko sorreran
oinarritutakoa jartzea.

.

Ekonomia zirkular osoa izatea erronka handia
da, eta zenbait belaunaldirengan eta
herrialdeko enpresa eta erakunde guztietan
eragingo du.
Arabaren erronka Euskadiko Ekonomia
Zirkularreko 2030 Estrategian oinarritzen da
2030. urteari begira, eta 3 helburu ezartzen ditu
urte horretarako.
% 30 handitzea materialen produktibitatea.
% 30 handitzea material zirkularraren
erabilera tasa.
% 30 murriztea hondakinen sortze tasa BPG
unitateko.

ERRONKAREN GAUR EGUNGO EGOERARI
BURUZKO IRITZI SUBJEKTIBOA.
Galdetutako pertsonek 2,60 puntuko
balorazioa eman dute (5etik) erronkaren gaur
egungo egoerari buruz.
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Bi saioen emaitza
gisa, bi ondorio
garrantzitsu
nabarmendu dira,
ekonomia
zirkularreko eredua
orokortzearen
inguruan.

Ekonomia zirkularraren eredua sustatzea
ONDORIO GARRANTZITSUAK ARABAN
EKINTZAREN GARRANTZIA

GUTXIENEKOAK ZEHAZTEA

Erronka horren garrantzia nabarmendu
da, eta gainerakoetan bezala,
eredugarritasuna eta prestakuntza
funtsezkoak dira. Baina kasu honetan,
ekitearen garrantzia gehitu behar zaio.

Gero eta jasangarritasun handiagoa
badago ere, erakunde guztien
gutxienekoak zehaztea proposatzen
da, bakoitzaren sektorea eta
testuingurua kontuan hartuz.

Lizitazioetan, dirulaguntzetan edo
pizgarrietan, ekonomia zirkularra eta
jasangarritasunaren kontzeptua
egunero barneratzen direla ziurtatzea.

Horrez gain, edozein erakunderen
gutxieneko baldintza,
jasangarritasunaren inguruan egiten
diren ekintzak jakinaraztea dela
nabarmentzen da.
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Produkzio eta
kontsumo
linealeko
ereduaren ordez,
zirkularitatean eta
hondakinen
gutxieneko
sorreran
oinarritutakoa

Ekonomia zirkularraren eredua sustatzea
ERALDAKETARAKO PALANKAK
¬

¬

¬

Ekodiseinua, berrerabiltzea eta
birmanufaktura. Ekodiseinu,
berrerabiltze eta birmanufaktura
jarduerak zabaltzea, enpresen
lehiakortasun faktore gisa.

bultzatzea, hondakinak produktu eta
lehengai berri gisa sortzea,
berrerabiltzea eta birziklatzea
saihesten duten jokabideen onerako.
¬

Sortutako hondakinak txikiagotzea
eta haien kudeaketa hobetzea,
hondakinen Europako hierarkiaren
arabera. Zabortegirako bideratutako
¬
hondakinak kentzea eta hondakinen
hierarkiaren printzipioen arabera
kudeatzea.
Tresna ekonomikoak. Eragileei
emandako pizgarri ekonomikoak

Eragileen arteko lankidetza.
Zirkularitatea errazten duen
elkarlaneko ekonomia baterako
baldintzak ezartzea.
Kontsumo ekoarduratsua. Herritarren
ingurumenarekiko kontzientzia
handitzea eta kontsumo eta jokabide
jasangarriak ekartzen dituzten
politikak gara daitezen lanean
jarraitzea.
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Bi palanka nabarmentzen
dira:
Ekodiseinua, berrerabiltzea
eta birmanufaktura
Kontsumo ekoarduratsua

Ekonomia zirkularraren eredua sustatzea
PFUNTSEZKO PALANKA GARRANTZITSUENAK
Ekodiseinua, berrerabiltzea eta
birmanufaktura

Administrazioek edo mendeko
erakundeek gida bat eman behar
dutela nabarmendu da, interesa duten
eta hobetzeko aukerak dituzten
erakundeen gaur egungo egoera
ebaluatzen duena.

Kontsumo ekoarduratsua
Erantzukizuna sustatu eta
pedagogiaren alde egin behar dela
nabarmentzen da, herritarrek eta
erakundeek pentsatzeko behar duten
denbora har dezaten,
egunerokotasunean ohitura
jasangarriak sartzeko.

Horrez gain, kontrol eta kuantifikazio
sistemak eskatzen dira, hala nola,
karbono aztarna, edo jarduketa
protokoloak fabrikazio prozesuetarako
eta antzekoetarako.
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Promover el modelo de economía circular
EKIMEN INTERESGARRIA

1. AUKERA: ZIGILU BERDEA
Kudeaketa iraunkorra eta ekonomia
zirkularra aplikatzea sustatzea, sektorean
eta erakunde bakoitzaren barruan
eskatutako gutxieneko baldintzak
betetzen dituela egiaztatzen duen
zigilua sortuz.
Zigilua lortzeak pizgarria eta ezagutzera
ematea ekar ditzake.

Adibidea
Erronka Garbia
IHOBEk
kudeatutakoak,
konpromiso
jasangarria duten
jarduerak
sustatzen ditu.

2. AUKERA: KONPENTSAZIO
PROIEKTUAK
Karbono aztarnaren konpentsazio
proiektuen alde egitea, sortzen
duten ingurumen eraginarengatik.
Gaur egun, mota horretako
proiektuak lurraldetik kanpo
egiten dira, eta Arabak zerbitzu
hori eskaintzeko aukera ematen
duten lursailak ditu.

Ejemplo
Impredecible Basoan Bizkaian,
lurraldeko konpentsazio
proiektuak jasotzen dira

GAKOA: Jasangarritasunaren alde egitea, prozesuen garestitzearekin lotzen da. Ezinbestekotzat jotzen da
horren inguruko azterlana egitea, eta jasangarritasunean inbertitzeak duen garrantziaz jabetzea..
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Lehen sektorearen balioa nabarmentzea
ZER DEN ETA ZERGATIK DEN GARRANTZITSUA
Lehen sektorea Arabako ezaugarrietako bat da.
Zerealen, patataren, erremolatxaren, eta bereziki
mahatsondoaren laborantza nagusi dira, eta
belaunaldi askoren euskarri nagusia izan dira.
Horrela, nekazaritza, abeltzaintza eta basozaintza
jarduerak lurraldearen % 42 hartzen du.
Industriaren indarraren, ekonomiaren
tertziarizazioaren eta Gasteizko eta lurraldeko
eskualde nagusien ondorioz, lehen sektorearen
pisu ekonomikoa gero eta txikiagoa da.

Hala eta guztiz ere, lehen sektoreak oso sektore
garrantzitsua izaten jarraitzen du Arabako
gizartearentzat, arrazoi honengatik:
• Ekonomiari eta gizarteari ematen dion balioa,
gizartearen zati handi bati aberastasuna eta
enplegua emanez.
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• Elikagai, lehengai eta premiazko produktuen
hornitzailea izatea; Araban, lehen sektorea da
Estatuko patata hornitzaile nagusia, eta mundu
osoan arrakasta duen mahastizaintza eta

ardogintza industria nagusiaren oinarria.
• Pertsonak lurraldean atxikitzeko eta lurraldetik
joatea saihesteko gaitasuna, haien bizi kalitatea
hobetuz eta enpleguak sortuz. Araban,
nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza dira
landaguneak bizirik mantentzeko eta lurralde
orekatu eta anitza izateko tresna nagusiak.
Etorkizuneko ikuspegiarekin, kanpoko produktuen
mendekotasuna gero eta handiagoa da, elikatzeko
eta janzteko. Horrenbestez, gure lehen sektorearen
eginkizunari buruzko gogoeta sakona egin behar
dugu. Ingurumena errespetatuz (ekoizpen
ekologikoa eta artisau ekoizpena), elikagaiak
ekoizteak, eta haiek eraldatzea eta hurbil
banatzeak (0 km-ko produktuak), beste aukera
batzuk ematen dituzte landaguneetako ekonomiak
indartzeko. Izan ere, enplegua eta garatzeko
aukerak sortzen dira.
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Lehen sektorearen balioa nabarmentzea
ARABAKO EGOERA
Araba da lehen sektoreak pisu
ekonomikorik handiena duen
lurraldea: balio erantsi gordin
osoaren % 1,56, Euskal
Autonomia Erkidego osoaren %
0,82ko batez bestekoaren
aurrean.

Lehen sektorearen ehunekoaren bilakaera, euskal ekonomiaren balio erantsi gordin
osoaren gainean, lurraldeka. 1995-2019
Eustat

nabarmentzen da:

Lehen sektoreak ekonomian
duen pisuak behera egin du
pixkanaka azken urteetan.
Horrela, gaur egun, oso urrun
dago iragan mendearen
erdialdean izan zuenetik.
Beheranzko joera badago ere,
2013. urtetik aurrera, lehen
sektoreak ekonomian zuen
eragina handitu zen, 2008.
urteko krisi ekonomikoari
hobeto egin ziolako aurre.

• Mahatsa, Arabako Errioxan.
13.324 ha daude landuta, eta
gutxi gorabehera 94.256 tona
mahats ekoizten dituzte.
Laborantza hori, ardoaren
industria handiaren oinarria
da, eta Europan zein
munduan arrakastatsua da.
Araban, guztira, 815.651 hl
ardo ekoizten dira urtero
(Eusko Jaurlaritzaren 2018ko
datuak), eta horietatik, % 40
baino gehiago esportatzen
dira. Mende hasieratik jada,
Arabako Errioxako ardo
esportazioak ia bikoiztu dira,
eta 2019. urtean 183 milioi
eurotara heldu dira.

Eskualdeka, garrantzitsua da
nabarmentzea sektoreak,
besteak beste, Arabako Errioxan
(balio erantsi gordin osoaren %
21,6), Arabako mendialdean (%
11,5) eta Arabako Haranetan (%
9,2) duen garrantzi handia.

• Zerealak. Hedadurari
dagokionez, garrantzitsuenak
dira. Guztira, 42.000 ha dira.
Laborantzarik
garrantzitsuenak dira garia
(22.889 ha) eta garagarra (
13.107 ha).

Laborantzen arabera

• Patata. Guztira 1.200 ha

landatu dira, eta horietatik, %
37,5, Araba Estatuko
ekoizlerik handiena den
laborantzako patatari
dagokio.
Lurraldeko beste laborantza
garrantzitsu batzuk dira ekilorea
(2.650 ha), azukre erremolatxa
(1.600 ha) eta koltza (1.035 ha).
Laborantza estentsibo horiez
gain, baratze eta fruta
laborantzen ekoizpen
nabarmena ere badu.
Abeltzaintzan nabarmentzen
dira behi ustiapenak (608
ustiapen) eta ardienak (508
ustiapen). Horri esker, Idiazabal
jatorri deiturako gaztak ekoizten
dira.
Basogintzako sektorearen
hedadura 141.656 ha da, eta
horietatik, % 27,6, koniferoak
dira. Bestalde, % 72,
hostozabalak dira.
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Bi saioen emaitza
gisa, bi ondorio
garrantzitsu
nabarmendu dira,
lehen sektorearen
balioa
nabarmentzearen
inguruan.

Lehen sektorearen balioa nabarmentzea
CONDORIO GARRANTZITSUAK ARABAN
KOMUNIKAZIOA

KONTUAN HARTU BEHARREKO

Azpimarratzen da garrantzitsua dela
komunikatzea lehen sektorearen gaur
egungo egoera urrun dagoela irudi
orokorretik.

HIRU KONTZEPTU

Nabarmendu da lehen sektorearen
etorkizunak bilatu eta lehenetsi behar
duela elikagaiek aldi berean izatea:

Komunikazio positiboaren alde egitea
eta sektorearen erakargarritasuna
nabarmentzea, bizimodu gisa.

(1) Osasungarriak

Jende eta belaunaldi desberdinengana
heltzen diren kanalak erabiliz.

(3) Errentagarriak

(2) Jasangarriak
.
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Lehen sektorearen balioa nabarmentzea
ERALDAKETARAKO PALANKAK
¬

Lehen sektore bat
eta elikagaien
ekoizpen
osasungarri,
seguru eta
lehiakorreko
industria
gauzatzea,
ingurumena
zaintzearekin eta
babestearekin bat
datorrena.

¬

¬

Lehen sektorea modernizatzea. Lehen
sektorearen berrikuntza eta
digitalizazioa sustatzea, eta lehen
sektoreak landa ingurunean duen
jarduera nabarmentzea, aberastasuna
eta zerbitzu ekosistemikoak sortzen
dituen heinean. Besteak beste, tokiko
¬
elikagaiak, aisialdia, paisaia eta kultura
nortasuna ematen dizkigutela
nabarmentzea.
Mahastizaintzako eta ardogintzako
sektorearen alde egitea. Ardoaren
¬
lehiakortasuna indartzea,
berrikuntzan, kalitatean, sustapenean
eta komertzializazioan oinarrituz.
Elikagaien industriaren berrikuntza eta

lehiakortasuna bultzatzea. Elikagai
enpresen lehiakortasuna eta
elikagaien balio katea hobetzen
laguntzea, betiere elikagaien kalitatea,
osasun bermea eta trazabilitate osoa
zainduz.
Merkaturatze kanalak garatzea.
Nekazaritza eta elikagai produktuen
komertzializazio kanal berriak
egokitzea eta berritzea, kontsumo
behar berriei egokituz.
Bertako produktua sustatzea. Bertako
produktua eta sasoikoa sustatzea.
Hurbileko tokiko produktuaren
salmentan laguntzea, ekoizleak
kontsumitzaileengana hurbilduz.
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Palanka bat nabarmentzen
da:
Merkaturatze kanalak
garatzea

Lehen sektorearen balioa nabarmentzea
PFUNTSEZKO PALANKA
GARRANTZITSUENAK
Merkaturatze kanalak garatzea
Azpiegiturak hobetzearen alde egitea,
lurraldean konektibitatea eta
komunikazioa errazten ditzaten.
Horrela, zerbitzuen komertzializazioa
handitu ere egingo da.
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ERRONKAK

Arabako 17 HELBURUEK egiturazko 12
ERRONKAK argitzen dizkigute

I+G+b arloan eginiko inbertsioa
biderkatzea

Adineko pertsona aktiboak

Digitalizazio prozesua bultzatzea

Talentu nahikoa eta bikaintasuna

Trantsizio energetikoa eta klima aldaketa

Kultura sarbidea, gozamena eta sorkuntza

Ekonomia zirkularraren eredua sustatzea

Berdintasuna blindatzea

Lurralde kohesioa lortzeko aurrera egitea

Gizarte kohesioa indartzea

Lehen sektorearen balioa nabarmentzea

Bizikidetza balio berriak zabaltzea

1

Talentu nahikoa eta bikaintasuna
ZER DEN ETA ZERGATIK DEN GARRANTZITSUA
Ekonomiaren globalizazioa pixkanaka handitzen ari da, eta horrek, gero eta konplexuagoa,
lehiakorragoa eta aldakorragoa den ingurunea sortzen du enpresa egituran. Prozesu horrek,
digitalizazioak eta mundu osoan gertatzen ari den teknologia aldaketa azkarrak, pertsonek
herrialdeen eta eskualdeen garapen maila ekonomikoaren euskarri gisa duten eginkizuna
indartzen dute.
Herrialde garatuetako heldutasun demografikoa gero eta handiagoa den zahartzearekin eta
gazte gutxiagorekin lotuta dago. Bestalde, talentuaren inguruan dagoen kezka gero eta
handiagoa da.
Horren guztiaren ondorioz, herrialde garatuetan gero eta lehia handiagoa dago motibatuta
eta ongi prestatuta dauden gazteak atxikitzeko eta erakartzeko, izan ere, ezinbestekoak dira
beren gizarte eta produkzio egituraren garapen jasangarrirako.

17
HELBURUETARA
KO EKARPENA
2030

EKONOMOA ETA ENPLEGUA SUSPERTZEA
GOBERNANTZA ETA PARTAIDETZA
GIZARTE POLITIKAK ETA HERRITARRAK
EKOLURRALDEA ETA KLIMAREN ALDEKO EKINTZAK

Inguruabar horietan, hezkuntza sistemaren sendotasuna tresna nagusia da ezagutza
teknologikoak, ezagutza arlo desberdinak lotzeko gaitasuna, gaitasun analitikoa, sormena,
lankidetzan aritzeko gaitasuna eta bestelako ezaugarriak dituzten pertsonez hornitzeko. Arlo
horiek guztiak funtsezkoak dira gizakiaren hiru erronka handiei aurre egiteko: transformazio
digital eta teknologikoari, klima aldaketaren aurkako borrokari eta gizarte eta demografia
erronkari.
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Talentu nahikoa eta bikaintasuna
ARABAKO EGOERA
Arabako ia biztanle guztiek, gutxienez, lehen mailako ikasketak dituzte (% 97,9 2018an). Kalitate handiko hezkuntza
sistema du, bere enpresa egituraren beharrekin, eta bereziki, bere industriarekin oso lotuta dagoena. Azkenaldian
gero eta gehiago egiten dira ikasketa profesionalak (LH eta beste ikasketa profesional edo artistiko batzuk) eta goi
mailakoak.

Arabako 10 urtetik gorako biztanleen ikasketa mailaren bilakaera.
2010-2018 (100 eredu))
Eustat
Nº Matrículas % Hombres
TOTAL

Agraria
Actividades físicas y deportivas
Administración y gestión
Artes gráficas
Comercio y marketing
Imagen y sonido
Edificación y obra civil
Electricidad y electrónica
Ene rgía y agua
Fabricación me cánica
Hostelería y turismo
Imagen personal
Industrias alime ntarias
Informática / Informática y comunicacione s
Madera, mueble y corcho
Tranporte y mante nimie nto de ve hículos
Instalación y mante nimie nto
Química
Sanidad
Se guridad y me dio ambie nte
Servicios socioculturales y a la comunidad

5.608
189
90
624
73
264
84
74
517
27
602
330
199
33
390
17
216
697
65
654
30
433

61%
82%
71%
36%
40%
52%
60%
72%
91%
89%
89%
57%
9%
33%
88%
94%
94%
93%
35%
19%
47%
20%

% Mujeres

39%
18%
29%
64%
60%
48%
40%
28%
9%
11%
11%
43%
91%
67%
12%
6%
6%
7%
65%
81%
53%
80%

Arabako Lanbide Heziketak 70 urte baino gehiago daramatza finkatuta, eta nazioarteko mailan aitzindaria da.
Ikastetxe publikoko sare bat (Ikaslan, 12 zentro) eta pribatu bat (Egibide, 5 zentro) ditu. Lanbide Heziketako euskal
sisteman ongi integratuta dago, eta gutxi gorabehera 170 titulu ditu hiru mailaren artean: oinarrizkoa, erdi mailakoa
eta goi mailakoa. Oro har, Lanbide Heziketaren helburua da pertsonek gaitasun profesionala lortzea eta lanpostu
kualifikatuak eskuratzea.
EAEKo unibertsitate nagusiak Araban ere badaude (EHUko Arabako campusa, UNED eta Deustuko Unibertsitatea)
eta Lurraldeko ikasleek Euskadin eskainitako unibertsitateko titulu guztiak lor ditzakete. Lurraldeko unibertsitate
eskaintzak ingeniaritzei eta 4.0 industriari, farmaziari, giza zientziei, osasunari, kirolari, eduki digitalei edo industria
sortzaileei funtsean erreparatzen die.
Garrantzi bereziko elementu bat da diziplina teknologikoetan emakume gutxiago dagoela. Hori ez da Araban
bakarrik gertatzen; Euskadi osoan eta Europako herrialdeetan ere gertatzen da. Horrek nabarmentzen du emakume
gehiago sartu behar direla esparru horietara. Horrela, benetako berdintasuna lor daiteke gizonen eta emakumeen
artean. Bestalde, lurraldearen ahalmen teknologikoa ere aberastu daiteke.
Eragile publiko eta pribatuen multzoak, eta lurraldeko enpresek bereziki, prest egon behar dute talentua atxikitzeko
eta erakartzeko erronkarako. Horretarako, bakoitzak bere idiosinkrasia du, ingurumenaren kalitatea eta bizi kalitate
oso handia. Horrez gain, bikaintasunik handieneko prestakuntza programak ere izango dituzte, enpresa egituratik
oso hurbil daudenak.

Araban Lanbide Heziketan matrikulatutako ikasleak, sexuaren arabera (%).
2010-2017.
Eusko Jaurlaritza
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Bi saioen emaitza
gisa, bi ondorio
garrantzitsu
nabarmendu dira,
talentu nahikoaren
eta bikainaren
inguruan.

Talentu nahikoa eta bikaintasuna
ONDORIO GARRANTZITSUAK ARABAN
PROZESU ZIRKULARRA
Talentuaren kudeaketa prozesu
zirkulartzat hartzen da, eta
administrazioaren eginkizuna funtsezkoa
da.
Hori horrela, etapa goiztiarretan
talentuaren eta berdintasunaren alde
egitea, ez bakarrik eskolan, baizik eta
familiekin ere bai.

KUDEAKETA INTEGRALA
Nabarmentzen da, gaur egun, ekintza
isolatuak daudela, eta bateratuta eta
koordinatuta egongo balira, arrakasta
tasa handiagoak izango lirateke.
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Giza kapital
nahikoa eta
gaitua izatea
Lurraldearen
beharrei
erantzuteko.

Talentu nahikoa eta bikaintasuna
ERALDAKETARAKO PALANKAK
• Hezkuntza sistema aurreratuaren alde egitea. Hezkuntza sistema aurreratua izatea,
Europako herrialde nagusien bikaintasun mailekin bat datorrena, pertsonen helburuak eta
ekonomia eta gizarte egituraren beharrak asetzen dituena: enpresa lehiakortasuna,
digitalizazioa, trantsizio energetiko eta ekologikoa, gizarte ongizatea, osasuna eta kultura.
• Gazteen talentuaz baliatzea. Enpresetara talentu gazte gaitua, eragile zientifikoak,
teknologikoak, hezkuntza eragileak eta lurraldeko zerbitzu publikoak hornitzea, belaunaldi
aldaketa bermatzeko.
• Gazteentzako lurraldea. Lurraldearen erakargarritasuna sustatzea gazteen artean, kultura
jardueran, kirolean eta naturaren gozamenean oinarrituz.
• Lurraldearen erakargarritasuna sustatzea. Nazioarteko mailako talentua erakartzen duen
ekonomia, ingurumen, kultura eta gizarte ingurunea sortzea.
• Proaktibitatea talentua erakartzeko. Europan talentua erakartzeko programa nabarmenak
ezartzea.
• STEAM prestakuntza. Gazteak sentsibilizatzea eta orientatzea, emakumeak batik bat,
Lurraldean beharrezkoak diren STEAM diziplinetara
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Bi palanka
nabarmentzen
dira:
• Hezkuntza
sistema
aurreratuaren
alde egitea

Talentu nahikoa eta bikaintasuna
FUNTSEZKO PALANKA GARRANTZITSUENAK
Hezkuntza sistema
aurreratuaren alde egitea

Proaktibitatea talentua
erakartzeko

Besteak beste, berdintasunean
eta estigmarik gabeko gizarteak
sortzeko profil profesionaletan
prestakuntza goiztiarraren alde
egitea nabarmentzen da.

Azpimarratzen da jadanik
dauden itzultzeko programen
eragin positiboa, baina
ondorioztatu da, ikuspegiak, joan
aurretik talentua atxikitzearen
alde izan behar duela.

talento.
• Proaktibitatea
talentua
erakartzeko
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Talentu nahikoa eta bikaintasuna
EKIMEN INTERESGARRIA

1. AUKERA: TALENTU
AGENTZIA EUSKADIN
Euskadin talentua kudeatzen
duen agentzia bat sortzea;
esfortzuak eta irizpideak
bateratuz, hiru lurraldeetan
hezitako talentua garapen
profesional eta pertsonalerako
ingurune erakargarri gisa har
dadin.

Adibidea
Programa
Bizkaiko talentua
atxikitzeko.

GAKOA: talentua atxikitzeko erantzukizuna administrazio publikoaren eta eragile pribatuen artean
banatzea, modu proportzional eta koordinatuan.
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2. FASEA. ARABAN ETORKIZUN
PARTEKATUA ERAIKITZEKO
OINARRIEN AGIRIA
SUSPERRALDI EKONOMIKOA ETA
ENPLEGUA

