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1. Hitzaurrea

Eusko Jaurlaritzak Europan berrikuntzari dagokionez gure herrialdea
erreferentzia bat izateko eginiko apustu irmoaren erakusgarri da 2010eko
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Plana. Herrialdean izandako lehenengo eraldaketa ekonomiko handia eraginkortasun operatiboa indartzeko eta kalitaterako Europako mapan gu kokatzeko baliagarria izan zen,
eta bizitzen ari garen bigarren eraldaketa ekonomiko handi honek, aldiz,
baliagarria izan behar du gu berrikuntzaren Europako mapan zentzurik
zabalenean kokatzeko. Erronka handi bat, muga berri horretara heltzeko
ilusio berrituko dosi berriak eskatzen dituena.

gabe, non hobekuntzarako marjinarik badagoen oraindik ere, berrikuntzaren ikuspegi zabalagoa azpimarratu behar da, eduki teknologikoko
produktu eta enpresak nabarmenduko dituena eta berrikuntza erabat
gaineratu duena marketinean eta antolamenduan, Osloko Eskuliburuaren orientabideen arabera.5 Azken batean, berrikuntza irekiko kontzeptua zabaldu nahi da, oinarritzat hartuz berrikuntzak balio-sorkuntza duela abiapuntu eta ez nahitaez gauzen sorkuntza, eta horregatik
funtsezko printzipioa zera da, emaitzetara bideratuta egon behar duela
eta merkatuak ezagutu behar duela.

Estatuaren administrazio orokorrak I+G+Bko politikaren balantzean 1
egiaztatzen duenez, 1986az geroztik “administrazioen zereginak aldaketa nabarmena izan du I+G+Bko arloan eskumenak autonomia-erkidegoei transferitu zaizkien heinean”, eta hori sistemaren eraldaketa
gisa interpretatu beharko litzateke, lurralde-sistemei protagonismo
handiagoa emateko norabide zuzenean. Dena den, autonomia-erkidegoei eskumenak transferitzeko prozesu hori oraindik ez da gertatu Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, transferentzia horien esklusibitatea euskal erakundeena bada ere, indarrean dagoen antolamendu
juridikoak espresuki jasotzen duenari jarraiki.

Berrikuntza irekiak gure ibilbide osoan eta ondare teknologikoan oinarritu eta egun ekoizpen-sarean eta ekoizpenaren premia eta eskarietan
proiektatzen bada ere, testuinguru berrian badira ekoizpen-sektoreak
hala nola plan honek bultzatzen dituen biozientziak eta nanozientziak
non zientziaren parte-har tzeak gurearen tamainako herrialde batek
jakintzaren gizartean parte har tzea baldintzatzen duen. Sektore horietan teknologiak orain arte izan duen garrantzi bera har tzen du, eta,
horrela, eskariaren ideia dela-eta eskaintzatik zuzenduriko sektore
gisa eratzen dira, science push deituriko kontzeptuaren arabera.

Horrela, Gernikako Autonomia Estatutuak 10. artikuluko 16. atalean
aitor tzen dio Euskadiri eskumen esklusiboa ikerketa zientifiko eta teknikoan, estatuarekin koordinatuta.2 Euskal administrazioak, estrategia
zientifiko-teknologiko sendoa ezar tzeko aukerarekin konbentzituta, autogobernuaren hasieratik egin zuen (1980an) zeharkako politika baten
alde, beharrezko eskualdaketaren zain egon gabe eta baliabide propioak erabilita3. Egoera horren aurrean, gaur egun inoiz baino lehentasun
handiagoa du Eusko Jaurlaritzaren eta gobernu zentralaren arteko
lankidetza I+G+Baren alorrean4, bi administrazioen arteko koordinazioa eta lankidetza efikazia- eta eraginkortasun-irizpideen pean egin
dadin, beharrezko baliabideak bermatuz berrikuntza-politika integral
bat definitzeko, jakintza sor tzea zein jakintza hori transferitu eta aplikatzea bilduko dituena. Indar globala izateko herri-esparrutik esku hartzeko premiak eskumen-esparru argia behar du, Gernikako Estatutuan
xedaturikoa ahalbidetuko duena, erakundeen arteko koordinazioa eta
lankidetza gutxietsi gabe. Erronka berri horren arrakastan egungo ongizate-mailara iristea ahalbidetu diguten baina gaur egun jada nahikoak ez diren faktoreak uztar tzen direnez, ezinbestekoa irizten diogu
alderdi horri dagokionez autogobernua garatzeari. Izan ere, gizarte
gisa ditugun lehiakortasun- eta aurrerabide-faktore berriek eskatzen
digute parametro berriak kontuan har tzea, edukiekin zein horiek adierazpide gisa erabiltzen dituzten moduekin loturikoak. Orain arte azpimarraturiko garapen teknologikoak, batez ere prozesukoak, lehiakortasun baterantz aurrera egitea ahalbidetu digu, sarritan kostuetan eta
lorturiko ekoizpen-eraginkortasunean oinarriturikoa. Alor hori utzi
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Horrek guztiak euskal berrikuntza-sistema askoz ere aberatsagoa eta
askotarikoagoa eskatzen du, egungo jakintza-diziplina edo -arloei dagokienez zein sistemaren baitan eta kanpoaldearekin ezarri beharreko
harremanen dentsitateari dagokionez.
Azken batean, bere muinean jakintza jar tzen duen sistema bat, jatorritzat gaur egun euskal gizartea eratzen dugun jendea duena eta ezaugarritzat oinarri ekonomikoa eta jokaleku dugun ingurunea dituena. Bizitza
propioa duen jakintza eta metatze-prozesu baten bidez eraikitzen dena,
non hezkuntzak, ikerketak eta berrikuntzak parte har tzen duten. Euskal
berrikuntza-sistemaren agente guztiekin batera mugitzen eta eboluzionatzen duen jakintza, ordezkari gisa enpresak, Zientzia, Teknologia, eta
Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteak eta Eusko Jaurlaritza bera dituela, foru-aldundiekin, Estatuaren administrazio orokorrarekin eta Europar Batzordearekin batera. Azken batean, Euskadiren bigarren eraldaketa ekonomikoaren motorraren helizeak dira, hau da, helburutzat gure
herrialdearen garapen iraunkorra duen eraldaketa alderdi hirukoitz batetik begiratuta, hots, ekonomikoa, ingurumen-arloko eta soziala.
Helburu hori lor tzeko, bost lan-arlo handi biltzen ditu planak, 2010eko
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren jardun-ildoa zehazten dutenak.
Lehenik, beharrezkoa den aldaketa kulturala, bideragarri eta lagungarri
izan behar duena —eta ez bakarrik enpresei dagokienez, baita euskal
gizarte osoari dagokionez ere— berrikuntza ezinbesteko gisa ikus dezaten, haren gainean etorkizuneko gure ongizatea oinarritzeko.

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Hitzaurrea

Bigarrena, zientziaren garrantzia aitor tzea paradigma berrian eta bestela ere daukan garrantzia, ez bakarrik bikaintasuneko oinarrizko ikerketaren alorrean, baita ere daukan potentziala kontuan hartuta gure herrialdean aberastasuna sor tzen duten ekimen berrien sorkuntza-iturri
gisa. Zientziak proiektu zientifiko trinkoen bidez egin behar du aurrera,
gure mugetatik kanpoko talentu iker tzailea erakar tzeko gai direnak.

Hirugarrenik, gure herrialdearen etorkizuneko lehiakortasunak bere sustraiak egungo ekoizpen-sarean ditueneko konbentzimendua, industrian
zein zerbitzuetan. Oraina bultzatzea dugu erronka berriak egiteko oinarria,
eta oinarri horiek ez dira soilik “made in Euskadi” konstruktoaren inguruan
biltzen, baita “thought in Euskadi” konstruktoaren inguruan ere.

Laugarrenik, etorkizunean gure herrialdearen ekoizpen-errealitatea
osatuko duten sektore berriak sor tzeko premia, eta intentsitate zientifiko teknologiko handiagoa beharko duena, jauzi kualitatiboa ahalbidetuko duena gure herrialdean sorturiko balio erantsian. Hori delaeta, ikerketak ez du aurretik zer? galdera soilik behar, baita zertarako?
galdera ere. Emaitza lor tzera bideraturiko planteamendu horrek planak biltzen dituen jardunen multzo osoa har tzen du eraginpean.
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Azkenik, bosgarren lekuan, ekintzailetzari eman beharreko babes irmoa enpresa berritzaileen sorkuntza bultzatuta, betiere enpresa horiek hazkunderako bokazioa eta proiekzio globala badute. Jardun-alor
hori euskal berrikuntza-sistemaren agenteen arteko ugaritasuna eta
dentsitatea direla-eta eman beharreko ongarritze gurutzatu desiratuaren adibide paradigmatikoa da, agente horien parte-har tzeak bermatzen baitu espezializazio-faktoreak, teknologia-sorkuntzarekin hasi eta
enpresa-ahalmena eta kapitaleko hainbat modalitateren eskaintza ere
(hazi-kapitala, arrisku-kapitala, inber tsio-kapitala eta abar) barnean
hartuta; faktore horiek guztiak beharrezkoak dira balioa sor tzeko proposamen trinkoak eraikitzeko.
Jardun-eredua osatzen duten aztergai handi horiei erantzute aldera,
2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planak proposaturiko
estrategiak abiarazteko agente protagonistak aurkezten ditu eta ardatzak eta jardun-programak erakusten ditu; azken horiek baliatuko ditugun tresnetan biltzen dira, konbergentzia teknologikoa eta gizarte berritzaile bat lor tzeko baliatuko ditugunak, hain zuzen ere. Gure aurrean
daukagun helburua zirraragarria da eta erabat jabetu behar gara azkenean guztien lankidetzarekin eta lanarekin soilik lortu behar dugula egia
bihur tzea jakintzaren gizarterako bigarren eraldaketarako aukera.

7

2. Erreferentzia esparrua

Erreferentzia esparrua

Horrenbestez, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Plana ez da
euskal administrazioaren ekintza isolatu bat; aitzitik, lotuta dago, bai
aurreko aldatik, bai egungo aldian, administrazio honen eta Erkidegoaren inguruneko hainbat jardun eta dokumenturekin, planaren planteamenduak eta konfigurazioa biltzen dituztenak, eta honako hauek
dira horien artean nabarmentzekoak:
– 2006-2009ko Enpresa Lehiakortasuneko eta Gizarte Berrikuntzako Planak (ELGBP) “erreferentziazko esparru programatikoa” ezartzen du “eredu lehiakor berri baten establezimenduan”, aurreko atalean aipaturiko
bost arlo handietan oinarriturikoa eta hiru helburu estrategikotarantz
bideratua: 1) Ekonomiaren produktibitatearen hazkundea, 2) Industriaren indarraren hazkundea eta 3) Konbergentzia teknologikoa eta
berrikuntzakoa Europar Batasunaren (EB 15) parametroekin.
– Berrikuntzaren garrantzi kualifikatua lehiakortasun-tresna gisa hazkunderako eta enplegurako Lisboan berrituriko estrategian Erkidegoko erakundeek hitzarturiko helburuak lor tzeko. 6 Berrikuntzaren
ikuspegi zabala sendotzen da, “berrikuntza irekia” (“open innovation”), eta aurrera egiten da berrikuntza-sistemaren “hirugarren
belaunaldi” baterantz, trantsizio gisa. Horrek guztiak zera dakar, teknologiak lehiakortasunaren eragile gisa izan duen orain arteko rola
berrikuntzari esleitzea, neurri batean edo bestean.
Deklarazio instituzionalek eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako
Plana inspiratzen duten ezaugarri adierazgarriek erlatiboki berriak diren bi lege-arauekiko lotura erakusten dute: 8/2004 Legea, azaroaren
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12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko industriari buruzkoa (IL) eta
3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, euskal uniber tsitate-sistemari
buruzkoa (EUSL), beren alorretan zientzia, berrikuntza eta teknologiaren esparrua ere konfiguratzen dutenak.
Industria Legeak bere helburuen artean aipatzen ditu “Industria-jarduera, teknologia eta berrikuntza sustatzea” (1.2 artikulua, e idatz-zatia)
eta aurreikusten duenez, Eusko Jaurlaritzak (industria-arloan eskuduna
den sailak) “plan estrategikoak” (20. artikulua) eta “Industria sustatzeko
programak” (IL 21. artikulua). Azken horiek “industria sustatzeko eta
antolatzeko sektoreak”, “informazioaren eta ezagutzaren gizartea”, “teknologia eta berrikuntza” eta “nazioartekotzea (21.4 artikulua).
Gauzak horrela, ikerketaren eta berrikuntzaren alorra industria-alor esklusibotik haratago zabaltzea proposatzen bada ere, alor horrek indar
berezia du oraindik ere euskal ekoizpen-sarean eta Enpresa Lehiakortasuneko eta Gizarte Berrikuntzako Planak finkaturiko lehiakortasun-estrategiaren helburu da 7PT (lehendakariak berretsirikoa 2006ko irailaren
22ko bere hitzaldian), ekoizpen-jardueran duen ahalmen eragilea sendotuz, Euskadiko BPG errealean duen indarra atxikita.
Bestalde, Industria Legeak hainbat eduki-xedapen ezar tzen ditu (batez
ere V. kapitulua, “industria-sustapenari” eskainirikoa”, 24. eta 25. artikuluak ) 8 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planak biltzen dituenak (uneko errealitatearen arabera modulatuak, legezko interpretazioaren esparru zabalaren barruan).

2

2.1

Erreferentzia instituzionaleko esparrua
2.1.1 EUROPAR BATASUNA
Europari gagozkiola, 2005eko mar txoan adosturiko Lisboako Estrategia berrituaren ezinbesteko erreferentzia oinarri hartuta, “20052008ko hazkunderako eta enplegurako norabide integratuak”
(COM/2005/141 azkena), non elkarloturak eta politika makroekonomikoak, mikroekonomikoak eta enpleguari buruzkoak elkar indar tzeko
premia erakusten diren. Dokumentu bakar batean biltzen ditu estatu
kideentzako norabide orokorrak. Politika ekonomikoei —politika
makroekonomikoak eta mikroekonomikoak— buruzkoen eta enpleguari buruzkoen arteko erlazioa erakusten du, eta alor mikroekonomikokoak
(B atala) dira azpimarratzekoak, horiek zuzenago bermatzen baitituzte
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planerako erakusgarri izan
behar duten orientabideak.9
2006/702/EE Erabakiak —Kontseiluarena, 2006ko urriaren 6koa, kohesio-arloko Erkidegoko norabide estrategikoei buruzkoa, 2007-2013
aldirako— azpimarratu egiten du “berrikuntza, enpresa-ekimena eta
jakintzaren ekonomiaren hazkundea sustatzearen” garrantzia, “ikerketa- eta berrikuntza-ahalmenen bidez, informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrietan barne harturikoak”.10
1639/2006/EE Erabakia, urriaren 24koa, 2007-2013ko berrikuntza eta
lehiakortasunerako esparru-programa (BLP) ezar tzen duena eta
1982/2006/EE Erabakia, abenduaren 18koa, ikerketako, garapen teknologikoko eta frogapeneko ekintzetarako EEren Zazpigarren Esparru
Programari buruzkoa (VII. EP-IGTF).11 Biak ere programa bana ezartzen dute zientzia, teknologia eta berrikuntzaren alorrean, eta osagarri gisa formulatzen diren, elkar indar tzeko Lisboako helburuak bultzatze aldera.
Berrikuntza eta Lehiakortasunerako Planak berrikuntzaren alderdi teknologikoei zein ez-teknologikoei buruz planteatzen da (berrikuntza tek-

nologikoan, batez ere ikerketa- eta berrikuntza-prozesuaren tarteko
sektoreak aztergai dituenak), ETEen interesak eta berrikuntza ekologikoa dituela programa osoa inspiratzen duten erreferente gisa.
VII. EP-IGTFk jarraipena ematen dio eta sendotu egin nahi du nazioz
gaindiko lankidetza ikerketaren, garapen teknologikoaren eta frogapenaren arloan, batez ere enpresen eta ikerketako erakunde publikoen
artean, ikerketa eta garapen teknologikoko sistema espezifikoei dagokienez ETEn alde, eta iker tzaileen mugigarritasunari dagokionez,
enpresen artean eta mundu akademikoan. VII. EP-IGDTF hori gehiago
kontzentratzen da industriaren berrikuntza teknologikoko premietan
eta ekimen teknologiko bateratuen bidezko ekintza berrietan, betiere
industria-intereseko gako-esparruetan. Era berean, proiektuen eta esparru tematiko espezifikoen ikerketa-emaitzak zabaltzeko eta erabiltzeko aukera zabaltzen du, baita ikerketako programen eta politika
nazionalen koordinazioa ere (aipatzekoak dira, besteak beste, eskualdeko klusterra eta bereziki nabarmenduriko agenteak).
Azken batean, erreferente horiek guztiek mailak eratzen dituzte, dokumentu hau ikerketa eta berrikuntzako Europako esparruarekin lotzea
ahalbidetzen dutenak.

2.1.2 ESTATUA
Estatuaren administrazioaren alorrean, 13/1986 Legeak —apirilaren
14koa, ikerketa zientifiko eta teknikoaren sustapenari eta koordinazio
nagusiari buruzkoa (aurretik hainbat eta hainbat aldiz aldaturikoa) ikerketa zientifikoko eta garapen teknologikoko plan nazional bat aurreikusten du, eta politika zientifikoa gauzatuko duten agenteak definitzen ditu.
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Gaur egun “2004-2007ko Ikerketa Zientifiko, Garapen eta Berrikuntza
Teknologikok Plan Nazionala” dago indarrean (ministro-kontseiluak
onartu zuen 2003ko azaroaren 7an, eta 2000-2003 aldiko aurreko planaz geroztik berrikuntza gaineratzen du elementu berezi gisa bere
izendapenean), eta formalki aitor tzen du autonomia-erkidegoen jarduna eta plan honen eta administrazio autonomikoek garatzen dituzten
jardunen arteko beharrezko osagarritasuna.
Ildo horretan, lankidetza-mekanismo sendoak ezarri eta garatu nahi
dira euskal administrazioaren eta Estatuko administrazio orokorraren
artean, eta errealitate horren erakusgarri dira jada garrantzi zientifiko
eta teknologikoa duten hainbat proiektu, hala nola par tzuergo bateratu
bat sor tzea neutroien espalazio-iturriari bultzada emateko.

2.1.3

FORU ALDUNDIAK

Euskadiko jarduera iker tzaile eta zientifiko oso batek kontuan hartu
behar du alor horretan eragina duten foru-erakundeek garatzen duten
zeregina, batez ere jarduera ekonomiko eta enpresariala sustatu eta
pizteko politiken bidez, betiere beren eskumeneko sektore-esparruetatik, eta arreta berezia eskainiz zerga-alorrari.
Euskadiko zientzia-, teknologia- eta ikerketa-jardueren planteamendu koordinatu batek ezin dio uko egin euskal erakundeek garaturiko
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jardueraren ikuspegi osoari, eta barne-lehia saihestu behar du eta
erakunde arteko lankidetza sustatu, neurrien osagarritasunarekin
eta proiektuen bultzada koordinatuarekin batera. Ildo horretan, erabakigarriak dira berrikuntza- eta ikerketa-jarduera sustatzeko neurri
fiskalak. 12
Puntu horretan aipatzekoa da Eusko Jaurlaritzaren (Industria, Merkataritza eta Turismo sailburua ordezkari duela) eta hiru foru-aldundien artean izenpeturiko akordioa, 2000-2003ko Ekonomia Sustatzeko Erakunde arteko Planaren esparruan (ESEP). “Sustapen ekonomikoaren
alorrean” esku har tzen duten erakundeen jarduerei buruz informatu
eta jarduera horiek koordinatu egiten ditu akordio horrek, betiere alor
hori zentzu zabalean ulertuta, berrikuntza, lehiakortasuna eta enplegua bilduta. Akordio horren arabera, “Ekonomia Sustatzeko Euskal Kontseilu” bat sor tzea biltzen da, eta kontseilu horri esleituko zaio Enpresa
Lehiakortasuneko eta Enpresa Berrikuntzako erakunde arteko koordinazioaren zeregin orokorra.
Azpimarratzekoa da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren
sailartekotasuna, eta, aldiz, ikerketak eta berrikuntzak eskaintzen dituzten ikuspegi ugarien eraginez, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako
Planaren kudeaketak arreta berezia eskaintzen die zenbait politika sektoriali, hala nola enplegu-alorretan garaturikoak (lanbide-heziketa,
etengabe prestakuntza, garatzeko bidean dauden sektoreetako enplegua, karrera iker tzailea, eta abar), nekazaritza, arrantza eta elikadura,
ikus-entzunezkoak, eta abar.
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2.2 Europako Berrikuntza Esparrua erreferentzia gisa
2.2.1 JARDUN-PRINTZIPIOAK
Duela sei urtetik hona, Europako Batzordea lanean ari da zientzia, teknologia eta berrikuntza erreferentzia-bektore izan daitezen Estatu Batuen, Japoniaren eta garatzeko bidean dauden ekonomia berrien aurrean; izan ere, herrialde horiek ez dira soilik laneko sektore
intentsiboetan lehiatzen, jakintzari buruzko sektore intentsiboetan ere bizkor egiten baitute aurrera, hala nola
Hego Korearen, Indiaren edo txinaren kasuan. Lehiaren mundializazio horren aurrean (Afrika gero
eta gehiago ari da atzeratzen), Europako aginEBren ustez zientzia,
tariek nolabaiteko kezka adierazten dute Estateknologia eta berrikuntu Batuen edo Japoniaren eta Europar Batatza funtsezko bektoreak
sun osoaren artean gero eta handiagoa den
dira lehiakortasuna sustahausturarengatik, hazkundeari dagokionez.
Lehiakortasuna galtze horrek, beste zenbait
tzeko
gai handirekin batera –hala nola bilakaera demografikoa, garapen iraunkorra edo klima-aldaketa– ilundu egiten du Europak munduaren aurrean
goresten duen ongizateko eta bizi-kalitateko eredua.
Lehiakortasun horrek aberastasunaren eta ongizatearen garapenarekin duen harremanaz jabetuta, Europar Batasunak gero eta garrantzi
handiagoa ematen dio lehiakortasunari eta berrikuntzari, bere agendaren ardatz gisa. Horien bien emaitza saltzeko ahalmena duten balio
erantsi handiko produktu eta zerbitzuen sorkuntza da, Europako merkatu bakarrari begira zein mundu osoko merkatuei begira. Zehazki
esanda, esparru arautzaile egoki bat egoteak, betiere berrikuntza pizten eta bultzatzen duen merkatu bakar bat eutsiko badu, Europako
Berrikuntza Esparru bat (EBE) baliatzea dakar zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren esparruan, bateratzea bultzatuko duen arautzea
dela medio, iker tzaileen mugigarritasunari, babes intelektualaren arloko araudiari eta abarri dagokienez.
Inoiz baino beharrezkoagoa da “thought in Europe” eta “made in Europe”
bikotearen markak Europako produktu eta zerbitzuak lehen lerroan jar tzea kalitatearen eta balio erantsiaren alorrean,
eta estandarren aitzindari izatea, negozio-nitxo beEnpresen,
rriak irekitzea ahalbidetzen dutenak, baita eskari
uniber tsitateen,
sozialei erantzutea ere. Horrenbestez, jakinzentro teknologikoen,
tzaren sorkuntzak, transferentziak eta aplikainbertitzaileen eta
zioak funtsezko garrantzia har tzen dute, eta
horiek nola gauzatu, horren baitan egongo da
erakunde publikoen arteko
Europar Batasunaren etorkizuna eta gerora
harremanak estutu behar

begira munduan izango duen posizioa, alde batetik egungo merkatuen
berrasmatzea ahalbidetuta, eta, bestetik, merkatu berriak sortuta.
Zientziak, teknologiak eta berrikuntzak hartu duten garrantzi gero eta
handiago hori jokaleku aldakorrean gertatu da, non hiru elementuek
ere bilakaera izan duten, ikuspegi bana-banako eta berezkotik zein hiru
diziplina handien artean, eta, horrenbestez, dagokien garapenaren arduradun diren agenteen artean. Jakintza-sareak eta -komunitateak
gero eta diziplinartekoagoak dira, eta jakintza konpartitu, garatu eta
pilatzen dute, ideiak gizarte osorako produktu eta zerbitzu berrietan
eraldatzea ahalbidetzen duen jakintza, alegia. Horrela, zentzu berezia
har tzen du enpresen, uniber tsitateen, teknologia-zentroen, inbertitzaileen, sustapen-agenteen eta abarren arteko harreman formalak
eta informalak estutzea, eta, bere aurreikuspenean arabera, EBk uste
du klusterrek garrantzi handiagoa har tzen dutela elkarrekintza horiek
ahalbidetu eta jokalekua eskaintzen dien gune gisa.
Gogo horrekin, 2000ko Lisboako Kontseilu Europarrak 2010erako Europa munduko jakintzaren sozietate aurreratuena bihur tzeko bere nahia
agertu zuen. 2005eko mar txoko Europako Kontseiluak, “2000ko martxoan Lisboan Europako Kontseiluak erabakiriko erreforma-programen
betetze-maila azter tzeko bitarteko ebaluazio-txostenean” oinarrituta,
erabaki zuen Lisboan mar txoko 2000an egindako kontseiluak harturiko
estrategia berrabiaraztea. Estrategia horrek Europar Batasuna jakintzan oinarrituriko ekonomia bihurtu nahi zuen, dinamikoagoa eta lehiakorragoa, hazkunde ekonomiko iraunkor baterako gai enplegu gehiagorekin eta hobeekin, eta gizarte-kohesio handiagoa baterako ere
bai, ingurumenaren errespetuaren barruan.
Harrezkero, lehiakortasunak eta berrikuntzak bidea egin dute, eta zenbait kasutan erreparoak eta iner tziak gaindituta Europan aurrera egiteko, indar programatikoa zein aurrekontu-indarra gehituz Europar Batasuneko politika publikoen multzoaren baitan.
Gauzak horrela, apurka-apurka, hainbat printzipio eta horien gainean
oinarritzen diren Europar Batasunaren berezko ekintza zein estatu kideei eginiko gomendioak eratu eta irmotu dira, berrikuntzaren, lehiakortasunaren eta hazkundearen alorrean.
Ikerketako eta berrikuntzako sistema publikoak aldatzeko eta sendotzeko
dira printzipio horiek (berrikuntza ez-teknologikoa barnean hartuta),
partenariotza publiko-pribatuak errazteko, aldeko lege-esparru bat bermatzeko, finantza-merkatuak sendotzeko, eta hezkuntza- eta prestakuntzasortzeko karrera profesional erakargarrietarako aukerekin13 .

dira egiazko jakintzasareak eratzeko
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Europar Batasunetik eratorririko proposamen berri horiek gidatzen
dituen ikuspegia eskaria Europako berrikuntzaren bideratzaile gisa
kontuan har tzean oinarritzen da.14 Esparru horietako europar politikek
eskaintza-politikak jorratu dituzte gehienbat, merkaturako potentzial
berritzailea duten ideien transferentzia bultzatu ez duten politikak,
alegia. Egoera hori dela-eta, norabide-aldaketa baten alde egin da,
behin betirako hautsiko dituena I+G+Bak EB osoan ezaugarritzat dituen ahuleziak.
Horretarako hainbat ekimen jarri dira mar txan —hala nola Europa INNOVA— hainbat ekintzaren bidez —hala nola plataforma teknologikoak
eratzea, ekimen teknologiko bateratuak edo berrikuntzako panel sektorialak—, helburutzat dutenak ikerketa- eta berrikuntza-jarduerak gehiago bideratzea ekoizpen-sektoreek identifikaturiko premietarantz, eta horiek eraman behar dute ekoizpen-sarea
jakintzan intentsiboagoak diren posizioetara. Era berean Jakintzaren Eskualdea ekimenek (ERA-NETak, eta PRO INNO) sendotu egin dituzte nazioz
haraindiko lankidetza-harremanak eta networEskaria, Europako
king harremanak estatuetako eta eskualdeeberrikuntzaren eragilea
tako agenteen artean esperientziak trukatzeko eta oinarri zientifiko-teknologikoko eta
berritzaileak diren ekimenak batera garatzeko
plataformak eratzearen bidez15.
Baina, agian, Europako esparruan I+G+Barekiko
konpromisoa 2006ko irailaren 13ko 502. Komunikazioan
(azkena) erakusten da beste inon baino nabarmenago, hezkuntzarako eta enplegurako berrikusiriko Lisboako estrategian, hain zuzen ere. Erretorikari amaiera ematen zaio komunikazio horretan, eta
bertan lider tza politikoaren eta irmotasunaren premia nabarmentzean
da, nolabaiteko inflexio-puntua baita, eta horren adierazgarririk nabarmenena 2007-2013rako aldirako finantza-esparrua da, aplikazioeremua Batasuneko estatuetara eta eskualdeetara aldatu beharrekoa
delarik. Berrikusiriko estrategia horrek hainbat elementu estrategiko
biltzen ditu:

tik sustatzeko gai dena eta etengabeko prestakuntza
azpimarratuz, ikasten ikasiz, batez ere zenbait arlotan, non prestaturiko lagunen defizitak etorkizuneko sektoreen garapena oztopatzen duen.
Esparru horretan, Europako Ikerketa EspaIker tzaileen mugigarrirruko (EIE) iker tzaileen mugigarritasuna, jakitasuna: jakintza sor tzeko
tearen diziplinen arteko ongarritze gurugakoetako bat
tzatua ahalbidetzen duena, zein ikerketa-talde
ugarietan parte-har tzea ahalbidetzen duena,
lehen magnitudeko faktore estrategiko gisa
ulertu behar da.

2.2.1.2

Barne-merkatuaren potentziala albait gehien aprobetxatzeko borondatea, betiere ikerketaren eta berrikuntzaren mekanismo pizgarri eta bultzatzaile gisa. Horretarako, lehia zailtzen duten oztopo guztiak ezabatu
behar dira, berrikuntzarako egokia eta aldekoa den merkatu bat edukitzeko. Bereziki, zerbitzuen sektoreak Europako ekoizpen-sarean duen
garrantzia kontuan izanda, beharrezkoa den ahalegina egin behar da
alor horretan, gaur egun lehiarekiko esposizioa txikiena duena baita,
eta, horrenbestez, pizgarri gutxiago jasotzen ditu berrikuntzarekiko.
Hori dela-eta, berrikuntza bere zentzurik zabalenean azpimarratzen da,
berrikuntza soil-soilik teknologikoaz haratago eta lehen lerrora gaineratuz antolamendu-berrikuntza, zerbitzuetako berrikuntza, eta abar.
Merkatu bakar hori edo Europako Berrikuntza Esparrua osatzeko funtsezko elementu bat Europar Patentea eratzea da, jabetza intelektuala
erregistratzea arintzen eta errazten duena, eta prozedura horri eraginkortasun handiagoa emango diona. Azken batean, egitura instituzional eta arauzkoa edukitzea da helburua, esparru erkide hori lortzeko baliagarria.

2.2.1.3
2.2.1.1

Hezkuntza-sistema integrala eta
egokia karrera iker tzailerako

Ikuspegi integral batetik bilduriko hezkuntza-sistema bat edukitzeko
premia planteatzen da, talentua eta sormena lehen heziketa-zikloeta-
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Europako Esparru Ekonomikoaren
aprobetxamendua

Ikerketako Europar Institutu bat sor tzea

2005ean aurkeztu zen lehen aldiz Teknologiako Europar Institutu bat
sor tzeko proposamen bat, Lisboako Estrategiaren erdiko berrikustearen esparruan.
Teknologiako Europar Institutua erakunde juridiko berri bat izango da,
hainbat kokagune dituela, eta Europa osoko unibertsitate-talde eta -de-
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partamentu onenak bilduko ditu esparru estrategikoetan.
Hezkuntza-, ikerketa- eta berrikuntza-agente bat izango da, esparru horiek integratzeko moduan egituraturikoa, eta horiek dira jakintzaren gizartearen oiBerrikuntza zentzurik
narriak, hain zuzen ere.

zabalenean sustatu behar
da, baita zerbitzuen sektorean ere

TEI Teknologiako Europar Institutua mundu
osoko ikasle, iker tzaile eta profesional onenak
eta talentu handikoenak erakar tzen saiatuko
da, enpresa nagusienekin batera lan egin dezaten jakintzaren eta abangoardiako ikerketaren
garapenean eta ustiaketan, ikerketa eta berrikuntza
oro har Europan kudeatzeko ahalmena gehituta.

Bi mailako egitura izango du: gobernu-batzorde bat, institutuaren ardatza
izango dena, eta jakintza-komunitateen multzoa, Europan zehar banaturikoak, diziplinaz gaindiko esparruetan jarduerak antolatuko dituztenak.
Alde batetik berrikuntza-kultura bat eta ikerketa- eta hezkuntza-arloko
espiritu ekintzaileari eta bestetik egungo premietara egokituriko antolamendu—eredu berri bat sustatzeko premiari erantzuten dionez, ez egungo ekimenek edo Europar Batasunean aurreikusirikoek, ez Estatuko unibertsitateek betetzen ez duten eginkizuna betetzen du TEIk.

2.2.1.4

2.2.1.5

2

Berrikuntzaren finantza-baliabideak

Berrikuntza finantzarioki bultzatu beharra eta aldi berean finantza-baliabide pribatuak mobilizatzea eginiko apustuetara —plataforma
teknologikoen bidez bistaraturikoak— bideratzeko moduan, baita Ikerketako Kontseilu Europarrak (IKE)
bermaturiko bikaintasunera bideratzeko moduan
Finantzaketaere. Erkidegoko funtsez hornituriko ekimenez
gain —hala nola I+Gko Erkidegoko 7. Esparru
bide berriak arrisku
Programa, Lehiakortasuneko eta Berrikunhandiko ikerketako eta
tzako Esparru Programa, adieraziriko platagarapen teknologikoko
forma teknologikoak edo teknologiako ekimen
proiektuetan inbertibateratuak— Lantaldeak, Europako Inber tsio
Bankuaren laguntzarekin, arrisku partekatuko
tzeko
finantza-bidea abiaraziko du inber tsioa bultzatzeko arrisku handiko ikerketako eta garapen teknologikoko proiektuetan, maileguak eta abalak emanda, bideraturiko funtsek aldi berean inber tsio pribatua
mobilizatuko dutelakoan. Ad hoc tresna bat ere diseinatu da enpresa
txiki eta ertainentzat, haietara arrisku-kapitaleko funtsak bideratze aldera, kudeaketa-arloko zerbitzu aurreratuak ematearekin uztartuz (JEREMIE funtsa, “Joint European Resources for Micro-to-Medium Entreprises). Arrisku-kapitalaren esparruari gagozkiola, Estatuaren laguntzen
esparrua berdefinitzen ari da finantzaketa-tresna horri dagokionez.
Azkenik, fiskalitatea ere alor egokia da berrikuntza bultzatzeko.

Jakintzen eta ideien beharrezko ongarritzea

Lankidetza-egiturak bultzatzeko konpromisoa, konexioa eta elkarreragite efektiboa sustatzen badute berrikuntza-esparruetan jarduten duten
agenteen multzoen artean (Europakoak, Estatukoak, eskualdekoak, nazioz haraindikoak, eta abar). Ildo horretan, klusterrak garatzea enpresen
eta horien eta gainerako agente zientifiko teknologikoen arteko tartea
gutxitzea, batez ere uniber tsitateari dagokionez, europar agendan agertzen da lehentasun handiarekin. EBk Teknologiako Europar Institutu bat
(TEI) sor tzea biltzen du jardun egituratzaile gisa lankidetzaren eta
enpresen eta eskaintza zientifiko teknologikoaren integrazio handiagoaren esparruan. Baina jardun-printzipio gisa lankidetza garatzea nazioz haraindiko lankidetzara ere hedatzen da, Europako estatu eta eskualdeen arteko baterako erantzukizuneko esparru batean eman
beharrekoa bakoitzarentzat bere eskumenen alorretik beharrezko ekintzak gara ditzan erreferentzia-esparru horrekin. Bereziki, 2007-2013ko
europar kohesio-politikak funtsak mobilizatuko ditu eskualde-berrikuntzaren alde, eta aldi berean estatu kideei eskatuko die horien zati garrantzitsu bat berrikuntzara eta jakintzara bideratzea.

2.2.1.6

Gobernuen zeregina

Azkenik, gobernuek “adibidearekin predikatzeko” duten ardura, zerbitzuen ematea hobetuz produktibitate, kalitate eta berrikuntzako irizpidepean, eta horretarako neurri handiagoan
zabaldu behar da Informazio eta Komunikazioaren
AdministraTeknologien (IKT) erabilera. Horrela, IKTen erabilzio publikoak
tzaile gisa jarduteaz gain, administrazio publikoak sektore horrengan trakzio-eragina
berrikuntzaren egiazko
izateko ahalmena du, merkatu zabalak sorbultzatzaile gisa jardun
tzen baititu horrelako produktu eta zerbibehar du bezero bakarra
tzuetarako. Haratago, merkatuak sor tzeko
den merkatuetatik
ahalmen hori esparru guztietara zabaltzen da,
eta, hortaz, erosketa publikoek eragin handia
dute merkatuetan, aprobetxatu beharrekoa. Gauzak horrela, administrazio publikoek handitu ahal eta
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behar dituzte berrikuntzarako pizgarriak administrazio publiko batek bezero bakar gisa jarduten duen merkatuetan. Monopsonioek —normalean joera berritzaileak geldiarazten dituzte— berrikuntzaren benetako
bultzatzaile gisa jokatu behar dute, eta horretarako administrazioak bezero argi eta zorrotz gisa jokatu behar du aldi berean. Ildo horretan,
merkaturatzearen aurreko erosketa publikoek, hots, I+Garen bidez
konponbideak bilatzea dakar tzatenek, oso zeregin garrantzitsua dute
zenbait herrialdetan —hala nola Estatu Batuetan—, eta Europan, aldiz,
ia ez da baliatu berrikuntza pizteko bide hori. Hainbat merkatuk —hala
nola ingurumena (eko-berrikuntza), garraioak, espazioa, ongizatea eta
kultura, eraikuntza eta abar— berrikuntzaren bultzatzaile gisa jokatu
ahal eta behar dute.

Estatuen bilakaera Berrikuntzaren Indize Sintetikoaren
arabera

ICELAND
SWEDEN
FINLAND
NORWAY

ESTONIA
LATVIA
DENMARK

LITHUANIA

UNITED
KINGDOM
NETHERLANDS

IRELAND

POLAND

GERMANY

BELGIUM

Elementu horiek guztiak bateratzea benetako paradigma-aldaketa da,
Europaren balioak zainduz berrikuntzarekin askoz ere konprometituriko
gizarte-egitura bat sortuko duena, zentzurik zabalenean.16 Paradigma
horrek ardatz gisa baliatzen dituen elementuak laburbiltzeko honako
elementu hauek dira aipagarriak: ondasun eta zerbitzu berritzaileen
merkatua, hobeto bideraturiko baliabideak, finantza-egitura berriak
eta per tsonen, kapitalaren eta erakundeen mugigarritasuna.

BASQUE COUNTRY

LUXEMBOURG CZECH REP
SLOVAKIA
AUSTRIA HUNGARY
SWITZERLAND
ROMANIA
SLOVENIA
FRANCE
ITALY
BULGARIA

SPAIN
GREECE

PORTUGAL

MALTA

Leading countries

Catching up

Averange performance

Losing ground

TURKEY

CYPRUS

© MERIT

Iturria: European Innovation Scoreboard 2005.

2.2.2 ESTATUEN BATERAKO
ERANTZUKIZUN BEHARREZKOA
Ezarririko bide horretan aurrera egiteko erantzukizuna ez dagokie soilsoilik Europar Batasunari eta haren erakundeei, eta, aitzitik, estatueta eskualde-arloko erantzukizuna ere bada nabarmen. Gauzak horrela,
ikuspegi horren asimilazio- eta nazioartekotze-maila desberdina ari da
izaten. Izan ere, zenbait herrialde baterako erantzukizun eta konpromiso zabala erakusten ari dira adieraziriko helburuarekin, eta irmo ari dira
aurrera egiten bide horretan. Bien bitartean, zenbait herrialdek ez
dauka helburu hori bere gain hartuta konpromiso-maila berarekin, eta
herrialde horiek Lisboako helburua lor tzeko bide gehien bete behar duten herrialdeak dira, hain zuzen ere.
Gauzak horrela, estatu kideek, erreformen plan nazionalak definitu dituzte Lisboako estrategia berrituaren babesean; Espainiaren kasuan,
erronka handiak ditu bere aurretik Europatik ezarririko igurikimenak
betetzeko.
Estatu espainolaren kasuan, bilakaeran atzerakada larria ikus daiteke,
Lisboako estrategian ezarririko helburuetatik urrun dezakeela dirudien
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atzerakada. Gauzak horrela, konpromiso garrantzitsua hartu da alderdi
ekonomikoari dagokionez atzerapen erlatiboko egoera bati aurre egiteko
eta, horrela, Europako instantziek markaturiko bidean berriz jar tzeko.
Ildo horretan Erreformen Programa Nazionala deiturikoa funtsezko
erreferentzia da Estatuko gobernuaren politika ekonomikoan oro har
eta politika industrialean bereiziki, 2005-2010 aldirako, eta Estatuak
Lisboako estrategiarekin duen konpromisoaren erakusgarri da. Bereziki, guztira dituen zazpi ardatzen artean bi dira hemen kontuan hartzekoak, zuzeneko eragina baitute 2010eko Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzarako Plan honen edukiengan. Honako hauek dira:
3. ARDATZA: Giza kapitala gehitzea eta hobetzea.
4. ARDATZA: I+G+Bko estrategia (INGENIO 2010).

2.2.2.1

Giza kapitala gehitzea eta hobetzea

“Giza kapitala gehitzea eta hobetzea” ardatzari dagokionez, bi gai
garrantzitsu dira azter tzekoak. Lehenik, zientziako, matematikako eta
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teknologiako goi-mailako tituludunen kopurua eta haien prestakuntzaren kalitatea hobetzeko premia adierazten da, betiere lider tza teknologiko eta zientifikoko posizio bat lor tzeko, produktibitatearen, aberastasunaren eta herritarren ongizatearen mesedetan.17 Bigarrenik,
prestakuntza iraunkorra hazteko premia azpimarratzen du, eta horretarako prestakuntza-eredua aldatzea dago aurreikusia, per tsonen bizitzan ikaskuntza ahalbidetuko duena 2010ean herritarren %12,5ek
etengabeko prestakuntza jaso dezan (2004an herritarren
%5,2k jasotzen zuen).

Zientzia eta
teknologiako tituludenen kopurua eta
haien prestakuntzaren
kalitatea gehitzea
ezinbestekoa da lider tza
zientifikora
heltzeko

Halaber, giza kapitalari buruzko arlo horretan
Uniber tsitateen Lege Organikoaren aldaketa
bultzatzen ari dira lege hori egokitzeko asmoarekin, betiere arau-ikuspegitik begiratuta, uniber tsitateek garatu beharreko jarduera iker tzailea indar tzeari egokitzeko, besteak
beste. Erreforma horren helburua zera da, Espainiako uniber tsitateak eraldaketa-bektore
bihur tzea jakintzaren gizartean erabat integraturiko ekonomia batean.

I+G+Bko alorreko jardun-programa berri horrek zazpi ministerio hartzen ditu eraginpean eta 2.800 milioi
euroko aurrekontua dauka. 2010ean I+G+Bra bideraturiko BPGaren %2ra iristea (ekarpen puLisboako helburuak
blikoaren %0,9) eta Europarekiko konbergenlortzeko baliabide
tziara hamabost urtean iristea ditu helburu.
publiko gehiago eta
Horretaz gain, I+G+Bko inbertsio pribatua suskudeaketa eta ebaluazio
tatu nahi da %55eraino iritsi arte, eta Espainia
Europako batez bestekora (%58) gerturarazi; guhobeak daude
txienez urtean 1.300 doktore txertatzera iristea
sektore pribatuan Torres Quevedo programaren
bidez 2010az geroztik eta ikerketa teknologikotik sorturiko enpresa teknologikoen sorkuntza-zifrak haztea gutxienez 130 enpresa berriko kopurua lortu arte 2010. urtean.
Aurreko helburu horiek lor tzeko baliabide publiko gehiago eta kudeaketa eta ebaluazio hobea baliatu ahalko dira, betiere jarduera estrategikoko hiru ildoren bidez: CENIT, CONSOLIDER eta Avanz@ Plana
INGENIO 2010 Programak I+G+Bari eman beharreko
bultzada

I+G+Bko estrategia (INGENIO 2010)

“I+B+Gko Estrategia (INGENIO 2010)” ardatzari dagokionez, arauerreformak biltzen dira, baliabideen kudeaketa, laguntzak baliatzeko
aukera eta kontratu publikoak arindu eta sinplifikatuko dituztenak.
Ekintza horiekin batera, politiken etengabeko ebaluazioa ere dago aurreikusia horien erreakzio-ahalmena gehitzeko, neurri handiagoan
egokituz ezarririko helburuak betetzera. Orientabide berri horren
adibide dugu Jarraipen eta Ebaluazioko Sistema Integrala (SISE) abiarazi izana, I+G+Bko Plan Nazionalaren ebaluazioaren esparruan ezarririkoa.
Jardun estrategikoei dagokienez, Zientzia eta Teknologiako Ministerio
arteko Lantaldeak Ingenio 2010 Programa aurkeztu zuen Estatuko gobernuaren I+G+Bko politikaren elementu nagusitzat.

Helburu handinahiak lortzea ahalbidetzen digu
3. Hobeto kudeatuak
eta ebaluatuak

I+Gra bideraturiko BPGaren %-a

2.2.2.2

2

2,0

2. Hiru ildo
estrategikotan
bideratuta:
AVANZA PLANA
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1. Baliabide gehiago
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INGENIO 2010
Aurreko joera

Iturria: http://www.ingenio2010.es/que_es/descripcion.html
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2.3 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako politikaren
ibilbidea Euskadin eta etorkizunerako jardun esparrua
Etorkizuna proiektatu aurretik, komeni da azken urteotan Euskadin berrikuntza-politikaren nondik noHerrialdea
rakoei buruzko atzera begirako azterketa txiki
dimentsio askotabat egitea, abiapuntu gisa autogobernuaren
riko politika batetik
berreskuratzea hartuta, gaur aldeko egoeran
berregitea, ez industriabagaude iraganean eginiko lanari esker baita; era berean, 2010ean gai izango garela
esparrutik soilik, baita giestrategia berri baten helburuak lor tzeko,
zartearen, kulturaren,
gaurtik aurrera egingo ditugun ahaleginen
azpiegituren eta abaarabera.

rren alorretik
ere
2.3.1

1980-1996: ESKAINTZA-POLITIKA

Hasierako kontrako testuinguru batean, euskal autogobernua
itzulitakoan, Euskadik politika egitearen alde egin zuen, eta herrialdea
dimentsio askotariko ikuspegi batetik berreraikitzearen alde, eta ez
industria-esparruan bakarrik, baizik eta maila guztietan (ingurumena,
gizartea, kultura, azpiegiturak eta abar), krisi larriko egoera bati aurre
egiteko. Enpresa-ikuspegitik begiratuta, industriaren birmoldaketak
eta lehiakortasun-maila handiagoak lor tzeak euskal enpresen maila
teknologikoaren premiazko hazkundea eskatzen zuten.
Zientzia eta Teknologiako Euskal Sistema baten oinarriak eraikitzeko
premiak markatu zuen aldi hori. Horretarako, agente zientifiko eta teknologikoak edukitzea zen beharrezkoa, ahalmen nahikoarekin gutxieneko oinarri batzuk ezar tzeko, herrialde osoa bultzatuko luketenak
etorkizun oparoko ekoizpen-ibilbidetarantz. Helburu horrekin, 1982an
sortu zen ikerketako tutoretzapeko erakundearen figura herrialdeko
zentro teknologikoentzat, 1986az geroztik EITE Euskal Teknologia Ikertegien Elkartean bildu zirenak. Tutoretzapeko zentro teknologikoak entsegu-laborategietatik eta zenbait industria-zentro eta prestakuntzaeskolaren inguruan dauden zerbitzuetatik sortu ziren. Ikerketa
generikoari eta industriari aplikaturiko proiektuen garapenari bideratuta zuen jarduera, Eusko Jaurlaritzaren laguntza irmoarekin. Gauzak
horrela, Industria Sailak zentro teknologikoei bideraturiko finantzaketa
1982an 1,18 milioi euro izatetik 1990ean 6,9 milioi euro izatera igaro
zen, zentro bakoitzarekin sinaturiko hitzarmenen bidez.
80ko hamarkadaren urteetan bultzaturiko politika teknologikoko jardunak enpresetako I+Gko unitateen sorkuntza, zabalkuntza eta mantentzea finantzatzera ere bideratu ziren. Ekintza egituratzailea horrekin
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batera, prototipoen fabrikazioa eta instalazio pilotuen eraikuntza,garapen teknologiko bateratuak, frogaketa-eragiketak, zabalkunde
teknologikoa, kalitatea, prestakuntza eta trukea eta I+Gko proiektu
jakinak babesteko ekintzak ere garatu ziren. I+G enpresarialeko laguntzak, aldiz, 1982an 0,95 milioi euro izatetik 1990ean 12,5 milioi euro
izatera igaro ziren, eta horietatik 8,9 milioi I+G enpresarialeko proiektuei zegozkien.
1990ean landu zen lehen plana, 1990-1992ko Estrategia Teknologikoko Plana (ETP) deiturikoa. Planak lehen aldiz definitu zituen lehentasun teknologiko nagusiak enpresa-lehiakortasuna hobetzeko.
Plana lantzeko, 1989an sortu zen SPRIren Estrategia Teknologikoko
eta Berrikuntza Unitatea (ETBU), eta hori genuen Eusko Jaurlaritzak
I+Ga bultzatzearekin loturiko programa eta jardueren kudeaketaren
arduraduna.
Metalaren eraldaketaren sektoreak euskal ekoizpen-sarean duen garrantzia kontuan izanda, horren ingu93-96ko
rukoak ziren ETPak biltzen zituen jarduerak. Hori
TIParen ustez,
dela-eta, kontuan harturiko arlo teknologikoak
prozesu sistemikoa da
une horretan garrantzi handiena zutenak ziren,
hala nola material berrien teknologiak, ekoizberrikuntza, eskaria konpen-teknologiak eta informazioaren teknolotuan hartuz lehentagiak. Zentro Teknologikoetara (ZT) bideraturiko
sunezko arlo teknolofuntsak 7,6 eta 6,7 milioi eurora iritsi ziren
gikoak definitzeko
1991rako eta 1992rako, hurrenez hurren, eta I+G
enpresarialera bideraturiko funtsak, aldiz, 14,7 eta
10,7 milioi eurora iritsi ziren, hurrenez hurren.
1993-1996ko Teknologia Industrialeko Plana (TIP) etorri zen ondoren. 1991-1995eko Politika Industrialaren Esparru Orokorraren jarraibideen ildotik onartu zen plan hori, eta Teknologiaren Euskal Kontseiluaren (TEK) jarraibideen arabera, kontseiluaren sorkuntza Eusko
Legebiltzarrak 1993an onartu zuela. Plan berriaren alderdi nabarmenenak hiru gai nagusitan laburbil daitezke:
1. Berrikuntza prozesu sistemiko gisa kontuan har tzea, I+G+Baren
ikuskera lineala gainditzen duena, inposatzen ari diren teoria berrien arabera. Berrikuntza-politikaren beharrezko eraldaketa dakar
horrek, non sistemaren agente guztien arteko eraginak lehenesten
diren (ingurune zientifikoa, teknologikoa, enpresariala, finantzarioa,
eta abar), eta lan-arlo guztien artean (ikerketa, garapen teknologikoa, ingeniaritza, marketina, merkataritza, ekoizpena, banaketa,
diseinua, eta abar).

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Erreferentzia esparrua

2. Kluster sortu berrien eskariak kontuan har tzea, haiei egiten baitzaie kontsulta planean bilduriko I+Gko proiektuen lehentasunezko
arlo teknologikoak definitzeko. Horrela, laguntza-lineak ezarri ziren, enpresen arteko zein horien eta zentro teknologikoen artean
lankidetza sustatzekoak. Hautaturiko arlo teknologikoak euskal
industriaren sektore tradizionalekin lotuagoak daudenak izaten
jarraitzen dute, hots, aurreko planean bilduriko teknologiak, horietan ingurumeneko teknologiak ere gaineratuta.
3. I+Gko proiektuentzako laguntzak I. motako proiektu
generiko gisa sailkatzen dira oraingoan (horiek dira
zentro teknologikoek proposatzen dituztenak),
eta II. motako proiektu generikoak (horiek dira
Zientzia eta Teknoklusterrek eskatzen zituztenak), non I+Gko
logiako euskal sistema
enpresa-unitateek zein I+G sektorialeko
zentroek eta uniber tsitateak parte har tzen
sendotzea eskari teknolozuten. I. motako proiektu generikoen kasuan,
gikoaren bultzadaren
jasoriko laguntzak 1993an 7,3 milioi euroko
bidez
izatetik 1996an 6,1 milioi euro izatera igaro
ziren. Bestalde, II. motako proiektu generikoak
1993an 3,2 milioi euro izatetik 1996an 7,4 milioi
euro izatera igaro ziren.
Garai horretako lehen mailako defizit gisa uniber tsitatearen indar eskasa ager tzen zaigu. Ikuspegi politiko-zientifikotik begiratuta, Hezkuntza Sailak eginiko lehen urratsek ekoizpen zientifikoa gehitzea zuten
helburu, batez ere uniber tsitate-sistemari zegokiona. Bereziki, ikertzaileen prestakuntzara loturiko jarduerak dira nabarmentzekoak, eta
ikerketa-proiektuetan duten parte-har tzea.

2.3.2

1997-2005: ESKARI
TEKNOLOGIKOAREN SUSTAPENA

1997-2000ko Zientzia eta Teknologia Plana (ZTP) 1996-1999ko Politika
Industrialeko Jarduneko Esparru Orokorraren barruan definitu zen. Aldi
horren ezaugarria zientzia eta teknologiako euskal sistema sendotzea
da, eta aldi berean programa-agendara gaineratzen da eskari teknologikoa sistematikoki sustatzeko premia Euskadiko enpresen eta ekoizpen-sektoreen aldetik.
Zientzia eta Teknologia Plana inflexio-puntua da Zientzia-TeknologiaEnpresa sistemaren multzoaren integrazioa handiagoa bilatzerakoan;

izan ere, alde batetik, jakintzaren sustapen orokorreko politikak eta batez ere uniber tsitateak eginiko ikerketa zientifikorako babesa integratzen
baititu, eta, bestetik, garapenaren sustapenjarduerak eta zentro teknologikoen berrikuntza teknologikoa enpresekin. Sistema zientifikoaren eta teknologikoaren integrazio hori
Hezkuntza Sailaren (politika zientifikoa) eta Industria Sailaren (politika teknologikoa) lankidetzari esker izan zen posible.
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97-00ko ZTPak jakintza sor tzeko politikak
eta berrikuntza teknologikoa sustatzeko jardunak uztar tzen ditu

Sailen arteko lankidetza hori bultzatze aldera, 1997an
sortu zen Euskal Teknologia Sarea, uniber tsitatea biltzen zuena,
eta adieraziriko Teknologiaren Euskal Kontseilua (TEK) zabaldu egin zen
uniber tsitatea eta Hezkuntza Saila bera biltzeko, eta Zientzia eta Teknologiaren Euskal Kontseilua (ZTEK) izena hartu zuen.
Horrela, planak, alde batetik, programa teknologikoak (horizontalak eta
espezifikoak) biltzen zituen, eta, bestetik, oinarrizko ikerketako programak,
horien onuradun nagusia unibertsitatea zelarik. Zientzia eta Teknologia
Planaren finantzaketa publikoa 64,2 milioi eurora iritsi zen 2000. urtean.
Zorionez, 2001-2004ko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planak
(ZTBP) Euskadi nazioartean herrialde zientifikoki eta teknologikoki
berritzaile gisa sendotzea du helburu, 1997-2000ko Zientzia eta Teknologia Planean bezalaxe izaera integratzailea atxikiz, Eusko Jaurlaritzaren hainbat sail eta erakunderen jardunak bilduta.
Integrazio-mailak modu kualitatiboan egiten zuen aurrera, planak bateratu egiten baitzituen lehiakortasunari eta ikerketari buruzko ikuspegi
berriak eta indartu egiten zituen horien osagarritasuna Eusko Jaurlaritzaren beste ekimen batzuekiko, hala nola Euskadi Informazioaren Gizartean Plana edo 3E 2010 Estrategia Energetikoa.
Ildo horretan, planak oinarrizko ikerketa bideratu gabekoaren aldeko
apustuari eutsi zion, eta funtsezko bost arlo ezarri zituen, dagozkien
programekin:
Lehiakortasun-arloa, hiru programarekin: materialak eta haien prozesuak, Diseinua, ekoizpena eta iraunaldia, eta Garraioa, logistika eta
mugigarritasuna.
Ingurumen eta energiako arloa, hiru programarekin: energia garbiak, Ingurumen-sistemaren iraunkortasuna eta ekonomia- eta gizartejardueren iraunkortasuna.
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Zientzia, teknologia eta berrikuntzarako politikaren bilakaera Euskadin

1980-1996
ESKAINTZA POLITIKA

1997-2005
ESKAINTZAREN ETA
ESKARIAREN POLITIKA
KONBINATUA

Z eta Tko Euskal Sarearen
egungo oinarriak eraikitzen dira

ZTBESa sendotzea eta enpresaeta gizarte-premietara bideratzea

2006-2015
EMAITZETARA BIDERATZEKO
POLITIKA
Enpresa-dibertsifikazioa,
Gizarte-lehiakortasuna

2015eko EUSKAL
ESTRATEGIA
06-09ko ENPRESA
LEHIAKORTASUNEKO
ETA GIZARTE
BERRIKUNTZAKO
PLANA

Sustapen
Ekonomikoko
Erakunde arteko
Plana 00-03
Informazio
Gizartearen Plana

Azpiegitura
teknologikoaren
garapena,
Babes-dekretua
Enpresetako
I+Gko
unitateen
bultzada

Estrategia
Teknologikoko
Unitatearen
sorrera (ETU)

Plangintza
Estrategiko
Teknologikoaren
hasiera (PET)

Industria
Politikako
1. Plana 91-95
Industria
Teknologiako
Plana 93-96

Industria
Politikako
2. Plana
97-00ko
Zientzia eta
Teknologia
Plana

RIS
RIS+

01-04ko
Zientzia,
Teknologia
eta Berrikuntzarako Plana

2010eko
ZIENTZIA,
TEKNOLOGIA
ETA BERRIKUNTZARAKO
PLANA
bioBASQUE 2010

nanoBASQUE 2015

PRAI

POLITIKA ZIENTIFIKOKO PROGRAMAK
1982

1990

1993

1997

2000

2004

2006

2013

Iturria: Eusko Jaurlaritza.

Informazioaren Gizartearen arloa, lau programarekin: IKT, enpresa
digitala, enpresa-gestio aurreratua eta administrazio digitala.
Bizi-kalitateko arloa, bost programarekin: osasuna, turismoa, kontsumoa, aisialdia eta kirola, eraikuntza eta kultura-ondarea, ekonomia
eta garapena, eta kohesioa eta gizarte-ekintza.
Baliabide bizien arloa, lau programarekin: bioteknologia eta teknologia farmazeutikoak, nekazaritzako eta arrantzako teknologiak, nekazaritza-elikagaien teknologiak eta naturaren kontserbazioa.
Nobedade eta inflexio-puntu berri gisa, Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzarako Planak honela definitzen zuen ikerketa estrategikoa:
haien alde Euskadin apustu egin zen garrantzi bereziko esparruetara
bideraturiko oinarrizko ikerketako jarduerak sustatzeko jarduna, zenbait teknologia bilduta, hala nola bioteknologia, nanoteknologia, mikro-

20

teknologia, mikroenergia edo errealitate birtuala. Horrela, jakintzan intentsiboak diren etorkizun oparoko
2001-04ko
sektoreetan diber tsifikatzeak aurrekaririk gabeZTBPak jakintzan
ko garrantzia hartu zuen plan honetan, eta,
intentsiboak diren etorhortaz, teknologia horietan iker tzaileak eta
kizuneko sektoreetan
teknologoak prestatzea zegoen aurreikusita,
diber tsifikatzea sustatzen
eskaintzaren ahalmenen garapena azpiegitudu, hala nola bioteknologia,
rak sortuta eta ekipamendu teknologiko aunanoteknologia, mikroerreratua eskuratzea, nazioarteko lankidetza
nergía edo errealitate
eta ikerketa, garapen, teknologia eta berrikunbirtuala
tzako proiektuetan parte-har tzea. Lan-ildo berri
horretarako, 38,44 milioi euro inbertitu ziren planaren iraunaldi osorako.
Zientzia,Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren aurrekontuak 2001ean
132,4 milioi euro izatetik 2004an 173,9 milioi € izatera igaro ziren.

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Erreferentzia esparrua

Azken batean, 1982an politika teknologikora bideraturiko 2,1 milioi
euroko kopurutik (1,2 milioi teknologia-zentroetarako eta milioi 1 I+G
enpresarialeko unitateetarako) 2004ko zientzia, teknologia eta berrikuntzarako politikara bideraturiko 173,9 milioi €-ko kopurura iritsi ginen.

ko sistema konplexua dela, atzeraelikadura-kiribilez beteta dagoela, eta
bertan berrikuntzaren zabalkuntzak aparteko garrantzia duela. Paradigma horrek sistema-ideiara garamatza, non agente guztiak lurralde-oinarri baten gainean integratzen diren; dena den, eskualdeko lehiakortasun-ereduak Michael Porter-en estiloarekiko modu alternatiboan
kontuan har tzea besterik ez dira eskualde-sistema horiek.

2.3.3

Orain gauden hirugarren etaparen erronka bigarren belaunaldia sendotzea da, eta hirugarren belaunaldian barneratuko gintuzketen zenbait ildo
eta ekimen seinalatzea. Trantsizio bat da definituta ez dagoen eredu
baterantz, eraikuntzan baitago, eta berrikuntzarekin berritzaile izatera
behartzen gaitu horrek. Oinarrizko ideia zera da, berrikuntzak eta hura
oinarritzen duen sormenak arlo guztiak iragazkortu behar dituztela, emaitza ekonomikoetan eragina duten gizarte bateko arlo guztiak, eta ez soilik
jabetza-eskubideei eta lehiari erreparatu, hori izaten baita normalena.

BERRIKUNTZA-POLITIKEN HIRUGARREN
BELAUNALDIRAKO BIDEAN

Ibilbide hori hiru etapatan laburbiltzen duen eta etorkizuneko elementuak aurreratzen dituen 2.3 grafikoan, elementu horiek politika teknologikoen edo berrikuntzakoen hiru belaunaldirekiko erlazionatuz interpreta
daitezke, politika horiek hainbat paradigmatan oinarritzen direlarik. 18
Lehenak berrikuntzaren ideia lineala du abiapuntutzat; laborategian
oinarritzen da eta ondoz ondoko urratsen bidez merkatu-aplikazio bihurtzen dira. Ikuskera horri dagozkion hainbat elementuk oraindik ere irauten dute diber tsifikazioko egungo politikan (adibidez bio moldekoak), nahiz eta zentro kooperatiboen diseinua, hasieratik enpresen presentzia
dutela, urrundu egiten den eredu linealetik. Argi dagoena zera da, kasu
jakin batzuk alde batera utzita, Estatu Batuak luzaroan ikono izan dituen
eta gaur egun beste zenbait sistema nazional deiturikoek bere eginiko
politika hori epe luzean porrot bete-betea dela izaera menderatzailearekin
eta ekoizpen-sektore guztiei oro har aplikatzeko moduan planteatzen
bada, hiru suposizio oso eztabaidagarritan oinarritzen baita:
• berrikuntzak merkaturako oinarrizko ikerketaren jardueren sekuentzia lineal bati jarraitzen diola;

Lorturiko arrakastek eta orain arte eginiko ahaleginak pizgarri izan behar dute ahalegin horiek areagotzeko, 2015eko emaitzak gaur egun
egiteko gai garenak baldintzatuko baititu.

2.3.4

2.3.4.1

2006-2009KO ENPRESA
LEHIAKORTASUNAREN ETA GIZARTE
BERRIKUNTZAREN PLANA
Lehiakortasun-jokaleku berriaren aurrean

Science push orientabide hori dela eta ez dela, Japoniak Estatu Batuak
gainditu ditu production pull orientabidearekin, eta teknologia azpimarratuz eta industriaren premietatik gidaturiko sistema batekin.

“2006-2009ko Enpresa Lehiakortasunaren eta Gizarte Berrikuntzaren
Plana”19 erreferentziako esparru programatiko gisa eredu lehiakor berri
bat ezar tzeko. Eredu berri egoki bat jakintzaren fluxuan oinarrituriko
ordena berri baten ondoriozko erronkei erantzuteko, ez bakarrik informaziokoa, berrikuntzakoa, ez bakarrik teknologikoa; eta lankidetzakoa,
ez bakarrik lehiakoa. Errealitateari begiratzeko modu berri baten aurrean gaude, beraz. Eskasiaren kontzeptuan oinarrituriko ortodoxia
ekonomiko tradizionalaren aurrean, jakintza nagusi duen paradigma
berri horretan, jakintzak zabal-zabal egiten dio aurre printzipio horri,
mugagabe ugaritzen baita, eta zenbat eta gehiago erabili, orduan eta
gehiago hedatzen da.

Hori dela-eta, bigarren belaunaldiaren paradigmak aldarrikatzen zuen
garapena eskariari eta ekoizpenaren premiei bideratu beharrekoa zela,
non lurraldeetako klusterrek zeregin nagusia duten, eta onartu beharre-

Testuinguru horretan, 2006-2009ko Enpresa Lehiakortasuneko eta Gizarte Berrikuntzako Plana aukera paregabea bihur tzen da modu eztraumatikoan erantzuteko euskal gizarteak eta ekonomiak aurre egin

• produktu berriak zabaltzeko aldi luzea dagoela, nahikoa denborarekin olatualdi berri bat agertu arte, lehia-abantaila galdu baino lehen; eta,
• lurraldean gauzaturiko antolamendu- eta gizarte-ahalmenak ez direla garrantzitsuak lehiakortasunerako.
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beharreko egiturazko aldaketen multzoari, “Bigarren Euskal Eraldaketa” deritzon horretan (Europan paradigma-aldaketa deituko zaio).
Horretarako, lehiakortasun-eredu bat biltzen du, bost arlo handitan oinarriturikoa:
Jardun-arda tza nagusiak. Hiru jardun-ardatz handi biltzen ditu,
hala nola balioak eta per tsonak ereduaren erpin nagusi gisa, berrikuntza produktibitate-kuota hobeak lor tzeko bitarteko gisa eta horrela
gure herrialdearen lehiakortasuna hobetzeko, eta dimentsioa eta
enpresa taldeak ekonomia globalean presente egoteko formula
gisa.

Industria-sektorearen zeregin estrategikoa
aitor tzeaz gain, helburuak erabat lotuta daude berrikuntzarekin lehiakortasun-erreminta
gisa, eta konbergentzia teknologikoarekin,
biak ere plan honekin estu erlazionaturiko alderdiak.
Helburu estrategikoak 2009

>= Egungoa
EB 25 120,7

Klusterren, eta merkataritzako eta turismoko estrategiak. Jardunen multzoan izan beharreko zeharkako ikuspegiaz gain, jarduerasektore jakin batzuen berezitasunetarako egokiak diren ekimen espezifikoak biltzen dira.
Beharrezko baliabideak. Ikuspen sistemikoa eta integrala eskaintzen du enpresen premiei buruz haien lehiakortasuna hobetzeko, baliabideak erabiltzeko aukera gaineratuz askotariko alorretan, hala nola
lurzorua baliatzeko aukera, politika energetikoa (3E-2010 Plana), finantzaketa eta politika fiskala.

2006-2009ko
Enpresa Lehiakortasunaren eta Gizarte
Berrikuntzaren Planak
berrikuntzaren kontzeptua
zabaltzen du, antolamenduko
eta marketineko
berrikuntza bilduz,
teknologikoaz
gain

EKONOMIAREN
PRODUKTIBITATEA

2009
UB 25 127

ENPRESA
LEHIAKORTASUNA ETA
GIZARTE BERRIKUNTZA

INDUSTRIAREN
INDARRA

KONBERGENTZIA
TEKNOLOGIKOA ETA
BERRIKUNTZAKOA

=> Egungoa
BPGa 28,6

>= Egungoa
I+Ga eta Indizea

Enplegua 246 milako

Euskadi 1,43 eta 0,44
EB 25 1,86 eta 0,42
EB 25 1,9 eta 0,6

Antolamendua eta eredua garatzeko laguntza. 2006-2009ko Lehiakortasuneko eta Gizarte Berrikuntzako Plana gauzatzearen norabide
egokia eta lider tza bermatzen duen gobernantza biltzen ditu.
Koordinazioa eta lan bateratua beste politika batzuekin. Lehiakortasunaren gain eragina duten alderdien ikuspegi sistemiko eta
integrala sendotze aldera, Planak biltzen ditu zenbait alderdi, Industria,
Merkataritza eta Turismo Sailaren zuzeneko erantzukizunaren pean ez
egonda ere, zuzeneko eragina dutenak lor tzen duen eraginkortasunmailaren gain, eta alderdi horiek biltzen ez badira, lehiakortasuna murriztuta gera daiteke erakunde barruko edo erakunde arteko lankidetzarik eza dela-eta.
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2.3.4.3 Berrikuntza lehiakortasunaren
ardatz nagusi gisa
Berrikuntzak eredu lehiakor berrian har tzen duen zentraltasuna garrantzi handiko bi gai ekar tzen ditu atzetik, hala nola emaitzetara bideratzea eta berrikuntzaren kontzeptuaren nondik norakoa, zentzurik zabalenean biltzeko asmoz.

2.3.4.2 Lehiakortasun-planaren helburuak

Emaitzetara bideratzeari dagokionez, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren produktibitatea areagotzea
da helburua, hau da, adieraziriko hiru eremuetan
bilduriko jardueren ondoriozko outputak.

Kontsiderazioak kontuan izanda, eta laburbilduz, Enpresa Lehiakortasuneko eta Gizarte Berrikuntzako Planak herrialdeari buruzko hiru helburu estrategiko handi planteatzen ditu.

Berrikuntzaren nondik norakoari dagokionez,
garrantzi handiagoa eman nahi zaie orain
arte arreta txikiagoa izan duten alorrei, hala

Gaur arte
jakintza sor tzera
baliabide ugari bideratu
dira, eta jakintza hori
bideratzeko gai izan behar dugu baliabide berriak sor tzeko

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Erreferentzia esparrua

nola antolamendu-berrikuntza, marketineko berrikuntza, eta produktuko edo prozedurako berrikuntzaz haratago doazen aplikazio-eremu
berriak, kontuan izanda alor horiek izan dituela batez ere erdigune
kontzeptu horrek gaur egun arte.
Bi kasuetan ere, nabarmen geratzen da ikuspegi berri baten premia, jardun-ereduko eraldaketa sakon bati loturikoa, non agente guztiek bi sentsibilitateak barneratu behar dizuten, eta sustapen publikoko tresnak, aldiz, egokitu beharra daukate adieraziriko emaitzetara bideratze hori zein
berrikuntza zentzu zabal batean kontuan hartzea erraztu eta bultzatzeko.
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2006-2009ko Enpresa Lehiakortasuneko eta Gizarte Berrikuntzako
Planak azpimarratu nahi duen eredu lehiakor berriaren nabarmentzekoa den beste alderdi bat zera da, jakintzaren azterketaren eta
ustiaketaren gizarte- eta harreman-arloa. Horretarako, honela definitzen da berrikuntza-sistema: erakunde eta agente instituzional eta
enpresarialen multzoa, betiere esparru geografiko jakin baten barruan, beren artean elkarreragiten dutenak baliabideak esleitzeko
jakintzak sortu eta zabaltzeko jarduerak egiteari, jakintza horien gainean garapen ekonomikoa bultzatzen duten berrikuntzak oinarritzen
direlarik.

Euskal Berrikuntza Sistema

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

Jakintza
aplikatzea

K
na one
x
z
sarioart ioa
ee eko
kin

a
xio o
ne ek
Ko ioart kin
z
na saree

pertsonak eta
gizartea

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

Jakintza
sortzea

Berrikuntzarako euskarria
• Administrazioa
• Berrikuntzaren Euskal
Agentzia
• 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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3. Diagnostikoa

Diagnostikoa
3.1 Abiapuntua
Kontestualizazio geografiko eta denborazkoaren ondoren, Euskadin
zein abiapuntutan dagoen adieraztea dagokio orain, betiere adieraziriko bost gai handi horiei dagokienez, Europako, Espainiako eta Euskadiko gobernuaren lehentasunen artean daudenak munduko konkurrentziari aurre egiteko 2010era bitarteko ikuspegian. Honako hauek izango
dira bost gai handi horiek:
Giza kapitala: sormena, etengabeko prestakuntza eta jarduera ikertzailea sustatzea.
Merkatua: Europa, aukerez beteriko esparrua, berrikuntzarako
egokia.
Askotariko berrikun tza: aniztasuna berrikuntzarako esparruak
ugaritzearen zerbitzura.
Kapital finantzarioa: baliabide publiko eta pribatuen mobilizazioa
berrikuntzaren alde.
Gobernua: berrikuntzaren bideratzailea eta berritzailea gizarte
osoan.
Azterketa horrek, Euskadin berrikuntzaren diagnostiko zorrotza egitea
helburutzat ez duenak 20 , modu berean ahalbidetuko du posizio erlatiboa egiaztatzea EB-15 eta EB-25 osatzen duten estatu guztien, Estatu
Batuen eta Japoniaren aurrean .21
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3.1.1

GIZA KAPITALA: SORMENA,
ETENGABEKO PRESTAKUNTZA ETA
JARDUERA IKERTZAILEA SUSTATZEA

Per tsonak dira aktibo nagusia Europak arrakastaz burutu dezan Lisboako estrategia. Zenbait gaitasun eta jarrerari ezinbestekotzat irizten
zaio ezarririko bidean aurrera egiteko. Honako hauek dira nabarmentzekoak nahi diren ezaugarri nagusien artean.

3.1.1.1

Berrikuntzaren kultura

Zientzia eta teknologiarekin loturiko gizarte-sentsibilitatea nahiko txikia da Europar Batasun
osoan. Horrela, adibidez, informazio-maila askoz ere handiagoa da kirol-arloan aurkikuntza
Berrikuntzaren kulturazientifiko eta teknologikoei dagokienez baino.
ren aldeko gizarte-senEstatu espainol osoan egoera EB-25en batez
tsibilitatea gehitu
besteko egoeraren azpitik dago.22 2005ean
behar da
herritarren %53 ez zen informatzen zientziarekin loturiko gaiei buruz edo modu oso marjinalean egiten zuen, eta Europak kolektibo horretarako zuen batez bestekoa, aldiz, %40era iristen zen.
Estatuari gagozkiola23, Euskadi (%12) azken tokian agertzen da zientzia eta teknologiari buruzko dokumentalak ikusten dituztela aitor tzen duten herritarrei dagokienez, eta Aragoin, aldiz, %40k aitortzen du, eta Katalunian edo Madrilen %30ek. Zientziaren balioespen
orokor batek Euskadin Estatuaren batez bestekoaren barruan kokatzen
du, euskaldunen %47k egiten baitu balioespen positiboa, nahiz eta zientziaren eta aukeren arteko erlazioa balioesterakoan, Euskadi den, Galiziarekin batera, bien arteko erlazioa gutxien nabaritzen duen autonomia-erkidegoa. Baikortasunik eza hori zientzia-eta teknologia-arloan
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ere gertatzen da, baita gaixotasunak sendatzeko duten ahalmenari
buruz ere, Estuaren batez bestekoaren azpitik dauden balioespenekin,
Nafarroarekin eta Kantabriarekin batera.

3.1.1.2 Bigarren mailako ikasketak
dituzten herritarrak
Euskadi Europar Batasuneko herrialde aurreratuenen maila berean
dago amaituriko bigarren mailako ikasketak dituzten herritarrei dagokionez, (%81,1 2005ean), Europar Batasunaren batez bestekoa (%73,8)
baino handiagoa eta Alemaniaren edo Frantziaren aurretik, besteak
beste.

3.1.1.3 Goi-mailako hezkuntza duen jendea

Giza kapitala da Europaren aktibo nagusia Lisboako helburuak lor tzeko

3.1.1.4

Gaitasun handiko jendea (goi-mailako hezkuntza duen jendea) baliatzeko aukerari dagokionez, 25-64 urteko segmentuari gagozkiola,
Europako batez bestekoaren zer txobait gainetik dago Euskadi, jendearen %26,0 goi-mailako hezkuntzarekin 2005ean, eta Europako batez bestekoa, aldiz, %23,1.

“Global Entrepreneurship Monitor 2005” azterlanak 24 horri buruzko oso
informazio esanguratsua ematen digu.
2005ean euskal herritar helduen %5,4 zegoen sartua sortze-fasean dauden enpresen kudeaketan, hau da
enpresa sortu berrietan eta gehienez 42 hileko
jarduera duten enpresetan, eta zifra hori gure
ingurune hurbilenean ematen den zifraren oso
Euskal berrikuntza-sisantzekoa da (Espainia %5,65, Frantzia %5,35,
tema osoan errotuko den
Alemania %5,39), baina kontrastean dago
beste zenbait herrialderenarekin, Irlandarekin
espiritu ekintzailea
edo Erresuma Batuarekin, besteak beste
(%9,83 eta %6,22, hurrenez hurren. Per tsona
ekintzailearen profila 35-45 urteko adina duen
gizona da, ikasketa-maila aurreratuarekin eta hilean
1.200 eurotik gorako errenta duena.
Azpimarratzekoa da kasurik gehienetan (%65) enpresa-proiektua ez
dela berritzailea eta %80an ekoizpena ez da esportaziorako, eta hori
bereizketan gutxi oinarrituriko lehia-mailen adierazgarri da, baita gehienbat toki-merkatuetan zentratuta egotearen adierazgarri ere, eta
alderdi horietan Euskadi gutxi-asko bat dator ELGEko herrialdeekin.

3.1.1.5 Uniber tsitate-sistemaren inber tsioa I+Gan
2005ean I+Gan sistema zientifiko-uniber tsitarioak (HERD) eginiko ahalegina BPGaren %0,25era iristen zen, Europako eta Espainiako batez
bestekotik urrun.

Jende ekintzailea

Jakintza transferitu eta aplikatzeko ahalmenaren erakusgarri onenetakoa den elementuetako bat gizartearen espiritu ekintzailean datza.
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Osagarri gisa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko
(ZTBES) langileen kualifikazioa hobetu behar da, horien arteko oso ehuneko txiki batek baitu doktore-titulua. Gauzak horrela, sarera atxikiriko
13 zentro teknologikoetatik bakar batek soilik har tzen du doktore-titulazioa duen iker tzaileen ia %30 (Saretek 2004 Inkesta).

3.1.1.6 Zientzia eta teknologian
tituludunak

Euskadik
iker tzaile-masa
handia badu ere, haien
mugikortasuna gehiago
sustatu behar da bikaintasun zientifikoko maila
altuenetara
iristeko

Euskal berrikuntza-sistemak hornitzeko baliatuko dituen zientzia eta teknologian prestakuntza duten graduatu berrien proportzioak oso
balio handia du: 2004an zientzia eta teknologiako karreretan titulaturikoen maila %26,1 iritsi zen, eta horren arabera, Europar Batasuneko
herrialderik aurreratuena da Euskadi, Europako
batez bestekoaren (%12,7) oso gainetik.

Doktoreen eskasia hori euskal uniber tsitate-sisteman ere gertatzen
da, bertako hirugarren zikloko doktoregaiak ikasleen %4,48 baitziren
2004/2005 ikasturtean (EIN); datu horiek kontrastean daude Madrilgo
Uniber tsitate Autonomoari dagozkion datuekin (%11,73) edo Bartzelonako Uniber tsitate Autonomoari dagozkion datuekin (%9,11).
Dinamismo handiagoa behar duen beste elementu bat zera da, ikertzaileen mugigarritasuna. Egunetik egunera agenteentzat garrantzi
handiagoa har tzen duen aktiboa da mugigarritasuna, baina batez
ere ikerketa-zentro zientifiko-teknologikoei dagokienez. Bultzatu beharreko mugigarritasun eskasa erakusten dute datuek gaur egun
arte. 2004an, esaterako, Euskadiko zentro teknologikoetan harturiko iker tzaile atzerritarren kopurua 22 izan zen, eta atzerrian bi hi-

3.1.1.7 Iker tzaileak
2005ean Euskadiko I+Gko langileak %13,1era iristen ziren biztanleriarekiko eta iker tzaileak, aldiz, %8,2ra (horietarik %35 emakumeak ziren), eta Espainian eta EBn lorturiko ehunekoen oso gainetik dago
ehuneko hori.

Euskadiko I+Gko langileen bilakaera jakintza-arloen arabera

Gizarte-zientziak
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labetetik gorako egonaldiak egin zituzten euskal iker tzaileak 28 izan
ziren.
Gaur egun arte iker tzaileen arloan izaniko bilakaeraren bidez ikus daitekeenez, zientzia eta teknologiako euskal sistemak izaera
teknologikoa du nabarmen. Gauzak horrela, ingeniaritzari eta teknologiari buruzko arloetatik datozen
BerrikunI+Gko langileak %65era iristen dira, eta diziplitzarako egokia den
na zientifiko guztiek gainerako %34a har tzen
zuten.
merkatu gisa ikusi behar

da Europa, non Euskadik
bere posioa hartu behar
duen, lehia-abantailen
bila

Bestalde, uniber tsitatera iker tzaile berriak
inkorporatzeak %1,7ko batez besteko urteko
hazkundea izan du, eta euskal berrikuntza-sistema osoak, aldiz, %8,8, 1994-2001 aldiari gagozkiola. Finlandian uniber tsitatean iker tzaileek
izan duten urteko hazkundea %12ra iritsi da aldi
berean.
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Merkatu handi horren indarra, bere dimentsio guztietan neurtuta, Euskadik
merkatuetan ekartzen dituen outputen balioespenekin baino ezin da neurtu. Dena den, diagnostikoak ez du ahalbidetzen merkatuen irekitze-maila
balioestea, baina, aitzitik, parametroak eskaintzen ditu, haietan oinarrituta
Euskadik merkatuetan duen parte-hartzea intuitzeko.

3.1.2.1 Berrikuntza-gastua
Euskadiren berrikuntza-gastua 2.162 milioi
eurora iritsi da 2005. urtean, hots, %3,8 BPGarekiko, eta ia bikoiztu egiten ditu estatu espainolaren zifrak kontzeptu horri dagokionez.

Euskadik
goi-teknologiako
esportazioen ehunekoa
gehitu behar du herrialde
liderren parean egoteko,
hala nola Irlanda edo
Luxenburgo

3.1.2.2 Europako Esparru Ekonomikoa
Produktu berriak merkaturako

3.1.1.8

Etengabeko prestakuntza

Jakintzaren sozietatea etengabe ideia eta ahalmen berriak ikasi nahi
duen edo etengabeko prestakuntzako jardueretan parte hartu nahi
duen jendearekin hornitzen da. Euskadin biztanleriaren %4,9k egiten
ditu prestakuntza etengabeko jarduerak, eta balio hori Europako Erkidegoaren batez bestekoaren (%11) oso azpitik dago, eta herrialde liderretatik oso urrun (%34,7 Suediaren kasuan eta %29,1 Erresuma Batuaren kasuan).
Azalduriko datuek erakusten dutenez, lehentasun gorena eman behar
zaio giza kapitalari planteaturiko erronkei erantzuteko beharrezkoak
diren jarrerei eta gaitasunei dagokienez.

3.1.2 MERKATUA: EUROPA, AUKEREZ BETERIKO
ESPARRUA, BERRIKUNTZARAKO EGOKIA
Europako Esparru Ekonomikoa, Europako Ikerketa Esparrua eta Europako Berrikuntza Esparrua aprobetxatzea argi eta garbi dago emaitzak
lor tzera bideratua, merkatura bideratua, azken batean.

2006ko merkaturako produktu berrien salmentak euskal enpresen negozio-zifraren %1,6 dira; EBren batez bestekoaren (%4,75) azpikoa zifra
da hori eta, besteak beste, Eslovakiatik eta Portugaletik urrun dago,
(%12,8 eta %10,8, hurrenez hurren).
Produktu berriak enpresarako
2006an enpresarako —eta ez merkaturako— produktu berrien salmentak enpresa-fakturazioaren guztizkoaren %4,2 izan dira Euskadin,
eta EBren batez bestekoaren (%6,73) azpitik dago zifra hori. Portugal
edo Alemania nabarmentzen dira arlo horretan, besteak beste (%15,1
eta %10 hurrenez hurren).
Goi-teknologiako produktu-esportazioen ehunekoa
Euskadi goi-teknologiako produktuen ehunekoa gehitzeko gai izan da,
esportazioen guztizko bolumenarekiko, eta laurogeita hamarreko hamarkadako hasierako %0,8tik 2003ko %6,9ra igaro gara, azken urteetan jaitsiera txiki bat izan bada ere, 2006ko %4,3ra.
Aurrerapen esanguratsu hori gorabehera, Europako batez bestekotik
(%18,4) urrun dago, baita Irlandako eta Luxenburgoko batez bestekotik
ere, besteak beste, %30 ingurukoa baitute. Maltarena da kasu berezia,
goi-teknologiako produktu-esportazioen %55,9arekin.
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Erdi-goiko teknologiako eta goi-teknologiako manufakturasektoreetako enplegua

ekonomian politika teknologikoen diseinuan eta aplikazioan zerbitzusektoreak izaniko ahazte nabariaren ondorio da hori.

Euskadik indarra erakusten du erdi-goiko maila teknologikoko manufaktura-sektoreetan, eta hirugarren postua du EBn enplegu-mobilizazioari dagokionez.

Hori horrela, goi-teknologiako zerbitzuetako enplegua %3,4 izan da
Euskadin 2005ean, EBn posizio onena duen herrialdetik urrun, baina,
hala ere Europako batez bestekoaren (%3,19) zer txobait gainetik.

Dena den, erdi-goiko teknologiako eta goi-teknologiako sektoreak batera kontuan hartuz gero, 2006ko enplegua %10,1 izan da; Europako
batez bestekoaren (%6,66) gainetik dago, eta Alemaniak soilik gainditzen du (%11,43).
Azterketa berri batek Euskadiko enpleguaren %36 jakintzan intentsibotzat harturiko sektoreei esleitzen die, Europako zenbait eskualdetatik
urrun oraindik ere, hala nola Stockholm (%58,6) edo Londres Handia
(%57,73).25
Enplegua goi-teknologiako zerbitzuetan
Ideia oker baino oso zabalduriko bat baztertu beharra dago, hots, zerbitzuek ez dutela zertan berritu, edo berrikuntza industriaren ondorioa
dela. Jarduera ter tziario askorentzat berrikuntza teknologikoa faktore
funtsezkoa eta bereizgarria da haien posizio lehiakorra zehazteko. Sektore finantzarioa, softwarea garatzeko zerbitzuak, ingeniaritza, diseinua, eta abar, dira horren adierazgarri garbiak. Azpimarratu beharreko
elementu gehigarri bat zera da, zerbitzuen sektoreko eta, batez ere,
enpresentzako zerbitzuen sektoreko garapen teknologikoko maila erabakigarria dela industriarentzat eta enpresa sare osoarentzat.
Baina horretaz gain, zentzu zabalagoan ulerturiko berrikuntza, hots,
berrikuntza ez-teknologikoa barnean hartuta, funtsezkoa da, azken horiek garrantzi itzela baitute zerbitzu-sektorean.

Jarduera
ter tziarioak Euskadin gero eta indar
handiago badute ere,
berrikuntzako ahalegin
trinkoagoa egin behar
da sektorean
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Edozein kasutan ere, auzi erabakizuna izaten
jarraitzen du zerbitzu-sektoreko berrikuntzak
Euskadin. Zerbitzu-sektoreak ekonomian indar erlatiboa irabazi badu ere, berrikuntzan
duen gastua industria-sektorekoaren erdia
da, eta enpresa berritzaileen ehunekoak,
Estatuko batez bestekoa baino zer txobait
handiagoa bada ere (%18 batena eta %14
bestearena), ez da EBkoaren erdia izatera ere
iristen. Europa osoan eta, oso bereziki,euskal

3.1.2.3 Europako Berrikuntza Esparrua eta
Europako Ikerketa Esparrua
EPO patenteak
Enpresek produktu berriak garatzeko duten ahalmena funtsezkoa da
bere lehia hobetzeko jakintzaren ekonomia globalean. EPO (Patenteen
Europako Bulegoa) patenteen eskaera Euskadin, 29 patenterekin milioi
biztanleko 2005ean, urrun dago eskualde aurreratuenekin alderatuta
(Alemania da horien artean nabarmentzekoa 312rekin), eta Europako
batez bestekoaren (136,7 2006an) azpitik, neurri batean ekoizpen-egiturarengatik berarengatik, goi-teknologiako intentsitate-sektoreen indar gutxirekin, eta baita ere kultura patentatzailerik ezak eta jabetza
intelektuala behar bezala babesteak dakar tzan abantailak ez jakiteagatik.
USPTO (Patente eta Marken Ipar Amerikako bulegoa)
Euskadiko milioi biztanleko USPTO biztanleen patenteen eskaerak
7,9ra iristen ziren 2005ean. Horretaz gain, euskal enpresek patenteen
%80 daukate eskatzaileko, partikularrek %19 eskatzen dute eta agente zientifiko-teknologikoek gainerako %1a.
Patente tradikoak
Euskadiko patente tradikoen eskaerak 13,1era iristen dira milioi bat
biztanleko. Euskal enpresek patenteen %82 daukate, partikularrek
%14 eskatzen dute eta agente zientifiko-teknologikoek gainerako
%4a.
Erkidegoko marka berrien kopurua
Erkidegoko marka berrien kopurua Euskadin 368 da 2006rako, eta zifra
hori Europar Batasunekoaren gainetik dago, hots, 100,7. Luxenburgok
datu askoz ere handiagoak ditu, 782,7ra iristen baita 2006an.
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Erkidegoko diseinu berrien kopurua
2006an Erkidegoko diseinuen maila Euskadin 268ra iristen da
milioi biztanleko, eta zifra hori Estatuaren batez bestekoaren (106,2) eta EB-25en batez bestekoaren gainetik dago, hots, 110,9 2006rako. Luxenburgoren
kasua da nabarmentzekoa, 377,6 diseinu baitiBerrikuntza-sistetu milioi bat biztanleko.

maren agente guztien
arteko lankidetza funtsezkoa da berrikuntza
abiarazteko

Horren ildotik I+Gko jardueren guztizko gastua BPGaren %1,43 izan zen
2005ean (ia 825 M€ termino absolutuetan). Estatuaren batez bestekoaren gainetik dago maila hori (%1,13 2005ean), nahiz eta oraindik
nahiko tartea baduen europar mailekiko (EB-25 = %1,90 2004an) eta
Bar tzelonako Helburuaren erdibidean dagoen (%3 2010ean).
EBko herrialdeen, Japoniaren, AEBen eta Europako eskualde liderren GERDa (2004)

Argitalpen zientifikoen kopurua

Euskadiko argitalpen zientifikoen kopuruak
erakusten duenez, produktibitatea txikiagoa da
egokitu beharko litzatekeena baino Estatu osoan
iker tzaileek duten indarra kontuan izanda. Horrela,
euskal iker tzaileak 2005ean Estatuko iker tzaileen %7,4
dira, eta Estatuak guztizko argitalpenen %4,3 baino ez du egiten, beste
hainbat erkidegoren atzetik, hala nola Madril (%28,5) edo Katalunia
(%20,3). 2001etik 2005era bitarte, Euskadin, argitalpen zientifikoen
kopurua nazioarteko zabalkundea duten aldizkarietan urteko eta hamar
mila biztanleko 5,5 izan zen, hots, hamabigarren postua Estatuko erkidego guztiak kontuan hartuz gero. Espainiako aldizkarietan argitaratzeari dagokionez, zor tzigarren lekuan dago, 0,99 dokumentuko emaitzarekin.

3.1.3

3

ASKOTARIKO BERRIKUNTZA

Berrikuntza gehien eta hobekien aktibatzen duen alderdietako bat ahalmenen, trebetasunen, diziplinen eta jakintza-arloen beharrezko ongarritzea da, agente, enpresa (ETEak eta enpresa handiak) zentro teknologikoa,
unibertsitate, ikerketako erakunde publiko, finantza-erakunde, sustapenagente eta abar guztien arteko lankidetza formal eta informalarekin.
Ikerketa eta garapenean eginiko ahaleginak eskualde edo herrialde baten ahalmenaren ideia konparatua eskaintzen du, eta, hortaz, haren posizio lehiakorrarena hirugarrenekiko. Asmo horrekin, BPGaren gaineko
Euskadiko I+Gko guztizko zifrei kasu eginez, euskal agente guztiak egiten
ari diren ahaleginaren adierazgarri da (betiere baliabide ekonomikoak
eta giza baliabideak I+Gko jardueretara bideratzeari dagokionez) ikerketa eta garapeneko ahalegin ertaineko mailetarako konbergentzia-prozesua, Europan gertatzen ari denaren indarrez.
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Iturria: Eurostat.

Ahalegin aipagarri hori eta beteriko bidea gorabehera, aurrerantz jarraitu beharra dago herrialde eta eskualde garatuenetan izaniko parametroekin erabat parekatzeko: Euskadi burutik urrun dago oraindik ere.
Oraindik aurretik zer geratzen den aintzat har tzea bezain garrantzitsua
da aurrera zenbat egin den aintzat har tzea. Eta ildo horretan, nabarmentzekoa da berrikuntza-arloan eginiko ahalegina oso handia izan dela
azken bi hamarkadetan. Hurrengo atalei esker, errealitate horretara
hurbildu ahalko gara.

3.1.3.1 Gastu pribatua I+Gan
Enpresetan jakintza berria formalki sor tzea, batez ere jakintzako sektore intentsiboei dagokienez, funtsezko faktorea berrikuntzaren sustapenean. 2005ean Euskadi I+Gko gastuaren propor tziorik handiena
enpresei eslei dakiekeen Europako herrialdeen taldearen barruan dago
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dute I+Gko guztizko gastuaren %79) eta enpresa bakoitzeko teknologo
eta iker tzaileen batez besteko kopuru txikia izaten ari da.

(BPGaren %1,14). Dena den, kontuan har tzekoa da zentro teknologikoek
(sektore askotarikoak, sektorekoak multisektorialak eta Ikerketa
Kooperatiboko Zentroak) aurrera eramaniko I+Gko gastuaren ekarpena
deskontatzen bada, maila %0,86ra iristen dela, eta hori Europako batez bestekoaren azpitik dago, 2004an BPGaren %1,30ean
baitzegoen, azpimarratzekoa delarik Finlandiaren eta
Suediaren posizioa,haien gastua BPGaren %2tik
gora baitzegoen (%2,45 eta %2,93, hurrenez
I+Gko gastuaren
hurren).

Horretaz gain, I+Gko jarduerak egiten dituen enpresen %60k iker tzaile
bat baino gutxiago du dedikazio osoko baliokidetasunean eta urtean
200.000 € baino gutxiago gastatzen du.

3.1.3.2 Gastu publikoa I+Gan

propor tzio handiena
enpresei eslei dakiekeen
Europako herrialdeen artean dago Euskadi

Berrikuntzako gastua enpresa handietan kontzentratzeko fenomenoa Euskadin ere gertatzen da, nahiz eta beste herrialdeetan baino
askoz ere propor tzio txikiagoan izan. Ahalegin
berritzailearen gehiegizko zatiketaren ezaugarrietako bat enpresa bakoitzeko I+Gko batez besteko gastu-ehuneko txikia (88 enpresak gauzatzen

I+Gko gastua da hazkunde ekonomikoaren bultzatzaile nagusietako bat
jakintzaren ekonomia batean. Euskadin, 2005ean, administrazioak
I+Gko gastuaren %0,32 finantzatu zuen BPGaren gain, hots, Europako
Erkidegoko batez bestekoaren (BPGaren %0,70) azpitik eta herrialde
liderretatik urrun (Islandia da herrialde aurreratuena %1,37arekin,
atzetik Finlandia duela, %1,03arekin).

I+Gko barne-gastuaren bilakaera Euskadin diziplinen arabera milako eurotan
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Iturria: Egileak osaturikoa 2005eko Eustaten oinarrituta.
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Jakintza-arloen araberako I+Gko gastuari (publikoa eta pribatua) dagokionez, berriz ere agerian geratzen da I+Gak Euskadin duen izaera teknologikoan.

tzi handia hartu dute jakintzaren aro globalean. Euskadin, 2004an,
enpresen %31,7k berrikuntza ez-teknologikoko jarduerak egin ditu.
Datu hori Europako batez bestekoaren azpitik dago, %42,45ean baitago (2000. urteko datuak).

3.1.3.3 Enpresa-gastua berrikuntzan

Historikoki, euskal enpresek ahalegin garrantzitsuak egin dituzte beren
kudeaketa ereduak eraldatzeko eta inguruneko premia aldakorretara
egokitzeko. Horren adierazgarri da Euskadin 4.200 ISO 9000 ziurtagiritik gora daudela edo euskal erakundeek EFQMren European Quality
Award (EQA) sarian lorturiko ezagumenduak, kasu bakarra baita Europa osoan gure herrialdearen tamaina kontuan izanda.

2005. urtean enpresek berrikuntza teknologikorako jardueretan egin
zituzten gastuak BPGaren %1,89 izan ziren. Balio horrek Europako batez bestekoa (%1,5) gainditzen du, eta Suitza eta Malta dira gastu handiena duten herrialdeak (%3,48 eta %3,29, hurrenez hurren).
Euskadin berrikuntza enpresa-gastua berrikuntza-jardueren arabera
banakatzen bada, makina eta ekipoak eskuratzea nabarmentzen da
%38,4rekin eta barruko I+Gko gastuan guztizkoaren %38,4rekin, eta
gainerako jarduerei %23,2 dagokie.

3.1.3.4

ETEen barne-berrikuntza

2004an, Euskadiko ETEen %28,7k barne-berrikuntzako jarduerak egin
zituen, eta horrek esan nahi du Europako batez bestekoaren (%25,96)
aurretik zeudela, nahiz eta oraindik Suitzatik eta Alemaniatik urrun,
besteak beste (%54,8 eta %43,4, hurrenez hurren).

3.1.3.5 Inber tsioa erdi- eta goi-teknologian
Paradigma lehiakor berriak beharrezkoagoa egiten du etorkizuneko teknologietako inber tsioa (erdi-goiko teknologiako eta goi-teknologiako
fabrikazio-sektoreak) sektore tradizionaletako inber tsioa baino (erdibeheko teknologiako eta behe-teknologiako fabrikazio-sektoreak).
Erdi-goiko teknologiako eta goi-teknologiako enpresek Euskadiko I+G
enpresarialeko guztizko gastuaren %73,02 gauzatu dute 2006an, eta
zifra hori Europako batez bestekoaren (%89,19) azpitik dago, eta herrialde liderretatik urrun (%92,7 Suediaren kasuan eta %92,3 Alemaniaren kasuan).

3.1.3.6 Berrikuntza ez-teknologikoa
Marketinaren alorreko berrikuntzek, merkaturatzeak, antolamenduak,
prestakuntzak eta abarrek, hau da, berrikuntza ez-teknologikoak garran-
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3.1.3.7 Berrikuntzarako lankidetza
Lankidetzako jarduera berritzaileetan ETEak zenbateraino sartuta dauden ikerketa publikoko erakundeen eta enpresen, eta enpresen eta
beste enpresa batzuen arteko jakintza-fluxuaren arabera
neur tzen dira. 2006an berrikuntza-jarduerak egin dituzten euskal ETEen %6,1ek lankidetza-akordioaren bat sinatu du. Balio hori Europako batez
Klusterren eraginez,
bestekoaren (%11,6, 2006ko datua) azpitik
dago.
jakintza sortu egiten da
Gure herrialdeak lankidetzarako duen aktiboetako bat klusterren garapena da. Enpresa
parte-har tzaileen arteko zirkulazioa eta
sorkuntza bultzatzen dute eta oinarri-lanak egiten dituzte langileen gaikuntza hobetzen duten
prestakuntza-egiturak sustatzeko eta garatzeko.

3.1.3.8

eta zirkulatu egiten du
klusterrak osatzen dituzten enpresen artean

Parte-har tzea Esparru Programan

Ikerketako hirugarren Esparru Programatik aurrera, euskal parte-hartzea oso nabarmen areagotu da, zailtasunak eta gero eta handiagoa
den lehia gorabehera. III. Esparru Programan itzulkina Estuaren guztizkoaren %10 izan zen, eta zifra hori %14ra eta %15era gehitu zen IV.
Esparru Programan eta V. Esparru Programan, hurrenez hurren, eta behin-behineko %16,2ra iritsi zen VI. Esparru Programaren gauzatzearen
erdialdera, Estatuko ekonomiaren guztizkoaren gain duen pisu espezifikoaren oso gainetik (%6,38).
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Euskal berrikuntza-sistema Europako Ikerketa Esparrua sustatzeko
agentzia batez hornitu da (Eurobulegoa) eragileen erreferentzia-esparru gisa, baita Europako ikerketa-nodoen multzoaz ere.

3.1.4

ziora eta goi-mailako ikaskuntzara bideratu ziren, hots, %51, eta gainerako 138 milioiak sektore pribatuak gauzatu zituen.
Estatuan, 2005. urterako, I+Garen finantzaketa publikoa 4.803,8 milioi €-ra iritsi zen (10.196,8 milioiko guztizkotik), eta administrazioak
eta goi-irakaskuntzak gauzaturiko gastua, aldiz, 4.697,9 milioira
iritsi zen.

KAPITAL FINANTZARIOA: BALIABIDE
PUBLIKO ETA PRIBATUEN MOBILIZAZIOA
BERRIKUNTZAREN ALDE

Atzerritik datorren I+Garen finantzaketa publikoari dagokionez, batez
ere Europar Batasunaren finantzaketa publikoaren kasuan, 28,4 milioi
eurora iritsi zen Euskadin 2005ean, eta Estatuan osoan, aldiz, 585,7
milioira urte horretan, eta horrek esan nahi du I+Gko atzerriko finantzaketa publikoaren %4,8 xurgatzen duela Euskadik.

3.1.4.1 Finantzaketa publikoa eta pribatua
2005. urtean, I+Garen finantzaketa publikoa Euskadin 267 milioi €-ra
iritsi zen (823 milioiko guztizkotik), eta horietarik 129 milioi administra-

I+Garen ﬁnantzaketa- eta gauzatze-egitura Euskadin eta Estatuan 2005ean

EUSKADI 2005
SEKTORE PUBLIKOA
Finantzatu
266,9 M euro

SEKTORE PRIBATUA
%21

Gauzatu
654,2 M euro

%76

%75
Gauzatu
169,2 M euro

%22

Finantzatu
528,1 M euro

%4

%2
Finantzatu
28,4 M euro

ATZERRIA
Finantzatu
550,9 M euro

SEKTORE PUBLIKOA

SEKTORE PRIBATUA
%5

Finantzatu
4.038,7 M euro

%7

%13

Gauzatu
4.876,6 M euro

%85

%82
Gauzatu
4.069,2 M euro

%8

ESTATUA 2005
Iturria: Egileak osaturikoa Eustat 2005 eta EIN 2005 oinarri hartuta.

34

Finantzatu
4.356,2 M euro
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Bestalde, Euskadiko sektore pribatuak I+Garen 528 milioi € finantzatu
zituen, eta horietatik 490 milioi sektore pribatuak berak gauzatu zituen
eta 37,9 milioi baino ez ziren bideratu administrazioak eta goi-mailako
ikaskuntzak gauzaturiko I+Gko gastua finantzatzeko.
Estatuan, 2005. urtearekin jarraituz, sektore pribatuaren finantzaketa
4.807 milioi eurora iritsi zen, eta gauzaturiko gastuak, aldiz, 5.499 milioira, sektore publikoak finantzaketa-iturri gisa eginiko ekarpenari esker.
Estatuaren ikerketako erakunde publikoek Euskadin duten indar eskasa
kontuan izanda, nabarmentzekoa da I+G publikoko gastu-gauzatzea
(bertan goi-irakaskuntza dago bilduta) finantzaketa pribatuaren bidez
egiten dela, eta Estatu osoan, aldiz, sektore publikoak gauzaturiko
I+Garen finantzaketa pribatuaren zifra hori %8ra baino ez dela iristen.

3

arabera. 10 enplegatu edo gehiagoko enpresen kasuan, Eusko Jaurlaritzak finantzatzen du, halaber, zati handiena, enpresen %36,4 zehazki.

3.1.5.2

Banda zabala

Euskadik azken 5 urteetan jauzi handia egin du teknologia berriak gizartean oro har eta enpresan bereziki txertatzeari dagokionez. Ildo
horretan, Euskadi Informazioaren Gizartean Planak (2002-2005) bere
helburu estrategikoen artean biltzen zuen banda zabala lurralde osora
hedatzea.
2006an EAEn banda zabalak duen penetrazio-maila %14,7 da, eta horri
esker lurraldea Europako batez bestekoaren gainetik dago (%10,6), herrialde liderretatik oraindik urrun badago ere (%22,4 Herbeheretarako,
%22 Danimarkarako)

3.1.4.2 Arrisku-kapitala
Hasierako faseko arrisku-kapitaleko bolumena (hazi-kapitala eta abiokapitala) enpresa berrien sorkuntzako dinamismo erlatiboaren neurria
da. Euskadin dauden arrisku-kapitaleko elkarteek, Estatuan daudenekin alderatuz gero, ahuleziak dauzkate dimentsioari eta protagonismoari dagokienez (Estatuko arrisku-kapitaleko sozietateek inbertituriko guztizkoaren %3 ziren gutxi gorabehera). Hasierako faseetako
arrisku-kapitalari dagokionez, Euskadi, 2006ko BPGaren %0,018arekin,
Europako batez bestekoaren (%0,025) azpitik dago, eta hazkunde nabarmena izan du 2003ko %0,012arekin alderatuz gero.

3.1.5 JAURLARITZA: BERRIKUNTZAREN BIDERATZAILEA ETA BERRITZAILEA GIZARTE OSOAN
3.1.5.1

Berrikuntzaren finantzaketa publikoa

Euskal enpresa publikoek Europakoek baino neurri handiago batean
jasotzen dute finantzaketa publikoa —%13,6 batetik eta %10,6 bestetik—, ehuneko hori Luxenburgoren edo Irlandaren oso azpitik badago
ere, adibidez (%39,3 eta %27,8, hurrenez hurren). Laguntzen jatorria
kontuan izanda, finantzaketa publikoa jasotzen duten enpresen artean
argi eta garbi nabarmentzekoak dira, enpresa horien guztizkoaren
%22arekin, Eusko Jaurlaritzaren laguntza jasotzen dutenak, eta ehuneko hori gutxitu egiten da beste administrazio batzuetatik datozen

3.1.5.3

Gastua IKTetan

Arestian adierazi denez, administrazio publikoak trakzio-zeregina du
IKTak lehiakortasun-elementu gisa txertatzeari dagokionez, nahiz eta
enpresak izan funtsezko ahalegina egin behar dutenak, haien txertatzea
estu lotuta baitago produktibitate-irabaziekin.
Euskadiko IKTetako gastua %6,22 da, Europako batez bestekoa baino
zer txobait txikiagoa, BPGaren gaineko %6,4an baitago batez besteko
hori. Gastua handiena egiten duten herrialdeak Bulgaria (%9,9), Estonia (%9,8) eta Letonia (%9,6) dira.
Laburbiltzeko
Aurreko ataletan adieraziriko adierazle askok input lanak egiten dituzte
berrikuntzako adierazle sintetikoa definitzerakoan (SII, Summary Innovation Index), eta diagnostiko honen laburpen gisa ere baliagarria izan
liteke.
2006ko SIIaren arabera, Euskadi (0,35) Europako batez bestekoaren
(0,45) azpitik dago, baina herrialde aurreratuenekiko nahiko urrun, hala
nola Suediarekiko (0,73) edo Finlandiarekiko (0,68).
Bestalde, berriki argitaraturiko European Regional Innovation Scoreboard
2006 lanaren arabera, Euskadi 55. lekuan dago Europako 203 eskualdek
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Berrikuntzako Indize Sintetikoa (SII, Summary Innovation Index)
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Iturria: Innovation Scoreboard.

osaturiko ranking batean, indizearen 0,55eko balioarekin, balio handiena
Stockholmeko eskualdean lorturiko 0,90eko balioa delarik.
Indizearen osagaiak Europako liderrekiko aztertzen baditugu, indizearen
zazpi osagaien arabera ikus dezakegunez, gure ekonomiaren indar bakarra zera da erdi-goiko teknologia eta goi-teknologiako sektoreetako langile kopurua industriaren lan-indarraren guztizkoarekin alderatuz gero.
Horiek izan behar dute gure erreferentziak eta helburu horrekin indartu
behar dira Euskadik bere eraldaketa berriari aurre egiteko abiapuntua
azaltzerakoan horiei jarraiki ezarririko bost esparruak.
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Posizio hori 80eko hamarkadan gaur egungo egoerara iristeko genuen posizioa baino hobea da, baina, adierazi denez, erronka handiak
ditu berrikuntzak gizarte osoa eraginpean har dezan. Orain arte ahalegin ekonomiko eta baliabide handiak baliatu dira, I+G+Brako inputak neur tzen dituzten adierazleetatik ondorioztatzen denez, eta orain
dugun erronka zera da, jakintza sistematikoki baliatzea aberastasuna, ongizatea eta bizi-kalitatea sor tzeko, horrela, output adierazle
batzuk lortuz, argi eta garbi jakintzaren gizarte globalean kokatuko
gaituztenak.
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European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS)
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4. Euskal Berrikuntza Sistema:
motorraren helizeak bigarren
eraldaketarako

Euskal Berrikuntza Sistema:
motorraren helizeak bigarren
eraldaketa handirako

Mundializazioaren ondoriozko gertaerek duten abiaduraren azelerazioak “gure motorraren potentzia gehitzera” behar tzen gaitu, eta, horrela,
abiadura handiagoa lortuko dugu lider tza-posizioetarantz aurrera egiteko Europako Berrikuntza Esparruan. Iraganeko prozedurak dagoneko
ez dira nahikoak aurrera egiten jarraitzeko eta indar berria eman behar
zaio euskal berrikuntza-sistemari.

Bultzada berriak
behar ditu euskal
berrikuntza-sistemak
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Indar horiek jakintzaren azterketaren eta ustiaketaren
bidez, berrikuntza-prozesu jarraitu baten bidez
eraikiriko abantailak aprobetxatuta gauzatuko
dira, lehiakortasun-faktore berrien eraikuntzaren azpian dagoen izaera dinamiko eta sortzailearen adierazgarri.
Prozesu horrek, abantaila lehiakor bat eraikitzeko aurrerapen teknologikoak ezar tzeko
ahalmena sendotzeaz gain, antolamendu-arloko, marketin-arloko, merkataritza-arloko eta

abarreko prozesu berritzaileak biltzen ditu.26 Gizarte- eta harreman-alderdiak ere gaineratzen ditu. Horren guztiaren gakoa etengabeko
ikaskuntza eta egokitzeko ahalmena dira, horiek ere zehaztu egiten
baitute gizabanakoen berrikuntza-ahalmena, baita enpresena, erakundeena eta, azken batean, gizarte osoarena ere, oro har.
Trebetasunen eta gaitasunen eraikuntza hori maila
guztietan lankidetza-sareak ezar tzeko ahalmenean
oinarritzen da, tokian tokiko esparruan zein nazioartean.
2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planak ezaugarri berri horiek biltzen
ditu, eta kontzeptuzko eredu batean oinarritzen da, motor baten helizeen metafora bera
egiten duena, hau da, Bigarren Eraldaketa Ekonomiko Handiarekin lotuta.

Berrikuntzaren
harreman- eta
gizarte-alderdiek
funtsezko garrantzia
dute

4

4.1 Jakintza, ereduaren muina
Jakintza dugu motor horren erdiko ardatza, bilakaera etengabean dagoen baliabide mugagabea, jatorria euskal gizarte osoaren eta euskal
gizarteak munduarekin duen ekintzan eta elkarrekintzan duela. Jakintza hori27 desberdin adierazten da inplikaturiko eragileen eta sor tzen,
transferitzen edo aplikatzen den jardueraren arabera.
Metatze-prozesu baten zati da jakintza horren bilakaera, eta berezkoagoa dute sistema ireki eta multidentsionalek molde itxikoek baino. Ildo

horretan, ereduak open innovation terminoa biltzen du, I+Gko enpresajardueren aldaketa deskribatzeko pentsaturikoa, laborategiak merkaturako sekuentziaren erabateko kontrolean oinarrituriko eredu itxi batetik gaur egungo kanpoko lankidetza-sareetara. Zabaldu ahalko da ez
soilik konektibitatea eta kanpo-sareak azpimarratzeko, baizik eta, aitzitik, berrikuntza zabalaren kontzeptuaren beraren gain, betiere emaitzetara bideratutikoa.

4.2 Gure etorkizuna eraikitzeko baliatzen den abiapuntuko
errealitatea
Ingurune fisiko edo naturalean oinarritzen da jakintza: ingurune fisiko
edo naturala, gaur egun euskal gizartea osatzen dugun jendea, eta
oinarri ekonomikoa, egungo aberastasunaren sor tzaile eta lorturiko
ongizate-mailen arduradun, horien gainean finkatuko baita gure etorkizuna.

Eta, hain zuzen ere, gizarteak eta gizartea osatzen duen jendeak ekartzen ditu beharrezko elementuak berrikuntza-sistemak funtziona dezan, jakintzaren bidez. Horrela, alde batetik, jakintza da ereduak ardatz
duen elementua, eta, bestetik, jendea eta haien arteko erlazioak dira
mugimendu hori gerta dadin beharrezkoa den energia.
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2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren ardatzak
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4.3 Hezkuntza, ikerketa eta berrikuntza tresna gisa
Helizeen hegalen bigarren elementu gisa jakintzaren triangelua dugu,
eta hark adierazten dizkigu beharrezko tresnak jakintzaren gizarterantz
aurrera egiteko, hain zuzen ere. Horietan lehena hezkuntza-eredua da,
erronka berrietarako prestaturiko giza kapitala baliatzea ahalbidetzen
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diguna. Bigarrenik, jakintzaren mugetan aurrera egitea ahalbidetuko
diguten ikerketa-sistema bat eta baliabide zientifiko-teknologiko batzuk. Hirugarren elementu gisa, aberastasuna sor tzeko berrikuntza
jakintzan oinarrituta.

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Euskal berrekuntza sistema:
Motorraren helizeak bigarren eraldaketarako
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4.4 Ereduaren agenteak eta haien elkarrekintzak
Agenteei dagokienez, eta helizearen hirugarren elementu gisa, hainbat
erakunde ditugu, hala nola enpresak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteen multzoa eta gobernua bera, gobernutzat administrazio publiko guztiak kontuan hartuta, betiere haien ekintzek Euskadiko lehiakortasunean eraginik badute.
Agenteei dagokienez, haien elkarrekintzak dira nabarmentzekoak,
jakintzaren sorkuntzan, transferentzian eta aplikazioan parte har tzen
duten agenteen arteko harreman eta elkarreraginen multzoa barnean
har tzen duen kapital soziala osatuz. Dimentsio askotariko eta norabide
askotariko fluxu dinamikoa dugu, eta horren balioa, neur tzeko zaila

bada ere, erabakigarria da. Harremanen dentsitateak segmentazio tradizionala lausotzen du eta mestizajeak rol eta funtzio berriak ematen
dizkie agenteei. Horren ondorio kapital sozialaren gehitzea da, haien
arteko inplikazioen gehitzea, zailagoa eginez portaera tradizional artikulatu bat noranzko bakarreko harremanetan;28 baina aldi berean
haztegi egokia sor tzen du berrikuntzarako eta lehiakortasunaren
hobekuntzarako.
Sistemaren barruan jakintza sor tzeko ahalmena biltzen du ereduak,
baina, aldi berean, jakintza hori transmititzeko ahalmena biltzen du,
sistemaren barruko aldera zein sistemaren kanpoko aldera.

4.5 Garapen iraunkorra helburu
Adieraziriko elementu guztiak azken helburu batekin batzen dira, garapen jasangarria eta lehiakortasun
ekonomikorako, ingurumen-orekarako eta gizarte-garapenerako duen ikuspegi hirukoitza.

Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntza garapen
iraunkorraren zerbitzura

ditu. Eko-berrrikuntzaren bidezko ingurumen-oreka funtsezko bektorea
da jokaleku berri horretan. Horretaz gain, gizarte-garapena eta giza garapena, berrikuntzaren izaera soziala kontuan izanda, funtsezko alderdia da, horri esker gure herrialdea abangoardian kokatuko baita modernitateko eta bizi-kalitateko estandarrei dagokienez.

Enpresa-lehiakortasunak gaur egungo enpresak zein etorkizunean sor tzen direnak biltzen

43

5. 2010eko Zientzia, Teknologia
eta Berrikuntzarako Planaren
dekalogo estrategikoa

2010eko Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzarako Planaren
dekalogo estrategikoa

Aurkezturiko eredua hamar gako estrategikotan oinarritzen da, eta
gako horiek izaera eta per tsonalitatea ematen diote, eta bereziki baliagarri bihur tzen dute Euskadiren egungo errealitatetik Euskadi 2015

Lehiakortasun Forotik 2015era bitarteko ikuspegian ezarririko
erronketarantz.

5.1 Aldaketa kulturala
Aurre egin beharreko erronka berriak, eta ez euskal enpresa-sareak
bakarrik, baita gizarte osoak ere. Erronka berri horien agerpena delaeta, aldaketa kultural bat bultzatu behar da, euskal berrikuntza-sisteman inplikaturiko agente guztien konpromisoa izango duena. Zientziagizarte komunikazio integratuko ekintza baten bidez egingo da aldaketa

hori, balio-eskalan aldaketa bat egiteko azken helburuarekin, berrikuntzaren kultura bat ezar tzea ahalbidetuko duena, uki daitekeena zein uki
ez daitekeena, gizarte osoan beharrezko urrats gisa jakintzaren gizarterako trantsizio gisa.

5.2 Emaitzetarako orientazioa
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen gaitasunak
eta ahalmenak emaitza berriak lor tzera bideratu behar dira, produktu
berrien, enpresen eta abarren bidez. Kontua ez da jakintzaren mugetan
soilik azter tzea, baizik eta jakintza hori ustiatzea aberastasuna sor-

tzeko, balioa ekar tzeko eta euskal gizartearen ongizate-maila gehitzeko.
Zehazki esanda, egin beharreko ikerketaren egokitzapena erraztu behar du prozesuak, euskal klusterren eta sektoreen arabera.

5.3 Pertsonak
Per tsonak dira 2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren gako estrategikoetako bat. Prestaturiko per tsonak eta goi-mailako iker tzaileak ezinbestekoak dira ezarririko helburuak lor tzeko, eta,
hortaz,gaikuntza eta erakar tzeko ahalmena kontuan hartu beharreko
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bi alderdi dira. Horretaz gain, giza kapitaleko stocka eraldaketa ekonomiko eta teknologikoen ondoriozko etengabeko aldaketetara egokitu behar da, eta, aldi berean, iker tzaile kopuruaren hazkunde garbia
lor tzea.

5

5.4 Egungo enpresa oinarriaren lehiakortasuna
Gaur egungo esparru ekonomikoan, non pieza nagusia jakintza den,
enpresa-sare dinamiko baten aldeko apustua egin beharra dago, jakintza eta berrikuntza bere eragile nagusi bihurtuko dituena.
Enpresak erreferentzia-puntu izango dira, berrikuntzarako erreminta
berriekin hornitu beharrekoa, jakintzaren sorkuntza eta ekoizpena uztartuko dituztenak.

Plan horren funtsezko apustua jardun horiek bideratzea da egungo
enpresa-oinarriaren migrazio bat lor tzeko balio erantsi handiko jardueretara, merkatu globalean lehiatzeko gai direnak. Hori dela-eta,
2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren elementu
nagusia oraina bultzatzea da bere jardueren bidez, lehiakortasuna
hobetzera bideraturikoak. Egungo enpresa-oinarriaren balioaren hazkundea jakintza sortuz eta aplikatuz lortuko da.

5.5 Dibertsifikazioa garapen bidean dauden sektoreetarantz
Nazioarteko abangoardia ekonomikoaren eskakizunek eta jakintza gizartean erabat txertatzeak sektore berriak (teknologian eta jakintzan
intentsiboak) sor tzea, garatzea eta sendotzea bultzatzen du, berez sortzen direnak edo enpresa-saretik edo sektore horiek sortuta.

Horregatik, etorkizuna eraikitzeko premia nabarmentzen da, plan honek oinarritzat dituen premisek epe luzea biltzen dute, eta, hortaz, planaren gako estrategikoetako bat enpresa-oinarriaren diber tsifikazioa
sendotzea eta indar tzea da, betiere oinarri zientifikoa eta teknologia
izaki eta jakintzan intentsiboak direnak, une honetan gure herrialdean
hasierako fasean badaude ere.

5.6 Ekintzailetza teknologikoa eta indar globalekoa
Espiritu ekintzailearen balioak eta sormena bi alderdi beharrezko dira
gizartea oro har errealitate global berrira egokitzeko.

Indar globaleko oinarri teknologikoko enpresa berrien sorkuntza euskal
enpresa-eraldaketaren gailur tzat har tzen da plan honetan. Hainbat ekimenen bidez bultzaturiko enpresa horien ezaugarri nagusia zera izango
da, hazkunde bizkorreko merkatu globaletan lehiatzeko ahalmena.
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5.7 Konbergentzia Teknologikoa eta Berrikuntzakoa
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Plan berriaren gako estrategiko nagusia Euskadik Europarekiko konbergentzia teknologikoa lortzea da, berrikuntzako lider tzaren bidez. Planean aurkezturiko estrate-

giak eta jardunak Euskadi Europako eskualde liderren artean kokatzeko
bideratuta daude, jakintza globaleko benetako gune gisa.

5.8 Kalitate ikerketa
Ikerketa zientifikoa bultzatzearen aldeko apustua egiten du planak, eta
garatzeko, irmo ekin beharko zaio ikerketaren sendotzeari, erakunde
eta instituzio eskudunen ikuspegitik zein karrera iker tzailearen ikuspuntutik, lehen mailako aukera profesional gisa.

Dimentsio bikoitz horrek emaitzak lor tzerantz bideratzeko bokazioa du,
emaitza horiek produktibitate zientifikoa hobetzea eta katalizatzaile
gisa jardutea ahalbide dezaten, zientziak jakintzaren gizartearen bektore bat ordezteko ahalmena izan dezan. Ildo horretan, egiztaturiko
iker tzaileak erakarri eta atxikitzeko ahalmenak aurrekaririk gabeko
garrantzia har tzen du.

5.9 Unibertsitatea
Uniber tsitatea har tzen da bigarren euskal eraldaketa sozial eta ekonomikoaren ardatz gisa. Horregatik, uniber tsitateak egokitu eta protagonista-papera jokatu beharra dauka bikaintasuneko ikerketari, ekintzailetzari eta jakintza-komunitateei dagokienez.
Euskal uniber tsitate-sistemak oro har, eta UPV-EHUk bereziki, berrikuntza-sistemaren aurrerabidea behar du izan bikaintasunaren bidean,
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erreferentziagune bihurtuz jakintza-sorkuntzan, eta talentua duten pertsonak erakar tzeko nodo erabakigarri. Aberastasun-sorkuntzan duen
parte-har tzea ere gehitu behar du, sorturiko jakintza aplikatuta. Jendearen prestakuntzak eginkizun nagusia izan du orain arte unibertsitateak, eta aurrerantzean izango duen erronka, aldiz, erreferentziazko ikerketan dago.

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
2010eko Zientzia Teknologia eta Berrikuntzarako
Planaren dekalogo estrategikoa
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5.10 Europako Ikerketa Esparrua
Euskadiren ustez, ERA da euskal zientzia eta teknologien harremanen
berezko esparrua, eta, hortaz, sistemaren nazioartekotzea da politika
horren gakoetako bat. Nazioartekotze hori ikerketa zientifiko-teknologikora bideraturiko nazioarteko proiektuetan parte har tzearen bidez
egituratzen da, egungo enpresa-oinarrirako intereseko esparruetan.
Herrialdea jakintzan oinarrituriko nazioarteko negozio gisa sendotzea
eta parte-har tze aktiboa Europako ikerketa-programetan enpresaproiektuetarako laguntza ekonomiko gisa hainbat eskualde eta estaturen bidez.
Horretaz gain, 2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren ustez beharrezkoa da emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
bultzatzen duten neurriak egituratzea.

Sintesi moduan eta dekalogoko elementuen arteko harremana islatzek
asmoz, 5.1 grafikoak islatzen du haien funtzionaltasuna.
Gauzak horrela, alde batetik per tsonek osatzen duten oinarria (dekalogoaren 3. printzipioa), dekalogoaren gainerako gako estrategikoek
finkatzeko duten oinarria, eta, bestetik, emaitzetara bideratzea eta
konbergentzia teknologikoa eta berrikuntzakoa dira, nolabait ere, lortu nahi diren helburu handiak. Dekalogoaren gainerako gako estrategikoak dira 2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren jardun-ereduaren zutabeak, eta hurrengo kapituluan zehaztuko
dira.

2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren dekalogoaren aurkezpena

6. EKINTZAILETZA TEKNOLOGIKOA
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6. Jardun eredua

Jardun eredua

Plan honetan bilduriko jardunen norabidea definitzen du aurreko dekalogoak. Horrela, zabaltzen zaigun jardun sortaren aurrean nabarmentzekoak diren 2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planak
ezaugarri dituen apustu handiak, jardun-zutabeak ordezkatzen dituen
dekalogoaren gako estrategikoetan oinarritzen direnak, hain zuzen ere.

Jardun-eredua euskal berrikuntza-sistema jakintza berriaren sorkuntzan
gaitzeko asmoz definituta dago, eta, aldi berean, produktu berrietan eta
zerbitzu berrietan txertatzea bultzatzeko. Ildo horretan, planak erreminta
izan nahi du, euskal administrazioak erreminta horren gain neurriak susta
eta mekanismoak artikula ditzan bilaturiko helburuetara bideratzeko
ikerketa- eta berrikuntza-jarduerekiko agenteek zuzenean edo zeharka
garatzen dituzten ahaleginak bilaturiko multzoetara bideratzeko.

6.1 Aldaketa kulturala

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaz hitz egiten dugunean, baita horiek sustatu eta garatzeko beharrezko politikez ere, horien har tzaileak
ekoizpen-saretik hurbilen dauden agentek izango direla da pentsatzekoa. Dena den, aldaketa kulturalak muga horiek gainditzen ditu, gizarte-eskala batean kokatzeraino. Landuriko diagnostikoaren arabera,
ildo horretan ahalegin berezia egin beharra ondoriozta daiteke, euskal
gizarte osoak zientzia, teknologia eta berrikuntzaren aldeko apustua
egin beharra nabari dezan. Gure ongizatea gizarteak gaur egun hautematen duenaren mende dago neurri handi batean, esparru horietan
egituratzeko gai garen aurrerapenen mende. Jakintzaren gizartean
izan beharreko benetako parte-har tzea euskal gizarte osoak ideia horiek bereganatzearen mende dago batez ere.
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Hori dela-eta, inoiz baino beharrezkoagoa egiten da zientzia-teknologiaberrikuntzaren eta gizartearen arteko egiazko elkarrizketa bat, horren
garrantziaz jabetzea ahalbidetuko duena. Horretarako, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren profesionalen ahalegina behar da aurrerapen
zientifiko-teknologikoen aurrerabideen hedadura eta eragina ezagutarazteko, betiere herritar guztiek uler tzeko moduan. Aldi berean beharrezkoa da herritarren zientzialari eta teknologoen zeregina aintzat hartzea, guztion ongizaterako egiten duten ekarpenari dagokionez.
Aintzat har tze hori per tsona eta erakunde berritzaileei zabaldu behar
zaie, batez ere arriskuak beren gain hartu eta beren sorkuntza-ahalmena berrikuntzaren alorrean garatzen dutenei, ekintzailetzaren bidez eta
herrialderako jarduera sor tzaile berrien garapenaren bitartez.
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6.2 Politika zientifikoa
6.2.1

ZIENTZIAREN ZEREGINA
JAKINTZAREN SORKUNTZA- ETA
BALIOESPEN-BEKTORE GISA

Zientziak jakintzaren gizartean duen protagonismoaz jabetuta, ahalegina
gehitu egin da zientzia-azpisistema bat baliatzeko, gure herrialdea Europako nodo gisa koka dezan, betiere kalitate- eta bikaintasun-premisen
pean. Lehen eraldaketaren arrakasta azpisistema teknologikoari esker
izan da neurri handi batean, eta bigarrenak, aldiz, sistema zientifiko bat
sendotzea behar du, kalitateko eta bikaintasuneko jakintzaren sorkuntza
jakintza horien balioespen eta ustiaketarekin uztar tzeko gai dena.

zientifikoek aurrekaririk gabeko jauzia egin behar dute kalitateko eta
bikaintasuneko parametroen pean, eta hori hazten ari den aktiboa
izango da jakintzaren gizartean eta Euskadiren lehiakortasunean.

6.2.2 POLITIKA ZIENTIFIKOAK OINARRITZAT DITUEN HIRU ZUTABEAK
Adieraziriko norabidean aurrera egiteko, hiru funtsezko zutabetan
oinarritzen da zientzia-azpisistema:

Unibertsitateak, jakintza
sor tzeaz gain, balioztatu egin behar du Euskadiren garapen sozio-ekonomikoaren indar
bultzatzailea bihurtzeko

Jakintzaren gizartea deiturikoaren ezaugarri garrantzitsuenetako bat
zientzia eta merkatuaren arteko gero eta harreman estuagoa da. Izenek berek adierazten dutenez, zenbait jakintza-arlo —hala nola biozientziak eta nanozientziak— zientziaren merkaturatzearen zati dira. Horrela, zientziak, teknologiak eta merkatuak sistema bereiztezina eta
norabide askotarikoa osatzen dute, ikuspegi sistemikoa behar duena
politika eta tresna zatikatuak alde batera uzteko. Aitzitik, politika zientifiko-teknologikoaren ikuspegitik begiratuta, zaila izango da berrikuntza inkremental batetik —hots, orain arte aztergai izan dugunetik—
erabateko berrikuntza batera igarotzea, gaur egun zientziaren eta
teknologiaren garapena gidatu behar duena, bikaintasunaren mailarik
altuenetan kokatzeko. Konpromiso horrek, lehendakaria bera buru duela, gero eta gehiago behar du Jaurlaritzaren parte-har tzea eta inplikazioa oro har, sailen arteko bereizketarik gabe, berrikuntza-politiken hirugarren belaunaldiak ezaugarritzat duen moduan.

Alde batetik, euskal unibertsitate-sistema (2010eko
Unibertsitate Plana izango du esparru gisa Europako goi-hezkuntzako esparrura egokitzeko), Europako ikerketa-esparruan erabat integratzea
eta jakintzaren gizartean parte-hartzea. Unibertsitate Plan horrek, Euskal Unibertsitate Sistemaren Legeak (EUSL) 67.3 artikuluan adierazirikoari
jarraiki, unibertsitate-ikerketa biltzen du funtsezko
ardatz gisa unibertsitate-sistemak oro har zientziaren
garapenari egin dion ekarpenari begira.

I+Gko gastu-arloan eta iker tzaile-arloan gaur egun arte izaniko bilakaerak izaera teknologiko irmoa ematen diote euskal zientzia- eta teknologia-sistemari. Euskal I+Garen izaera funtsezko ezaugarri izan da herrialdearen garapen sozioekonomikoan, eta bektorea izango da halaber
jakintzaren gizartea garatzeko, etorkizunari begira. Dena den, diziplina

Uniber tsitateak —halakotzat herrialde honetako uniber tsitate publiko
eta pribatuen multzoa ulertuta— bere aurrean du zientzia, jakintza
zientifikoaren sorkuntza eta haren balioespena egiazko aktibo gisa kokatzeko erronka, Euskadi bete-betean sar dadin jakintzaren gizartean.
Ikerketak enplegu kualifikatu gehiago eragiten duen eta produktibitatea

Premisa horien pean indartzen den unibertsitate-sistemak oinarrizko
zientziaren (bideratu gabea eta bideratua) garapena bermatuko du. Horrela, eraldaketa sakon baterako oinarriak finkatzen dira, unibertsitate-sistema indartzea eta bikaintasun-kategoriari goratzen ahalbidetuko duena.

53

eta epe luzerako hazkundea gehitzen duen neurrian, ezinbestekoa da
uniber tsitateak herrialdearen garapen soziekonomikoan parte har tzea.
90eko hamarkadaren urteetan, Euskadi zentro teknologikoen sare indartsu batekin hornitu zen, eta zentro horiek herrialdeko eragileen multzoaren
ahalmena hobetu zuten eta, batez ere, enpresena. Modernizazio teknologiko horrek enpresei beren ekoizpen-prozesuak eta produktuek hobetzea
ahalbidetu zien, beren produktibitatea hazteko beharrezkoa den teknologia gaineratuz, esportazioen maila altu bat garatzeko aukera ere ahalbidetuz. Gaur egun, unibertsitatea bere potentzial zientifikoa garatzeko
gertatu beharreko aldaketen buru izateko posizioan dago, Euskadiri betebetean Europako ikerketa-esparruan bete-betean parte hartzea ahalbidetuko diguten lehiarako abantailak eskuratuta.
Politika zientifikoak oinarritzat dituen bigarren eta hirugarren zutabeak
Ikerketa Kooperatiboko Zentroak (IKZ) eta Oinarrizko Ikerketako eta
Bikaintasuneko Zentroak. Gaur egun, kategoria horren barruan ditugu
Donosti Internacional Physics Center eta Bizkaia Fundazio Biofisikoa,
eta horiekin batera Basic and Excellence Research Centers, BERC, zentroak, plan honek hurrengo urteetan bultzatuko dituenak.
Zentro horiek guztiak, bikaintasun-irizpideekin sorturikoak, dagokion
neurrian balioetsi beharreko aktiboa dira, eta zentroen sare hautatu
baten hasikina izan daiteke, jakintza-arlo batzuetan ikerketa-elite bat
osatuko duena. Aurrekaririk gabeko apustua da hori Euskadin eta hori
gauzatzeak irmo kokatu ahalko gaitu Europako ikerketa zientifikoaren
mapan. Apustu horrek sailen eta erakundeen arteko lankidetza dakar
berekin. Bereziki, lankidetza estua eskatzen du Eusko Jaurlaritzaren
Hezkuntza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailaren eta Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren artean, beren aurrekontu-ahaleginak batzeko
zentro horientzako finantzaketa-sistema egonkor eta iraunkorra lor tze
aldera, bikaintasun-ikerketa bat garatzea ahalbidetuko duena.
Beharrezko indar finantzarioa eman behar zaio zentroen multzo bati,
jakintzaren gizartean aktiboki parte har tzeko eta jarduera ekonomikoa
sor tzeko sarritan jakintza-iturri eta -jatorri diren alor zientifiko eta diziplinetakoak diren nitxo espezifikoetara bideraturiko ikerketa egiteko
zeregina izango duten zentroen multzo bati, hain zuzen ere. Jakintzaren
balio-kate osoari ekiteko konpromisoa dakar parte-har tze horrek, hau
da, azterketarekin hasi eta ustiaketaraino, 2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Plan osoa eraginpean har tzen duen emaitzetara bideratzeko printzipioarekin jarraituz.
Gaur egun badira garatzeko bidean dauden hainbat zientzia eta teknologia, eta horietan posizioa hartu beharra dago jakintza-sorkuntzako
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mailei dagokienez. Horretaz jabetzea lehen urratsa da apustu irmoa
egiteko bikaintasuna helburu izango duen uniber tsitate-sistema baten
alde eta etorkizunean nabarmentzeko beharrezkoak diren bitartekoak proposatzen duen ikerketa-sistema baten alde.
IKZen eta bikaintasuneko oinarrizko ikerketa-zentroen artean dagoen aldea zera da, azken horiek helburu bakar tzat bikaintasun-ikerketa
dutela, oinarrizkoa zein bideratua, eta IKZek,
aldiz, ikerketa zientifikoa (batez ere bideratua) eta sorturiko jakintzak ustiatu eta
transferitzeko egitekoarekin uztar tzen dute.

Ospe handiko ikerketa-taldeak sendotzea
bultzatuko da, bikaintasun
zientifikoko beren lanarekin jarrai dezaten

Bi kasuetan ere, IKZentzat zein bikaintasuneko
oinarrizko ikerketa-zentroentzat, baita euskal unibertsitate-sistemarentzat ere, jardun-ildo argiak behar dira,
ondoren adierazten diren ezarririko helburuak lor tzeko.

6.2.3

POLITIKA ZIENTIFIKOA EGITURATZEN DUTEN BI ARDATZAK

Euskadiko zientzia-sistema osoak (uniber tsitate-sistemak, IKZek eta
BERC zentroek osaturikoa da gehienbat) jakintza zientifikoa sor tzeko
eta balioztatzeko lana betetze aldera, oinarrizko bi ardatz definitu dira:
1. Bikaintasuna ikerketan eta ikerketaren balioztapenean.
2. Karrera iker tzailearen garapena Euskadin.
Lehen ardatzari dagokionez —hots, bikaintasuna ikerketan eta ikerketaren balioztapenean—, bikaintasun-emaitzetarako orientazio argi eta
garbia dago ezarrita, jakintzaren azterketan zein ustiaketan.
Azterketari dagokionez, tresnen multzo bat baliatu beharra
dago, iker tzaileak erakar tzea zein giza baliabideak eta
baliabide materialak hornitzea ahalbidetuko duteZTBESaren
nak, eta euskal uniber tsitate-sistemaren, IKZen
erakargarria gehieta bikaintasuneko oinarrizko ikerketa-zentroen
tzea ospe handiko ikergarapena ere ahalbidetuko dutenak. Horretarako, bikaintasun-ikerketa ospe handiko ikertzaileak erakar tzeko, EAE
keta-taldeei eman beharreko laguntzaren bibikaintasun zientifikoaren
dez indartu behar da, beren lanekin jarrai

abangoardian koka
dezaten

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Jardun eredua

dezaten nahikoa bermerekin giza hornikuntzaren eta hornikuntza ekonomikoaren arloan, helburu horiei aldatzen duten jarduerak minimizatuz.
Egiazta daitekeenez,iker tzaileen masa kritikoa bat ere behar da, gaur
egun oraindik ere bikaintasun gisa sailkatu ezin bada ere etorkizunerako hazi egokia izango dena gure herrialdearen zientziarentzat. Aurreko kasuan bezala, “erdiko klase iker tzaile” boteretsu bat eratzeko ikerketa-ahalmenak garatze aldera, finantza-nahikotasuna bermatu behar
da ezarririko ildoan aurrera egiteko.
Balioztapenari edo ustiaketari dagokionez, ikerketako bikaintasuna ez
da burutzen per se jakintza-sorkuntzarekin, eta ekintzen multzo bat ere
behar du, gizartera transferitzea ahalbidetuko dutenak, kalitate-argitalpenen bidez, patente berrien bidez edo baita enpresa-ekimen berrien
bidez ere, kasu horretan osagai zientifiko nabarmena izango dutenak.
Gauzak horrela, egungo programak —hala nola Entreprenari— jakintza
zientifikoaren transferentzia eta haren merkataritza-ustiaketa errazten
dute, gizarte osoaren mesedetan.
Bigarren ardatzari dagokionez —hots, karrera iker tzailea Euskadin
garatzea—, ikuspegi integrala planteatzen da, iker tzaileen prestakuntza-etapa zein iker tzaileen sendotzea biltzen duena, beharrezko aldian
laguntzea kontuan hartuta ikerketa-nahikotasuna eskuratzeko, eta,
ondoren, kontratu bidezko harreman bat bermatu eta aintzat har tzeko
harrerako ikerketa-zentroarekin. Doktoregoa lortutakoan, doktoratu
ondoko fasearekin osatu beharra dago prestakuntza, sistematik
kanpoko hobekuntza ezaugarri duela, mugigarritasuna ahalbidetuz eta
bultzatuz. Sistema egokitu beharko da kanpoan prestaturiko ikertzaileek beren hobekuntza euskal sistema zientifikoaren barruan egin
dezaten, sistema bera aberastuz.
Iker tzaileak sendotzeari dagokionez, bi ildok markatzen dute karrera
iker tzailearen etapa hori. Alde batetik, euskal zientzia-sistematik kanpo hobetu diren per tsonak berreskuratzea, haiek berriz inkorporatzea
ahalbidetuko duten kontratu bidezko mekanismo eta mekanismo funtzionarialak gaituta. Bestalde, sistematik kanpo sendoturiko ikertzaileak erakar tzea lanbide-profil horren kontratazio- eta ebaluazio-politika aktibo baten bidez.
Jardun-ildo hori planteatzen da espezifikoki, kontuan izan da globalizazioaren esparruak eta ospe handiko jende gaitua erakar tzeko lehiak
har tzen duen garrantzia eta tresna egokienak edukitzeko premia, ikerketa-alorrean Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen erakargarritasuna gehitzea ahalbidetuko dutenak. Gauzak horrela,
erakargarritasun hori ad hoc estrategia baten bidez soilik lor daiteke,
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helburu handinahi hori gauzatzeko beharrezkoa den jakitea metatzeko
gai diren baliabide espezifikoak eskura edukita. Horretarako, IKERBASQUE Fundazioa sor tzearen aldeko apustua egin da, erakunde hori ardura dadin Euskaditik kanpoko ospe handiko iker tzaileak erakarri eta
kontratatzeko beharrezkoak diren jarduera guztietaz, betiere azken
helburua Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen
agenteren bat bada.
IKERBASQUE Fundazioak euskal hezkuntza-erakundeen ikerketa-maila
sendotu eta gehitzeko neurri egokiak ezar tzea ahalbidetzen duen tresna gisa funtzionatzen du, eta aldi berean aberastu egiten ditu euskal
sistematik kanpo harturiko esperientzia duten agenteen ekarpenekin.
Aurreikusia dago lankidetza-akordioak abiaraztea Ikerbasque Fundazioaren eta euskal uniber tsitate-erakundeen artean, erakunde horiek
IKERBASQUE Fundazioan atzemandako iker tzaileak har tzearen bidez
gauzatuko direnak, esaterako.
Edozein kasutan ere, uniber tsitate-ahalmena eta -autonomia bermatzen duten neurriak ezarriko dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren ezarpenari eta garapenari begira eta plan honetako
espazioekin uztar tzen diren espazioetara iristeko eratzen diren erakunde edo entitateetan parte-har tzeari begira. Ildo horretan, oreka ahalbidetuko da uniber tsitate-autonomia horren eta administrazioak unibertsitateen jarduera iker tzailea finantzatzeko ildo eta erremintak eratzeko
daukan marjina-ahalmen handiaren artean.
Bestalde, ospe handiko iker tzaileak atzemateaz arduratzen den jarduera-ildoa oso garrantzitsua da, eta are gehiago kontuan izanez gero
ahalmen iker tzaileak aurre egin behar dion arazoetako batek, batez ere
euskal uniber tsitate-sistemena eraginpean har tzen duen ahalmenari
dagokionez, denbora-epe laburrean aurkeztuko zaizkigun belaunaldierrelebu arazoekin du zerikusia.
Era berean, ikerketaren kalitate- eta bikaintasun-maila igoko duten pertsonak edukitzea zientzia-sistemak bikaintasunaren eta kalitatearen
bidetik aurrera egiteko behar duen tentsio lehiakorra gehitzeko modu
bat da. Kanpoko per tsonak erakar tzea bide bat da erreferentziazko
ikerketa taldeekin lankidetza-harremanak hazteko eta zientzia-sistemaren nazioartekotzerako bererako.
Nabarmena da proposaturiko ildoen artean dagoen harreman estua,
per tsonak erakar tzeko ahalmena sendo baldintzatzen baitu jakintzakomunitateen eta ikerketa-talde indar tsuen presentziak, horiek ere
proiektu zientifiko erakargarriak dituzten erakunde eta instituzioetan
erregistraturikoak, nazioartean lehiatzeko gai direnak.
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6.3 Egungo oinarri ekonomikoaren lehiakortasuna:
oraina bultzatzea
6.3.1 BERRIKUNTZA IREKIA, LEHIAKORTASUNESTRATEGIAREN MEZUA
2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Plan honi dagokio
2006-2009ko Enpresa Lehiakortasuneko eta Gizarte Berrikuntzako Planak proposatzen duen mezua garatzea eta sakontzea, berrikuntza irekiaren ideian laburbil daitekeena29. Open innovation terminoa, jatorrian
I+Gko enpresa-jardueren aldaketa eredu itxi batetik deskribatzeko pentsaturikoa, laborategitik merkatura, gaur egungo kanpo-lankidetzako
sareetara, doan sekuentziaren erabateko kontrolean oinarriturikoa zabal daiteke ez bakarrik konektibitatea eta kanpo-sareak azpimarratzeko, baizik eta berrikuntza-kontzeptua bere zentzurik zabalenean
azter tzeko, hau da, emaitzara bideratua, eta produktuaren berrikuntza,
prozesuaren berrikuntza, marketineko berrikuntza eta antolamenduberrikuntza biltzen ditu.
Berrikuntza irekiaren ideiaren abiapuntua zerari zor zaio, ekonomia berrian jakintza banatuta egoteari eta lehiatzeko inork ezin dituela soilsoilik bere bitartekoak baliatu, eta, aitzitik, jakintza bildu, erosi eta saldu behar du, eta batez ere konpartitu, lankidetzan aritu eta elkarreragin
behar du, azken batean, ikasi, betiere erakundearen mugen barruan.
Berrikuntzak, gainera, balioa sor tzea esan nahi du, eta horrek ez du
zertan ekarri gauza berriak sor tzea. Izan ere, enpresan balioa sor tzeko

hamabi dimentsio ditugu guztira :30 1) produktu eta zerbitzu berriak, 2)
plataforma erkideak, 3) konponbide per tsonalizatuak, 4) kontsumitzaile
berriak, 5) esperientzia berriak kontsumitzaileentzat, 6) balioa
atzematea, 7) prozesuak, 8) antolamendua, 9) balio-katea, 10) presentzia-puntuak eta ildoak, 11) kontsumitzaile-sareak, eta 12) marka; eta
horietatik bi bakarrik dagozkio berrikuntza teknologikoaren esparru
tradizionalari.Balio-sorkuntza hori da enpresa-lehiakortasunaren oinarria eta euskal ekonomiaren oinarria izaten jarraituko du orain arte izan
den moduan, eta intentsitate berritzaileak bere dimentsio guztietan
izango duen hazkundeak jasango du balio-sorkuntza.
Hori dela-eta, Jaurlaritzak, azken hogeita bost urteetan eginikoari jarraiki,
industriaren aldeko apustua egiten jarraitzen du, garapen ekonomikoaren
eragilea izan dadin, eta sare horren eskueran jarri behar ditu beharrezko
tresnak, lehiakortasun-faktore berriak gaineratzea ahalbidetuko dutenak,
balio erantsiaren bidez eta ez kostuen bidez lehiatzea ahalbidetuko diotenak. Enpresa-oinarriaren lehiakortasuna egun dagoenaren gainean oinarrituta eraikitzen da. Hori izan zen 1990eko lehiakortasun programaren
premietako bat eta jardun-ardatz nagusia da berriz ere 2010eko Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntzarako Plan honetan. Egungo euskal enpresa-oinarria osatzen duten sektore, kluster eta enpresa taldeen intentsitate
berritzailearen (teknologikoa eta ez-teknologikoa) hazkundea, industriala
zein zerbitzuetakoa, bete beharreko bide garrantzitsua da gure herrialdeko ekoizpenaren balio erantsia gehitzeko.

Egungo oinarri ekonomikoaren lehiakortasunarekin loturiko jardunak ezartzearen eragina

2010

2006
Sistematikoki berritzeko
ahalmena duten enpresak

Berritzeko ahalmen
ertaina duten enpresak

Berritzeko ahalmen txikia
duten enpresak

56

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Jardun eredua

Euskal enpresa-sarearen maila berritzailea areagotzea du helburu plana honek, industriala zein zerbitzuetakoa, horretarako hiru jardun-ildo
planteatuz:
• Berrikuntza-sistema enpresa-eskarira bideratzea. sektore eta kluster
guztietan premiak eta aukera identifikatzea dakar, eta horiek izango
dira oinarrizko inputak berrikuntza-agenteen eskaintza diseinatzeko.
• Enpresa berritzaileen oinarria zabaltzea. Jardun jakinen garapena
inplikatzea ahalmen berritzaile gutxiko enpresentzat (I+G zuzenean
kontratatzeko ahalmenik ez dutenak). Lankidetza eta hurbiltasuna,
geografikoa zein antolamenduzkoa, kontuan hartu beharreko elementuak dira.
• Berrikuntza sistematikoa. Enpresek berrikuntza beren enpresa-kulturan, estrategian eta kudeaketa-sistematikan gaineratzea ahalbidetuko dien ahalmenak eskuratzea da helburua, I+G+Bko proiektu
jakinetatik haratago.
Ahalegin berritzaileko maila bakoitzerako, eskaintza zientifiko-teknologikoak erantzunak eta soluzioak ekarri behar ditu, ahalegin berritzaile
handiagoarekin lorturiko enpresa-eskariak betetzekoak. Enpresa-eskarirako eta enpresaren posizio lehiakorra hobetzeari dagokionez ukitzekoak diren emaitzen lorpenerako orientazio garbi horren erakusgarri
dira programaturiko tresnak zein eskaintza zientifiko-teknologikoko
agenteak beren eginkizunak baliatuko dituzten modua.
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6.3.2 ORAINA BULTZATZEKO TRESNA NAGUSIAK:
“INNOVA EKIMENA” ETA “BERRIKUNTZA
IREKIA BULTZATZEKO PROGRAMAK”
Aurreko atalean zirriborraturiko planteamendu hori gauzatze aldera, INNOVA ekimen bat definitu da, bereiziriko bi estrategiarekin: lehena, “INNOVA-lankidetza”, kluster eta sektoreen lehiakortasuna bultzatzeko
lankidetzaren bidez; eta bigarrena, “INNOVA-enpresa”, helburutzat
enpresek berritzeko ahalmena modu sistematikoan garatzea ahalbidetzea duena. Hainbat bultzada-programarekin osatzen da ekimen hori;
“Berrikuntza irekia bultzatzeko programak” dute izen generikotzat, eta
Osloko eskuliburuan definituriko hainbat berrikuntza mota azpimarratzen
dituzte: produktuko berrikuntza (GAITEK), prozesuko berrikuntza (INNOTEK) eta marketineko eta antolamenduko berrikuntza (ALDATU).

6.3.2.1 Innova ekimena:
“INNOVA-lankidetza” eta “INNOVA-enpresa”
“INNOVA ekimenak” bereiziriko bi estrategia baliatzen ditu:
INNOVA-lankidetza
Lehen estrategia lankidetza-ikerketa sustatzeko bokazioarekin sortua
da, eskariaren premiek bideraturikoa, kluster eta sektoreen lehiakorta-

Lehiakortasunaren hobekuntza bultzatzeko tresna nagusiak

INNOVA lankidetza ekimena
Behatoki
estrategiko
sektorialak

Beharrak

INNOVA enpresa ekimena
Gogoeta
estrategikoa

Aukerak

Sektore-berrikuntzako agenda

Ahalmenen
garapena

Berrikuntza
sistematikoa

Enpresako
berrikuntza-agenda

INNOVA
LANKIDETZA
programa

INNOVA
ENPRESA
programa

BERRIKUNTZA IREKIRAKO PROGRAMAK
GAITEK: Berrikuntza produktuetan
INNOTEK: Berrikuntza prozesuetan
ALDATU: Berrikuntza marketing eta antolaketa
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suna hobetzeko aukera bultzatze aldera. Lau tresna abiarazten dira
hori abiarazteko

proiektu horiek, sorturiko jakintza hori jakintza publikoa baita, sektoreko enpresa guztien esku jarriko dena.

a) Behatoki estrategiko sektorialak.

d) Transferentzia-programak.

Ekimen hori garatzeko, kluster edo sektore bakoitzean dagokion “behatoki estrategiko sektoriala” jarriko da mar txan, eta horren eginkizuna
egungo ekoizpen-sarean premiak eta aukerak identifikatzea izango da:

Garatzea erabakitzen den agendako proiektu bakoitzak transferentziaprograma bat bildu behar du, non egin beharreko jarduerak zehazten
diren jakintzak enpresetara transferitzeko.

• premiak identifikatzea ekoizpen-sarearen egoera abiapuntutzat
hartuta eta sektorean dauden praktika onenekin kontrastatuz;

Jakintza sektoreko enpresa multzoari jakintza hurbiltzea da helburua.
Erabilgarri dauden tresnak kontuan hartuz erabiliko dira: ikerketaproiektuetan parte har tzen duten enpresek jakintzaren zuzeneko
transferentzia lor tzen dute beren lankidetzaren truke, eta gainerakoei
dagokienez beste bide batzuk erabili dira, hala nola zabalkunde eta
prestakuntza teknologiko eta ez-teknologikoko jardunaldiak, “innovanet” sarearen bidez antolatuko direnak, enpresetan prestaturiko bekadunak enpresaratzeko aukera eta abar.

• aukerak detektatzea, zaintza teknologikoko, merkatuko eta adimen
lehiakorreko zerbitzu bat baliatuta.
Kluster edo sektore osoak aurrera egitea da helburua, eta, hortaz,
hainbat segmentu ezarri beharko dira (tamainaren, balio-kateko posizioa, eta abar) helburu-segmentuen premiak zehazteko.
Sarean funtzionatzeko behatokiek izan beharreko koordinazioa “Euskal
Berrikuntza Agentziaren” ardura izango da. Kluster edo sektore-elkarte bakoitzaren esku utziko da behatoki bakoitzaren kudeaketa, eta horretarako dagokion kontratu-programa ezarriko da, eta hori mar txan
jarri eta gar tzeko sektorearekin edo klusterrarekin eta zerbitzu-sektorearekin loturiko alorretan ahalmena dituzten euskal teknologia-sareko
agenteak hartu beharko ditu kontuan.
b) Sektore-berrikuntzako agenda
Detektaturiko premia eta aukerei erantzuteko identifikaturiko proiektuen multzoak osatzen du. Ez da nahikoa premia eta aukeren azterketarekin, proiektuak definitu behar dira eta kostu eta inpaktu-adierazleak ezarri horiek lehenesteko.
c) Kontratu-programak kluster eta sektoreen lehiakortasunerako
Berrikuntzaren Euskal Agentzia, Euskal Berrikuntza-Sistemaren
koordinatzaile denez, sektore-agendak azter tzen ditu zeharkako proiektuak identifikatzeko eta eskaturiko jakintzak Sisteman jada eskuragarri ote dauden egiaztatzeko.
Jakintza horiek eskuragarri badaude, transferentzia-proiektu bat ezarriko da. Eskuragarri ez dauden jakintzei dagokienez, hainbat ikerketaproiektu artikulatuko dira, eta dagozkion par tzuergoak eratuko dira
horiek garatzeko; horietan bildu ahalko dira proiektuak eskatzen dituen
arloetan ahalmenak dituzten “euskal berrikuntza-sistemako agenteak”,
baita horretan interesatuta dauden eta laguntzeko prest dauden
enpresak ere. Dagokion kontratu-programaren bidez finantzatuko dira
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Enpresa txikien kasuan “giltzak eskuan” soluzio integralak diseinatzeko
formulak erabiltzen dira, zerbitzuen sektorearen bidez transferituko
direnak.
INNOVA-enpresa
Bigarren estrategia berrikuntza-kultura sustatzeko helburuarekin sortua da, baita berrikuntzaren kudeaketa eta erakundeak erakunde gisa
berrasmatzeko duten ahalmena sustatzeko ere, enpresa berritzaileen
garapena, azken batean.
Hiru elementu jarri dira abian horretarako:
a) “Berrikuntza-tailerrak”, ingurune global batean bizirauteko premiaren
kontzientzia enpresan pizteko. Horretarako, lan proaktiboa egingo da
Innovanet Sarearen bidez (irabazi-asmorik gabeko euskal erakundeen
multzoa, enpresetan berrikuntza sustatzea bultzatzen duena).
b) Enpresako “berrikuntza-agenda”enpresako berrikuntzaren gogoeta
estrategikoaren ondoren eratzen da, eta hura osatzen duten
berrikuntza-proiektuak gauzatzen diren neurrian ebaluatzen eta
berrazter tzen da.
c) “Zuzentarauak 21 praktika-komunitateek” helburu bikoitza dute,
prozesu horren buru izateko zuzendarien esperientzia konpartitzea,
eta zuzendari batek izan beharreko trebetasun eta gaitasunen garapena ahalbidetzea, betiere XXI. mendeko erakundeetako buru izateari begira.
Azken helburua enpresa berritzaileen oinarria haztea da.

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Jardun eredua
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baizik eta kanpo-antolamenduen parte-har tzearen baitan, betiere beharrezkoak diren baliabide eta gaitasunak ekar tzeko gai badira.

6.3.2.2 “Berrikuntza irekia bultzatzeko
programak”: INNOTEK, GAITEK, ALDATU
Bi jokalekuetan ere, INNOVA LANKIDEtzA ekimenaren zein INNOVA
ENPRESA ekimenaren esparruan, berrikuntza-agendetan identifikaturiko premia eta aukerak, sektorialak zein enpresarialak, beren ezaugarrien arabera bideratu ahalko dira berrikuntza irekirako programetara,
erantzun egokiak bilatzeko tresnak egokitze aldera. Gauzak horrela,
INNOTEK programak garapen teknologikorako laguntza izango du aztergai, eta GAITEK programak, aldiz, produktu berriak, marketineko eta
antolamenduko berrikuntzak ALDATU programaren bidez bideratuta.

6.3.3 ORAINAREN BULTZADAN
INPLIKATURIKO AGENTE NAGUSIAK
Inplikaturiko agenteen ikuspegitik begiratuta, azalduriko elementuek
erakusten dutenez, enpresak ez dira beren lehiakortasunaren hobekuntzaren arduradun bakarrak. Izan ere, inguruneak ere nabarmentzekoa
den papera jokatzen du, enpresa baten lehia-hobekuntzarako beharrezkoak diren ahalmenak ez baitaude beti antolamenduaren baitan,

Ondorengo grafikoak jardueraren funtzionamenduan esku har tzen duten agenteen jarduera nagusiaren nitxoari loturiko jakintzaren baliokatea islatzen du, eta berrikuntza irekian esku har tzen duten agenteen
ugaritasuna erakusten du. Sekuentzia lineala izatetik urrun, balio-kate
horren funtzionamendua erlazioen dentsitatearen eta intentsitatearen
fruitua da, eta izendatzaile komuntzat emaitza jakin bat lor tzea du,
kasu honetan euskal enpresa-sarearen posizio lehiakorraren hobekuntza, hain zuzen ere.
Horien artean, eta daukaten garrantziari erreparatuz gero, zentro teknologikoak dira nabarmentzekoak, eta finantzaketa publikoa jasoko
dute, betiere planaren programen multzoaren helburuei nolabait ere
loturiko emaitzak lor tzearen baldintzapean. Programa bereizi bat ere
bada espezializazioa, nazioartekotzea eta sare-proiektuak eta Zientzia
eta Teknologiako Euskal Sarearen gainerako agenteen inkubazioa bultzatzeko. Eskaintzaren agenteei buruzko datu garrantzitsu bat zera da
zentro teknologikoetako teknologoen enpresetarako mugikortasunprogramari dagokiona, formula hori oso eraginkorra baita jakintzen
transferentzia errazteko. Era berean zabalkuntza, prestakuntza eta
transferentziarako laguntza-ildoak biltzen dira.

Enpresen lehia-hobekuntzan eragina duten agenteen nitxoak zientzia, teknologia eta
berrikuntzarako sisteman
ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA
Oinarrizko ikerketa
bideratua
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aplikatua
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6.4 Dibertsifikazioa garatzeko bidean dauden sektoreetarantz:
etorkizuna eraikitzea
Berrikuntzaren gehikuntza termino absolutuetan ezin da egungo
ekoizpen-sarea osatzen duten enpresen intentsifikazio berritzailetik
soilik abiatuta indartu. Hori dela-eta, sektore berrien aldeko apustua
egin behar da, I+G+Baren aldeko kultura eta apustu sendoarekin sorturikoen alde. I+G+B sistematikoaren hazkundeak enpresa berrien
eta jakintzan intentsiboak diren sektoreen parte-har tzea ere behar
du. Hori da sektore berrietako —hala nola biozientziak edo nanozientziak— diber tsifikazioari emaniko laguntza irmoaren azken helburua.
Etorkizuneko sektoreetarako diber tsifikazioarekin loturiko alderdi nagusi bat ikerketa estrategikoa da, oso modu berezian indartu beharrekoa, batez ere osagai zientifiko nabarmena daukaten sektoreetan.
2001-2004ko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planean, honela
definitzen zen ikerketa estrategikoa: Teknologia eta Berrikuntzarako
Euskal Sareko agenteek garaturiko oinarrizko ikerketaren esparrua,
bereziki enpresa-sektorearen —eta oro har, euskal gizartearen— premia zientifiko-teknologikoen eta berrikuntza-premien potentziala
gainditzeak mugaturikoa.
Kon tzeptualizazio horrekin berarekin jarraituz, 2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Plan berrian ikerketa estrategikoaren
beste ezaugarrietako bat bikaintasuneko oinarrizko ikerketa bat izatea da, baina etapa berri horretan know-why kontzeptuan (zientziak
eta teknologiak aplikazioa zertarako diren eta izan ditzakeen aplikazioak zein diren jakitea) kon tzentratuta, know-how kon tzeptu hu tsa
(gauzek nola funtzionatzen duten jakitea eta uler tzea) gaindituta
azken helburu gisa, enpresa-sektoreak eginkizun nagusia izango
duelarik.
Lehiakortasunaren hobekuntza-helburuaren barruan dauden jarduerak
ez bezala (“demand pull” gisa har daitezke horiek, enpresen premia eta
aukerei erantzuteko zuzenduta baitaude), multzo honetan garaturiko
jarduerak “science push” edo “technology push” gisa har litezke kontuan. Kasu horretan, sustapen- eta lider tza-lana administrazioari berari dagokio lehen une batean. Jakintzan intentsiboak diren jarduerak
sor tzea erraztu nahi da, bere ikerketaren emaitzak ekoizpen-sarera
aldatzeko bokazioa duen eskaintza zientifiko-teknologiko bat sortzearen ikuspegitik zein ekoizpen-sare bat jakintzan intentsiboak diren
sektoreetan sendotzearen ikuspegitik begiratuta.
“Science push” edo “technology push” politika horrek apustu mugatuak izango ditu hurrengo urteetan, euskal ekonomiarentzat etorkizuneko lau sektoreak irmo bultzatzeko. Eusko Jaurlaritzak eta foru-al-
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dundiak konpartitzen dituzte apustu horiek, baita horiek garatzeko
zuzenduriko ekimenak ere.
• Biozientziak
• Nanozientziak
• Energia alternatiboak
• Garraio adimendunerako elektronika.
Apustu horiek antzeko patroi bati erantzuten diote beren ezarpenerako, estrategia integralen definizioaren gainean oinarritzen baitira,
balio-katearen mailen multzoaren garapena biltzen dutenak, jakintzasorkuntzatik hasita jakintzaren azken aplikazioraino, produktu berriak
sortuta, zerbitzu berriak sortuta, baita enpresa berriak ere, azterturiko
jakintzak ustiatuko dituztenak.
Jakintza-sorkuntzaren ikuspegitik begiratuta, plan honek zientziak hartzen duen orain artekoa ez bezalako garrantzia biltzen du, eta enpresasarearekin duen harreman gero eta zuzenagoa eta lotuagoa. Gauzak
horrela, paradigma berri baten aurrean gaude, non jakintzaren azterketa eta ustiaketa nekez bereiz daitezkeen. Konfigurazio berri horien ondoriozko inplikazio egokiei erantzun egokia emate aldera, Ikerketa
Kooperatiboko Zentroen (IKZ) figura erabili da, non ikerketa estrategikoa (oinarrizko bideratua eta aplikatua) ikerketa-taldeek egiten dute,
uniber tsitatearen berezko ahalmenak integratzen dituztenak, eskaintza zientifiko-teknologikoaren beste agente batzuenak eta enpresenak,
horiei guztiei administrazioaren babesa gehitzen zaiolarik.
Lankidetzako ikerketa da ikerketa kooperatiboko zentroen funtsezko
ideia, izenak berak adierazten duenez, eta edozein jarduera-sektoreren
lehia-hobekuntzari aplika dakioke, jada osaturiko Turismoaren IKZtourGUNEk erakusten duenez. Baina, zalantzarik gabe, erakutsi duenez, bereziki egokituta dago hasteko “science push” edo “technology
push” kontzeptutik hurbil dauden esparruen ikuspegia garatzeko, esparru horiei bi funtsezko balio erakutsiz: alde batetik, lankidetzari dagozkion ahalmen iker tzaile fisiko eta birtualen batura, eta, bestetik,
merkatutik hurbilago dagoen osagai bat, enpresen presentzia aktiboaren adierazgarri, berrikuntzaren edozein kontzepzio soil-soilik lineala edukitzeko arriskua saihesten duena.
Oinarri horien gain, nazioarteko komunitate zientifikoko iker tzaileak
erakar tzeko eta egiazko nazioarteko proiekzioa duten benetako gunea
sor tzeko ahalmena duten proiektu gisa sortu dira IKZak. Sektore hasiberriak bultzatzen badituzte ere, beren ikerketa emaitzak lor tzera
bideratzeko bokazioarekin ere sortu dira, eta emaitza horiek IKZek be-
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rek edo inguruneko enpresek ustiatuko dituzte, normalean beren artean lankidetzan estu aritzen direnak. Horrela, jakintza-arlo oso zabaletatik —hala nola biozientziak edo nanozientziak— aurrera egiten da
nolabaiteko espezializazioa duten alorretara. Balio-kateen eraikuntzan
aurrera egiteko modu pragmatikoa ere bada, kate horiek azterketa-ustiaketa binomioa biltzen dutelarik. Ildo horretan, IKZak binomioaren
ardatz dira, beren eginkizunen artean jakintza aztertu eta ustiatu beharra baitaukate, jakintzan intentsiboak diren enpresa berriak sor tzeko
bultzadaren bidez.
IKZen gehigarri gisa, diber tsifikazioari eman beharreko laguntzak tresna multzo bat biltzen du, 2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren beste ildo nagusiekin konpartitzen duena. Horien artean nabarmentzekoa da, alor horretan zentro teknologikoek duten
eginkizuna, eta uniber tsitate-sistemak berak duena, batez ere UPVEHUk. Ekipamendu zientifiko eta teknologikoa eskuratzeko laguntzaren
zein Euskadin karrera iker tzailean emaniko laguntzaren bidez gauzatzen da laguntza hori.
Enpresak sor tzeko aukerari laguntzeko tresnak eta I+G+B enpresarialari laguntzeko programa espezifikoak berdin dira baliagarri enpresa-dibertsifikazioa bultzatzeko. Lehenari dagokionez, hau da, enpresa berriak
sor tzeari laguntzea, 2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako
Planaren jardun-ereduak ezaugarritzat dituen lan-arloen arteko azken
arlo gisa ager tzen zaigu laguntza hori.
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6.5 Ekintzailetza teknologikoa eta indar globalekoa
Euskadiko jarduera ekintzaileak balantze positiboa du Global Entrepreneurship Monitor proiektuaren azken azterlanen arabera, baina bere
ahulezia nabarmenetako bat sorturiko enpresen izaera berritzaile eskasa eta funtzionamenduko urte batzuen ondorengo hazkunde-ahalmen txikia da.
Ekintzailetza teknologikoaren proposamenak zera du abiapuntutzat oinarri zientifiko eta teknologikoa duten enpresa berrien sorkuntzak paper garrantzitsuagoa izan behar duela eta horretarako esparru horretan ere bultzada handia behar dela. Ildo horretan, etorkizuneko
sektoreetan sor tzen diren enpresen kopurua gehitzeaz gain, enpresa
horiek mundu globalizatu batean lehiatu behar dira.
Munduan zabalduta dauden berrikuntzako eta lehiakortasuneko politikei begiratu bizkorra eginez gero, argi geratzen da oinarri zientifikoteknologikoa duten enpresen garapenak duen garrantzia jakintzaren
gizartean lehiakorrak izateko. Ahalmenak, gaitasunak eta jarrerak uztartu behar dira politika horiek ezar tzeko.
Funtsezko elementuetako bat abiarazi nahi den ekintzailetza mota zera
da, modu proaktiboan sortu nahi diren enpresen helburu-dimentsioa.
Enpresa horiek, egiaz sektore berrien eta jakintzan intentsiboak diren
jardueren traktore bihurtu behar badira, proiekzio globala eduki beharko dute, eta horretarako beharrezkoa da masa kritiko bat eta merkatu
global horretan kokatuko dituen dimentsio bat.
Baina aldi berean, hazkundearekin batera enpresak kapitalizatzeko
ahalegina ere behar da, enpresen zentro erabaki-har tzaileak deslokalizazio posibleen eraginpean egon ez daitezen, kapital atzerritarrek etorkizuneko enpresak erostearen ondorioz eraginikoak. Kapital horiek,
aktiboki erakarri beharrekoak, ezin dira inola ere izan Euskadin etorkizunean garatzeko aukera arriskuan jarriko duen gehiengoa.
Enpresen oinarri zientifiko teknologikoa ez da lotu behar enpresa berriaren jatorriarekin. Baldintza hori beharrezkoa da baina ez nahikoa.
Merkatu-nitxo batek jasaten du horrelako edozein ekimen gauzatzeko
aukera. Merkatua erdigunean kokatzen ez duen edozein ikuspegiri dagokio, enpresa-proiektuaren oinarrian dagoen teknologia, ideia edo
jakintza-arloa edozein izanda ere.
Mugitzen garen ingurune oso lehiakor honetan, merkatuak mugatzen
du produktuaren arrakasta eta ahalmen eta egokitzapen teknologikoa
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azken helburua lor tzea ahalbidetzen duen ahalmentzat eta egokitzapentzat har tzen da, hain zuzen ere, merkatuta lor tzea, alegia.
Hori dela-eta, merkatuaren zentralitatea funtsezkoa da hainbat ekimenen garapenean, hala nola NEts eta CONNECT GUNEA, ongarritze
gurutzatua eta diziplina askotariko lan-arloen parte-har tzea bultzatuz,
hainbat faktoreren arteko oreka bilatuta, hala nola teknologia, marketina, merkatua, diseinua, eta abar. Identifikatzen diren proiektuen inguruko horrelako ahalmenen aktibazioa mugatzailea izango da, merkatuetan bokazioa pizterakoan.
Enpresa-proiektu berriaren definizioaren hasieratik agertu beharreko
da lider tza-bokazio hori. Hori da azken helburuaren neurrirako negozioplan bat diseinatzeko modu bakarra, lehen unetik kapitala definituz,
baita planteaturiko erronkari aurre egiteko beharrezko baliabide batzuk ere.
Hori dela-eta, nitxo zientifiko-teknologiko eta berritzaileak aktibatzea
iturri gisa, horietatik enpresak sortuko direla berrikuntzak ere zentzurik
zabalenean merkaturatzeko moduan, ardatza dugu, NEts eta CONNECT
GUNEA ekimenei beren zentzu propioa ematen dien ardatza, hain zuzen ere. Horretarako, lan proaktiboa ezinbestekoa da, proiektuak eta
etorkizuneko enpresa bihur daitezkeen ideiak “eraikitzeko” gai dena:
• 2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planak berak ezartzen duen emaitzak lor tzera bideraturiko orientazio berri bat eskainiz, kontratu-programak sinatuta zentro teknologikoekin.
• Horien sentsibilitatea aktibatuz nahi den norabidean eta EBZek dagoeneko egiten duten lan proaktiboa indartuz.
• Bideragarritasun teknologikoarekin eta enpresa-proiektu horiek
merkaturako duten orientazioarekin loturiko beharrezko ahalmenen
multzoa baliatzeko aukera erraztuz.
• Proiektuak behar bezala kapitalizatuz, kapitalik eza arrazoi izan ez
dadin gure herrialdean horrelako proiektuak sor ez daitezen. Kapitalizazio hori funts espezifikoen horniduraren bidez egingo da, baita
funts pribatuak edo euskal berrikuntza-sistematik kanpo datozenak
erakarrita.
Azken batean, proaktibitate-elementu gisa jardunez eta beharrezko
aktiboen parte-har tzea bultzatuz jakintza-sorkuntza merkatura alda
dadin produktu berrien eta zerbitzu berrien bidez.

7. Euskal Berrikuntza Sistemaren
agenteak estrategia
berriaren aurrean
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Mota horretako sistema aurreratu baten ezaugarri nagusia gizarte- eta
harreman-dimentsioan duen fokalizazioa da, eta ezinbesteko elementua dugu hori, egungo jakintzaren gizarte honetan kontuan hartu beharrekoa. Horrek esan nahi du oso kontuan hartu behar dela inplikaturiko
agente guztien eta haien harremanen emaitzek sisteman parte hartzea, baita horien arteko loturak sustatzen eta bultzatzen dituen agenda politika bat ere, erreminta egokien multzo baten bidez.

Agenteen ekintza eta elkarrekintza

ZT

Atal honek zehatz-mehatz erantzuten dio bigarren eraldaketaren motorrean deskribaturiko nor? galderari. Euskadi gaur berrikuntza-sistemaren birformulazio-prozesu batean dago, egiaz berrikuntza-sistemen hirugarren eraldaketarako trantsizio gisa zehazturikoa, eta aldi berean
ezinbesteko tresna ere bada bigarren eraldaketa ekonomikoak proposatzen duen jakintzaren gizarterako trantsizioari arrakastaz ekiteko.

Harremanen garrantzi hori bizitza sozio-ekonomikoko sareko gero eta
egitura gehiago izateari eta errotze-teorizazioei zor zaie, azken horien
eraginez gizarte-dimentsioak gero eta garrantzi handiagoa duelarik.
Une honetan euskal berrikuntza-sistema heldutasun-maila egokian
dago bere gizarte-dimentsioari buruzko gogoeta bati ekiteko, bi baldintza betetzen baitira:
• hainbat aktorerekin eta berrikuntzarako ahalmen nabarmenen multzo batekin antolaturiko hiru azpisistemen multzo bat egotea
• agenteen artean erlazio erregularrak eta norabide bikoak izatea31
Helburu handietako bat dokumentu honetan aurkezturiko eredu sistemikoaren azpisistema eta agente horien koordinazioa eta kolaborazioa
da, eta ezaugarritzat zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren arteko harremanen aniztasuna du.
Enpresen, Jaurlaritzaren, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen eta uniber tsitatearen arteko fluxua dinamizatu behar da,
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hots, kapital soziala, sistema lehiakortasunaren hobekuntzarantz bultzatuko duen ardatz bihur dadin.
Gizarte-arauen aplikazioa, elkarrekikotasuna, konfiantza eta trukea
helburu ekonomiko eta politikoekin, hots, kapital sozialaren erabilera,
zuzeneko laguntza eskaintzen diote berrikuntzari agenteen arteko kostu transakzionalen murrizketaren eta jakintzaren transferentzia handiagoaren bidez, garapenean eragin positiboa dutenak.
Harreman-elkarrekintza sistemaren barruan gertatzen diren gaitasuneko eta jakintza-sorkuntzako arazoei emandako aginduzko erantzuna da. Euskadiri gagozkiola, uniber tsitatea, enpresak eta Jaurlaritza

7

hazkunde ekonomikoa sustatzen ikasten ari dira, garapenaren bidez,
hots, sorkuntza-harremanen bidez.
Sorkuntza-testuinguru horretan, garrantzitsua da nabarmentzea unibertsitateak joka dezakeen papera garapen sozio-ekonomikoaren sustatzaile gisa harreman-eredu horren baitan. Agente teknologiko gisa dituen aukerak egoki ustiatu behar dira, eta hiru mundu horien arteko

konbergentziak iker tzaile akademikoak beren teknologia propioen
enpresaburu bihur tzea eragin behar du, edo enpresek uniber tsitatearen
laborategi batean lan egin dezatela.
Ondoren eredu horretan inplikaturiko agenteen aurkezpena egingo
dugu; harreman-fluxua oraindik sendotuta ez dagoela egia bada ere,
planteatzen diren urratsak ildo horretan eman beharrekoak dira.
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7.1 Enpresak
7.1.1 ETEak, ENPRESA HANDIAK
ETA ENPRESA TALDEAK
EEuskal berrikuntza-sistemaren antolamendu-ereduak lehen erreferentzia gisa enpresa-sistema aurreratu eta lehiakor bat sendotzea har tzen
du, bere produktuaren balioa indartuko duena eta jakintzan intentsiboak diren jarduera-sektore berriak garatuko dituena, ongizate-maila altua lor tzeko oinarri gisa.
Garapen jasangarriko triangeluaren dimentsio askotariko ikuspegia,
egiturazko hiru dimentsioek osaturikoa: garapen ekonomikoak, ingurumen-orekak eta gizarte-garapenak maila guztietan dituzte inplikazioak
eta, horrenbestez, oso zuzeneko ondorioak enpresaren gain. Hiru
dimentsio horiek kontuan har tzeko orduan, abiapuntutzat baliatzen
den printzipioa zera da, merkatu-mekanismoak ez direla enpresa baten
lehiakortasuna mugatzen duten bakarrak. Gizarte- eta ingurumen-irizpideak ere biltzen ditu mekanismo horrek.
Iraunkortasunaren ikuspegitik begiratuta,32 esaten da “lehiakorra” dela gai
denean errentagarritasun iraunkorra lortzeko bere produktuak eta zerbitzuak salduta helburu duen merkatuan. Iraunkor kalifikatiboak zera esan
nahi du, lehenik eta behin, enpresak merkatuan saltzen duela, mozkin ekonomikoak sortuz produkzio-prozesuaren bikaintasun operatiboa eta etengabeko berrikuntza uztartuta; bigarrenik, bere produkzioaren inguruneinpaktua minimizatzeko gai izanda, eta, hortaz, aztarna ekologiko txikiena
eraginda (helburua: zero aztarna ekologikoa); eta, hirugarrenik, bere jarduera sozialki modu arduratsuan garatuta, hau da, bere langileen garapen
pertsonal eta profesional handiena garatuta (barruko erantzukizun soziala)
eta inpaktu positiboa eraginez tokiko ingurunean edota ingurune lokalean
(kanpoko erantzukizun soziala):
Enpresaren erronka handiak lehiakortasun iraunkorrerantz daraman
prozesuan garapen iraunkorraren hiru dimentsio estrukturaletako garatzen ari diren aldaketek mugatzen dute, eta horiei aldi berean eta modu
orekatuan aurre egiteko duen gaitasunak.
Lehenik, ekoizpen-ereduaren aldaketari aurre egin behar dio enpresak,
baita lehia-paradigma berri baten agerpenari ere, non “made in Euskadi” marka bezain garrantzitsua den “thought in Euskadi” marka, sormenak merkatu berriak sor tzea eta egunetik egunera etorkizuna eraikitzea ahalbidetuko duelarik.
Ikuspuntu estrategikotik begiratuta, ate joka ari den iraultza horri aurre egiteak balio erantsi handiagoko enpresa-eginkizunetan biltzeko
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eta espezializatzeko aukera hartu behar da kontuan ezinbestean. Gero
eta gehiago, espezializazio ekonomiko bakarra jakintza sortu eta aplikatzeko ahalmenean oinarrituriko jarduera ekonomikoei dagokie, eta,
batez ere, intentsitate teknologiko handiagoa dutenei.
Espezializazio dinamikoaren prozesu horren barruan, enpresek gero eta
gehiago oinarritu behar dituzte beren prozesuak lankidetza-sareetan,
antolamenduaren mugetatik haratago, horiek ere balioko proposamen
bakarreko berrikuntza- eta eraikuntza-prozesu beraren zati direlarik.
Dena den, zalantzarik ez dago sistemaren agente guztiak oso garrantzitsuak izanda ere, jokaleku berri horri aurre egiteko protagonista nagusiak ETEak direla, euskal ekoizpen-sarearen zatirik handiena osatzen
baitute.
Euskal Berrikuntza Sistemaren Liburu Zuriak adierazten duenez, 33
konbergentzia teknologikoa lor tzeari begira 1.600 enpresa izango dira,
gehienak ETEak, 2010. urtean I+Gko jarduerak egin beharko lituzketenak (1.000 inguru 2004an). Ekoizpen-sarearen egiazko egitura-aldaketa
dakar horrek, hazkundea ezin baita gaur egun dauden enpresetan gertatu. Enpresek gaur egun I+Gan egin beharreko ahalegina gehitzeko
duten ibilbideak grafiko horretan adieraziriko jokalekura eraman dezake gehienez ere, baina ez liguke utziko egitura-aldaketako jokaleku
horretara iristea. Horrek planak jakintzan intentsiboak diren enpresen
sorkuntza bultzatzeko duen bokazioa justifikatzen du, betiere I+Gko
ahalmen hori indar tzen badute eta enpresa horiek kopurua albait gehien igotzea ahalbidetzen badute.
Aipamen berezia merezi dute atal horretan euskal enpresa taldeek
(EET), haien trakzio-potentziala orain arte ekoizpen-jarduerara mugatu
baita ia soil-soilik. Horrela, lehen une batean, trakzio-efektu horren
neurketa enpresa horiek enplegua eta aberastasuna sor tzeko zuen
ahalmenei buruzkoa zen. Ondoren, trakzio-efektuaren balioespen horrek talde horien ondoriozko balio- edo hornikuntza-kate osoaren gain
baliatzen duten eragina gaineratzen du, industria-dinamika horiek garatzen dituzten lurraldeen ekoizpen-ibilbideak baldintzatzen dituen aktiboa osatuz.
Dena dela, egia da, halaber, trakzio-efektu horrek balio handiko potentziala duela berrikuntza-sistemaren ikuspegitik begiratuta, eta agian
gaur arte ez da bere neurrian balioetsi eta, horrenbestez, ez dira efektu
horren aukerak aprobetxatu. Talde horien jarduera berritzaileak sistemaren agente guztien arteko harreman dinamikoa behar du, globalizaziorako bide bat eskaintzeaz gain.
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I+Gko enpresa-unitateak. Harremanak beste agente batzuekin

ENPRESEN SEKTOREA, I+Gko Zentro
Pribatuak hartzen ditu barnean

I+Ga duten
enpresen kopurua

2010eko HELBURUKO JOKALEKUA:
EGITURA ALDAKETA

1.600

%1,73 BPG

1.600

1.500

2010eko ZTBP
HELBURUA
1.600 ENPRESA
I+Gko jarduerekin

1.400
2010 ERREFERENTZIAKO
JOKALEKUA

1.300

1.285

%1,51 BPG

1.200

2010eko JOERAKO
JOKALEKUA

1.100

1.181

499 berri
2005etitk
Horietatik 300
OTEBak dira
(I+Gko intentsitate
handiko sektoreak)

%1,27 BPG

1.000

1.101

500

2005eko EGOERA
%1,13 BPG

2005

2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Plan berriaren helburua potentzial hori irmo aktibatzea da, arreta berezia emanez enpresa taldeen harreman dinamikei. Trakzio-efektua ez da egiazkoa hori
aktibatzea ahalbidetzen duen lanik gabe. Oso garrantzitsua da trakziopotentzial hori eraldatzea errealitate baten berrikuntza-esparruan,
EET horiek gure herrian duten sustraia eta herrialdearekin berarekin
dituzten harremanak aurrerako bidean bultza dezaten jakintzaren gizartean.

7.1.2

I+G ENPRESARIALEN UNITATEAK

Teknologiako eta berrikuntzako enpresa-unitateak honela definitzen
dira: enpresen barruan berrikuntza teknologikoa bultzatzeaz arduratzen direnak, ondoren enpresetan bertan ezarri ahal izango diren garapen-proiektu berriak planifikatuta eta gauzatuta. Antolamendu propioak dira, ezagutzekoa den egitura propioarekin, goi-kualifikazioa duten
teknikari espezialistek osaturikoak, eta helburutzat produktu berriak,
zerbitzuak eta prozesu berritzaileak lor tzea dutenak, betiere enpresen
lehiakortasuna hobetuko dutenak.

2010

Teknologia eta berrikuntzako enpresa-unitateak oinarrizko tresna
dira berrikuntza-prozesua sendotu eta formalizatzeko, teknologia
profesionalizatzeko enpresa-ingurunea eta esparru egoki bat sortzeko aukera teknologikoak garatzeko, betiere nazioartean lehiatzeko
hobekuntzak ekar tzen badituzte.
Euskal enpresak iraunkortasunerako bere prozesu propioari egiten dio
aurre, jakintzaren aldeko apustua eginez (eta haren sorkuntza-erreminta nagusiaren alde, I+G+Baren alde) aukera estrategiko gisa. Teknologiako eta berrikuntzako enpresa-unitateak tresna baliotsua dira jokaleku horretan berrikuntza-prozesuaren jarraitasuna bera bermatzeko eta
euskal enpresarentzat I+Garen apustu estrategikoa sendotzeko.
Azken helburua bikoitza da: Alde batetik, “bikaintasun operatiboan”
aurrera egitea, ekoizpen-prozesu eraginkorrak bermatuz iraunkortasunaren ikuspuntu guztietatik (eraginkortasun ekonomiko eta ingurumen eraginkortasuna, batez ere).
Bestalde, unitate horiek enpresen diber tsifikazioan eta negozio-ildo
berrien eta produktu berrien merkaturatzean aurrera egiteko aukera
dira, balio erantsi handiagoko jardueretarako beharrezko migrazio hori
sendotuko dutenak.
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Enpresetako I+G Unitateak. Beste Agenteekiko
Harremanak

lehiakortasun- eta egituratze-elementu gisa zientzia, teknologia eta
berrikuntzaren esparruan ere beren eginkizuna gara dezaten.
Hogeita bost sektore-elkartetan baino gehiagotan eta hamalau klusterretan egituratzen dira euskal enpresak. Azken horiek izan ziren Euskadiren lehen eraldaketa ekonomikoaren faktore bereizgarriak 90eko hamarkadan, eta euskal kapital sozialaren erreferenteak dira gaur egun.35

ENPRESA
HANDIAK
ENPRESA TALDEA
ETEak
I+G ENPRESARIALEKO
UNITATEAK
KORPORAZIO
TEKNOLOGIKOAK

UNIBERTSITATEAK

I+G ENPRESARIALEKO UNITATEAK IKERKETA
ZENTRO PRIBATUAK DIRA, ENPRESA
LEHIAKORTASUNA GARATZEKO ERATURIKOAK
PRODUKTU ETA PROZESU BERRIAK SORTUTA KIDE
DIREN ENPRESENTZAT.

Ildo horretan, kluster bakoitzean 2010eko Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzarako Planarekin batera eginiko gogoeta estrategikoak sektore-elkartearen eta klusterren nozioaren azpian dagoen espiritua
indar tzeko, bultzatzeko eta berritzeko baliagarri izan ziren:
• Klusterren estrategiari bultzada berri bat ematea, lankidetza-jardunak identifikatuta, betiere enpresen lehiakortasuna hobetzen
badute nork bere kasa balia ezin ditzakeen ahalmen eta gaitasunen
parte-har tzea behar duten arloetan. I+G+Baren esparrua paradigmatikoa da.
• Jardueraren erdian kokatzea nondik norako askotariko lotura, fluxu
eta erlazioen gune-izaera, eremu transektorialeko enpresen artean.

7.1.3 SEKTORE-ELKARTEAK ETA KLUSTERRAK
Enpresa taldeekin aldi berean, estrategiak aldarrikatu eta aprobetxatu
egiten du sektore-elkarteen papera34 euskal egitura ekonomikoaren

• Produktuen, jakintzako eta berrikuntzako fluxuak, maila ekonomiko
bat baino gehiagoren arteko —hala nola enpresa (mikro)— erlazioen fluxuak, erlazio intra eta intersektorialak (meso), eta, azkenik,
lurralde osoaren (makro) espezializazio-ereduaren ondoriozko
fluxuak eta erlazioak integratzea.

Euskadiko klusterrak
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AFM - Makina-erreminta

Papera

ACICAE - Automozioa

Euskal Herriko Itsas Foroa

ACEDE - Etxetresna elektrikoak

Aeronautika

Energia

UNIPORT - Bilboko portua

GAIA - IKTak

EIKEN - Ikus-entzunezkoa

ACLIMA - Ingurumena

Jakintza-kudeaketa

Garraioa eta Logistika

Biozientziak
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7.2 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarea
7.2.1

EMAITZETARA BIDERATURIKO
GARAPEN TEKNOLOGIKOKO ETA
BERRIKUNTZAKO AZPISISTEMA

Zentro teknologikoak: emaitzetarako orientazioa
Euskadiko bigarren eraldaketa ekonomikoaren etorrera dela-eta, euskal korporazio eta aliantza teknologikoek konpromiso irmoarekin egin
behar diote aurre, erantzukizunarekin eta eraldaketako protagonista
izateko grinarekin, aberastasuna eta gizarte-ongizatea sor tzeko.
Azken urteotan, korporazio eta aliantza teknologikoak Jaurlaritzaren
bazkide gisa finkatu dira herrialde berritzaile baten konfigurazioan,
tresna eraginkorra baitira Euskadiren industria-politikak abiarazteko
eta haien estrategia Euskadiren politika zientifiko-teknologikoarekin
dago lerrokatuta.
Zentroen estrategiak begiz jota dituen elementuak Jaurlaritzak jota
dituen berberak dira: enpresa-lehiakortasuna, balio handiko sektoreetako diber tsifikazioa eta euskal berrikuntza-sistemaren internalizazioa
Oro har, esan dezakegu zentroen leit motiv-a ikerketa- eta garapenjarduera dela, horretan kontzentratzen baitute beren negozioa, eta ez
du kontradikziorik EAEko zerbitzu aurreratuen garatzeko bidean dagoen sektorearekin, hari laguntzen diolarik eta haren garapenean bultzatzen duelarik. Ikerketa, garapena eta berrikuntza dira zentroen jardueraren ardatz nagusiak.
Jarduera fokalizatu horren bidez euskal enpresa-sarearen aliatu nagusi bihur tzen dira, jakintza teknologikoa atzeman eta batez ere sortu
egiten baitute, eta herrialdeko enpresa-sarera transferitzen dute,
enpresei lagungarri izan dakien beren lehia-prozesuan. Korporazioak
eta aliantzak enpresa-eskariari balio erantsi teknologikoa ematera bideratuta daude, klusterrena zein Euskadiko sektore eta enpresena.
Horiek euskal zentro teknologikoetan jar tzen dute beren konfiantza,
beren eskariei erantzun egokia ematen dakitelako, egungoei zein balizkoei, modu lehiakorrean jakintzaren merkatu globalean. Zentro teknologikoek balio erantsi teknologiko hori klusterrei eta sektoreei
emateko gai izan behar dute sektoreko batzorde teknologikoen
eskutik,prozesu osoaren jarraipena egituratzen eta kontrastatzen
dutenak, premiak eta aukerak atzematearekin hasi eta jakintzaren
transferentziarekin amaitu.

Era berean, beren papera indartu egin behar dute ikerketa kooperatiboko zentroetan, horiei irizten baitzaie formularik egokiena funtsezko
jakintza garatzeko zentro bakoitzeko interes estrategikoko lan-ildoetan, masa kritikoak batzeko modu eraginkorrak, gurearen tamainako
herrialde txiki batentzako hain beharrezkoak direnak.
Modu konpartituan orientatuz eta gidatuz, rol aktiboagoa bere gain
hartuz, ikerketa-ahalmenak garatuko dira arloetan, eta emaitzen
transferentzia eta enpresa-ekimen berrien garapena ziurtatuko da
Euskadirentzat interes bereziko diber tsifikazio-arloetan, horrela paradigma berria indartuz, non jakintzaren azterketa eta ustiaketa nekez
bereiz daitezkeen.
Era berean, hazi behar dute, baina sisteman jada badauden ahalmenak
eta gaitasunak bikoiztea saihestuz. Hazkundeak teknologia eta merkatuetan espezializatzea esan nahi du, baita bigarren euskal eraldaketa
ekonomikoaren protagonista izatea ere. Era berean, euskal korporazio
eta aliantza teknologikoek eta eskala-ekonomiak bilatzen dituzte nazioartean.
Alderdi horiek guztiak lor tzeko tresna gisa, goi-mailako prestakuntza
kualifikatua eta giza kapitalaren mugigarritasuna funtsezko faktore
dira korporazio eta aliantzetarako, eta horiek plataforma izan behar
dute per tsonak kualifikatu eta prestatzeko eta modu irmoan eta gero
eta nabarmenagoan enpresetara transferitzeko moduan, enpresak balio erantsi handiagoko jarduera migratzeko izan beharreko aukera bultzatze aldera.
Horretaz gain, beren ahalmenen multzoaren espezializazio-prozesua
eta egiazko osatze-prozesua ziurtatzen dute, eta herrialdearentzat lehentasunezkoak diren esparruetan espezializatzen dira: biozientziak,
nanozientziak, energia alternatiboak eta elektronikoa garraio adimendunerako. I+Gan fokalizaturiko jarduerak etekin zientifiko-teknologiko
eta enpresarial garrantzitsuak eta geroz eta handiagoak ahalbidetzen
ditu herrialdearen adieraziriko lehentasunezko arlo horietan
Jakintza sor tzeko gero eta ahalmen handiagoak output zientifiko-teknologiko handiagoak ahalbidetzen ditu, komer tzialki ustiatzen direnak,
baita emaitzak hobetzea ere produktu berrien eta enpresa berrien arloan.
Ezin da ahaztu zentro teknologikoak Europako ikerketa-esparruaren
erdiko elementua direla, nazioarteko komunitate zientifiko-teknologikoak haien jarduera eta gaitasuna aitor tzen baitu. Enpresa-sektorea
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Tecnalia korporazioa
Langileak: 1.310
Salmentak 2006: 93,18 M€

Langileak: 210
Salmentak 2006:
15,99 M€

Langileak: 90
Salmentak 2006:
6,3 M€

Langileak: 259
Salmentak 2006:
20,55 M€

Langileak: 334
Salmentak 2006:
23,39 M€

Langileak: 173
Salmentak 2006:
12,43 M€

Langileak: 188
Salmentak 2006:
9,40 M€

Jarduera
ozeanografikoak
eta
ingurumenekoak.
Arrantza eta
elikadurarekin
loturiko
teknologiak

IngeniaritzaSoftwareko
produktuak,
zerbitzuak eta
aplikazioakAutomozioa

MaterialakProzesu
industrialak eta
ingurumenekoakAutomozioa

Eraikuntza eta
GarapenaAutomozioa
Energia
Teknologiak
Metalika-Eskualde
Garapena

IKTak Sistema
ElektronikoakEnpresa Digitala.
Automozioa

Nekazaritzako
eta basoko
ikerketa eta
garapena

Atxikimendu-prozesuan dauden zentroak Zentro Teknologiko Elkartuak
Sistema industrialak
eta Osasuna
Langileak: 53
Salmentak 2006: 5,12 M€

IK4 aliantza
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Eraikinen
eraikuntza eta
mantentzea

Turismoa,
Abegia eta
Bizi Kalitatea
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balioztatzeko tresna izan behar du berriz ere Europako ikerketa-esparruak, eta ez finantzaketa-aukerako esparru bat.
Europako zentroen lehiakortasuna hainbat modutan indar tzen da, hala
nola ospe handiko uniber tsitateak eta ikerketa-zentroak, ikerketa zientifiko-teknologikoetara bideraturiko bikaintasun par tzuergoetako nazioarteko proiektuak, nazioarteko proiektuak egitea enpresekin batera
iker tzaileen prestakuntza ahaztu gabe Europako erreferentziazko zentroetan eta iker tzaile garrantzitsuak inkorporatzea.
Azkenik, zentro teknologikoak emaitzen arabera finantzatzen dira, Euskadiren politika zientifiko-teknologikoaren helburu eta tresnen barruan.
Enpresa-diber tsifikaziorako eta gizarte-lehiakortasunerako orientazioa
sendotu nahi da emaitzen eraginkortasunari jarraiki (enpresa berriak
sor tzea diber tsifikazio-arloetan, patenteak eta abar), eta emaitzetara
bideraturiko diru-sarreren egitura bat lor tzea, non lehentasuna izango
diren euskal enpresekin eginiko kontratupeko proiektuak.

7.2.2

ZIENTZIA- ETA UNIBERTSITATEAZPISISTEMA

Uniber tsitate-sistema da jakintzaren triangeluaren hiru erpinak bere
baitan biltzen dituen zientzia, teknologia eta berrikuntzarako sistema
bakarra: hezkuntza, ikerketa eta berrikuntza tresna gisa.
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Unibertsitate-sistema: jakintzaren triangeluaren ardatza

1

HEZKUNTZA

Europako Goi
Irakaskuntzako Esparrua

2

IKERKETA

Europako Ikerketa
Esparrua

3

BERRIKUNTZA

Jakintzaren
Gizartea

har du jakintzaren azterketa- eta ustiaketa-arloetan bikaintasun- eta
kalitate-parametroen pean. Euskadik ezin dio bermez aurre egin bere
ekoizpen-sarearen bigarren eraldaketa handiari uniber tsitate-sistema
prozesu horretako eragile bultzatzailea ez bada.
Helburu horiek lor tzeko, honako elementu hauek zehazten dituzte
uniber tsitateak finantzaketara bideraturiko baliabide publikoak:
UPV-EHUren kasuan:

Ezin bestean parte hartu behar dute bete-betean eredu lehiakor berrian. Izan ere, lehen eraldaketa handian, hezkuntzaren erpinak sistema horren energiak eta baliabideak kontzentratu ditu, eta egoera berriak, aldiz, eskatzen du ikerketak eta berrikuntzak nahiko protagonismo
izatea zientzia teknologiaren maila beretan kokatzeko garapenari eta
zabalkundeari dagokienez, herrialdean lehen eraldaketa ekonomiko
handia deituriko horretan.

• Diru-laguntza arrunta

Izan ere, zientziaren parte-har tzea izango da etorkizunari begira
arrakasta eman diezaiokeen alderdi kualitatiboetako bat, paradigma
berriek produkzio-jarduerarekiko gehiago lotzen eta hurbiltzen baitu,
ondasunen zein zerbitzuen produkzio jarduera dela ere. Hori dela-eta,
euskal uniber tsitate-sistemaren garapena eta indar tzea, batez ere
ikerketako eta berrikuntzako alderdiari dagokionez, zientzia, teknologia eta berrikuntzarako sistema osoak aurre egin beharreko erronka
nagusietako bat da. Izan ere, eta gure herrialdeko zientziaren adierazgarri gorena denez,uniber tsitate-sistemak lehenengo posizioetan be-

2007-2010eko II. Uniber tsitate Planean bilduta daude baliabide horiek.

• Inber tsioen urte anitzeko plana
• Kontratu-programak
Deustuko Uniber tsitatearen eta Arrasateko Uniber tsitatearen kasuan:
• Kontratu-programak

Euskal uniber tsitate-sistemak garapen oso garrantzitsua izan du azken
25 urteotan. Izan ere, trantsizioarekin batera goitik beherako aldaketa
gertatu zen paisaia zientifiko-uniber tsitarioan. Une hartan, Deustuko
Uniber tsitatearen ekarpena baino ezer gutxi gehiago zen Euskadiko
uniber tsitate-ingurunea, pisu gutxi-askoko beste zenbait institutu politekniko, fakultate eta uniber tsitate-eskolarekin batera.
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Unibertsitate-sistema. Etorkizuneko erronka handiak

BIKAINTASUN ZIENTIFIKOAK
GIZARTERA ZABALTZEA

UNIBERTSITATEAK
OTEBak SORTZEA
NAZIOARTEKOTZEA

Uniber tsitate-irakaskuntzan, 4 uniber tsitate dauzka Euskadik, 28 fakultaterekin. 3 goi-eskola tekniko eta 11 uniber tsitate-eskola. Nabarmentzekoak dira Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Uniber tsitatea,
1980an sortua, (lehen, bigarren eta hirugarren zikloko 49.352 ikasle
eta 4.305 irakasle), eta bi uniber tsitate pribatu: Deustua (11.060 ikasle
eta 1.466 irakasle) eta Arrasate (3.765 ikasle eta 285 irakasle), Urrutiko Hezkuntzarako Uniber tsitate Nazionalaren hiru zentro, eta beste
autonomia-erkidegoetan kokaturiko eskola politekniko bat edo beste.

Aldi hori, aldiaren beraren bi ertainek markatuko dute, hots, ikerketak
eta berrikuntzak. Gauzak horrela, hezkuntzaren erpina Goi Hezkuntzako
Europako Esparruan (GHEE) erabat integratzera bideratu behar da,
ikerketak euskal uniber tsitate-sistemaren Europako ikerketa-esparruaren (ERA) zati aktibo izan behar du eta sistema horrek eragiten
duen berrikuntzak argi eta garbi izan behar du lagungarri gure herrialdea jakintzaren gizartean erabat sar dadin.
Elkarmendetasun horiez guztiez gain, lider tza ekonomiko sendoa garatzeko gai izan behar du uniber tsitateak bere ingurune sozio-ekonomikoan, euskal gizartean eragile intelektual gisa jokatzen duen funtsezko papera berritu edo aktibatzeko moduan, baita ekonomikoa eta
zientifiko-teknologikoa ere.
Horretarako, lehenik elementu horiek guztiak garatzen dituen euskal
uniber tsitate-sistemaren eredu bat definitu da. Eredu horrek mugatuko
ditu, titulazioen beharrezko arrazionalizazio- eta optimizazio-prozesuaren barruan, kudeaketa- eta zuzendaritza-mekanismo berriak, egiazko
Euskal Uniber tsitate-Sistema bat sor tzea ahalbidetuko dutenak,
erakargarria eta Europako uniber tsitate-barruti onenekin lehiatzeko
gai dena talentuak erakar tzeko eta sustatzeko (iker tzaileak, irakasleak,
ikasleak).

Unibertsitate-sistemaren zifrak Euskadin
Horretaz gain, eredu berri horrek espezializaturiko oinarrizko ikerketako
zentro zientifiko berrien merkaturatzea eta sustapena ere aztertuko du.
Ildo horretan, Euskal Uniber tsitate Sistemaren Legeak, espirituari zein
legeari dagokionez, adieraziriko erronkei aurre egitea ahalbidetzen du,
eskaintzen dituen aukerak garatuta, etorkizuneko arrakastaren gakoek
ardatz izango dituztenak. Hori oso baliagarria da, batez ere karrera ikertzailea sendotzeko aukerari buruz dagokion guztian.
Helburu hori ezar tzen da II. Uniber tsitate Planean, non ikerketa eta
argitalpen, patente eta oinarri zientifikoa duten enpresa berrien arabera neurturiko orientazioa indarberritu egiten diren.
Hezkuntzaren erpinari dagokionez, erronka goi-hezkuntzako Europako
esparrurako egokitzapen-fase bete-betean dago, eta hori horrela izanagatik ere ez die uko egin behar bere nortasun-ezaugarriei, horien
artean lehenik euskararen erabileraren normalizaziorako egiten duen
ekarpena azpimarratzekoa delarik, normalizazioak Euskadiko bizitzaren
alderdi guzti-guztiak biltzen dituela.
Baina badirudi etapa hori amaierara iritsi dela eta beste aldi bat datorrela, non uniber tsitateak eginiko aurrerapausoak sendotu egin behar
dituen kalitateari eta bikaintasunari dagokienez.
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Eraginpean hartuko duen alderdietako bat, kalitaterako eta bikaintasunerako orientazio argiaz gain, uniber tsitate-sistemaren nazioartekotzea da, trukearen bidez, eta maila guztietako mugigarritasuna Euskadiko zentro guztien artean, eta horien eta Europako eta nazioarteko
uniber tsitate-barruti onenen artean.
Irakaskuntza-, ikerketa- eta berrikuntza-arloko espezializazio horretaz
haratago, euskal uniber tsitate-sistemak handitu egin behar du bere
ekarpena eta bere ingurune sozio-ekonomikoaren premia espezifikoetariko ahalmena, eta batez ere enpresena.

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Euskal Berrikuntza Sistemaren agenteak estrategia berriaren aurrean

Aukeraturiko ereduaren arrakasta uniber tsitate-sistemak euskal gizartea hasten ari den eraldaketa sozial eta ekonomikoaren prozesuan
protagonista izateko aukera onar tzeko ahalmenaren mende dago.
Hori dela-eta, uniber tsitateak modu aktiboan integratu beharko dira
proiektu handinahien garapenean, oinarrizko ikerketa beste ikerketa
aplikatuago batekin uztar tzeko gai izanda, lana sendotuz beste eragile
batzuekiko lankidetzan (enpresak eta zentro teknologikoak) lankidetza
hori ohiko praktika bihurtu arte. Jakintza- eta berrikuntza-esparruak
enpresa-garapenerako parke edo gune zientifiko-enpresarial gisa
artikulatzea zuzeneko inplikazioa izateko modu baliagarri gerta liteke.
Ilusioa pizten duten ideia eta proiektuen iturri izan behar du unibertsitate-sistemak, prestigiozko elementu gisa sendotuko dutenak, herritar guztiek balioetsirikoa, betiere uniber tsitatearen garrantzia ulertzeaz gain haratago joan eta konpromisoa har tzen badute
uniber tsitatearen garapenera bideraturiko giza baliabideak eta finantza-baliabideak sendotzeko.

7.2.2.1

Ikerketa Kooperatiboko Zentroak

Lankidetzako egitura egonkor gisa Ikerketa Kooperatiboko Zentroak (IKZ)
jada erreferentzia dira euskal berrikuntza-sistemaren barruan. IKZen bultzadarekin36 erakunde malguak sendotu behar dira, oreka bat dutenak
bikaintasun zientifikoaren eta emaitzen merkataritza-ustiaketaren artean,
euskal berrikuntza-sistemaren hazkundea ahalbidetuz, baita egungo sektoreen lehiakortasuna balio erantsi handiagoko produktuekiko, jakintzan
intentsiboak diren industria berrietarako dibertsifikazioa, eta sistemaren
nazioartekotzea aurrera egitea eta ERA esparruan duen presentzia.
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IKZ bat sortzeko dinamika

I+G
ENPRESARIALEKO
UNITATEAK
UNIBERTSITATEAK

KORPORAZIO
TEKNOLOGIKOAK

IKERKETA
KOOPERATIBOKO
ZENTROAK

• ALOR ESTRATEGIKOETAKO IKERKETA
AHALMENAK
• LAGUNTZA PUBLIKOA BEREN JARDUERETARAKO
• EUSKAL SARE PRODUKTIBOAREN
DIBERTSIFIKAZIORAKO ORIENTAZIOA

tzea, dagoeneko baduen azpiegitura eta baliabide iker tzaileen erabilera
eraginkorra eta lehen mailako iker tzaileak erakar tzeko aukera.
Lankidetzako azpiegitura zientifiko eta teknologiko berri horien bultzadak eta proiektu handinahiak garatzeko duen ahalmenak baliagarri
izan behar dute euskal ikerketa-sistema erakargarritasun handiagoarekin hornitzeko. Agente guztiek parte-har tze aktiboa behar dute izan
ikerketa kooperatiboko zentroen (IKZ) sorkuntzan garapen profesionaleko bideak eransten dituen ekimen gisa gaur egun Euskadin dauden
iker tzaileentzat, mundu guztiko iker tzaileen erakar tze- eta harrerazentro gisa jardunez. Azken batean, tokian bertan lankidetzan aritzea
da gaia, jakintza globalaren sorkuntzan lehiatzeko gai izateko. Azken
batean, tokian bertan lankidetzan aritzea da helburua, jakintza globalaren sorkuntzan lehiatzeko gai izateko.

Horrela, IKZ baten oinarrizko helburua oinarrizko ikerketako proiektuei
ekitea da, Euskadirako ikerketa estrategikoko ildoetan bideratua. Horrelako zentroekin aldi bateko aliantza teknologikoko eredu bat sortu
nahi da zentro teknologikoen, ikerketa-taldeen, uniber tsitateen eta
enpresen artean, malgua eta dinamikoa, nazioartean proiektu garrantzitsuei ekitea ahalbidetuko duena.

7.2.2.2 Oinarrizko ikerketako eta
bikaintasuneko zentroak

Horrelako egitura eranskari bat sor tzeak abantaila argi eta garbiak ditu,
eta horien artean nabarmentzekoak dira, besteak beste, masa kritiko
iker tzaile bat lor tzea, “erreferentziazko zentro” bat eratzea, diskur tso
bakarra ikerketa-programa desberdinak direla-eta, lehen mailako ikerketa-proiektuei ekiteko aukera, bikaintasun-ikerketako sareetan integra-

Oinarrizko ikerketako eta bikaintasuneko zentroak jakintza sor tzeko
egiturak dira Euskadirentzako interes zientifikoko esparruetan. Nazioarteko ikerketa-talde baten inguruan dihardute zentro horiek, ezaugarritzat Zientzia eta Teknologiako Euskal Planaren barruan dakarren nobedadea eta bikaintasun iker tzailea dituela.
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tzatzeko diseinaturiko figura berria dira zentroak, plan honetan garrantzitsutzat harturiko jakintza-arloetan mundu osoan ezagumendua duten zientzialariak erakar tzeko bokazioarekin, arlo horiek gaitasun- eta
ikerketa-maila goratu eta trakzionatzeko.

Euskal uniber tsitate-sistemaren eta Euskadin eginiko ikerketa zientifiko osoaren puntako izateko bokazioarekin sortu dira erakunde horiek
eta jakintzako Europako zentro berrien egoitza izango dira, mundu
osoko zentroekin konektatuak. Euskadi ikerketako sare globaletan
kokatzea dute helburu (iker tzaile, irakasle eta uniber tsitarioen trukea,
baita jakintzen eta esperientzien trukea ere) eta Euskadiri berari
erakargarritasun eta ikusgarritasun handiagoa ematea nazioartean.

7.2.2.3

Gaur egun Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareak
adieraziko ezaugarriak dituzten bi zentro dauzka:

Jakintza-komunitateak eraikiz

Aurreko atalean adierazirikoari jarraiki, beste funtsezko ekimen bati
ekin dio Europar Batasunak: Europako Teknologia Institutua (ETI) sortzea, helburutzat jakintza-arlo jakinetan masa kritikoa eskuratzea duena. 10 jakintza-komunitate bultzatuko ditu komunitate horrek, eta institutuaren nukleo operatiboa osatuko dute. Integraturiko elkarteak izango
dira komunitate horiek, uniber tsitatetik datozen taldeek osaturikoak,
baita ikerketa-taldeek eta industriako taldeek ere, ikerketa-, hezkuntzaeta berrikuntza-lanak aurrera eramateko dagozkion alorretan.

Donostia International Physics Center (DIPC). Ikerketa zientifikoa sustatzea du helburu, fisika oinarrizko eta aplikatuaren alorrean, betiere
euskal gizartearentzat interesgarriak diren esparruetan eta nazioarteko garapen zientifikorako.
Bizkaia Fundazioa Biofisikoa, goi-kalitateko ikerketa garatzea helburu
duena, batez ere mintz biologikoen alorrean, eta zientzialari gazteak
prestatzea, laborategi zorrotzenen maila berean egongo direnak.

Euskadik jakintzako hiru komunitate dauzka, egituratuta eta
sendotuta, zubi izan daitezkeenak Europako Teknologiako Institutuaren
zati izateko hiru diziplinatan: biozientziak, nanozientziak eta manufacturinga.

Esan bezala, plan honek Basic and Excellence Research Centres, BERC
zentroak sor tzea bultzatuko du; bikaintasuneko ikerketa zientifikoa bulBiozientzietako jakintza-komunitatea

Biozientzietako Jakintza Komunitatea
UPV-EHU IZGZ
Bikaintasuneko Oinarrizko
Ikerketako Zentroa
BIOFISIKA
– Azterketa Biomolekularrak
Espektroskopiaren bidez.
– Lipidoak, Proteinak eta
Bakterio Toxinak.

300 ikertzaile
Komunitatean

Biogune IKZ
Ikerketa Kooperatiboko
Zentroa
BIOTEKNOLOGIA
– Genomika Funtzionala.
– Proteomika.
– Biologia Zelularra eta Ama Zelulak.
– Metabolomika.
– Bioinformatika.
– Biologia Estrukturaleko eta
Proteomikako Unitatea.

– X izpien difrakzioa
230V, 50/60Hz.
– Erresonantzia
Magnetiko Nuklearra
600MHz, 800 MHz.
– Kriomikroskopia
elektronika 120KeV,
200 KeV.

– PROTEINEES dp
(robot).
– Ultraflex TOF/TOF.
– Q-TOF Premier:
Quadrupole.
– LTC Premier.

Estatuaren azpiegitura handien roadmapean bildurikoa
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BiomaGUNE IKZ
Ikerketa Kooperatiboko
Zentroa
BIOMATERIALAK
– Biomaterialak aplikazio bioteknologiko eta
kliniko berrietarako.
– Biomaterial funtzionalen ezaugarriak.
– Irudi Molekularreko eta Biomaterial
Funtzionalak Zehazteko Unitatea.

– Tomografia fotoiaren
emisio bakarraren
bidez (SPECT_CT).
– Espektroskopia
Erresonantzia
Magnetikoaren bidez
(MR).
– Fluoreszentzia eta
bioluminiszentzia.
– Indar Atomikoko
Mikroskopioak (AFM),

Tunel Efektukoak
(STM), Indar
Magnetikoak (MFM),
elektroiekorzketakoak (SEM).
– FTIR
espektrofotometroak,
xurgapen atomikokoa
(AAS).
– XFR (X izpi bidezko
fluoreszentzia).

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Euskal Berrikuntza Sistemaren agenteak estrategia berriaren aurrean
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Nanozientzietako jakintza-komunitatea

Manufacturing komunitatea

MANUFACTURING KOMUNITATEA
marGUNE
Ikerketa Kooperatiboko Zentroa
UNIBERTSITATEAK ZENTRO TEKNOLOGIKOAK I+Gko ZENTROAK
– UPV-EHU
– MGEP
– TECNUN

– FATRONIK
– LABEIN
– TEKNIKER
– IDEKO

GOI ERRENDIMENDUKO
FABRIKAZIOA
– Prozesuko Teknologiak material,
produktu eta abarrentzat.
– Prozesuen modelizazioa eta
simulazioa.
– Fabrikazioaren ingurumeninpaktua gutxitzea, (prozesua
produktuaren iraunaldiaren zati
gisa).
– Eragiketen integrazioa eta
prozesu-katea berregituratzea.

– AOTEK
– KONIKER
– LORTEK

– Fabrikazio adimenduna.
Prozesuaren kontrola eta
egokitzapena.
– Pieza ia bukatuaren fabrikazioa.
– Diodo-laserra.
– Goi-abiadurako kamera.
– X izpien difraktometroa.

400 ikertzaile
komunitatean
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Azken helburua zera da, jakintza-komunitate horiek Europako Teknologia Institutuaren proiektuan parte har tzea, Euskaditik Europan masa
kritikoa batzera lagunduz.

7.2.3

BERRIKUNTZARI LAGUNTZEKO
AZPISISTEMA

Euskal berrikuntza-sistemak zenbait agente ere badauzka, eginkizuntzat elkar tze- eta elkarrekintza-esparruak ahalbidetzea dutenak, fisikoak zein birtualak. Euskal berrikuntza-sistemaren kasuan, parke teknologikoak, eta zerbitzu aurreratuko eta finantza-zerbitzu pribatuko
enpresak biltzen dituen sare batek osatzen du.

7.2.3.1

Parke teknologikoak eta berrikuntzaguneak,
bikaintasuna sor tzeko inguruneak

Berrikuntzak aldeko ingurune-baldintzak behar ditu izan, agente
guztientzat lagungarriak jarduera berritzaileen jardunean eta jarduera
horiekiko jarreran.
Parke teknologikoak (eta baita enpresa- eta berrikuntza-zentroak ere),
jakintza zientifiko-teknologikoaren eta enpresarialaren arteko elkargune,

ingurune egoki gisa eratzen dira berrikuntzarako eta diber tsifikaziorako,
honako elementu hauek ahalbidetzen baitituzte, besteak beste: enpresa-kudeaketako sistema berrien ezarpena, produktu eta prozesu berrien
garapena, ikasteko modu berriak egituratzea, oinarri teknologikoa duten
enpresak sor tzea, eta abar. Horrek guztiak funtsezko pieza bihur tzen ditu
herrialde osoan ere lehiakortasun-maila hobeak lor tzeko.
Horretaz gain, agenteek toki-enpresa berritzailearen lana erakusten
dute, enpresaren esku nazioarteko harremanen kapital handia jarrita,
sareko funtzionamendua ahalbidetzen duena, epe ertainera begira
ezinbestekoa merkatu globalizatu berriaren eskakizunei erantzuteko.
Baina parke teknologikoen eragina beren inguruneaz haratago doa, eragin ekonomikoa, zabalkuntza teknologikoa eta berrikuntzaren kultura
barreiatuz, barruko eta nazioarteko lankidetza sustatuz, konektibitate
gap-a saihesteko lagunduz bere komunikazio-azpiegitura indar tsuen bidez; jakintza teknologikoa gizarteari hurbiltzeko jardunez, azken batean.
Euskadi aitzindaria izan zen Estatuan parke teknologikoak abiarazteari
dagokionez (Bizkaiko parke teknologikoa 1985ean) eta euskal parke
teknologikoen sare baten ideiari dagokionez. Prozesu jarraitu horren
erakusgarri izango dira laster eraikiko den Meatzaldeako Parke Teknologikoa (Nerbioi ibaiaren ezkerraldean egingo dute, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin) eta UPV/EHUko Bilboko Uniber tsitatearen
Parke Zientifikoaren ezarpena.

Parke teknologikoak 2006

Bizkaiko
Teknologi
Parkea

Arabako
Parke
Teknologikoa

Donostiako
Parke
Teknologikoa

GUZTIRA

Enpresak

170

91

49

310

Enplegua

6.200

2.750

2.800

11.750

1.700

480

335

2.515

Fakturazioa

Garaia Berrikuntza Gunea, Abandoko eta Ortuellako Parke Teknologiko
berriak eta UPV/EHUko Parke Zientifikoa beste urrats bat gehiago dira.
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Urte hauetan guztietan metaturiko esperientzia eta horren garapenean
eta hazkundean izaniko arrakastak I+G+Bko Europako erreferente bihurtu du eredu hori, bere bilakaera propioa ere ahalbidetuz egiazko
berrikuntzako eta jakintzako guneetara.

tiaketa komer tziala ahalbidetuko dutenak eta I+G+Ba ingurune egokian
kokatuko dutenak ideia horiek zabaldu eta ugaritzeko. Zenbait tresnak
—hala nola arrisku-kapitalak, hazi-kapitalak edo business angelak—
zeregin erabakigarria dute eredu berrian eta protagonismo propioa
beren ingurune sozioekonomikoaren premiei erantzuteko.

7.2.3.2

Gaur egungo kapital-arriskuko sozietateak, pisu publiko handiarekin, funtsen bolumen eta espezializazio handiagorantz egin behar dute aurrera,
kapital pribatuaren presentzia handiagoarekin 2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planean proposaturiko erronka handinahiei
erantzuteko. Finantza-baliabideen mobilizazioa funtsezko elementu bihurtzen da zenbait proiekturen abiaraztea gauza litekeela bermatzeko eragozpenik gabe, horien interesa eta emaitzak alde batera utzita.

Zerbitzu aurreratuetako enpresak

Sorturiko jakintzaren transferentzia kanpoko I+Garekin loturiko agente
edo zerbitzuen bidez egiten da, hala nola jakintza teknologikoan intentsiboak diren enpresatarako zerbitzuak (TKIBS, Technology Knowledge- Intensive Bussiness Services).
Gaur egun, globalizazio-prozesuen ondoriozko baldintza ekonomikoak
lehiakortasunaren hazkundea eragin dute, eta horren ondorioz erritmo
oso bizkorrarekin hazi behar dituzte euskal enpresek beren produktibitate- eta lehiakortasun-mailak, kanpoko laguntza behar dutela, helburu
horietara daramatzaten estrategia berriak diseinatzeko zein ezar tzeko.
Hori dela-eta, gero eta beharrezkoagoa da jarduerak garatzea eta berezko ekoizpen-produktuen inguruan dauden eta berrikuntza eta teknologiarekin zuzeneko erlazioa duten zerbitzuak baliatzea. Tokiko enpresa-oinarriaren errefor tzu gisa jarduten dute, euskal enpresen
ekoizpen-sistemaren modernizazioa eta egokitzapena ahalbidetuz
baldintza global berrietara, laguntza emanez sektore-garapenari ekonomiaren ikuspegi global baten barruan.
Euskadiri gagozkiola TKIBSen eskaintzaile gisa, enpresa pribatuez
gain, azpimarratzekoak da Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako
Euskal Sareko (ZTBES) agenteak eginiko jarduera 37, batez ere zentro
teknologikoek garapeneko eta zabalkunde teknologikoko beren jarduerekin.
Bestalde, uniber tsitateak intereseko ahalmenak eta gaitasunak ditu
enpresen lehiakortasuna indar tzeko, eta, hortaz, uniber tsitate-enpresa hurbiltasuna indartu behar da. Izan ere, hurbiltasun hori sarriago
ematen da sektore berrietan sor tzen diren ETEetan, hala nola bioteknologiak edo nanoteknologiak.

7.2.3.3

Finantza-zerbitzu pribatuak

Sektore berrien alde egiteak, baita egun badaudenen errefor tzu teknologikoak ere, finantzaketa-tresnak garatzea eskatzen du, ideien us-
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Finantza-kultura baten existentzia eta herrialde tradizio handiko finantza-sektore bat egotea aprobetxatu behar du sistemak, Zientziaren eta
Teknologiaren beharrezko bultzadara erakar tzeko.
Testuinguru berri batean, jakintzaren aldeko apustua etorkizuneko
inber tsio sozialki produktiboa da; ezin da inber tsiorik gabeko itzulkin
gisa kontuan hartu, eta, aitzitik, apustu errentagarritzat ulertu behar
da. Ikerketa oinarrizkoenaren eta hura aplikazio teknologikoetan gauzatzearen arteko gero eta hurbiltasun handiagoak erraztu egiten du beren kapitalarentzat errentagarritasuna bilatzen duten inbertitzaile pribatuen presentzia. Jakintzan intentsiboagoak diren sektore askoren
errentagarritasuna eta emaitzak (hala nola bioteknologiarekin eta
nanozientziekin loturikoak), eredu nahikoa esanguratsua dira interesa
erakar tzeko sektore horiek babeste aldera.
Agenteek eta finantza-erakundeek berrikuntza-sisteman izan beharreko
inplikazioak ikaskuntza-formulak eskatzen ditu finantza-sektorearentzat
berarentzat zein iker tzaile eta teknologoentzat, bien arteko hurbilketa
errazte aldera. Alderdi teknikoen konplexutasunak edo helburu diren
emaitzen inpaktuarekiko etorkizun-ikuspegirik ezak ez dute inola ere
oztopo izan behar osagai teknologiko nabarmena eta eragin ekonomiko
handia duten proiektuei eman beharreko laguntza atzera botatzeko.
Edozein kasutan ere, kapital pribatuaren mobilizazioa euskal berrikuntza-sistemak proiektu interesgarriak garatzeko duen ahalmenaren baitan dago azken batean, merkataritza-orientazio handiagoarekin eta
inbertitzailek horien egiazko aukera egiaz ezagutzen dituztelarik. Elkarguneak eratzea ere behar da, kapital-premiak inber tsio-aukerekin gurutzatzea, eta business angel horien kopuru handiago baten parte-hartzea eta inplikazioa ahalbidetuko duena.
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Enpresak
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TKIBS
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TEKNOLOGIKOAK

BERRIKUNTZARI
LAGUNTZEKO SISTEMA
PARKE TEKNOLOGIKOAK,
EBZak, EUROBULEGOA

7.2.4

IKERKETA
ESTRATEGIKOKO
SISTEMA
LANKIDETZAN

LABURBILTZEKO

Agenteen askotariko multzoa biltzen duen sistema dugu, eta horien
artean nabarmentzekoak dira, nortasunaren gainetik, gertatzen diren
harremanak eta elkarrekintzak, horien artean bideratzen delarik jakintza bere etapa guztietan (sorkuntzak, transferentzia eta aplikazioa.

80

BERC

IKZ

BIKAINTASUN
ZIENTIFIKOKO
AZPISISTEMA

Agente horiek euskal berrikun tza-sisteman duten fun tzioa da kontuan har tzeko beste alderdi bat. Horiek kataloga tzeko edo kokatzeko asmorik gabe, interesgarria da haien jarduera-nitxoa edo
“core business” deiturikoa zein den jakitea, nahiz eta, behin eta
berriz esandakoari jarriki, eremuak eta mugak gero eta lausoagoak
diren.

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Euskal Berrikuntza Sistemaren agenteak estrategia berriaren aurrean
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7.3 Jaurlaritza
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7.3.1
7.3.1.1

ZUZENDARITZA ORGANOAK
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren
Euskal Kontseilua

Kontseilu hori 38 Euskadin zientzia, teknologia eta enpresaren sistema
osoaren ildo estrategikoak proposatzeaz arduratzen da. Lehendakaria
izango da kontseilu horretako buru eta ikerketa- eta teknologia-politikan zuzenean inplikaturiko Jaurlaritzaren sailen arduradun gorenak
biltzen ditu; hiru ahaldun nagusiak, euskal uniber tsitateetako errektoreak eta Berrikuntzaren Euskal Agentziako (INNOBASQUE) eta Zientzia
eta Ikerketarako Euskal Fundazioko (IKERBASQUE) arduradun gorenak.
Erakunde horren bidez, 2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren eta Jaurlaritza osoak abiaraziriko sailen beste politika batzuen arteko uztar tzea eta koherentzia ziurtatzen da.

KORPORAZIO
TEKNOLOGIKOAK
SISTEMA ENPRESARIAL
ETA SOZIALA

7.3.1.2

Ikerketako Euskal Kontseilua

Autonomia Estatutuak xedaturikoaren esparruan, euskal uniber tsitatesistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 56. artikuluak
ezar tzen duenez, Eusko Jaurlaritzak Ikerketako Euskal Kontseilua sortuko du Euskal Autonomia Erkidegoan ikerketa, garapena eta berrikuntza behatzeko, koordinatzeko eta sustatzeko.
Honako eginkizun hauek dagozkio Ikerketako Euskal Kontseiluari:
1. Ikerketan, garapenean eta berrikuntzan bikaintasuna sustatzea, eta
bikaintasun hori interes sozial, kultural eta ekonomikoetara egokitzeko aukera ere bai, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez.
2. Ikerketaren egoera eta bilakaera ezagutzea eta horri buruz informatzea, eta, bereziki, euskal ikerketa-sistema Europako ikerketa-sisteman integratzeko aukera sustatzea.
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3. Prestakuntza iker tzailearen premia eta alderdi horiei dagokienez
gizarte-eskariaren gogobetetze-maila ezagutzea eta horiei buruz
informatzea.

2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren sailen arteko izaera egiaztatzea du oinarrizko helburutzat, planaren gauzatzealdian.

4. Ikerketa-arloan aholkularitza ematea Hezkuntza, Uniber tsitate eta
Ikerketa Sailari, eta horri dagokionez arlo horretan aholkularitza
eskatzen dion beste edozein organori.

7.3.2.2

5. Aholkularitza ematea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Euskal Agentziari
aldez aurreko ebaluazioa erabili beharreko irizpideei buruz UPV/
EHUko iker tzaileak kontratatzeko.
6. Beharrezko neurriak koordinatzea beharrezko lotura egituratzeko
uniber tsitate-ikerketaren eta ekoizpen- edota enpresa-sistemaren
artean.
7. Harremanak koordinatzea ikerketa-arloan euskal uniber tsitate-sistemako uniber tsitateen eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako
Euskal Sareko gainerako agenteen artean.

Enpresa Lehiakortasuneko eta Gizarte Berrikuntzako Planean
txertaturiko 2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planak
tresna berri bat ematen dio Euskadiri, Berrikuntzaren Euskal Agentzia, arrazoi nagusitzat euskal berrikuntza-sistemaren koordinazioorgano nagusi bihur tzea duena, baita laguntza izatea ere zientzia,
teknologia eta berrikuntzarako politika berriaren ezarpen-prozesuari
begira.

8. Harremanak eta lankidetza sustatzea ikerketa-, garapen- eta
berrikuntza-arloan beste uniber tsitate-erakunde batzuekin.

Berrikuntzaren Euskal Agentzia fundazio publiko-pribatu gisa eratzen
da, eta erakunde publikoak Zientzia eta Teknologiako Sareko kideak
eta agente ekonomiko eta sozialak biltzen ditu bere baitan.

9. Behatoki iraunkorraren lana betetzea ikerketa-askatasuna betetzeari eta errespetatzeari dagokionez, baita askatasun horren balioa sustatzea ere.

Honako eginkizun hauek garatzen dituen Berrikuntzaren Euskal Agentziak:

10. Iker tzaileen eta ikerketa-taldeen eskaera, premia, kezka eta iradokizunei erantzutea, beren jarduera edozein esparrutan garatzen
dutela ere, eta erakunde eskudunetarantz bideratzea.
11. Jakintza-arloei buruzko ikerketa-proiektuetan genero-ikuspegia bil
dadila zaintzea, baita ikerketa-taldeetan gizonen eta emakumeen
arteko ordezkaritza orekatua izan dadila ere.
12. Agintzen zaion beste edozein gauza, jardun-esparruari dagokionez.

7.3.2

7.3.2.1

KUDEAKETA-, GAUZATZE-,
JARRAIPEN- ETA EBALUAZIO-ORGANOAK
Zientzia eta Teknologia Batzordea

Aurreko planean bezala, Eusko Jaurlaritzaren barruko sailen arteko organoa da, elementu koordinatzaile gisa jarduten duten politika zientifiko eta teknologikoa definitzeko, diseinatzeko eta abiarazteko..
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Berrikuntzaren Euskal Agentzia INNOBASQUE

1) Agente guztien arteko koordinazio eta lankidetza efektiboa sustatzea zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren esparruetan.
2) Zientzia, teknologia eta berrikuntzarako agenteen arteko elkarrekintza ahalbidetzea, eta ekoizpen-sarearen eskariak sistemaren ahalmenekin batera egituratzea.
3) Jabetza intelektuala eta hura lehiakortasunerako erreminta gisa
kudeatzeko aukera sustatzea.
4) I+G+Bko zerga-politikak euskal enpresa-sarerako pizgarria izateko
aukera eta jarduera berritzaileetako inber tsioa sustatzea.
5) Politikaren jardueren eta emaitzen monitorizazio- eta jarraipen-mekanismoak garatzea, baita sistemako agenteen jarduera ere.
6) Agente guztiei gomendioak ematea eta jarduerak proposatzea sistemaren hobekuntzarako
7) Euskal berrikuntza-sistema ordezkatzea eta sistemaren integrazioa
eta parte-har tzea sustatzea nazioarteko sareetan.
8) Zientzia, teknologia eta berrikuntza, eta euskal gizarteari loturiko
haien balioak jakinaraztea eta zabaltzea.

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Euskal Berrikuntza Sistemaren agenteak estrategia berriaren aurrean

7.3.2.3

Zientziarako eta Uniber tsitate
Ikerketarako Euskal Fundazioa
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f) Ikerketa-zentro propioak edo lankidetza-erregimenekoak sor tzea
eta kudeatzea.
g Estatuko eta nazioarteko elkarraldi zientifikoak antolatzea.

IKERBASQUE Fundazioaren helburua ikerketaren eta jakintza zientifiko, humanistiko eta teknologikoaren indar tzea, sustapena eta garapena bultzatzea da, gizartearen, uniber tsitatearen eta ikerketa-zentroen mesederako, baita komunitate zientifikoaren mesederako oro
har ere, Euskadin finkaturiko iker tzaileen eta zientifikoen kolektiboen
arian ariko errotzea ahalbidetuz. Ildo horretan, IKERBASQUE Fundazioak ikerketa-ildoen sustapenean parte hartu ahalko du unibertsitate, zentro edo ikerketa-institutu publiko edo pribatuen sustapenean, eta lankidetzak ezarri Estatuko edo atzerriko instituzio eta
erakundeekin.
Helburu zabal horien barnean, honako hauek izango dira jarduera zehatz garrantzitsuenak eta berehalakoak:
a) Jakintza zientifiko eta teknikoaren ekoizpena, sustapena eta dibulgazioa bultzatzea.
b) Euskadin lan egiten duten ikerketa-taldeak indar tzea, haien errendimendua gehitzeko.
c) Giza baliabideen politika aktiboa garatzea Euskadin ikerketaren garapena garatzeko.
d) Lankidetza zientifikoak eta akademikoak ezar tzea uniber tsitateekin
eta Estatuko eta nazioarteko ikerketa-zentro handiekin.
e) Lankidetzak ezar tzea, legez dagokion moduan, administrazio publikoekin eta sektore pribatuarekin bere jarduerari dagokion arloan.

h) Baliabide propioak edo diru-laguntzak, laguntzak eta dohaintzak lortzea, erakunde publikoek zein per tsona fisiko edo juridikoek emandakoak, sorrerako helburuak lor tzea errazten duten jarduerak finantzatzeko bideratuak.
i) Beste edozein helburu, betiere lagungarria bada helburu nagusia eta
sorrerako helburuak lor tzeko.
Aurreko atalen edukia ez da mugatzailea, eta edozein helburu baliozkotzat hartu behar da helburua lor tzeari eta jarduera garatzeari begira.

7.3.2.4

Innovanet sarea

Helburua esparruen eta berrikuntzako bitarteko agenteen sare bat
ezar tzea da, euskal berrikuntza-sistemaren koordinazioa indar tzeko,
berrikuntza-estrategia bat hedatzeko, foru-aldundiekin eta tokian tokiko beste instituzio eta erakunde batzuekin lankidetzan.
Innovanet sareak hiru helburu nagusi ditu:
1) Erakunde arteko koordinazioa ziurtatzea zientziaren, teknologiaren
eta berrikuntzaren esparruetan
2) Berrikuntzaren eraginkortasuna sustatzea eta areagotzea
3) Berrikuntzaren kapilaritatea areagotzea euskal enpresa-sarera,
ahalik eta enpresa gehiagorengana heltzeko.
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8. Jardun arloak

Jardun arloak

Epigrafe honetan aurkezten diren jardun-arloek lehen planteaturiko
galderari Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planak emaniko erantzunak garatzen ditute: Zertarako? berrikuntza-sistemaren ereduaren
barruan.
Proposaturiko ereduak, arestian adierazi denez, hiru helburu handi marrazten ditu, garapen iraunkorraren hiru zutabeekin estu lotuta daudenak: lehiakortasun ekonomikoa, ingurumen-oreka eta garapen soziala.
Hiru helburu handi horiek lor tzeko lau arlo handi hedatzen dira: lehiakortasuna, diber tsifikazioa, eko-berrikuntza eta gizarte-berrikuntza,
eta ikus daitekeenez horiek guztiak estu lotuta daude Enpresa Lehiakortasuneko eta Gizarte Berrikuntzako Planeko estrategiekin berekin. Ondoren, horiek garatzeko haien zerbitzura jarriko diren jardunprograma instrumentalak zehazten dira.
Hasteko, edozein arlo estrategikok izan dezake eragina garapen
iraunkorraren hiru erpinetan, nahiz eta bakoitzak lotura berezirik ere
baduen, normala denez.
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Lehiakortasun-arloan sektoreko eta klusterreko estrategiak ezar tzen
dira, eta bereziki bi estrategia: turismoan, jada definiturikoa, eta
merkataritzan, planaren garapenean definitu beharrekoa, eta baita
hainbat estrategia teknologiko ere, normalean zeharkakoak direnak
eta eraginkortasun handia dutenak Euskadiren lehiakortasun ekonomikoan, hala nola: goi-errendimenduko manufacturinga, material berriak, elikadura-segurtasuna, IKTak eta hizkuntzaren industriak.
Diber tsifikazio-arloan BioBASQUE eta NanoBASQUE estrategiak, dagoeneko kontuan har tzeko moduko bidea egin dutenak, nobedade gisa
planteatzen diren garraio adimendunekoekin eta energiakoekin batera.
Ondoren, eko-berrikuntza eta gizarte-berrikuntza ditugu, erakundeen
eraldaketari, eta lurralde adimendunei eta gizarte-ikerketari buruzko
hiru kapitulutan egituratzen da azken hori.

8

2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren arloen ikuspegi orokorra

LEHIAKORTASUN
EKONOMIKOA
Oraina
bultzatzea

Etorkizuna
eraikitzea

INGURUMEN
OREKA

GIZARTE
GARAPENA

Lehiakortasuna
Turismoa (tourGUNE)
Merkataritza
Goi-errendimenduko
manufacturinga
Energia-sektorea
Material berriak
Elikadura-segurtasuna
IKTak
Hizkuntzaren industria
Dibertsifikazioa
Biozientziak: bioBASK 2010
Nanozientziak: nanoBASK 2015
Energia alternatiboak
(energyGUNE)
Garraio adimendurako elektronika
Eko-berrikuntza
Envirobask
Meteorologia eta klimatologia
Gizarte-berrikuntza
Enpresa-eraldaketa
Ingurune adimendunak
Gizarte-ikerketa
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8.1 Oraina bultzatzea edo lehiakortasunaren hobekuntza
Egungo euskal enpresa-oinarria eratzen duten sektoreen, klusterren
eta enpresa taldeen lehiakortasunaren hobekuntzara bideratuta dago
arlo hori. Horren bidez, intentsitate berritzailearen (teknologikoa eta
ez-teknologikoa) bilatzen da aktiboki, haien lehia-posizioa bultzatze
aldera. Egungo enpresa-oinarria, industriala zein zerbitzuetakoa, marjina garrantzitsua du bere ekoizpenaren balio erantsia gehitzeko, eta
horrek euskal ekonomiaren motorra izaten ahalbidetuko dio, gaur arte
izan den bezala.
Jaurlaritzak, azken hogeita bost urteetan eginikoari jarraiki, industriaren aldeko apustua egiten jarraitzen du, garapen ekonomikoaren motorra izan dadin, eta sare horren eskueran jarri behar ditu beharrezko
tresnak, lehiakortasun-faktore berriak gaineratzea ahalbidetuko dutenak, eta balio erantsiaren bidez eta ez kostuen bidez lehiatzea ahalbidetuko diotenak.
Plan honek garrantzi berezia ematen dio zerbitzuen berrikuntzari, eta
zientziak, teknologiak eta berrikuntzak —industriaren ondare ez direnak— funtsezko papera jokatzen dute zerbitzuen sektore lehiakor
baterantz aurrera egiteko, Europan antolatzen ari den merkatuaren beharrezko liberalizaziorako prestatua.
Lehiakortasuna hobetzeko erantzun esanguratsuenak, zerbitzu-sektorearenak zein industriarenak, honako hauek mugatuko dituzte:
a) Zentro teknologikoen sarea, herrialde honetako industria-eta zerbitzu-enpresen eskari teknologikora bideraturiko zentroena.
b) Ikerketa Kooperatiboko Zentro (IKT) espezializatuak sor tzea enpresa-lehiakortasuna hobetzeko arlo espezifikoetan.
c) Zuzeneko euskarria industria- eta zerbitzu-enpresen I+G+Bari,
industria- eta zerbitzu-enpresen berrikuntza ahalbidetuko duena,
produktuari, prozesuari, marketinari eta antolamenduari dagokienez.
d) Lankidetzari eman beharreko bultzada ahalmen eta gaitasun osagarriak batzeko premia nabarmena dela-eta, ahalmen eta gaitasun
horiek beharrezkoak baitira berrikuntzan eragina duten esparru askotan.
e) Prestakuntzari eman beharreko laguntza, enpresetan beren lana
garatzen duten per tsonen (teknologoak, komer tzialak, zuzendariak, eta abar) gaitasun eta ahalmenen maila gehitzea ahalbidetzeko, etengabeko prestakuntzari eman beharreko bultzadaren
bidez.
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8.1.1

TURISMOA

Turismo-sektorearen kasu espezifikoan garatu da dagoeneko I+D+Gko
estrategia bat, honako helburu hauekin garatu ere:
• Zerbitzu berritzaileei loturiko nitxo edo segmentu turistiko berriak
garatzea.
• Sektorearen itzulera gehitzea.
• Berrikuntzaren kultura sustatzea turismoaren eta aisialdiaren sektorean.
• Ekintzailetza eta enpresa-ekimen berrien garapena bultzatzea.
• Zerbitzu eta produktu konpleto eta modularrak lantzea eta
merkaturatzea, kanal ugarietan erraz baliatzeko modukoak.
• Alor horretan kapital iker tzaile bat sustatzea eta sor tzea, diziplinarteko zeharkako lantaldeak eta nazioarteko lankidetza ahalbidetuz.
Sektorearen garapeneko funtsezko elementu bat tourGUNE Ikerketa
Kooperatiboko Zentroaren (IKZ) ekarpena izango da; formalki eratuta
dago, eta bere I+G+Ban kontzentratuko da sektorearen lehiakortasunaren hobekuntzarako, arestian adieraziriko helburuak betetzeko
ahalmenak bilduz.

8.1.2

MERKATARITZA

Merkataritza-sektoreak, sektore tertziarioaren funtsezko zati gisa, garapen teknologikoko eta berrikuntzako estrategia propio bat aurrera eramatea planteatzen du planaren esparruan. Izan ere, jakintzaren gizartean,
dakartzan aurrerapen teknologikoekin —neurri handi batean IKTei loturikoak—, aurrerapen horiek zuzeneko eragina dute merkataritza-paradigman, merkataritza-negozioen eredu kontzeptuala eta operatiboak
berrasmatzea ahalbidetzen baitute. I+G+Baz hitz egiten dugunean, automatikoki pentsatzen dugu industrian eta osasunean, eta merkataritza-sektorean izan dezakeen eragina ahazten dugu. Eta errealitateak erakusten
digunez, honako hauetarako aukera ematen digute teknologiak eta
berrikuntzak, ikuspegi zabal batetik begiratzen baditugu:
• Merkataritza-prozesuen eraginkortasun hobetzeko (logistikoa, bezeroarekin izan beharreko harremanekoak…).
• Produktu eta zerbitzu berriak asmatzen laguntzeko.
• Merkataritzako kontzeptu eta negozio berriak sor tzen bultzatzeko.
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Tourgune estrategia

Ardatz Estrategikoak
Jakintza
Sortzea

Enpresa
Garapena

– Bikaintasuneko Ikerketa: etourgune programa.
– ITetako ahalmenak koordinatzea ZTESan,
turismoaren sektorera zuzendurikoak.
– Goi-mailako prestakuntza Turismo Zientzietan:
graduatu ondoko azterketak.
– Aliantza estrategikoak ezartzea.

Sektorearen
dinamizazioa

– Zerbitzu aurreratuen industria berri
bat sortzea.
– Euskarria oinarri teknologikoko
enpresentzat.
– Teknologia-transferentzia industria
turistikoetarantz.

Gizarte Dimentsioaren
integrazioa

– Sektorearen koordinazazioa: enpresa
teknologikoak enpresa turistikoak
eta jomuga.
– Zaintza eta prospektiba.
– Eskualdeaz gaindiko akordioak:
Andaluzia, Balearrak.
– Basquetour Euskal Turismo Agentzia.

– Ikerketako Nazioarteko Plataformen
integrazioa: EUREKA Tourism
– Komunikazioa eta zabalkundea.

Sorkuntza
BIZKAINTASUNEKO
AZPIEGITURA

Ikerketa
Industria-ustiaketa
Giza baliabideen sustapena

– Berrikuntza eta teknologia sektorearen kudeaketarako.
– Turismo-ekoizpena bultzatzea.
– Balio erantsiko zerbitzuak turistentzat.
– Turismo-zientziak eta lehiakortasuna.

Merkataritzako I+Gko estrategiaren garapen-esparrua

1.

Produktu galkorren diseinua, trazabilitatea eta
tratamendua

2.

Gizarte-kolektibo guztiak integratzeko
teknologiak

3.

Konfidentzialtasunerako eta segurtasunerako
teknologiak

4.

Merkataritza-sektoreko lan-prozesuen
berrikuntzari laguntzeko teknologiak

5.

Hornidura-katearen kudeaketa. Logistika

Azpiegiturak eta
teknologiak

Bezeroaren erosketaesperientzia

"In-store" prozesu
digitalizatuak

Lankidetzaegituretarako euskarria

Negozio digitalen
eredu berriak eta
produktu berriak

ESPARRU
ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOAK

Sektorearen
profesionalizazioa

ARLO TEMATIKOAK

89

Jardun-alor posibleen zabaltasuna oso handia denez, sektoreko lehentasunezko arlo tematiko batzuk definitu dira masa kritiko nahikoa eskaintzeko eta enpresen parte-har tzea bultzatzeko haien garapenean.
Identifikatu diren esparru zientifiko-teknologikoekin batera —IKTei zuzenean loturikoak— aurreikusiriko arlo tematikoek merkataritzako berrikuntza-estrategia garatuko den esparrua ahalbidetzen dute, eta, aurreikusi
daitekeenez, lankidetza-plataforma batekin hornituko da, ikerketa
kooperatiboko zentro bihur tzera ere irits daitekeena (merkaGUNE).
Gehigarri gisa, hainbat jardun biltzen ditu espezifikoki planak, eta jardun horien inpaktua ekoizpen-sarearen lehiakortasuna hobetzeko funtsezko garrantzia duten arlo teknologikoak har tzen ditu eraginpean,
zeharkako inpaktua baitu euskal ekonomiaren zenbait ekoizpen-sektoretan, baita beste zenbaitetan ere, merkatuko nitxo edo aukera espezifikoak ustiatzen dituztelako.. Ondoren zehazten dira jardun horiek.

8.1.3 ENERGIA-SEKTOREA
Euskal enpresa-sareak garrantzi handiko enpresak ditu energiaren sektorean, batez ere elektrizitatearen esparruan, eta elektrizitatearen
eta gasaren garraio eta banaketaren eta ekipamendu elektriko eta
energetikoko ondasunen fabrikatzaileen esparruetan. Industria-jarduerari gagozkiola, energiaren sektoreak egiten du sektore guztien
artean ekarpenik handiena euskal BPGrako, eta sektorerik aktiboena
esportazioan. Euskal energia-industriaren zati handiena energiaren
klusterrean biltzen da; 90 enpresa eta erakunde inguru biltzen ditu,
10.000 milioi eurotik gorako fakturazio-bolumenarekin eta 25.000 lagunetik gorako zuzeneko enplegua.
Sektore horren lehiakortasuna hobetzeko funtsezko elementu bat sektorearen intentsitate teknologikoa gehitzean datza, prozesuen
hobekuntzari zein produktuen garapenari dagokionez. Sektorearen lehiakortasunaren hobekuntzan eragin handiena duten ildo teknologikoak honako hauek dira:
• Sorkuntza banatua (“Smart grids”). Banaketa elektrikoko sareen
egokitzapena eta kontrola ahalbidetzen duten produktu eta osagaien
garapena da, eta bertan banaturiko baliabideen eta sorkuntza-iturrien integrazioa. Sareak kudeatzeko beharrezkoak diren komunikazio-sistema eta energiaren kalitatea neur tzeko eta hobetzeko sistema guztiak biltzen dira ildo horretan.
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• Potentzia eta kontroleko elektronika energia berriztagarriak sare
elektrikoan integratzeko.
• Energia eolikoa: Aurrerapen teknologikoak aerosorgailuetan, potentzia unitarioa haztearen eta pisu espezifikoa murriztearen bidez,
ekoizpen-errendimenduen hobekuntza eta kontrol-sistema berriak.
• Eguzki-energia fotovoltaikoa. Bihurketa-eraginkortasunaren hobekuntza, integrazio arkitektonikoa eraikinetan, eta osagai berrien garapena, hala nola alderanzgailuak, erregulagailuak eta gidatze- eta kontrol-sistemak.
• Eraginkortasuna eta energia-aurrezpena. Energia-eraginkortasunerako sistema, ekipo eta aplikazioen berrikuntza eta garapen teknologikoa funtsezkoak dira helburu gisa definituriko kontsumoko aurrezpenak lor tzeko eta sistema horien fabrikatzaileen merkatua
indar tzeko. Ildo horretan biltzen dira energia-ekipamendu industrialak (labeak, galdarak, motorrak, erregogorrak, errekuntza-sistema),
kogenerazioko sistemak industria-prozesuetan zein zerbitzu-sektorean, eta etxebizitza eta eraikinetarako energia-ekipamenduak (argiztapena, etxetresna elektrikoak, klimatizazio aurreratua, itxiturak
eta isolamendu-sistemak, sentsorika eta eraikinetarako kontrola).
Energiaren sektorearen oraina bultzatzeko apustu hori energia alternatiboen nitxoaren azterketarekin eta ustiaketarekin osatzen da.

8.1.4

GOI-ERRENDIMENDUKO
MANUFACTURING

Indar handiagoa duten sektoreek —automozioko sektore osagarria,
aeronautikoa, ekipamendu-ondasunak, eta abar— beren lehiakortasuna hobe dezakete beren ekoizpenaren balio erantsia gehituz. Ildo
horretan, ekoizpen-bitartekoen belaunaldien garapena, material berriak prozesatzeko teknologia berriak gaineratzea ahalbidetuko dutenak, eta prozesuak zein produktuak hobetzea.

8.1.5

MATERIAL BERRIAK

Euskal ekonomiaren sektore tradizionalen —hala nola altzairua, industria metal-mekanikoa edo automozioa— eguneratzea eta iraupena eta
garapen berriagoa izan duten sektoreen —hala nola aeronautikoa,
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Manufacturinga: esparru zientiﬁkoak eta enpresa-aplikazioak

ESPARRU
ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOAK

ENPRESA
APLIKAZIOAK

FABRIKAZIO BIRTUALA
PROZESU SIMULAZIOA
FABRIKAZIO BITARTEKOEN SIMULAZIOA
MODELIZAZIO MULTIESKALAR ETA MULTIFISIKOA

EGUNGO TEK. EZ KONBENTZIO.
ELEKTROHIGADURA
MEKANIZATU ELEKTROKIMIKOAK

MATERIAL ULTRAGOGORREN ERALDAKETA
EGITURA METALIKOAK ETA EZ-METALIKOAK
BATERATZEKO TEKNIKAK

ULTRASOINUAK

OSAGAIEN ETA EGINKIZUNEN INTEGRAZIOA

GARATZEKO BIDEAN DAUDEN TEK. EZ KONBENTZIO.
LASER ABLAZIOKO TEK.

PROTOTIPATU BIZKORRA, RAPID TOOLING ETA
RAPID MANUFACTURING

MATERIALA ZUZENEAN LAGATZEKO TEK.

ERRENDIMENDUKO HANDIKO PROZESUAK

"FREE-FORM" TEK.
ABIADURA ULTRA HANDIKO TEK.

FABRIKAZIO PROZESU ETA BITARTEKOEN KUDEAKETA,
KONTROL ETA MONITORIZAZIO SIST.

BATERATZE TEK.
MIKROMEKANIZATUAK
AZALERA HOBETZEKO TEK.
KONFORMATUKO ETA MAKROKONFORMATUKO TEK.

FABRIKAZIO TEK. HIBRIDOAK
LAGUNDURIKO PROZESU MISTOAK ETA KONFORMATUKOAK

LAGUNTZAKO ERREMINTA INFORMATIKOEN
GARAPENA FABRIKAZIO PROZESUEN
ABIARAZTEAN ETA KONTROLEAN
PRESTAZIO HANDIKO OSAGAI ARINAK
GARATZEKO BIDEAN DAUDEN PRODUKTUAK
FABRIKATZEKO PROZESUEN GARAPENA

TEK. KONBERGENTEAK
FABRIKAZIOKO MATERIALAK

PRODUKZIO BITARTEKOAN BELAUNALDI
BERRIAK (UP-GRADING)

MATERIALEN FORMABILITATEA
IKTak
IRAUNKORTASUN TEK./MAGNITUDEEN ANALISIA
SISTEMA MEKATRONIKOAK

elektronikoa eta bioteknologikoa— sendotzea paradigmatikoak dira
ikerketa jarduera garrantzitsu baten mendekotasunarekiko Zientzia
eta Materialen Ingeniaritzan (ZMI).
Material berrien diseinua, garapena eta aplikazioa, sarritan gaur
egun erabiltzen direnen ordezkoak, enpresa askoren etorkizuna
baldintza dezake. Enpresa horiek merkatuek eta teknologia berriek
ezarririko joera berrietara egokitzeko gai ez badira, alor horretan aurkezten diren aukera aprobetxatzen jakin izan duten enpresek gaindituko dituzte.

Alor horretan parte har tzen duten diziplinak etorkizunerako aukera
handia eskatzen duen ikerketa-nitxoa dira.

8.1.7

INFORMAZIOAREN TEKNOLOGIAK

Testuinguru orokor horretan, teknologien eta eremu zientifikoen garapena du helburu programa horrek, Euskadiri Estatu osoan eta nazioartean informazioaren gizartearen zerbitzu aurreratuetako erreferentzia
gisa finkatzea ahalbidetuko diotenak. Epe ertain-luzean sektorerako
identifikaturiko erronkak eta joerak honako hauek dira:

8.1.6 ELIKADURA-SEGURTASUNA

• Komunikazioak. Sareen hurrengo belaunaldia sortzea eta egun daudenak bilakatzea azpiegitura fidagarri, seguru eta eskalagarrietarantz.

Eduki teknologiko garrantzitsuak dituen jarduera dugu elikadura-segurtasuna, eta hainbat jakintza-arlotatik eratorririkoak dira eduki teknologiko horiek.

• Informazioa eta edukiak. Elkarreragina, elkarreraginkortasuna, eduki bera plataforma eta sistema askotan aprobetxatzeko aukera eta
aplikazioen nondik norako multisektoriala.
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Elikadura eta segurtasuna: esparru zientiﬁkoak eta enpresa-aplikazioak

ESPARRU
ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOAK

APLICACIONES
ENPRESA
EMPRESARIALES
APLIKAZIOAK

ELIKAGAIEN SEGURTASUNA

ELIKAGAIEN SEGURTASUNA

BIOKIMIKA, MIKROBIOLOGIA ETA IMMUNOLOGIA

IDENTIFIKAZIO ETA PREBENTZIO ERREMIN. ETA METODOAK

BIOTEKNOLOGIA ETA TEKNOLOGIA MOLEKULARRA

SISTEMAS VALIDACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS

BIOMATERIALAK ETA MIKRO ETA NANOTEKNOLOGIAK

BIOSENTSOREAK ETA ON LINE KONTROL SISTEMAK

ELIKAGAIEN SEGURTASUNERAKO APLIKATURIKO GENOMIKA

MARKAGAILU MOLEKULARRAK

TEC. CONSERVAC., ANÁLISIS SENSORIAL Y REOLOGÍA

ENBASE ADIMENDUNAK/AKTIBOAK

ELIKAGAI BERRIAK

ELIKAGAI BERRIAK

PROZESAKETA ETA KONTSERBAZIO TEK.

ELIKAGAI BERRIAK, IV. V. GAMA, EROSOAK

KONFORMAZIO TEK.

EGINKIZUN FUNTZIONALAK

ESTRATAK., BEREIZKETA, KONTZENTR. EDO EGONKO. TEK.

ELIKAGAI BERREGITURATUAK

AZTERKETA AURREKLINIKOEN APLI.

OSAGAI ETA GEHIGARRI NATURALAK

IKT zerbitzuak: esparru zientiﬁkoak eta enpresa-aplikazioak

ESPARRU
ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOAK

APLICACIONES
ENPRESA
EMPRESARIALES
APLIKAZIOAK

KOMUNIKAZIOAK

KOMUNIKAZIOAK

HARIRIK GABEKO SAREEN MONITARIZ. ETA KONTROLA

SENTSOREEN SAREAK

HARIRIK GABEKO KOMUNIKAZIOEN TEK.

HARIRIK GABEKO KOMUNIKAZIO SAREAK
SAREEN SEGURTASUNA

INFORMAZIO ETA EDUKIAK
ERREALITATE BIRTUALA. GEHITUA ETA MISTOA

INFORMAZIOA ETA EDUKIAK

HIZKUNTZAREN TEKNOLOGIAK

IKUS-ENTZUNEZKO ZERBITZU AURRERATUAK

EDUKIA TRATATZEKO TEK.

MULTIMEDIAKO KUDEAKETA SISTEMAK

TEK. BIOMENTRIKOAK

INGURUNE DIGITAL ADIMENDUNAK

LAGUNTZA TEK.

ELKARREKINTZA SISTEMA ELEANITZAK

EDUKIA BABESTEKO TEK.

SEGURTASUN ETA KONFIANTZA SISTEMA DIGITALAK

PERTSONA-GAILU INTERFAZEAK

DIAGNOSTIKATZEKO, TRATATZEKO ETA LAGUNTZEKO SIST.

SOFTWAREAREN TEKNOLOGIAK

KUDEAKETAKO SOFTWARE AURRERATUA

ESTANDARIZAZIOA
TEKNOLOGIA SEMANTIKOAK

8.1.7.1

Ingurumen-adimena (Ambient Inteligence)

IKTen barruan eta etorkizunari begira, ingurumen-adimenaren kontzeptu
berria ikus daiteke: hori dela-eta, erabiltzaileak interfaze adimentsu eta
intuiziozkoez inguratuta daude, mota guztietako objektuen artean murgilduta, eta zenbait gizabanako ezagutzeko eta haien presentziari erantzuteko gai den inguruneaz ere bai, betiere modu erraz, ez-intrusibo eta
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gutxi ikusgarriaren bidez. Ezaugarri nagusia zera da, per tsonak direla informazioaren gizartearen puntu nagusia. Ingurumen-adimenak informazio-trukea kudeatzea eta ingurunearen elkarrekintza eraginkorra eta
esfor tzurik gabea izatea ahalbidetuko dio erabiltzaileari, adibidez, mugimenduak eta giza hizkuntza uler tzen duten interfazeen bidez.
Definituriko ingurumen-adimenaren testuinguruari gagozkiola, eta
egungo joerak eta sektoreko euskal enpresen potentziala kontuan
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eta Berrikuntzarako Plana
Jardun arloak

izanda, hainbat enpresa-aplikazio identifikatu dira, bere nondik norako
estrategikoa eta etorkizunera begirakoa kontuan izanda EAErako
“apustu” gisa kontuan har daitezkeenak.
• Sentsoreen Sareak (SS)
• Hari gabeko komunikazioen sareak.
• Sareen segurtasuna
• Informazioa.
• Errealitate birtuala, gehitua eta mistoa
• Edukiaren tratamendurako teknologiak.
• Teknologia biometrikoak.
• Per tsona-tresna interfazeak.

8.1.8

8

HIZKUNTZAREN INDUSTRIAK

Hizkuntzaren industria sortu izanaren helburuetako bat, besteak beste,
hizkuntzen hesia eraistea da, norberak bere hizkuntza erabil dezan komunikazio-bitarteko gisa teknologiarekin, informazioaren gizarterako
ezinbesteko erreminta bihurtuz.
Gizarte eleanitz batek, hala nola euskal gizarteak, aurrerapen teknologiko horretan parte har tzen duen gizarte bat lortu nahi badu, teknologia bere hizkuntza-ingurunera egokitzeko erantzukizuna hartu behar du
bere gain, per tsona-makina komunikazio naturala lortuz. Horretarako,
honako helburu hauek planteatzen ditu programa honek:
• Herritarren bizi-kalitatea hobetzea, hainbat sistemarekiko elkarrekintza, komunikazioa, zerbitzuak ematea eta har tzea eta informazioa
baliatzeko aukera ahalbidetuz.

• Teknologia semantikoak.
• Euskararen normalizazioa maila guztietan sustatzea.
• Asistentzia-teknologiak.
• Informazioaren gizarterako sarbidea erraztea.
• Herrialdearen industria-hazkundea bultzatzea, eta bere produktu
edo zerbitzuak nazioartekotzea erraztuko dioten mekanismoekin
hornitzea.
• Herritarrak, enpresak eta erakundeak hainbat erremintarekin hornitzea, horien bitartez hizkuntzaren erabilera zehatzagoa, zabalkunde
handiagokoa eta kokatzen errazagoa lor tzeko.
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8.2 Etorkizuna eraikitzea edo dibertsifikazioa
Arlo hori euskal ekoizpen-sarearen diber tsifikazio sektorialera bideratuta dago. Horrela, sektore publikoak epe ertain eta luzeari ekiteko
betebeharrari erantzuten dio, baldintzarik egokienak izateko etorkizunean sor tzekoak diren enpresak jakintzaren abangoardian dauden sektoreetan sor daitezen. Etorkizuna eraikitzeko, sektore berriak bultzatuko dituzte zientziak eta teknologiak, enpresa-sarea jakintzan
intentsiboak diren sektoreetara diber tsifikatzea sustatuz.
Zientzia, teknologia eta berrikuntzaren “zertarako” puntuan biltzen du
bere ahalegina arlo horrek, etorkizunari begira bokazio finalistarekin
eta Euskadiren enpresa-espezializaziora bideratua teknologian eta
jakintzan intentsiboak diren sektoreetan, betiere ekoizpen-dibertsifikazioaren bektore gisa jardutekoak badira. Helburu horri jarraiki,
jardunak etorkizuneko aukera enpresarial eta sektorialetan gauza daitezkeen emaitzak lor tzeko orientazio argia du, emaitza horiek oinarria
eta jatorria ere ikerketa zientifikoan dagoela ahaztu gabe.
Hori dela-eta, sektore berri horietako askoren oinarri zientifikoa kontuan izanda, arlo horren alderdi ezaugarri bat zientziaren eta enpresaren arteko hurbiltasuna kontuan har tzea eta ingurune horien artean
erlazionatzeko lotura eta modu berriak ezar tzea da, nahastera ere iristeraino, hesi tradizionalen lausotasunaren ondorioz. Izan ere, printzipio
hori da, besteak beste, Ikerketa Kooperatiboko Zentroak (IKT) eragin
zuena, eta ekimen horren gainean oinarritzen dira neurri handi batean
sektore-diber tsifikazioko estrategia horiek.
Diber tsifikaziorako, zerbitzuena zein industriarena, erantzun garrantzitsuenak jardun-printzipio erkide batzuek mugatuko dituzte, honako
hauek, hain zuzen ere:
• Garapen enpresarial integraleko estrategiak lantzea eta definitzea
apustu sektorial bakoitzerako.

8.2.1

ESTRATEGIA BIOZIENTZIETAN:
BIOBASQUE 2010

Aurreko planean ere barnean hartu zuten biozientzien arloa, garatzeko
bidean dagoen enpresa-sektore gisa identifikatuta. Horrela, BIOBASK
2010 diseinatu zen, hots, biozientziekin loturiko enpresa-sektore berri
bat garatzeko estrategia integral bat. Orain arte eginiko jardunek eragin katalizatzailea izan dute, masa kritiko zientifiko-teknologikoa eta
agenteen arteko koordinazioa gehituz eta, batez ere, batez ere, dagoeneko hogeitamar enpresen berri inguru ere sortuta.
Ildo horretan, garrantzi berezia du inplikaturiko agenteen artean
Berrikuntza eta Ikerketa Sanitarioko Euskal Fundazioak, horren barruan
eratu baita O+Berri Berrikuntza Sanitarioko euskal institutua (sistemaren barruan dagoen berrikuntza etengabeko plataforma, bikaintasunetik berrasmatze etengabearekin konprometiturikoa, antolamendu-sistemei dagokienez zein kudeaketa-tresnei eta -sistemei dagokienez) eta
O+Iker Ikerketa Sanitarioen Euskal Institutua (ikerketa biomedikoarekin zuzenago loturiko Fundazioaren jarduerak biltzen ditu).
Gaur egun, osasunarekin loturikoak dira merkatu interesgarrienak, batez ere farmazeutikoa eta biomaterialena. Medikamentu berriak eta
terapia per tsonalizatuagoak garatzeko presioak negozio-aukera han-

Biozientziak: esparru zientiﬁkoak eta
enpresa-aplikazioak

ESPARRU
ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOAK

ENPRESA
APLIKAZIOAK

BIOTEKNOLOGIAK
GENOMIKA FUNTZIONALA
PROTEONIKA FUNTZIONALA

• Diber tsifikazioa bultzatzeko Ikerketa Kooperatiboko Zentroak (IKZ)
sor tzea, osagarri zientifiko sendoarekin.
• Azkar hazteko eta nazioartekotzeko bokazioa duten enpresen
sorkuntza bultzatzea.

METABOLOMIKA
BIOLOGIA ESTRUKTURALA
SISTEMEN BIOLOGIA
BIOLOGIA ZELULARRA

MEDIKAMENTUAK

BIOINFORMATIKA

LEHENERATZE TERAPIAK

BIOPROZESUAK

TEKNOLOGIA FARMAZEUTIKOAK
BAHEKETA INTENTSIBOA

• Beren jarduera profesionala garatzeko gai diren iker tzaile eta teknologoen prestakuntza, enpresetako ikerketa esparruan zein eskaintza zientifikoko agenteetan.

LEHENERATZE TERAPIAK
PRODUKTU SANITARIOAK

BIOMATERIALAK

INSTRUMENTAZIOA

MATERIALEN TEKNOLOGIAK

SOFTWARE ESPEZIALIZATUA

AZALEKO TEKNOLOGIAK

INDENTIFIKAZIO, DETEKZIO EDO
DIAGNOSTIKO SISTEMAK NEKAZARITZAKO
ETA ELIKAGAIEN, INGURUMENEKO ETA
INDUSTRIAKO APLIKAZIOETAN

MIKROTEKNOLOGIAK
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DRUG DELIVERY SISTEMA

ADME-TOX

TEKNOLOGIA KONBERGENTEAK

Gehigarri gisa, planak espezifikoki biltzen du diber tsifikazioko apustu
sektorialen multzo bat, estrategia integral baten bidez gauzatzen direnak, eta ondoren zehazten direnak dituzte ezaugarri nagusitzat.

DIAGNOSTIKO, PREBENTZIO ETA
PRONOSTIKO SIST., OSASUNARI APLIKATUTA

NANOTEKNOLOGIAK
IRUDI TEK. ETA NEURRIAK
ROBOTIKA ETA AUTOMATIZAZIOA
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diak sor tzen ditu enpresa bioteknologikoentzat. Esparru orokor horretan, honako hauek dira sektorearentzat identifikaturiko erronkak:
• Teknologien konbergentzia. Jatorri bat baino gehiagoko teknologien
bilakaera eta integrazioa, produktu, zerbitzu edo prozesu berrien
garapenari ekiteko uztar tzen direnak.
• Plataforma teknologiko indar tsuen garapena. Batera integratu edo
erabiltzen diren teknologietarako bilakaera, galdera orokorragoei
erantzunen aukera zabala izatea ahalbidetuta. Garapen zientifikoteknologikorako funtsezkoa da osotasunaz jabetzea, sormen ikertzailearekin batera. Datuak modu masiboan lor tzeko ahalmena (ge-
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neen sekuentziazioa, proteinen eta metabolitoen identifikazioa,
goi-errendimenduko baheketa) eta horietan oinarrituta informazio
esanguratsua ateratzeko ahalmena lehiakortasuneko funtsezko
elementu gisa ager tzen da.
Osasunaren teknologiaren barruan interes bereziko bi arlo daude; alde
batetik, zahar tzea, gerontoteknologiari loturikoa, hots, teknologia
bideratzea edadeko per tsonen bizi-kalitatea hobetzeko, eta bestetik,
ezintasuna, ingeniaritza biomedikoarekin loturikoa, hots, ezintasunei
buruzko ikerketa minusbaliotasuna duten per tsonen bizi-kalitatea
hobetzeko.

bioBASQUE 2010

Jakintza
sortzea
– Bikaintasuneko ikerketa;
BioGUNE IKZ (110 ikertzaile);
BiomaGUNE IKZ (40 ikertzaile).
– Euskal Sistemaren ahalmenen
koordinazioa (250 ikertzaile),
20 Unibertsitate Sail, 6 Zentro
teknologiko, Sistema Sanitarioa.
– Langileen prestakuntza.
– Aliantza estrategikoak eta
operatiboak lantzea.

Enpresagarapena
– Enplegua aplikazio
teknologikoetan, 900 zuzeneko
enplegu, 270 baino gehiago
I+Gan, 230 baino gehiago
start-up-etan.
– Enpresak sortzea,
55 enpresa guztira,
23 berri 2001az geroztik.
– I+Garen sustapena enpresetan.
– Bioinkubagailuak Bizkaiko
Teknologi Parkean.
– Arrisku-kapitala.

Sektorearen
dinamizazioa
– Sektorearen koordinazioa.
– Marketina eta komunikazioa.
– Zaintza eta prospektiba.
– Eskualdez gaindiko akordioak.
– Networking.

Giza gaixotasunen
diagnostikoa, pronostikoa
eta terapia
GENOMIKA FUNTZIONALA
PROTEOMIKA
METABOLOMICA
BIO. ZEL. ETA AMA ZELULAK
BIOINFORMATIKA

BIOLOGIA
ESTRUKTURALEKO ETA
PROTEMIKOKO
UNITATEA

IRUDI
MOLEKULARREKO
UNITATEA

Gizarte-dimentsioaren
integrazioa
– Ikerketako nazioarteko
plataformetan integratzea:
HUPO.
– Zuzenbideari eta giza genomari
buruzko unibertsitate arteko
katedra.
– Komunikazioa eta zabalkundea
IKZ, Network: aldizkari
zientifikoa.

Protesi eta inplanteak,
dosifikazio kontrolatua,
medikuntza leheneratzailea
(ingeniaritza tisularra),
biosentsoreak
BIOMATERIALAK
NANOBIOTEKNOLOGIA
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Osasunaren teknologiak biozientziekin, nanozientziekin, manufakturingarekin, IKTekin eta teknologia kognitiboarekin uztar tzen dira, merkatuak eta azken erabiltzaileak baliatzeko moduko produktuak eginez,
ekonomikoki baliatzeko modukoak, merkatuan enpresa berriak sortzeaz gain, kalitatea hobetzeko azken helburuarekin, jendearen arretari zein bizitzari dagokionez.

8.2.2

ESTRATEGIA MIKRO-NANOZIENTZIETAN:
NANOBASQUE 2015

Azken urteotan, nanozientziak eta nanoteknologiak garatzeko bidean
zeuden adar zientifiko-teknologikoak —eta, batzuetan, ezkutaturikoak
eta alor zabalagoetan eta oinarrizko ikerketaren esparrura mugaturikoetan integraturikoak— izatetik herrialde aurreratuetan garatzen
den ikerketa-ildo nagusietako bat izatera igaro da, oinarrizkoa eta
aplikaturikoa. Industria-garapenerako etorkizun oparoagoa duen arloetako bat dela uste da, merkatuan diziplina horretan aurrerapenak biltzen dituzten produktuen lehenengo adibideak ager tzen hasi baitira.

Euskadik batez ere ikerketa estrategikoaren alorrean ekimenak abiaraztearen aldeko apustua egin du. NanoBASQUE 2015 estrategia
Euskadin nanozientzien enpresa-garapena sustatu eta bultzatzeko
definitu da.
NanoBASQUE 2015 zientziaren garapena eta jakintzaren sorkuntzarekin hasi (azken hori ezinbestekoa oraindik ere hastapenetan dagoen alor horretan) eta ikerketa aplikatua, teknologia-transferentzia
eta negozio-garapena ere biltzen dituen estrategia integrala da.
2015. urterako Euskadi nanoteknologia-garapenean Europan
erreferentziako eskualde bihur tzea da helburua, I+Garen alorrean
zein horren industrializazioan; nanoteknologian lan egiten duen sektore zabal bat ere egotea, nanoteknologian kontzentraturiko Starup eta spin-off-etan zein euskal BPGaren kontuan har tzeko moduko
ehunekoa dakarren negozio-zifra duten enpresa taldeetan, eta nanoteknologia osagai garrantzitsua izatea, hainbat eta hainbat sektoretako euskal enpresen produktu eta prozesuen aukera zabalean integraturikoa, Euskadi une horretako espero den merkatu garrantzitsuaren
partaide delarik.

NanoBASQUE 2015

NanoBASQUE 2015
Estrategia

NanoBASQUE
agentzia

Ardatz estrategikoak
Jakintza
sortzea
– Bikaintasun-ikerketa (35 ikertzaile).
– Ahalmenen koordinazioa (60 ikertzaile).
– Langileen prestakuntza.
– Aliantza estrategikoak ezartzea

Enpresagarapena
Egungo
sektoreak

Zabalkundea

Sektorearen
dinamizazioa
Enpresa
berriak

– Enplegua aplikazio teknologikoetan.
– Enpresak sortzea.
– I+Ga sustatzea enpresetan.
– Arrisku-kapitala.

– Sektorearen koordinazioa.
– Marketina eta komunikazioa.
– Zaintza eta prospektiba.
– Eskualdez gaindiko akordioak.
– Networking.

Sorkuntza
Ikerketa
NANOINKUBAGAILUA

Industria-ustiaketa
Giza baliabideen sustapena
– Dimentsionalitate txikiko mikro eta nanoegitura eta egiturak.
– Mikro eta nanomaterialak eta nano-sistemak.
– Mikro eta nanoelektronika eta nanobioteknologia.
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Gizarte-dimentsioaren
integrazioa
– Ikerketako nazioarteko
plataformetan integratzea.
– Komunikazioa eta zabalkundea.
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Ikerketa-arloan honako hauek dira:
• Oinarrizko ikerketa nanoegituretan eta dimentsionalitate gutxiko
egituretan.
• Nanomaterialak eta nanosistemak.
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Bereziki, energia alternatiboen aldeko apustua hainbat ikerketa-ildotan kontzentratzen da, honako hauekin estu loturikoak:
• Olatuen energia.
• Bioerregaietako ekoizpena.

• Nanoelektronika.
• Nanobioteknologia.

• Erregai- eta hidrogeno-pilak, batez ere aplikazio estazionario zein
eramangarrietan, MEA eta SOFC motakoak.

8.2.3 ESTRATEGIA ENERGIA ALTERNATIBOETAN

• Tenperatura altuko eguzki-energia termoelektrikoko sistemak, biltzeko, metatzeko eta kontrolatzeko sistemen eta sistema osagarrien garapenaren bidez.

Energia-sektoreak herrialdeko energia-sektore izaten jarraitu nahi
badu, posizio irmoa eskuratu behar du energia alternatibo berrietan.
Arlo horiek masa kritiko zientifiko-teknologikoak behar dituzte Euskadi
lehia-zentro bihur tzeko energia-sektoreetan, batez ere energia berriztagarriko iturriekin loturikoak.

Estrategia horren esparruan, energiaren ikerketa kooperatiboko zentro
berriak funtsezko eginkizun bikoitza izango du. Bestalde, jakintzasorkuntza erreferentziako ikerketa-taldeak eratuta eta ikerketarako
ekipamendua hornituta. Bestalde, koordinazioa eta sare-lana albait
gehien aprobetxatzeko egungo ahalmen zientifiko-teknologikoak proposaturiko lan-ildoak indar tzeko.

Estrategia energia alternatiboetan

ENERGIAKO ESTRATEGIA

Oraina bultzatzea

– Sorkuntza banatua.
– Berriztagarrien integrazioa.
– Energia eolikoa.
– Eguzki-energia fotovoltaikoa.
– Energia-eraginkortasuneko
ekipoak.

Sektore berriei
bultzada

Sektorea
dinamizatzea

– Olatuen energia.
– Bioerregaien ekoizpena.
– Erregai- eta
hidrogeno-pilak.
– Eguzki-energia
termoelektrikoa.

– Jardunak koordinatzea.
– Zaintza eta prospektiba.
– Komunikazio eta
zabalkundea.
– Enpresa-garapena.

Energia
alternatiboetako
estrategia
EEE

ENERGIA
KLUSTERRA
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Teknologia eta ikerketa-arlo nagusiak

Olatuen energia

Erregai- eta hidrogeno-pilak

Ozeanografia eta fluidoen dinamika

Mintz elektrolitiko berriak

Olatuak aurreikusteko teknika

Electrocatalizadores de alta actividad

Itsasaldeko eta kostaldeko kokapenen analisia

Mintz-elektrodo multzoak

Ainguratzeko eta finkatzeko ontzi-teknikak

Plaka bipolarrak

Ur-azpiko kableak

Desarrollo de stacks para prestaciones
especiales

"Off-shore" sistemetarako materialak
Energia bihurtzeko eta sortzeko ekipo
hidrodinamiko eta mekanikoak

Elektrodoko eta elektrolitiko materialak
eta antzeko hedadura termikoko
interkonektoreak

Bioerregaien ekoizpena

Korrosioarekiko interkonektore erresistenteak

Bioerregaien lehen belaunaldia

Lodiera txikiko, dentsitate handiko eta
konduktibitate handiko zeramika-elektrolitoak

Bioerregaien bigarren belaunaldia
Bioerregaiak hazkuntza energetikoetan
oinarrituta
Biofintzea
Bioerregaiak lortzeko bide
alternatiboak
Bioerregaiak garraioan

Porositate eta jarduera handiko material
elektrodikoak
Geometriak lauak garatzea tubularrarekiko
alternatiba gisa
Zigilu-materialak, juntadurak eta snackaren
beste osagai estruktura pasibo batzuk
hobetzea

Jarduera horizontalak

8.2.4

ESTRATEGIA ELEKTRONIKAN
GARRAIO ADIMENDUNERAKO

Azken hamarkadetan, gizarteak izandako hazkunde ekonomikoak pertsonen eta salgaien mugigarritasun nabarmena eragin du. Testuinguru
horretan, gizarteak, merkatuak eta industriak garraiobideen eta Garraio Adimenduneko Sistemen (GAS) etengabeko hobekuntza eskatzen
dute, gizartearen eta norberaren eskaerak gogobetetzen saiatzen diren etorkizuneko garraio-sistema gisa definituak.
Euskadin, tren-sektoreak, automozio-sektoreak, sektore aeronautikoak
eta espazio-sektoreak (horiek dira programa honetako ardatz-sektoreak) biltzen dute teknologia berriak, produktu berriak eta zerbitzu berriak garatzeko ahalmen handiagoa, GASetarako bilakaera ahalbidetzeko moduan. Honako hauek dira sektore horietako bakoitzerako
identifikaturiko erronkak:
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Garraio adimenduneko sistemak
• Ingeniaritza elektrikoa eta elektronikoa eta informazioaren eta komunikazioen teknologiak, garraio-azpiegituretara, ibilgailu edo garraiobideetara eta erabiltzaileetara aplikaturikoak. Garraio adimenduneko sistemek funtsezko informazioa konpartitzea ahalbidetzen
dute, gizarteari balio erantsi bat emanez garraio-sareen gain, eta
segurtasun handiagoa eta ingurumen-inpaktua minimizatzea.
• Zaintza teknologikoko proiektua: Informazio baliagarria ematen
duen zerbitzu bat sor tzea da helburua, une egokian, denbora eta
ahalegina aurrezten duena, eta garraioaren eta logistikaren klusterrari loturiko enpresa, erakunde eta instituzioei eguneratuta egotea
ahalbidetuko diena.
• Klusterraren prestakuntza-katalogoa. Euskadin garraio- eta logistikaarloan dagoen prestakuntza biltzea eta kideen prestakuntza-premiekin kontrastatzea, bete gabeko nitxo edo premiak atzemateko.
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• Flotak optimizatzeko proiektua. Flotak kudeatu eta optimizatzeko
egungo soluzioei buruzko trebetasunaren inguruko azterketa (flotak
arrazionalizatzea, hutseko bidaiak murriztea, eta abar), klusterreko
enpresen lehiakortasuna hobetzeko.
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• Kontrola eta potentziako sistema elektronikoa motor hibridoetarako. Ibilgailu hibridorako bilakaerarako aplikazioak (power splitter,
power control units, eta abar.)
Abionika

Trena (abiadura handikoa)
• Informazioaren teknologiak. Barruko denbora errealeko banda zabaleko telekomunikazio seguruak, tren-lur wireless telekomunikazio
seguruak eta barruko segurtagailu multimediak.

• Informazioaren teknologiak. Aireontzien lokalizazioarekin loturiko
aplikazioak, trafikoaren kudeaketa telematikoa, aireontziekiko komunikazio-sistemak, azpiegitura orokorrak eta HMI interfazeak.

• Goi-fidagarritasuneko elektronika eta iraunaldi luzea. Sentsorikarekin loturiko aplikazioak, tresnaren kontrol integraleko sistemak, segurtasuneko, egonkortasuneko eta konforteko sistema
elektronikoak.

• Elektronika modularra eta integratua. Aplikazioak, hala nola sentsorika, segurtasuneko sistema elektronikoak, komunikazioko, nabigazioko eta gidatze automatikorako ekipoak, diagnosi- eta kontrolekipoak, eta motor hibridoetarako potentziako sistema
elektronikoak.

Automozioa

Espazioa

• Informazioaren teknologiak. Ibilgailuen lokalizaziorako, bideko gidatzerako eta trafikoaren kudeaketa telematikorako kudeaketa.

• Informazioaren teknologiak. Ontziko datuen kudeaketarekin, datuen
eta komunikazioen transmisioarekin, eta integrazioko, simulazioko
eta monitorizazioko softwarearekin loturiko aplikazioak.

• Elektronika, mekatronika eta sentsorika. Segurtasunarekin loturiko
aplikazioak, ibilgailuaren kontrol elektronikoa, kostu gutxiko prestazio berriak gaineratzea konforterako.

• Elektronika modularra eta integratua. Hainbat aplikazio, hala nola:
kontrol-sistemak, zabaltzeko gailu elektronikoak edo sekuen-

Garraio adimendunerako elektronika: esparru zientiﬁkoak eta enpresa-aplikazioak

ESPARRU ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOAK
FABRIKAZIO TEKNOLOGIAK

MIKROTEKNOLOGIA

FIDAGARRIT. HANDIKO ELEM. ELEKTRON. DISEINUA ETA FAB.

MIKROSISTEMAK (MSTM/MEMS)

FOTOLITOGRAFIA

FILM MEHEKO TEK.

ZIRKUITU INPRIMATUEN FAB. (MULTIGERUZA PCBak)

MOS / CMOS TEK.

UHIN SOLDADURAKO TXARTELEN FAB. ETA MUNTAIA

MIKROMEKANIKA

KABLE MULTZOEN FAB. BACKPLANETARAKO

TELEKOMUNIKAZIOAK

ALUMINIOZKO KUTXA METALIKOEN FAB.

TELEMATIKA

SMD-KO TXARTELEN FAB. ETA MUNTAIA

TELEKOMUNIKAZIO SEGURUAK ETA FIDAGARRIAK

PROBA MAHAIEN FAB.

IRRATIFREKUENTZIA

ZIRKUITU HIBRID., ASIC-EN ETA ZUNTZ OPT. SENTSOREEN FAB.

INFORMAZIOKO BARNE SAREAK

MIKROSISTEMAK KAPSULATZEKO TEKN.

GPS ETA GPS DIFERENTZIALA

SIST. MEKATRONIKOAK MIHIZTATZEKO ETA MUNTATZEKO TEK.

ZUNTZ OPTIKOA

POTENTZIA ELEKTRONIKA

SATELITE BIDEZKO KOMUNIKAZIOA

AC/DC – DC/DC BIHURGAILUAK

KOMUNIKAZIO PROTOKOLOAK

POTENTZIA HANDIKO ITURRI KOMMUTATUAK

ELKARRERAGINEKO TEKNOLOGIAK

MOTORREN KONTROLA ETA KUDEAKETA

INTERFAZE ADIMENDUNAK / JAR. ETA NORTASUN DIG.

PAKETATZEA

JAKINTZAREN TEK.

EMC IRAGAZKIAK

MULTIMENDIA/AHOTSA EZAGUTZEA

TENTSIO ERREGULATZAILE ETA EGOKORTZAILEAK

AURKEZPENEKO SIST. BIRTUALAK

ENPRESA
APLIKAZIOAK
MODULU ETA SISTEMA KAPSULATUAK

TELEMATIKA ETA KOMUNIKAZIO
SISTEMAK
MIKROSENTSOREAK ETA
MIKROERAGINGAILUA

ELIKADURA SISTEMAK

SEGURTASUN AKTIBOKO ETA
PASIBOKO SISTEMAK

KONFORTA
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tziagailuak, kontrol elektronika (gidatze- eta kontrol-sistemak) eta
karga baliagarrien elektronika (teknologia optoelektronikoak).

• Hutsik dauden edukiontzien kudeaketa eta edukiontzien desorekak.

Ontzigintza

• Trafikoa kudeatzeko estrategiak.

• Monitorizazio-sistemak hobetzea eta datuak har tzea ontziko segurtasunerako.

• Erabakiei eusteko sistemak informazioaren teknologien bidez.

• Nabigazioaren kontrola eta automatizazioa.
• Kate logistikoen optimizazioaren automatizazioa.
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• Ontzien erabileraren eta okupazioaren optimizazioa.

• Motorren kontrol adimenduna
• Ontzi-lehorreko ibilgailu elkarreraginkortasuna ondasunentzat eta
bidaiarientzat
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eta Berrikuntzarako Plana
Jardun arloak

8

8.3 Eko-berrikuntza
Ingurumen-orekari dagokionez, hainbat jardun biltzen ditu planak, guztiak ere ingurumena gure garapenaren funtsezko aldagai gisa bultzatzeko beharrezkoak diren jakintza eta teknologiak garatzeko bideraturikoak.
Gainera, ingurumena berrikuntza indar tzeko aukeratzat ikusten da, lehiakortasuna hobetzeko eta gure aztarna ekologikoa gutxituko duten
produktu eta zerbitzuak eskaintzeko. Ildo horretan, ingurumena eta
berrikuntza binomioak (eko-berrikuntza da binomio horren paradigma)
laguntzako mekanismo eta programa espezifikoak behar ditu, bere
izaera estrategikoa dela-eta.
Euskadiko Ingurumen Esparru Programa (2002-2006) 39 eta Garapen
Iraunkorreko Euskal Estrategia (2002-2020) erreferentzia-esparru izan
dira helburuak eta arlo horretako edukia finkatzeko.
Horren alderdi nagusietako bat zera da, araudi eta erregulazio berrien
betetzeak berrikuntzaren gain aplika dezakeen eta aplika behar duen
trakzio-eragina. Horrela, eko-berrikuntza (ekologia-berrikuntza binomioa) funtsezko elementua da ingurumena berrikuntza-bektore bihurtzeko, produktuei zein zerbitzuei aplikaturikoa, horien iraunaldia osoosorik kontuan hartuta.
Aurrekoari jarraiki, honako ezaugarri hauek biltzen dituen iraunkortasuneko eta baliabide naturaletako arloak:

nologien garapenean intentsiboak diren enpresa globalak sor tzea, betiere horien jarduera ingurumenaren babesarekin eta leheneratzearekin
lotuta baitago.
Egungo ekoizpen-ereduak, gure gizartearen baitan iraunkortasuna
pizten ari den gogoetak eta guzti, ingurumen-inpaktu nabarmenak
eragiten ditu ingurunean, uren, lurzoruen eta atmosferaren kutsaduraren eraginez edo bioaniztasuna eta beste baliabide natural
batzuk murriztuz.
Egoera horri aurre egiteko, kutsadura prebenitu eta kontrolatzeko, sorturiko hondakinak birziklatzeko, klima-aldaketaren aurka borrokatzeko
eta bioaniztasuna kontserbatzeko estrategia eta jarduerak ezarri dira.
Politika horiekin lotuta, hain zuzen ere, ingurumenak negozio-aukera zabala eskaintzen du, betiere gure ekoizpen- eta kontsumo-ereduaren ingurumen-inpaktuari edota minimizazioari (ekoizpen-prozesu berriak, energia
alternatiboak, energia-eraginkortasuna eta materialen eraginkortasuna,
uren arazketa, kontsumo-jarraibideak eta abar) gune degradatuen babesari, errekuperazioari eta biziberritzeei dagokienez (leheneratze paisajistikoa, lurraldea antolatzeko eredu berriak, bertako espezie eta arrazen
hazkuntza, azpiegituren ingurumen-egokitzapena, eta abar).

EnviroBASQUE: Ikerketa-ildoak

• I+G+Ba iraunkortasunera eta bizi-kalitatera bideratzen du.
• Ingurumen-industria bat garatzea du helburu, ekoizpen-jardueraren
iraunkortasuna oro har hobetzeko zerbitzuak eta produktuak eskaintzen dituena.
• Industria iraunkor baterantz egin nahi du aurrera, eko-berrikuntza
bere lehia-faktoreetako bat bihurtuz.
• Osagarri gisa, planak alor horretan du eragina, ondoren zehazten
den estrategia garatuta.

8.3.1

ENVIROBASQUE

Euskadin baliatzekoak diren ahalmen zientifiko, teknologiko, enpresarial eta sozialen multzoa lerrokatzeko estrategia bat abiaraztean datza, ingurumenaren hobekuntzaren ingurunean negozio-aukerak
aprobetxatzeko eta balioan jar tzeko aukera izateko: jakintzan eta tek-

KUTSADURAREN
PREBENTZIOA
ETA KONTROLA
HONDAKINAK
MINIMIZATZEA ETA
BIRZIKLATZEA
ALDAKETA
KLIMATIKOAREN
AURKAKO BORROKA

BIOANIZTASUNA
ZAINTZEA

LURRALDE
IRAUNKORTASUNA

Uren arazketa
Lurzoruen deskontaminazioa
Materialen zikloa ixtea
Iraunaldi zikloa aztertzea
Hondakinak birbalioztatzea
Karbono-bahiketa
Energiaren sorkuntza banatua
Bertako espezie eta arrazen banku
genetikoa
Aniztasun biologikoaren jarraipena
eta balioztatzea
Kontsumo iraunkorra eta ingurumenekonomia
Paisaia leheneratzea
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2004ko Euskadiko Ingurumenaren Egoerari buruzko txostenak lehen
ondorio eta dokumentu osoaren laburpen gisa aurkezten duenez, Euskadiko garapen ekonomikoko eta kontsumoko eredua urrun dago oraindik ere ingurumen-arloan iraunkorra den bidea aurkitzetik. Estrategia
horrek bide horretatik aurrera egitea proposatzen du, iraganeko joera
desarrollistak gaindituz, sentsibilitate gutxikoak baitziren ingurumenkontuetan, eta premia horiek oinarri bihurtuz negozio-aukera berriak
sor tzeko, teknologian eta jakintzan intentsiboak eta bilaturiko iraunkortasun-esparrurako egokiak.

ikerketaren emaitzak denbora-epe labur edo ertainean jarri behar da
mar txan.
Klimatologiaren kasuan, aplikazio edota produktuak erremintak izan
ahalko dira erabakiak har tzeko, batez ere beren fase estrategikoenean,
edo kontrol klimatologikoko elementuak garatzeko, eta ikerketa-emaitzak denbora-epe ertain edo luzean izango dira abiaraztekoak.
Laburbilduta, arlo horretan ikerketaren ondorioz lor tzea espero diren
produktuak honako hauek dira:
Meteorologia

8.3.2

METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIA

Alor horiekin loturiko jarduerak hainbat arlotan erabakiak har tzeko informazioa hornitzearekin izango dute zerikusia, hala nola administrazioa, industria-sektorea, garraio-sektorea, turismoa, energia eta beste batzuk; eguraldi txarreko lekuetarako, negu-bideragarritasuna,
nekazaritza, arrantza, osasuna, energia-sorkuntza, energiaren erabilera eraginkorra, itsas garraioa, aire-garraioa, kirola eta abar.

• Modelizazioko edo aurreikuspen meteorologikoko arloa.
• Modelizazio agrometereologikoko, hidrometereologikoko, ozeanometereologikoko, biometereologikoko eta bioklimatologikoko eta
negu-bideragarritasuneko arloak.
• Fenomeno atmosferikoen erregistro- eta azterketa-arloa.
• Fenomeno ozeanikoen erregistro- eta azterketa-arloa.
Klimatologia

Metereologiaren kasuan, aplikazioak edota produktuak prozesuen
aldaketetan, kontrol-elementuen garapenean, datuen hobekuntzan
eta fenomeno meteorologikoen inpaktuan kontzentratuko da, eta

102

• Ingurumenari eta klimari buruzko presio-arloa.
• Arrisku eta hondamendi naturalen arloa.

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Jardun arloak
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8.4 Gizarte berrikuntza
Gaur egun iraunkor jokatzen duen gauza bakarra aldaketa da eta, hala
ere, hori ez da guztiz egia, aldaketa horren abiadura gehitzen ari baita,
aldaketaren funtsa bera ere aldatuz.
Baieztapen hori aitor tzeak zera onar tzea dakar, aldaketek ez dutela
soilik alor ekonomikoa eraginpean har tzen, baizik eta gizarte osoa ere
intentsitate berarekin har tzen duela eraginpean. Merkatua erakunde
gisa hartuta, bere funtzionamendu-arauekin, eta bertan lor tzekoa den
arrakasta batzuen lehiakortasunaren bidez eta besteen erosteko ahalmenaren bidez, elkarrekintzarako esparrua baino ez da, eta sarritan ez
da garrantzitsuena ere izaten.
Berrikuntza, gizarte-fenomenoa den heinean, ezin da mugatu produktuko, prozesuko, marketineko eta antolamenduko berrikuntzara.
Bere konplexutasun eta aberastasun guztia biltzeko asmoarekin,
giza dimentsioa da sartu beharrekoa, ho ts, elkarrekintza-harremanekoa per tsonen, erakundeen eta abarren artean, merkataritza-esparrua gaindituz eta beste testuinguru batera helduz, non dimentsio
kognitiboa den azterketa-unitatea, edozein esparrutan gauzatzen
bada ere.
Hori dela-eta, arlo horrek giza ekintzari buruzko alderdi guztiak hartzen ditu kontuan eta oso bereiziki paradigma eta munduko jokaleku
berriek sar tzen dituzten aldaketei loturiko giza ekintza uler tzeko modua. Garrantzi berezia har tzen du, halaber, gizabanakoek eta gizarteak oro har elkarreragiteko dituzten moduei buruzko jakintzak, eta
horren emaitza da, hain zuzen ere, faktore eta baliabideen eraikuntza, horien ustiaketak etorkizunari begira baliabide berriak eraikitzeko ahalmena baldintzatzen duelarik. Gai horiek guztiak jorratzen
dira arlo horrekin, eta honako hauek dira horiek kontuan har tzeko
tresna nagusiak:
• Ikerketa gizarte-zientzien eta humanitateen arloetan.
• Bikaintasuneko oinarrizko ikerketako zentroak sor tzea, gai horiei
buruzko jakintzaren mugen norainokoak aztertuko dituztenak.
• Gizarte osoa inplikatzea eta berrikuntzaren garrantzia kontuan hartzea gizartearen maila guztietan.
Arlo horrek beste hiru arlo espezifikoren garapena biltzen du, hala nola
enpresa-eraldaketa, ingurune eta lurralde adimendunei buruzko ikerketa eta gizarte-ikerketa.

8.4.1 ENPRESA-ERALDAKETA
Edozein aldaketa sozial, ingurumen-arloko edo ekonomikok enpresak hartzen ditu eraginpean, aldez aurretik mugitu eta egokitu beharra baitaukate lehiakortasun handiko esparru batean, hots, jarduera ekonomikoek aldaketa bizkor eta gero eta handiagoa bizi duten testuinguruan.
Gertatzen diren aldaketei buruzko ikerketak eta enpresen bilakaera
bera eraginpean har tzeko duen moduak garrantzi aipagarria har tzen du
paradigma berrian. Prozesu horiek hobeto ezagutzeak enpresaren barne-kudeaketarako soluzioak bilatzea bultzatuko du, bere ingurunearekin
ezar tzen dituen harremanetarako, ikaskuntza bereziki azpimarratuz.

8.4.2 INGURUNE ETA LURRALDE
ADIMENDUNAK
Arlo horretan, Euskadiri dinamismo sozioekonomikoa emateko premia
mugatu da, iraunkortasun-klabean. Helburua iraunkortasunaren hiru ardatzetan balioa sortzea da —ekonomikoa, ingurumen-arlokoa eta soziala,
betiere epe labur eta luzean—, laguntza eskainiz ongizatea eta orainaldiko eta geroaldiko belaunaldien benetako aurrerabidea areagotzeko:
Gaur egun iraultza digitala izena eman zaion fenomenorantz gertatzen ari
den prozesu latente eta geldiezina egungo gizartearen eraldaketa bizkortzen ari da jakintzaren gizartearen bidean, eta sareko lan eta ingurune
berritzaileen agerpena du gizarte horrek ezaugarritzat, besteak beste.
Jakintzan oinarrituriko ekonomiaren dimentsio berriak dira lurralde adimendunaren eta ekonomia kreatiboko espazioaren ideia. Ekonomia-aro
berriak eskualdeen eta lurraldeen mota berri bat behar du oro har.
Lurralde adimenduna lurralde kreatiboaren, lurralde digitalaren eta
zientziaren lurraldearen gailurra eta laburpena da, bertan bateratzen
baitira arteak eta zientziak hiri-ekologiarekin eta komunikazio-aurrerabide teknologikoak.
Esparru orokor horretan, lurralde horiek aurre egin beharreko erronka
nagusia zera da, baliabide estrategikoak atxiki eta erakar tzea (kapitala, enpresak eta talentua), munduan zeharreko horien konektibitatea
bermatzea eta sare bizien eta sare horietako kide izatearen garapena
bultzatzea. Honako hauek dakar tza bilakaera horrek:
• Hirigintza eta arkitektura berria lehiakortasunaren eta multidiziplinaritatearen ikuspegitik, eta iraunkortasun-printzipioekin bat etorriz.

103

Ingurune adimenduna: esparru zientiﬁkoak eta enpresa-aplikazioak

ENPRESA
APLIKAZIOAK

ESPARRU ZIENTIFIKOTEKNOLOGIKOAK
GIZARTE ETA EKONOMIA ZIENTZIAK

GIZARTE ETA EKONOMIA ZIENTZIAK

TEORIA SOZIALAK ETA EKONOMIKOAK

JAKINTZAREN GIZARTEA ETA EKONOMIA

LEHIAKORTASUNA ETA LURRALDEA

FAKTORE LEHIAKOR BERRIETAN OINARRITURIKO EREDUAK

HIRI SOZIOLOGIA

GARAPEN IRAUNKORREKO ETA GIZARTE KOHESIOKO KONTZEPTU BERRIAK

KUDEAKETA ETA ANTOLAMENDUA

GOBERNANTZA METODO BERRIAK ETA PARTE-HARTZE MEKANISMOAK

GIZARTE IKERKETAKO METODOLOGIA ETA TEKNIKA
AURRERATUAK

ESTATISITIKA EREDU EBOLUTIBOAK

HIRIGINTZA ETA ARKITEKTURA
ARKITEKTURA ETA DISEINUA
ERAIKUNTZA
HIRI PLANEAMENDUA ETA LURRALDE
ANTOLAMENDUA

LOGISTIKA ETA GARRAIOA

TEKNIKA KUALITATIBO BERRIAK (PROSPEKTIBA)

HIRIGINTZA ETA ARKITEKTURA
HIRIGINTZA BERRIA
EKO-HIRIAK
ONDAREA

LOGISTIKA ETA GARRAIOA

GARRAIOKO AZPIEGITURA ADIMENDUNAK

AZKEN BELAUNALDIKO AZPIEGITURA DIGITALAK

SARE ETA FLUXU LOGISTIKOAK

HIRIEN SAREAK, INDUSTRIA PARKEEN SAREAK

GARRAIOAREN USTIAKETA ETA KUDEAKETA
ERAGINKORRA

USTIAKETAREN KUDEAKETA

DIGITALIZAZIOA

DIGITALIZAZIOA

OFFERING ZERBITZUAK

E-CITY

ERREALITATE BIRTULA

E-GOVERNMET
HIRI BIRTUALA

• Loturak eta elkarrizketa ingurunearekin. Hirien sareak.
• Azken belaunaldiko azpiegitura digitala.
• Ingurumen-sentsibilitatea eta -erantzukizuna.
• Lurraldeko gobernu-egitura koherenteak.
• Garraioa eta logistika.

9.4.3

GIZARTE-IKERKETA

Gaur egun, ikerketaren berdefinizio-prozesu batean gaude gizarte-zientzien eta humanitateen arloetan. Bigarren globalizazioaren eta jakintzaren gizartearen agerpen bete-betearen ondorioz, jakintza zein ekonomia eta ingurumena ikerketako funtsezko alorrak dira gizartean
duten eragin handia dela-eta.
Horregatik beharrezkoa da ikerketa-ildoak ezarri, sustatu eta bultzatzea, arlo horretan azterketa-jarduera zehatzak garatuko dituztenak,
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ikuspuntu esperimentaletik begiratuta zein gizartean duen eraginari
dagokionez, berrikuntzarekin zerikusia duten alderdiekin lotuz.
Gizarte-ikerketa intereseko hainbat arlotara bideratuko da orduan,
hala nola: informazioaren eta jakintzaren gizarterako eraldaketa,
jakintzaren transferentzia bera, sareen papera eta berrikuntzaren
gizarte-alderdiak, aldaketa klimatikoa, garraio eta ingurumena, eta
globalizazioak ekonomia txikietan duen inpaktua. Bikaintasuneko
eta lehiarako ikerketa horiek lagungarri behar dute izan testuinguru
globaletako jardunetan eta arazo globalei erantzute aldera aurrera
egiteko.
Horrela, jakintzaren gizartea ekintzailetzako modu berriak markatuko
ditu, gizartean eragina duten komunikazio-estiloak, modu jarraituan
aldatuz teknologiaren gizarte-erabilerak.
Horretaz gain, balio berriak garatuko dira berrikuntza, zientzia eta teknologiaren agerpena dela-eta, aldaketak eraginez gizarte-praktika eta
-portaeretan, zuzeneko ondorioak izanez ekonomian eta lehiakortasunean.

9. Jardun programak

Jardun programak

Ondoren aurkeztuko diren programen multzoak nola? galderari erantzuten dio. Programek, guztiak ere funts publikoak modu eraginkor eta
efizientean esleitzeko diseinaturikoak, honako ezaugarri nagusi hauek
dituen tipologia bat osatzen dute:
• Kontratu-programak diseinatuko dira kluster eta sektoreen lehiakortasunerako ekimen gisa, zenbait jardun eta zerbitzu integratzen dituztenak, enpresa-sektoreak eskaturiko eskaeren neurrirako soluzio
multzoa osatzen dutenak eta I+Gko proiektuekin hasi eta teknologia
zabaldu, horretan prestatu eta teknologia gaineratzeko ekintzak ere
estaltzen dituztenak, jakintza per se sor tzeaz gain ondoren ekoizpen-sarean aplikatzeko haien lehiakortasuna hobetzeko.
• Zentro teknologikoen finantzaketa publiko ez-lehiakorreko irizpideak
horien emaitzen orientazioa ahalik eta modurik pozgarrienean gauzatzeko aldatuak izango dira.
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• Etorkizuneko apustuek tratamendu espezifikoa eta integrala izango
dute ikerketa beharrezko giza ahalmen eta ahalmen tekniko eta
finantzarioekin hornitzeko jakintza berriaren sorkuntzan aurrera
ekiteko, aldi berean ondasunen eta zerbitzuen ekoizpenerako oinarriak ezar tzeko, Euskadiren lehiakortasuna eta bizi-maila hobetzen
dutenak.
• Ekimen berriak planteatzen dira, eta horietan administrazioak funtsezko papera jokatuko du etorkizuneko apustuetara loturiko proiektu berrietan, sektore publikoaren inplikazioa behar dutenak bektore gisa garapenerako eta ekimen pribatuak katalizatzeko.
Jakina, programen tipologiaren artean laguntzak emateko deialdiak
eta programak daude, laguntza publikoen mapa osatzen dutenak, betiere euskal berrikuntza-sistema osoaren katalizatzaile gisa jardunez.
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Gizarte-ikerketa

Ingurune adimendunak

enpresa-transf.

Gizarte-berrikuntza

Meteorologia eta klimatologia

Envirobasque

Eko-berrikuntza

Garraioaren elektronika

Energia alternatiboak

nanoBASQUE 2015

bioBASQUE 2010

Dibertsiﬁkazioa

Hizkuntzaren industria

IKTak

Elikadura-segurtasuna

Material berriak

goi-errendimenduko
manufacturinga

Energia-sektorea

Merkatariza

Turismoa

Lehiakortasuna

Planaren programen erlazioa planaren arlo estrategikoekin

INNOVA LANKIDETZA ekimena
INNOVA ENPRESA ekimena
Berrikuntza irekia
Sektore-dibetsiﬁkaziorako
zabaltzea
Zentro Teknologikoen ﬁnantzaketa
publikoa, emaitzetara bideraturikoa
ZTBESko agenteen
espezializazioa eta bultzada
Teknologoak enpresaratzea
Karrera ikertzailearen garapena
BERC
Oinarrizko ikerketa (ez-bideratua
eta bideratua)
Azpiegitura eta instalazio
zientiﬁkoak
Enpresa berritzaile eta indar
globala dutenak sortzea
Zientzia, teknologia eta
berrikuntza zabaltzea

Inpaktu handia

Inpaktu ertaina

Inpaktu txikia
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9.1 Jardun programak egungo enpresa oinarriaren
lehiakortasuna hobetzeko
Programa horien helburua euskal enpresa-sarearen maila berritzailea
goratzea da, industria- zein zerbitzu-arloan. Enpresa-eskaria identifikatzea har tzen da betiere abiapuntutzat, eta eskaintzaren agenteak
bideratzen dira ondoren, premia horiei egokituriko erantzunak emateko. Hurbilketa bikoitza proposatzen da: lehenengoa, “INNOVA-lankidetza”, kluster eta sektoreen bidez, sektore-alorrean jakintza gaineratzeko premiak identifikatzeko, premia horiei lankidetza-proiektuen

bidez erantzuteko moduan, eta bigarrena “INNOVA-enpresa”, hausnarketa estrategiko bat abiapuntutzat hartuta enpresan berrikuntza-ahalmenen garapena sustatzen saiatuko dena. Hainbat programarekin osatzen dira bi ekimen horiek, “BERRIKUNTZA IREKIRAKO PROGRAMAK”;
enpresak bultzatzea dute helburu, banaka edo lankidetzan berrikuntzaproiektuak gara ditzaten, teknologikoa (produktua, prozesua) zein ezteknologikoa (marketina, antolamendua).

Eskarira bideraturiko sistema bat

GARAPEN TEKNOLOGIKOA ORIENTATZEN DU

ESKAINTZA

ESKARIA

ZTak,
IKZ,
I+G enpresarialeko unitateak

Klusterrak,
Enpresa Taldeak,
Enpresa, ETE

i
MERKATURA
BIDERATURIKO EMAITZAK
Enpresarako zerbitzu
aurreratuak

I+G

I+G+B

TRANSFERENTZIA: Zabalkundea, Prestakuntza eta Enpresaratzea

9.1.1 INNOVA LANKIDE TZA EKIMENA
Modalitate hori soluzioen multzo integral gisa dago pentsatua, gaur
egun herrialdearen ekoizpen-sarea osatzen duten kluster eta sektoreen premiei erantzun diezaien.
Jakintza sor tzeko beharrezkoa den jarduera berritzailearen garapena
zein enpresek eskatuta sorturiko jakintzaren transferentzia- eta aplikazio-etapak biltzen ditu modalitate horri buruzko ikuskerak.
a) Premiak identifikatzeko eta aukerak detektatzeko fasea. Behatoki
Estrategiko Sektorialak.
Berrikuntza-sistema enpresa-eskarira eta emaitzen bilaketara orientatzeko bokazioari erantzuteko, premien eta aukeren identifikazioa har-
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tzen da abiapuntutzat. Kluster edo sektoreetan premiak eta aukerak
azter tzean, segmentazio bat egin behar da balio-kateko posizioan edo
tamainan oinarrituriko irizpide batzuei jarraiki. Ekimen horrek sektoreko enpresa aurreratuenei erantzun nahi die, baita enpresa multzo
osoak aurre egin dezala bultzatu ere.
Horretarako, “Behatoki Estrategiko Sektorialak” eratu dira sektore edo
kluster bakoitzean. Klusterren kasuan, eginiko hausnarketa estrategikoa har tzen da abiapuntutzat, eta behatokiak garatzeko dagokion
kontratu-programa ezar tzen da klusterrarekin eta sektoreekin. Behatoki guztien jardueren koordinazioa Berrikuntzako Euskal Agentziak
egikarituko du.
“Zaintza estrategikoa eta informazio estrategikoa zabaltzea enpresetan”.

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Jardun programak

Ekimen horrek informazio estrategikoaren zaintza- eta zabalkuntzamekanismoak enpresa eta sektoreen esku uzteko aukera biltzen du.
Horrenbestez, behatoki estrategiko sektorialek adimen estrategikoko
zerbitzu bat ere eskaintzen dute (aukerak eta premiak detektatzeko joerak
aztertu behar dira eta ikuspegiarekin lan egin), balioko informazioa eskaintzen duena erabakiak hartzeko eta negozio-aukerak ustiatzeko.
Helburua ez da kluster eta sektoreetako enpresei beren interes jakinei
(merkatua, lehia, teknologia, ordezko produktua) erantzuten dien balioko informazioa ematea, baizik eta enpresen multzo nahikoa sustatzea
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eta dinamizatzea, kluster eta enpresen laguntzarekin definituriko esparru jakin batean, mobilizatzeko eta haien intereseko hausnarketaariketa batean inplikatzeko garapen teknologikoak eraginiko aldaketari
buruz edo kokatuta dauden merkatuko joera berriei buruz.
b) Proiektuen definizio- eta leheneste-fasea: sektore-berrikuntzako
agenda.
Aurreko fasean detektaturiko premia eta aukerei erantzuteko, “sektore-berrikuntzako agenda” osatzen duten proiektuak definitzen eta lehenesten dira.

INNOVA LANKIDETZA ekimena

BERRIKUNTZA AGENDAK

ZTak

ENPRESAK

IKERKETA
ETA GARAPEN
PROGRAMA
PRESTAKUNTZA JARDUERAK
(teknologoak enpresaratzea)
ZABALKUNDE JARDUERAK
ENPRESETARAKO
TRANSFERENTZIA
TEKNOLOGIKOKO PROIEKTUAK
ZERBITZU AURRERATUAK
ZTak

Irizpideak ezarri behar dira proiektuak lehenesteko sektorean duten
inpaktuaren arabera, proiektuek inpaktu-adierazleak bildu behar dituzte,
beren artean konparatu eta hautaturikoen jarraipena egiteko moduan.
Agenda horiek baliagarri gertatu behar zaizkie zentro teknologikoei
beren espezializazioa fokalizatu eta orientatzeko, eta sektore zerbitzu
aurreratuei beren eskaintza hobetu eta enpresa-sarearen egiazko premietara egokitzeko.

c) Proiektuak gauzatzeko fasea: Kontratu-programak kluster eta sektoreen lehiakortasunerako.
Proiektuak definitu eta lehenetsitakoan, kluster edo sektoreen berrikuntza-agendak aztertu behar dira hainbat sektore edo klusterretan inpaktua duten zeharkako proiektuak identifikatzeko. Berrikuntzaren Euskal
Agentziak beteko du eginkizun hori, bere koordinazio-jardueren esparruan.
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Bestalde, euskal berrikuntza-sistemaren eskaintzan eskaturiko jakintzak jada badauden zehaztu behar da, edo aitzitik, ikerketa-proiektu
bat garatzea beharrezkoa ote den eskaturiko jakintza garatzeko.
Berrikuntzaren Euskal Agentzia, euskal berrikuntza-sistemaren
koordinatzaile denez, arduratuko da hori egiaztatzeaz.

tzaren ordezkarien (zentro teknologikoak, Uniber tsitatea, eta abar)
inplikazioarekin.

9.1.2
Sisteman beharrezko jakintzak badaude, hurrengo faseari ekingo zaio,
transferentzia-proiektu bat ezarrita.
Berrikuntzaren Euskal Sisteman eskaturiko jakintzarik ez badago, ikerketa-proiektu bat abiaraziko da, horretarako dagozkion par tzuergoak
eratuko dira, eta honako hauek parte hartu ahalko dute horietan: dagokion arloan ahalmenak dituzten berrikuntza-sistemaren agenteak
(eskaintzaren espezializazioa), baita interesatuta dauden eta proiektuaren garapenean laguntzeko prest dauden enpresak ere. Kluster eta
sektoreen lehiakortasunerako dagokion kontratu-programaren bidezko
laguntza berezia izango dute proiektu horiek. Sor tzen den jakintza sektore enpresen multzoarentzat eskuragarri jar tzen den heinean
justifikatzen da aldeko tratamendu hori.
Balioetsi beharreko beste elementu bat agenteen arteko lankidetza
estua da, agenteen arteko neurria enpresa-lehiakortasuna hobetzeko
bitarteko egokia den neurrian.
d) Jakintza-transferentziako fasea: Jakintza enpresara hurbiltzea.
Sektoreko enpresa multzoari jakintza hurbiltzea da helburua. Hori horrela,
proiektu bakoitzak transferentzia-plan espezifiko bat dauka, erabilgarri
dauden tresna guztiak bilduta: ikerketa-proiektuetan parte hartzen duten
enpresek jakintzaren zuzeneko transferentzia lortzen dute beren lankidetzaren truke, eta gainerakoei dagokienez beste bide batzuk erabili dira,
hala nola zabalkunde teknologiko eta ez-teknologikoko zabalkunde- eta
prestakuntza-jardunaldiak, “Innovanet Sarearen” bidez antolatuko direnak,
enpresetan prestaturiko bekadunak enpresaratzeko aukera eta abar.

INNOVA ENPRESAK EKIMENA

Innova ekimenak erakunde berritzaileak lor tzeko bokazioari erantzuten
dio, berrikuntza negozio-estrategian gaineratuz erakundearen barneahalmen gisa, eta berrikuntza sistematikoa sustatuz erakundearen lehia-posizioa etengabe hobetuz.
Erakundeek berrikuntzaren bidetik aurrera egitea ahalbidetzen duen
ingurune bat sor tzeko eratu da, laguntza baliagarri izateko asmoz berritu nahi duten enpresentzat edo sistematikoki egin nahi dutenentzat.
Kontuan izanda berritzen dutenak per tsonak direla, aldaketaren buru
izan behar duten zuzendariei (“kudeatzaile bikainak”) eman beharreko
prestakuntza-jardunak biltzen dira.
Horrela, gure herrialdeko enpresa berritzaileen kolektiboa sustatzen
da, halako enpresatzat honako bi premisa hauek betetzen dituztenak
hartuta:
• berritzeko kultura ahalmena duen antolamendua daukate,
• eta beren berrikuntza-jardueran asmoaren, birplanteamenduaren
eta sistematikaren kontzeptuak gaineratu dituzte, etengabe berritzea ahalbidetzen dietenak.
Eta horren ondorioz, berrikuntzak egiten dituzte produktuan, prozesuan,
merkatuan eta antolamenduan, eta horrek epe luzera beren lehiakortasuna atxikitzea ahalbidetzen die.
Ekimena hiru fasetan egituratzen da:

Enpresa txikien kasuan “giltzak eskuan” soluzio integralak diseinatzeko formulak erabiltzen dira, zerbitzuen sektorearen bidez transferituko direnak.

9.1.2.1

1. fasea Sentsibilizazioa

e) Jarraipen- eta ebaluazio-fasea.
Berrikuntzaren Euskal Agentziak jarraipena egingo du eta proiektuak
ebaluatuko ditu, baita I+G+Bko Programen baterako bilakaera ere.
Horretarako, programa-kudeaketako batzorde bat sortuko da, administrazioaren, eskariaren ordezkarien (klusterrak eta enpresak) eta eskain-
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Fase honetako jarduerak erakundeetako gerenteak sentsibilizatu nahi
ditu berritzeko premiari dagokionez, Berrikuntza Tailerren bidez.
Innovanet sareak funtsezko papera jokatzen du fase horretan, kapilaritatea lortu eta berrikuntza ETEei eta sektore ekonomiko guztiei hurbiltzeko.
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9.1.2.2

2. fasea Gogoeta estrategikoa.

Enpresaren egungo egoera azter tzea du helburu, eta berritzeko beharrezkoak diren ahalmenen heltze-egoeraren arabera, etorkizunean zer
elementu garatu behar dituen atzematea, antolamendu berritzaile bat
izateko.

9.1.2.3

3. fasea Berrikuntza-agenda lantzea.

Gogoetaren ondorioz, bere berrikuntza-agenda landuko du enpresak,
eta bi jardun mota bilduko ditu bere ahalmenen arabera:
• Emaitzatzat berrikuntza inkremental bat sar tzea izan duten proiektuak, aldi berean enpresari ahalmenak eskuratzea ahalbidetzen diona berrikuntza sistematikoari ekiteko. INNOVA ekimenaren beraren
laguntza-ildo baten bidezko babesa izango dute proiektu horiek.
• Enpresarentzako proiektu estrategikoak prozesuko, produktuko,
merkatuko edo antolamenduko berrikuntzaren esparruan. GAITEK,
INNOTEK eta ALDATU programek babestuko dituzte proiektu horiek, eta hurrengo atalean azalduko ditugu.
Enpresak berrikuntza-agenda lantzen duenean, bere agenda lantzeko
konpromisoa har tzen du, berrikuntza sistematikoaren biderantz lantzeko konpromisoa.
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kontsumitzaile berriak, kontsumitzaileentzako esperientzia berriak,
balioa atzematea, antolamendua, balio-katea, presentzia-puntuak
eta kanalak, kontsumitzaileen sareak eta marka. Ildo horrek enpresako berrikuntza gertakari puntuala ez izatea du helburu, eta, aitzitik,
antolamenduaren kulturan eta estrategian integratzea enpresaren
balio-katearen elementu guzti-guztietan. Horrelako ekimenak garatzeko, belaunaldi berriko programa espezifiko baten laguntza izango
dugu enpresen lehiakortasuna hobetzeko antolamendu-berrikuntzaren eta marketinaren bidez (ALDATU).
• Berrikuntza teknologikorako laguntza. Berrikuntza teknologikoari dagokionez, hots, prozesuan eta produktuan, ikerketa-proiektuak beren
kontura aztertu nahi dituzten enpresek edo enpresa taldeek sustaturiko proiektuei emango zaie laguntza, I+Gko beren unitateekin edo
zentro teknologikoak kontratatuz edo uniber tsitatea euskarri gisa
dagoela. Garaturiko jakintza enpresari edo enpresa taldeari dagokio.
Finantzaketa funts pribatuetatik dator gehienbat. Horretaz gain,
lankidetza eta par tzuergoen sorkuntza biltzen da formula nabarmen
gisa dimentsio nahikoa eskuratzeko enpresa-sareak I+G+Ba gara
dezan. Sarritan, esparru horri dagozkion jardueren garapenak
erakunde bat baino gehiagotan dauden ahalmen eta gaitasunen parte-har tzea behar du. Hori dela-eta, par tzuergoak eratzea ezinbesteko eskakizuna da I+G+Bko proiektu jakinak aurrera eramateko.
Bi ekimen mota:
• Enpresen lehiakortasuna hobetzea I+G+Bko jarduerak biltzen dituzten
proiektuen sustapenaren bidez, produktu berriak garatzeko. (GAITEK).

9.1.3 BERRIKUNTZA IREKIA
Bi jardun-ildo handi biltzen ditu bloke horrek, eta enpresa dute protagonista berrikuntzaren garapenean balioa sor tzeko bitarteko gisa. Jardun horiek berrikuntza-agendetan identifikaturiko proiektuak gauzatzearen ondorio izan daitezke, sektorialak zein enpresarialak. Dena
den, laguntza-esparrua ere badira enpresek garatu nahi dituzten proiektu indibidualak edo kolektiboak garatzeko, aldez aurretik INNOVA ekimenaren bi modalitateetan (LANKIDETZA eta ENPRESAK) parte hartu
duten edo ez alde batera utzita.
Bi jardun-ildo handi horiek honako hauek dira:
• Berrikuntzarako laguntza marketinean eta antolamenduan, eta batez
ere teknologiatik urrutien dauden balioa sor tzeko gai diren dimentsio
guztiei dagokinez: plataforma erkideak, soluzio per tsonalizatuak,

• Enpresen lehiakortasuna hobetzea I+G+Bko jarduerak biltzen dituen
proiektuen sustapenaren bidez produktuak eta prozesuak hobetzeko (INNOTEK), baita beste zenbait laguntza-ekintza ere, jarduera
horien eraginkortasuna gehituko dutenak.

9.1.4 ZENTRO TEKNOLOGIKOEN
FINANTZAKETA PUBLIKOA,
EMAITZETARA BIDERATURIKOA
9.1.4.1

Justifikazioa

Zentro teknologikoak euskal berrikuntza-sistemaren elementu bereizgarri eta nagusia dira eta funtsezko aktore dira lider tza lor tzeko jakin-
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tzaren gizartean, enpresen premiei erantzuteko eta ahalegin iker tzailea
gidatzeko beharrezkoak diren enpresa-aplikazioetarantz dibertsifikazioa lor tzeko Euskadiko politika zientifiko-teknologikoak zehazturiko arloetan.
Euskadiko zentro teknologikoak funtsezko aktiboa dira eta erreferentzia sendoa Europako lehia-testuinguruan. Bakoitzak berez duen balioaz gain, posibilitate nagusitzat zera dute, sistema zabalago batean erlazionaturiko zati gisa eratzen direla.
Ez dira azpiegitura exogenoak eta ez dira modu independentean mugitzen
gure herrialdearen lehia-errealitatea osatzen duten gainerako enpresaeta gizarte-agenteekin alderatuz gero, eta kezka ere badute eskuraturiko
jakintzak eta gaitasunak sistema osoari transferitzearen inguruan.

Lagungarri behar dute izan euskal enpresa-sarearen maila berritzailea
goratzeko balio erantsi handia duten arloetan, industrialean zein zerbitzuetakoan, euskal enpresa-sarearekin lotzen duen konpromiso irmo
baten bidez eta euskal politika zientifiko-teknologikoaren barruan mugaturiko arloekin lerrokatuak.
I+G+Bko kultura handia duten arloetan transferigarriak diren emaitzetarako orientazio horrek, zentro teknologikoen finantzaketa publiko
ez-lehiakorra baldintzatuko du, hainbat output-etan lorturiko emaitzei
jarraiki, hala nola enpresen sorkuntza edo patenteen sorkuntza edo
iker tzaileen mugigarritasuna, eta hori guztia betiere Euskadirentzat
interes estrategikokoak diren arloetan, esaterako biozientziak,
nanozientziak, energia alternatiboak eta garraio adimendunerako elektronika.

Finantzaketa publikoa baldintzatzen duten emaitzetarako (emaitzen eraginkortasuna) orientazioa ebaluatzeko adierazleak

EMAITZEN ERAGINKORTASUNA
BALIO Kontratupeko I+G+Bagatiko balioa
ERANTSIAREN
ANALISIA I+G+Bko kontratupeko diru-sarrerak teknologia berriekin
ESKARIAREKIN Kontratupeko I+G+Bagatiko balio erantsia EAEn
LERROKATZEA Korporazio-arloko ebaluaturiko adierazleak

0,08

%20

0,05
0,08

2

0,07

2

0,05

1

0,07

Lizentziadun patente propioak edo konpartituak (EPO) eta barrutik edota
hirugarrenek ustiatua 100 ikertzaileko

1

0,08

Ikuskaturiko aldian sorturiko OTEBak 100 ikertzaileko

2

0,12

1

0,07

%5

0,08

1

0,04

%40

0,02

10

0,04

20

0,08

20

0,07

Eskaturiko patente propioak edo konpartituak (EPO) 100 ikertzaileko

EKINTZAILETZA 1 M¤'db edo gehiago fakturatzen duen OTEBa 150 ikertzaileko
OTEBetako enplegatuen gehikuntza, 1 M¤'db edo gehiago fakturatzen duen
Lideraturiko Europako proiektua 100 ikertzaileko
NETWORKING Europako proiektuak euskal enpresekin
Enpresa-sarera transferituriko zentroko ikertzaileak
100 ikertzaileko
GAITASUN ISI argitalpenak 100 ikertzaileko
ZIENTIFIKOTEKNOLOGIKOA Plantillako doktoreak 100 ikertzaileko

Bi finantzaketa-irizpide

Eraginkortasun-irizpidea: kalitatea eta zentro teknologikoaren I+G+Bko
jarduerentzako finantzaketa gauzatzearen inpaktua neur tzen du. Irizpide horren arabera esleituriko finantzaketa zera da, zentro teknologikoei
emaniko finantzaketa ez-lehiakorraren %50.
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%80

%75

PRODUKTIBITATEA Emaniko patente propioak edo konpartituak (EPO) 100 ikertzaileko

9.1.4.2

HELBURUAK PISUA

Irizpide horren ebaluazioa urtero egiten da, eta zenbait adierazlek ezarririko helburu batzuek betetzearen arabera eta euskal politika zientifiko-teknologikoan planteaturiko helburuekin lerrokatuak.
Diru-sarreren egitura-irizpidea, emaitzetara bideraturikoa: zentro teknologikoen diru-sarreren egiturak emaitzen lorpenerako duten orienta-
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zioa neur tzen du. Irizpide horren arabera esleituriko finantzaketa zentro
teknologikoei emaniko finantzaketa publiko ez-lehiakorraren %50era
iristen da.

• Nazioartekotze-prozesuak, nazioarteko lankidetzako proiektuak
eta akordioak osatzea, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako
Euskal Sareko agenteek bultzaturikoak.

Irizpide horren ebaluazioa urtero egiten da eta helburu batzuk betetzearen arabera, eta horretarako 3 adierazle desberdin erabiltzen dira.

• Inkubazio-proiektu zientifiko-teknologikoak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteek lankidetzan eginikoak.

Finantzaketa publiko ez-lehiakorra baldintzatzen duten
emaitzetarako (emaitzetara bideraturiko diru-sarreren
egitura) orientazioa ebaluatzeko adierazleak

• Sare zientifiko-teknologikoen proiektuak, tematikoak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko bi agentek edo
gehiagok konpartituriko ikerketa bat egituratzen dutenak (euskal
uniber tsitateak, I+G enpresarialeko unitateak, eta abar).

EMAITZA EKONOMIKOEN
ADIERAZLEAK

HELBURUA

I+G+Bko KONTRATUPEKO DIRU-SARRERAK
I+G+Bko kontratupeko diru-sarrerak guztira

• Interes bereziko ekintzak, hala nola nazioarteko mugigarritasuna,
azpiegiturak sor tzea eta ekipamendu zientifiko aurreratua eskuratzea, eta txostenak,azterketak eta abar zabaltzea eta lantzea.

0,5
%50

ITZULKIN EUROPARRAK
Europar Batasunak I+G+Bari emaniko laguntzetatik
lorturiko diru-sarrerak (Esparru Programa, CIP)

PISUA
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0,25

9.1.6 TEKNOLOGOAK ENPRESARATZEA

%12,5

I+G+Bko DIRU-SARRERAK GUZTIRA

0,25

9.1.5 ZIENTZIA, TEKNOLOGIA, ETA
BERRIKUNTZARAKO EUSKAL SAREKO
AGENTEEN ESPEZIALIZAZIOA
ETA BULTZADA
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen barietateak
eta aniztasunak finantzaketa-mekanismoak behar ditu, egitura hori osatzen duten gainerako agenteei zuzendurikoak. Erakunde horietarako,
baliagarritzat har tzen da gaur egun arte erabiliriko formula SAIOTEK
programaren bidez, diru-laguntza ez-itzulgarriak ematen baititu, zentro
onuradunari atxikiriko masa iker tzaile ekonomikoak (iker tzaileak, teknikariak eta bekadunak) baldintzaturikoak.
Laguntza horiek zenbait jarduera biltzen dituzte, hala nola:
• Espezializazio-proiektuak, jakintza sakontzera bideraturikoak
Euskadiko zientzia, teknologia eta berrikuntzarako politikaren ardatzekin lerrokaturiko alor zientifiko-teknologikoetan.

Giza kapitalari aitorturiko garrantzia proposaturiko ereduan, non proposaturiko erronka berriak lor tzeko “energia” per tsonak izateak
prestakuntzaren eta hezkuntzaren gain zuzeneko eragina duten
berrikuntza sustatzeko tresnen orientazio argi eta garbia eskatzen
duen.
Teknologoak enpresaratzea laguntzen eta lan-kontratuen bidez funtsezko premia da euskal berrikuntza-sisteman, eta enpresen lehia-posizioa hobetzen du. Per tsonak eta haien lanbide-ibilbidea mekanismo
onena dira jakintza transferitzeko agenteen artean eta ideien beharrezko ongarritze gurutzatua probokatzeko. Ongarritze gurutzatu horrek espero diren emaitzak izate aldera, aktibo garrantzitsu bihur tzen
zaigu multidiziplinaritatea. Lanbide-profil kualifikatuen arteko (zientzialariak, teknologoak, enpresaburuak, eta abar) oreka handiagoak
gehiago aberastuko du sistema, beharrezko mestizajea ahalbidetuz
etorkizuneko proiektu berriak ager daitezen. Hori dela-eta, honako
aukera hauek biltzen dira:
• Teknologoak enpresetara inkorporatzea, know-how-a enpresara transferitzeko modu eraginkorrena baita, zentro teknologiko
eta ikerketakoetan prestaturiko iker tzaileen integrazioaren bidez.
Lehen harremana garapen-proiektu bateratuak eginez aurrera eramango da, non gauzatzearen bidezko prestakuntza40 izango den
ardatz
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• Enpresan doktorego-tesiak egiteko laguntza, euskal enpresasarean goi-mailako eta balio erantsi handiko kualifikazio bat sortzeko metodo gisa

9.1.7 ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA
BERRIKUNTZAREN ZABALKUNTZA.

• Teknologoen transferentzia enpresatik zentro teknologiko
eta ikerketakoetara. Era berean, eta zentroetan enpresa-ikuspegi handiago bat lor tze aldera, enpresako langileak zentroetara
transferitzeko aukera bultzatuko da, kasu horretan lehen harreman
baten bidez, proiektu edo interes teknologiko bateratuetan oinarriturikoa

Zabalkundeak hainbat jardun biltzen ditu, euskal berrikuntza-sistemaren
agenteen arteko jakintza-transferentzia bultzatzen dutenak, norabide
anitzeko ikuspegitik begiratuta. Hori dela-eta, programa espezifiko bat
garatu da, programa integraletan bilduriko zabalkundea osatzen duena
(kontratu-programa klusterren lehiakortasunerako, diber tsifikaziorako
programa, emaitzetara bideraturiko finantzaketa publikoa eta Saiotek).
Gauzak horrela, euskal berrikuntza-sistemaren edozein agentek garaturiko jakintzaren zabalkundea bilduko du programa horrek, betiere
agenteak I+G+Bko bere jardueren emaitzak ezagutarazi nahi baditu.
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9

9.2 Jardun programak sektore dibertsifikaziorako
9.2.1

Kluster/sektoreen lehiakortasunerako kontratu-programaren kasuan
gertatzen den bezala, programa honek laguntza-jardunen multzoa biltzen du, guztiak ere etorkizuneko jakintza-arloetan ahalmen eta gaitasunen eskuratzearekin eta eraikuntzarekin loturikoak.

SEKTORE-DIBERTSIFIKAZIOA

Ikuspegi integrala ere baduen programa hori ikerketari erantzuteko
pentsatua dago, Euskadin ekoizpen-sektore berriak garatzeko oinarri
gisa jarduten duten jakintza-arloetan.

Sektore-dibertsiﬁkazioko programa

ZTBES
IKZ

ENPRESAK

IKERKETA ETA GARAPEN
PROIEKTUAK
PRESTAKUNTZA JARDUERAK
ZABALKUNDE JARDUERAK
AZPIEGITURAK
ENPRESA APLIKAZIOKO
PROGRAMAK
ENPRESA BERRITZAILE GLOBALEN
SORKUNTZA

9.2.1.1

Apustuei eta aukera-nitxoei
eman beharreko erantzuna

Apustuak eta aukera-nitxoak garatzeko estrategia integralak definitzen dira, zenbaitetan Jaurlaritzaren eta foru-aldundien beste sail batzuen parte-har tzea behar dutenak (sailen arteko lankidetza).
Hainbat motatako jarduerak biltzen dituzte estrategia horiek, honako
hauek, besteak beste, guztiak ere programa horrek eraginpean harturikoak:
• Azpiegitura sor tzea eta ekipamendu zientifiko aurreratua eskuratzea. Bereziki, diber tsifikazio-estrategiek, baita egungo sektoreen
lehiakortasuna hobetzea helburu dutenek ere, beren helburuen
artean Ikerketa Kooperatiboko Zentroak (IKZ) sor tzeko aukera biltzen dute. Lehen kasuan diber tsifikazioari loturiko ahalmen zientifiko-teknologiko jakinak garatzeko apustua dira horiek. Bigarrena,
material berrien erabilerarengatik konkurrentziaren eraginpean

dauden sektore jakinen lehiakortasunak ere IKZen garapena
dakar, ahalmen zientifiko-teknologikoak hobetzeko asmoz. Gauza
bera gertatzen da material berrien kasuan, sarritan ordezko gisa
aurkezten direnak Euskadiko industria-sektoreko produktu tradizionalen fabrikazioan. Lehiakortasunaren hobekuntzaren esparruan, IKZak sor tzea ere biltzen da sektore jakin bati erantzun teknologikoak eskaintzeko bokazioarekin, hala nola turismoaren
kasuan.
• Egun dauden edo ez dauden jakintzetan oinarrituriko ikerketa-ildoen
garapena, ikerketaren bidez edota esperientzia praktikoaren bidez
lorturikoak, beha daitezkeen fenomeno eta gertakarien funtsaren
gainean jakintza berriak eskuratzeko eginikoak edo, alternatiboki,
aplikazio edo erabilera jakin batera zuzendurikoak.
Ikerketa-ildo horiek Euskadik bere egingo dituen espezializazio-arloak
irudikatuko dituzte, jakintza-alor oso zabalen esparruan, hala nola
biozientziak eta nanozientziak.
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Diber tsifikazio-programei loturiko estrategien integraltasunak aplikazio-ildoetarako laguntza (horiek ahalbidetuko dute eginiko apustuen zehaztapena eta bisualizazioa) zein espezializazio-ibilbideak biltzen ditu:

Kudeaketa-batzordeak sortu dira jarraipen eta ebaluaziorako, eta bertan administrazioak, enpresek eta agente zientifiko-teknologikoek parte hartuko dute.

– Talde iker tzailearen goi-mailako gaikuntzako eta prestakuntzako
jarduerak.
– Nazioarteko lankidetza-akordioak sinatzeari loturiko jarduerak.
– Zaintza zientifiko eta teknologikoko jarduerak.
– Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteetako iker tzaile eta teknologoen egonaldiak atzerriko bikaintasunzentroetan.
– Nazioarteko ospea duten ikertzaile eta teknologoek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteetan eginiko egonaldiak.
– Atzerrian prestaturiko iker tzaile eta teknologoen agente zientifikoteknologikoak berreskuratzea.
– Ikerketa zientifiko-teknologikoa zabaltzea.
– Beharrezko gaikuntza biltzen da arrakasta-bermeekin garatzeko eginiko ikerketa (iker tzaileak prestatzea, hobetzea eta erakar tzea, azpiegiturak garatzea eta ekipamendu zientifiko-teknologikoa hornitzea, eta abar).
– Zenbait modalitatepeko transferentzia biltzen du bere integraltasunean. Zehazki, jakintzen zati batek jakintzan intentsiboak diren
enpresa berriak eragin behar ditu.

9.2.1.2

Jarraipena eta ebaluazioa

INNOBASUE-Berrikuntzaren Euskal Agentziak eta SPRIren Berrikuntza Teknologikorako Sailak egingo dute programa horien idazkaritza tekniko lana.
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9.2.2

ETORGAI:
ENPRESA-APLIKAZIOAK

Enpresa-lider tzatik abiatuta sorturiko eta lankidetzan eta Euskadiren
ahalmen zientifiko-teknologikoen aprobetxamenduan oinarrituriko
enpresa-ekimen estrategikoen garapena bultzatzen du programa horrek. Gauzak horrela, euskal enpresa-sarearen barruko I+G+Bko
enpresa-aplikazioen aldeko apustua sendotzeko premiatik sortu da
ETORGAI, baita par tzuergoen bidezko lankidetza egonkorrak bideraturiko Euskadiko ahalmen zientifiko-teknologikoen aprobe txamendutik ere.
Ikerketa industrialeko proiektu integratuak finantzatzea du helburu
programa horrek, betiere Plana honetan definituriko lehiakortasunaren
eta sektore-diber tsifikazioaren hobekuntza-arloekin lerrokaturikoak.
Planteaturiko berrikuntzaren dimentsio globalak eta I+G+Bko inbertsioaren intentsitateak definitzen dituzte ETORGAI proiektuak, inbertsio hori betiere beharrezkoa baita enpresen banako helburuak lor tzeko
eta, bereziki, trakzio-efektua izateko Euskadiko ekonomiaren gain eta
ekonomia horren nazioartekotzea bultzatzeko.
ETORTEKekin batera ikerketa estrategikoaren arloan eginiko apustua
osatzen du ETORGAI programak, diber tsifikazio sektorial eta ekonomikoko prozesuak bizkor tzeko produktu, enplegu eta enpresa berriak
sortuta.

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Jardun programak
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9.3 Jardun programak politika zientifikorako
9.3.1

KARRERA IKERTZAILEAREN GARAPENA

Programa horrek ere hainbat ekimen biltzen ditu, guztiak ere karrera
iker tzailearen garapenarekin loturikoak, dagozkion etapa guztietan
(prestakuntza, hobekuntza, mugigarritasuna, erakarpena eta abar).
1) Graduatugaien egonaldi-programa Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzarako Euskal Sarearen agenteetan

4) Mugigarritasun-programak
Iker tzaileen hobekuntza- eta mugigarritasun-programaren helburua
zera da, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agente
kreditatuen komunitate zientifiko, teknologiko eta humanistikoak eta
normalean beren ikerketa-lana Euskaditik kanpo egiten duten ospe
handiko iker tzaileek dituzten harremanak sendotzea.
Honako modalitate hauek biltzen ditu programa horrek:

Uniber tsitateko azken kur tsoetako ikasleek I+Gko karrera-amaierako
proiektuak egiten laguntzea, betiere Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko destino-zentroko ikasleen tutoretzapean eta
zuzendaritza.
2) Iker tzaileak prestatzeko laguntzak
Iker tzaileen doktoratu aurreko faseari dagozkio laguntza horiek, eta
honako modalitate hauek biltzen dituzte:
• Doktoratu aurreko laguntzen programa, horien bi bariante daudelarik. Alde batetik, Espainiako aplikazio-zentroetarako modalitatea
eta, bestetik, atzerriko aplikazio-zentroetarako modalitatea. Doktorego-tesi bat egin nahi duten uniber tsitateko goi-mailako tituludunen ikerketa zientifiko, teknologiko eta humanistikoko oinarrizko
prestakuntza du helburu, hirugarren zikloko ikasketa-programa baten barruan, jakintza zientifiko, teknologiko eta humanistikoaren
edozein arlotan.
• Doktoratu aurreko laguntzen programa, proiektuei loturikoa. Programa horren helburua ere prestakuntza tekniko eta humanistikoa
da, prestakuntza-aukera hori ikerketa-proiektu jakinen barruan eskainiz, Hezkuntza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailaren ikerketaproiektuetarako laguntza-programak finantzaturikoa.
3) Graduatu ondoko laguntzak (hobekuntza)
Iker tzaileen atzerriko hobekuntzako graduatu ondoko laguntzen programa, helburutzat ikerketako hobekuntza dutenak, oinarrikoa zein
aplikatua, atzerriko uniber tsitate edo zentroetan ikerketa-proiektu bat
egin nahi duten doktoreez ari garela.
Era berean, ikerketa-taldeei laguntzeko deialdiaren bidez, laguntza-lerroak gaituko dira doktoreen kontrataziorako euskal uniber tsitate-sisteman.

A) Onuraduntzat kanpoko iker tzaileak dituen modalitatea, betiere
Euskadiko ikerketako erakunde zientifiko eta teknologikoetan
integratzen badira (A modalitatea izenarekin ezaguturikoa).
B) Euskadiko ikerketako erakunde zientifiko eta teknologikoetan ikertzaileak onuradun dituen modalitatea, Euskaditik kanpoko zentroetan egonaldiak egitea ere ahalbidetzen diena.
5) Iker tzaileak erakarri eta berreskuratzea
Jardun horren helburu nagusia sistematik kanpoko iker tzaile bikainak
erakar tzea eta berreskuratzea da, beren lana Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteetan egin dezaten, planaren arloan ahalmenak eta horietako jakintza indartuz.
Mugigarritasunari eta atzerriko egonaldiei laguntzeko programekin
batera, iker tzaileak gaineratu eta berreskuratzeak sistema zabaltzea
ahalbidetzen du eta bereizitako jakintza berria sar tzen du.
Horrela, euskal berrikuntza-sistemako ahalmenak osatu nahi dira sistema bera indartuko duten giza baliabideak sartuta, batez ere, garatzeko bidean dauden ikerketa-arloetan.
Jarduna zera izango da, finantza-bitartekoen eta zuzenean esku hartzeko bitartekoen konbinazio egokia lor tzea, eta, alde batetik, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteek ikertzaileen zein profil behar dituzten zehaztea, eta, bestetik, horiek
biltzeko prozesu formalizatu bat ezar tzea munduko ikerketa-zentro
nagusietan.
Horretarako, IKERBASQUE Zientziarako eta Ikerketarako Euskal Fundazioak lan espezifikoa garatuko du, iker tzaileen kontratazioa arindu eta
dinamizatzeko, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko
agenteetan inkorpora daitezen. Helburu horrekin, agenteen harrera-
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ahalmena zainduko du IKERBASQUEk, iker tzaileei lan-eskaintza erakargarriak bermatzeko aldez aurreko urrats gisa.
IKERBASQUEk har tzen du bere gain kontrataturiko jendearen kalitate
eta bikaintasuneko eskakizun iker tzaileak betetzeko ardura, haien karrera iker tzaileak ere bermatuz euskal sistema zientifikoan.
Jarduera horren arrakastaren gakoak honako honetan dautza:
• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko zentroetako
langileen premien jarraipeneko lan jarraitua eta proaktiboa egitea.
• Hautagaien bilaketa- eta hautaketa-prozesua, per tsona horiek lanean hasten diren lanpostuetarako egiten duten ekarpena lehenetsiz
• Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Agenteen konpromisoa eta borondatea horrelako per tsonak beren antolamenduetan
sar tzeko.
• Kanpotik etorri eta ikerketa-lanean hasten den jendearen gizartebalioespena.

eta euskal sistema zientifikotik kanpoko erreferentziazko iker tzaileak
erakar tzea, betiere bikaintasuna eta eginiko ikerketaren nazioartekotzea biltzen badute.
Beren jakintza-arloetan erreferentziazkoak diren ikerketa-talde berrien
sorkuntza iker tzaileen figuraren inguruan oinarrituko da, betiere ikertzaile horiek karrera profesional onartua eta sendoa badute. Per tsona
horiek ikerketa talde horien buru izan behar dute, eta sistematik
kanpoko per tsonek eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal
Sareko iker tzaileek osatu behar dute. Hori dela-eta, ekimen horrek harreman estua izango du IKERBASQUErekin, fundazio horrek euskal
berrikuntza-sistemaren kanpoko iker tzaileak atzemateko eta erakartzeko eginkizunean lan oso aktiboa bete beharko duten neurrian.
Zentroak sortu eta abiarazteko, ondoren zehazten den lan-eskemari
jarraiki ekingo zaio arian-arian.

9.3.2.1

Basic and Excellence Research Centers
zentroen identifikazio-fasea

6) Ikerketako Euskadi Saria
Ikerketako Euskadi Sariek bikaintasun iker tzailea dute helburu. Zientzia eta teknologiaren, eta gizarte-zientzia eta humanitateen alorretan
eginiko lan iker tzailearen ezagumendua biltzen du sariak.
7) Ikerketa bultzatzeko langile laguntzaile kualifikatuak
Uniber tsitatean ikerketa bultzatzeko ahalmenak sendotze aldera, Politika Zientifikoko Zuzendaritzak bere gain har tzen du ikerketa bultzatzeko
langile laguntzaile kualifikatuak hazteko erantzukizuna, eta azpiegiturei
eta ikerketako zerbitzu orokorren ekipamenduei lotuta egongo dira.

9.3.2

BASIC AND EXCELENCE
RESEARCH CENTERS (BERC)

Zientzia-azpisistemak har tzen duen gero eta garrantzi handiagoaren
ondorioz, ezinbestekoagoa da Euskadik apustu irmoa egitea zentro horien alde. Basic and Excellence Research Centers (BERC) zentroak sor tzea apustu horren erakusgarri da, uztartu egiten baititu Euskadin ikerketa zientifikoaren maila eta kalitatea goratzeko borondatea
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BERC zentroak identifikatzeko, planean definituriko jardun-arloak hartuko dira kontuan. Hezkuntza, Uniber tsitate eta Ikerketa Sailak, Nazioarteko Aholku Batzorde Zientifikoaren aholkularitzarekin, BERC zentroen aldeko apustua egingo du lehenengo unetik. Zentroen eraketa
beren jakintza-arloetan ezagunak eta erreferentziazkoak diren ikertzaileak erakar tzeko politika aktiboan oinarrituko da, betiere ahalmenarekin gehienbat euskal sistema zientifikotik kanpo datozen ikertzaileen talde bat zuzentzeko. Ikerketa-talde horiek eratzeko,
iker tzaileak kontratatzeko dagozkion lanak egingo ditu IKERBASQUEk.
BERC zentro horiek lankidetza-mekanismoak ere ezarri beharko dituzte
euskal uniber tsitate-sistemako iker tzaileekin, haien ahalmen ikertzailea bultzatuz.
BERC zentroak sor tzeko proposamen guztiak bildutakoan, kanpoko
erakunde ebaluatzaile batek ebaluatuko ditu, propio horretarako sorturikoa eta zientziaren alorreko ospe handiko per tsonek osaturikoa. Ezarririko parametroen arabera egingo dira ebaluazio horiek, BERC zentroen
hasierako bideragarritasuna kontuan har tzeko. Dena den, oinarrizko bi
irizpidek gidatuko dute azter tzekoak diren aukeren hautaketa:
• Bestalde, Jaurlaritzak ezarririko lehentasunak Politika Zientifiko eta
Teknologikorako Euskal Kontseiluaren eta Nazioarteko Aholku Batzorde Zientifikoaren bidez.

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Jardun programak

• Bestalde, iker tzaileak eta ikerketa-taldek bikaintasun iker tzaileko
atalasea gainditzea.

9.3.2.2

Bikaintasuneko Oinarrizko Ikerketa
Zentroen prestaketa-fasea

Aurretiazko bideragarritasun-ebaluazioa gainditu duten BERC zentroek
kontratu-programa bat sinatuko dute, proiektua heltzeko aldi bati hasiera emanez, oinarriak ezarriko dituen plan estrategiko zorrotz bat landuta,
ezarririko kalitate- eta bikaintasun-parametroen arabera. IKERBASQUE
Fundazioak garatuko du lan hori, iker tzaile nagusiaren eta BERC zentro
potentzialek eraginpean harturiko ikerketa-taldeen laguntzarekin.
Plan estrategiko guztiak landutakoan (bereziki egongo dira bideratuak
ikerketa-taldeen tamaina handitzera bikaintasun-irizpideen pean eta
IKERBASQUEren bidez langile iker tzaileak erakar tzera), ebaluazio-fase
bati ekin beharko zaio berriz ere, non propio horretarako eraturiko
erakunde berritzaileak berriro parte hartuko duen.
Ebaluazio hori gainditu izana Bikaintasuneko Oinarrizko Ikerketako
Zentroa abiarazteak burutuko du.

9.3.2.3

Bikaintasuneko Oinarrizko Ikerketa
Zentroen abiarazte-fasea

BERC zentroak abiarazteko eta bakoitzaren plan estrategikoan finkaturiko helburuak betetzeko, hainbat urtetarako kontratu-programa landuko da, eta horren bidez finantzatuko da zentroaren bikaintasuna
baieztatuko duten emaitzak lor tzea (publikazioen bidez eta beste
output zientifiko batzuen bidez).

tsitate-institutuen ikerketa-taldeek eginiko ikerketa-taldearen kalitate
zientifikoa gehitzeko, laguntza finantzarioak emanda zientzia zehatz
eta natur zientzietako ikerketa garatzeko, garapen teknologikorako,
zientzia medikoetarako, gizarte-zientzia eta humanitateetarako, eta
beharrezkoa den azpiegitura zientifikoa egituratzeko horiek garatze
aldera.
Jardun horren helburua ikerketaren bikaintasuna bultzatzea da, puntako zenbait talderen presentzia bermatuz jakintzaren hainbat alorretan, eta helduleku izan daitezke herrialdeko ikerketa-talde guztientzat ere.
Bi dira programaren arrakastaren funtsezko gakoak:
• Agenteen erabakia aurre egin eta bikaintasunarekin konprometitzeko.
• Kudeaketa publikoko ahalmena, lehenik, programak behar bezala
definitu eta negoziatzeko eta, bigarrenik, monitorizazio estrategiko
bat egiteko, eginiko ikerketaren zabalkundearen eta gizarte-ezagumenduaren mesedetan.
Jardun horren aplikazioa diru-laguntzak emanez, lehiarako deialdien
garapenaren bidez, zentroekin dagozkion kontratu-programak sinatzearen bidez eta administrazio publikoaren zuzeneko inplikazioaren
bidez gauzatuko da, betiere sinaturiko akordioak bultzatu, kudeatu eta
monitorizatzeko.

9.3.4

AZPIEGITURA ETA INSTALAZIO
ZIENTIFIKOAK

Ikerketa Kooperatiboko Zentroak (IKZ)

Talde finkatuen ikerketa sustatzeko laguntzak

Ikerketa kooperatiboko zentroak sor tzeko aukera bultzatzea, sustatzaileak batez ere sozietate-artikulazioan orientatuz, baita finantzaketa-eskemaren diseinuan (publikoa/pribatua), orientazio zientifiko
eta teknologikoan eta bikaintasuneko langileen hautaketan, besteak
beste. Lor daitezkeen beste finantza-laguntza batzuez gain (gobernu
zentrala, Europar Batasuna), ikerketa estrategikoko deialdi publikoek
kapitulu bereziak biltzen dituzte zentroak behar bezala hornitzeko.

Ikerketa-jarduerak erraztu eta sustatzeko definitzen dira, baita Euskadin egoitza duten uniber tsitateetako departamentuen eta uniber-

Ikerketa kooperatiboko zentroak garatzeko bidean dauden arlo zientifiko-teknologikoekiko euskal konpromisoarekiko adierazgarri dira,

9.3.3

OINARRIZKO IKERKETA
(EZ-BIDERATUA ETA BIDERATUA)
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Ikerketa Kooperatiboko Zentroak

IKERKETA
KOOPERATIBOKO
ZENTROAK

MANUFACTURING

TURISMOA

BIOZIENTZIAK

ENERGIA
ALTERNATIBOAK

enpresaren, uniber tsitatearen eta zentro teknologikoen arteko lankidetza-plataformak baitira.

dituzten baliabideak dira, eta sare akademikoen artean konpartitua
izateko diseinatua dago.

Bideari ekin dioten IKZak bultzatuko dituzte, hala nola bioGUNE IKZ,
biomaGUNE IKZ eta marGUNE IKZ, eta gauza bera nanoGUNE IKZri
(nanozientziak izango ditu aztergai), microGUNE IKZri (mikrozientziak
izango ditu aztergai), tourGUNE IKZri (energia berriztagarriak izango
ditu aztergai) dagokienez.

Zientzia eta teknologiako azpiegiturak

UPV-EHUren Ikerketako Zerbitzu Orokorrak
Uniber tsitateko komunitate zientifikoan jarduera iker tzailea garatzeak
ikerketako zerbitzu orokorrak behar ditu, ekipamendu zientifiko egokiak
eskainiko dituztenak jarduera iker tzailea garatzeko. Horretarako, zerbitzu horiek indartuko dira, eta horien funtzionamendua ere sendotu
egingo da ikerketa bultzatzeko langile laguntzaile kualifikatuen eskutik.
i2BASK sare akademikoa
Euskadi Informazioaren Gizartean Planean bilduriko jarduna da. Euskadiko I+G+Bko komunitatea egituratzea du helburu nagusitzat, Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteen arteko lankidetza ahalbidetuko duten IKT azpiegitura eta zerbitzuekin, baita antzeko
sareetan bildurikoekin. Lankidetzako proiektu aurreratuei ekiteko ahalmen nahikoa ematen du, hainbat premiarekin kalkulu intentsiboko baliabideen, errealitate birtualaren, multimediaren, instalazio zientifiko
handien eta abarren alorrean. Hortaz, zentro baten aukerak gainditzen
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MIKRO &
NANOZIENTZIAK

Azpiegitura bikainen multzo bat Euskadin sendotzeko aukera bultzatu
nahi da, lehenik eta behin Euskadiren berrikuntza- eta jakintza-sistema
zientzia eta teknologiako nazioarteko erreferentziagune bat izatea
ahalbidetuko dutenak; eta aldi berean palankaren lanak egin ditzala
sistemarentzat lehia-testuinguru berrian birkoka dadin, eta, azkenik,
per tsona bikainen inkorporazioa bultza dezala, euskaldunak eta herrialdetik kanpokoak (zuzenean edo uniber tsitate, enpresa, ikerketazentro eta abarrekin eginiko hitzarmenen bidez).
Ikuspegia hirukoitza da:
Alde batetik, tamaina ertaineko azpiegiturak sor tzeko eta sendotzeko
aukera bultzatzea da helburua, ikerketa kooperatiboko zentroen edo
plataforma zientifiko-teknologikoen eta laborategi espezializatuen bidez, interes-arloetan Euskadiko agente zientifiko-teknologiko eta
enpresarialentzat.
Bigarrenik, nazioaz gaindiko eragina izango duten azpiegitura zientifiko-teknologikoak garatzea bultzatu nahi da, baita garrantzi handiko
beste hainbat proiektu ere, sistemari ahalmen eta eraginkortasun handiagoa emango diotenak. Une honetan, Neutroien Espalazioko Europako Iturriak biltzen ditu euskal administrazioaren ahaleginak, Estatuaren administrazio orokorraren lankidetzarekin, azpiegitura hori
Euskadin kokatzeko.

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Jardun programak

Azkenik, estrategiaren bidez baliatu nahi da Europako ikerketa-esparruaren beste ingurune batzuetan zientzia handiko azpiegitura globalak
egotea edo sor tzea (adibidez, ITER), euskal agenteek parte hartuta horien sorkuntza eta horien aukera zientifikoen ustiaketan, eta, oso bereziki, euskal enpresek parte hartuta horiek eratzeko beharrezko diren
balio erantsi handiko osagaien garapenean.
Honako hauetan oinarritzen dira jardunaren arrakastaren gakoak:
• Lankidetzaren kultura. Beste ingurune geografiko batzuetan
kokaturiko Europako eta nazioarteko azpiegitura eta ahalmenen
aprobetxamendu nahigarriak nazioarteko lankidetzaren kultura
handiagoa eta euskal berrikuntza-sistema osatzen duten agenteen
aldetik euskal berrikuntza-sistema horretan ikuskera europarra
zabaltzea eskatzen du. Horrek plangintza eta kudeaketa estrategiko
garrantzitsua eskatuko du, ezin baita ez ondoren inprobisatu, ez
gertakarien garapenaren mende utzi.
• Etorkizuneko ikuspegia. Ikerketa zientifiko-teknologikoko instalazio edo zentro baten eraikuntza-proiektua ez da soil-soilik bidera-
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tu behar gaur egun Euskadin dauden agente zientifiko-teknologiko
eta enpresarialen premiak eta haiek eginiko eskariak gogobetetzera. Aitzitik, trakzio-elementu gisa ikusi behar dira gaur egungoa
baino sistema zientifiko teknologiko askoz ere zabalago bat sendotzeko. Azpiegitura albait gehien aprobetxatu behar dute agenteek
beren kualifikaziorako, baina, batez ere, ikerketa-talde berrien eskariei begira izan behar du baliagarri. Hau da, hasierako planteamenduak ziurtatu egin behar du instalazioak ez duela bokaziorik jakintza-zentroen eta Euskadin egiazko presentziarik ez duten
nazioarteko agenteen zerbitzupeko zentro esperimental hutsa izatekoa, eta, aitzitik, nazioartea erreferentzia den egitura zientifikoteknologiko propio handi baten eragilea dela.
Horretarako tresnak administrazio publikoaren zuzeneko inplikazioa eta
azpiegituren finantzaketa multipartitoa dira, administrazio guztien eta
sektore pribatuaren ekarpenekin, baita enpresei laguntzeko programen
ezarpena ere beharrezkoa duten kualifikazio teknologikoa lor dezaten,
azpiegitura zientifiko-teknologikoen konfigurazioan eta garapenean balio handiko parte-har tzea izate aldera, Euskadin eta Euskaditik kanpo.
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9.4 Jardun programak ekintzailetza teknologikorako eta
indar globala duenarentzako
9.4.1 ENPRESA BERRITZAILEEN ETA INDAR
GLOBALA DUTENEN SORKUNTZA
Bi oinarri baliatzen ditu oinarri zientifiko-teknologikoa duten enpresen
sorkuntzari eman beharreko bultzadak.
Lehenik, oinarri zientifiko eta teknologikoa duten enpresen sorkuntza
bultzatzeko NEts programa. Jakintza merkatura daitezkeen produktu
berrietan edo zerbitzu berrietan eraldatzea errazteko pentsatuta dago
programa hori, enpresa-ekimen berrien “core business” deiturikoa izan
daitezen.
Enpresa-ekimen berri horiek jardueren garapena izan behar dute
ezaugarritzat, jakintza zientifiko eta teknologikoko maila altuko produktu edota zerbitzuak inplikatzen dituzten jardueren garapena.
Era berean, NEts programatik sustaturiko enpresa-ekimenek I+G+Bko
jardueren maila handia izan behar dute ezaugarritzat.
Patente propioak erabiltzea eta industria-jabetzako eskubideak eratzea izango dira programaren lehia-abantailaren gakoak.
Enpresa berrien izaera zientifiko eta teknologikoak parte-har tze aktiboa eskatzen du kualifikazio handiko langile zientifiko eta teknologikoak
dituen enpresaren garapenean.
Bigarrenik, CONNECT GUNEA ekimena definitu da enpresa tipologia
bati emaniko erantzun espezifiko gisa, ezaugarritzat, berritzailea izateaz gain, hazkunde-potentzia handia duela, baita indar globala ere,
nazioartekotze bizkorrerako bokazioa duenez.
Ekimenaren garapenak lau mailatan bilduriko zerbitzuen ematea biltzen du, beharrezko kanpo-ahalmenak baliatzearen bidez horniturikoak.
1. Jarraipena. Proaktibitatea sendotzean datza, gainerako agenteekin lankidetzan, eta ikuspegi osoa edukitzean, produktu-merkatu-teknologiako kateak identifikatzeko, kate horien mailak sakabanatuta
egon daitezkeelarik sistemaren agenteen artean eta Indar Globaleko
Enpresa Berritzaile (IGEB) bihur tzeko aukera dutelarik.
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2. Baliozkotzea. Proiektuen baliozkotze teknikoa (due diligence teknologikoa) eta ekonomikoa du eginkizuntzat, balioespen-prozedura
zehatz-mehatz baten bidez, maila berritzailea, merkatua eta har tzen
duen arrisku-maila ezagutzea ahalbidetzen duena. Lan hori egiteak
ahalmen espezifikoak eskatzen ditu. CONNECT sarean edo horrelakoetan parte-har tzeak ahalmen horiek baliatzea bultzatzen du, edozein
kokapen geografiko dutela ere.
3. Laguntza. Enpresa-ekimena bideratzeko beharrezkoak diren mentoringa eta jarraipena egiteko beharrezkoak diren ahalmenak proiektu
bakoitzari gaineratzean datza, gutxienez finantzaketako bigarren
txanda sendotu arte.
CONNECT sarean parte-har tzeak indar globaleko enpresa berritzaileen
lehenengo urteetan beharrezkoak diren ahalmen eta eskumenak baliatzea ahalbidetzen du, integratuta dauden zientzia eta teknologiako
sistemetako iker tzaile eta zientzialariekiko hurbiltasuna tarteko.
4.1. Kapitalizazioa: Hazi kapitala CONNECT GUNEAren funtsezko
aktibo bat zera da hazi-kapitaleko funtsa bat baliatzeko duen aukera,
indar globaleko enpresa berritzaileen hasierako garapen-mailetan parte har tzeko ahalmenarekin proiektuen baliozkotze-fasean gainditutakoan. Era berean, ahalegin berezia egingo da kapital pribatua biltzeko.
CONNECT nazioarteko sarean txertatzea hazi-kapitaleko iturriak baliatzeko aukera ematen du, CONNECT GUNEAK Euskadiko ekimenen mesedetan mobiliza ditzakeenak.
4.2. Kapitalizazioa: Finantzaketako 2. txandako kapitala. CONNECT GUNEAk osorik gestionatuko du enpresen prestaketa finantzaketako bigarren txanda balia dezaten. Horretarako, beharrezko
ahalmenak ekarriko ditu proiektuak prestatzeko eta txandak antolatzeko inbertitzaile publiko eta pribatuekin, Euskadikoak eta Euskaditik
kanpokoak.
CONNECT sarean parte-har tzeak modu berezian ahalbidetuko du lan
hori, sarearen nodo guztiek horrelako zerbitzuak emateko duten expertisea kontuan izanda, baita inbertitzaile-sareak baliatzeko aukera, business angelak eta abar.

10. Baliabideak mobilizatzeko
helburuak eta adierazleak
2010era bitarteko ikuspegian

Baliabideak mobilizatzeko
helburuak eta adierazleak
2010era bitarteko ikuspegian

zesuaren bideratzaile gisa berrikuntza-sistema osoan eta baliabide
pribatu gehigarri ugariren mobilizatzaile gisa.

2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Plana dokumentu
honetan definituriko baldintzetan abian jar tzeko baliabide ekonomiko
ugari mobilizatu behar dira. Inplikaturiko agente guztien konpromiso
irmoa behar da horretarako, bilaturiko helburuak lor tze aldera.

Konpromisoak jauzi ikaragarria egin du urteotan, eta, horretaz gain,
Euskal Finantza Kontseiluaren barruan adosturiko berrikuntza-funtsa
baten sorkuntzak plan honetan abiaraziriko programa berrien finantzaketa ahalbidetuko du.

Euskadin berrikuntzari dagokionez baliabide mobilizagarrien aurreikuspen bati dagozkio hurrengo taulak, 2010era bitarteko ikuspegian eta
finantzaketaren jatorriaren ikuspuntutik begiratuta. Inplikaturiko gainerako agenteek egin beharreko ahalegin nabarmenaz gain, azpimarratzekoa da, halaber, euskal administrazioak jokatuko duen papera plan
honetan definituriko ekintzen sustatzaile nagusi gisa, berrikuntza-pro-

Ahalegin itzela da, planaren aldiaren amaierarako I+Gko gastuko BPGaren %2,25 lor tzeko helburuaren zerbitzura jarririkoa (%3ko jomugarekin
2015. urterako). Horretarako, aurreikuspenen arabera, eta beste agente
batzuen eta sektore pribatuaren parte-har tzearekin, lau mila bostehun
milioi euro inguru mobilizatuko dira hurrengo lau urteetan.

I+Gko baliabideen mobilizazioa 2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planean
EAE-N ZIENTZIA, TEKNOLOGIA
ETA BERRIKUNTZAN
MOBILIZATURIKO BALIABIDEAK
2006-2010 (milioi euro)

2006

GERD/BPG

%1,54

2008

%1,69

2009

%1,84

PROYECCIÓN
2006-2010

2010

%2,04

%2,25

%2,25

Finantzaketa publikoa

383,62

%38,37

544,82

%42,94

548,44

%40,70

589,73

%40,04

650,03

%39,99

2.716,64

%40,46

Euskal administrazioaren
aurrekontu-baliabideak

330,92

%33,10

440,12

%34,69

431,74

%32,04

461,03

%31,30

509,33

%31,33

2.173,14

%32,36

Eusko Jaurlaritza

299,46

%29,95

407,76

%32,14

398,25

%29,55

426,36

%28,95

473,46

%29,13

2.005,29

%29,87

Foru Aldundiak

31,47

%3,15

32,36

%2,55

33,49

%2,49

34,66

%2,35

35,88

%2,21

167,85

%2,50

Estatuko administrazio
orokorraren
aurrekontu-baliabideak

52,70

%5,27

64,70

%5,10

76,70

%5,69

88,70

%6,02

100,70

%6,19

383,50

%5,71

BERRIKUNTZA FUNTSA

0,00

%0,00

40,00

%3,15

40,00

%2,97

40,00

%2,72

40,00

%2,46

160,00

%2,38

Europar Batasuna eta kanpo-arloa

31,55

%3,16

35,02

%2,76

38,87

%2,88

43,14

%2,93

47,89

%2,95

196,46

%2,93

583,58

%58,37

647,78

%51,06

719,03

%53,36

798,13

%54,19

885,92

%54,50

3.634,44

%54,13

1,05

%0,11

1,05

%0,08

1,22

%0,09

1,95

%0,13

1,67

%0,09

6,95

%0,10

Finantzaketa pribatua
Beste iturri batzuk
GUZTIRA
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2007

999,80

1.268,66

1.347,56

1.472,95

1.625,51

6.714,49

10

Euskal administrazioak eta Jaurlaritzak ekarririko I+G+Brako baliabideen laburpen-taula, bereziki sailen arabera
banakaturikoa, 2006-2010 aldirako
EUSKAL ADMINISTRAZIOAREN
BALIABIDEAK
(Milioi eurotan)
Eusko Jaurlaritza
Foru Aldundiak

2006

GERD/BPG

2007

%1,54

2008

%1,69

2009

%1,84

GUZTIRA
2006-2010

2010

%2,04

%2,25

%2,25

aurreikusia

%-a guztizkoaren gain

aurreikusia

%-a guztizkoaren gain

aurreikusia

%-a guztizkoaren gain

aurreikusia

%-a guztizkoaren gain

aurreikusia

%-a guztizkoaren gain

aurreikusia

%-a guztizkoaren gain

Industria, Merkataritza eta
Turismo Saila

157,62

%47,63

216,06

%45,00

202,53

%42,93

224,08

%44,72

248,73

%45,28

1.049,02

%44,96

Hezkuntza, Unibertsitate
eta Ikerketa Saila

22,52

%6,80

25,83

%5,38

31,13

%6,60

37,11

%7,41

41,19

%7,50

157,77

%6,76

Nekazaritza, Arrantza
eta Elikadura Saila

18,67

%5,64

19,17

%3,99

21,28

%4,51

23,62

%4,71

26,22

%4,77

108,96

%4,67

Osasun Saila

7,88

%2,38

5,86

%1,22

5,95

%1,26

6,04

%1,21

6,71

%1,22

32,43

%1,39

Lehendakaritza

0,40

%0,12

0,45

%0,09

0,50

%0,11

0,55

%0,11

0,61

%0,11

2,52

%0,11

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako
Saila

0,84

%0,25

0,93

%0,19

1,03

%0,22

1,15

%0,23

1,27

%0,23

5,23

%0,22

Garraio eta Herri Lan Saila

2,36

%0,71

2,69

%0,56

2,98

%0,63

3,30

%0,66

3,66

%0,67

14,98

%0,64

Justizia, Lan eta Gizarte
Segurantza Saila

0,26

%0,08

0,28

%0,06

0,29

%0,06

0,30

%0,06

0,34

%0,06

1,47

%0,06

Kultura Saila

0,09

%0,03

0,14

%0,03

0,14

%0,03

0,15

%0,03

0,16

%0,03

0,68

%0,03

Ingurumen eta Lurralde
Antolamendu Saila

0,17

%0,05

1,30

%0,27

1,44

%0,31

1,60

%0,32

1,78

%0,32

6,29

%0,27

Herrizaingo Saila

2,61

%0,79

0,00

%0,00

0,00

%0,00

0,00

%0,00

0,00

%0,00

2,61

%0,11

Ogasun eta
Herri Administrazio Saila

7,05

%2,13

0,00

%0,00

0,00

%0,00

0,00

%0,00

0,00

%0,00

7,05

%0,30

Lehendakariordetza

2,55

%0,77

3,00

%0,62

0,00

%0,00

0,00

%0,00

0,00

%0,00

5,55

%0,24

Sailen aurrekontua guztira

223,02

67,39%

275,72

57,43%

267,27

56,66%

297,90

59,46%

330,67

60,20% 1.394,59

59,77%

UPV-EHU

64,86

19,60%

76,20

15,87%

80,76

17,12%

85,81

17,13%

95,25

17,34%

402,88

17,27%

Osakidetza

9,58

2,89%

9,91

2,06%

10,26

2,18%

10,62

2,12%

11,79

2,15%

52,16

2,24%

20. atala (Inbertsio Ekonomiko eta
Sozialetako Plan Berezia)

2,00

0,60%

1,50

0,31%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3,50

0,15%

99. atala (Hainbat Sail);

0,00

0,00%

44,43

9,25%

39,95

8,47%

32,03

6,39%

35,75

6,51%

152,16

6,52%

Jaurlaritzaren I+G+Bko
ﬁnantzaketa guztira

299,46

90,49%

407,76

84,93%

398,25

84,42%

426,36

85,10%

473,46

86,19%

2.005,29

85,95%

Foru Aldundiak

31,47

9,51%

32,36

6,74%

33,49

7,10%

34,66

6,92%

35,88

6,53%

167,85

7,19%

Berrikuntza Funtsa

0,00

0,00%

40,00

8,33%

40,00

8,48%

40,00

7,98%

40,00

7,28%

160,00

6,86%

330,92

—

480,12

—

471,74

—

501,03

—

549,33

—

2.333,14

—

Funts Publikoak Guztira
2010eko ZTBP
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Ondoren, 2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren
iraunaldian lor tzekoak diren ezarririko helburuak aurkezten dira.

2010erako helburu estrategikoak

130

2005

2010

Berrikuntzako indize sintetikoa

0,35

0,5

I+Gko ahalegin globala

1,43

2,25

BERD

1,13

1,73

Berrikuntzako gastua BPGaren
gain

3,8

4,3

10 langile baino gehiagoko
establezimendu berritzaileak

33,3

42

Ahalegin berritzailea
(berrikuntzako gastuaren %-a
BPGaren gain)

3,8

4,5

Era berean, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planak agintekoadro integrala eta planaren ezarpenean egin beharreko ekintza-planen adierazle-koadro bat ditu.
Aginte-koadro integralari dagokionez, koadroa osatzen duten adierazleak bost multzotan aurkezten dira, 2. atalean aurkezturiko egiturari
modu kontsekuentean jarraiki, euskal berrikuntza-sistemaren egungo
egoerari buruzkoa. Horrela, helburuak planteatzen dira Europako gobernuak ez ezik Estatuakoak eta Euskadikoak lehentasunezkotzat planteaturikoak, munduko konkurrentziari aurre egiteko 2010era bitarteko
ikuspegian.

Zientzia, Teknologia,
eta Berrikuntzarako Plana
Baliabideak mobilizatzeko helburuak eta adierazleak
2010era bitartekok ikuspegian

10

2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren aginte-koadro integrala

I+G+Bko FUNTSEZKO ADIERAZLEAK EUSKADIN

Euskadi
2006

EB-25
2006

Erreferentzia
2006

ZTBParen
helburua
2010

Europako berrikuntza-indizea: European Innovation Scoreboard
erakundearen berrikuntza-indize laburtua

0,35

0,45

0,73
Suedia

0,5

I+Gko langileak (DOB): Dedikazio osoko baliokidetasuneko langileak
I+Gko jardueretan

12.506

2 milioi

346.078
Frantzia

15.000

I+Gko langileak (DOB) biztanleria aktiboaren gain: 0/00 -a, biztanleria
aktiboaren guztizkoaren gain I+Gko jardueretako dedikazio osoko
baliokidetasuneko langileen guztizkoaren adierazgarri

‰ 13,1

‰ 10,3

‰ 13,8
Frantzia

‰ 16,4

Ikertzaileak (DOB): Dedikazio osoko baliokidetasuneko ikertzaileen
kopurua

7.820

1.217.524

269.500
Alemania

10.500

Ikertzaileak biztanleria aktiboaren gain (DOB): 0/00-a, Euskadiko
biztanleria aktiboaren guztizkoaren gain I+Gko jardueretako
dedikazio osoko baliokidetasuneko ikertzaile eta teknologoen
guztizkoaren adierazgarri

‰ 8,2

‰ 6,2

7,4‰
Alemania

‰ 11,7

I+Gko gastua (milako €) ikertzaileen arabera (DOB) (2005eko
datuak)

116

171

227
Suedia

200

Okupazioa goi-teknologiako zerbitzuetan

3,43

3,35

5,13
Suedia

5

Graduatuak zientzia eta teknologian

26,1

12,7

26,1
EAE

30

GIZA KAPITALA

MERKATUA / EMAITZETARAKO ORIENTAZIOA
Europako patenteak: Europako Patenteen Bulegoan (EPO)
erregistraturiko patenteen kopurua milioi biztanleko

32,40
(2002)

12,7
(2006)

311,7
Alemania

54

Argitalpen zientiﬁkoak: Argitalpen zientiﬁkoen kopurua milioi
biztanleko

452
(2001)

639
(2003)

1.642
Suedia
(2003)

700

Merkaturako produktu berrien salmentak (fakturazioaren
guztizkoaren gaineko ehunekoa)

%1,6

%4,57
(2005)

13,6%
Malta

%2,2

Goi-mailako teknologiako esportazioak esportazioen guztizkoaren
gain

%4,3

%18,4

55,9%
Malta

%10,2
.../...
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I+G+Bko FUNTSEZKO ADIERAZLEAK EUSKADIN

Euskadi
2006

EB-25
2006

Erreferentzia
2006

ZTBParen
helburua
2010

BERRIKUNTZA ASKOTARIKOA
Ahalegin globala I+Gan: I+Gko guztizko gastuen ehunekoa (GERD)
BPGaren gain

%1,43

%1,84

%3,86
Suedia

%2,25

Enpresa-ahalegina I+Gan: Enpresen I+Gko guztizko gastuen
ehunekoa (BERDa) BPGaren gain

%1,13

%1,17
UE27

%2,92
Suedia

%1,73

Berrikuntza-gastua enpresetan: Berrikuntzako gastuen ehunekoa
fakturazioaren guztizkoaren gain

%2,76

%1,5
(2002)

%3,48
Suitza

%3,3

Enpresa berritzaileak: Berrikuntza teknologikoko jarduerak
dituzten enpresen (10 langile baino gehiagokoak) ehunekoa,
enpresen guztizkoaren gain

%33,3

%42
(2004)
EB27

%65
Alemania
(2004)

%42

212

—

—

429

0,0018

%0,025
(2004)

%0,067
Suedia

%0,03

Unibertsitate-sistemaren ahalegina I+Gan: Unibertsitate-sistemaren
I+Gko guztizko gastuen ehunekoa (HERD) BPGaren gain

%0,25

%0,41

%0,48
Alemania

%0,41

Sektore publikoaren ahalegina I+Gan: Sektore publikoaren I+Gko
guztizko gastuen ehunekoa (GOVERD) BPGaren gain

%0,05

%0,25

%0,42
Alemania

%0,10

Gastua informazioaren teknologietan: IKTetako gastuaren
ehunekoa BPGaren gain

4,75
(2004)

6,4

8,6
Suedia

6,75

KAPITAL FINANTZARIOA
I+G+Bko ﬁnantzaketa publikoko guztizkoa (milioi €-tan)
Arrisku-kapitala: Arrisku-kapitalaren ehunekoa BPGaren gain
JAURLARITZA

132

Oharrak
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1

“La Política de I+D+i. Balance”. Presidenteen III. Konferentziarako dokumentua. 2006ko abendua.
2

Konstituzioaren 149.1.15 artikuluari jarraiki, Estatuak eskumenak ditu
ikerketa zientifiko eta teknikoaren sustapenean eta koordinazio orokorrean.
3

Lehen azterketa batek 1991-2005 aldirako erakutsi duenez, 958 milioi
euro inguruko defizit metatua dago aldian, Estatuko I+Garen finantzaketarako kupo bidezko ekarpenaren (% 6,24) eta I+Gko arloko Estatuko laguntza publikoen deialdi bidezko itzulketaren (% 2,42) aldea
neur tzearen emaitza. Lehen hurbilketa baino ez dira datu horiek, eta
bertan ez daude oportunitate-kostuak bilduta.
4

Elementu gehigarri oso garrantzitsu bat Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Gorenari (CSIC) loturiko zentroen indar oso mugatua da. CSICera
guztira adskribituriko 134 zentroetatik bi baino ez daude Euskadin, eta
gainerakoak CSICi loturiko UPV-EHUren unitateak dira, ez berezko zentroak.
5

Oslo Manual. The Measurement of Scientific and Technologfical Activities. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation
Data. Final Draft of the third edition, july 2005.
6

Batzordeak Europako Kontseiluari udaberrian (2005eko mar txoa) eginiko komunikazioa, “Hazkudearen eta enpleguaren alde elkarlanean.
Lisboaako estrategia berrabiaraztea. (COM (2005) 24 azkena, 2005eko
otsailaen 2koa.
7

Enpresa Lehiakortasuneko eta Gizarte Berrikuntzako helburetako bat
industriaren indarra atxikitzea da, ekoizpen-hazkundearekin batera,
adierazleen taulan bildurikoa.

Euskal eragile teknologikoekin eta teknologiaren arloko erakunde arteko
bilguneekin elkarlanean aritzea. e) Taldean erabiltzeko azpiegitura teknologikoak, industriaren eta enpresaren arloko informazioa hedatu ahal
izateko eta industria-jabetzako agerkarien bidez eskura daitekeen teknologiari buruzko informazioa izateko, betiere enpresek horren guztiorren
berri zehatzagoa izan dezaten. f) Industria-jarduera ingurumenaren eta
segurtasunaren eskakizunetara egokitzea, eta, horretarako, aurrezaintzako eta babeserako beharrezko neurriak har tzea eta zuzendu beharrekoak zuzentzea, teknologia egokiak eskuratu eta garatuta. g) Beste administrazio eta erakunde pribatu batzuekin akordioak sor tzea eta
sustatzea oinarrizko ikerketaren eta ikerketa aplikatuaren arloan”. “25.
artikulua.– Teknologia-erakundeak. 1.– Beste batzuen artean, nortasun
juridiko propioa eduki eta irabazi-asmorik gabekoak izanik beren helburuen artean berariaz informazioaren gizartea, ikerketa edo berrikuntza
zientifikoa eta garapen teknologikoa garatzea helburu duten erakundeak
sustatu eta bultzatuko dira. 2.– Horrekin batera, teknologiaren arloan
diharduten enpresen elkarteak bultzatuko dira, ikerketa eta teknologiarekin zerikusia duten proiektuak aurrera eraman ditzaten; proiektuok,
betiere, eragin handia izan beharko dute bai ekonomian eta gizartean eta
bai euskal produkzio- sektoreetan diharduten enpresen teknikan eta
ikerketan. 3.– Lege hau garatzeko egingo diren xedapenetan ezarritakoarekin bat etorriz, artikulu honetan aipatzen diren erakundeak lehentasunezko erakundetzat hartu ahal izango dira ikerketa, garapen eta
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