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Bilbok oinarri akademiko zabala du ingeniaritzan, enpresen 
zuzendaritzan eta administrazio publikoan, eta Bilboren, Bizkaiaren 
eta Euskadiren eraldaketa sakonaren akuilu eta protagonistetako bat 
izan da, munduan zehar antzeko garapen osagarriak egiten laguntzeaz 
gainera. Betiere, testuingurua ulertzen saiatuz, etorkizuna aurreratu, 
irudikatu eta posible egin nahian.

40 urtetik gorako esperientzia profesionaletik abiatuta, ideien, 
estrategiaren, lehiakortasunaren eta eskualdeko garapen 
sozioekonomikoaren esparruan lan eginez, Jon Azuak bere jardunean 
uztartu ditu hainbat arlo: eremu publikoko erantzukizunak (Eusko 
Jaurlaritzako lehendakariordea eta hainbat sailetako sailburu 
titularra izan da, hala nola Industria, Merkataritza eta Energia, 
Osasuna, Lan eta Gizarte Segurantza eta Lehendakaritzaren 
Idazkaritza sailetakoa, baita Garraioen, Komunikazioen eta Itsas 
Gaien arloko Ekonomia Plangintzaren Zuzendaritzakoa ere, lehen 
Eusko Jaurlaritzaren hastapenetan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Ekonomia Sustapenaren eta Ekonomiaren Garapenerako Sailaren 
titularra), aholkularitza arlokoak (Arthur Andersen, Bearing Point eta 
Enovatinglab enpresen bazkide-zuzendaria; azken horren sortzailea 
da, eta han garatzen du bere jarduera nagusia duela 20 urtetik), 
aholkularitza emanez nazioarteko enpresei munduan zehar askotariko 
industria eta herrialde ugaritan; eta esparru akademikoa, Harvardeko 
Unibertsitateko Lehiakortasuneko Mikroekonomia Sarearen oinarritik, 
bertako irakasle eta ikertzaile gisa, lehiakortasunerako erakundeak 
sustatuz munduko herrialde askotan. Enpresa, entitate eta erakunde 
askotan parte hartu du, aholkularitza nahiz zuzendaritza kontseiluetako 
kide gisa, eta ehunetik gora aholkularitza proiektu zuzendu ditu. 
Hainbat lan argitaratu ditu ekonomiaren klusterizazioari, estrategia 
koopetitibo eta garapen erregional inklusiboko ereduei, industria eta 
teknologia politikei, eta osasun estrategia eta bizitza zientziei buruz, 
bai eta enpresa-gobernuen eta komunitatearen arteko elkarreraginen 
esparru zabalari buruz ere.

Euskadin aitzindari izan diren hainbat ekimenetan parte hartzeak eta 
mundu osoko abangoardiako espazioekin elkarreraginean jarduteak 
ezagutza eta esperientzia aski eman diote lan zirraragarri honi heltzeko. 
Apustu baikorra eta aldi berean zorrotza, oparotasun, ongizate 
eta garapen inklusiboko espazio desiragarri bat eraikitzeko Bizkaia 
2050erako (Bilbo-Bizkaia-Basque Country).
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Esker ona
Nire lehenengo esker hitzak Bilboko Merkataritza Ganberarentzat dira nahitaez, 
eta, bereziki, José Ángel Corres Abásolo presidente eta adiskidearentzat. 2020ko 
ekainean deitu zidan, eta dagoeneko apur bat urrun geratu den aldi hartan liburu 
bat idazteko proposatu zidan. Liburu horren bidez gure gizartea sustatu nahi zuen 
epe luzeko optikarekin pentsatzera eta Ganberak 135 urte betetzen dituenez eta 
Bilboko Kontsulatuak, aldiz, 540, gaur hemen islatzen den norabidea eta edukia 
proposatu nituen.

Liburu hau idazteak nire pribilegioa proiektatzeko aukera eman dit; izan ere, 
lehengo mendeko azken hamarkadetatik gaur egunera arte hainbat pertsona, 
adiskide eta laguntzaile ezagutzeko eta horiekin guztiekin ikasteko zortea izan dut. 
Konpromiso handiko pribilegioa izan da, eraikuntza-pribilegioa ere bai, akatsak eta 
gabeziak badituen arren, hurrengo belaunaldiei mundu hobea uzteko ahalegina 
egiten ari garela sentiarazten, bizitzen eta sinestarazten baitugu hiri-nazio honek. 
Mila esker guztiei.

Proiektu honetan bereziki eskertu nahi nituzke eskuzabaltasun osoz “Kontrasterako 
taldea eratzeko” prest egon zirenak; nirekin elkarrizketa sakonak izan zituztenak 
erabateko konfiantzako saioetan, abiapuntuaren diagnostikoa nirekin partekatu 
zutenak, bai eta gure lurraldearentzat nahi zuten etorkizuneko ikuspegia ere; 
euren emozioa eta jokabidea nirekin partekatu zutenak, lan honek hausnarketak 
eragin ditzan, irtenbideak eta bide berriak bilatzea susta dezan aurrean izango 
ditugun konplexutasunei eta erronkei aurre egiteko. Esperientzia ikaragarria eta 
baliotsua dute, ibilbide aintzatetsia eta ardura aparta, eta horrek guztiak ahalegin 
hau aberastu egiten du, lan aberasgarri bihurtzen du. Lagun horien guztiek 
ekarpenak ez suntsitu izana eta gaizki ulertu ez izana espero dut.

Nire eskerrik beroenak Angélica Rodríguez eta Lázaro Echegarayri, liburu 
honetarako dokumentazio eta ikerketa lanetan eman didaten laguntzagatik eta 
babesagatik. Nire eskerrik beroenak horien ikerketa-taldeetako ikasle gazteen 
taldeei eta Ganberako idazkaritzaren lanari. 

Eta, esker bereziak Irati Ugarteri. Izan ere, lan ikaragarria egin du, pazientzia 
amaigabea izan du lan honetan aritu den ordu luzeetan, horri guztiari esker 
agendek eta gainerako lanek itxura batera normaltasun osoz funtzionatu baitute. 
Iratiren lan pertsonal hori gabe, libururik ez genuen izango gaur.

Eta, jakina, mila esker egiazko protagonistei, ideien eta estrategien bidez mundu, 
Bizkaia eta Euskadi hobea eraiki baitute. Horiek guztiek egin dute liburu hau. 
Lorpen guztiak horienak izan dira, lorpen horiek gabe ez geundeke hemen, eta 
Bizkaia 2050 egin ahal izateko ahalegia ere horiena da. 

Hori lortzeko, denon artean eraiki behar dugu, bakoitzak geure erantzukizunetatik.

Amaierarik gabeko lana da, eta guztioi dagokigu atzo, gaur eta bihar.

Mila esker ametsengetik, lanagatik, partekatzeagatik, irakatsi eta ikasteagatik, 
arriskuak hartu eta erronkei aurre egiteagatik, banaka eta taldean. Orain arte egin 
denaren aitorpen mugatu bat da hau, eta, batez ere, etortzear denarena.
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1 Aurkezpena
Orain dela 40 urte, demokrazia berrezartzearekin batera, Bilboko Ganberak 
hausnarketa-prozesua egin zuen Bizkaiak azpiegituren alorrean zituen 
beharrizanei buruz. Prozesu hori liburu batean jaso zen, eta, ordutik honako 
denboran, gure lurraldean zenbait hobekuntza nabarmen abiarazteko bide-
orria izan da. Gaur, zorionez, garai hartako kezkek erantzun egokia jaso dute, 
eta denak ari dira funtzionatzen eta herritarrak guztiz asebetetzen.

2021ean, urteurren bikoitza –Bilboko Kontsulatuaren 510 urte eta 
Merkataritza Ganberaren 135 urte– ospatzen ari garen honetan, eta, aldi 
berean, pandemia handi baten testuinguruan, egokia begitandu zaigu berriz 
ere etorkizunari begira jartzea. Egunerokotik harago joateko ahaleginean, 
gure lurraldea 2050ean oparoagoa izatea eta etorkizuneko belaunaldiei 
aukera gehiago eskaintzea ahalbidetuko duten gakoak zehazten saiatu gara.

Zalantzarik gabe, gizakiak aurrez ezagutu gabeko aldaketa-garaian gaude. 
Pandemia gainditu ondoren, eta oraindik ere haren ondorioak jasaten 
ari garela, gerra-gatazka sortu da Europan, eta ez gara gai haren tamaina 
eta ondorioak irudikatzeko. Horregatik, liburu hau, Bilbao Bizkaia Basque 
Country 2050, aproposa ez ezik, lagungarria ere izan daiteke, etorkizunak 
gordeta dituen oparotasuna eta aukerak bilatu nahian erabakiak hartu behar 
dituztenentzat.

Bilboko Kontsulatuan, zorionez, Jon Azuaren mailako pertsonak ditugu. 
Haren ezagutzak eta eskarmentuak, bere bizitzan zehar eremu publikoan zein 
pribatuan izandako erantzukizuneko postuetan metatutakoak, eta politikaren 
eta enpresaren alorretan gure inguruko beste lider batzuekin iritziak eta 
diskurtsoak erkatzeko gaitasunak, lan hau egitea ahalbidetu dute; haren 
helburua gure bidea argiztatzea da, eta guk garai batean aurkitu genuena 
baino epe ertain-luzeko etorkizun hobe bateranzko iragatea erraztea. 

José Ángel Corres 
Bilboko Ganberaren presidentea
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2 Hitzaurrea
Bilbo, Bizkaia, Basque Country, lurraldetze politiko-administratiboa alde batera 
utzita, gune bat da, oinarrizko hiri-eskualde bat, 2,4 milioi biztanle ditu eta 
Nafarroarekin eta Iparraldearekin bat eginda, Euskal Hiria eratzen dute, naturala, 
3 milioi biztanlekoa1.

Dimentsio egokia eta garrantzitsua du etorkizun aldakorreko erronkei aurre 
egiteko; izan ere, funtsezko tresnez hornitzeko behar adinako eskala eta tamaina 
eskatzen ditu etorkizun horrek, eta, aldi berean, ongizateak eta lehiakortasunak 
eskatzen duten kudeaketarako eta kontrolerako beharrezko gaitasuna. Horrez 
gain, munduan ikusten diren joerek lankidetza-prozesuak aholkatzen dituzte 
azpiegiturei, finantzaketari, politikei eta irtenbideei ekiteko. Horiek, oro har, eremu 
espezifikoetatik harago doaz, eta hasiera batean lurralde-aliantzak sustatzen 
dituzte, bokazio eta hurbiltasun natural edo homogeneoa dutenak, irtenbide 
partekatu berrietarako egokiak. Norbere buruarentzako eta gizarte osoarentzako 
funtsezkoak diren ekimenak, talentua, ezagutza, berrikuntza eta abangoardiako 
gune nagusiekin konektibitatea izateak, hirugarrenekin konpromiso lehiakor 
saihestezina izateak eta norbere etorkizunaren jabe izateko egiazko gaitasunak 
(besteekin partekatu, eraginkortasunez kudeatu eta tresna demokratikoekin 
kontrolatu daitekeen etorkizuna) gune osagarriak sortzea eskatzen du, eta gune 
osagarri horiek multzo osoari zentzu handiagoa emango dion erreferente-buru bat 
onartzeko gai diren “lurralde-diamanteen” antolaera adostuarekin lotu daitezke. 
Hala, hedapen naturala dugu; batetik, frantziar aldean Akitania Berrirako hedapena 
dugu, europar zentralitatera doana; eta penintsularen iparraldean, aldiz, hainbat 
poloren bidez (Santander, Avilés-Gijon-Oviedo, A Coruña-Santiago-Vigo-Porto) 
“alde atlantikora” gertatzen ari den hedapena. Horiek guztiek bide eta borondate 
propioak errespetatuko dituzten sinergiak sustatzeko guneak ahalbidetzen dituzte, 
denok parteka dezakegun etorkizunaren mesedetan. “Oinarrizko” lurralde-gunea, 
“sail eustarri” bat baino zerbait gehiago eraiki ahal izateko eta hor eta hortik 
konfiguratzeko denok nahi dugun BIZKAIA 2050.

Gaur geun lurralde-berrikuntzak, teknologiek eta lankidetzarako ereduek eta 
jarrera pertsonal eta kolektiboek azaleratzen ari diren eremu berriak sortzeko 
aukera eta beharra eskaintzen badute, oinarrian edo abiapuntuan dugun 
guneak gogoan izan behar du pixkanaka beste eremu batzuk sartu beharko 
dituela. Ondorioz, mota oso desberdineko elkarte-mugimenduak eragitea 
proposatzen dugu, “eremu Baltiko/Baltiko” hartatik eta hara, bere historian 
zehar garapen argian eta etorkizuneko bokazioarekin, azken urteetan leiho 
zabal eta garrantzitsua zabalduz, nazioz gaindiko eta eskualdez gaindiko leihoa 
eta horra inguratzen ari dira, gero eta indar handiagoz, baterakor, “Brexit-aren 
ondorengo Erresuma Batuaren berrantolaketa saihestezina”, Estatuaz gaindiko 
esklusibitateetatik haratagoko espazio sinergikoen berrantolaketa anitza, Europar 
Batasuneko kide izateagatik modalitate politiko-administratibo eta lehentasun 
komertzial edo ekonomiko desberdinetan, herrialde nordikoena (Eskandinavia), 
eskualde- eta herrialde-estrategiak partekatuz, eta/edo estatu-hiriena, Europar 
Batasuneko kide izan ala ez, eta oraingo eta etorkizuneko Asiara azaleratzen ari 
diren espazio berriekin duten interkonexioa. Beraz, pentsamolde eta aldaketa 
praktiko berrietara goaz, Bizkaiko Badiaren antzinako historia kontzeptualarekin 
bat datorren geografia eta eremu poli nazional berreskuratuaren ikonoaren 
pean. Erreferentzia historikoak, egungo errealismotik eta etorkizuneko asmoak 
agintzen dituenetik eguneratuak, garaien bilakaerarekin eta etorkizuneko 

1 Bizkaia 2050: Bilbo, Bizkaia, Basque Country. Oinarri zatiezina da. Liburuan hainbat “izendapen” erabili dira, nortasun 
hori aipatzeko. Hiri-eskualde (terminologia klasikoan) honetako pieza bakoitzaren politikak, estrategiak eta jarduketak 
esku-hartze multzo batean kokatu behar dira hasieratik gaur egunera arte
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gertaleku berriak definituko dituzten meta eta mega joera aurreikusgarriekin 
erabat bat datozenak.

Erreferentzia hori da, Bilboko Kontsulatuaren, Badiaren edo Bizkaiko Golkoaren 
historiarekin batera beste historia baten abiapuntua: ideia, ekimen, proiektu 
eta legatuen mundializazioren, irekitasunaren, nabigagarritasunaren eta 
aberastasunaren historiarena. Gurekin izan ditugu historia osoan eta Bizkaia 
2050 ikuspegi honetan ere erabili nahi ditugu.. Kontua ez da inprobistatutako 
ametsak egitea, ezta protagonista izateko baimena ematea ere Bilbori edo gaurko 
Bizkaiari, ezta gaur egun oraindik egituratu gabeko Euskadi lurraldetarrari eta 
Euskal Herri politiko-administratiboari ere. Etorkizun berritzailea eragitea da 
kontua, lankidetzakoa, zentzuz betea, naturala, posiblea eta gune lehiakor, oparo 
eta inklusibo bat sortzeko gai dena, iristeko dagoen mundu batean berezko 
lekua eta protagonismoa sortzeko gai dena. Horrela, hiri-nazioak izango dira 
erreferentzia-gune eta era guztietako plataforma eta guneekin batera ibiliko 
dira, abangoardiakoekin, berritzaileekin eta lankidetzakoekin, beste modu 
bateko etorkizunerako funtsezko ezagutza-guneak izango dira eta partekatutako 
aberastasuna sortuko dute. Nahi dugun Bizkaia 2050 honek ez ditu aurrez epaitu 
nahi hurrengo belaunaldiek beren etorkizuneko bokazio politikoa asetzeko 
modu baketsu eta demokratikoan zehaztuko dituzten erabakiak. Gizartearen 
eskaera berrien, borondate eta nahi ezberdinen, etorkizuneko konpromiso-mailen 
eta apustuen ondorioz hainbat erabaki hartuko dira, eta, liburuan zehar ikusiko 
denez, eta igarri daitekeenez, hainbat gertaerak eta erabakik baldintzatuko dituzte 
erabaki horiek, baita hirugarrenek hartutakoek ere.

Bizkaiko Badiaren irudi ikonikoa aukeratu da eta etorkizuna sustatu nahi 
horretan lotura historikoa egin nahi da mugimendu berritzaile batekin, hau 
da, hemendik Amerika ipar-ekialdera Bizkaiko Badia Berria iristearekin eta 
horren hedapenarekin; izan ere, nabigazioaren eta Amerika osoan muga berriak 
bilatzearen fruitua izan da, baita garai harta eta gaur (eta batez ere, bihar) 
ezinbestekoa den mundu mailako konektagarritasunaren fruitua ere, ezagutzaren 
eta garapenean abangoardiako gune bat eraikitzeko eta etorkizuneko Bizkaia 
2050 horretan biziko diren pertsonak, enpresak eta erakundeak erosi senti 
daitezen bizitzako eta lan munduko proiektuak gartzeko hemen eta hemendik, 
mundu osoarekin konektatuta.

Lurralde txiki eta, aldi berean, mugagabe honetarako proposatzen dugu 
etorkizunerako bidaia. Espazio “likidoa”, apurka aldakorra, eremu geopolitiko eta 
administratibo ustekabeekikoa.

Zentzu horretan, 2021eko Bizkaia arrakasta erlatiboko gunea da gaur egun (bere 
ingurunearekin alderatuta eta munduan ikus daitekeen oparotasun gune txikiaren 
esparruan), nahiz eta arazoz, zailtasunez eta, batez ere, erronka berriz beteta egon 
eta horrek denboran aurrera egiteko aukerari desafioa egin. Denongan eragina izan 
beharko duten erronkak ditu: aldaketa demografikoak, klima-aldaketa eta arrisku-
sintoma larriak dituen planetaren erronkak, eraldaketa sakonak eskatzen dituzte 
aldra teknologiko disruptiboak, egiturazko paradigmen amaiera eta pentsamendu 
eta eredu sozio-ekonomiko berrien etorrera, lanaren eta enpleguaren kontzeptua 
eta eskuragarritasuna, desberdinkeriak arindu eta/edo kendu, eta jakina, gero eta 
handiagoa den desafekzioarierantzuna (edo demokraziaren suntsiketa). Hala ere, 
bere egiazko eta egungu indarguneetatik ez ezik, bere esperientzia historikotik 
ere egiten die aurre horiei guztiei, era guztietako ezbehar eta konplexutasunei 
erantzuteko eta gainditzeko aukera izan baitu. Trantsizioan den gizartetik egiten 
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du hori guztia, eta gizarte horren balioak, printzipioak, jokabideak eta ezaugarriak 
ez dira gaur bizi garen eta 2050erako bidaia hasten dugun gune hau konfiguratu 
dutenak bezalakoak.

Erresilientzia eta sendotasun horretatik, hautematen den errealitatetik, heltzen 
diogu etorkizun desiragarri eta posibleari. Baina hori ez da bat-bateko amets eta 
emaitzen kontua, epe luzeko helburura bideratutako ahaleginaren, dedikazioaren, 
konpromisoaren eta lanaren kontua baizik. Guk geuk urteetan zehar eraikitzen 
duguna izango gara.

Parte hartu nahi dugun gizartea proposatu behar da eta dagokigun protagonismoa 
hartu behar dugu. 

2050eko Bilbao-Bizkaia-Basque Country bidean da. Kontua ez da egindakoa eta 
egiten ari den ibilbidea berrasmatzea edo mespretxatzea. Aitzitik, eraldaketa-
prozesua bizkortzea da kontua, emaitza desiragarriarekin dugun konpromisoa 
motibatzea.

Hainbat ekimen eta proiektu dira abian, hamaika plan epe ertainerako eta mota 
guztietako hausnarketak, “etorkizuneko ametsak” eta megajoera esploratzaileak 
ditugu, pentsalari, gobernu eta erakunde mota guztietakoak. Proposamen hau 
ez da gobernu baterako edo herrialde edo erakunde baterako Plan Estrategikoa 
(niri ez dagokit horrelakorik, ezta hemen formulatzea ere). Proposamen hau 
balizko gertaleku desiragarria da, nik bizi nahiko nukeena eta, nire ustez, bertako 
kideek gozatu nahiko luketena. Eginda emango ez zaigun etorkizuna eragitea 
da, eraikitzeko gai izan garen etorkizuna eragitea gaurtik 2050era dagoen epe 
laburrean. Denbora badugu, baina ezin dugu alferrik galdu. Erronkei aurre egin 
behar diegu, gure lorpenerako benetako oztopoak iragartzen dituzten argi gorriak 
kendu, eta arazoak txikitu behar ditugu, eta, batez ere, eskaintzen zaigun aukera-
sorta osotik gozatu eta eraiki.

Etorkizun hori gu guztion esku dago. Gure etorkizunaren jabe egin behar gara, 
eta horrek berekin dakartzan ahalegina eta ezkutuko arriskuak gure gain hartu. 
Aldi berean, probokazioa bat proposamen hau, erabakiak sustatzeko, arriskuak 
hartzeko eta benetako iraultzak, aldaketa disruptiboak eta eraldaketa deserosoak 
hasteko. Baina, batez ere, belaunaldi gazteentzako ilusio eta motibazio ukitua 
da, beren buruarengan eta etortzear dagoenarengan sinestsi eta konfiantza izan 
dezaten. Era berean, itxaropenak (eta aukerak) indartzea da 50 urte gehiago bizi 
behar duten eta denbora pasatzen uztearekin eta datorrena ontzat ematearekin 
konformatu ezin diren belaunaldientzat. Batetik edo bestetik, baina bereziki 
erantzukizun-foroetatik, besteengan pentsatzeko eta haien alde lan egiteko deia 
da, baita beren buruen alde egiteko ere, arriskuak eta erabakiak hartzeko (eta 
gauzatzeko) deia izateaz gain. Erabaki horiek, oro har, zorrotzak, konplexuak eta, 
batez ere, deserosoak izango dira.

Oraindik ere egiteko ditugun zenbait bide argiztatzen dizkiguten seinale asko 
ditugu. Huts egiteko beldurrik gabe aukeratzea dagokigu. Gugan dituzten zuzeneko 
inpaktuak ebaluatu eta hautagarria aukeratu behar dugu. Eta bide horretara joan. 
Eta hori gauzatzeko tresnak, baliabideak eta ametsak finkatu eta hornitu.

Hori da, hain zuzen ere, liburu honen helburua. Ez da errezeta magikoa, ezta 
dokumentu itxi bat edo plan bakarra ere. Ekarpen pertsonala da, eta askoren 
lanean, hausnarketetan, lorpenetan eta konpromisoetan oinarritu da, nahi den 
norabide hori gogoan dugula. Nahi dugun helmuga horretara iristea iristea 
gutako bakoitzaren erabakia izango da.
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Etorkizuneko 2050a aspaldi hasi zen eta abiadura handian doa.

Ibilbide arrakastatsua lortu dugu erronka konplexuei aurre eginez, zalantzak 
gaindituz eta ekimenak eta irtenbideak sortuz, aparteko giza kapital eta kapital 
sozialarekin. Gaur, beste une kritiko batzuetan bezala, erantzuten jakin dugu, zume 
egokiak indartu ditugu gure aktibo estrategiko bihurtzeko eta horiekin gure helburu 
desiragarrietara hurbildu ahal izan gara. Erronka berri eta zorrotzei ekiteko oinarri 
bikaina dugu abiapuntuan; eta erronka horiek eramango gaituzte gure parte izango 
den eremu berri eta desiratuan harro eta eroso egongo den gizartera.  

Oro ez da urre. Ibilbide honetan eragozpen, oztopo eta ahulezia ugari azpimarratuko 
dugu, horiek ere berezkoak ditugunez gainditu egin beharko baititugu. Hori da 
Bizkaia 2050erako gure apustua. Ez zaigu emango, baizik eta eraiki eta geure 
egin beharko dugu. Hori lortzen ahalegindu behar gara etengabe aldatzen ari den 
munduan, paradigma berrien (ekonomikoak, sozialak, teknologikoak, politikoak) 
bila premiaz dabilen munduan, paradigma horiek azaleratzen ari baitira eta oraindik 
erabat ziurrak ez diren arren, aukera batzuk geure egin ditzakegu, gure bizitzetan 
izan ditzaketen eraginak ebaluatu eta, batez ere, paradigma horien ondorioak 
aurreratu, Gizarte gisa lortu nahi genukeenaren ildotik.

Lortzeke dagoen mundu berri horrek ez dakar, zoritxarrez, paradisurik; eta mundu 
hori lortzeko bide atseginik ere ez. Kontuan izan behar dugu ibilbidea ez dela izango, 
guztiontzat eta neurri berean, jarraitua, homogeneoa eta erosoa; aitzitik, kostuak, 
ahaleginak, uko-egiteak eta denak berdin asebeteko ez dituzten erabakiak eskatuko 
ditu. Batu dakizkiokeen trantsizioak ere (planeta salbatuko duen ekonomia berde 
batera, hondamendien aurkako lurralde batera, guztiontzako enplegagarritasun 
batera gizarte-ongizate eta oparotasun inklusibo jasangarriaren esparruan, 
partekatutako balioen mundu batera, erabateko gobernantzara eta demokraziara, 
munduan zeharreko elkarlanerako gune berrietara, desberdintasuna arindu/
gainditzera, osasun unibertsalera...) ez dira zailtasunik gabeak izango eta estatus 
quoaren eraldaketa eta haustura sakonak eskatuko ditu. Trantsizio horiek guztiak 
kudeagarriak izango dira, baina planteamendu argia, zintzoa eta irmoa behar da 
eta arduraz gauzatu behar dira. Eta, era batera edo bestera, guztioi dagozkigu. 
Bide handia da eta abiapuntuan ezinbesteko oreka («trade off») egon behar da da 
eskubideen artean, eta, batez, ere, betebeharretan.

Kontua ez da soilik politika publikoena, edo enpresa- edo gizarte-buruzagiena, 
eta are gutxiago “gainerakoena”. Gutako bakoitzaren esku dago.

Sariak merezi du. Aukeraz betetako mundu oso bat dugu aurretik. Hori lortzeko 
behar den oinarria daukagu.

Bidaia hau eragiteko ez dut asmatu nahi izan garai jakin batean emango zaigun 
gertaleku zehatz bat, ez eta gertaleku posible edo katastrofista ugari aztertu ere; 
aitzitik, Bizkaia 2050 hori bizi nahi dutenen nahiei erantzuten dien gertalekua 
irudikatu nahi izan dut, hemen, eremu, lurralde, eredu eta bizimodu batez gozatuz 
bizi nahi dutenena eta horko protagonista sentitzen daitezen, erabat integratuta, 
eroso eta beren bizi-proiektua, pertsonala eta profesionala gauzatzeko gai eta 
bertako izateak gogobeteta. 

Ariketa hau, esan bezala, gazteei eskainita dago, beren bizitzaren zatirik handiena 
etorkizunean biziko dutenei, hain zuzen ere 2050eko Bizkaitik aurrera; eta gazte 
horien autoestimua motibatzea da xedea, horien konpromiso eta konfiantza 
aktiboa eragitea balizko etorkizun gozagarrian, baina ez dira ikusle pasiboak 
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izango, baizik eta agente eraldatzaile aktiboak, beren eraikuntzaren protagonistak. 
Etorkizuna ez zaie eginda etorriko. Baina etorkizun harrigarria izango da, aukeraz 
betetakoa. Beren buruei galdetu behar die 2050ean nola ikustea nahiko luketen 
eta, ondorioz, ibilbideko zer kuota hasteko prest dauden. Honaino iristeko bidea 
egin diguten belaunaldiei ere eskainita dago, etorkizun arrakastatsuari ekiteko 
funtsezko oinarriak eman zizkiguten haiei. Egindako ahalegina eta lorpena 
aitortzeaz eta eskertzeaz gain, egin beharreko bidean fasez fase parte hartze 
aktiboa izateko ere eskatu nahi zaie. Eta, jakina, proposatzen dugun Bizkaia 
2050 hori eraikitzeko hurrengo hogeita hamar urteetan lanean arituko direnei 
ere eskainita dago, horien lana, ahalegina eta etengabeko jarrera, erabakia eta 
erantzukidetasuna beharrezkoak izango baitira. Pizgarri berezia oinarrian dagoen 
enbrioi-trinomioarentzat: Bilbao-Bizkaia-Basque Country. Lortu nahi den asmoa 
fokalizatu egin da “joritasunaren” ikuspegian (Peter Diamandis. Singularity 
University)2 eta arazoen ordez irtenbideek mugitzen duten mundura gerturatu 
gara; murrizketen ordez mugagabeko aukeren mundura, desberdinkerien 
ordez parekidetasunaren mundura; tresna eta ideia eraikitzaileak eta gizartean 
parteka daitezkeenak konplize bihurtu dituen mundura, teknologia disruptibo 
eta esponentzialen abantailak eta alde onak ulertuz eta kudeatuz. Azken 
batean, mundu inklusibo eta jasangarria, partekagarria, eta horren protagonista, 
erantzunkide sentitu behar gara, eraldaketaren benetako eragile eta geure 
patuaren jabe.

Hori lortzea ez da zorte kontua izango, ezta kasualitatearen edo banako 
arrakasta uneen emaitza ere. Prozesu amaiezina da, elkartasunezko eta taldeko 
ahaleginaren emaitza, egunez egun eraikia, hainbat ekimen, proiektu eta jarreraz 
osatutako kate erraldoiaren etengabeko maila integratzailean. Prozesu hori gaur 
egun ikusten ditugun arazoei irtenbideak bilatzetik abiatzen da, eta berdintasun 
eza desegiten du ibilbide luzean berrikuntza ziurtatzearen bidez, eta ibilbide 
horretan gauzak hobeto egiteaz gain, beste ere bateko gauzak batzuk ere eginez, 
gizarte berri baten ikuspegitik. Bizi nahiko genukeen etorkizuna eraikitzea da 
kontua, beraz, bidaia honen lehenengo urratsa dagoen errealitatetik abiatzea 
da, egungo erronkak aztertzea, eta ikus daitezkeen mega joerak ustiatzea, modu 
batera edo bestera, hein handiagoan edo txikiagoan, gertatuko baitira, nahiz eta 
ez jakin noiz, abiadura berdinean ez dira gertatuko eta gure etorkizuneko ikuspegi, 
asmo eta proiektuetan izango duten eragin “partikularraren” eta arrisku/aukeren 
arabera baloratuko beharko ditugu, eta horien haurrean kokatu eta gure helburu 
eta lorpen bihurtzeko estrategia egokiak ezarri.

Azterketa hau eta gure egungo egoera, indarguneak eta ahuleziak alderatzea, 
azterketa hau eta ustez “harrera egin” beharreko lehiakortasun-abantailak 
eta bila gabiltzan gertalekuan izaten jarraitzeko beharrezkoak diruditenak 
alderatzea, baliagarria izango dugu etorkizuneko gune berri, eroso eta desiratua 
eraikitzeko. Ildo horretan, erronkaren benetako zutabeak edo blokeak direla esan 
genezakeenak aztertzen ditugu hemen, eta horien erantzun positiboak lortu nahi 
diren irtenbiderik eta gunerik onenara eraman behar gintuzke. Hori egin daitekeen 
heinean, ongizate-sistema berri baten sorrerari erantzuteko moduan egongo gara. 
Sistema hori ez da kasualitatearen ondorio izango, baizik eta elkartasunezko 
eta berdintasunezko ahalegin jasangarriaren emaitza, gure hazkunde-, garapen- 
eta jarduera-eredurako ezinbestekoa den energia behar bezala kudeatzea 
ahalbidetzen duten estrategia elkarreragileen emaitza.

2 Peter H. Diamandis. How to go Big, create Wealth and Impact the world



-12- BIZKAIA 2050

Helburua da hezkuntza-sistema eta -eredu berrietarako estrategia oso eta 
kohesionatuen diseinua motibatzea eta eragitea, ezagutza orokorrerako edo 
bila gabiltzan hura eraikitzeko eta lortzeko beharrezkoak diren trebetasunak 
eta gaitasunak garatzeko prestatuak ez ezik, lanaren etorkizunerako sarbidea 
errazteko prestatuak ere bai. Pentsamendu sortzaile eta ekintzaile berri bat 
garatzeko gai izango den gizartea, adiskidetasun-pentsamendu bat, konponbide 
arriskutsuen jarrera zorrotzetik abiatuta, askatasun, bake eta gobernantza 
demokratikoko erregimen batean, non espazio publiko eta pribatuak elkarrekin 
biziko diren, erantzukizun eta elkarrekintza maila desberdinetan, helburu eta 
erronka guztiak lortzeko, zailak izan arren. Garapen iraunkorrerako zientzia 
aplikatzea ahalbidetuko digun proiektu bat, ekimen berrien, konektagarritasun- 
eta komunikazio-bide berrien proiektuak garatzea ahalbidetuko duten azpiegitura 
guztiak, fisikoak zein adimendunak, diseinatu, eraiki eta mantentzeko gai izango 
dena. 

Laburbilduz, Proiektu-Lurralde-Herri-Gizartea bat, bere erakunde euskarriak 
birpentsatzeko eta birdefinitzeko aukera emango duena, epe laburreko aldiak 
eta konpromisoak eta norbanakoen borondateak gaindituko dituena. Gure 
enpresen, gure eragile ekonomiko eta sozial guztien, gure bitarteko erakunde 
bideratzaileen eta gure giza kapital aberats eta askotarikoaren protagonismo 
ordezkaezina indartzea ahalbidetuko duena.

Prozesu horren helburua ez da hutsetik abiatzea, ezta “Berria” kontzeptua 
dagoeneko badenaren eta eginda dagoenaren deskalifikazio sinplista bihurtzea 
ere. Lehen aipatutako kateak, errealitate arrakastatsutik abiatzea ahalbidetzen du. 
Historia hurbila, abiapuntuan dugun egungo ongizate-egoera modu batera edo 
bestera azaltzen duten alderdi positiboak baloratuz honaino iristea ahalbidetu 
diguna. Kontua ez da ditugun zailtasun izugarriak eta zuzendu beharreko alderdiak 
aztertzea soilik, baizik eta geure buruari galdetzea zer nolako prestakuntza dugun 
beharrezko aldaketarako eta, batez ere, zein den gutako bakoitzak gure bizitzako 
eginkizunean izan beharreko zeregina. Bizi garen eta bizi nahi dugun lurralde 
honen osaera geopolitikoa zein izan daitekeen planteatzen duen prozesua. 

Zein izango da 2050ean gaur bisualizatzen dugun eremua? Bizkaia 2050 
birkonfiguratzeke dagoen eremu bateko zati aktibo eta boluntarioa bere 
hinterland politiko, ekonomiko, sozial, kultural eta naturalen berezko piezekin 
batera bere erabakien ondorio diren ereduak egokituz? 

Lan honetan, Bizkaia aipatzen dudanean, ezin da ulertu Bilbo, Euskadi eta Euskal 
Hiriarekin integratutako erreferentziarik gabe, gaur egun termino geopolitiko eta 
administratiboetan ezagutzen dugun Euskadi gabe eta zehaztuta baina eraikitzeko 
dagoen etorkizuneko Bizkaia-Euskadi gabe, ekin beharreko barne-aldaketen, gure 
herritarren borondatearen eta Europaren beraren eraldatzeko borondatearen eta 
gaitasunaren ondorioa. Zalantzarik gabe, beste esparru batean biziko gara, eta 
esparru horrek hainbat gaitasun eta kualifikazio profesional eskatuko ditu lanaren 
etorkizun horretarako, kontratu sozial berri bat, prebentzio-, babes- eta gizarte-
segurantzarako elkarrekintza eta esparru berriak, gure herritar guzti-guztientzako 
errenta egokia bermatzeko definitu beharko ditugunak, enplegu bat garatzeko 
aukera izan ala ez. Bizkaia berri bat planteatu behar dugu 2050. urterako, lurralde 
hau bereiziko duen balio-proposamen berri bat birdefinituz, eroso senti gaitezen, 
eroso eta harro egon gaitezen bertako kide izateaz; pozik eskaintzen digun 
gehieneko konektagarritasunagatik, ezagutzaren, giza eskubideen, bakearen eta 
demokraziaren eta guztion zerbitzurako gobernantzaren abangoardiarekin.
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Amets horietara hurbiltzeak gaur egunekotik biharrera garamatza, konpromiso, 
politika, jokabide eta jarduera interkonektatu batzuk geure eginez, gaur egun ikus 
dezakegun baina, ororen gainetik, egunez egun epe luzeko ikuspegiarekin eraiki 
behar dugun gertaleku bat definituz. Eskakizun handiko konpromiso iraunkorra 
uneoro. 

Bidaia itxaropentsua da, optimista eta ameslaria, baina errealista ere bai. 
Diagnostiko errealista du, esperientziatik, informazio kualifikatu eta aditutik, iturri 
askotatik landua, irismen luzeko behaketa prospektiboa du, jende kualifikatuen 
kontrastea du, beren etorkizuna sortzen parte hartu nahi dutenen kontrastea, 
beren herriak “min ematen dien” jendearena, herri horretan konfiantza dutenena 
eta hobe bihurtu nahi dutenena. Amets posiblea da eta desio den ametsa ere bai.  

Ez da dokumentu akademizista bat, ezta erakunderen baten plana ere. Hori bai, 
Akademiara jo da, estrategia eta politika publikoetara, enpresa-estrategietara 
eta bitarteko erakundeen eta erakunde bideratzaileen estrategietara, egokietara, 
eta hainbat inspirazio-iturri aztertzen ditu. Era berean, ideien eta estrategiaren 
munduan, munduko hainbat lekutan izandako ibilbide profesional luze baten 
esperientzia pribilegiatua barne hartzen du, betiere Herri honetan aplikatzeko 
erreferentziak bilatuz. Milaka bidaiderekin ikasitako eta partekatutako esperientzia 
da, eta agiri honetan islatuta daude denak modu batera edo bestera.

Prozesu honen helburu bakarra zure adostasun bikoitza lortzea da: “Helmuga 
desiragarria da Bizkaia 2050 eta nik hor bizi nahi dut eta horko kide izan nahi dut; 
eta, bestalde, konpromisoa hartzeko eta helmuga horretara eramango nauen bidaia 
miresgarria hasteko prest nago”.

Prest gaude gizarte legez, banako legez, aberastasuna, enplegua, ongizatea 
eta oparotasuna sortzen ditugun eragile legez, eraiki nahi dugun etorkizuneko 
eremuan: Bilbao-Bizkaia-Basque Country 2050?

Ongi etorri bidaia liluragarri honetara!
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Sarrera
Itxura batean urrun dagoen etorkizunari buruz galdetzeko gonbita egitea alferrikako 
ariketa litzateke, etorkizun horren antolamendu zehatza jakin nahi izanez gero, 
aldaketa edo gertaera multzo gertagarria kudeatzeko eta kontrolatzeko gai izango 
bagina bezala; gu aldaketa eta gertaera horien ikusle hutsak edo, zenbaitetan, 
egile nagusiak izango gara, nahita eta kontzienteki egindako esku hartzeen bidez 
edo nahita edo nahi gabe ez-egitez.

Hala ere, emandako (nahi gabeko) etorkizun batera iristeko modurik hoberena, 
jardunean partekatutako prozesua da, etorkizun hori besteek egingo dutela uste 
izatea edo geure buruari amain ematea. Estrategia ezinbesteko artea da “irudika 
ezina irudikatu eta ahalbidetzeko”, potentziala epe luzera pentsatuz eta azalduz, 
etorkizuna kudeatuz eta hori guztiz konprometituko gaituen eta gure bizitzei 
zentzua emango dien lorkizun baten zerbitzura jarriz.

Bizkaia 2050: Bilbao-Bizkaia-Basque Country hausnarketarako proposamena da, 
elkartasunezko engaiamendurakoa, belaunaldi artekoa, erronkaria eta gauzatu 
daitekeena. Hordago galanta, bideratua, urratsez urrats, piezaz pieza. Prozesu 
aldakorra, gizarte batera bideratutako prozesua eta, aldi berean, gizarte horrek 
eralda dezakeena, ibilbidean zehar izango dituen asmoen eta erabakien ondorioz.

Lehenengo zailtasuna izenburuan bertan du: Zertaz ari gara Bizkaia esaten 
dugunean? Egungo lurralde fisikoaz ez. Ulertu beharra dago gaur egun lurralde hau 
bera bakarrik ulertu ezin bada, hemen gertatzen edo erabakitzen den orok gutxieneko 
pertenentzia-testuingurua behar duela (egiazkoa eta egungoa, hiri-eskualdea, Bilbo, 
Bizkaia, Euskal Herria eta etorkizuneko bokazionala, nortasun arloko asmoekin, 
asmo politikoekin, ekonomikoekin eta sozialekin), eta are gutxiago ulertuko 
litzatekeela hemen nahi dena bezalako gertaleku batetik kanpo. Azpitituluan forma 
eta zentzua ematen diote hiru zutabe banaezinak jarri ditut: Bilbo, Bizkaia, Basque 
Country. Eta hiru hizkuntzak erabili ditut, hasieran aurreikusitako hiru edizioen 
(gaztelaniaz, euskaraz, ingelesez) lagungarri izateaz gain, nahi den proiekziorako bide 
baitira. Lurralde maite honetan gure etorkizuna ahalbidetuko dutenei zuzentzeko 
asmoa izan dut, eta, aldi berean, munduan zehar partekatutako ekintzak erraztu eta 
eragin nahi izan ditut, ibilbide honetan ikusten dugun legez. Liburu honen asmoa 
ez da asmatzea, baizik eta akuilatzea, etorkizuna birpentsatzera, erabakiak eta 
erantzukizunak hitz ematera ekartzea. “Azpiproduktuak” sortuko dituen liburua. 
Hau da, beste batzuek (adituak, espezialistak, interpelatuak) hemengo kontzeptuak, 
ideiak, iritziak eta informazioa lantzea.

 Hori gogoan izanda, bidaia baten inguruan egituratu da liburua, eta liburu 
horretan “irudimenezko” narratiba eta informazioaren eta behatu daitezkeen 
datuen errealitate objektiboa txandakatuko dira.

Hori dela eta, sarrerako kapituluen ondoren, hirugarren kapituluan “Story telling” 
bat dugu, hau da, nahi den ikuspegia, 2050eko Bilboko Merkataritza Ganberako 
presidente andrearen eskutik. “Nahi den ikuspegia” da, izan ere ez dut gertaleku 
alternatiborik gura izan, baizik eta orduko biztanleriak bizitzea nahiko nukeena. 
Presidente andre horrek ‘bidaia’ bat egingo du Bilbako Itsasadarren zehar, eta 50 puntu 
zehatz behatuko ditu; puntu horiek guztien ondorioz egiaztatu egingo ditu garapen 
ekonomiko eta sozial aberatsaren egungo egoera eta aukeratutako une horretarako 
“aurreikus zitekeen eboluzioa”. (Azalpen horren lagungarri, I. eranskinean ohar batzuk 
daude Bilboko Itsasadarra eta hautatuko elementuak ezagutzen ez dituztenentzat).
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Helduera hori iradukita ondoren, 4. kapituluan gaur egunera itzuliko gara. 
Kapitulu horretan “2020ra arteko ibilbide arrakastatsua” jaso dut. Euskal 
Herriko autogobernura sartu ginenetik (eta ondorioz, Bizkaiak foru-eskumenak 
berreskuratu zituenetik), aurreko mendeko laurogeiko hamarkadan, diktaduratik 
irten ondoren. Gaur egunera, 2020ra, ekarri gaituena aletu eta xehakatu dut, 
aintzatetsitako arrakasta (erlatiboa, beti amaigabea eta ez-nahikoa) ekarri 
duten estrategia desberdinekin. “Giza garapen jasangarritako elkartasunezko 
lehia-estrategia” baten esparrua erabili dut, literatura akademikoaren 
eta profesionalaren esanetan “azpian den euskal eredua”. Hemen ez dut 
atsegintasunik nahi, baizik eta ohar zentzagarria eman nahi dut ongizate-guneak 
eraikitzeko egoera konplexuetan hartutako erabaki eta ereduei buruz. Helburu 
hirukoitza nahi da: 1) Biztanleriari (batez ere gazteei) adierazi konplexutasunean, 
zailtasunez betetako egoeran, gaitasun eta indar errealetatik (daudenetatik edo 
eragindakoetatik) konprometitutako estrategiak aurrera egiten laguntzen duela; 
2) Egindako apustuak balioan jarri, 3) Gizarteko egoera eta testuinguru eskatzaile 
eta aldakorren ondorioz etengabe eraldatu eta egokitzeko beharra.

Ondoren, atal berezi bat sartu dut, inflexio-puntu moduko bat: Crash Pandemikoa 
eraldaketa beteanbizi izan duguna. Analisi labur bat egin dudan arren, ikasitako 
lezioak eta une hartan ontzat jotzen genituen agendak premiaz berraztertzeko 
beharra azpimarratu nahi ditut. Dagoeneko abian dena aztertu dut, doitzeko 
dauden agendak, eta epe laburrean hasteko premia izan baina etorkizunaren 
norabide markatzearen arteko beharreko elkarreraginaz ere bai. Urte hauetan, 
20206-2030 arte, egingo duguna funtsezkoa izango da modu batera edo bestera 
iristeko 2050era.

Hurrengo kapituluan, 5.ean, hainbat trantsizio izango ditugu lagun premiazkotik 
beharrezkora igarotzeko. Urrats honetan “mundu mailako aditu” aukera izan du, 
aldaketa batzuk iradokitzen zituela zirudiena (nire ustez garrantzitsuak izan diren 
ohar eta gomendio orokor batzuk jaso ditut), eta, batez ere, alderaketa aberatsa 
lehen mailako jendearekin (25 lagunekin); prestutasun osoz hitz egin dute nirekin 
egoera aztertzeko, bizi garen mundua, 2050eko Bizkaia izango litzatekeena 
eta, batez ere, gainditu beharreko oztopoak eta sustatu beharreko apustuak  
aztertzeko. Ohar horiek guztiak ikus daitezkeen mega eta meta joeren argitan jarri 
ditut testuinguruan. Zenbateraino erasan diezagukete eta etorkizunean hautatzeko 
zer aukera uzten dizkigute? Azterketa mota bikoitz (kanpoko eta barneko) hau 
baliagarria dugu jardun beharreko elementu kritikoak ulertzeko.

Ondorioz, “nahi” dudanaren araberako etorkizun “posible” hori eraikitzeko ibili 
beharreko bide luzea finkatu ondoren, 2050erako bidaia hasi dut. 6. kapituluan 
aurre egin beharreko etorkizuna dugu. Balio-apustua edo -proposamen bakarra 
ber irudikatu dut. Hori formulatuta, ezer baino lehen oinarrizko eremuari bisita 
egin behar zaio berriro: “Bizkaia 2050 gune-lurraldea” hainbat bidaiderekin batera 
eraiki behar den aztarna berri batean. Historia (Bizkaiako badia), oraina (gaurko 
Bilbao-Bizkaia-Basque Country) eta etorkizuna (sareen sarea), hori sortu beharko 
dugu eta horko parte izan behar gara gertuko eta auzotartasuneko ernamuinean 
garatu dudan Pacto Balticum ibilbide luzean, mundu osora interkonektatua 
ezagutza, berrikuntza eta ekintzailetza moduekin. Prozesu osoa da.

“Prozesuaren magiak” ahalbidetuko du, edo ez, abiapuntuko proposamena. 
Arazoak aukera nola bihurtu planteatzen dut, teknologia eta berrikuntza 
gizartearen esku jartzea, gizarteko mugimenduak eta dinamikak, ‘etorkizuneko 
gure aldeko uhinei’ lagun egiten dien pentsamendu ekonomikoa eta itunak eta 
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sareak josteko modua orekatzea, hori lortzeko. Hemen kontua da apustuak 
‘aldeko uhin’ bihurtzea, eta horiengan jardutea.

Amaitzeko, berriro ere irudimenera. 7. kapituluak bete daitekeen amets batera 
garamatza.

Berriro ere irudimenezko narratiba edo story telling-arekin, gure protagonista, 
Bilboko Merkataritza Ganberako presidente andrea, nazioarteko partzuergo 
bateko buru da, konektatutako sareen plataformak sortutakoa, eta bere buruari 
galdetzen dio: Zer egin izan ote dugu honaino iristeko? Ehun lotura-puntu, 
Bilboko itsasadarrean hasitako ibilbidearen eta amaierako, betetako, ikuspegi 
honen (Bizkaia 2050) artean eta puntu horiek azalduko lukete 2020tik (liburu 
honen hasieratik) 2050era gizarte legez garatutako lan eskerga. Itzelezko lana 
egin izango dugu eta horri esker irabazi izango dugu etorkizuna. Denbora-lerroak 
islatuko da amestutako 2050era iritsi arteko prozesu luze eta bizia.

Gainera, nabarmendu beharra dago liburuan eskema, koadro, kutxa eta grafiko 
ugari daudela, testua hobeto ulertzen lagunduko dutenak. Bereziki, zenbait 
zabalgarri erabiltzen ditugu liburua osatzeko erantsitako koadernoan. Testuan 
bertan eta figura espezifikoetan aipatutako zabalgarriak.

Azken batean, bidaia bat 2050erantz, liburuan partekatuz, garatuz eta 
irudikatuz joango garen gida integral baten eskutik. Bidaia bat Bilbao-Bizkaia-
Basque Countrya eraikitzen, aukeraz betetako eremu oparo eta inklusibo bat 
berrasmatzen. Ibilbide gogorra, eta egingarria.
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IKUSPEGI INTEGRALAREN LOTURAK

Bizkaia 2050ean
“Nahi den ikuspegia”

Eraldatzen ari den gizartea

2050erako gure bidaia

BIZKAIA 2050

Abiapuntura itzuli
Nahi eta ahal den gertalekua eraiki 

2021etik …eskari eta erronka sorta zabalarekin 
bidean.

…beha daitezkeen megajoeren argitara eta 
gure etorkizunean izan dezaketen balizko 
eragina.

Hasitako bidaian egin izango duguna laburtuz

…eta gure ibilbidearen gidari izan beharko 
diren elementu kritiko nagusiak.

• Ibilbide arrakastatsua 2020ra arte.

• Crash pandemikoa.

• Aldi bateko eragozpena baino zerbait 
gehiago.

• Hazkunde eta garapen inklusiborako eredu 
eta jarrera berriak berrikusteko agenda

• Premiazkoaren eta beharrezkoaren artean, 
2050an nahi dugun ertalekurako.

• Prozesuaren magia. Aldeko uhinetan nabigatuz, arriskuak murriztuz eta aukerak optimizatuz.

• Birdiseinatuz, birsustatuz, berrirudikatuz gure “eraldaketako mapa nagusiak”.

• Sareak ehunez, aliantza estrategiko laguntzaileak.

• Behar den talentua sortuz, nahi diren konpromisoari eta asmoari lotu dakiekeen emozioa.

• Gure gobernantza berrasmatuz, bere tresnak eta gizarte, enpresa, ekonomikoa, erakunde eta 
akademia arloko ereduak.

• Egiazko GIZARTEA eta guztion ongia indartuz.

• Gune berria berrasmatuz: BIZKAIA 2050

1

2

5

3

4
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3 Bizkaia 2050ean - “Nahi den ikuspegia”
2050eko udaberrian gaude. Bilboko Merkataritza Ganberaren presidente 
emakumearen kargu-hartzea zedarri berri eta emankorra zen erakundearen 
historia luzean. Sortu zeneko 165. urtemuga betetzear1, Bilboko 
Kontsuletxearen 540. betetzear2 eta Bay Bizkay-Atlantic-Baltic Space 
Ganbera Konfederazioa eratu zenetik 15 urtera3, Aitziber Itxasmendi urrats 
bat gehiago egitear zen bere ibilbide profesional eta pertsonal oparoan, eta 
bere ahaleginaren eta dedikazioaren saria begien aurrean zuen.

Kargua hartzeko hitzaldia prestatzerakoan garai bateko dokumentu bat 
gainbegiratu zuen, “Bizkaia 2050”, Bilboko Merkataritza Ganberan bere 
karguan egon zenak 30 urte lehenago idatzitako testua zen, hain zuzen ere 
2050eko Bilbao-Bizkaia-Basque Country4 birpentsatzeko eta irudikatzeko 
sustatu zuena, etorkizun oparoa eta inklusiboa ikuskatu asmoz, eta batez 
ere, orduko garaietatik nahi zen gertalekura eramango zituen ekimenak 
mobilizatu asmoz. Aitziberrek gogoan zuen, nola garai hartako panorama 
kezkagarria zen, nahiz eta berak orduan hain modan zeuden gradu bikoitzetako 
bat ingeniaritzan eta enpresen zuzendaritzak, eta ondoren graduondoko 
ikasketak eta espezializaziokoak egin “teknologia esponentzialen mundua5 
aurrerapenaren eta etorkizuneko enpleguen gizateriaren zerbitzura” esaten 
zitzaion hari buruz, eta ondoren lehen urratsak eman zituen Bilboko enpresa 
prestigiotsuetan; dena dela, garai hartan ez zuen ezer garbirik etorkizunari 
buruz, zalantza ugariko garaia zen eta ezkortasuna zen nagusi. Inguruko 
adiskideek ere sentimendu berdinak zituzten, aukeratutako ikasketak eta 
ibilbide profesionala dena delakoak izan arren, denek hutsunea sentitzen 
zuten lehen urrats haietan, jasotzen zituzten mezu orokorrak ere halakoxeak 
zirelako eta nagusi zen enplegagarritasun egokira sartzeko oztopoak zeudelako 
errealitatean; hein handi batean, asebete gabe zegoen gizartea eta etorkizunak 
aurrez markatutako eta aldatu ezindakoa zela zirudienez erabateko hoztasuna 
zuten. Urte konplexua, zalantzakorra eta ezezaguna zen. SARS-CoV-2 (COVID-
19) pandemia6 ere ezagutu zuen, bat-batean sartu zen bere bizitzan eta 
etxeratzeak, isolamendua eta berrogeialdiak zer ziren ikasi zuen eta bi urtez 
ibili zen horrela, nahiz eta okerrena Euskadin egon ziren 4.700 hildakoak 
izan ziren (ia bost milioi munduan), eta enpleguaren arloan, eta jarduera 
ekonomikoetan “pobretze orokortua eta galdutako hamarkada” eta ohiko irudia 
eta diskurtsoa eredu ekonomikoaren, gizarteko jokabideen eta interakzioaren 
edo elkarreraginaren ezinbesteko “berrasmakuntzari eta errekuperazioari” buruz, 
osasun sistemak eta ereduak zalantzan jartzeaz gain. Irribarre txiki bat egin 
zuen nahi gabe: frustrazio eta aurkako sentimendu ugari izan zuen, kanpora 
joatea ere pentsatu zuen “aukeren bila” bere belaunaldiaren asmo guztiak itxura 
batean zapuztu zituen “lapurtutako etorkizun” haren ondorioz. Baina zalantzak 
alde batera utzi eta bere herriaren alde egin zuen, gaitasunetan konfiantza izan 
zuen eta hemen da gaur, Lurralde, erkidego, gizarte oparo bati begira, zuharra, 
liluratua, bertakoa izateaz eta proiektu garrantzitsuetan parte hartu izanaz 
harro, eta bera izango da horietako baten buruz, meritu osoz. Berak eta/edo 
garai hartako laguntaldeak eta kideek izandako eta/edo garatutako ibilbide eta 
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esperientziak zituen gogoan eta arrakasta zen nagusi eta igarotako aldiarekin 
asebeteta zeuden, oro har. Hainbeste ahalegin, sakrifiziok eta etengabeko 
formakuntzak, erronkaz, arriskuz eta konpromisoz betetako bideak fruituak 
eman zituela zirudien.

Egun oso berezia zen eta zehatz programatu zuen bere agenda, ibilbidea, 
edukia eta denbora. Oso argi zuen Getxoko etxetik San Anton zubira7 egingo 
zuen ibilbidea; hor sortu baitzen Bilboko Hiribilduaren ernamuina, eta hor 
izendatu ziren Bilboko Kontsulak, joera historiko-tradizionalari jarraituz, 
lurraldearen berrikuntzaren eta aurrerapenaren bultzatzaile. Getxo-San 
Anton ibilbide nabigagarria hainbatetan egina zen, hainbat garraiobidetan 
egin zuen ibilbide hura, eta ohikoa zuen atzerriko bisitariak hartzen zituenean, 
“Bizkaiko eta Euskal Herriko ekonomiaren oinarrizko historia”8 baitzen.

Aitziberrek Getxon hartu zuen garraio publikoa, Arriluze kaiako bidaiarientzako 
terminalean; gune intermodala zen hura, itsas bidaien eta ferryen abiapuntua, 
Ingalaterra hegoaldera eta Bizkaia-Akitania Berria-Baltikoa guneko portu-
hiriburu nagusietara joateko. Kirol-portu berria ere gune horretan zen, 
zaharberritze arkitektonikoren ondorioz Algortako Portu Zaharraren jatorrizko 
fisionomia historikoarekin eta ondare kulturalarekin galduta zuen harmonia 
berreskuratu zuen eta atzerriko bisitariei harrera egiteko atari aparta zen, 
bertakoentzako harro egoteko eta bertakoago sentitzeko arrazoia izateaz 
gain. Argia Hovercraft elektrikoa9 eta modernoan zihoan, ibilgailu autonomo 
elektrikoen euskal lantegitik irten berria (bidaiarien garraiorako eta karga 
garraiorako munduan lider zen lantegitik); oraingo honetan ibilbide “luzea” 
hartu behar zuen eta lehen geraldia Abran egingo zuen, Ibaizabal ibaiaren 
ezkerraldeko sarbide nagusian, Santurtzin. Lanera joateko gutxitan hartzen 
zuen horrenbeste denbora eta nabigazio hori ere ez, baina horri esker Bilboko 
Portuaren bokalera joango zen, hango azpiegitura bikainak ikusi eta, buruz 
errepasatu gune horretako ehun logistiko-industrial aberatsa. Petronorren10 
bi birfindegi harrigarri, unibertsitateko lehen praktikak egin zituen toki 
hura, 2021ean “ekonomia berderako” ezinbesteko trantsizio energetikoa egin 
zenean eta hidrokarburo fosiletan zuen produktibitate arrakastatsua eta 
hidrogeno berdeak bazituela zirudien aurkikuntza eta aplikazio errealetarako 
bidea irekitzen zuten lehen apustu aitzindariak arrakastaz uztartu zituenean. 
Petronorrek eta enpresa- eta erakunde-multzo batek garai hartan “hidrogenoaren 
korridore berdea”11 deitzen zitzaiona sustatzearen aldeko apustua egin zuten, 
elkarrekin harremana zuten 70 enpresa baino gehiagok eta horrela sortu zen 
gaur egun hain garrantzitsua den Meatzaldeko Parke Teknologikoa12, eta hor 
dago, hain zuzen ere, Lankidetza Ikerketako Zentrorik garrantzitsuenetakoa, 
kontserbazio, aurrezki, eraginkortasun energetiko eta energia berrien arloko 
munduko garrantzitsuenetakoa. “2050eko findegiaren” lehen diseinuak izan 
ziren, gaur egun dugun etorkizuna berrirudikatu zutenak, espiritu eraldatzaile 
bereziarekin, hiri, industria eta ingurumen hondakinak gure garraioen eta 
portu-mugimenduen presentzia lider eta bultzatzaile eta gure lurraldearen 
aberastasunaren eta euskal gizartearen oparotasunaren ardatz bihurtuz 
ekonomia zirkularraren esparruan. Zalantzarik gabe, hogeita hamarreko 



-20- BIZKAIA 2050

hamarkadan lurraldea Europako lehen NET ZERO13 eskualde bihurtzeko 
apustu estrategikoa lehen mailako trakzio-elementua izan zela pentsatzen 
zuen; ondorioz, tokiko industria indartsua behar eta konponbide osoen ekoizle 
eta hornitzaile ordezkaezin bihurtu zen, garai hartan industria-, ekonomia- eta 
gizarte-eraldaketaren “Bektore Berde” gisa irudikatzen zen esparru zabalean; 
klima-aldaketa eta planeta defendatzea eta salbatzea etengabeko erronkak 
baitziren eta azken hamarkadetan agenda publiko-pribatuen ardatz. Klima 
aldaketatik eta aldaketarekin batera haztea” gaur egun errealitate berezi 
eta arrakastatsua eskaintzen duen ikuspegi bihurtu zen. Gaur egungo ferro-
portu eredugarri, erreferente eta fatxada atlantikoaren buru den honen 
eraldaketa konplexuaren zutabeak, “Bahía Bizkaia New Worlds”14 espazioko 
portu nagusiekin lotuta dagoena eta Bilbo-Bizkaia-Euskadi eremu horren 
funtsezko zati dira. Itsasora begiratu zuen, gure historiari leial izanik, gure 
“Ekonomia Urdina”15 deritzonaren garapena ahalbidetu duen itsaso horretara 
eta gure elkarrekintza globala itsas espazioen ondoz ondoko inguruneetara 
edo industria itsastar-ekonomiko-energetiko offshore berrietara zabaltzen 
duenera, gaur egun gozatzen ari garen Portu-Hiri16 horretako instalazio eta 
terminal adimendunen berriek adierazten duten bezala; baita duela hogeita 
hamar bat urte ameskeria ziruditen arren gaur egun gure herrialdearen bereizten 
duten “Artikoko Ibilbide”17 haiek dauden itsasora ere; Bilbo da sortzen ari diren 
linea berrien lotura-portuetako bat, Suezeko merkataritza-pasabide handiaren 
ordezkoa, eta horri esker, harreman komertzial eta industrialak indartu dira 
Txinarekin, ASEANekin, Ekialde Ertaineko korridorearekin, eta “azaleratzen ari 
diren herrialde eta eskualdeekin”, guztiek zuzeneko harreman baitute , ONE 
BELT ROAD GREEN Intermodalaren trazatuarekin.

Santurtzin hiru eremu ikonikori begira zegoen Aitziber, gure orainari eta 
etorkizuneko garapenari oso lotutako hiru eremuri begira. Etengabeko eboluzio 
berritzailean da Astilleros18, “itsasontzi espezializatuen eta autonomoen” 
(autonomous vessels) abangoardian; egia bihurtuak herrialdeko industria- eta 
kultura-sare profesionalari esker, eta ondorioz, ontziteria erabat eraldatu da 
(itsasokoa eta arrantzakoa), baita osagaiak (bateriak, propultsioa, azpiegiturak, 

tripulazioak, laguntza-, eraikuntza- eta konponketa-zerbitzuak) ere, bigarren 
erreferentea buru dutela, “Portugaleteko Nautika Eskola berrasmatua”19, lanbide 
berritzaileak, eraldatzaileak eta sortzaileak trebatu dituena. Ikusi zuen, halaber, 
Ibaizabal Atoiontzien ezinbesteko lana, etengabeko eraldaketan, gure Bilbo 
markaren nazioarteko harrotasuna eta mende batzuk lehenago Asiako portu 
nagusietan bizi izan ziren praktikoen oroimen-omena. Izan ere, Portugaleteko 
historia garrantzitsua, gure historia ekonomikoaren eragile ordezkaezina, 
espero zitekeen etorkizunaren funtsezko pieza zen gaur egun ere. 

Bizkaia Zubia20 ikustean harro sentitu zen, Itsasadarraren bi ertz lotzen dituen 
artelan edo nodo bat baino askoz gehiago baitzen; askok bi ertzak banatuta 
zeudela uste izango zuten, baina kultura ekintzailearen, langilearen zati 
banaezinak ziren, baita gure bizimoduaren interakzio sozialaren zati ere.

Aurreraxeago, Benedicta terminalean sartu zen jendearen zalapartak, 
egindakoaren eta bere garaian etorkizunerako hartutako apustu eta erabakien 
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autoafirmaziorako beste espazio handi bat iragartzen zuen. Sestaoko21 pilula 
industriala, beste aldean egon arren Lamiako-Erandiorekin etengabeko 
komunikazioan dagoena, La Navaleko ontziola historikoetan uretaratzen diren 
itsasontzi handien lekuko ez ezik, gaur egun birflotatutako ontziola “propioen” 
lekuko ere bada, Muruetatik22 (abangoardiako itsasargi siderurgikoa) egindako 
trantsizio historikoan; edo itsas kateen edo aeronautikaren arloan munduko 
manufakturen buru diren enpresak, parke logistiko adimendunaren baitan; 
altzairutegi konpaktu “zaharra” balora zezakeen, gaur egin hidrogeno berdez 
elikatua eta elektrizitateko sare adimendunen zati bat ere bai, laborategi 
biziaren emaitza, gure lurraldea industria elektrikoaren, eta horren sare 
digital eta adimendunen sistemaren munduko erreferentea bihurtu duena; 
Bizkaiko Labe Garaien ondorengoak izan ziren, berrikuntza teknologikoaren 
aitzindariak, euskal siderurgia eta gure gaitasun eta kultura industriala, Itsasadar 
honen boterea hain ongi islatzen duten ondoz ondoko gune klusterizatuen 
sustatzailea: portu bat eta haren funtsezko itsas jarduerak, merkataritzaren eta 
aseguruen munduaren garapena, trakzio- eta inbertsio-ahalmena meatzaritzan, 
siderurgian, metal-mekanikan, energian, logistikan eta irtenbide eta 
zerbitzuetan (hezkuntza, prestakuntza, garraioa, etab.), gizartearen zerbitzura 
dagoen manufaktura baten zerbitzugintza eta espezializazio adimendunean 
integratuta23. Bere irakasleetako zenbaitekin gogoratu zen, esaten baitzuten 
ekonomiaren klusterizazioa ez dela bat-bateko belaunaldiaren emaitza, baizik 
eta hazkunde berritzaile bat, oinarri naturaletatik eta kultura propiotik abiatuta, 
elkarri lotutako jarduera berrietara joz, bere eboluzioa eta dibertsifikazio osagarria 
eraginez industria eta jarduera berrietarantz. Kultura industriala, “koipearen 
zaporea eta koipea gustatzea”, zioen orduan, “egiazko berrikuntza bereizia 
ahalbidetzen duen kultura industrialaren funtsa da”. Probatzeko gertalekurik 
hoberenean zegoen! Gaur egun, kultura industrial etengabeak eta espazio txiki 
horren izaera berritzaileak enpresa-liderrak biltzen zituen offshore-aren mundu 
zirraragarrian, plataforma flotatzaileetan eta energia berriztagarrien funtsezko 
euskarrian eta material berrien garapenean, enpresa eta industriaren aldi berri 
baten traktoreetan.

Hurrengo nabigazio-minutuetan film zirraragarri bat zuen ikusgai: altzairutegi 
elektriko lider bat, itsasadarraren bi aldeetan itsas eraikuntzako plataforma bat, 
plataforma bakar bat balitz bezala, lehen mailako logistika-konplexu batean 
integratua, industria-plataforma osagarri modernoekin batera, Itsasadarraren 
bi ertzetan hedatzen diren bizitegi- eta jolas-guneekin sinbiosi paregabean. 
Era berean, bide- eta mugikortasun-azpiegiturak ere bidelagun zituen 
lehorrean, paraleloan. Metropolitanoa bi aldeetan ibiltzen zen, behar bezala 
lotuta baitzeuden ibilbide osoan; eta bi aldeetan ikus zitezkeen autobideak, 
Lamiakoko ibai azpiko tuneleko lotura bereziarekin, Errontegiko zubi berritua 
eta Bizkaia barnealderako eta eskualdeetarako lotura erradialak, lurraldearen 
indarrararen adierazgarri ziren guztiak24.

Bere ibilbideari berriro helduz, ezin izan zion mirespenezko eta 
errekonozimenduzko gogoetari eutsi Carmenera eta Galindoko paduretara 
iristean. Hiri-eraldaketa ikusgarria izan zen! Sestao, Barakaldo, Lutxana eta 
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Erandio hiri-berroneratze adimentsu, sortzaile eta aldaketa-izpirituaren adibide 
paregabeak ziren25. Udalerri horiek berrasmatzearen aldeko apustu berezia egin 
zuten, itsasadarrera begira jarriz eta biziz; gure enpresen eta haien gaitasunen, 
erakundeen arteko ahaleginaren eta kalitatearen eta egindako apustu 
estrategikoaren isla paregabeak ziren, herritarren espirituarekin bat etorriz. 
Bere eserlekutik ikusi ezin bazuen ere, mentalki errepasatzen zuen ezkerralde 
horretan garatzen zen logistika, enpresa eta zerbitzuen mundu izugarri hori 
guztia, azpiegiturez elkarri lotuta, komunikazioak errazten zituen Super Hegoa 
(Itsasadarraren amaiera aldekoak eta Zornotza-lurraldearen gainerakora 
hedatuz, Gipuzkoarekin duen loturaren kanal natural gisa, euskal kostaldeko 
korridore gidariarekin duen lotura gisa eta fatxada atlantiko osoarekin duen 
lotura natural gisa, gure hiri-estatu berezi eta indartsuaren izaera europarraren 
funtsezko ezaugarria), portua eta Kantabriarako irteera eta Arabarekin zegoen 
integrazioa eta penintsulako goi-ordokira zegoen konektagarritasun zabala. 
Aitziberrek gogoan zuen herrialdean duela gutxi sinatutako erakunde arteko 
akordio berrituan parte hartu zuela, Bizkaiko Badian proiekzio protagonista 
izango zuen akordioa zen, “barruti berezietan” izango zuen proiekzioa, eta 
ekimenak egin ahal izango ziren lurralde administratibo desberdinetan, 
finantza- eta zerga-eskema eta gobernantza partekatuekin26.

Eta zer esan BECi27 buruz? Lehenengo urteetan ezagutzeko eta bizitzeko 
aukera izan zuen Aitziberrek. Makina-Erremintaren Nazioarteko Biurtekoa 
zuen gogoan. Ingeniaritzako lehenengo urteetan eramaten baitzituen irakasle 
kuttun batek. (“Ezinbestekoa gainditzeko. Geroago eskertuko didazue, gure 
industria-ehun aberatsa ezagutzea zein garrantzitsua den ikusten duzuenean”). 
Urteetan zehar, lan egin duen enpresekin hamaika aldiz izan da bertan.

BEC atzean utzi eta Barakaldo-Gurutzetan “lehenengo aho-gozagarria”, are 
gozoago bihurtuko dena Basurto-Olabeagan: Gurutzetako konplexu bio-
sanitarioan28. Ospitale horretan jaio zen Aitziber. Familiaren erreferentzia 
izan da urteetan, interbentzio delikaturen bat behar izan duten bakoitzean. 
Denborarekin, eta beste arrazoi batzuen ondorioz, bertatik bertara ezagutu du 
Gurutzetaren bikaintasun mediko-klinikoa, ikerketa-gune zabala eta hainbat 
enpresaren ekintzailetza-zentroa bio-zientzien eta osasunaren zientzien 
alorrean. Gure osasun-sistema bikainaren ikur handietako bat. Berriro egin 
zuen irribarre jendea begira zuela pentsatzean, ez baitzuten ulertuko zergatik 
zegoen irribarrez. 

Eta orain, Punta Zorrotza, irudi berezi eta argia. 2010eko hamarkadako eremu 
abandonatu eta deprimitu hura ez zuen ongi gogoratzen, baina gogoan zuen 
garai hartan albiste burugabeak zirela bere ustez; gaur egun ordea, han zen 
Zorrotzaurreko uhartea, batzuek Bilboko Manhattan deitzen zutena, nahiz 
eta garai hartan gurasoekin New Yorkerako egin zuen bidaia turistiko baten 
ondorioz, bilbainada tipikoa zela pentsatu zuen29. 

Gaur egun, senitartekoak eta lagunak han bizi direnean, han kokatutako 
nazioarteko unibertsitate-zentro nagusietako batean eskolak ematen zituen 
Aitziberrek, uharte horretan egoitza duen ekoizle-etxe nagusi bateko filmak 
ikusten zituen plataforma global batean, uhartean eta Zorrotza puntaraino 
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batetik eta Deustu-Elorrieta aldera bestetik Hiriko Parke Teknologiko Jarraitua 
baitago, herrialdeko belaunaldiek irudikatzeko eta eraldatzeko izan duten 
gaitasunaren lekuko. Eremu hori mende hasieran birsortzeko eta berritzeko 
sortu zen, eta erabilera anitzeko espazio integratzaile paregabea osatzen du, 
bizitegikoa, lanekoa, akademikoa eta aisialdikoa. Horri esker, Bilbo-Bizkaia-
Euskadiren hiri-ospe onak aurrera egiten eta etengabe hobetzen jarraitzen du.

Zorrotzaurre, “jakintzaren uhartea”, batzuek esango luketenez, egoitza-
ekonomia-hezkuntza zentro misto handi bat da, mota guztietako berrikuntzak 
sartu dituena eta lurraldearen bihotz traktorea birmoldatu duena. Autorik 
gabeko espazio da, hiri-hondakinen tratamendu zirkular eta integratua du, 
mugikortasun elektriko eta autonomoa, Unibertsitate Barrutia unibertsitate 
publiko eta pribatu ugariren zentroak, institutuak edo campusak dituena, 
gune ekintzailea, Basurtu-Olabeaga-Deustuko Osasungintzako eta Osasun 
Zientzietako Poloarekin interakzioa, Zentro Bio-informatikoa Zorrotzan 
Data eta App adimendunekin; trakzio-elementu indartsuak dira, ezagutza-
balio handikoak eta aberastasuna ekartzen diotenak gizarteari, lurraldeko 
herritarren oparotasuna finantzatuz eta sustatuz, bai eta haien talentua eta 
ezagutza-maila handia ere. Parke eta lorategi berdez inguratuta daude, eta 
aisialdirako espazio atsegin horiez baliatzen da biztanleria itsasadarrera irekia 
baitago eta nabigatzeko eta aisialdirako jarduerez beteta dago, eta gure botxo 
maitearen inguruko mendiek osatzen dute hinterlandeko gerriko eta ibilbide 
hori, lurralde maite honen bizi-maila altuaren isla. 

Uhartearen amaieran, Euskaldunako hiri- eta ibai-espazio berriko geltokian 
denboraren iragaitea irudika daiteke. Ontziola historiko hartan (berak ez du 
gogoratzen ezagutu izana, baina bai entzun izana laurogeiko hamarkadan 
industria-birmoldaketa betean bizitako borroka sindikalei buruz eta fotograma 
sepiak ikusi izan da eta ontziolaren itxierak eragindako greba eta kontzentrazio 
haien oroitzapena du) berreraldaketa ikaragarri batek lehen mailako hiri-
birdefinizio oso bati bide eman zion (Abando-Ibarra)31. 

Denborarekin, gaur egungo (musikaren eta biltzarren) Euskalduna Jauregi 
ospetsua eta itzal handikoa, Europako espazio melomano zoragarrian 
Operaren denboraldi nagusietako baten egoitza dena, Itsas Museo berria 
(berak ez zuen inoiz bisitatu berria inauguratu arte), terminal berri hau, Bilboko 
bihotzean dagoen kirol-portua, eraikin zahar bat ordezkatuz («Trafikoarena» 
deitzen ziotela uste du, eraikitzen ari ziren Bilbo ikoniko hartan tokirik ez 
zuena) eta hiriari arnas berria emanez eta Zaha Hadid arkitektoaren eraikin 
distiratsu bat (arkitekto horren hainbat lan ikusgarriz gozatzeko zortea izan 
du munduan zehar); jakin duenez, Zorrotzaurrerako 2008-2010 inguruan 
proposatu zuen Antolaketa Plan Maisuarekin diseinatu zen, eta, azkenean, 
uhartearen ikono handi bihurtu da, estrategia-berrikuntza-ekintzailetzako 
nazioarteko partzuergo teknologiko-industrial indartsuaren egoitza, teknologia 
esponentzialetatik irtenbide industrial berriak eskaintzen dituena, lankidetza 
publiko-pribatuaren eta nazioarteko lankidetza-elkarteen eredu. Gaur egun, 
“Bizkaia 2050aren itsasargia”32.
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Oroitzapen atseginez eta estimuz betetako ibilbidea egiten jarraitu du. San 
Mames estadioa zeharka baino ezin izan du behatu (Athleticeko bazkidea da 
Aitziber)33 eta taldearen kirol arrakasta handiak etorri zaizkio gogora (gogoan du 
bera gaztea zela taldea gutxi nabarmentzen zela emaitzengatik, baina taldearen 
historia eta berezitasuna nabarmentzen zirela), euskal herritar eta harrobi 
izatea ardatz zuen filosofiaren eguneratze ausart eta berritzailearen ondorioz, 
Lezama hedatua esaten zitzaion hura garatu egin zen eta , bikaintasunean 
prestatzeko eta gaitzeko Athletic Zentroak sortu zirela munduan zehar, 
Garapenerako Lankidetza, kirol gaikuntza, herrialdearen balioekiko leialtasuna 
eta kirol hobekuntzarako programekin lotuta. Horri esker, kirol-bikaintasunaz 
gain, hainbat balio esportatu ahal izan dira, bai eta prestakuntza profesionaleko 
euskal eredu bat ere, milaka haur gazteren prestakuntza eta heziketarako. 
Aldi berean, lehiatzen diren talde profesionalek mundu mailako talentua dute 
eta bai euskal ligan, bai munduko lehiaketa nagusietan (bere seme-alabak 
e-sport Champions League-n jarraitzaile sutsuak dira eta liga horretan dago 
Athletic mundu osoan jarraitzaile kopuru ikaragarriarekin) dabil; negozioak 
trakzio-gaitasun eta ekimen ekintzaile berriak ditu herrialdean garatu den 
gaming-aren kluster – serio eta entretenigarrian– ospetsuan. San Mamesen 
ondoan dago Bilboko Ingeniarien Eskola (Aitziberrek bertan ikasi zuen) eta, 
aurrerago, Abando Ibarrako espazioan, Deustuko Unibertsitatea34. Gaur egun, 
etengabeko hezkuntzari eta In Companyri buruzko ikastaro ospetsuei lotuta 
jarraitzen du. Ikastaro horiek, nazioarteko hainbat diziplina eta erakunde 
entzutetsurekin batera, gero eta prestigiotsuago, nazioartekoago eta 
unibertsitate-barruti anitzago bati eskaintzen diote. Deustu funtsezkoa izan 
da sortu zenetik herrialdeko prozesu, enpresa eta erakundeen prestakuntzan 
eta zuzendaritzan (Estatuko lehen negozio-eskola, zuzenbidean, filosofian, 
soziologian eta arte ederretan erreferentea). Gaur egun, Bilbotik hedatu 
da, bere nazioarteko sare zabal eta ospetsuan zehar, eta prestakuntza eta 
gizartearekiko konpromisoa munduko bazter guztietara eraman dituen jesuiten 
mundu baliotsu eta aitortuaren buru da. Gaur egun, Deustuko Unibertsitateak 
funtsezko zeregina du Jesuiten Unibertsitateen Partzuergo Globalean 
munduan zehar, eta gure lurraldean aniztasuna eta aberastasuna sortzen 
duten irakasleak, ikertzaileak eta ikasleak erakartzeko fokua den nazioarteko 
sare ospetsu honetako hainbat campus eta bikaintasuneko ikerketa-zentro 
ditu herrialdean. Ingeniarien Eskola aitzindaria izan zen Ingeniaritzako goi-
mailako ikasketetan, eta oinarrizko industria boteretsuaren eta Unibertsitatea 
eta enpresa arteko komunikazio eta prestakuntza historikoaren motor 
sinergikoa izan zen, urteetan zehar formalizatu zen gune teknologikoaren 
zati handi baten oinarria. Agur esan dio “Literariari”, zuzenbideko hainbat 
profesionalen habiari, eta, besteak beste, nazioarteko hainbat fakultate eta 
institutu nabarmenen artean, Obieta Institutua hartzen duena, nazioarteko 
zuzenbidearen munduko erreferentea, eta foru-zuzenbidea, Euskal Herriaren 
pieza esklusibo eta bereizgarria; pieza horren eguneraketa eta merkataritza- 
eta lan-zuzenbidera, besteak beste, lekualdatu izana lan-harremanetan eta 
enpresetako eredu parte-hartzaileetan nagusi den olatu berria da, eta horko 
parte-hartze aktiboaz harro dago bera buru izango duen Bilboko Ganbera. 
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Deustuko zubi historikoari begiratu dio, bere garaian zubi altxagarria izateko 
eraikia zela egiaztatu zuen. Izan ere, Itsasadarra, garai batean portuetako eta 
burdinbide, edukiontzi eta egur fabrika zaharrera nabigatzeko modukoa zen, 
Guggenheim aurreko historiako argazki sepietan behin baino gehiagotan ikusi 
zuenez; gaur egun herrialdearen historiaren eta aurrerapenaren beste hiru 
ikur handi inguratzen zituela zirudien: Iberdrola Dorrea, Cesar Pelliren pieza 
arkitektonikoa, gaur egun munduko lider elektriko eta energetiko berdearen 
zuzendaritza-lanetara bideratuta dagoena, Nazioarteko Burtsa boteretsuaren 
burtsa-kapitalizazioaren buru izanik, Londres-Zurich-Bilbo triangelua 
Europako espazio ekonomikoaren burtsa-plataforma handi bihurtu duena, 
finantza-merkatu modernoan nagusi diren eragiketa bereziek nabarmendua 
eta finantza zentro-boutique eredugarria, blockchain eta Fintech gunearen 
oinarria, bere korroak eta burtsako kontratazio-zentroak berrikuntza arin eta 
fidagarri ikusezin bihurtuz, XXI. mendeko «barter» izan zitekeenerako eta 
horrek Bilbo, berriz ere, Europa hegoaldeko Finantza Plaza nagusi bihurtu 
du, sortutako ehunka finantza-enpresa berritzaileei esker, plazak eskaintzen 
dituen zerbitzu profesionalen kalitate handiarekin batera, espazio hau argi 
bereizten dute eta munduko lidergo bihurtu. Dorreari begira dago, alboetan 
bi eraikin dituela (Rafael Moneo eta Álvaro Sizarenak, aurreko mende amaierako 
arkitektura modernoaren adierazgarriak), bere unibertsitate-talentu eta 
sendotasunaren isla: CRAI (Deustuko Unibertsitateko Ikerketa Zentro Handia 
eta Liburutegia) eta UPV-EHUko Paraninfoa, sinbiosi konbergente eta lankide 
publiko-pribatua, gure ekimen nagusiak elikatzen dituena35.

Eta nahitaez geratu beharreko toki bat: Guggenheim Bilbao Museoa36. 
Bere lehen bisitak ditu gogoan, haurtzaroko artearen bidez ikasten izeneko 
programa eta ikastaro haiek, eta zein harro sentitu zen bere marrazkietako bat 
(egia esan, bere tutoreak “collage oso berezia” deitu zuena) museoan bertan 
erakutsi zenean, Guggenheimek belaunaldi berriak motibatzeko eta trebatzeko 
sustatzen zituen kanpaina artistiko-hezitzaile haietan. Gaur egun, museoaren 
nazioarteko laguna izateaz gain, GUGGENHEIM KOMUNITATEKO kide 
ere bada, Patronatuan aktiboki parte hartzen du eta Guggenheim Gernika-
Urdaibai World Experience37 museoko garapen artistiko eta hezitzailerako 
programei denbora asko eskaintzen die. Guggenheim Bilbao XX. mendeko 
Museoa izan zen, eta Urdaibain izan zuen hedapena XXI. mendeko museoa 
da, artearen eta kulturaren munduan ezinbesteko erreferentea, eta, 
jakina, hiri-berroneratzearen eta eskualdeko garapen ekonomikoaren rol 
traktorearen adibide bereizgarria. Artea-Ekonomia-Lurraldea klusterizazioaren 
munduko erreferentea, zalantzarik gabe. Munduak, gaur egun, ezin du gai 
horietaz fidagarritasunez hitz egin, Bilbo, Guggenheim, Bizkaia eta Euskadiri 
erreferentzia zehatzik egin gabe. Ekimen hark, kronikek diotenez museo bat 
baino askoz gehiago izan zenak, gure herritarren autoestimua berreskuratu zuen. 

Itzulerarik gabeko abiapuntua ere izan zen, psikologia positiboa piztuz edo 
berreskuratuz, gure gaitasun kolektiboaz harro, dena ahal daitekeela jakinda. 
Museo sare aparta, Chillida Lekurekin eta Oteizaren museoarekin osatzen duen 
triangelu ahaltsuarekin, Balenciagak eta “Côte Basque” bereziak indartuta, 
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sare horretan dira Bilboko Arte Ederren museo historikoa eta gero eta 
ezagunagoa den Emakumearen Museoa38 ere, emakume sortzaileak aitortzen 
ikonikoa, ezinbestekoa artearen historian izan duten zeregin aparta eta bikaina 
ulertzeko, Bizkaiko Badiaren gune sustatzailearen oinarri artistiko partikularra 
handituz. Oinarri museistiko-kultural horrek ehun museo indartu eta elikatu 
ditu, gure espazio geografikoan zehar banatutako museo-sare espezializatu bat 
eratzen dutenak, bildumak, proiektuak, ekimen berritzaileak, zaharberritze- 
eta kontserbazio-zentroak, programazioa, hezkuntza eta kudeaketa-ereduak, 
mezenasgoa, babesa eta finantziazioa partekatuz, bai eta haien eduki-katalogo 
erraldoia ere, mota guztietako hedabideetan, eta aliantza estrategikoen sare 
zabala osatuz mundu osoko museo eta erakunde kultural onenekin, Bizkaia 
2050eko nodo konfiguratzaileen lankidetza-sarearekin hasita. Ibilbidearekin 
jarraitu du eta garai batean BBVA dorrea39 esaten zitzaiona ikusi du, gero 
Nazioarteko Ekintzailetza Zentroaren muina izan zena, 2030eko hamarkadan 
hazi zen eta ehunka enpresa berri argitu zituen, lehen mailako ekimen 
ekintzaileen benetako gunea; hor uztartu ziren herrialdeko enpresa traktoreen 
konpromiso intraekintzailea, Instituzioak eta ekintzailetzaren sare globalaren 
koordinazioa eta hor zeuden mundu mailako zentroen sareko lan-sistemak 
(lankidetza-esparru berezietan formalki aliatutako 30 plataforma, helburuak, 
printzipio gidariak, baterako finantzaketa eta gobernantza partekatuz), 
ekintzailetzako eta berrikuntzako sistemak, eta Bizkaiak hor hartzen zuen 
parte. Gaur egun, Israelgo eta Bostongo taldeek nagusiki parte hartzen duten 
ekimenetan ardazten da, antzeko beste batzuekin integrazio osagarrian, asiar 
eta eskandinaviar lotura eta orientazio nabarmenarekin, Boluetaren amaierara 
arte itsasadarrean zehar banatzen direnak Zornotza-Durangoaldeko industria-
ardatzarekin eta Gipuzkoarekin duen loturarekin bat egiteko, korridore jarraitu 
bat ehunduz autobide berrituaren bi aldeetan eta abiadura handiko benetako 
trenaren egitura handian, egiazko hiri-lurralde-Estatua egia bihurtuz40. Zentro 
hori metro batzuk atzerago dago eta Abandoko abiadura handiko trenaren 
geltoki berriaren41 hiri-espazio osagarri berrien zati bat hartzen du, zabalgune 
berri bat eta gune publikoa partekatuz eta hiria aberastuz, antzinako erabilerek 
bereizitako eremuak banatzen zituzten espazioak saihestuz; Bizkaia Dorrea 
dago gaur egun hor, Bizkaiko Administrazio Irekiaren egungo egoitza, eta 
hor daude automatizazio, robotika, adimen artifizial eta moneta teknologia 
nagusiak eta Fintech ordainketa-sistemak eta paperik gabeko administrazio-
kudeaketa, lurraldeko zergadun guztien zerbitzura. Egoitza fisikoa izateaz gain, 

Herri Administrazioaren, haren gobernantzaren, herritarrei zerbitzua emateko 
arloen eta zerbitzu publikoen kudeaketa eraginkorraren birreraldaketaren 
ezinbesteko ikurra da. Ahalegin etengabea eta aldi berean disruptiboa 
eta erradikala, Bilbo-Bizkaia-Euskadi gune hori benetako “Hiri-Eskualde 
Adimendun” izatea ahalbidetu duena, gizartearen zerbitzura. Mende honetako 
hogeiko hamarkadaz geroztik egin den apustu eraldatzaile irmoaren ondorioz, 
funtzionarioen zeregin berrituak gizartera hurbiltzeko modu berrien buru izan 
da. Horrela, Euskal Hiria42, lurraldearen antolamendurako gidalerroen azterlan 
zaharrek aipatzen zutena eta bikaintasuneko klusterrek eta herrialdeko 
hiriguneen garapenak balioa ematen ziotena, errealitate bat da gaur egun. Joan 
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den mendeko laurogeita hamarreko hamarkadan Bilbon Metroa43, jartzeko 
apustu irmoa egin zen, eta hainbat tertuliatan irakurri eta entzun duenez, 
oso kritikatua izan zen milimetroa izango zelako; baina oso sare zabalaren 
enbrioia da, eta hainbat trenbide, garraiobide ditu gaur egun, autobus elektriko 
autonomoak eta azpiegitura- eta ibilgailu-sare indartsua ditu, zeinak herrialde 
osoa (barrurantz) lotzen baitu, Europa osoko kanpoko nodo nagusiekin 
batera, Europa Erdialdera irteera izateko (Akitania Berritik), Mediterraneoaren 
hegoaldeko korridorearekin ere lotuta dago, goi-ordokiarekin (garai batean 
garapena mugatzen zuena eta pertsonen eta merkantzien fluxu naturaletatik 
kanpoko erradialitate ez-lehiakor bat behartzen zuena); konektagarritasun 
handia du Nafarroarekin ere eta azpiegitura anitza tunel bidez Pirinioak 
zulatzea ahalbidetu baita, oinordetzan jasotako natura zoragarri eta aparta 
erabat errespetatuz. Azpiegitura horrek aldaketa soziologiko sakona eta 
bizimodu aldaketa ahalbidetu ditu, biztanleria osoa orain hobeto bizi da. 
Aipatu beharra dago aberastasuna sortzeko izan duen eragina ere, gure sare 
ekonomikoaren lehiakortasuna areagotuz; sare horren mutur batean gaur 
goizeko ibilbidearen abiapuntua dago, Bilboko Portua, deskribatutako Bizkaiko 
badia eta fatxada atlantiko honetako ferro-portu nagusia. Zalantzarik gabe, 
lurraldearen azpiegitura-sare trinkoa aparta da (errepideetako, ibaietako, 
garraioko, trenbideko, aireko garraioko sare fisikoak, eta adimendun-
telekomunikazioko sare adimendunak, itsaspeko kablea, elektrizitate- eta 
energia-sare adimendunak, prestakuntza-zentroak eta -azpiegiturak), eta, 
gainera, ekipamendu sozialei lotuta dago, balio erantsi oso handiko espazio 
integratu eta bereizia osatuz.

Eta, horrela, Bilboko udaletxea eta Areatza atzean utzi ditu (ahaztu gabe 
garai bateko Burtsa, gaur egun, Bilbo Finantza Plazaren aparteko plataforma, 
finantza berriak-teknologia sinbiosian munduko erreferente dena eta 
blockchain, Fintech, kriptomonetak (Eusko money gaur egun erabilera 
komuneko moneta birtual bihurtua) ordaintzeko, finantzaziorako, sistema eta 
mekanismo bihurtu zituena. Kapitalizazioaren espazio mobilizatzailea, lehen 
burtsakoa; konfiantzaren, eraginkortasun teknologikoaren eta fiskalitate 
espezializatuaren zeregin bikaina duena, Arrisku Kapitalaren, ekintzailetzaren 
eta start ups-en eskalagarritasunaren zerbitzura, Europako itunean 
erreferentea den «Burtsa-Finantza Plaza» gisa. Finantza eta banku kulturatik, 
gure plazatik, mundu finantzario global berriaren protagonistetakoa eta gaur 
egun, bera da protagonista. Herrialde eta lurralde honetako finantza-kulturaren 
oinarria edo emaitza. Aipatu dugun BBVA zaharrarekin sinbiosi ezin hobean, 
sortu zenetik (1.857) lehen berrehun urteak betetzear, San Nikolas Plazatik 
metro gutxira, gaur egun eraikin berezi bat dago, arkitekturako aparteko saria, 
Peio eta Aintzane Aramburuzabala saridunek diseinatua, Prizker Saria. Eraikin 
honek hiri-multzo oso bat biltzen du, Bankuaren beraren, bere DATA & AI 
Innovation Centerren eta “Ezagutzaren Mugen” egoitza iraunkorraren egoitza 
sozial globala; zientzia-gizartea ezagutza sortu, finantzatu eta sustatzeko 
mugimendu nagusia, mundu mailako aintzatespen gorena duena, aitzindaria 
bere sarien ezaugarrietan, bere ikertzaile eta irakasle ospetsuen egoitza-
bisitaria dakarrena, zientzia-teknologia-humanitaeen Living lab delakoan, 
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zientzia-teknologia euskal sistemarekin lankidetzan, abangoardiako gune 
akademikoa eta mundu mailako erreferentea.

Zazpi Kaleak ditu jarraian, Hiriko Merkataritza Zentro Adimenduna44, gaur 
egungo Herria-Eskualdea honen eta bere ekonomiaren sorburua, eta egun 
honetarako aurreikusita dagoen ibai-zeharbide honen amaierara hurbiltzen ari 
da: San Anton zubia eta eliza, etorkizuneko Bilboko kontsulei harrera egitera 
doa. Azken milietan Marzanako kaiak ikusi ditu (gaur egun bizitegi-multzoa da, 
eta bertan bizi dira profesional gazteak, arte-galeriak, aisia-gune berritzaileak 
eta goi-mailako ikasketetarako zentroak, hala nola Arte Ederren Fakultate 
berria, unibertsitate publiko eta pribatuen integrazioaren eredua, herrialde 
honetako museoen, inguruneko aberastasun artistikoaren eta bi urtean 
behin egiten diren kultura-topaketen egoitza. Topaketa horiek nazioarteko 
aintzatespena dute eta kulturaren, artearen eta ekonomiaren Think Tank biziak 
dira). Gaur egun, kulturen, hizkuntzen (sinestezina badirudi ere, 180 hizkuntza 
desberdin hitz egiten dira hiribilduan), eta nazionalitateen arragoa, 2050eko 
Bizkaia aberats hau osatzen dute guztiek. Kai eta espazio publikoak, Bilbo 
Zahar horretara sartzeko atea45, harro dago mundu mailako lehen mailako 
espazio kultural-ekonomiko-akademiko baten campus integratzailea delako, 
mundu osoko ikasle eta irakasleak erakartzen dituena, gure hiribilduaren 
eta bertako jendearen etengabeko birkonfigurazioan aztarna positiboa utziz. 
Historia gure alde izan badugu Bilbo sortu eta itsasoz haraindiko loturak egin 
arte, oraina ere ilusioz beteta dago eta erakargarria da; gainera, etorkizun 
oparo eta erakargarrirako itxaropenezko atea ere bada.

Lehorreratu da Aitziber Itxasmendi eta eguneko zeremoniari ekingo dio. Bilboko 
kontsulak izendatuko dira, eta ohiko ibilbidea egingo dute, aurretik Bilboko 
Udal Banda dutela, zazpi kaleetan zehar, Euskal Etnografia eta Arkeologia 
Museo berrira46, gure herriaren harrotasuna, historiaren lekuko zintzoa, 
gure bertako izatearen zentzua indartzen duena, etorkizuneko ahalegin eta 
konpromiso berrirako ikasgaia, ikerketarako eta prestakuntzarako munduko 
zentroa, herrialdeko intelektualtasun-itsasargia eta gure nortasunaren lekuko 
bizia. Museoan izango dira, ohi legez, gaurko aurreikusitako ekitaldi bereziak. 

Hor egingo die harrera Eusko Jaurlaritzako lehendakari andreari, Bizkaiko 
Ahaldun Nagusiari, Bilboko alkate andreari eta Bizkaiko Batzar Nagusietako 
lehendakariei eta foru-lurralde senideetako presidente eta ahaldun nagusiei, 
Nouvelle Aquitaineko presidenteari (ondoko eskualdea eta senidea, Frantziako 
abangoardian dagoena eta Europako garapenaren eragileari), ekitaldiaren 
buru izango diren agintari gorenei eta gainerako agintari eta pertsona 
nabarmenei, besteak bestek Bizkaia-Baltikoa-Atlantikoa47 eremu berria 
osatzen duten lurraldeetako lehen agintariei, Ganbera horko kide baita, bai 
eta ekonomia-, enpresa-, hezkuntza-, gizarte-, kultura-, politika- eta erakunde-
harremanetarako gune berri bat eratzen duten beste hainbat erakunde eta 
instituziori ere. Portotik Bordeleraino doa espazio zabala eta Bilboko epizentro 
ikonikoarekin aliatutako plataformen partzuergo aberats horrekin lotura du, 
aurrerapen- eta ongizate-espazio honen euskarri den Bizkaiko Badiaren 
espiritu eta errealitate praktiko abangoardistaren pean, eta sare partekatu hori 
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ehuntzen duten erakunde enpresarial, akademiko eta sare oparoaren ordezkari 
gorenak hartzen ditu. Ganberan duen erantzukizun-esparrutik munduan zehar 
hedatzen diren hainbat espazioren erabaki-organoetan parte hartzen du, 
interdependentzia lehiakor eta inklusiboaren eredu berria uztartuz; eredu hori 
abangoardia partekagarriko azken txokoraino orokortzen ari da, akordioak eta 
aliantzak errazteko ezinbesteko lanean zeregin erabakigarria izanez, gobernu-
eredu eta -moduetatik, espazio politiko-administratiboetatik eta, jakina, 
proiektu propioetatik haratago.

Aitziberrek argi zuen bere usteak ez zirela hustelak. Gaur egun, atzo bezala, 
Bilbo erreferentzia globala zen errenazimendu ilustratu berriaren abangoardiara 
konektatutako ibilbide anitzen bidegurutze sendoan. Konplexutasuna interes 
eta asmo partekatuen zerbitzura jartzeko modu berri bat (uste zuen Aitziberrek, 
eskaintzen zuen balio paregabeaz konbentziturik), denboran zehar mundu 
geopolitikoak, geoekonomia birdefinituak eta jendearen borondateak berak, 
mekanismo demokratiko berriak berridatziz, eragindako aldaketa eta aldaketen 
ondorioz taxutua. Funtsezko piezak, koopetitiboak, gaur egun, Berrikuntza 
eta Garapen Inklusiboko Gune Berezien Konfederazioaren48 babespean, garapen 
harmoniko eta partekatua errazten dutenak naturguneen, auzotarren, gune 
ekonomikoen eta soziopolitikoen elkarrekintzarekin, eta denen bertako 
izatea eta multilateralismoa areagotzen duen aberastasun berezituarekin, eta 
bakoitza bere espazio geografiko-administratibo, politiko eta instituzionaletan 
egonda. Eremu horrek azkartu egin du azpiegituren bultzada, unibertsitate-
espazio bakarra, lan-esparru komuna, eta jarduera ekonomiko desberdinen 
klusterizazio-lana, lurralde bakoitzean ehuna bereizteko egokitua, aurrerapen- 
eta oparotasun-espazio bat eraikiz, elkartasunean lehiakortasun handia izanik. 
Konfederazioa duela bost urtetik, lehen hamarkadan ondoz ondoko aurrerapena 
egin ondoren, tresna informalagoetatik abiatuta, gobernantza-eredu bat du eta 
hor sartuta daude erakundeetako, enpresetako eta akademietako ordezkariak 
eta erakunde bideratzaile ugari (lankidetzarako entitateak), gobernantza-
esparru baten pean, eta horrek munduan zehar konektatzeko gaitasuna 
indartzen du. 

Gaurko ekitaldi garrantzitsuak osatzeko, Hiribilduaren bihotzean dagoen 
egoitza instituzional berria inauguratuko da, enpresa-ekimen global berrien 
habia-gune anitza, Nazioarteko Unibertsitatearen Errektoretza, Ganberak49 
zuzendua, aurreko mendeko laurogeita hamarreko hamarkadako merkataritza- 
eta marketin-ikasketa eta enpresa-estudio hasiberri hartatik eraldatua, eta 
Estrategia, Inteligentzia, Berrikuntza eta ekintzailetza sarearen euskal nodo 
gisa pentsatua eta munduan zehar hedatutako gainerako oinarrizko nodoekin 
integratuta (bien bitartean, horietako bakoitzean, inaugurazioak egiten dira 
denak lotzen sare digital indartsuan sinkronizatuta), hirigunea sendotuz 
eta haren garapen integrala eta erabilera mistokoa bultzatuz, gure gertuko 
bizimoduaren hain bereizgarria dena50. Aitziberrek beste enkargu baten berri 
emango du: “2075eko Bilbao-Bizkaia-Basque Country berria idaztea”. Iraganeko 
arrakastak ez du, nahitaez, etorkizuneko arrakasta bermatzen. Eraiki egin 
beharko da. Eta zer hobe beste etorkizun desiratu bat imajinatzea baino, gaur, 
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beste behin, bere Itsasadar maitean egin duen ibilaldi aberasgarrian egiaztatu 
ahal izan duenaren gogobetetzetik eta erosotasunetik. 

Presidente berriak apurtu egin du halako ekitaldi hadientsu baterako kontu 
handiz prestatu zuen hitzaldia. Bihotzetik hitz egingo zien, bere ibilbidearen 
berri emango zien, gaur goizeko pentsamenduen berri. Nahi zen etorkizun 
berria irudikatzeko oinarri egokia izango zen.

Bihar ere argituko du eguna. Bihar, gaur bezala eta atzo bezala, lurralde honek, 
bere historiak eta kulturak, bere izaeraren eta konpromisoaren euskarri, 
belaunaldi berriei egingo zien toki, berrikuntza adimentsu eta iraunkorra 
gauzatuko zutenak, guztiontzako aberastasuna eta ongizatea sortzen duen 
garapen inklusiboaren magia sortuko zutenak, elkartasunetik, konpromisotik 
eta erantzukizun sortzailetik abiatuta.

Zalantzarik gabe, Bizkaiko Badiaren konfigurazio geografikotik jasotako 
pribilegio naturalak, ahalegin, berrikuntza eta nazioartekotutako bokazio 
aperturistari esker, gure herriak munduan zehar 2050eko Bizkaia berria 
ehun du, elkarlanerako espazio berezi bat berreraikiz, berezko identitate 
eta koprotagonismotik, aberastasuna eta oparotasuna sortuz, munduaren 
abangoardiara, giza garapen inklusiboaren eredu propio batekin. Gaur, atzo 
bezala, une bakoitzean demokratikoki bertako gizarteak zehazten duena 
izango da Bizkaia. Egunero, proiektu bizia eraikiz, belaunaldi barrukoa eta 
artekoa. Bilbao-Bizkaia-Basque Country, multzo zatiezina, gizarte oparo eta 
inklusiboaren zerbitzura dagoen eredu propioaren oinarria. 2050eko Bizkaia, 
munduko abangoardia berritzaile eta lankidearekin elkarlotua.

* 50 oharrak 1. eranskinean azaltzen dira

Ikusi grafikoa liburuarekin batera doan koadernotxoaren 01 orrialdean
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4 Abiapuntura berriro ere.
Agertoki desiragarria eta egingarria eraikitzen, 
2021ean beha daitekeen errealitatetik

4.1 - Ibilbide arrakastatsua 2020ra arte

Irteera puntutzat 1980. urtea hartzen dugu, Bizkaiak (eta Euskal Autonomia 
Erkidego osoak) Autonomia Estatutua bereganatu zuenekoa, eta Ekonomia 
Ituna (1981ean indarrean sartua) berreskuratzeko prestatzen ari zenekoa; 
azken hori, Ekonomia Ituna, finantza-sistemaren eta zerga-sistemaren oinarria 
da, bere gain harturik autogobernu-printzipioak, diktadura, gerra zibilaren 
eta gerra osteko baldintzen parentesi beltzaren ondoren. Indarberritze-aldi 
horrek instituzio-zuzkidura handia eskatzen du, gobernu-maila desberdinak 
antolatzea eta amaierarik gabeko harremana Administrazio Zentralaren eta 
Euskal Erakundeen artean, eskumenak etengabe eskualdatzeko lehenengotik 
bigarrenera, bai eta, azkeneko horien artekoak ere, Autonomia Erkidegoko 
Erakunde Erkideen eta bertako Lurralde Historikoetako Foru Organoen arteko 
Harremanei buruzko Lege baten markoan, esparru konfederal, bakar eta 
bereizia eratuz, haren gainean eraikitzeko ibili beharreko bide berri desiratuari 
eutsiko dion egitura instituzionala, erreforma eta trantsizio demokratikoan 
hitzartutakoaren betetze artean ere zalantzazkoan. Prozesu bizia testuinguru 
ekonomiko eta sozial konplexu batean, krisi sakon batean murgilduta, itxaropen 
eta amets kolektiboak sortu eta partekatu beharra zegoenean euskal gizarte 
osoan eta haren eragile ekonomiko, politiko eta sozialetan.

Uneak, delikatua izaki, gure ekonomiaren krisi-egoera areagotzen zuen, 
nazioarteko isolamenduaren bilakaera autarkikoaren eragin negatibo 
sakonarekin, lerrokatutako erabaki propioen gabeziarekin, nazioartekotzerako 
estigmatizazioarekin, finantziazio lehiakor mugatuarekin, mundu europarrak 
hasitako isolamenduarekin eta gure “industria-monolaborantza”, sektorekako 
birmoldaketen intentsitateak ezaugarritua, ia guztiak Estatuko agentzia 
publikoekin estu lotutakoak, astintzen zuten munduko krisi ekonomiko, 
energetiko eta industrialekin. Horrez gain, gatazka sozialaren, langabezia gero 
eta handiagoaren, enpresa-krisiaren eta mugimendu sindikalen eta erakunde 
patronalen mugimendu berrien testuingurua, azken horiek aldaketa dinamikan, 
ziurgabetasunez, aurreko Erregimeneko erakunde bertikalen ondoren.

Gainera, Euskadi terrorismoaren askotariko zigorra jasaten ari zen (E.T.A.ren 
inguruko hainbat erakunde, eskuin muturreko terrorismoa eta terrorismo 
ultra, polizia- eta/edo estatu-terrorismoa), bai eta aukera erreformistak versus 
aukera hausturazaleak borroka asaldatua ere, Estatuak hasitako trantsizio-
eredua zalantzan jarriz.

Testuinguru horretan kokatzen dira garapen ekonomiko eta sozialeko estrategia 
bat izango zenaren lehen urratsak; estrategia hori “core industrialaren” 
inguruan, modu gutxi-asko egonkor, koherente eta gehiengoz onartuan, 
nahikoa koherentziaz zabaldu da, urteetan zehar, gure egunetaraino iritsiz 
emaitza arrakastatsu eta bereizgarriak eskainiz.
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Krisi ekonomiko, 
politiko eta sozial 
gogorra
• Langabezia handia 
(%25)

• Oinarrizko industriaren 
kolapsoa

• Azpiegitura zaharkituak

1980: Euskal 
autogobernuaren 
berreskurapenaren 
hasiera

Ikuspegi neo-
liberalaren 
garaipena munduko 
testuinguruan: 
“Politika-industriarik 
onena existitzen ez dena 
da”

80ko hamarkadan, euskal ekonomiak berregituratze integraleko 
prozesua iragan zuen atzeraldiaren ondoren

• BPGa Espainian eta EBn baino gehiago 
igo da azken hamarkadetan

• Esportazioak ekoizpenaren ¾ dira (%50 
eduki teknologiko ertain/altukoetan)

• Langabeziak jaitsiera handia izan du 
(%25etik %11,5era)

• Espainiaren buruan errenta erabilgarrian 
eta per capita errentan

• Europako batezbestekotik gora per 
capita errentan

GAUR, EUSKADI 
HERRIALDE BERRIA DA.
Gainbeheran eta 
zaharkituta zegoen 
ekonomia batetik 
berrikuntza zentro 
indartsu, ekintzaile eta 
lehiakor batera igaro da.

40 URTE ERALDAKETA ERRADIKAL BATERAKO 

Irudian hasierako puntu “beltza” definitzen zuten elementu kritikoak laburbiltzen dira, bai eta 
argiak ere, autogobernua eskuratu ondoren izandako eraldaketaren eta estrategia propioen, 
disruptiboen, korrontearen aurkakoen aldeko apustuaren emaitza, indar endogenoetatik 
eraikiz, mundu aldakor baten esparru orientatzailean.

Eraldaketa erradikalaren adibide bat, industria-kulturaren sustraietatik abiatuta, Gizarte baten 
berezko oinarri natural batean oinarritutako erreforma eta jarduera berrietarantz; izan ere, 
gizarte horrek bere egin zituen etortzekoa zen mundu berri baten eskakizunak, aldaketa-une 
baten zailtasunak gaindituz.

Herrialdeak jokoaren arau berriak ulertzen jakin zuen, bai beharrezkoak zituen industria 
giltzarriei eragiten zietenak, bai lagundu behar zuen nazioarteko beharrezko konexioa, 
autogobernua eta bere rol potentziala izateko indarrak, bere ahots propioarekin, indarkeriaren 
presiopean eta terrorismoaren zigor etengabearen pean. 
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HERRIALDEA ETA HAREN EKONOMIA MODERNIZATU ETA 
NAZIOARTEKOTZEKO ESTRATEGIA

2020 bitartean egiazta daitekeen eraldaketa- eta arrakasta-aldi hori ulertzea 
funtsezkoa da epe luzerako bide itxaropentsua proposatzeko.

1980an, Euskal Herrirako Autonomia Estatutua onartu eta diktaduraren 
ondorengo lehen Eusko Jaurlaritza osatu ondoren, Euskadi-Euskal Autonomia 
Erkidegoa benetako gainbehera ekonomiko, politiko eta sozialeko prozesua 
bizitzen ari zen, eta hartan elkarren ondoan zeuden krisi horiek gaindituko zituen 
etorkizuna eraikitzeko itxaropena, batetik, eta, bestetik, diktadura amaitu ostean 
hausturaren aldeko apustua egiten zutenen eta nazioarteko komunitatearen 
zeharkako itzalpearekin edo babesarekin erreforma onartzen zutenen arteko 
gatazka; azken horiek demokrazia baketsuaren alternatiba orotik urrun ikusten 
zuten terrorismoa, hasiberria izanda ere. Terrorismoak krisi ekonomiko eta sozial 
sakona larriagotzen zuen: biztanleria aktiboaren %26 ingurukoa zen langabezia-
maila, borroka politiko-sindikal-enpresarial bizia zegoen, mundu mailako krisi-
oste une delikatu batean, jasandako (ordura arteko) azken krisi energetikoaren 
ondorio negatiboetan murgilduta. Testuinguru horretan eratu zen Gobernuak, 
euskal gizarteak hasieran zituen itxaropenei buruzko eskumen mugatuak izanik 
ere, bide luze eta konplexua hartu zuen du bere patua zehazteko ahalmen 
maximorantz. 

Konstituzio-prozesu luzea, Estatuko administrazio zentraleko aparatuekiko 
negoziazio-prozesu konplexu batean, Autonomia Estatutuan jasotako 
eskumenak, ondasunak, zerbitzuak, langileak eta horiei zegokien finantzaketa 
transferitzeko, benetako ahalegina eginez industria-politika bat ezartzeko, 
ahalbidetuko lukeena ekonomia-narriadura handia eta enpresa-ehunaren 
(bereziki industria-arlokoarena) paralizazioa geldiaraztea, bai eta baldintza eta 
ondorio sozial eta sanitario larriak ere (garaian ohikoak ziren gisako droga-
mendekotasunaren episodio beltzenetako batean). Hala, zero unetik hasita, 
fokua enpresen birjartze-, erreskate-, berregituratze- eta/edo salbamendu-
lanera bideratzea funtsezko lehentasun bihurtu zen. Zero unetik, manufaktura-
politika industrialean oinarritutako politika ekonomikoa, zeina korrontearen 
aurka ari zen aurrera egiten, merkatuaren teoria sinplifikatu eta sinplistaren 
elementu nahasletzat jotzen zuten tesi akademizisten eta gobernuen aurrean, 
enpresa eta sektore publikoa bereizten zituena, bien arteko elkarrekintza 
batzuen eta besteen aurrerapenerako korronte negatibotzat hartuz. Maltzurtzat 
jotako esku-hartze publikoa, are gehiago demokrazian ere jokatzen ikasten ari 
ziren indar sindikalen existentziak, erreibindikazio zehatz edo posibilistetatik 
harago, eduki erreibindikatibo handiko plataforma ideologikoak planteatzen 
zituelarik, gure industriaren une zailak eta arazoak konpontzeko behar ziren 
gutxieneko akordioak lortzeko beharrezkoa izango litzatekeen enpresaburuekiko 
interlokuziorik gabe gainera. Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoa industria-
monolaborantza dei genezakeena jasaten ari zen, eta bereziki burdingintzako 
monolaborantza, aldi berean, 1970eko hamarkadako energia-krisiaren ondoren 
Europan eta munduan hasi ziren industria-arloko birmoldaketa-prozesuek bere 
ekonomia errotik erabat aldatzera behartzen zutelarik. Egoera horrek krisian 
jartzen zuen hondatuta zegoen enpleguaren biziraupena bera, enpresarik eza 
bultzatzen zuen, inbertsioa uxatzen, ez nazioartekoa soilik, baita tokikoa ere, 
herrialdeak, ezegonkortasun-giro handiaren ondorioz, egoera sozial eta politiko 
hondatua bizi zuelarik. Hala, euskal administrazio gazteak, berarekin zuen gogo 
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biziarekin eta motibazioarekin, Herriaren aldeko apustuan itxaropentsu zeuden 
herritarren laguntzarekin (eta, neurri handi batean, jasandako testuinguruagatik 
eta inguruabarrengatik ere bai), euskal Gobernua eta Erakundeak sortu zituen, 
biztanleen eta enpresen arazoekin erabat konprometituak, eta merkatu-politika 
sozial bat bihurtu zuen bere inspirazio-iturri, artean ere “16en Taldeak”3  baino 
osatzen ez zuen Europan, zeina ipar handi, itsasargi eta etorkizuneko itxaropen 
bihurtu zen, ez soilik, izan zitzakeen aukera ekonomikoengatik eta sozialengatik, 
edo Gobernuak zituen printzipioengatik eta Europaren izaera eta bokazioagatik, 
baizik eta, orobat, beldur zirelako diktadura itzuliko ote zen, Estatu-kolpeak 
izango ote ziren, beti izaera zentralizatzailea zuten Estatuaren inposaketengatik, 
bi «Estatu-kolpe txikik» indartuak; haien jatorri bultzatzaile eta zuzentzaileak 
“dokumentu ofizial ez desklasifikatuetan” ezkutatuta jarraitzen zuen, eta 
garapen autonomikoan geldialdi bat eragin zuten, Estatuari obeditzen zioten 
indar politikoek “adostua”, iruditzen zitzaielako “apustu autonomikoa urrunegi 
joan zela”. Euskadik eta bere erakundeek, osatze, berreskuratze eta berrasmatze 
betean, Europa itxaropentsuan ikusi zuten lortu beharreko espazioa, gutxieneko 
bermeak mugimendu erregresibo horiek eragozteko nahikoak izango zirela espero 
izanda. Esan daiteke, hasiera-hasieratik, Eusko Jaurlaritzak beharrezko urratsak 
eman zituela “ekonomia eta herrialdea modernizatu eta nazioartekotzeko” 
estrategia osoa, gutxi-asko esplizitatua, aurrera eramateko, “ahalik eta gehien 
ustiatuz bere Estatutuan, Ekonomia Itunean eta abian den foru eta erakunde 
arteko esparru berrituan espero zen espiritua eta posibilismoa”. Prozesu oso 
luze baten marko orokorra eta aterkia, denboran zehar, aldez edo moldez, pieza 
berriak, doikuntzak, orientazioak eta jarduera berriko bektoreak txertatu dituena, 
eskema orokor bati lotuta, zeinak ahalbidetu duen industria-politikako hainbat 
estrategia garatzea, Gobernuko eta gainerako euskal erakundeetako ekonomia-, 
aurrekontu- eta ekonomia-politikaren eta eragile ekonomikoen eta sozialen core 
gisa, koopetibitate publiko eta pribatuko mapa bereizi eta berezia konfiguratuz, 
garapen ekonomiko eta sozial inklusiboaren euskal eredua definitzen duena, 
intentsitate handiagoarekin edo txikiagoarekin une bakoitzean. Hurrengo taulak 
modu sintetikoan islatzen du deskribatutako estrategia politiko, ekonomiko eta 
soziala eratzera eraman zuten lehen printzipio-indar horien edukia.

Garrantzitsua da nabarmentzea, ikus daitekeenez, hasiera-hasieratik 
“politika ekonomiko-industrial berria” ez zela gizarte-politikekin edo garapen 
osagarriarekin zerikusirik gabekotzat jo; denborak erakutsi duen bezala, garapen 
osagarria guztiz ezinbestekoa da elkartasunezko ongizate-sarea sortzeko, 
Euskadik 40 urte hauetan guztietan jarraitu ahal izan duen oinarrizko ildoaren 
eta jarduera-politikaren oinarri izan diren printzipioekin bat etorriz. Herrialdeak, 
bere historia eta portaera ekonomiko eta soziala inspiratzen duten printzipioak 
aintzat hartuta, bere egin ditu ekintza estrategiko osagarri iraunkorrak, eta, 
aldi berean, politika ekonomiko eta sozialak, gizarte- eta lurralde-kohesio osoa 
bilatze aldera, horretarako, berariazko politika ekonomikoa izanda. Oinarrizko 
filosofia horrek markatu du eta markatzen du gure arrakasta-ereduaren aldea. 
Politika ekonomikoa eta politika soziala binomio banaezina izan dira, eta, ahalik 
eta elkartasunik handiena lortzeko asmoz, portaera hori gidatu dute orain arte. 

3 16en Taldea. Ikatzaren eta Altzairuaren Europako Erkidegoa (ESSC, European Coal and Steel Community) eta 
Europako Ekonomia Erkidegoa sortu zuten estatuen gunea, azken hori sortua ordurako, Danimarka, Irlanda, 
Erresuma Batua eta Grezia sartu eta gero. Espainia 1986an onartu zen
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EGITURA POLITIKO-ADMINISTRATIBO-FINANTZARIOA OSATZEN 
DUTEN HIRU ZUTABEAK

Horrela, euskal autogobernuaren hasiera dakarren prozesu autonomiko berria 
erakundeen aldamio bat antolatu eta eraikitzeko (exnovo esango genuke) 
beharretik abiatzen da, nahiz eta Espainiako Estatuak eta bere Konstituzioak 
osatzen zuten esparru orokorrak mugatu:

1. AUTONOMIA-ESTATUTU bat, borondate eta konpromiso demokratikorako 
espazio berri bat osatzen duen oinarri orokorra, garapen OSOA, 
LANKIDETZAKOA, ALDEBIKOA izango duelako konfiantzan, bere aldaketa 
propioetara irekia edo euskal gizartearen eskaera aldakorretara egokitua, 
denboran zehar.

Eusko Legebiltzarrak gehiengo osoz onartu eta bertako biztanleek berretsita, 
Autonomia Estatutuak, bere nazionalitatearen adierazpen gisa, eta bere 
autogobernua lortzeko, euskal herria edo Euskal Herria Autonomia Erkidego gisa 
eratzea onartu zuen, Euskadi edo Euskal Herria izenarekin, eta bere oinarrizko 
arau instituzionala bihurtu zen.

Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko eta Nafarroako foru lurraldeek, hala erabakiz gero, 
bertako kide izateko eskubidea zuten. Estatutuak herritarren oinarrizko eskubide 
eta betebeharrak, autogobernuko oinarrizko erakundeak, “eskumen propioak” 
(eskumen esklusiboak, lege-garapenekoak, betearazpenekoak edo bateragarriak) 
finkatu zituen, Estatuko Administrazio Zentralaren “botereen” erreserba mugatuz, 
bai eta antolaketa administratiboaren gaitasun osoa eta Espainiako Konstituzioan 
aurretik zegoen Foru Araubidea eguneratzeko ahalmena ere. Era berean, 
Estatuaren “botereak itzultzeko” modua ezarri zen, baita Administrazio Zentraletik 
transferitu beharreko eskumen, botere eta zerbitzuei lotutako ondasun pertsonal, 
material eta ekonomikoen transferentzia ere.

Garrantzi berezia dute beste estatutu-arau batzuetatik bereizten duten hiru 
giltzarri hauek:

• Autonomia-erregimena onartzeak ez du esan nahi Euskadik inoiz uko egiten 
dienik bere historiaren arabera legozkiokeen eskubideei. Eskubide horiek 
ordenamendu juridikoak ezartzen duenaren arabera eguneratu ahal izango 
lirateke.

• Bere eskumenak egoki erabili eta finantzatzeko, Euskadik bere Ogasun 
Autonomoa izango du. Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko 
zerga arloko harremanak foru sistema tradizionalaren bidez arautuko dira, eta 
harreman paritario eta aldebiko horren funtzionamenduaren bidez.

• Euskal lurraldeen berezko ikuskera konfederala espazio gisa eguneratzen da 
(egungoak edo etorkizunekoak), halako moldez non erabaki demokratikoak 
horretarako aukera emango balu, lankidetza hitzarmena izango litzatekeen 
lurraldeekin eta Foru- eta kultura-komunitateekin, bai Nafarroarekin eta/edo bai 
Europako eta mugaz gaindiko euro-eskualde batekin ere, gaur egungo egoera 
geopolitiko-administratiboen arabera.

EUSKADIKO AUTONOMIA ESTATUTUA
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2. EKONOMIA ITUN bat, autogobernuaren zerga-ordainketa eta finantzaketa 
berrezartzeko tresna berezia.

Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Itunari buruzko 12/19881 
Legeak aukera eman zuen foru-sistema eguneratu eta itzultzeko, gerra 
zibilean eta 1937ko diktadura ekarri zuen matxinadaren garaipenean, 
hurrenez hurreneko faseen ondoren, indargabetutakoa. Hala, Bizkaiko eta 
Gipuzkoako foru-lurraldeek beren eredu propioa eta Espainiako Estatuarekin 
adostutako aldebiko harreman-eredua berreskuratzen zuten, Arabak betetzen 
zituen baldintzak indartzen zituen, eta Euskadirako eta bere gobernu-
erakundeetarako zerga- eta finantza-itunen eredu bat berrezartzen zuen.

Legeak, denboran zehar eguneratua, euskal lurralde historikoetako erakundeen 
eskumenak biltzen ditu, eta Foru Aldundiek (euskal lurralde bakoitzeko 
gobernu-organoek) zergak ordainaraztea, kudeatzea, likidatzea, ikuskatzea, 
berrikustea eta biltzea arautzen du. Horrez gain, elkartasun-printzipioak, 
oinarrizko zerga-egitura, ogasunen arteko koordinazio eta harmonizazio fiskala, 
nazioarteko hitzarmenekiko harreman-erregimena eta euskal ogasunekiko 
harremana finkatzen ditu.

Beste elementu bereizgarri eta adierazgarri bat “kupo” kontzeptua da. 
Euskadik Estatuari egiten dion ekarpena kupo global bat da, bere lurralde 
historiko bakoitzari dagozkionak osatua, Euskal Autonomia Erkidegoak bere 
gain hartzen ez dituen Estatuko kargu guztiei egiten dien ekarpen gisa. 
Kupoaren Batzorde Mistoa eratzen da, Foru Aldundi bakoitzeko ordezkari 
batek eta Eusko Jaurlaritzako beste hainbatek osatua, eta, bestetik, Estatuko 
Administrazio Zentraleko beste hainbeste ordezkarik osatua.

Aldebiko Itun hori funtsezko oinarria da autogobernuaren benetako 
funtzionamendurako, Euskadiko autogobernuari izaera konfederal eta 
subiranista bikoitza ematen dion erantzukizun fiskal eta finantzarioaren 
printzipioaren pean.

Sistema eguneratu horrek finantza-harremanaren eremura zabaltzen du 
zerga-erregimenaren eta -harremanen ikuspegia, araubide bakar baten bidez, 
Ekonomia Itunaren aldebakarreko arriskua eta Euskadik, KUPOAren bidez, 
Estatuari egiten dion ekarpen-ahalmena euskarritzat hartuta. Aipatutako 
gaitasun horretan oinarrituta, euskal erakundeek beren eskumenak (funtzioak 
eta zerbitzuak) finantzatzen dituzte honako arlo hauetan (besteak beste): 
nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza-sektorearen antolamendua, mendia; 
justizia, kultura, turismoa eta kirola administratzeko bitartekoak; Euskal 
Ogasun Publikoa, ekonomiaren plangintza, sustapena eta garapena eta 
finantza-sektorea; estatistika; Hezkuntza; Industria eta Merkataritza; Polizia 
Autonomoa; Komunikabide sozialak; Lurraldearen antolamendua, etxebizitza 
eta urbanismoa; Obra publikoak, errepideak eta bideak; Trenbideak eta euskal 
lurraldea gainditzen ez duten beste garraiobideak, osasungintza eta laguntza 
sanitarioa; gizarte-laguntza; Gizarte Segurantzaren kudeaketa; Enplegua eta 
lan arloa. Estatuari dagozkio, Konstituzioaren arabera, Euskal Autonomia 
Erkidegoak bere gain hartu ezin dituen eskumenak: Kanpo Gaiak, Defentsa 

EKONOMIA ITUNA
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3.  “Barneko konstituzio” bat, Autonomia Erkidegoko erakunde eta Foru 
organoen eta Gobernu organoen arteko Harremanari buruzko Legea, barne-
boterearen banaketa eta kontrola bermatzen dituena, erakunde-mailen eta 
haien eskumen- eta kontrol-esparruen artean banatua.

Euskal autogobernuaren instituzionalizazioaren hirugarren zutabe edo 
oinarri gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko foru-erakundeen eta erakunde 
erkideen arteko harremanei buruzko 27/1983 Legeak herrialdearen egituratze 
politikoa egiten du, foru-arauak berrezarriz eta horiek eguneratuz estatutu-, 
politika-, zerga-, finantza- eta eskumen-esparru berrian. Eskubide historikoak 
errespetatuta, politikaren borondate demokratikoa eguneratu da, botere-
erreserbak berrantolatuz, eta lege- eta gobernu-arloen arteko eskumen-
mugak berrantolatuz, lankidetzaren, elkartasunaren eta eraginkortasun 
administratiboaren printzipioen arabera.

Legeak honako hauek bermatzen ditu: Eusko Jaurlaritzaren planifikazioa, 
kontrola eta goi-ikuskapena, eskumenen eskuordetza, betearazpena edo 
barne-transferentzia egiteko prozedurak, foru-organo bakoitzaren eta gobernu 
komunaren aurrekontu- eta finantza-autonomia, eta euskal sektore publikoa 
finkatzeko beharrezko mekanismoak. Era berean, koordinaziorako mekanismoak 
eta erakundeak, baliabideen banaketa eta espazio administratibo bakoitzaren 
berezko erakundeen funtzionamendu erlazionatua ezartzen dira.

Azkenik, Foru Organoen esku utziko dira Foru Ogasunaren artikulazioa, 
udalerrien tutoretza finantzarioa eta horiek eskatzen duten aurrekontu 
zuzkidura arrunta.

Eskumen-maila bakoitzaren ardurapeko eskumen-arloak mugatzen ditu, bere 
erakunde-organoak arautzen ditu (Batzar Nagusiak-Lurralde Legebiltzarra; 
Gobernua-Foru Aldundia).

eta Indar Armatuak, Errege Etxea, Aduana-erregimena eta muga-zergak, 
interes orokorreko garraioa, Autonomia Erkidego batetik baino gehiagotatik 
igarotzen diren trenbide eta lehorreko garraioak; Autonomia Erkidego bati 
baino gehiagori eragiten dioten herri-lanak…

Horren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoak bere gain hartzen ez dituen 
Estatuko kargei eusten laguntzen du, foru-lurralde bakoitzari dagozkienekin 
Kupo Globalaren bidez.

AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERAKUNDE ERKIDEEN 
ETA BERTAKO LURRALDE HISTORIKOETAKO FORU 

ORGANOEN ARTEKO HARREMANEI BURUZKO LEGEA

Egilea/Euskal Autonomia Erkidegoko Instituzioen Finantzazioa.
Ekonomia Ituna-Kupoa. José Luis Larrea/Carlos Lambarri. HAEE-Eusko Jaurlaritza
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4.1.1.  Sustatutako aldaketen oinarrizko esparru orientatzailea, erronka luze eta 
konplexuari aurre egiteko hiri-eskualdea konfiguratuz.

Nazioarteko literaturak hainbat alditan jo izan du, iturri eta interesgune bat baino 
gehiagotatik abiatuta, Euskal Kasua deritzonaren azterketa batzuetara4. Atal 
honetan, egokia da, labur-labur, World Economic Forumeko hainbat txosten eta 
argitalpen erabiltzea5. Txosten eta argitalpen horiek erreferentziazko kasu gisa 
erabiltzen dute hiri eta eskualdeen, etorkizuneko hirien edo giza garapeneko 
ereduen lehiakortasuna aztertu behar denean, laneko eta pentsamenduko 
korronteek oparotasun- eta inklusibitate-ereduetarantz aurrera egiten duten 
hainbat unetan. 

“Hiri-Eskualdeen lehiakortasunaren determinatzaileen” birdefinizioranzko 
bidean urrats esanguratsua izan zen horietako batean oinarritzen baldin bagara, 
“nabarmendu nahirik nola Estatuen lehiakortasun makroekonomikoaren une 
horretara arteko etengabeko analisiak, errealitate bereizgarri bati baino gehiago, 
erantzuten zien estatistika-datuen eta argitaratutako iturrien mugei edo ikuspegiei, 
gehienetan zentralizatuak eta erregionalizatutako eremuetan bereizi gabeak, 
zeintzuetan izaten den benetan jokoan diferentziazio ekonomiko eta soziala...” 

Hiri-Eskualde batean lehiakortasun jasangarria (inklusiboa) lortzeko funtsezko 
elementuak erakusten ditu azterketa horrek, eta ikasteko osagai kritikoak 
adierazten ditu, mundu osoan aplikatu beharrekoak.

Lehiakortasunaren Kontseilu Globalak WEFen proposatutako “Hirien eta 
Eskualdeen Lehiakortasunaren Determinatzaileak” Markoaren bidez, hirien 
bilakaera uler dezakegu, geografia- edo administrazio-eremu jakin bat benetan 
gainditzen duen konfigurazio horretan, eremu natural bat garatuz, lurralde-
estrategien protagonista izango dena, bai eta ikuspegi partekatua eraikitzeko 
ibilbide-orri egokia ere, funtsezkoa lortu nahi den lehiakortasunerako.

Marko horren arabera, Bilbo-Bizkaia-Euskadi kasuak zenbait ezaugarri berezi 
eskaintzen ditu, eta merezi du horiek azpimarratzea: Bilbo-Bizkaia-Euskadi 
gainbehera industrial sakonean zegoen (sektore tradizionaletan oinarritua, 
burdinaren eta altzairuaren monolaborantzaren inguruan, zeinaren garapen 
nuklearra aldi bereko krisian sartu baitzen sektore lerrokatuetan), 80-90eko 
hamarkadetan hazkunde potentziala izan zuten Europako eskualdeen 
periferiaranzko gero eta marjinazio handiago batean, garai hartan “banana urdina” 
zeritzonean kontzentratuak Londres-Milan ardatzean, eta langabezia handiak 
(%26) eta biztanleriaren psikologia ezkorrak larritua, autoestimu eskasaren eta 
beren etorkizunari eragingo zioten erabaki nagusietan eragina galtzen ari zirelako 
sentsazioarekin. Horrez gain, arazo ekonomiko, politiko, instituzional, finantzarioak 
zirela medio, eta horri indarkeria eta terrorismoa gehituta, eraldaketa konplexu 
baten atarian, diktaduraren itzal ikaragarritik atera beharra zeukan; diktadurak, 
berrogei urte baino gehiagoz, eremu hondatu batera eraman eta gero, nazioarteko 
gainbehera eta isolamendu sakoneko testuinguru deprimitu baten erdian, 
autogobernuaren lehen baliabideak eskuratu zituen, nagusiki aukera berriei aurre 
egiteko irrikaz zegoen gizarte batekin, nahiz eta haren zati bat iraganaren estatusari 
atxikita egon edo hasitako erreforma-mugimenduarekiko haustura eragin nahian.

4 Euskal Kasua” jasotzen duten txosten eta azterlan ugari egin dituzte nazioartean ospea duten hainbat erakundek, 
Garapen Ekonomikoko haren estrategiei erreferentzia eginez (Industria-politikaren, hiri-berreskurapenaren, giza 
garapen jasangarriaren, berrikuntzaren, hizkuntza-berreskurapenaren eta -normalizazioaren, erakunde politiko 
konfederatuaren eta finantziazio publikoaren arloetan azterketa konparatua egiteko oinarri dira).
5 World Economic Forum. Determinants for Citi-Region Competitiveness. The Bilbao-Basque Country Case.
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• Bilbo-Bizkaia-Euskadik bere Estrategia propioa diseinatu zuen: “eraiki 
beharreko espazio berrian/berritik”. Hau da, estrategia dual bat, kanpoarekiko 
irekierara eta konektibitatera bideratua, eta, “barrurantz”, herritarren, enpresen 
eta tokiko eragileen zerbitzura, eta, aldi berean, erakunde propioak eta haien 
administrazioa izatea berehalako premia izanik.

Estrategia hori helburu esplizituko bere formulazioan laburbiltzen da: “Herrialdea 
eta ekonomia ongizatearen zerbitzura modernizatzea eta nazioartekotzea”.

“Balio-proposamen bakarra ikusitako megajoerei erantzunez. Arazoak  
+ eskari sozialak enplegu, aberastasun eta oparotasun iturri bihurtu”

ESTRATEGIAN/ESTRATEGIATIK

BALIO PROZESUAREN 
KO-SORMENA

• Balio Partekatua: Negozioak + 
Gobernuak + Gizartea

• Gizarte-aurrerapena + Oparotasuna
• Berrikuntza politiken formulazioen 

prozesuan

• Ezagutzarako sarbidea
• Mundu Elektronikoa
• Espazioak / Hiri Bizigarriak
• Bizitza inklusiboa-Garapena
• Lotutako industrien Multzoa + 

jarduera sozioekonomikoak

Konektibitate soft estrategikoa

ECONOMÍA

• Lidergoa
• Ikuspegia
• Erakundeak
• Konfiantza + 

Konfiantza
• Autoerantzukizuna
•  Konpromiso Soziala
• Bere ETORKIZUNAren 

“apropiazioa”-jabetza

• Merkatu Erregulazioa 
+ Negozioak

• Operazioak, 
Kudeaketa + Inplikazio 
Sozialak

• Agenda amaitu gabeak
• Bere Ingurune 

Berritzaile * 
Aspirazional PROPIOA 
sortuz

• Eraldaketa fisikoa
• Urbanizazioa
•  ESO
• Telekomunikazioa, 

Osasuna, Etxebizitza, 
Garraioa, Hezkuntza + 
Teknologia

CÓMO 
REFORMAR

Estrategikoa 
GOGORRA 
Azpiegitura + 
Konektibitatea

NOLA 
ERREFORMATU

ZER 
ERREFORMATU

LEHIAKORTASUNAREN DETERMINATZAILEAK
HIRI-ESKUALDEEN DISEINUAN
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• “Lehiakortasunerako determinatzaileetan” adierazitako lau zutabeen inguruan 
egituratu zen proposatutako estrategia, taxonomia orientatzaile bati jarraituz, 
lau faktore kritikoetan “egiteke dagoen gaia” esan dezakegun horretan 
nabarmendutako oztopo eta mugatzaileen gainean jardunez: Erakundeak (nola 
berritu, eta, batez ere, kasu honetan, nola berrasmatu erakunde-esparru berri bat 
eta zer rol bete behar duen bakoitzak lurralde-esparru berrian), Merkatuaren eta 
ingurune sozio-ekonomiko lehiakorraren eta ongizatearen Erregulazioa (zer berritu 
eta zer norabidetan), “Hard” konektibitatea (azpiegitura fisikoak, egiturazkoak 
eta lurralde-kohesiokoak) eta “Soft” konektibitatea (adimenduna eta gizarte-
kohesiokoa). Funtsezko elementu horiek ikuspegi espezifiko eta bakar baten 
edo balio bakarreko proposamen baten arabera definitu (eta erantzun) beharko 
lirateke. (Hiri-eskualde bakoitza bakarra da, bere helburua du eta konpromiso 
bereizia hartzen du, etapa desberdinetako estrategia espezifiko baten barruan, 
bere garapena kontuan hartuta, bai eta garatzen doaneko testuingurua ere).

1. Lau zutabeko Taxonomia eta haren koherentzia estrategikoa.

1.1. Nola erreformatu?

A) Ikuspegia

Bere estrategian ezarritako ikuspegiak eredu propioa ekarri zuen, hala definizioan 
nola bere ordezkapen politiko, ekonomiko eta sozialen parte-hartzean, sistema 
demokratikoa, herritarren kontrolerako mekanismoak eta ekintza-ildoak 
kudeatzeko ad hoc tresnak indartuz.

Haren apustu konfederalak, eska zezakeen harreman-konplexutasuna alde batera 
utzita, historia eta “subiranotasun historikoaren funtsa” eraikitzeko zegoen 
berriarekin lotzeaz gain, bere itxaropen-bokazioan eta etorkizunerako gobernu-
apustuan oinarrituta, espazio erregionalizatu natural baten definizioa ere lotzen 
zuen, identitate kulturalekoa eta borondate demokratikokoa, errespetatuz marko 
politiko-administratiboak, garapen ekonomikoko graduak, industria- eta gizarte-
sare bereiziak, denboran parteka daitezkeenak, demokratikoki adierazitako 
borondateen arabera, eta hasieratik ekarri zuen, kontroletik eta kontraboteretik, 
politika eta kultura parte-hartzailea, inplikatutako eragileen arteko etengabeko 
elkarrizketa beharrezkoa eta Gizartearekin konprometitutako gobernarien lan 
ona (Gizartea da gobernarien agintearen eta ordezkaritzaren jatorria), gobernariak 
Gizartearen zerbitzari direlarik aldi baterako beren posizioetatik.

B) Lidergoa

Lidergo partekatu bat, publiko-publikoa, maila instituzionalen eta erakunde 
publikoen artean, udal- eta eskualde-esparruetan (baita Gobernu zentralekin 
eta Europar Batasunarekin ere) eta publiko-pribatua (Herrialdearen orientazio 
estrategikoko gidalerroen eta estrategia publikoaren pean, baina parte-hartze 
eta gauzatze pribatuarekin), guztien ongiaren zerbitzura dagoen konplizitatea eta 
konpromiso partekatua sustatuz, bere interes legitimoetatik, rol bereizietatik eta 
aldi baterako eskakizunetatik abiatuta.

Eredu propio bat taxutzeko ahalegin bat, une hartan zituen oinarri demokratiko 
funtsezkoetatik Autonomia Estatutu berri bat lortzeko eta berrinstalatzeko (des 
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kontzentratzeko, itzultzeko edo autogobernu eta erabaki ahalmen maximoko 
espazio propio eta bereiziak sortzeko prozesua), garatzeko zegoena eta Estatuko 
beste marko batzuetatik eskumenak bereganatzeko eta transferitzeko prozesu 
konplexu eta, aldi berean, geldoa eskatzen zuena, Ekonomia Ituna berreskuratzea, 
lehen mailako zerga- eta finantza-tresna, definitutako eta diseinatu eta ezarri 
beharreko estrategien erabilera bereizia errazten zuena, eta barne-erakunde 
konfederal bat, lidergo partekatua ezartzen zuena, ikuspegia eta haren hedapen 
estrategikoari ekiteko modu natural bat eratzen zuena. Marko komun batekin 
bada ere, hiri-eskualde bakoitzak bere indarguneak ditu, “garapen-egoera” zehatz 
eta desberdina, kultura bat, lehentasunak, motibazioak eta helburu bereiziak; 
horregatik, denbora, estrategia eta baliabide desberdinak behar dira, eta horietara 
egokitu behar dira haren estrategiak, politikak eta tresnak.

C ) Erakundeak

Gobernantzako erakunde formalak erabiltzeak (Gobernua, Legebiltzarra, foru-
erakundeak eta udal-erakundeak) aukera eman zion euskal Hiri-Eskualdeari 
“marko instituzional” ad hoc bat birdefinitzeko abian zen eraldaketa erradikalaren 
bektore nagusiei, honako hauek azpimarratuz: a) lehiakortasunerako programen 
eta tresnen aniztasuna, garaien eskaerari eta haren ekonomiaren klusterizazio 
berritzailearen beharrari erantzuten zioten eboluzio-prozesuekin, haren 
berreskuratze berrorientatua bultzatuz haren ekonomiaren eraldaketa erradikala 
bultzatuz. b) Zientzia- eta teknologia-sare bat (Industria-Hezkuntzaren eta 
inplikatutako eragile guztien babes partekatuarekin); c) Berrikuntzarako tresna 
espezifikoak, enpresen eta gizartearen parte-hartzearen integratzaileak;  
d) Planifikazioko eta azpiegituretako erakunde publiko-pribatuak; e) Gizartearen 
zerbitzura dagoen “Ongizate Sarea”, hezkuntzaren, osasunaren eta gizarte-
ongizatearen arloan, bai ekitate-printzipioengatik, bai lehiakortasunerako eta 
aberastasuna eta enplegua sortzeko funtsezko faktore gisa.

Horrez gain, eraldaketaren bultzatzaile nagusi diren ekimenei laguntzeko 
aurrekontu-esparru (publikoa), lortu beharreko helburuekin bat datozen ezin 
konta ahala tresnarekin batera, bere zerga-biltze zereginaz harago Herrialde-Hiri-
Eskualdearen garapen estrategiko eta epe luzekoari laguntzen dion fiskalitate 
batetik hasita, funtsezkoak izan ziren eta dira balio-proposamen partekatu bat 
aplikatzeko.

Erakunde-sistemak, Gobernuaren sinesgarritasunak, enpresa-kulturak eta ikuspegi 
partekatuak, kontrol demokratikoak eta gardentasunak konfiantza- eta lankidetza-
maila handia babesten dute. Horrek “lidergoaren eta kudeaketaren kultura” baino 
gehiago adierazten du, eredu jasangarri baterako benetako erregaia. Prozesuan 
zehar dauden elementu horiek guztiek gobernuei eta gizarteari beharrezko 
erreformei ekiteko bide arrakastatsua eraikitzeko aukera ematen diete.

1.2. Zer erreformatu?

Arautze-esparru orokorra nazioz gaindiko erakundeen xede izan ohi da, eta 
erakunde horiek “eskema, politika eta akordio makroekonomikoak adosten 
dituzte” (ezbairik gabe, garrantzitsuak dira, nahiz eta benetako aldea erabaki 
eta tresna mikroekonomikoetan gertatzen den, non tokiko eragina erabakigarria 
eta bereizgarria baita), baina jarraitutako estrategiaren ardatza eragiketen, 
kudeaketaren eta haien gizarte-ondorioen ikuspegi mikroekonomikoa izan zen 
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berehala, ekonomia- gizartea binomioa eraldaketa-bektore nagusi bihurtuz, 
ekonomia-lurraldea binomioan euskarritua. Betiere, munduaren testuingurua 
eta horrek ezarri beharreko erabakietan eta politiketan izango lukeen eragina 
kontuan hartuta, eta, aldi berean, munduko aldaketetan eta erabakietan 
ahalik eta protagonismorik handiena bilatuz, tamaina, muga politikoak eta 
harremanetarako eta eraginerako gaitasunak gorabehera. Esku-hartze horien 
espazioak kontzentrazio mikro subnazional eta atxikimendu partikularrekoa 
eskatzen zuen abian zegoen gure estrategian eragin eta emaitza argiak zituzten 
eremu kontrolagarrietan.

Euskal estrategia arrakastatsua izan da, pentsamendu eta exekuzio korronte 
nagusiaren aurka, politika orokorrak bere bide propioaren zerbitzura birdefinituz, 
lehiakortasunaren, gizarte-ongizatearen, aurrerapen sozioekonomikoaren eta 
oparotasun inklusiboaren eskutik, autogobernuaren plataforma bakarretik. Hala, 
lehentasunezko erreformak, bukaezinak, eta, aldez edo moldez, denboran zehar 
aldaketa erradikal, arrakastatsu eta ezagun hori garatu dutenak, erreferentzia-
bektore batzuetan oinarritu dira:

• Bere ekonomia klusterizatuz, siloak eta sektore klasikoak apurtuz, enpresak, 
teknologia- eta ikerketa-zentroak, unibertsitateak, finantza-erakundeak eta 
Gobernuak elkarrekin lotuz, lehiakortasuna eta berrikuntza errazten duten 
erakundeak sortuz. 4.000 liderrek baino gehiagok egiten dute lan, egunez egun, 
eragile anitzeko lankidetza-proiektuan diharduten beren erakunde propioetatik, 
beren lana eta estrategia partekatuak sustatzeko berariaz eratutako erakundeen 
babespean, eragile inplikatu bakoitzaren helburu zehatzetatik harago, proiektu eta 
ekimen estrategikoen aterkipean, balio erantsi handiko emaitzen euskarri diren 
azpiegitura komunak erabiliz.

• Bere enpresa-ehuna eta -ekosistema nazioarteratuz (atzerriko inbertsioa eta 
abian den estrategiako enpresa osagarriak erakarriz), kanpoko ekoizpena eta/
edo zerbitizazioa sustatuz (Europa, AEB, Japonia eta garatzeko bidean dauden 
herrialdeak), ikasleak eta ikertzaileak atzerrira irtetea eta haien itzulera erraztuz, 
talentua herrialdera erakarriz, izaera estrategikoko aliantza glokal mota guztiak 
bultzatuz, eta Herrialde helburuen eta Hiri-Eskualdeko eragile guztien arteko 
lankidetza-plataformak eskainiz.

• Administrazio publikoak modernizatuz eta berrasmatuz, filosofia ekintzailea 
ezarriz, laguntzailea eta ekonomia-jardueraren sustatzailea, garapen-eredua 
eta kalitate- eta eraginkortasun-zerbitzu publikoa, non teknologia esponentzial 
berriek zeregin nabarmena baitute.

• Izaera estrategikoko ekimen eta proiektu berezien aldeko apustua eginez, 
politika ekonomikoak, fiskalak, industrialak, teknologikoak eta aurrekontukoak 
beren helburuen arabera integratuz.

• Herrialde osoko hiri eta hiriguneen eraldaketa fisikoa bultzatuz, plan berezi 
bakoitzari ad hoc (kudeaketa korporatiboa, finantzarioa eta sustapenekoa) kasu 
bakoitzerako tresnak emanez, nazioarteko eta tokiko adituen laguntzarekin, 
ezagutza-, sormen- eta lorpen-eremu berriak sustatuz. Ekosistema sozial eta 
ekonomiko bakarra birdefinituz, estrategia guztiek elkarreragin integratua 
eta sistemikoa izan zezaten testuinguru oso bateratuan lan egiteko, eta 
lehiakortasunaren, ongizatearen eta giza garapenaren “Euskal Eredua” sortuz.
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1.3. Konektibitaterako eta magnetismorako estrategiak. 

Hard azpiegiturak

A) HARD Azpiegiturako eta Konektibitateko konponbide nagusiak honako 
hauetan laburbil daitezke:

Hainbat azpiegitura-plan (fisikoak eta adimendunak), barne- eta kanpo-konexioa 
bultzatuz (Espainia, Europa, Mundua, indar bereziz Bay of Bizkay Space6 
kontzeptuaren inguruan dugun espazio objektiboan). Trenbideak, Portuak, 
Aireportuak, Errepideak, Logistika, Garraioa, Udal Zerbitzuetako Zentroak 
(Hezkuntza, Osasuna, Kirolak, Kultura, Aisia eta abar). Energia, Telekomunikazioak. 
Espezializazio teknologikoaren, konektibitatearen, IT, AI eta Robotikaren 
azpiegitura partekatua. Prestakuntza eta birkualifikazioa promozionatzeko 
jarduerak, up skilling etorkizunerako aurreikus daitezkeen enplegu berrietarako, 
eta lanerako eta prestakuntzarako hezkuntza duala langabezia mailetan:

• Autogobernua eskuratzean lehendik zeuden ekipamendu eta azpiegituren 
urritasuna gainditzeak (Azpiegitura arazo handiak 1980-1986) bideratu zituen 
inbertsiorako, programaziorako eta plan zuzentzaileetarako lehen apustu nagusiak 
eta horien hedapena lurralde osoan, berehalako jarduera eginez hiriguneetan 
eta landa-guneetan, eta ondorengo fase baterako utziz hiru hiri-hiriburuetako 
eta haien “metropoli-espazio” edo gune konurbatuetako esku-hartze sakon eta 
integratuak, berritzaileak, funtsezko euskarri horren zerbitzurako tresna publiko 
eta pribatuen falta arintzen saiatuz, diktaduraren marjinazio eta periferia-efektuak 
sakondua.

• Dagoeneko 1986an, Europako Batasunean sartu berri, “Euskadi-Europa 93” 
Barne Merkatuaren sorrera (1987-1993) aurreratzen. Epe luzeko eta maila 
anitzeko plan bat, Gobernuarena eta publikoa/pribatua, herrialdea prestatzeko 
azpiegitura berri bat (“fisikoa eta adimenduna” deitua) ezartzeko, “merkatu 
bakar berri” horrek lehen aipatu dugun “platano urdina” delakoan bilduko lukeen 
marjinazio-prozesua saihesteko, Ipar Hego Londres-Brusela-Milan ardatzean. Plan 
nagusi hori Gizarte Garapenaren eta Kohesioaren Ekimenarekin batera garatu zen, 
pobrezia, ekitaterik eza eta larrialdiko isolamendu soziala saihesteko.

• 2010eko azpiegitura-programa (1996-2001), aurreko aurrekontu-ekimenak 
indartuz, garapen-aukeretan aurrera eginez, lortu nahi den garapenaren 
euskarria bultzatzen jarraitzeko oinarriak ezarriz (eremu logistikoak, enpresa- eta 
teknologia-parkeen sareak), bi helbururekin: batetik, enpresak eta industria-sarea 
modernizatzea, eta, bestetik, hiriguneetako instalazioetatik ateratzea erraztea, eta, 
era berean, Erkidegoaren onurarako kalitatezko espazio publikoa irabaztea, eta, 
aldi berean, herrialdearen irudi biziberritzaileari laguntzea, enplegagarritasunaren 
erakargarritasuna sustatu eta inbertsioa erakartze aldera.

• Inbertsio jasangarriak 30 urtetan zehar.

B) Ekonomia- eta gizarte-estrategiaren funtsezko arloetako Berrikuntza 
Programak eta Planak:

• Ongizateko Azpiegituren Sarea (Osasun Publikoa guztiontzat, Hezkuntza 
–maila guztietan– guztiontzat, Gizarte Zerbitzuak denentzat) eta Espazio 
Publikoaren Ekipamendua, kultura- azpiegitura.

• Hiri-Eskualdeen estrategia bat, Hiria-Nazioa-Estatua multzo estrategikoaren 
mantu estrategikoaren azpian, zeinak, herrialde estrategiarekiko koherentzian, 
hiriburu bakoitza Hiri-Eskualde mikro espazio moduan erabiltzeaz gain pare 

6 Bizkaiko Badiaren geolokalizaziotik harago azaldutako eredu eta kontzeptua, hurbileko bizilagun osagarriekin eta 
haien mundu-hedapenarekin lotutako espazio irekia sortuz
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bat hurbilketa osagarri ere bereganatuko lituzkeen: a) Hiri-Eskualdeko “hainbat 
barne-espaziotan bikaintasuneko eta garapeneko kluster bereziak” eratzen 
dituzten aukera estrategikoko arloak, horrez gain estrategia partekatu eta 
bateratuaren xede den lurraldearen gainerako zatiekin interkonektatuko 
liratekeenak, eta b) elkarlaneko gune eta ekimenak, onura partekaturako 
funtsezko elementuak garatu ditzaketenak, Hiri jakin batek ekarri behar duen 
funtsezko elementuari laguntza kritikoa emanez. Adibidez, “barruti bereziak” 
sortzea, herrialde-azpiegiturak eta abar, espazio koopetitiboak ehunduko 
dituztenak.

• Hala, Bilbok, Donostiak eta Gasteizek beren estrategiak garatu zituzten, ez hiri 
funtzional gisa, iraganean bezala, baizik eta hiri oso gisa. 

• Atal honetan aipamen berezia merezi du Bilboren eraldaketak. Jende askok hiria 
birgaitzeko eta eraldatzeko erreferente gisa sortu zuen, eta, esku-hartze zehatz 
baten ondorioz izan balitz bezala aurkeztu ohi da, Guggenheim Bilbao Museoa 
eraikitzea, horrek Bilboko efektua eragin balu bezala sakoneko estrategiari men 
egin gabe.

- Biztanleriaren pisuagatik, kokapen geoestrategikoagatik eta ekonomia-, 
industria- eta finantza-rolengatik, Bilbo-Bizkaia, Bilbo-Euskadi, Bilbo-
Atlantikoko Fatxada, Bilbo-Akitania Berria ardatzen buru eztabaidaezina 
da Bilbo, Hiri-Eskualdea bezalako espazio konbergentean rol koopetitiboa 
jokatzen duen neurrian. Bere muga fisikoetatik kanpo espazio osagarria 
behar du, hirugarrenekiko zerbitzu eta soluzio sinergikoak eskatzen eta 
eskaintzen baititu, hirugarren horiek elkarlaneko sare edo espazio jakin 
batzuen baldintzek hala behartuta, beste garapen batzuk erraztu eta/
edo faboratzen dituzten beste batzuentzako erreferentzia-oinarria da. 
Adibide aipagarriak dira, besteak beste, Bilbo-Errioxa ardoaren munduko 
hiriburuetan, Bilboko Portua, udalaz gaindiko eta eskualdeko azpiegiturak, 
hala nola haren aireportua (Loiun, Bilbotik kanpo), Nazioarteko Erakustazoka, 
BEC (Barakaldon) eta abar.

- Lehen aipatu dugun Guggenheim Bilbao kasuaren adibidea argumentazioaren 
zentzua alderantzikatuz uler daiteke: hiriaren eraldaketa arrakastatsuak 
ahalbidetu zuen, hain zuzen ere, Guggenheim Bilbaoren arrakasta, estrategia 
koopetitiboen ondorio, Solomon Guggenheim Fundaziotik bereiziak, haien 
asmoa Europan eta kanpoan New Yorkeko museistikan duen leku nagusia 
irabaztea baitzen; Bilbo, hiria berritzeko estrategiaren bila, hiria birdefinitu 
eta zaharberritu behar duten espazio zehatzetan jardunez, bere kultura-
azpiegiturako ekipamendu ez-nahikoak indartzeko eta arte-ekonomia-
lurraldea klusterra garatzeko ezagutza eta eragileak indartzeko beharrak 
eraginda, eta Euskadi atzerriko inbertsioa erakarri eta sustatu beharrean, 
etorkizuneko espazioetan talentua garatu, garapen-maila txikiko klusterrak 
sustatu (turismoa), berrikuntza bultzatu, herrialdearen irudi eta kontakizun 
positiboak sustatu (barrurantz eta kanporantz), aberastasuna eta enplegua 
sortzen dituen estrategia batean. Estrategia koopetitiboek, haien lan onak 
eta erabateko osagarritasunak arrakasta ahalbidetu zuten, banakakoa, 
berezia eta partekatua.
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- Prozesu honi hemen erreferentzia egiteko modu sinplifikatu bat Bilbao 25+(1)
era7 jotzea da; haren proiektuen berri emango dugu orain, proiektuaren 
aurretik eta/edo aldi berean egindako ahalegin eraldatzaile ikaragarriaren 
isla direnak. Hogeita bost Proiektu Estrategiko, herrialdearen eraldaketa 
fisikoa (eta edukiena) indartuz (saneamendua, etxea, garapen ekonomikoaren 
sustapena, garraioa eta mugikortasuna, ekintzaileen inkubazio-zentroak, 
mugikortasuna eta kultura- eta turismo-azpiegiturak), esparru orokorra eta 
abian dagoen estrategia indartzeko.

7 Bilbok, Shanghaiko Expoan (2010) gonbidatutako Hiri-Eskualde gisa parte hartu zuenean, Bilbo-Bizkaiak (Bilboko 
Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak), Metropoli Fundazioaren laguntzarekin, Bilbo 25+ aurkeztu zuen, bere 
eraldaketarako 25 proiektu giltzarri bilduz, + ikurrarekin “abian den prozesua” adieraziz, zeinari beste asko gehitu 
beharko zitzaizkion, horietako asko ordurako abian.

1. Erdigune Historikoaren birgaitzea.
2. Portua handitzea. “Kanpoko Abra”.
3. Portua eta itsasadarrean zeharreko industria-
guneak  libre uztea.
4. Bilbao Ría 2000ren garapena. Lankidego 
publiko-pribatua.
5. Itsasadarra garbitzea. Ingurumen-eragiketa 
handia.
6. Bilbo itsasadarraren aurrean. Berritzearen 
eta berrikuntzaren itsasadarra.
7. Zubi zahar eta berriak, hiria lotzen.
8. Bilboko Metroa. Lotura metropolitarra.
9. Aireportua. Kanpo-loturako gunea.
10. Guggenheim Museoa. Eraldaketa-
prozesuaren ikurra.
11. Arte-erakundeak eta museoak (Arte 
Ederren Museoa, BilbaoArte,...). 

12. Abandoibarra.
13. Eraldaketak Zabalgunean.
14. Trenbide-oztopoen ezabaketa.
15. Tranbia berria.
16. Instalazio handiak: Euskalduna, BEC, 
Alondegia, gurutzontzien terminala.
17. Hotel berriak.
18. Bizkaiko Teknologia Parkea.
19. Gizarteratzeko mikro-guneak. Auzoetako 
bizitza garatzen.
20. Bilbo Zaharra.
21. Arkitektura tradizionalaren berreskurapena.
22. Bilbo berriko arkitektura.
23. Artea hirian.
24. Nazioarteko aitortzak.
25. Ezagutzaren iraultza.

Shanghain izan zen 2010eko Expo Unibertsala zela eta, hiri-eskualde berritu baten 
eraketan benetako eragina zuten 25 ekimen edo proiekturen bidez elementu ugari 
jasotzen dituen aldaketa sakona egiteko modu berezia aurkeztu zuen Bilbok.

Azpiegitura jakin bat, proiektu bakartu bat, ikonikoa izanda ere, berrikuntzaren eta 
aldaketa globalaren bihotza dela dioen irudi zabal onartuaren kontra, gizartearen 
zerbitzurako helburu baten zerbitzura zegoen benetako “espazio bakarra eta bereizia” 
zehaztu zuten elkarreraginen kate estrategikoki koherente batetik dator eraldaketa 
oro. Apustu estrategiko bat, bere historia eta funtsarekin identifikatua, islatzeko aukera 
ematen duen Bilbo-Shanghai 25+ren kasu bat da hau, ahalegin kolektibo konplexu, 
jasangarri eta planifikatua barne duela.

Eraldaketaren oinarrizko 25 ekimenak zerrenda honetan biltzen dira:

25+ BILBAO-BIZKAIA

25 ARIKETA  25 URTETAN • HIRI PROIEKTU 1
Bilboko ikuspegi adimendun batean integratutako Hiri 
Iraultza proiektu multzo zabal baten emaitza da.

Guggenheim Museoa Hiri Proiektu berriaren 
eraldaketaren eta ikusgarritasunaren sinbolo bihurtu 
zen.
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C) Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza estrategia batean inbertsio intentsiboa, 
elkarri lotutako oinarri erakundearteko eta publiko-pribatu batean aplikatua, arlo, 
diziplina eta aurrekontu guztiak eredu koherente batean sartuko dituena, une 
horretan abian den “Ekonomia Berriarekin” lerrokatua, Herriarentzako eta Hiri-
Eskualdearentzako industria-politika bultzatzen duena. 

1.4. Estrategikoa: Azpiegitura biguna eta konektibitatea

HARD azpiegitura berebiziko garrantzikoa izanik, kulturari, balioei, inklusioari, 
talentuari, prestakuntzari, hezkuntzari, konektibitateari eta enplegu- eta 
ongizate-iturri berrietarako sarbide berritzaileari lotutako edukiek eratu dute 
SOFTa, Bilbo-Bizkaia-Euskadiko estrategien bektorea.

Hona hemen, laburbilduta, garatu diren ildo estrategiko nagusiak:

• Digitalizazio eta alfabetatze teknologiko zabala, sarbide unibertsala 
ahalbidetuz (IT4 ALL, PCak eskolan, SPRITEL eremu publikoan Interneten 
sartzeko, mikroelektronikan eta informazio-sistemetan sartzeko –IMI–, 
CONNECT, KZ-GUNE –IKTetarako prestakuntza eta sarbiderako zentroen 
sarea eskualde guztietan, BIZKAITIK– tokiko administrazioentzat eta 
herriaren %100arentzat eta informazioaren gizarterako Fundazioa). Adibide 
guztiak prozesu estrategiko oso batean txertatuak, eta prozesu horrek bere 
etorkizunaz jabetzeko ezinbesteko ezagutza parte-hartzailea ekarri du. 
Berrikuntza soziala, teknologiaz haraindiko espektro eraldatzailea, jarduera-
eremu guztietan lankidetza-guneak bilatzeko giza aurpegia duena, izan da 
eremu eraldatzaile hori eraikitzeko jarduera estrategiko orotan eragina izan 
duen funtsezko izerdia. Izan ere, eremu horren zerbitzura sortu dira eragile eta 
tresna bideratzaile guztiak.

• Nahiz eta ez den azpimarratu nahi zeregin nabarmena izan duen tresnarik, 
merezi du gogora ekartzea tresna publiko/pribatu baten sorrera, hasieran 
kalitatea, kontzeptua eta aplikazio praktikoa enpresa-ehunetara eta 
Administrazio publikoetara eramateko gauzatua, proposatutako aldaketa 
etengabea sustatzeko, Euskalit, zeina bere garapen propioak eraman zuen, 
pixkanaka, osasun-erakundeen, hezkuntza-erakundeen, ongizate-erakundeen 
eta gizarte-zerbitzuen mundura... prestatzaileak prestatuz, aldaketa-espazioak 
protokolizatuz eta prozesu geldiezinean konplizitateak eraikiz.

• Kalitatearen aldeko mugimendua (eragile publiko eta pribatuak), ezagutza 
zabalduz, prestatuz eta kalitatea ziurtatuz maila guztietan. Administrazio 
publikoak arrazionalizatzea eta modernizatzea maila guztietan, zerbitzari 
publikoen eta gobernuaren jarduera guztietan kultura eta jarrera ekintzailea 
sortuz, teknologiatik harago joateko asmoz, eta Gizarteari zerbitzua emateko 
espiritua nabarmenduz, prestakuntza pertsonalaren eta kolektiboaren 
aurrerapenarena, administrazioaren hurrenez hurreneko eskaera aldakorren 
aurrean, eta dagokion zerbitzu publikora etengabe egokitzeko ahalegin 
bultzatzaileak eragiteko asmoarekin.

• Berdintasunaren eta inklusibitatearen arloan etengabeko aurrerapenak 
egin dira, politika aitzindari eta ausartetatik abiatuta; esaterako, garai batean 
soldata soziala ezarri zen, bizitza duin baterako askitzat jotzeko moduko 
errentarik gabeko jendearentzat, eta oinarrizko beharrak ase ziren. Aldaketa 
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ekonomiko bakar bat ere ezin zen gauzatu aldez aurreko ongizate-sare sozialik 
gabe, bazterketa edo herrialdearen asmoekiko atxikimendurik eza saihesteko 
ahalegin etengabean.

• Arkitektura fiskal eta kontribuzio-erlazio etengabea. Administrazioa, diseinua, 
kontrola, funtsezko bultzatzaile batean oinarritua: “zergak proiektu jasangarri 
baterako, eta ez soilik gobernuarentzat dirua biltzeko”. Pertsonek zerga 
prozesuan parte hartu behar dute, gure ikuspegia eta etorkizuna finantzatzeko 
nola eta zer behar dugun ulertuta. Berariazko ekimen eta programetatik 
harago, SOFT Connectivity-ren ahalegin estrategikoa mugimendu sozial 
batean oinarritu da. Kapital soziala etengabe indartzen ari da “eskuratze-
helburu” baterantz, pertsonek beren etorkizuna eraikitzeko konpromisoa har 
dezaten. Horrek azaltzen du abian den prozesu berritzailea. Amaitu gabeko 
prozesua, egunero birdefinitzeko nola erreformatu, zer erreformatu, bai eta 
beharrezko lurra eta konektibitate biguna ere.

• Gutxieneko laguntza-errenta jasotzeko eta gizarteratzeko aukera unibertsala. 
Euskadi izan zen Espainiako lehen gobernua eta Europako aitzindarietako bat 
soldata sozial hori sartzen.

• Zientzia-Teknologia Sarea. Zentro Teknologikoak, Oinarrizko Ikerketa Sarea, 
Bikaintasun Sarea. 8.000 ikertzaile baino gehiago sarean, estrategia koordinatu 
batean.

• Berrikuntza sozialeko programa zabalak, Herrialde osoan aliantza 
berritzaileetarako ad hoc tresnak dituztenak (INNOBASQUE) 
“BERRIKUNTZAREN KULTURA” SORTU ETA ZABALTZEKO. Kultura-
azpiegiturek eta haien funtsezko edukiek eta bereizgarriek berezitasun 
nabarmena dakarte egindako apustuetan. Kultura-azpiegiturak, haien 
prestakuntza- eta hezkuntza-edukiak, gizarte-kapitala, ezagutza eta sorkuntza-
gaitasuna sortzeko gaitasuna, espiritu irekia, ikuspegi berriak bilatzeko eta 
esploratzeko kritikoa, askotariko jarreren sortzaile, eta, horrez gain, jarduera 
ekonomikoa eta enplegagarritasuna sortzeko gaitasuna, aldaketa eta portaera 
sozial berriez gain, horien garrantzia alde batera utzita (izugarria, estrategia argi 
bati erantzuten dionean, esku-hartzea benetako aktibo estrategiko bihurtuz, 
espazio publikoa eta haren erabilera eta gozamena birsortuz, bai eta kultura-
ondarea berreskuratzea eta hura garatzeko trakzio-efektua ere) funtsezkoak 
dira euskal kasua ulertzeko.

Azpiegitura horiek nazioarteko sareen sareetan txertatzeak, balio eta 
elementu osagarriak partekatuz, aukera ematen du sorkuntza-trukerako, 
jakintza etengabe eskualdatzeko, une bakoitzeko ikaskuntza berritzaile eta 
desafiatzailerako. Bilbo-Euskadik asko ikasi du talentua eta gobernantza-
ereduak partekatze horretatik, eta bere estrategiaren zerbitzura dauden 
aktiboak eta azpiegiturak lortzen jakin du. Museoak, Biltzarren eta Musikaren 
Jauregiak, dantzako eta arte plastikoetako Goi Mailako Eskolak eta, jakina, 
Musikakoak, liburutegiak, sormen-espazioak, edukien enpresak eta gero eta 
sormen-industria handiagoa ekarpen paregabeak dira, egindako eraldaketaren 
ukiezinean, soft-ean, eta adimendunean daudenak.

• Nortasuna, hizkuntza bizia, kultura, humanismoa... Hirien DNA horren parte 
dira. Identifikatzea eta zehaztea zaila da, baina, hala ere, portaera, prozesu eta 
ahalmen-konpromiso eraldatzailean dago. 
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Estrategia eraldatzaile “oso” baten azpian dauden kausak eta palankak 
azaltzen direnean, garapen berezia ahalbidetu duen giza kapitalaren eta 
kapital sozialaren funtsezko balioa nabarmentzen dute ahots askok. Betiere, 
elkarlaneko portaera eta jarrerak baldintzatzen dituen funtsezko elementu 
gisa ulertuta, herri-kulturaren funtsean errotuta, talde desberdinen eta 
gizarte-kohesioaren arteko lankidetza-ekonomiaren eremuetara zabalduta, 
bai eta identitate edo “DNA” horren elementu bereizgarritzat ere; identitate 
edo “DNA” hori, ikusezina, funtzionamendu-espiritu eta -asmoan sortzen da, 
eta horrek egiturak, antolakuntza-ereduak, gobernantza-ereduak eta ad hoc 
erakundeak blaitzen ditu.

• Euskadiren kasuan, bere Hiri-Eskualde oinarria, Bilbo-Bizkaia-Euskadi, 
ezin da ahaztu euskara berreskuratzeko, normalizatzeko eta erabiltzeko 
ahalegin berezia (eta emaitza bikainak), funtsezkoa gauzatu den estrategian. 
Hasierako apustua eta ahalegina izaera koofiziala ematea izan bazen, 
hizkuntzaren ahultasun handiko eta erabilera urriko uneetan, besteak beste, 
diktaduraren gau iluneko debekuaren ondorioz, apustu bereizgarri argia 
da, hura eguneroko bizitzan txertatuz, hezkuntza-maila eta espezialitate 
guztietan, konplexuak izanagatik ere, hezkuntza-sistema osoan normalizatuta, 
eta pixkanaka aurrera eginez komunikabideetan, politika instituzionalean eta 
administrazio publikoetan. Gizarte elebiduna, pixkanaka bere aberastasun eta 
balio paregabea naturaltasun osoz bereganatuz doana. Gizarte elebiduna, bere 
hizkuntzaz eta oinarri garrantzitsuaz, eleaniztasunaz eta lehen mailako balioez 
harro dagoena hurrengo ibilbideetarako.

• Euskararen berreskurapena, normalizazioa

Marko estrategiko honetan ezin da ahaztu euskararen berreskurapenean eta 
normalizazioan egindako ahalegin berezia, haren erabilera eta hasitako espazio 
berriaren eraketan duen funtsezko rola.

Elebitasun ofiziala, gaztelania-euskara, emateko eta onartzeko hasierako 
apustua, ondorio guztiekin, apustu bereizgarria bada, hura eguneroko bizitzan, 
hezkuntza-sistemaren maila guztietan, lan-munduan, komunikabideetan, 
administrazio publikoan eta, oro har, bizitzan erabat txertatzeko egindako 
lanak lehen mailako espazio bereizgarria markatzen du. Gizarte elebiduna, bere 
oinarrizko hizkuntzez, hizkuntza garrantzitsuez, eleaniztasunaz eta hurrengo 
ibilbideetarako lehen mailako balioez harro dagoena.
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Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko profesionalek 
egindako prospektiba-ariketaren arabera, zentzuzkoa da esatea 2036an 
euskal biztanleen erdiak jakingo duela eta erabili ahal izango duela euskara.

2016ko inkesta soziolinguistikoko datuek hizkuntza-gaitasun hori ematen 
zioten Euskadiko gizonen eta emakumeen % 33,9ri.

Hogei urtean hogei puntuko alde hori euskaldunen kopurua nabarmen 
handitu izanaren isla da, diktadura frankistaren azken urteetatik aurrera 
euskara biziberritzeko prozesua hasi zenetik gora egin baitu.

1979ko Gernikako Estatutua onartzea, hezkuntza-sisteman euskarazko 
irakaskuntza mailaz maila ezartzea, familietan modu natural eta kontzientean 
gertatzen den transmisioa eta pertsona helduen euskalduntzea izan dira, 
hurrenez hurren, euskal hiztunen hazkundea eragin duten eta, pixkanaka, 
gure herriko jardueretan euskararen presentzia agerian utzi duten palanka 
nagusietako batzuk. Beraz, arrazoizkoa da esatea faktore horiek eta 
beste batzuk mantentzen badira euskaraz komunikatu ahal izango duten 
pertsonen kopurua biztanleen erdira iritsiko dela hurrengo hogeita hamar 
urteen denbora-horizontean.

Komunitate batean dauden hizkuntzen bilakaerak lotura estua du bertako 
biztanleen inguruabarrekin. Testuinguru soziala eta linguistikoa, norberaren 
hizkuntzaren estandarizazioa, bulkada politikoa, hezkuntza-, lanbide- 
eta unibertsitate-munduan duen ezarpena, esparru sozioekonomikoan 
eta komunikabideetan duen presentzia edo gizarte-, kultura-, kirol- eta 
aisialdi-jardueretan duen erabilera funtsezkoak dira hizkuntza bat erabili 
eta garatzeko. Errealitate hori are nabarmenagoa da euskararen kasuan, 
gure lurraldean bakarrik hitz egiten den hizkuntza baita (eta modu 
murriztuan, euskal diasporan eta nazioarteko eremu akademiko-linguistiko 
mugatu batzuetan), eta 800 mila hiztun baino gehixeago ditu. Aipatutako 
politiken bultzada etengabeak lagundu du azken mende erdian euskararen 
normalizazio progresiboa, administrazio publikoek hainbat hamarkadatan 
euskararekiko ezarri zituzten utzikeria- eta debeku-politiken ondoren. 
Beraz, ondoriozta daiteke aldagai horiek orekatuta mantentzeak, 
gizartearen gehiengoaren borondatea errespetatzen duen testuinguru 
demokratiko batean, non herritar orok aukeratzen duen hizkuntza 
erabiltzeko eta horretan arreta jasotzeko duen eskubidea bermatzen baita, 
euskara, gaztelaniarekin batera, gero eta gizon eta emakume euskal herritar 
gehiagoren hizkuntza izatea erraztuko duela.

Gizarte elebidun bat lortzeko helburua, non herritarrak gure erkidegoko bi 
hizkuntza ofizialak, gehi bere lanbide- edo bizi-jarduera garatzeko behar 
dituenak, ezagutu eta erabili ahal izango dituen, helburu partekatua izan da 

EUSKARA: BERRESKURAPENA  
ETA NORMALIZAZIOA

HIZKUNTZA-HARROTASUNA  
ETA ELEBITASUN OREKATUA



-51-Bilbao-Bizkaia-Basque Country

eta da euskal gizartean, zeina, 1982an Euskararen Erabilera Normalizatzeko 
Legea onartu zenetik, elebitasun orekatua lortzeko bidean aurrera egiten 
ari den, aberastasun gisa hartuz gure bizitza garatuko dugun errealitate 
eleaniztuna.

Era berean, zentzuzkoa da pentsatzea euskara berreskuratzeko eta 
zabaltzeko prozesu hori Euskal Herriko beste lurraldeetan ere berdin 
gertatuko dela, beste erritmo batean bada ere, bai Nafarroako Foru 
Komunitatean bai Iparraldeko Mankomunitatean.

Zalantzarik gabe, berrikuntza sozial eta kulturaleko kasu nabarmen bat 
da, gure gizartea protagonista duena, eta aztertzeko eta erreferentziazko 
eredua izan da eta da hizkuntza ez-hegemonikoak dituzten eta horien 
desagerpena saihesteko asmoa duten beste erkidego batzuentzat.

Gutxiengoa izan ziren, foruen abolizioa ekarri zuten XIX. mendeko krisi 
politikoen ondoren, euskarak iraun zezakeela uste izan zutenak. Are gutxiago 
gerra zibilaren ondoren eta diktadura frankistaren garaian horren alde egin 
zutenak. Garai hartako euskal gizarteak aldaketa-prozesu sakona bizi izan 
zuen, aldaketa sozioekonomikoaren eta migrazio-mugimendu indartsuen 
ondorioz, eta 1979ra arte ez zituen izan hizkuntzaren berreskurapena 
bultzatzeko beharrezko baliabide politikoak, baina bai instituzioez besteko 
kultura- eta gizarte-ekimen garrantzitsu bat. Koldo Mitxelenak idatzi 
zuen euskararen benetako miraria ez zela haren jatorria, XX. mendera 
arte bizirik heldu izana baizik. Zalantzarik gabe, haren biziraupenaren 
arrazoi nagusia da une oro, baita azkenaldian ere, euskarak komunikazio-
hizkuntza gisa balio izan dien gizon- eta emakume-komunitate bat egon 
dela, bai, baina, horrez gain, komunitate horrek euskararen erabilera eta 
transmisioa ahalbidetu duen sentimendu bati, harrotasun bati, bizirik 
eutsi diola. Hizkuntza- eta nortasun-harrotasun horrek irauten duen 
eta espiritu kolektiboak eta komunitarioak espiritu hori mantentzen eta 
elikatzen jarraitzen duen heinean; ekintza eraldatzaile hori norberaren 
eta besteen onarpenak, haren erabilgarritasunak eta kalitatezko edukiak 
eta komunikazioa sortzeko gaitasunak bultzatzen duten heinean, eta bere 
etorkizunarekin konprometitutako komunitate baten bultzada eraldatzailea 
jasotzen duen heinean, euskararen biziraupena ziurtatuta egongo da eta 
gure nortasun kulturala izaten jarraituko du.

Europan mintzatutako hizkuntzarik zaharrena biziberritzeko prozesuak 
eraldaketa sozialeko eta aurrerapeneko ariketa baten protagonista izatea 
ahalbidetu digu munduan. Hizkuntza txiki eta ez-hegemoniko bati bultzada 
emateak gizarte inklusibo eta berritzaileagoa eraikitzen lagunduko digu.

Iturria: Bingen Zupiria. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua. 2021eko 
udazkena.
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2. Barne-balioaren ko-sormen prozesua

Bilboko kasuan, funtsezko ikasgai bat da Balioaren Ko-sormenerako estrategia 
abian jarri izana, Hiri-Eskualdetik eta Hiri-Eskualderako.

Nazioarteko konektibitatea, modernizazio ekonomikoa eta haren konpromiso 
Glokala, talentua erakartzea, ekonomia lehiakorra sortzea dira euskal 
herritarrentzako eta euskal gizartearentzako lehentasunezko zerbitzuak. 
Ahaleginaren helburua ez da hiria kanpokoen gozamen, plazer edo mirespenerako 
eraldatzea, baizik eta lehiakortasun inklusiboa eta jasangarria hobetzeko, eragile 
ekonomikoen eta, batez ere, bertan bizi diren euskal herritarren ongizatearen 
zerbitzura, bizigarri eta gozagarri izan dadin, eta, hartara, partaide izatearen 
sentimendua handitu dadin. Honako hau da galdera nagusia: Zer estrategiatarako? 
Zein Hiri-Eskualde modalitatetarako? Zergatik erreformak egiteko ahalegina?

Azken finean, Balioaren KO-SORMEN prozesu bat zutabe giltzarri batzuetan 
oinarrituta:

1. Ikuspegi partekatu bat, epe luzekoa, askotariko estrategien gainean ezarritako 
lidergo publikoko baten pean, kudeaketarako, finantzaketarako eta etengabeko 
ebaluaziorako tresna espezifikoak.

2. Elkarte Publiko-Publikoak eta Publiko-Pribatuak, ondasun partekagarri 
baterako aliantza koopetitiboak sortuz.

3. Lehiakortasun- eta ongizate-eremu bat sortzeko prozesua modu integratuan 
zuzentzen duen bektore sozioekonomikoa.

4. Autogobernua. Geure etorkizunaz jabetzea eta hori posible egiten duten 
estrategia, tresna eta baliabideez hornitzea.

3. Bilbo-Bizkaia-Basque Country-tik ikasten?

Bada munduko beste hiri batzuetan aplikatzeko modukoa den zerbait diferentea 
Bilbo-Bizkaia-Euskadiren narratiban? BAI.

“BILBOren ERALDAKETA”ren hasierara itzultzen bagara, manufaktura-portuetako 
hiri zahar bat ikusiko dugu, garapen ebolutiboa duten beste hiri batzuen antzekoa. 
Industria elkartuen kate erlazionatu eta historiko batetik abiatzen da, kokapen 
geografiko estrategikotik, hasierako merkataritza-beharretatik, nabigazioaren 
aurreko itsas industrietatik, kanpoko ekonomiatik eta manufaktura-industria 
tradizionalek ematen zuten abantaila konparatibotik. Garai arrakastatsuak 
ikus ditzakegu, ondoren krisi komun sakon batera jotzen. Antzeko ikuspuntuak 
aurkitu ditzakegu krisi hori gainditzeko, baita aktore berberekin ere (metodoak, 
aholkulariak, ekimenak, kokapen anitzeko enpresak...), baina gutxi batzuek baino 
ez dute arrakasta. Zergatik?: “norberaren nortasun, kultura eta beharrekin bat 
datorren balio bakarreko proposamena ko-sortzea”. Bide luzea lehiakortasuneko 
Hiri-Eskualde baterantz.

Bilbo-BIZKAIA-Basque Countryk bere krisia onartu zuten, bide berri (bakar) 
baten beharra ulertu zuten, beren balio-proposamena birdefinitu zuten, mundu 
aldakorrari konektibitate-bide bat egin zioten, eta joera berriak beren indargune 
eta kulturetan islatu zituzten, besteengandik ikasiz, baina inolako eredurik 
kopiatu gabe, elkarte iraunkor publiko-pribatu baten buru izanik, baliabideak 
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esleituz eta markoak eta ibilbide- eta denbora-orriak emanez. Estrategia 
hori eredu integral eta oso batean oinarritu zen, garaiko politika ekonomiko, 
instituzional eta sozialen bidez ez soilik definitua, baizik eta baita ezarria ere, 
bere gobernantza-tresnak birdefinituz. “Euskal Eredua” deritzon hau ahalegin eta 
konpromiso iraunkorrarekin eraiki da prozesu luze batean (40 urte) eta mundu 
guztiak daki, definizioz, Hirien eta Eskualdeen lehiakortasuna amaitu gabeko 
bidea dela. Eskaera berriak, behar berriak, eragile berriak, helburu berriak 
etorriko dira. Eta ad hoc garatutako estrategiak une oro ezarri behar dira.

4.1.2. Ibilbide luzea hamaika konplizitate ehunduz, ikasiz, bestelako abantaila 
sortuz, “giza garapen jasangarriaren euskal eredua” sortuz elkarrekin, 
lehiakortasun solidario eta inklusiboan..

Mundu akademikoak estrategiak, aplikazio-denborak eta politiken intentsitate 
handiagoko edo txikiagoko uneak disekzionatzeko joera dauka, bai eta 
urteetan zehar gauzen irteera-puntutik gaur egungo egoerara eraman gaituzten 
metodologiak, praktikak eta erabakietan eragina izango luketen (horiek hobetuko 
lituzketen) a posteriori egindako gomendio kontzeptualak ere.

Lankide askorekin etengabe izaten ditudan elkarrizketek edo eztabaidek 
desadostasunera naramate, funtsezkoan baino gehiago ñabarduretan, gure 
eraldaketako 40 urteetan izandako ibilbideari buruz. Oro har, fase eta aldi 
bereizgarriak zehaztu behar direla azpimarratzen dute, jarraitutako estrategia, 
adibidez, hasierako puntuan, salbamendu eta berregituratze “esklusibo eta 
baztertzailekoa” izan balitz bezala, beste une batean, azkenean, berrikuntzari eta 
teknologiari, eta, geroago, ezagutzaren munduari, garrantzia ematearen aldeko 
apustua egin balitz bezala, eta, gaur egungo metodologia eta praktiken argitan, 
“goitik behera egin eta iritsi ziren” prozesu eta planak kritikagarriak izango 
liratekeela diote, eta, horren ondorioz, parte-hartze mugatua egongo litzatekeela, 
eta “guztion” prozesua nahitaez alderantzikatu beharko litzatekeela, baina nik diot 
honaino ekarri gaituen estrategiak, etapa eta une oro, ahalik eta oro-hartzaileena 
izatea bilatu zuela, eta etapa guztietan, modu batera edo bestera, posible egingo 
zuten elementu guztien gainean jardun zela. Elkarreragin- eta partaidetza-maila 
une bakoitzeko giroak eta testuinguruak, eragileen balizko inplikazio-mailak, haien 
borondate partikularrek eta konfiantza sortzaileak zehazten dute. Nolanahi ere, 
erabaki behar duenaren erantzukizuna ezin da inola ere eskuordetu edo ezin zaio 
hari uko egin, eta une bakoitzean jardun behar du, egoeraren, beharren, eskaera 
sozialen eta denon ongiak bilatutako arrisku-aukeren arabera. Era berean, “parte-
hartze konprometitu aktiboa gauza bat da eta egote pasibo-informatiboa beste bat”.

Etorkizunari aurre egiteko oinarri ditugun indarguneak ez dira kasualitatearen 
ondorio, baizik eta ahalegin kolektibo baten fruitu (askotan, parte-hartze eta 
konpromiso mugatukoa), zeinak denborei erantzuten, aldaketei aurrea hartzen 
eta, funtsean, orientazio koherente eta iraunkorra mantentzen jakin duen.

Hala, Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutuak argitaratu berri duen 
ikerketa-dokumentu batera joz, “2008-2020 Lehiakortasun inklusiborako epe 
luzeko industria-estrategia”  aztertuz, Kevin Morgan irakaslearen tutoretzaren 
eta metodologiaren pean, eta Europar Batasunak monitorizatu eta proposatutako 
“arrakasta-kasu” batzuen esparruan, honako hau esaten da: “Euskal Autonomia 
Erkidegoa munduko eskualde gutxietako bat da harrotasunez aldarrikatu dezakeena 
industria- eta lurralde-estrategia sendo, arrakastatsu, ardaztua eta jasangarria 

8 “Estrategia regional a largo plazo para una competitividad inclusiva: El caso País Vasco, 2008-2020”
Orkestra-IVC 2021/05 • Mari Jose Aranguren, Mikel Navarro, James Ralph Wilson, Edurne Magro, Patricia Canto, 
Jesús María Valdaliso
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eraiki duela hainbat hamarkadatan. Estrategia hori erresilientea, jasangarria 
eta arrakastatsua izan da finantza-krisien gainean nabigatzen, eta etengabeko 
hobekuntzak eragin ditu emaitzetan eta politika ekonomiko eta sozialetan. Estrategia 
horrek lehiakortasun inklusiboaren abangoardian jarraitzen du, eta erreferente argia 
da munduan zehar beste eskualde batzuek ikas dezaten”.

Azpimarratzekoa da dokumentu honen eta Europar Batasuneko enkarguaren 
helburua dela Europako eskualdeak beren etorkizuneko apustuak industria-
estrategien eta espezializazio adimenduneko estrategien proposamenetik 
birdefinitzera animatzen dituzten balizko apustuen bidea erraztea. Europako 
Batasunak oinarri ezinbesteko gisa exijitzen ditu estrategia horiek, eraldaketa- eta 
partaidetza-prozesuei ekiteko espero diren Europako funtsetan; ondorengo atal 
batean landuko ditugu funts horiek.

Txosten horrek honako taula honetan laburbiltzen du aipatutako estrategia:

EUSKADIKO ESTRATEGIAREN LABURPENA  
(2008-2020)

ZERTARAKO?
LEHIAKORTASUN INKLUSIBOA  

Berrikuntzan eta parte-hartzean oinarritua

NORK ETA 
NOLA?

POSIZIONA-
MENDUAREN 
HOBEKUNTZA ETA 
KANPOKO GOBER-
NANTZA
EBeko posiziona-
mendua barne

BARNE 
GOBERNANTZAREN 
HOBEKUNTZA
Sailartekoa eta 
erakundeartekoa

LIDERGO 
BANATUAGOA
Helize 
hirukoitzaren 
parte-hartzea

ESTRATEGIA ESTATIKO 
BATETIK ESTRATEGIA 
BIZI BATERA
Ebaluazioa erabakiak 
hartzeko eta ikasteko 
mekanismo gisa

ESPEZIALIZAZIOA AKTIBOAK AKTOREAK

ZER?

IKT eta TRL altuen 
azpiegiturak

Hezkuntzako eta 
eskumenen ekosistema 
industriarekin 
lerrokatutako 

RVCTIaren 
berrantolaketa 
(berrikuntza ez 
teknologikoaren 
beharraren aitormena)

Sektore publikoa 
eta tokiko 
instituzionalizazioa 
heltzea

Tarteko 
antolakundeak 
(klusterrak, ekimen 
publiko-pribatuak)

Enpresa-talde handien 
ainguraketa eta 
enpresa txikiari arreta

Unibertsitate-
ikerkuntzaren 
industriaren 
beharrekin 
lerrokatzea eta arreta 
I+Gean oinarritzen ez 
den berrikuntzari LH 
eta KIBSek zentroen 
bitartez

Eraldaketa 
produktiboa indargune 
zientifiko, teknologiko 
eta industrialetatik 
abiatuta

Aukera-nitxo osagarri 
eta transbertsalak

• 3 lehentasun 
estrategikoa

• Manufaktura 
aurreratua

• Energia
• Biozientziak-

Osasuna
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Laburpen exekutiboan, honako hauek nabarmentzen ditu: “eraldatze-prozesu 
nabarmena, kalitatearen hazkundea Europako per capita BPGaren tasarik onenetako 
batekin, pobrezia-arriskuan edo gizarte-bazterketako arriskuan dagoen biztanleriaren 
ehuneko txikiena”. Ezaugarri bereizgarriak laburbiltzen ditu, munduko finantza-krisiei 
eta atzeraldi ekonomikoari aurre egiteko eta horiek gainditzeko aukera eman zutenak, 
erresilientzia eta etengabeko hobekuntzak sortuz emaitza ekonomiko eta sozialetan. 
Nabarmentzekoak: 

• Lehentasun estrategikoen eta aukera-hobien aldeko apustua, espezializazio 
adimenduneko estrategia esplizitu baten bidez.

• Zientziako, Teknologiako eta Berrikuntzako Euskal Sarea berrantolatzea eta 
gaitasunen ekosistema industria-beharrekin lerrokatzea.

• Fokua berrikuntza ez-teknologikorantz bideratzea, teknologiaren osagarri gisa.

• Gobernantza-mekanismoak hobetzea, eskualdeen arteko lidergo-modu 
banatuagoak bultzatzeko eta kanpo-konektibitatea hobetzeko.

Zalantzarik gabe, ospe handia nazioartean, ildo horretatik mundu osoan zabaltzen 
ari dena, enpresa-, ikasketa- eta gobernu-liderren eskutik. Estrategia, Lehiakortasuna 
eta Giza Garapen inklusiboak beren fokua ezarri eta egindako ibilbidea eta lortutako 
emaitzak positiboki baloratzen dituzte.

“Euskadirako espezializazio adimenduneko estrategia” bat, 2021 honetan 
argitaratutako azken formulazioan, COVID-19 pandemiaren osteko bultzada 
eraldatzaile berrien atarian, taula honetan jaso duguna:

Liburuan zehar lagunduko digun eskema adierazgarria, 2050erako lehentasunezko bidean etorkizuneko ildoak ere markatuko 
dituena.

GAITASUN ENPRESARIALAK

INDUSTRIA 
ADIMENDUNA

ENERGIA 
GARBIAGOAKOSASUN PER- 

TSONALIZATUA

• Elikadura osasuntsua

• Ekoberrikuntza

• Hiri jasangarriak

• Euskadi Sortzailea

GAITASUN 
ZIENTIFIKO-
TEKNOLOGIKOAK

EUSKADI ETA BERE ESPEZIALIZAZIO ADIMENDUNA. 
ESKUALDE-ESTRATEGIA BAT ALDI HONETARAKO

RIS3: EUSKADI 2030 ESKUALDE-ESTRATEGIA ADIMENDUNA 

3 TRANTSIZIO:
•TEKNOLOGIKO-DIGITALA +
ENERGETIKO-KLIMATIKOA +
SOZIAL ETA SANITARIOA
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4.1.3. Eta nola iritsi gara honaino? Esperotako lehiakortasunera bidaiatu dugu

Orain arte esan dudan bezala, geure garapen-estrategia propioa eskuratzeko 
apustua, hasierako krisi-egoera bat gainditzeko erronka desafiatzailearekiko 
konpromisoa hartuz, baita oparotasun-etorkizuna eskuratzekoa ere, moldatzen 
joan da denboran zehar.

Denboraren poderioz “Lehiakortasunaren, Ongizatearen, Giza Garapen 
inklusiboaren Eredua” deitu dugunerantz egin dugun bidaia etengabeko 
ikaskuntzatik abiatuta egin da, hainbat tresna sortzeko proposamenak egin 
ditugu, aliantzak eta konplizitateak eta lana eta ahalegina ehundu, zailtasunei 
aurre eginez, arriskuak geure gain hartuz eta gure gizartearen zerbitzura dagoen 
borondate eraldatzaile zorrotza onartuz. 

Bilbo-Bizkaia-Euskadi gure lurraldeak bere biztanleekin historian zehar egin 
zuen bezala, desafioak aukera bihurtuz, haien eskariei konponbideak bilatzeko 
ilusioz, elkarte-ekimen eta konponbide partekagarri ugari esperimentatuz, 
berritzaile eta aitzindariak, mundua behatuz eta etxera ideiak eta bidaideak 
ekarriz, bide ezezagun harrigarriak zeharkatzeko, egindako bidaia etengabeak 
“estrategia koherente” bat eratu duten aldaketa, elementu eta plan progresiboak 
bereganatzen jakin du.

Deskribatu dugun moduan, 1980ko hasierako egoerak, une oro bezala, 
konplexua eta aldi berean zirraragarria izanik, eragin zuen apustu horri ekiteko 
pribilegioa izan genuenok, interpretatuz (gure analisien indarragatik, eta gure 
nahiak eta ametsak posible egiteko borondateagatik) munduko ekonomiaren 
egoera, aldaketa-joera nagusiak eta euskal ekonomian izan zezaketen eragina 
azalduko luketen gako nagusiak (“Munduko ekonomiak erakusten ziguna”), 
tematzea orduan garai hartan “Gure ekonomia eta gure Herrialdea modernizatu eta 
nazioartekotzeko estrategia” deitzen geniona definitzen, zentzua ematen saiatuz 
jokalari berriek (Estatuak, hiri-eskualdeak, lurraldeak…) joka zezaketen rolari, 
rol horretan gure Herrialde txikiak, Hiri-Eskualde ezaugarriekin, subnazional 
eta Pirinioen bi aldeetako egituratu gabeko espazio artean ere, ko-protagonista 
papera har zezakeelarik, eta bere gizarteari oparotasunezko etorkizuna eskaini. 
Estrategia arrakastatsua lantzeko esparrua eta tresna desiragarriak ere behar 
genituen. Paradigma berriek sortuko zituzten beharren eta indarrean dagoen 
esparru ekonomikoaren artean (edukiak, eskumenak, garapen potentzialak) 
zegoen gap-a identifikatu genuen, eta, horrekin batera, estrategia-herrialde 
propio bat, bereziki gure gizarteak eskatuko zituen ekimen eta faktore edo 
bektore kritikoei begira, haren ongizate eta garapen nahiei. Ezinezkoa da bidaia 
hori, gizarte osoaren lankidetza-eskaerari erantzunez, bere erantzukizun-
puntu guztietatik, posible egin duten milaka pertsonen lan nekagarri eta aparta 
adieraztea. Sekulako lan korala!

Lehenengo bosturtekoak gainditu gabeko behar eta arazo ugariei banan-banan 
erantzutea exijitu zuen, eta, aldi berean, etorkizuneko egituraketa baten oinarri 
minimoak ezarri behar izan ziren. Gure gaitasun industrial eta enpresarialen 
erorketa eragotzi, banan-banan, eta, ahal zen neurrian, etorkizuneko lehen 
ildoak eta espazioak zehazten saiatu. Instituzio-esparruen sorreran aberatsa 
den aldia, foru-ogasun propioak abian jarri, berreskuratutako ekonomia-ituna 
bere gain hartuz; euskal osasun publikoaren eta gizarte-zerbitzuen etorkizuneko 
plangintza egin; oinarrizko azpiegitura ezinbestekoak eraiki; Administrazio 
Publiko ezezagun bat; oinarri teknologiko bat sortu; berraurkitu –modu 
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leunean esatearren– Unibertsitate publiko bat; enpresaburuaren konfiantza 
eta gutxieneko babes sindikala irabazi; kanporako irekiera lotsatia; diasporaren 
papera berraurkitu eta onartu, eta abar.

Geroago, Eusko Jaurlaritzaren bultzadapean, ezinbestekotzat jo zen urrats bat 
gehiago ematea eta estrategia egituratuago bat birdefinitzea, eta, gure asmora 
egokitzeaz gain, gure nahiei, printzipioei eta izateko arrazoiari erantzuna emango 
ziona, gure autogobernu-asmo argietatik abiatuta eta gure tamainaz, grinaz eta 
irteera-ateaz erabat jabetuta.

Bidelagun bat topatzea, zeinaren ideia eta lanetan erantzun berriak jaso orduan 
“ekonomia berria” deitzen genionaren aurrean, beha zitezkeen seinale berrien 
artean berrorientatzeko, gure “Abantaila Lehiakorra” aztertzeko aukera9. 
Handik aurrera, denboran zehar, mundu aldakor baten aberastasunaz ikasi dugu 
elkarrekin (bi norabideetan). Euskal estrategia eragile ugariz, erreferente berriez 
eta ezin konta ahala ekarpenez hornitu da, gure ibilbidea indartuz eta moldatuz, 
era guztietako erronkei, oldar ekonomiko sozial berriei erantzunez.

1. Lehiakortasuna eta Oparotasuna garapen integratzaile baterako. Ekonomia-
gizartearen erronka berriaren aurrean.

Azken hiru hamarkadetan, LEHIAKORTASUNA kontzeptuak gobernuen eta, oro 
har, ekonomiaren ia agenda estrategiko guztien etorkizuna eta helburua markatu 
ditu, nahiz eta ez den beti behar bezala ulertu, ez behar bezain sakon aztertu eta, 
are gutxiago, aplikatu. Guztien ahotan, era guztietako testuetan nabarmenduta 
eta ekonomia, negozio eta kudeaketa publikoko eskola nagusietan hedatuta, 
eztabaidagai izan da, eta eztabaidagai da, oinarrizko terminoaren ondoan era 
guztietako adjektibo “laguntzaileak” ugari direla, halako moldez non “bereganatu 
edo ñabartu” egin nahi diren desadostasunen iturri diren elementuak edo hura 
definitzen duen oinarrizko eredua “perfekzionatuko” luketela irudituko luketenak.

Kontzeptu honi dagokionez, mundu akademikoan, benetako desadostasun edo 
desadostasun moldaerraz handiago edo txikiagoarekin, ukaezina da Michael E. 
Porter-ek asmatutako eta munduan zehar zabaldutako lehiakortasun-ereduaren 
eta -kontzeptuen nagusitasuna. Haren eredua, Oinarrizko Esparru batetik 
abiatuta, “Lehiakortasunaren Determinatzaileak”, haren definizioarekin bat eginda 
(“nazio edo eskualde bat lehiakorra da, bertan diharduten enpresak ekonomia 
globalean eta tokikoan arrakastaz lehiatzeko gai diren heinean, eta aldi berean 
mantentzen edo handitzen badituzte herritarren soldatak eta bizi-estandarra, 
eta esparru integratua eta behar bezala lerrokatua sortzen badute produktibitate 
ekonomiko bakar eta bateratuan”), produktibitatearen, bateratze makro eta 
mikro ekonomikoaren (batez ere) terminoetan azaltzen da, ekosistema espazial 
bat sortuz, beraz, estrategia ekonomiko eta sozialak modu bateratuan eta aldi 
berean aplikatu behar direlarik ingurune klusterizatuetan, zeintzuk siloak eta 
zuzenean erlazionatu gabeko sektoreak gainditzen dituzten, “kate produktibo 
edo balio-kate” bihurtze sinplifikatutik harago. Oso prozesu konplexua, urteetan 
zehar, eta, ezin bestela izan, hainbat ekimen eta konpromiso eskatzen dituena 
esparru publiko eta pribatutik hainbat protagonistaren parte-hartzearekin. 
Eskema kontzeptual horri tresna asko aplikatu zaizkio, ad hoc diseinatuak, 
aurreikusitako helburua lortzeko: balio-katea, diamante lehiakorra, bost Indarrak, 
klusterizazioa... (horiek guztiak benetako klasikoak ekonomiaren, enpresaren, 
politika publikoen eta Akademiaren munduan), eta berriena, enpresa-gizartea 

9 Michael E. Porter. Harvard Business School
Klusterizazioa eta estrategia lehiakorrak ikertzen zituen. Urte batzuk geroago, “La Ventaja Competitiva de las 
Naciones” (Nazioen Abantaila Lehiakorra) liburu ezaguna argitaratu aurretik, Euskadi izan zen kontzeptu horietan 
oinarrituta estrategia oso bat aplikatu zuen lehen eskualde-nazioa munduan.
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balioa ko-sortzeko mugimendua, konfiguratuz –aldez edo moldez– munduan 
zehar zabaldutako prozesu baten ABC kontzeptual eta testuingurukoa. Hala, 
lehiakortasuna, lehiakortasuna eta jasangarritasuna, lehiakortasun berritzailea, 
lehiakortasun soziala, solidaritateko lehiakortasuna, lehiakortasun inklusiboa… 
termino “zuzentzaileak edo ebolutiboak” dira, literatura estrategikoa eta garapen 
ekonomikoaren literatura blaitzen dutenak.

Gaur egun, Euskaditik, arrazoizkoa dirudi etorkizunera joatea oinarri sendo, 
kontzeptual eta praktiko horren bidez, politika publikoen eta ekonomia eta 
industria sustatzeko programen orientazio estrategikorako eta diseinurako balio 
izan baitu, eta, horri esker, gure garapen-mailan, aberastasunaren sorreran eta 
ongizatean aurrerapauso nabarmenak egin baitira. Gaur egun, eredu hori behar 
bezala ezarrita dago Espainian, eta nazioarteko ospea eta onarpena ditu. Eredu 
horrek, aldez edo moldez, ekonomia- eta eskualde-garapenaz arduratzen diren 
gobernuen, akademien eta nazioarteko erakundeen baliozkotzea eta interesa 
jasotzen ditu. Euskal Kasua, bere giza garapen jasangarriko eredua, nazioartean 
aztertu, ikertu eta aintzatesten da, eta, beraz, erreferente ona da etorkizuneko 
urrats berriak planteatzeko, lehen ere behin baino gehiagotan esan dugun bezala. 

Ildo horretan, merezi du aipatutako iturrira joatea, Michael E. Porter-engana, 
honako hau galdetzen baitu: Zergatik dira nazio eta eskualde batzuk beste batzuk 
baino aberatsagoak? Zein dira enpresa globalen edo tokiko enpresen berrikuntza eta 
hazkundea errazten duten baldintzak? Zein esparru eta elementu-, politika- eta eduki-
motak ahalbidetzen dute, modu jasangarrian, enplegu berriak eta hobeak lortzea, 
soldata hobeak lortzea, biztanleriaren bizi-maila espazio jakin batean igotzea? Zergatik 
da LEHIAKORTASUNA –gutxitan ondo ulertua– garapen ekonomikoaren erronka 
handi horren erantzuna?, eta “lehiakortasunaren determinatzaileak” definitzen 
hasiko den laguntza-esparru koherente eta osoa eskuratzera garamatza, gogoan 
izanda, lehiakortasunari dagokionez “dena garrantzitsua dela” egia bada ere, 
benetako aldea hurbilketa mikroekonomikoak, klusterizazioak, ekonomiaren eta 
gizartearen arteko elkarreraginak eta espazio edo lurralde berean esku hartzen 
duten enpresen eta gobernuen arteko koopetentziak ezartzen dutela.

Aurreko esparrua finkatu ondoren, zalantzarik gabe, munduan zehar ekonomiek 
izan dituzten portaera-aldaketa berriek, jokalari berrien etorrerak eta ekonomiaren 
nazioartekotze askotarikoak, globalizazioaren gainditzaileak haren hasierako 
definizioetan, horrek dakarren nazioartekotzearen paradoxarekin, gero eta 
tokikoagoa den indarra eragiten baitu olatu globalizatzailea zabaltzen den heinean, 
hedatze uniformearen aurkako multilateralismoak, azken urteotako krisiak 
areagotutako gabeziak eta ekitate faltak, eredu ekonomiko eta enpresarialak 
(baita enpresa bera ere) zalantzan jartzen dituzten ahotsek, hura krisi larri 
honen errudun egiteak (bankuei eta gobernuei ere zabalduz erruduntasun hori), 
politikarekiko desatxikimendu orokorrak eta gobernuek ekonomia-jardueran 
duten paperaren gutxiespen –nire ustez– gehiegizkoak eta baita garapen 
ekonomiko integratzaile berri baten eskariak ere, horiek guztiek aholkatzen dute 
indarrean den lehiakortasun-eredura itzultzea, hari “trabak kentzeko” eta haren 
elementu giltzarriak berrikusteko (edo birdefinitzeko), lehiakortasuna herritarren 
oparotasunaren eta ongizatearen zerbitzura egon dadin. Bide horretan, aurrerago 
ikusiko dugun moduan, gobernuen eta gizartearen eginkizuna, enpresen berezko 
aldaketa saihetsezinaz gain, ezinbestekoa eta erabakigarria da lortu beharreko 
arrakastan edo apustuaren porrotean. Hori da, beraz, berriro gogoetarako gai 
izatea proposatzen dugun bidea, Euskadik arrakasta lortzeko behar dituen tresna 
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berriak identifikatzeko. Hau da, honako hau proposatzen dugu: “Lehiakortasuna 
desblokeatu: bere kontzeptuak eta funtsezko elementuak benetako garapen 
integratzailerantz irekiz”. Erronka konplexua da, gaur egungoa bezalako une 
batean, non politikak atzera egiteko eta iraganeko baieztapen zaharretara, 
gobernuen inhibizioaren alde egiten zutenak, ustezko merkatu libre, eraginkor, 
garden eta ongizatearen eragile baten alde, itzultzeko duen txeragabetasun 
zabal eta aldarrikatuak exijitzen duen, hain zuzen ere, inoiz baino gehiago, 
epe luzera, letra larriz idatzitako politika sendoa, lidergoarekin eta konpromiso 
publikoarekin egina. Espazio horrek “herritar on” baten rola utziko luke enpresa-
erantzukizunean, bere ohiko negozio-eredurako behar den enplegua sortzen duen 
arduradun batena.

Nazioarteko erakunde eta gobernu zentralizatu gehienetatik bertatik, lan egiten 
duen komunitatearekin konpromiso txikia duen (eta gero eta txikiagoa bere 
jatorrizko edo jatorrizko gizartearekin ere) enpresa multinazional baten tipologiaren 
babesean, eskaintzen diren espazioez bestelako espazioak agertzen dituzten 
aurrerapen- eta ongizate-aukeren aurka eginez, “bakarrak” direla esanez hedatu 
diren eredu “homogeneoei” aurre egiten ari zaie mundua. Eta bide alternatibo 
berriak emanez egiten du hori: estrategien eta ekonomien federalizazioa eta 
erregionalizazioa; enpresa multinazionalen “etxerako itzulera”, beren “toki anitzeko 
kontzentraziotik” low cost soldatako espazio eta estrategietatik lehiakortasun 
errealeko eta jasangarriko espazioetara; “ekonomiaren demokratizazioa”; 
jarduera ekonomikoaren klusterizazioa; gizarte eta komunitate ezberdinen 
zerbitzurako “mikro-ekonomizazioa”; “Shared Value” edo “enpresa-gizartea balioaren 
ko-sormena”ren joera gero eta indartsuagoa; gizartearen behar eta eskariak 
industria eta merkatu desberdinetan aitzindari diren enpresen negozio-ereduaren 
muina bihurtuz; mundu mailako interdependentzia gero eta handiagoa edo 
“Glokalizatuagoa”; balio-kate glokalak berriz definitzea, enpresen, herrialdeen 
eta ezagutzaren konektibitate adimendunaren (“smart plugin”) pean, teknologia 
garrantzitsuen erabilera eta aplikazio egokia optimizatuz. Ideien leherketa, 
paradigma berriak, gero eta erlazionatuagoa dagoen eta politikarekin gero eta 
konpromiso handiagoa duen ekonomia batean, enpresa-enpresa, eskualdea-
eskualdea, enpresa-gobernua eta ekonomia-gizartea espazio koopetitibo batean.

Hala, gaur egungo eztabaida ekonomikoaren aitzindari diren iritzi-korronte 
ezberdinak sortzen dira, indartsu. “Kapitalismoa berrasmatzeko” beharra 
aldarrikatzen zutenak, sistemak berak etengabe eta gero eta gehiago sortzen 
dituen ekitaterik ezak nabarmentzen dituztenak, edo, areago jota, hamarkadatan 
zehar erronka ekonomikoen eta sozialen arteko bereizketa –aldi baterakoa 
gutxienez– azaldu duten oinarrietara jotzen dutenak, edo laguntza zuzenik 
gabeko hazkundearen garrantzia edo enpresa-Gizartea balio partekatuaren 
korronte berria. Hau da eskatzen den gizarte-aldaketaren aldeko haize berria. 
Lehiakortasun-eredua desblokeatzeko gai diren herrialde eta enpresek (haien 
formulazioak eta edukiek indarrean jarraituko dute, nahiz eta behar bezala 
ulertu eta aplikatu behar diren) garapen integratzaile hain desiratua irabaziko 
dute: ekonomikoa eta soziala, guztiontzat. Eta gaur egun enpresaz hitz egitea 
ez da bakarrik unitate pribatu independenteez hitz egitea, baizik eta erakunde 
sozioekonomiko berriez, haien testuinguru, ingurune eta gobernuen politika eta 
estrategiez, maila guztietan, horien emaitzen kontuen zati handi bat azaltzen 
baitute. Gizartearen beharrak eta eskariak dira etorkizuneko negozio-eredu berri 
eta arrakastatsuak sortzen dituzten bektore berriak.



-60- BIZKAIA 2050

Hala, gure lagun zaharrak, Solidaritateko lehiakortasunak, beste geltoki bat 
behar du bere bidaia eta ibilbide jada luzean. Euskadin –eta harekin batera mundu 
osoan, Michael E. Porterrekin eta haren erreferentzia-markoarekin, zehaztasun 
akademikoarekin eta estrategia eta Herrialde bakoitzaren errealitatera egokitutako 
politika berriak eta desberdinak aplikatzeko lankidetzarekin–, oparotasunerako 
erabakigarriak diren elementu guztiak zein diren ikasi genuen, jakin genuen 
“ongizate-sarea” ezin zela hazkunde ekonomiko jakin baten zain gelditu, 
baizik eta forma bateratu batez ekin behar zitzaiola, ikasi eta egiaztatu genuen 
ekonomia erreala ez zela kimera bat, baizik eta aurrerapenaren, berrikuntzaren 
eta etorkizunaren iturria. Enpresaren balioa eta estrategia ulertu, iraganeko ideiak 
hautsi, “erakunde hedatuaren eta balio-kateen” indarra ulertzeko, “dimentsio 
fisiko autonomoaren” pisua erlatibizatuz, eta nazioartekotze errespetuzkoa 
eta gure herrialde estrategiarekin lerrokatutakoa indartu genuen (gurearekin 
eta besteenekin, gure jarduera garatuko genuenekin). Mundua aldatu egin zela 
ulertu genuen, eta ekonomia-sektore zaharrak estatistikaren eta kontu publikoen 
presoak baino ez zirela, eta gure jarduera merkatuen errealitatearen arabera 
klusterizatu genuen. Ulertu genuen merkatuek eta herrialdeek KONPONBIDEAK 
nahi dituztela, ez produktuak, epe luzeko bazkideak nahi dituztela eta ez dutela 
aukera-saltzailerik nahi, eta harreman publiko-pribatua konpromiso koopetitiboko 
gune bat dela (aldi berean lehiatzea eta lankidetzan aritzea), zorroztasun profesional 
bereizitik, eta ez eragin sorta bat. Zirkulua itxi egin behar dela ikasten ari gara, 
balio ko-sormeneko hurrengo etapari aurre eginez proposatzen den garapen-
proiektuaren parte aktiboa eta benetako protagonista izatea eskatzen duen 
Gizarte horrekin eta horrentzat. Hori guztia lehiakortasuna da. Hori guztia eredu 
zaharraren parte da, eta hori guztia –berrituta eta birdefinituta– eredu berriaren 
parte izan daiteke. Jakin genuen benetako ekintzailetza berritzaile, estrategiko 
eta lehiakorrak, definizioz, ez dituela hobekuntza inkrementalak ulertzen, baizik 
eta gauzak berrasmatzea eskatzen duela, negozio-ereduak birdefinituz, handian 
pentsatuz eta norberaren etorkizuna bereganatuz. Gure ikaskuntza osatu duten 
elementu horiek guztiek lehiakortasunerako bidaia berezia osatzen dute. Munduan 
zehar egindako bidaia luzea, gure kasuan, Euskadin, azken lau hamarkadetan egin 
duguna, eta gaur egun aitortza jaso duena.

Azterketa- eta ikerketa-esparruak eman dizkigun bidaia, gaur egun oraindik ere 
indarrean daudenak, eta, horrez gain, funtsezkoak direnak enpresaren, industrien 
eta eragiten duteneko merkatuen hurbilketa edo ulermen orotarako, bai eta hark 
jada orduan industria eta sinadura global gisa aipatu zituen elkarreraginetarako ere.

Aitortza jasotzen ari dira gaur egun, dirudienez, “enpresa-ekosistemak” deitutakoak, 
gobernuen eta haien politiken garrantzi eta eragin izugarria nabarmenduz, 
ezinbesteko lankidetza-ekonomia, enpresatik harantzago hedatutako erakundeak, 
ekonomien klusterizazioa, tokian tokikoaren funtsezko nagusitasunarekin, 
emaitza bereiziaren eta oparoaren plataforma ordezkaezina den aldetik. Bidaia 
honetan, azken enpresa-emaitzan eragin desberdina baina nabarmena duten 
gobernu-mailak kontuan hartzen ikasi dugu. Euskaditik, ordea, “ongizate-sare bat 
eraikitzea, justiziaz eta zuzentasunez ez ezik, lehiakortasunaren eta kohesioaren 
faktore erabakigarri gisa ere”, elementu ukaezina izan zen beti. Gure estrategiak 
ez zituen bereizten denboraz kanpoko bi plano (lehenik ekonomia, gero gizarte-
ondasunak), estrategia bateratua baizik.

Euskadin ikasi egin dugu. Gobernuek koopetentzia publiko-pribatu eta publiko-
publikoko eredu egonkorretan jokatu beharreko rola indartu dugu; ekonomiaren 
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klusterizazioaren benetako rola eta antolaketa etengabea ulertu dugu, iraganeko 
merkatu-produktu kontzeptuek zehaztutako industria-sektorearen klasizismoa 
hautsiz, askotariko kontzepzioei lekua utziz, pluridiziplinarrak, multi industria 
eta merkatuz merkatu bereizgarriak; nortasunaren eta partaidetza-zentzuaren 
eragin lehiakorra ulertu dugu; ongizate politiken eta sareen (hezkuntza, osasuna, 
gizarte-zerbitzuak...) eta politika eta sare ekonomikoen garapen bateratua –
aldi berekoa– sakondu eta lortu dugu; eta garrantzia eman horien denborazko 
gauzatzea ez bereizteari, aberastasunaren banaketa lan “ekonomiko” onaren 
soberakinei utzita; enpresa-dimentsioaren eta -tamainaren benetako zentzua 
ulertuz, ez unitate ekonomiko enpresarial bakoitzak definituak, berarekiko 
elkarreragina duen sare baten Balioak baizik, gaindituz, hemen ere, kontzeptu 
analogiko finkoetatik digital dinamikoetarako trantsizioa; eta aurre hartzen jakin 
izan diogu ekonomia gero eta mundializatuago baten eta hura lokalizatzeak tokiko 
eta tokiko elkarrizketa konplexuan duen eragin bereizgarriaren arteko balantzeari, 
gobernuek, herrialdeek eta eskualdeek benetan eta legez eskatzen dutena aintzat 
hartuz, beren estrategietan protagonismo handiagoa izatearren protekzionismoa 
eta erredukzionismoa parekatzen dituztenen konplexurik gabe, politika egokiak 
bereiziz gizarteen oparotasunaren zerbitzukoak ez diren errealitateetarako.

Euskadin, gure ustez, ulertzen dugu eta badakigu zergatik egiten duten aurrera 
nazioek, baita enpresek, industriek, erakundeek eta gizarteek ere. Bidea luzea eta 
konplexua da, baina ezagutzen dugu egin beharreko ibilbidea. Gure lehiakortasuna 
blokeatzen duten giltza, giltzarrapo eta oztopo guztiak “desblokeatzeko” behar 
diren ideiak, baliabideak eta konpromisoak ditugu. Irekitzeko eta konpromisoa 
indartzeko garaia da, “herrialde eta gizarte oparoa eraikitzeko. Solidaritateko 
lehiakortasun eredu oso bat”.

Gaur egun, EBk berak, nazioarteko erakunde nagusiek eta “orokortua eta 
mundializatua” den adostasun batek indargune gisa onartzen ditu “aldaketa” hori 
eraikitzeko zutabe nagusi diren arrakasta-bektore nagusiak. (IVC-Orkestraren 
Lehiakortasunari buruzko Lehen Txostenean Euskadiko Lehiakortasunari buruzko 
bere lehen Txostenean jada nabarmendu ziren oinarriak, gure Herrialdeko 
ekonomiaren eraldaketaren funtsezko elementuak interpretatzeko eta sakontzeko 
oinarriak ezarriz Gernikako Estatutua onartu ondoren).

Munduko hiri-eskualde onenari ematen zaion Lee Kuan Yew saria Bilbo-Bizkaia-
Euskadiri ematean epaimahaiak aldarrikatu zituen gakoak berrikusteko unea da.



-62- BIZKAIA 2050

Arrakastaren gako bereizgarriak, “pentsamendu industrial integratzailea” 
gomendatzen dutenak. Euskadi norabide horretan doa, hain eskatua den 
“Errenazimentu Industrialaren” abangoardian, munduan zehar orokortu daitezkeen 
Europako politika berriak inspiratzen dituena.

2. Oparotasun, aberastasun eta enpleguko espazio berri baterantz.

Gure ekonomiaren behar, tresna eta asmo berriak?

Garapen eta Herrialde Estrategia Eredu orok erakundeen bultzada, erabakia 
eta proposamen adierazgarria izan behar duela alde batera utzita, une 
bakoitzean legitimoki hautatutako gobernariek Gizartearen berezko asmoak 
interpretatu beharko dituzte, egoera, garaiak, agertoki eta politika aldakorren 
determinatzaileak kontuan hartuta, eta ez dirudi zalantzazkoa denik hurrengo bi 
edo hiru hamarkadetako euskal agertokia eta horizontea “Herrialde Estrategia 
Oso” bat diseinatzeko beharra kontuan hartuko duen jarduera-eremu multzo 
batek zehaztuko duela.

Estrategia horrek lan-prozesu luze baten bermea izan du, eta, ondo egindakoekin 
eta akatsekin, baliabide, borondate eta politika eta programa gehiago edo gutxiago 
erabilita, Eusko Legebiltzarrak eta Eusko Jaurlaritzak foru-erakundeen nahitaezko 
parte-hartzearekin, proposatu, bultzatu eta kontrolatu du, erakunde horietako 

EUSKADI: BILBO-BIZKAIA-BASQUE COUNTRY
ARRAKASTAREN GILTZARRI BEREIZGARRIAK

Iturria: Egilea: OCDE txostenekin, EB eskualdeekin, Hirien Kuan Yew. Jon Azua – Enovatinglab (www.enovatinglab.com)

1 Ikuspegi bat, definitu samarra, ongizate espazio baten sorrerarantz, 
ahots propioz, eraikitze bidean dagoen Europa berri batean.

2 Konpromiso-konplizitate publiko-publiko eta publiko-pribatua, lidergotik,  
eta inplikazio publikoak planifikazio “partekatuko” eskeman.

3 GUNE GIDARIA: INDUSTRIAren aldeko apustua, epe luzean 
aberastasuna sortzeko duen gaitasuna balioetsiz.

4 Estrategia eta konponbide mikroekonomiko eta sozialen bakartasuna 
“Solidaritateko Lehiakortasuna” gisa ulertzen den espaziorantz.

5 Behar/errealitate Glokalaren beharra.

6 Autogobernua: Gure erabakitzeko ahalmena.

7 EREDU KONFEDERAL KOOPERATIBO batetik: Eusko Jaurlaritza + 
Foru Aldundiak + Udalak.
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KONTZEPTU ETA PARADIGMA BERRIETARA EGOKITZEN

bakoitzaren eskumen-banaketari eta sustatze-gaitasunei jarraiki. Zalantzarik 
gabe, Euskadik lortutako modernizazio-, garapen ekonomiko-, aurrerapen- eta 
kohesio-mailak positibotzat jo daitezke. Baina iraganaren arrakasta (ontzat 
emanez, oraingoz, kalifikazio horretan bat egiten dugula) ez da nahikoa, eta ez da 
etorkizunerako berme.

Prozesu arrakastatsua, ezbairik gabe, baina horrek ez du esan nahi haren iraganeko 
garrantziak etorkizunaren aurrean eroso sentiarazten gaituenik, etortzeko garai 
berrietarako aldaketarik eskatzen ez duenik.

Ondorioz, estrategia orok bezala (pertsonala, enpresakoa, lurraldekoa, gobernuak), 
gure etorkizunaz jabetu behar dugu eta gure gizarteak partekatu dezakeen 
agertoki bereizia, desiragarria, sortu behar. Erronka berriek, megajoerek eta 
jarrera ekonomiko, sozial eta politikoek eskaintzen duten erronkari erantzuten 
dion estrategia. Esparru orokor horrek funtsezko tresnak izan behar ditu aurrean 
ditugun oztopo eta zailtasun aldakorrei (eta baita aukerei ere) aurre egiteko eta 
horiek gainditzeko. Horrela “ekonomiaren errealitate, aukera eta eskakizun berriei 
lotzen ahal zaizkien paradigma nagusiak” dei ditzakegunak identifikatzen ditugu. 
“Aukera-erronkak binomioa jokatzen duten paradigma eta paradoxa berriak, 
eskema honetan islatuak: “Kontzeptu eta paradigma berrietara egokitzen”. 
Pentsamendu nagusi baten azpian itxuraz ontzat eta bakartzat jo ziren paradigma 
zaharrak berrikusi.

Iturria: Jon Azua-Enovatinglab (www.enovatinglab.com)

Nazioartekotzearen 
Paradoxa

• Hazi, esportatu, atzerriratuak eta enplegatu globalak.
• Enplegua ETXEAN eta kanpoan.
• BALIOaren KO-SORMENA-

Globalizazioaren 
karamelu engainagarria

• Merkatua baliabideen izendatu efiziente eta lan 
ondo eginaren froga gisa

Pentsamendu bakarraren 
gezurrak “Zerbitzuen 
gizartea, ezagutzarantz”

• “Pentsamendu bakarretik” ihes egin.
• INDUSTRIAra itzuli.

LEHIAKORTASUN  
gaizki ulertua

• Izendatzailearen aldi baterako abantaila; soldata 
baxuak, pobretzea, enpleguaren murrizketa.

• Indarra JARRI ZENBAKITZAILEAN: BALIO erantsia

Erantzukizunaren eta 
lidergoaren ezerosotasuna  
eta beldurra

• ”Norberaren erabakiei ihes egin”.

Enplegu eta Hazkunde 
barneratzailea

• Hezkuntza, migrazioa, enplegua.
• Garapen ekonomiko eta soziala.
• Balioaren Ko-Sormena

Gizarte Beharrak eta horien 
Aberastasun eta Enplegu 
sortzaile rola

• Osasun Zientziak
• Tech Osasuna.
• Etxebizitza, Gizarte Zerbitzuak, Zahartzea…
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Eredu kontzeptualean sartu beharreko input berriak, nazio bakoitzak lortu nahi 
duen lehia-abantailaren geltoki berri hori konfiguratzeko. Haren aparteko eta 
pribilegiozko posiziotik (erronka, arrisku eta ahulezietatik salbuetsi gabekoa) gure 
arazoak aukera eta aberastasun-, enplegu- eta ongizate-iturri bihurtu behar ditugu. 
Munduko beste edozein herrialderen erronken antzekoak diruditen etiketez gain, 
errealitate sozioekonomikoak, lurraldeak, giza eta erakunde-kapitalak eta Euskadiren 
abiapuntuko oinarriak bere hazkunde- eta ongizate-bektoreak bideratzen ditu. Hain 
zuzen ere, gizarte-eskaerak, ditugun zailtasun eta arazoen isla, dira konponbidearen 
iturri berriak, gure aukera-gunearen oinarri gisa sortu behar ditugun aberastasunarenak 
eta enpleguarenak. Etorkizunak eskaintzen dizkigun aldaketak eta aukerak kontuan 
hartu behar ditugu, berrikuntzarako espiritu eta konpromiso errealarekin.

Esparru eta agertoki eskuragarria, beharrei erantzuteko erronka sozialera egokitua eta 
garapen inklusiboko printzipio eta ereduekin. Eredu hori enpresa-gizartea-gobernuak-
gizartea helburuak eta erantzunak lerrokatuz baino ezin da eskuratu. Prozesu luze 
eta konplexua da, eta gu guztion benetako jarrera-aldaketa eskatzen du (banakakoa, 
solidarioa eta kolektiboa, aldi berean), enpresatik bertatik hasita, BAI, eta “gure 
etorkizuna bereganatzeko geure Marko berria diseinatzen” lan egin behar dugun 
gutariko bakoitzarengandik.

Esparru guztiz berri bat, Euskadi lehiakortasun- eta ongizate-eremu bihurtzeko 
aukera emango duena, ongizatean eta garapen jasangarrian aitzindari diren Hiri-
Eskualde ereduekin bat etorriz: horiek jada hasiak dira agertzen ongizatean eta 
garapen jasangarrian lider diren espazio gisa. Aurrerabide eta Garapen Espazioak, 
Enpresa eta Gizarte Balioa Ko-sortu. Hiri-Eskualdeak indarra hartzen ari diren mundu 
honetan, mundu globalaren eta tokikoaren arteko topaketaren protagonista diren 
jokalari eta espazio berriak dira, mundu lehiakorrean duten abantaila bermatzeko 
giltzarri diren zutabeez hornitzeko eskatuz.

3. Euskal (... eta munduko) ekonomia berri horren giltzarriak

Azken urteotako krisiak, indarrean den pandemiak utzi behar duen laguntza eta 
ondorio biziak, eta, batez ere, etortzear dauden aldaketa disruptibo biziek, gero eta 
ekitate gabezia handiagoaren arrasto beltzarekin, bide berriak hartzera behartzen 
dute. Pentsamendu, bide eta amets alternatiboak, espazio desiragarri berri baterantz.

Berrikuntzaren mezua eta mantra instalatu direla baldin badirudi, adibidez, 
guztia konpontzen duen etiketa magikoa balitz bezala; berrikuntza, ekintzailetza, 
lehiakortasuna eta nazioartekotzea, bai eta “Eskualde espezializatu eta 
adimendunak” eraikitzea ere, ekonomia arrakastatsu ororen ezaugarri trukagarriak 
baldin badirudite, arrazoizkoa baino gehiago dirudi horiek inspiratzen dituzten 
eduki eta printzipioetara irekitzea, enpresa-mundutik gizarte- eta politika-
mundura lekualdatzeko, eta haien berrikuntza-, lehiakortasun-, ongizate- eta 
gobernantza-eremu berriak eratzearen aldeko apustua egitea, politikaren eta 
Gizartearen ekonomiaren erronka eta desafio aldakorrei erantzungo lieketenak, eta 
ahalbidetuko luketenak etorkizun arrakastatsua lortzea komunitateen, herriaren eta 
pertsonen zerbitzuan. Iraganean bereganatu genituen esparru finkoak gainditu, eta 
etengabe egokitu behar ditugu une bakoitzeko eskaera aldakorretara. Sormenari 
eta berrikuntzari dei egiten badiegu, oztopoak hausteari, etorkizuna berrasmatzeari, 
immobilismoa gainditzeari, Gizarteari buruz “kutxatik kanpo” pentsatzeari, enpresa-, 
sindikatu- eta unibertsitate-munduko kolektibo eta protagonistei… Zergatik ez 
aplikatu jarrera hori agenda eta gizarte-eskaera berriei erantzuten dieten marko berrien 
bilaketa ezinbestekoari, lehiakortasunak eskatzen dituen norabide berriei aurre eginez?
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Euskadik gure etorkizuna baldintzatuko duten inpaktuei erantzuteko modu berri 
bat behar du:

• Izan ere, gero eta Glokalizatuagoa den EKONOMIA BERRIA bizi dugu. Haren 
profila honako hauek zehazten dute: ondasunen eta zerbitzuen globalizazio eta 
nazioartekotze gero eta handiagoa, munduko merkataritza handitzea, sinplifikazio 
kontzeptuala eta managementa, batetik; eta, bestetik, tokiko faktorearen berpiztea 
lehiakortasunaren elementu bereizgarri gisa, non abiadurak (ideiatik merkaturaino), 
teknologiak (bereziki, informazioaren teknologiak eta horien erabilerak), industrien, 
teknologiaren eta ezagutzaren arteko konbergentziak eta “ekonomia sortzaileak edo 
ideienak edo ezagutzarenak” deritzenetarantz jotzen duten espazio berrien sorrerak, 
hiri-biztanleriarekin eta hiri-eskualdeen protagonismo gero eta handiagoarekin, 
gizarte-portaera berriak, gobernantza hobea eta garapen inklusiboa eskatzen dituzten.

• Ekonomia berri bat, jarrera eta ekintza koopetitiboak derrigortzen dituena. Ez 
da enpresa, eskualde, gobernu edo pertsonarik etorkizunari bakarrik ekiteko gai 
denik. Estrategia “eskizofrenikoak” artikulatzea eskatzen du, aldi berean lehiatzeko 
eta lankidetzan aritzeko (gehienetan berberekin). Markoak eta harreman moduak 
beren “balio-kateen konstelazio” osoan (enpresen kasuan), mundu osoan zehar. 
Nazioartekotzeak dogmak eta paradigmak aldatu ditu, eta norabide anitzeko parte-
hartze oparoa eta solidarioa eskatzen du, ez irabazleak eta galtzaileak dituen “azoka 
zahar” edo merkatu bat.

• Komunitate berriak, sarean, ezagutzaren abangoardiari lotuak, eta, aldi berean, 
jatorrizko edo berezko espazioetan behar bezala finkatuak.

• Garatutako eta garatzen ari diren munduen dualtasuna gero eta handiagoa da. 
Mundu horiek gero eta lotura handiagoa dute, eta estrategia eta konpromiso 
partekatuak eskatzen dituzte pobrezia errotik kentzeko, “kapitalismo inklusiboa” 
sustatu edo eraldatzeko, klima-aldaketarekiko eta horren inpaktuarekiko arreta 
aktiboa izateko, estrategia partekatuak eskatzen dituen jasangarritasunarekiko 
konpromisoa, eremu bikoitz batean, globala eta lokala.

Espazio eta denbora berriak, egunez egun ad-hoc tresna berriak eskatzen dituztenak 
etorkizuneko espazio berriak planifikatu, kudeatu eta kontrolatzeko. Demokrazia 
parte-hartzaile erreal eta behar bezala legitimatuan erabat errotutako gobernantza.

Eta, jakina, “espero den onurak” begien bistakoa badirudi ere, ez da halakoa haren 
banaketa. “Onura orokorra” eskualdez eskualde, enpresaz enpresa, pertsonaz 
pertsona baino ezin lortu daiteke. Mikroekonomiaren garaiak dira, eragileak 
(aurrez aipatutako eredu koopetitibo horretan) estrategia propio baten zerbitzura 
konprometitzea ahalbidetzen dutenak, inplikatutako pertsonek nahi izandakoa, 
lurraldez lurralde, espazioz espazio.

Hori da datorkigun ekonomia. Ez tokiko garapen naturalaren aurkako globaltzat 
gaizki kalifikatutako ekonomia, pertsonen lehen eta azken zerbitzurakoa baizik. 
Krisian dagoen ekonomia bizi dugu, bai, aukeraz betea, baina gero eta ekitate 
gabezia handiagoak eta langabezia jasanezina dituen egoera ilun batekin. Biek, 
jakina, konponbide globalak eskatzen dituzte, baina, batez ere, tokikoak eta 
lurraldekoak: “estrategia erregionalizatuak eta/edo tokikoak eta espezializatuak”, 
mikroekonomikoak, pertsonen arteko, publikoaren eta pribatuaren arteko benetako 
konpromisoan oinarrituak, erakundeen artekoak, hezkuntzaren, demografiaren, 
zergen eta gizartearen arloko aldaketa erradikalekin batera.

Erronka berriak, bestelakoak, erantzun propio eta bereiziekin.
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Ildo horretan, giza garapenaren, lehiakortasunaren, berrikuntzaren... munduko 
rankingetan lider diren herrialdeak zein diren aztertuz gero, ezaugarri komun batzuk 
aurkituko ditugu:

• Deszentralizazio maila handiko herrialdeak, ohitura eta izaera konfederaleko 
gobernu-ereduak dituztenak “eskema eta politika” osoekin, koordinatuak eta exekuzio 
zuzenean neurgarri eta kontrolagarrikoak eta EZ “distantzia estatistiko” handira.

• Politika eta estrategia aski egonkorrak, erakundeen eta enpresen arteko 
elkarreragin zuzenaren ondorio, eta epe luzeko proiekzioetan.

• Hurbileko errealitate soziologikoari egokitutako Marko Instituzional propio 
batean oinarritutako eremu erregionalizatuak. Ekonomia klusterizatu eta 
espezializatuarekin, ezagutzaren abangoardiarako eta balio-kate global 
nagusietarako bere konexioa errazten duena.

Jokalari Berriak – Konponbide Berriak.

Une aldakor bakoitzean, nahi izandako eta eragindako errealitatera egokitu behar 
dugu. Horrek ez du esan nahi printzipioei eta asmoei uko egin behar zaienik, ez eta 
“pragmatismo jasangarria” edo “posibilismo” geldiarazlea ere.

Gaur egun, testuinguru ireki eta mundializatuak, era berean, tokiko komunitateak 
indartu egiten ditu harreman ordena berri batean, eta horrek interdependentzia 
ekonomikoa bultzatzen du –erabaki libretik eta, hala badagokio, atxikitzetik–, 
ezinbestekoa bihurtzen du esparru komun berriak sortzea, kudeaketa-tresna berriak 
eta administrazio-esparru politikoak eskaintzea eta eskatzea, egitura historikoetatik 
eta indarrean dauden egituretatik harago; berrikuntza administratiborako eta 
gobernurako modu berriak eta parte-hartze politikorako modu berriak gomendatzen 
ditu, eta ekonomia-ikuspegitik eta ongizatearen ikuspegitik bideragarriak diren 
erakunde txikiagoak birdiseinatzeko aukera ematen du.

4. ...eta beste geltoki bat

Horrela, lehiakortasunerako bidaia luze honetan beste geltoki bat bultzatu behar 
dugu. Ez da bide alternatiboa, baizik eta zirkulua itxi eta jatorrira itzultzeko aukera 
ematen duen fase osagarria. Hasteko, pertsonen eta haien lurraldeen oparotasuna 
bilatzen dugu, lehiakortasunaren erronkei aurre eginez, eta pertsonengana 
itzultzen gara. Shared Value and Social Progress-en ekimenak eta parte-hartze 
mugimendu ugariek ideia berriak eratzen dituzte, “Stakeholder Capitalism” edo 
“ESG new deal” baten proposamenetatik, edo lankidetza-, partaidetza- eta 
hazkuntza alternatibo inklusiboko ereduen aurrerapen eta garapen progresiboko 
ekimen berrietatik, hasierako apustua indartzen duen eztabaida geldiezina, 
itzulerarik gabea, bideratuz. Balioaren ko-sorrera aurkitzen dugu, enpresa-
gizartea, lehiakortasunaren funtsa, oparotasuna. Hain zuzen ere, enpresak dira 
ondoen gaitutako erakundeak, gizartearen beharrak eta eskaerak haien negozio-
ereduak bihurtuz. Eredu horiek, arrakastatsuak izan daitezen, merkatuari (eta, 
batez ere, gizarteari) eskaini beharreko produktuak eta konponbideak berriro 
definitu, antolaketa hedatua birpentsatu (bere balio-kate osoa) eta ad hoc 
klusterrak sustatu behar dituzte, jokalari bakoitzaren parte-hartze bereizi eta 
espezializatuarekin batera estrategia koopetitiboak eta glokalak ezar daitezen, 
ereduaren arrakastaren berme. Hainbat jokalariri balioa ematera behartzen duten 
prozesua eta geltokia, aliantza publiko-pribatuak eratuz, GKEen, hezkuntzaren 
eta akademiaren balio ordainezina txertatuz, eta, jakina, tokian tokiko eta 
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komunitateko konpromiso-ahalegin garbian, mundu osoko zeharko garapen 
endogenoa erraztuz. Hau da, besterik gabe, lehiakortasuna.

Bidaia zirraragarria egin dugu, gure Herrialdea eraldatzea eta gure herritarren 
oparotasuna eta gure enpresa, gobernu eta lurraldeen lehiakortasuna hobetzea 
ahalbidetu diguna.

Geltoki honetara iritsi gara. Indarberritzeko eta etapa berri eta desafiatzaile bati 
aurre egiteko garaia da. Lehendik dauden ezaugarriek aukera emango digute 
“Lehiakortasun Diamante” bat izateko behar dugun guztian lan egiteko, gure 
etorkizuna eraikitzeko oinarri izango dena, ikuspegi zabal batetik, eta, aldi berean, 
axola duen eta lurralde baten lehiakortasunak (ondo ulertuta) azaltzen duen orotan 
jardunez. (Kasu honetan, gure lurraldearenak).

• Tokiko testuingurua eta 
produktibitatearen mesederako 
marko erregulatzaileak 
(pizgarriak, kapital inbertsioak, 
jabetza intelektuala)

• Finantziazio eta sustapen 
sistemak bikaintasunean eta 
meritokrazian oinarritutako 
erakundeen bitartez

• Tokiko lehiakortasuna/lehia

Estrategia eta Lehia 
korporatiborako 
Testuingurua

• Industriak jardueretan edo 
lotutako negozioetan

• Sareak eta klusterrak eta ez 
enpresa edo sektore bakartuak

Euskarri Industriak 
eta Lotutakoak

BALDINTZAK 
FAKTOREAK (input-ak)

• Enpresen zerbitzuan dauden 
Input espezializatu eta kalitate 
handikoen presentzia eta 
erabilgarritasuna

•  Giza Baliabideak

•  Kapitala

•  Azpiegitura fisikoa

•  Azpiegitura Administratibo eta 
Instituzionala

•  Informazioaren Azpiegitura

•  Azpiegitura Zientifiko eta 
Teknologikoak

•  Baliabide naturalak

ESKARIAREN 
BALDINTZAK

Gobernuak
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Diamanteari eta haren gaitasunei (eta lagundu zioten hutsuneei) esker, estrategia 
baten aldeko apustua egin ahal izan zen. Estrategia horrek gure ekonomiaren 
klusterizazioa sustatzea erabaki zuen, gure industria “naturalak” indartuz eta 
birbideratuz, eta haien bilakaera eragiten jakin zuen, etorkizuneko espazio berriak 
sortuz, hesiak eta mugak apurtuz, beharrak eta zailtasunak informazio-datu 
bihurtuz, gure etorkizuneko ildo orientatzaileak eraldatu ahal izateko.

Hemen, “Lurralde Lehiakortasunaren Diamantea” izeneko tresnak, aukeratutako 
kontzeptu-munduan giltzarri, lehiarako eta giza garapenerako espazio jasangarri 
baterako funtsezko elementu guztietan intentsitatez lan egitea bultzatu zuen.

Kluster bektore edo nagusiak
Klusterren eta oraingo ekimenen eta ekimen berrien Integrazioa/Birkonfigurazioa
Iturria: Jon Azua. E-novatinglab

ETORKIZUNA KLUSTERIZATZEN. MUGAK HAUSTEN

• Zahartzea

• Bioteknologia

• Arrantza

• Ardoa

• Elikadura

• Elektronika- 
IKTak

• Ezagutza

• Ingurumena

• Energia

• Ura

• Utilities

• Papera

• Higigarri

• Etxetresnak

• Altzairua eta Balio 
Erantsia

• Itsas Foroa

• Makina-erreminta

• Aeronautika

• Administrazio 
publikoak

Iraunkorta- 
sunaren Bidezidorra

Zerbitzu 
Aurreratuak

• Kultura-Ekonomia

• Gastronomia

• Ikus-entzunezkoak

• Turismoa

• Aisia-Entretenimendua

• Artea/Lurraldea

• Finantza Foroa

• Portua

• Aireportua/
zerbitzuak

• Mugikortasuna

• Garraioa eta 
logistika

Zahartzearen 
Demografia, 
Bizitzaren 
zientziak

Hezkuntza 
Kultura, 
Prestakuntza, 
Aisia-Turismoa-
Entretenimendua

Lurraldearen 
Ofering-a

Berme-
Euskarri 
Industriak 
Klusterizatu

Manufaktura 
Berritzailea

BIrklusterizatu jarduera ekonomikoa TALENTUtik  
eta GloKalizaziotik

Energía

Medio 
ambiente
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Gisa horretan, ulertu genuen gure garapenaren arazo mugatzaile gisa 
identifikatzen genuen guztia, hain zuzen, aberastasun-, enplegu- eta ongizate-
iturritzat hartuko zela, eta horrek markatuko zuela jarraitu beharreko bidea. 
Kezka demografiko sakonak, dirudienez, ekonomiaren beheraldi saihestezinarekin, 
zahartzeak eta horrek enplegagarritasun-gaitasunean eta gizarte-baliabide 
eta -zerbitzuen, osasunaren eta aseguramendu/babes publikoen gehiegizko 
eskarian dituen ondorioek, nahitaez, beste aukera-bide bat eskainiko dute. 
Industria-energia-ingurumen konbergentzia gatazkatsuak ekonomia berderanzko 
konbergentzia berritzailea ahalbidetzen zuen, eta manufaktura –berez– izango 
zen enplegagarritasunaren, gizarte-kontratuaren, lan formalaren, garapen 
teknologikoaren motor bultzatzailea eta gure etorkizunaren elementu bereizgarria, 
bektorea.

 

4.1.4. Baina… estrategia lehiakor inklusiboa amaigabea da. Definizioz.

Hala ere, ingurune konparatuan pribilegio terminotan kokatzen gaituen 
egoerak argi gorriak, irismenekoak, adierazten ditu, “iraultza erradikal eta 
disruptiboa” egitera gonbidatzen (edo, hobeto esanda, behartzen) gaituztenak 
dagoeneko, gure etorkizuna baldintzatuko duten desafio ugarien aurrean. 
Etengabe hobetzeko dinamikatik eta beha daitezkeen jarraibide kritikoetako 
elkarreraginetik erantzunak jaso dituzten koiunturazko alderdietatik harago, 
pausoz pauso, “oparotasun erosoaren” izaera gainditzeko bultzada berritu baten 
aldeko deia egiten duela dirudien sentsazio orokortua aurkitzen dute, batzuetan 
horretan instalatuta gaudela dirudiela, erreibindikazio indibidual edo korporatibo 
exijenteko giro orokortu batean, bestelako mundu baten etorrera onartzeko 
eragozpen ugari arrastatzen dituena. Dualtasun sozial gero eta handiagoa ari da 
bereganatzen debatearen erdigunea, kaltetuen sentitzen direnen ezinegonarena, 
eta, batez ere, une kritikoetan ikusten dugun autoritatearekiko (politikoa, soziala, 
enpresariala, instituzionala) desatxikimenduko mugimenduen indarraren aurrean, 
globalizazio ekitaterik gabeko eta diskriminatzaile baten testuinguruan, gainera, 
une batzuetan, zeinak eramaten duen pentsatzera etorkizun profesionala eta bizi-
proiektua ezin direla iritsi kanpoan garatutako proiektuekin baino, edo zorioneko 
diren hautatu gutxi batzuentzat baino ez daudela erreserbatuta.

Lan honi dagozkion gogoetetarako, elkarrizketa, galdetegi eta konparaziozko saio 
ugari egin ditugu, gaur egungo egoerari eta etorkizuneko itxaropenei buruzko 
iritzi desberdinak bilduz. Bistan denez, ez da azterketa estatistiko ziurra, ez 
eta konparaziozko dokumentu soziologikoa ere. Lan handi baten fruitu da, eta 
hainbat azterketa demoskopikoren emaitzak jasotzen ditu: enpresak, teknologia- 
eta ikerketa-zentroak, unibertsitateak, think tank eta pertsona-kopuru handia, 
profil desberdinetakoak; horiekin gogoetak, foroak, ikasketa-kontseiluak eta 
harremanak partekatzeko pribilegioa izan dut. Bat-bateko iritzi asko, eremu 
profesionaletan egituratutakoak beste batzuk, eta, betetzen duten posizioengatik, 
herrialdearen errealitatea ezagutzen duten pertsona kualifikatuenak. Horietako 
asko ez dira liburu honetarako berariaz adierazi, era guztietako esparruetan baizik 
(enpresakoak, politikoak, nazioarteko foroak...). Horiei esker, aldeak hauteman 
daitezke, kasu honetan negatiboak, termino konparatuetan, hemen sartu beharreko 
intereseko beste espazio batzuekiko, hala nola “argi gorriak”, eta alertak, horiek 
aintzat hartzera eraman beharko gaituztenak, bai pisu edo balio orokorgarri urria 
duela iritzita baztertzeko, bai gainditze-bidean dauden elementuak direla uste 
izateagatik. Mundua mugitu egiten da. Gu ere bai. Nolanahi ere, gure oparotasun 
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eta aberastasunaren oasiari heldu nahi diogu, betiere termino erlatiboetan. 
Beti bezala, “iraganaren arrakastak ez du bermatzen etorkizuneko arrakasta”, eta 
adierazitako argi gorriek arreta-puntu kritikoak ekarriko lituzkete, eta puntu 
horietan jardun beharko litzateke, etorkizun desiragarria eraikitzeko.

Hala, etorkizuneko ibilbide bat bideratzeko, espero ditugun erronka eta desafioei 
aurre egiteko, oso kontuan izan behar ditugu kezka, oztopo eta zailtasun ugari, eta, 
dirudienez, laguntzen digun eta gure abiapuntua “doitzeko” aukera ematen duen 
“pentsamendu kolektiboa” ere hartzen dutenak. Nire esperientzia pertsonaletik 
eta herrialdeko hainbat foro, kontseilu, ekimen eta erabaki-zentrorekiko 
iragazkortasunetik, lan honetarako egin ditugun inkesta formalak, konparaziozko 
elkarrizketa pertsonal ugari, enpresek, unibertsitateek, erakunde publiko, pribatu, 
sozial eta instituzionalek formulatutako prospektiba- eta estrategia-azterlan eta 
-txostenen gogoetak, eta gure lurraldean aberastasuna eta enplegua sortzeko 
oinarriak erraztu, sustatu edo indartu beharko lituzketen atzerriko edo tokiko 
inbertsiogileek emandako erantzunak, hemen adierazitako guztiak gure artean 
txertatuta dagoen diskurtso jakin baten parte dira. Horrela, etorkizuneko 
erronkarako “kezka, muga edo eragozpenen” multzo luzea laburbildu dezakegu, 
hurrengo ataletan aztertuko duguna. 

Desiratutako etorkizuna lortzeak arazo kritiko batzuk gainditzea eskatzen 
du. Onartzen dugu ondoren jasotzen ditugun puntuak eragozpen errealak direla 
proposatutako agertokirako bidea errazteko? Prest al gaude horiek gainditzeko 
gutariko bakoitzari eskatu beharreko konpromisoak betetzeko? Pentsa dezagun 
horiei buruz, eta finka dezagun abiapuntu bat. Gutariko bakoitzak eta guztiok, 
horien konponbide posiblea aurkitzeko dugun erantzukizun eta ekarpenak 
egiteko gaitasun kuotatik. 

Hemen jaso ditugu, iragazkirik gabe. Aurrerago, 2050 desiratuaren bidean ildo 
estrategikoak proposatzeari dagokion atalean, beren eragin-eremu nagusiekin, 
konponbide-bide nagusiekin lotzen dira (benetakotzat hartzen badira, gutxi-
asko orokorrak diren pertzepzioetatik harago), eta kontuan hartzen dira, batez 
ere, haien eragina, gainditze-ahalmena eta etorkizunerako aukera-eremuak 
baldintzatuko dituzten megajoera behagarrien argitan. Nahikoa da hemen horiek 
adieraztea, haien inguruan hausnartzeko. Abiapuntu honetan azaldu dugu nolakoa 
izan den ibilbide luzea, urteetan zehar, eta horren gainean eraiki dugu mundu argi 
eta garbi hobea. Ez dugu geure burua pozteko egin, ez eta “garai haiek hobeak 
izan zirelako” sindromearen mendeko okerreko mezuak igortzeko ere. Guztiz 
kontrakoa. Zailtasunak gainditzen eta konplexutasuna onartzen saiatu behar 
dugu, une oro, bere inguruabarren arabera, aurretik aukera-mundu oso bat izango 
dugulako uste osoan. Guztion onaren zerbitzuan jarri nahi dugun mundua.

Berriz diogu. Aurrerapena, oparotasunerako bidea (eta, batez ere, benetako 
garapen inklusiborakoa) bukaezina da. Ibilbide exijentea, etorkizun hobea 
irudikatu eta desiratzeko ahalegin etengabea eskatzen duena, “argi gorriak” eta 
dauden oztopoak gaindituz. Horiek dira, halaber, gure ahaleginak eta erronkak 
areagotzeko akuiluak.



-71-Bilbao-Bizkaia-Basque Country

• Mundu ideal bat planteatzean orokortzen zela zirudiena eraldaketa disruptiboko 
agenda oso luze baten aurrean. 

• Bere aukerak normaltzat jotzen dituen desengainuaren belaunaldi bat. Sentitzen 
du, gainera, jasan duen pandemiak nolabaiteko pobretze globala ekarri duela, 
beste belaunaldi batzuek baino hobeto bizitzeko itxaropena murriztu, eta ez duela 
nahikoa lanbide- eta lan-ekimen erakargarririk ahalbidetzen.

• Epe luzearekin konpromiso gutxi sentitzen dute belaunaldi gazteek. Aurrezkiak, 
inbertsioak, elkartasunezko ahaleginak edo ahalegin kolektiboek lekua uzten diete 
konponbide indibidualistei eta unean unekoei.

• Arriskuan ikusten duten “ongizate estatu” batekiko beldurra.
• Beren ibilbideetan heldutasunera iritsitako zuzendariek, profesionalek liderren 

(politikariak, enpresaburuak eta gizarte zibila) “lokartze” bat hautematen dute.
• Gure unibertsitate-sistemaren ahulezia, abangoardiako kanpoko inguruarekiko 

irekitasun gutxi.
• Tamaina enpresarial eta kanpoko liderrarekiko konexio txikia.
• Hezkuntza-sistemarekiko gogobetetasunik eza, endogamikotzat eta bere egitura 

propioaren zerbitzukotzat joa, eta ez biharko gizartearen zerbitzukoa, zeinak 
ahalmen berriak eskatuko lituzkeen.

• Administratzaile gehiegi eta lider gobernatzaile gutxiegi dauzkagu.
• Mundu politiko-sindikal-funtzionarialak bere burbuila propioa sortu du bere 

buruaren zerbitzuan.
• Eredu administratibo-instituzional konplexua eta, dirudienez, ez behar bezala 

artikulatua.
• “Teknologia berriak bailatzeko tren nagusiek” ihes egin digute.
• Irabazle ez direnekin konparatzen dugu geure burua. Nola gaude top direnen 

aldean? Ekintzailetzaren motelaldi gehiegizkoa, antz handiagoa duena gazteen 
autoenplegua sustatzearekin aberastasuna eta enplegua sortzearekin baino.

• Azpiegitura eskasak eta kanpoarekiko konektibitate urria. Beste batzuek badituzte. 
Horrek markatuko du aldea.

• Mesfidantza justiziarekiko, enplegagarritasunarekiko, eta, batez ere, pixkanaka, 
intentsitate baxu edo urriko demokrazia batean bizitzeko sentsazioa.

• Ba al da inor honen guztiaren buru?
• Mundu fake bat estremismoen eta haien entzuleriaren eta ideologien zerbitzuan 

dauden hedabideen mesederako.
• Amamaren “bitxiak” xahutzen ari gara. Herentzia agortzen ari da.
• Jada ez dago indarkeria terroristarik, baina etak utzi zigun eragin suntsitzailea 

jasaten jarraitzen dugu…

ARGI GORRIAK: Eragozpenak, kezkak, 
gainditu beharreko oztopoak etorkizun 

desiragarri baterantz jotzeko.
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4.1.5. Ikasketa handia, erronka botatzen duten jauzi disruptiboak proiektatzeko.

Esan dudan bezala, atal hau mahai gainera ekartzeak ez du autokonplazentzian poza 
bilatzeko inolako asmorik, eta are gutxiago iraganera itzultzeko edo politika berak 
aplikatzeko aholkatzekorik. Helburua da bere etorkizuna eraikitzeari aurre egin behar 
dion irakurleari Bizkaiak 2050 desiragarriaren etorkizun propioa eraikitzeko ardura 
eta konpromisoari aurre egin behar dionari, beste garai batzuetako zailtasunen 
eta konplexutasunen ulermena ematea, aldaketa eta eraldaketa aurreikusi ezinak 
gertatzen direnean, aurretik ezbehar ugari dagoenean eta baliabideak eta “jarraibideen 
eskuliburuak” urri direnean, “etorkizuna irabazteko”, eta aurrera ateratzeko.

Gure Gizarteak, gure pertsonek, enpresek, eragile kolektiboek eta erakundeek 
etorkizun desiragarria eraikitzeko beharrezko gaitasunak dituzte. Oparotasun-
espazio bat eraikitzeko oinarrizko herentzia dugu. Gure esku dago, batez ere, 
beste ororen gainetik. Hori bai. Inork ez digu ezer oparituko. Han dago aukera. 
Guri dagokigu hura errealitate bihurtzea.

Abiapuntua delikatua eta konplexua izan zen. Ibilbidea egin bitartean ikasi zen, 
kanpotik ikasi zen, proiektuak eta ilusioak partekatu ziren, bestelako etorkizun 
batean sinetsi zen, arriskuak hartu ziren, porrot edo akats potentziala onartu zen, 
konplexutasunaren aldeko apustua egin zen, eta bizitza konplikatzearen aldekoa, 
etorkizun hobea lortzeko, erantzukizunean eta konpromisoan sinetsi genuen, eta 
geure buruarengan ere bai. Bagenekien mundua ozeano itzela dela, eta puntu hutsala 
garela, baina bagenekien eta badakigu gai garela espazio protagonista eta liderrak 
sortzeko gure txikitasunetik eta elkartze-gaitasunetik, lankidetza-gaitasunetik, 
garaiekin, erronkekin eta aukerekin bat etorriz. 

Iraganean, herrialdearekiko atxikimendu eta konpromiso handia zuten pertsona 
askok, prestakuntza akademiko, enpresarial, profesional, sindikal, pertsonal 
askotarikoak, rol eta erantzukizun politiko eta sozial aurreikusi ezinak bereganatuz, 
aurre egin zieten aldaketa hautemangarriei. Ekimen aitzindariak sortu behar izan 
ziren, arriskuak eta konplexutasun handiko erabakiak hartu, aurretik zegoen 
etorkizun aldakorra kontuan hartuta, eta erreferentzia “lauso” baten aldeko apustua 
eginez: Europa, garai hartan urruna, distantzia handira zegoena eta desiratu edo 
espero zitekeena ez bezalakoa. Autarkia mundu bat bizi genuen, eta nazioartekotzea 
kimeraren eta ezezagunari eta horrek gure bizitzetan dituen ondorioen artekotzat 
jotzen zen; terrorismo bortitz eta suntsitzailea jasaten ari ginen; ezkortasunak eta 
autoestimu eskaseko psikologiak hartuak, beharrezko eraldatze-prozesu gogorren 
artean, berrasmatu egin behar izan zen gure ekonomia, gure hezkuntza, gure 
osasuna eta gizarte-zerbitzuak, desagertze prozesuan zegoen gure hizkuntza, sortu 
gabeko administrazio publikoa, eta aurreko aldien utzikeriak sortutako azpiegituren 
defizitaren hutsunea bete behar izan zen.

Hori guztia osatu gabea da, jakina, eta asko dago egiteko. Amaierarik gabeko aferak 
dira, Gizartearen, kasu honetan euskal gizartearen, Aldaketek, inguruabarrek, 
erronkek eta lehentasun aldakorrek bide berriak, konponbide berriak eta gauzak 
egiteko modu berriak eskatuko dituzte.

Kontua ez da iraganeko jarrerekin geure burua pozik uztea, baizik eta, alderantziz, 
geure gogoan islatzea eta geure gogora eramatea datozen 30 urteetan gertatuko 
diren aldaketa guztiz disruptibo eta aurreikusi ezinei aurre egiteko gaitasun indibidual 
eta kolektiboa. Gisa berean, ez da kontua geure burua “zigortzea” kontrako iritzi 
edo zantzuen enuntziatu luze batean. Konplexutasunaz ohartzearen eta herrialde 
honek, gure gizarteak, proiektu desiratu bat lortzeko dituen aukeren, indarguneen 
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eta gaitasunen konbentzimendura iristeko aurre egin beharko diegun zailtasunak eta 
nahigabeak onartzearen garrantzia eta munta transmititu eta indartu. Guztion artean 
eraiki behar dugun etorkizuna. Hori izango da 2050eko Bizkaia, desiragarria, non eroso 
eta gure bizi-proiektuaren eta erabakien ko-protagonista sentitu beharko dugun.

4.2. Crash pandemikoa. Aldi bateko eragozpena baino zerbait 
gehiago. 

Liburu hau idazteko proposamena jaso nuen unean, 2020ko ekainean, hiru hilabete 
eskas baino ez ziren igaro Osasunaren Mundu Erakundeak pandemia gisa izendatu 
zuenetik Koronabirus edo SARS-CoV-2 birusaren kutsadura luze-zabal hedatua; 
hala, gaitz hura bilakatu zen mundu osoko agenda askotarikoen erdigunea eta 
lehentasuna, neurri bereziak finkatu ziren –gure bizitzak alderantzikatuz–, eta 
osasunaren mundua bihurtu zen erabakiak hartzeko bektore-ardatza. Oinarrizko 
helburua, horrenbestez, osasuna gordetzea zen, eraso biral berri honen hedapena 
prebenitzea, tratatzea eta ahal zen heinean hari eustea, eta, azkenik, osasun-
sistemen buxadura zein kolapsoa eragoztea, gaitza sendatu ahal izateko. Euste-
egoera indartu zen mundu osoan, modu batean zein bestean: neurri drastikoak eta 
murrizketak ezarri ziren pertsonen eta merkantzien zirkulazio askeari zegokionez, 
herrialdeetako mugak itxi ziren, jendearen bizimolde ohikoa aldatu zen, eraldaketa 
handiak izan ziren mundu profesionalean, hezkuntzan zein bizitza sozialean, eta 
muturreko isolamendua sortu zen. Osasun-agintariek garrantzia nabarmena hartu 
zuten, eta gobernuek, gobernantza-erakunde globalek zein enpresek osasunaren 
onura maximoaren menera utzi zituzten beren erabaki eta jarduera guztiak; hala, 
osasungintzak eskatutako gomendioak eta gidalerroak finkatu zituzten, borondate 
handiagoarekin edo txikiagoarekin. Neurri funtsezko saihestezinak ezarri zituzten, 
kontuan hartuz jarduera ekonomikoari larriki erasan ziola egoerak eta, ahal zen 
heinean behintzat, hura mantendu beharra zegoela. 

Debate sozialak pentsamendu eta jarrera komun batzuk sortu zituen: batetik, 
asmo batzuk adierazi ziren, adibidez, «egin beharreko guztia egingo dugu» (herrialde 
garatuen kasuan, hala nola gurean, Europar Batasunaren gidaritzari segika), edo 
«egin dezakegun guztia egingo dugu» (garapen-bidean dauden herrialdeak, beren 
abiapuntuko egoeraren arabera eta espero zuten nazioarteko lankidetzaren 
arabera), eta, horrez gainera, ongizate-euskarri (edo biziraupen-euskarri) sozialak 
sortzeko beharra agertu zen, eta gerorako utzi ziren, sine die eta epe luzera, 
etortzeko dauden konponbide irudimentsuen zain, berehalako konponbide 
baterantz bideratutako finantzazio-eskemak edo zergen arkitekturari dagozkion 
eskemak. Alde batera utzi ziren proiekzio ziurrik edo minimoki ilusionagarririk sor 
ezin zezaketen adierazle ekonomiko edo finantzario tradizionalak. Tamalez, osasuna 
eta ekonomia antitetikotzat jotzera eta bien artean bakarra hautatzera behartzen 
gintuen eztabaida sinplista horrek ezkutuan utzi zuen osasunaren baldintzapen 
sozioekonomikoen garrantzia, ahaztu egin zen bi faktoreen arteko interdependentzia 
ezinbestekoa, eta, ondorioz, gatazka azeleratu bat sortu zen «deskonfinamendu» 
delakoen helmenaren eta abiaduraren harira, zeinen helburua baitzen «elkarbizitza 
pandemiarekin», «normaltasun berri baterantz joatea» edo «garapen ekonomiko-
sozialaren bidea berreskuratzea». 

Plano guztietan piztu zen eztabaida, plano hertsiki sanitariotik hasita (baldin eta 
ezagutza espezifiko, autonomo eta komuntzat har badaiteke arlo sanitarioa), eta 
erabaki, jarrera eta denbora desberdinak eratorri ziren horretatik. Pausoz pauso, 
modu batean zein bestean, neurri gutxi-asko homogeneoak edo antzekoak sortu 
ziren, nahiz eta era askotako «ereduak» ezarri ziren. 
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Ezbairik gabe, osasunaren eremuan zentratzea izan da lehentasun nagusia, 
modu batean edo bestean (Osasuna hizki larriz eta bere zentzurik zabalenean 
ulertuta: gaixotasunaren absentziatik, osasun-sistemen jabetzatik, egituratik eta 
baliabideetatik eta bertako profesionalen lan-egoeratik harago), eta horren arabera 
ekitea. Osasunari eusteko, ondorio negatiboak arintzeko, osasuna babesteko eta 
berrezartzeko, era askotako egitasmoak sortu eta ezarri ziren, osasun-artatik harago, 
eta etorkizunean ere mantendu beharko dira oraindik. Alerta sozialaren zabalpena 
eta gaitzaren larritasuna/hilgarritasuna nahastu egin ziren, eta desinformazioaren 
hedapenak (nahita edo nahigabe zabaldua) arazo gehigarri bat ekarri zuen. 
Halabeharrez, era askotako informazioa jaso genuen denok, eta horrek, erabakiak 
erraztu beharrean, premiazko egiazkotasuna eta konfiantza bermatu beharrean, 
ekintza-arlo bakoitzeko agintarien, adituen zein arduradunen sinesgarritasuna 
kaltetu zuen; hala, hazi egin zen herritarren ezagutza-falta eta beldurra, halako 
alerta-egoera bat abiatu zen eta elkarren kontrako jarrera hartu zituzten herritarrek. 

Gaur egun, 2021eko abenduaren amaieran, eta behin-behineko balantze baten 
arabera betiere, 400 milioi lagun kutsatu dira KORONABIRUS SARS-CoV-2 
birusarekin (aldaera desberdinak aintzat hartuz), informazio egiaztatuaren eta 
OMEk ezarritako protokoloen arabera eta proba diagnostikoa eginda (horregatik, 
ziurtzat jotzen da badirela erregistratu gabeko kasu askoz gehiago mundu osoan). 
Urtebete behar izan zen 100 milioi kasu izateko; 5 hilabete, berriz, beste 100 
milioietara iristeko eta, aldiz, aste batzuen buruan gainditu zen kutsaduren eta 
transmisioen estatistika, azken aldaera biralaren eraginez (Omikron), zeina indarrean 
baita oraindik: garai pandemikoa areagotu du, eta ez dugu ezagutzen zein izango 
den haren iraupen ez helmen osoa. Hasierako birusaren aldaeren intzidentziak 
birusaren zabalpena areagotu eta azkartu zuen, eta hura kontrolatzea zaildu; hala 
ere, birusarekiko erantzun aktiboa berretsi zuen. Badirudi azken aldaera honek 
hilgarritasun- edo larritasun-tasa txikiagoak aurkezten dituela, baina haren iraupena 
eta helmena ezezagunak zaizkigu oraindik, are gehiago kontuan hartzen badugu 
«animalia jatorrizkoa» misterio bat dela oraindik, eta epidemiologiaz zein osasunaz 
gaindiko polemikak eragin dituela gainera. 

COVID-19aren eraginez ia 5,7 milioi lagun hil dira jada. Horien banaketa geografikoa 
misterio bat da orobat: AEBen (910.000 hildako), Brasilen (630.000) eta Indian 
(500.000) gertatu dira heriotza gehien. Erdiko taldearen buruan, berriz, Errusia 
(131.000), Mexiko (300.000), Peru (210.000) eta Erresuma Batua (149.000) daude; 
aldiz, Kolonbian, Frantzian eta Italian 136.000na lagun hil dira. 90.000-140.000 
hildakoen eremuan kokatzen da Espainia, eta Euskadi-Nafarroan 6.500 lagun hil dira. 

Guztira, 10.000 bakuna-dosi eman dira munduan, baina banaketa ez da berdina izan 
leku guztietan, eta «herrialde aberatsetan» kontzentratu da gehiegi. Herrialdeen 
araberako hilgarritasuna ere desorekatua da: esate baterako, Hego Korean % 0,9 
hildako izan dira 100.000 biztanleko, Mexikon % 7,6, AEBn % 1,5, Brasilen % 2,8 
eta Espainian % 1,5. 

OMEk eskatu du herrialde aberatsetan «luzamendu» bat ezar dadila txertoaren 
hirugarren dosiari dagokionez, txertoak modu desberdinean banatu eta eman direla 
aintzat hartuz, eta gogora ekarri du, immunitatea «globala» izan arte, munduan 
barnako irekidurak eta desplazamenduek birusa kontrolatzea eragozten dutela. 
Nolanahi ere, hirugarren dosiak eman dira txertoak eta baliabideak dauzkaten 
herrialdeetan (ez da indartze-dosi bat, ezpada babes-dosi bat, erikortasun zehatz 
bat daukaten pertsona immunodepresiboen kasuetarako); beste herrialde batzuek 
laugarren dosia abiatu dute. Txertoak ekoizten dituzten laborategiek eta industriek, 
ikerketa eta lan zientifiko bizi-biziaren laguntzaz, pausoak egiten segitzen dute, 
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errefortzu, txerto eta tratamendu berriak sortzen. Aldi berean, «birusaren aldaera» 
berriek kutsatzen segitzen dute. 

Bidaiak eta mugikortasuna mugatzeko neurriek indarrean jarraitzen badute ere, badirudi 
«espazio libre» berriak zabaldu ditugula, hainbat faktore kontuan hartuz betiere: testak, 
txertatze-maila, intzidentzia pilatuaren murrizketa eta ZIUko paziente-kopuruaren 
jaitsiera (Euskadin, adibidez, bertan behera utzi dugu «Osasun Alarma eta Larrialdi 
Egoera» eta «Zaintza Egoerara» igaro gara). Bilkurak eta bildu daitezkeen pertsona-
kopuruak malgutu dira, maskara erabiltzen segitzea gomendatu da, konfinamendu 
hautatuak iradoki dira, derrigorrezko txertatzea (eskubideen eta betebeharren arteko 
eztabaida bete-betean), osasun publikoa vs askatasun indibidualak eta lan-eskolatze 
hibridoak sustatu dira: presentziala/etxean. Berreskuratze ekonomiko ezinbestekoa 
azkartu nahi da, nahiz eta funtsezkoa den kontuz jardutea, prebentzioa mantentzea 
eta erne egotea, sor litezkeen intzidentzia txarren aurrean. 

Bien bitartean, honako gai hauek guztiak gehitu beharko zaizkio COVID-aurreko 
garaiko jarduera ohikoen eztabaida arruntari: proba diagnostikoak, aztarnariak, 
osasun-ekipamenduen berrasmakuntza azeleratua, osasun-alorreko langileen 
zatiketa azaleratua, osasun-sistemetako langile publikoen kopurua handitzeko 
eskaerak, interbentzionismo publikoa osasungintza pribatuan, teknologiaren 
areagotzea, telekontsultak, gaitzaren ondorioak tratatzeko zentro espezializatuak 
–batez ere COVID kronikoaren kasuan– eta babes-ekipamenduen agentzia 
zentralizatuak, txertoen jabetza intelektualen lidergoa eta teknologiaren eta 
ekoizpenaren arteko transferentzia-prozesuak bizkortzea txertoen ekoizpenari 
dagokionez, mundu osoan eta bereziki hirugarren munduko herrialdeetan, zeina 
kezka konstantea izan baitzen pandemiaren une gorenetan.  

Proposamen-kate oso bat daukagu orain, modu jarraituan ezarri beharrekoa, eta ez 
soilik pandemia-garaian, etorkizunean izango diren larrialdi, infekzio eta pandemien 
aurrean, eta etorkizunean sor daitezkeen birusekiko elkarbizitzari begira; batez ere, 
«osasun-sistemak eta -ereduak birpentsatu» behar dira, eta aintzat hartu behar da, 
orobat, ekonomiari, gobernantzari eta balore zein jarrera sozialei lotutako eragin luzea. 

Ezin dugu ahaztu osasuna, haren sistema eta haren ereduak errotik eraldatzeko 
premia zegoela pandemiaren aurretik ere, nahiz eta hori guztia azeleratu egin den 
COVIDarekin batera ikusitako «aurkikuntza errealekin». 

«Osasunarentzako desafio handia, hurbileko zerumuga baterako (2030)» figuran 
azaltzen da zer elkarreragin-ekintza birplanteatu behar diren osasunean duten 
eragina aintzat hartuz. Aldaketa sakon bat gauzatzeko aukera ote da hau? Aurrerago, 
Megajoeren eta horien ondorioen atalean, eraldaketa atzeraezin eta ezinbesteko 
honi buruz sakonduko dugu. 

Aukera-aukerako momentua da, dudarik gabe, erabaki «exekutibo» bat hartzeko 
osasunari buruz –ereduak eta sistemak, finantzazioa, gobernantza eta langileen 
izaera/prestakuntza/dedikazioa–, eta osasunaren etorkizunari lotutako gogoeta 
historikoa azeleratzeko. Agerikoak dirudite haren gabeziek, eta, batez ere, haren 
helburuak lortzeko desiragarriak liratekeen espazioek. Osasungintzaren eraldaketa 
konplexua, beraz, halako aldaketak gauzatu behar dituztenen zain geratzen da. 

Eztabaida/ekintza honetan, funtsezkoa da, osasunaz pentsatzeko orduan, 
ondasun eta zerbitzu ezinbestekotzat hartzeaz gainera, kontuan hartzea sekulako 
potentziala daukala honako arlo hauek sustatzeko: berrikuntza, hazkunde eta 
garapen ekonomikoa, enpleguen sorrera, eta aberastasun, ongizate zein oparotasun 
inklusiboa. 
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Horretaz aparte, hainbat neurri hartu ziren COVIDak ekonomiaren gainean 
izandako inpaktua arintzeko; gobernuek, adibidez, neurriak finkatu zituzten 
«enpresen itxieren, konfinamenduen, mugikortasun-mugen eta horrek ekarritako 
eskaera-beherakadaren zein bestelako ondorioen» harira; hala, diru-hornikuntza 
eta enplegurako neurri aringarriak ezarri ziren berehala, zeinek modua eskaini 
baitzuten ekonomia nagusiek jasandako kolpea apaltzeko, biziraupenerako «oxigeno 
minimoa» emateko, erabateko kolapsoa saihesteko eta ekonomiaren aurrerakuntza 
progresiboa behartzeko. Neurri aproposak izan ziren, larrialdizko susperraldia 
ahalbidetu baitute, nahiz eta ez dakigun zeintzuk izango diren benetako ondorioak 
eta eraginak azken beltzean. 

Crash erabateko honek bizkortu egin ditu gai askori buruzko eztabaidak: 
hazkunde- eta garapen-ereduak, arreta komunitarioa, garraioa eta mugikortasuna, 
ekoizpena eta konposizioa, balore-kate globalen betekizuna, tokikoaren garrantzia 
lehiakortasunean, «globalizazio» mitikoa, gobernu publikoen betekizunak eta 
aginpidea, enpleguaren-lanaren mundua, enpresak hirietan kontzentratzea, 
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etxebizitza-eredua, hezkuntza-sistema… Funtsean, gure garapenaren, gure politika 
ekonomiko-sozialen eta gure gobernantzaren oinarri guztiak. 

Osasunaren arloa funtsezkoa eta lehentasunezkoa izanagatik ere, horretaz gainera, 
testuinguru sozioekonomiko berri baten aurrean gaude, zeinak sekulako mutazio 
bat baitakar berekin, eta ez soilik ezusteko koiuntura baten kudeaketa konplexu 
eta azeleratuari dagokionez; izan ere, paradigma-aldaketa bat sortu dela esan 
dezakegu. Baldin eta, epe laburrean zein ertainean, eskaera eta kontsumo globala 
nabarmen jaisten badira, kapital-merkatuak erortzen badira, hazkundea murrizten 
bada modu argian, garapen-espektatibak gutxiagotzen badira, enpresen jarduera 
arian-arian geratzen bada, ondorio negatiboak gertatzen badira bata bestearen 
atzetik hainbat industriatan (ekoizpena, zerbitzuak, finantza… eta osasunaren 
arloa bera) eta nahitaez birpentsatu behar baditugu gure kudeaketa-ereduak, lan-
prozesuak, erabakiak hartzeko moduak, jarduteko ohitura naturalak, arduradunak 
ordezkatu behar baditugu ez daudelako eskura edo deslokalizazioa ezarri zaielako, 
digitalizazioaren ezarpena azkartzen bada nahiz eta askotan ez gauden horretarako 
aski prestaturik, eta horren erabilera oso urrun baldin badago negozio-ereduaren, 
industria-tipologiaren edo hirugarren alderdiekiko harremanaren errealitatetik, 
baliteke kaudimen-faltako egoerak sortzea, zorpetzeak ezin ordaintzea esandako 
epean edo nahi ez bezalako lan-egokitzapenak egin behar izatea, eta balirudike, 
kasu horretan, larrialdi-egoerari aurre egiteko babes-neurriak hitzartuko lituzketela 
gobernuek eta instituzioek, larrialdiaren efektu negatiboak eta ustekabekoak 
apaltzeko. Stock-hausturei eta hornikuntza-kateen eteteari dagokionez, Asiarekiko 
mendekotasun edo hartu-eman nabarmena duten eremuetan abiatu ziren, hala nola 
autogintzan eta manufaktura-industrian, eta, Japonian, Hego Korean eta Txinan 
gertatu ziren lehendabizi; gaur egun, ordea, AEBko eta Europako manufaktura-
zentro nagusietara zabaldu dira: abiazio komertziala, turismoa, gertakariak, 
erakusketak etab.; osasun-enpresak (ez soilik beren sargaiengatik, ezpada langileen 
kudeaketagatik eta ordezkapenagatik, pazienteen kontrol artagatik, aurreikusi 
gabeko baliabideengatik eta sistemaren beraren lan- eta logistika-antolaketagatik), 
ostalaritza, hezkuntza etab. Auzi horiek denak bata bestearen atzetik etorriko 
dira, arazo eta konponbideen kate bizi batean. Hasierako koiuntura hori gainditu 
dugularik, badirudi gaur egun «kondenatuta» gaudela tarte batez behintzat 
pandemiarekin batera «elkarbizitzan» egotera eta susperraldian kontzentratzera, eta 
sakoneko arazoa berriro azaleratu da, icebergaren oinarri gisa, eta galderak pizten 
dizkigu «Nazioartekotzearen Paradoxei» buruz, zeinak agerian geratu baitira osasun-
krisi honen eraginez; gure sistema garaikideen ahulezia begien bistan geratu da, 
eta garaia dugu hainbat konturi buruz hausnartzeko, adibidez, zer gako eta indargune 
arrakastatsuren gainean eraiki ditugun gure hazkunde- eta garapen-sistemak behiala 
hain desiratua izandako globalizazioan zehar; horretarako, Megajoera behagarrietan 
barneratuko gara, eta, bereziki, gure bizitza-espazioan izan dezaketen inpaktua aztertuko 
dugu. 

Azken urteotan sakoneko aldaketa bat abiatu dugu gure enpresa- eta gobernu-
ereduaren kontzepzioari eta konfigurazioari dagokionez. Onartu genuen «ekonomia 
berria» konplexua zela oso eta, horregatik, interdependentzia-eredu berriak sortu 
behar genituela, aliantzak sortu behar genituela diziplinen eta herrialdeen artean, 
eta teknologia disruptiboak txertatu behar genituela, zeinen eraginez ezinbestekoa 
izaten baita hirugarren alderdien partehartzea. Ikasi genuen enpresak esternalizatu 
egiten zirela eta «lehiakortasun-abantailak» bilatzen zituztela mundu zabal eta 
deslokalizatu batean, beste geografia batzuetan; ikasi genuen derrigorrezkoa ez ezik 
ezinbestekoa zela nazioartekotzea, izan interes handiagoko merkatuetan bilatzen 
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genuelako, izan etxean inbaditzen gintuelako; eta bazirudien «exekutibo globalak» 
behar genituela, munduko hiritarrak, gure enpresen baitan landutako erroekiko 
edo kultur identitateekiko axolagabeak, zeren kanpoko munduak praktikotasuna 
eta kudeaketa efizientea eskatuko baitzituen, arimarekin edo arimarik gabe, edo 
haraino eraman gintuen ez bezalako izerdiarekin. 

Balore-kate globaletan parte hartzeko asmoa ezarri genion gure buruari; halako 
kateetan, oinarri-lurraldeak zentzua galtzen zuen, eta, hainbat kasutan, ez zen 
tokiko klusterrik izaten, «erabakiak milaka kilometrora hartzen baitira»; halaber, 
bazirudien merkatuen diferentziazioa gauza ezdeus samarra zela, eta ez zen aintzat 
hartzen tokiko balio beharrezkoa, zeina faktore diferentziala eta funtsezkoa baita. 
Aldi berean, nazioarteko gobernantzak, edo gobernantza globalizatuak, indarra 
galdu du denborarekin, gizartearentzat oro har ez da fidagarria, ezta sinesgarria 
ere; bestalde, hain konplexua denez, adostasun faltsuak eragiten ditu, zeinak neurri 
batean kopiatu/itsasi formularen bidez sorturiko akordioetan, adierazpenetan 
eta politiketan eusten baitira, erabaki burokratizatuak sinplifikatzeko, gatazkak 
eragozteko eta erabakien berandutzea errazteko ustezko asmoarekin; horrek, 
ordea, kalte egiten dio lidergoari (zeina bereziki beharrezkoa baita larrialdia-
egoeretan eta arazoei aurre egiteko garaian). «Pentsamendu bakar» nagusi horren 
eraginez, badirudi bietako bat egin behar duzula: diskurtso eztabaidaezin bat 
onartu edo kaosa sustatu. 

Dena den, bihar, «beita» koiunturala amaitzen denean, berriro aztertu beharko 
ditugu gure ereduak eta indar-ideiak, krisiak zalantzan jarri ditu eta; halaber, 
ikasgai batzuk atera beharko ditugu gertatu den horretatik. Ziur aski, gure 
«Kontingentzia Planak» errepasatu beharko ditugu –gaur egun abaila bizian 
eguneratu baititugu, berehalako premiei erantzuteko–: larrialdi-politikak garatu, 
eguneratu eta egokitu beharko ditugu, unean uneko egoeraren intentsitatearen 
eta kalte behagarrien arabera; hori guztia baldintzatuko du enpresaren beraren 
egoerak, langileei dagokionean ezartzen dituen politikek, giza garapeneko neurriak 
eta komunikazio-baliabideak (barne zein kanpo, arreta berezia jarriz hornitzaileei, 
bezeroei eta partnerrei), eta baldintzagarriak izango dira, batez ere, tartean dauden 
gobernuak (zentrala, eskualdekoa zein tokikoa), haiek baitira babes zibilaren 
arduradun nagusiak, eta aintzat hartu beharko ditugu osasun-politikak (bereziki 
garrantzitsuak gure kasuan), bai eta nazioarteko erakundeak ere (OME barne), eta 
hirugarren alderdiak (hegazkin-lineak, beste herrialde batzuetarako sarbidea eta 
logistika arautzen duten agintariak etab.). 

Etorkizunerako ereduak diseinatzen ditugunean hirugarren alderdiekiko elkarlana 
txertatu behar dugu (jarduten garen komunitateak, zeinetan gertakari ezohikoak 
izan baitira; gobernuari laguntza eta gure erakundeetako familiak, baldin eta 
egoerak eragin badie). Eta, ariketa berri honetan, faktore kritikoen sorta bati 
begiratu beharko diogu. Pandemiak ekarri edo eragin ez dituen faktore kritikoak. 
Hemen zeuden, ezagutzen genituen, landu egiten genituen, eta, modu batera edo 
bestera, aurre egiten genien, gehiago edo gutxiago asmatuz eta konbentzimendu 
handiagoarekin edo txikiagoarekin; gaur, ordea, azeleratu egin dira eta lehen 
postuan daude gure lehentasunak, eskaerak eta balizko konponbideak bideratzeari 
dagokionean. 

Dudarik gabe, behin-behineko ustekabe bat baino zerbait gehiago. 

Harekin, haren ondorioekin eta haren beldur zein iragarpenekin batera bizi behar 
dugu. Baina, batez ere, zoritxarrez eskaini digun aukera hau baliatu behar genuke 
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eta aldaketa ugari azeleratu edo berretsi: aldaketa horietako batzuk gure baitan 
zeuden jada, edo agian ez ginen ausartzen haiei heltzera; beharbada urrunak 
iruditzen zitzaizkigun, edo uste genuen ez zirela lehentasuna. 

Gaur egun, ez dago gerorako uzteko denborarik. Hemen daude, eta hemen 
geratuko dira. 

Eta ikaskuntza luze bat, sakontzeko.

Behin pandemia gaindituta (edo, ikuspuntuaren arabera, eutsita), eta estatistika 
tragiko eta izugarrietatik harago (hildakoak, hilgarritasuna, endemia eta 
ondorioak…), alde batera utzita asebetetze orokortua (osasun-sistemek ondo 
erantzun dute jeneralean), langile guztiz gehienen eta hiritar pila baten jarrera 
bikaina eta arduratsua, instituzioen erantzun ekonomiko-finantzarioa (alor 
askotako gobernuek eta instituzioek asmatu egin zuten «politika berri» zabal 
bat ezarriz, baliabideak eskura egon zitezen, «beharrezko guztia»), zaurgarrienei 
laguntzeko neurri ezohikoak (soldata soziala, oinarrizko errenta minimoa, 
egokitzapenak sozialak zein lanari lotuak, babesean eta bertan behera uztean 
oinarrituz, deuseztatzean oinarritu ordez), kontingentzia-politika orokortuak, 
prozesuen eta erabakien sinpletasuna, bizkortasun-malgutasun orokortuak, 
enpresa guzti-guztien jarrera, zeinak unerik une berrasmatu baitzuten beren 
jarduna, erantzun ahal izateko eskaerari, elkarbizitza sozialari zein komunitarioari 
eta larrialdizko lege-erreformei (marko berriak telemedikuntzarako, telelanerako, 
lan-harremanetarako etab.), eta gure buruari zorionak emateaz gainera lehen 
mailako erantzun kolektibo bat gauzatzeagatik, gaur egun, oraindik ere, oso gutxi 
dakigu COVID-19ari buruz: zenbat irauten duen, zer ondorio izan ditzakeen, 
zergatik izan den hain suntsikorra leku batzuetan eta beste batzuetan ez… 
Gauza gutxi ezagutzen dugu, honako kontu hauetatik harago: konfinamendua, 
kontaktu- zein mugikortasun-mugapenak; txertatze ezohiko, azkar eta 
eraginkorra (diseinua, ekoizpena, baimenak eta aplikazioa), osasun-azpiegitura 
eta -zerbitzuen berrasmakuntza azkarra, konponbide sozialen balorea (berezi, 
konponbide soziosanitarioak) eta aktibo komunitarioen berraktibatzearen 
garrantzia, eta, azkenik, diagnostikoen, aztarnarien lanaren, laborategietako 
jardunaren eta teknologiaren erabilera azeleratuaren balioa. 

Beste errealitate bat egiaztatu dugu: osasun-sistemak ez dute funtzionatzen 
banaketa administratibo klasikoen arabera; ezin dira banatu eremu publikoa 
eta pribatua, artaren mailak edo espezialitate mediko-sanitario-sozialak. 
Maila geografiko bakoitzeko osasun-agintaritza tartean dauden guzti-guztiei 
dagokie, eta guzti-guztiak hartu behar ditu aintzat. Osasun-eskaintzak eta 
-zerbitzuak funtziona dezan, 24/7/365 erregimenaren arabera jardun behar 
du, eta herritarrengana hurbildu behar du. Osasuna vs. ekonomia diskurtsoa 
anakronikoa eta eutsezina da. Diskurtsoetan, politiketan eta medioen mezuetan, 
ez dira aintzat hartzen herritarren bizi-baldintzak desberdinak direla mundu 
osoan (herrialdeen, eskualdeen edo auzoen baitan ere); hala, beren erantzuna 
ez da efikaza. 

Askoz gauza gehiago aipa genitzake. Iruzkin batzuk soilik egingo ditugu, aldaketa 
errotikoa eta disruptiboa era dadin osasungintzan, baita arlo horretatik harago 
ere, eta berriro hel diezaiegun harako ahots haiei, zeinen arabera «Crash 
Pandemiko» hau inflexio-puntu bat izango baitzen, eta, haren ondorioz, mundua 
aldatuko baikenuen. 
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PANDEMIA ETA IKASITAKO LEZIOAK? 

Mundu, gizarte, ezagutza, sistema HAUSKORRAK; prestakuntza urria dute 
eta ez dira erresilienteak gertakari ezustekoen eta hondamendien aurrean, 
ez eta halako gertakarien neurriaren, inpaktuaren eta ondorio elkarlotuen 
aurrean ere. 

Infonomia batean bizi gara, eta horrek zarata eta desinformazioa sortzen ditu 
–eragina duena erabakiak hartzeko eta jarrerak sortzeko garaian–, ekin behar 
dutenei (eta, batez ere, gauzak zuzendu behar dituztenei) ezagutza erreala eta 
basikoa eman ordez. 

Desafekzioa eta ahultasun demokratikoa. Mesfidantza, sinesgogortasuna eta 
arbuioa lidergoarekiko eta aginpidearekiko. 

Uste genuena baino gizarte eta jarrera indibidualistagoak, elkartasun gutxiago 
eta ardura gutxiago. 

Prozedurak, sistemak, protokoloak, burokrazia eta erabakiak hartzeko 
prozesuak berrasmatzeko premia. 

Sistema bertutetsuek, beren horretan, bizioak eta emaitza maltzurrak eragiten 
dituzte. Baliteke gauza bat positiboa izatea testuinguru batean, baina horrek 
erantzun negatiboak sortu ditzake gero. Adibidez: Hornikuntza-kate globalak. 

Berdintasun eza, orokortua. 

Konplizitatea eta erronka sistemikoak. 

«Onberakeria mediatiko arduragabea», ideologien eta audientzien merkatuan.

Kontuak kontu, beti daude eredu alternatiboak eta baliabideak, itxuraz 
behintzat aurreikusi gabekoak. 

Osasuna-Ekonomia-Gizartea. Hiru ardatz banaezin. 

Zientzia-Ikerketa-Ezagutza-Berrikuntza… aplikagarriek eta KUDEAKETAK 
kate ez zatigarri bat osatzen dute

Osasuna: gaixotasun ezetik harago. Baldintzapen sozioekonomikoak, 
aktibo komunitarioak, gizarte-zerbitzuak eta zaintza-zerbitzuak, euskarri-
zeregin oinarrizkoak, azpiegiturak, prestakuntza, prebentzioa (hainbat 
aldaera), osasunerako hezkuntza, industria-osasuna. Agur zuloei. Ongietorri 
konplexutasun sistemiko eraldatzailera. 

Tokikoa ez da soilik garrantzitsua, ezinbestekoa da. 

Mundu mailako kogobernantza. Ez saiatu espazioak hartzen baldin eta ez 
badagozkizu, eta ez baldin badaukazu erabaki hori hartzeko funtsezkoak diren 
zereginetan jarduteko baliabiderik (eta pertsonarik batez ere).

Multikolaborazioa funtsezkoa da. Elkarlana eremu publikoen artean eta eremu 
publikoaren eta pribatuaren artean. 

Espezialitate berriak, profil profesional berriak, hezkuntza etengabea eta 
jarraitua. MAPA profesional berri bat etorkizunerako. 
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Modu batean edo bestean, «CRASH PANDEMIKO» honek behartu egiten gaitu 
politikak, aurrekontuak, planak, tresnak eta antolakuntza- zein gobernantza-
ereduak berrikustera eta berriz aztertzera. Modu esplizituan esan edo ez, eta 
izenak izen (post-COVID, biharamuna, normaltasunera itzulera, COVIDarekiko 
elkarbizitza…), denok egin behar dugu halako «moldatze» ariketa bat, txikia izanik 
ere, espazio berri edo aldatuetara igarotzeko edo aldaketa sakon baterantz joateko. 

Hain zuzen ere, «ustekabe koiuntural» bat baino askoz gehiago da hau: puntu eta 
aparte bat da, zeharo. 

4.3. Hazkunde eta garapen inklusiborako eredu eta jarrera 
berriak berrikusteko agenda.

Zalantzaz beteriko testuinguru batean bizi gara, testuinguru konplexu batean, 
eta horren ondorioz, bide berriak urratu behar ditugu lehiakortasunaren eta 
ongizatearen sorreran gabiltzan agente guzti-guztiok. 

Enpresa, gobernu, herrialde eta era guztietako antolakundeetako kideok behin eta 
berriro zehaztu behar ditugu gure balore proposamen bakarrak eta hori ahalbidetzeko 
estrategia bakar eta bereiztuak; izan ere, zuzentzen gatzaizkion gizarteek gero eta 
desengainu handiagoa sentitzen dutela ematen du; badirudi galduta daudela eta 
lidergo partekatuak behar dituztela, ordezkatzen dituztela ez ezik konprometituta 
daudela sentitzeko. 

Eta gaur egungo Bizkaia ez da salbuespena: testuinguru arrakastatsu bat eraiki nahi 
dugu bertan 2050erako. Zentzu horretan, etorkizunera egin nahi dugun bidaiari 
dagokionez, eta aurreko ataletan jada aipatu dugun moduan, gure apustua berrikusi 
behar dugu, alegia, enpresa-gizarte balorea kosortuz lehiakortasuna eta oparotasuna 
sortzeko apustua.

Garapen inklusibo baterantz…

Ezinbestekoa da estrategia berriak sortzea eta aberastasuna eratzeko neurri 
berriak gauzatzea, izan ere, desberdintasun handiak daude munduan, eta aurreikus 
dezakegu etorkizunean hutsune handiak izango direla; ziur aski ez ditugu lortuko 
espero bezalako helburuak eta politikak garapen iraunkorrean, guztiontzako 
enpleguan, lanaren mundu berrian, ad hoc errenta unibertsalari dagokionez garai 
eta gizarte desberdinetan, asistentzia-eredu unibertsal baten bilaketan eta herritar 
guztiek osasunerako sarbidea izan dezaten, hezkuntzak balio dezan igogailu sozial 
zentzuzko gisa, ongizate-estatu tinkoen aldeko apustuan… Garai, errealitate eta 
asmo estrategiko berri hauentzat, xede-gidari bat izan liteke “Garapen Inklusiboa”; 
motore bat izan liteke, mundu osoan orokortua, zeinaren “menean” uztartu behar 
liratekeen egin beharreko estrategiak eta politikak. 

Hala, une hauetan, denborarekin ikasi ditugun lezio aberatsen eta konpondu 
beharreko galdera ugarien eraginez, jada abian dauden eskaerak, mugarriak eta 
lan-ildoak uztartu nahi ditugu, eta beste urrats bat egin, horien konbergentzia 
estrategikotik abiatuta. Garaia dugu, beste behin ere, gure buruari galdetzeko ea gure 
marko kontzeptualak egokitu behar ditugun (eta, hala bada, zer intentsitatearekin 
eta zer norabidetan), ea gure praktikek eta jardunak (indibidualek zein kolektiboek) 
konponbiderantz garamatzaten, eta batez ere, ea prest gauden (denok) hori dena 
lortzeko beharrezkoa den konpromisoa hartzeko. Tartean egon daitezkeen eragile 
guzion erantzukizuna da –enpresak, gobernuak, unibertsitateak, eragile sozialak eta 
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enpresak, nazioarteko instituzioak zein organismoak, bai eta irabazi-asmorik gabeko 
entitateak eta GKEak– gure konpromisoak eta estrategiak birpentsatzea, desafio 
berri honi buru egiteko. 

Ez dago errezeta magikorik desafio honi aurre egiteko. Ibiltzeko daukagun bide berri 
honek, lortu nahi dugun helburu honek, hurrengo hamarraldietako eztabaidei heldu 
beharko die, modu berriak sortu beharko ditu oparotasun inklusiboa ulertzeko, 
eta eraldaketarako lerroak sortu beharko ditu gaur egungo muga eta arazoetatik 
abiatuta. Hau guztia gauzatzeko, jarrera berriak erakutsi beharko dituzte gobernuek, 
enpresek, unibertsitateek eta, jakina, komunitateko pertsonek ere; existitzen diren 
jokalari eta bitartekari guztien kontzepzioa eta “antolakuntza berria” onartu beharko 
dute, beharrezkoa baita. Beti bezala, ezinbestekoa izango da bide konplexuak 
ibiltzea, eraldatzeko prozesu-betean dauden bideak urratzea. Orain arte ibilitakoak 
merezi izan du, eta denborei erantzuteko asmoa izan du, bide baten baitan, zeinak 
berekin ekarri baititu emaitzak, ikaskuntza partekatua eta gure gizartea eraldatzeko 
konpromisoa; orain, esfortzu bikoitza eskatzen du, gure ingurunea eta bertan ikus 
ditzakegun aldaketa-dinamikak ulertuz betiere; konpromiso konbergentea eta 
partekatua agertu behar dugu ezinbestean, elkarlanerako jarrera erakutsi behar 
dugu balorearen kokreazio-ereduetatik eta -ereduetarantz. Bide honen xedea jada 
ez da haztea, ezpada garapen inklusiboko eredu bat sortzea, oparotasun eta ongizate 
partekatua lortzeko bidean, hazkunde nabarmena izan ala ez izan. Haztea ez da 
helburua, baizik eta mundu inklusibo eta demokratikoki zilegi baten bilaketarako 
osagaia, lagungarria eta/edo emaitza. 

HAZKUNDERAKO ETA GARAPENERAKO MARKOA

Ulertzea, konprometitzea, kosortzea

Aliantza kooperatiboak 
EKONOMIA 
BERRIArentzat, 
“Enpresa, gobernu, 
eskualde berritzaileak”

MUNDU-MAILAKO  
KRISI EKONOMIKOA

EKONOMIA 
KLUSTERIZATZEA 
eta GLOKALIZATZEA, 
“Prozesuaren magia”.

SHARED VALUE, BALORE 
KOSORKUNTZA, Enpresa-
Gizartea

Arazoak eta eskakizun sozialak 
bihur daitezela Ongizate eta 
Oparotasun Ituri

HAZKUNDE ETA GARAPEN INKLUSIBOA

ANBIZIO 
HANDIKO 
EMAITZAK 
AMESTEA

BALORE-
PROPOSAMEN 
BAKARRA

EKINTZA-PLANA 
(Inplementazioa)

Hura gauzatzeko 
EGITURA/
ANTOLAKETA/
BALIABIDEAK
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Bidaia amaigabe bat lehiakortasunerantz eta oparotasunerantz, garapen inklusibora 
bidean… Inoiz ez da aski …

Etengabeko desafio bat da, berez, hain anbizio handiko xedeak lortu nahi izatea, eta 
inoiz ez zaigu aski irudituko. Gizartea aldakorra da, etengabe eskatzen ditu gauzak, 
premiak ditu, eta tartean dabiltzan eragileek, zorrotzak izateaz gainera, zerumuga 
berriak bilatzen dituzte beti; hori dela-eta, bidaia amaigabea da. Estrategiak saiatzen 
dira bata bestearen atzetik, erronkak eta emaitzak garatuz joaten dira, eta enpresa 
eta gobernu guztiei datxekie berrikuntza-nahia; hala, bidea amaiezina bihurtzen da, 
zorionez.  

Beste behin ere, ezinbestekoa suertatzen da eraldaketa-prozesu berri bat.

Eraldaketa-prozesu zirraragarri bat (eta saihestezina), “oparotasun eta garapen 
inklusiborako mapa berri” batetik abiatuta; estrategia integralak eta integratuak 
bilatzen dituena, pertsonei eta beren premiei, desirei zein asmoei zuzenduta. 
Nazioartekotzeari buruzko ikuspegi berri bat, tokikoaren balorea ulertuz glokalizazio 
berritu batean, interdependentzia ekonomikoaren ardatz gisa; ihes eginez aurretik 
jasotako globalizazio uniformeari, lehiakortasunaren eta aurrerakuntza sozialaren 
marko ondo ulertuan kokatuz (eta ez, aldiz, EBITDA lehenesten duen lehiakortasun 
esklusiboan), aberastasun-sorreraren markoan kokatuz (banatu aurretik, banatu 
bitartean eta banatu ostean); horren zerbitzura jarriz zerga- eta finantza-arkitektura 
berritu bat (argiki identifikatu behar dira pertsonak eta haien baldintzak, zerga-
mota berriak ezarri behar dira, diru-sarreren iturri erreal berriak aintzat hartuz), 
eta trantsizio errealista bat eginez “mehatxu berriak” esaten zaien horren aurrean: 
mehatxu berdea (ekologikoa eta klima-aldaketa), urdina (ozeanoak eta ura), digitala 
(5.0 iraultza); eta lurraldearen eremuan interkonektatuz (klusterizatuz) elkarri lotutako 
jarduera guzti-guztiak. Eredu hori sortzeko, batez ere, etorkizuna eta enplegua 
birpentsatzeko egiazko ariketa egin behar da, eta aztertu behar dugu, halaber, nola 
hornitu dezakegun, modu batean edo bestean, diru-sarrera edo errenta unibertsal 
bat (lana eduki zein ez emango dena). Eraldaketa jarraitu hori posible izan dadin, 
erantzunkidetasuna eta konpromisoa gauzatu behar dira, argi eta garbi; gobernu- eta 
gobernantza-egiturak indartu eta berrasmatu behar dira, gobernu- eta gobernantza-
egitura berriak sortu behar dira gobernuaren eta administrazioaren maila guztietan, 
enpresak bere kontzepzio berrian –antolakunde hedatuaren kontzepzioan– izan 
dezakeen potentzialetik hasita; partner-harremanak eta aliantzak ehundu behar dira 
era guztietako jokalari berriekin eta jardunean diharduten gizarteekin. 

Eragile guzti-guztien aldaketa. Kontua ez da besteei eskatzea eraldaketa eta 
konpromisoa. Enpresek zeregin eta erantzukizun berriak hartzen dituzte beren gain, 
espazio berrietarantz joaten badira, elkarreragin-jarduera berriekin, enpresak eta 
gizarteak partekatutako balorea sortuz, gobernuek ezin baldin badituzte iraganeko 
egiturak betikotu, eta, aldiz, eskaini beharreko zerbitzu eta konponbide berrietara 
moldatu behar badute nahitaez, beren funtzionarioen egoera aldatzeko zeregin 
konplexu baina saihestezinari heltzen badiote, eta modu horretan ezabatzen baldin 
badute bizi osorako enplegua dutenen eta halakorik ez dutenen edo inoiz izango ez 
dutenen arteko dualizazio sozial larria, eta, era berean, Unibertsitateek, bikaintasun 
intelektuala eta akademikoa pilatzen duten aldetik, beren xedeak eraldatzen badituzte 
eta lehentasuna ematen badiote gizartearen osotasunaren gainean eragin erreala eta 
positiboa sortzeari, horretarako beren egiturak eraldatuz… eta gauza bera egiten 
badute eragile guztiek, gizarteko alor guztien eraldaketan eragingo dute: “industrian”, 
politikan, “industria sindikalean”, GKEetan bai eta bitartekarien gainean eta gizartean 
bertan. Azken batean, lan-marko berri bati heldu behar zaio. 
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MAPA BERRI BAT OPAROTASUN ETA GARAPEN 
INKLUSIBORA BIDEAN

ESTRATEGIA INTEGRALA eta INTEGRATUA 
PERTSONArentzat

ERRENTA 
UNIBERTSALA 

(Enplegutik harago)
GLOKALIZAZIOA

LEHIAKORTASUNA 
eta 

AURRERAKUNTZA 
SOZIALA

Hazkundetik 
GARAPEN 
INKLUSIBO 
JASANGARRIAREN 
helburura

Erantzunkidetasuna/
KONPROMISOA

OPAROTASUNA, 
INKLUSIBOTASUNA, 
BALORE 
KONPARTITUA, 
Enpresa-Gizartea

Erakunde 
demokratikoak

Prebentzioa, 
Babesa, Ongizate 
eta Gizarte 
Segurantzaren 
Sustapena

GOBERNANTZA 
egitura berriak

  OSASUNA HEZKUNTZA  ETXEBIZITZA  JUSTIZIA

Enplegua eta 
ongizatea

Oinarrizko  
zerbitzu  

publikoak
 Segurtasuna Mugikortasuna

ABERASTA- 
SUNA  

SORTZEA

Banaketa  
aurretik eta 

ondoren

Arkitektura  
fiskala eta 

finantzarioa

Trantsizioa 
ekonomia 

urdinerantz, 
berderantz eta 
digitalerantz

Berdintasun eza
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Ekonomia berriak eta ongizate-gizarteek zergatik aholkatzen dute beste geldialdi 
bat egitea lehiakortasunerako eta ongizate ekonomiko nahiz sozialerako bidaia 
luze honetan, zeina duela lau hamarkada abiatu baitzen eta arrakastatsutzat eta 
erreferentetzat jo baitugu, etorkizunerako bide berriak urratze aldera? 

Azken batean, beste marko bat behar dugu, garai berrietako galderak bideratu eta 
erantzunak ekar ditzakeena, ekonomia berri edo zahar honetan, ekonomia birformulatu 
honetan, zeina eztabaida zabalen eta desafio berritzaileen jomuga baita, zeinak 
ongizatea, aberastasuna, enplegua eta oparotasuna sortu nahi baititu mundu aldakor 
honetan, bide berriak eta batez ere konponbide berriak behar dituen mundu honetan.

 
4.4. Premiazkoaren eta beharrezkoaren artean, 2050ean 
nahi dugun gertalekurako

Badakigu beharrezkoa dela modu “urgentean” ekitea eta guztiok fokalizazio 
konbergente eta kolaboratibo bat garatzea “Crash pandemiko” deiturikoaren 
(aurreko atalean aipatu dugu jada) biurtekoa salbatu nahi badugu; baina, aldi berean, 
irrikaz gaude epe luzeko apustu estrategiko hau esploratzeko eta bultzatzeko; 
Bilboko Merkataritza Ganberarekin batera sortutako egitasmo honetan, zerumuga 
berri bat irudikatu nahi dugu, desiragarria baina lortzeko modukoa, zeinak biak 
bilduko baititu: batetik, itxaropena, eta, bestetik, helburura eramango gaituzten 
ekintza konkretuak. Aurrean dauzkagun 30 urte eskasak baliatuz, egoera horretara 
bidera gaitzakeen bide-orri bat sortzen saiatu nahi dugu. 

Badakigu, ondo jakin ere, etorkizun desiragarri hori eraiki nahi badugu, existitzen 
diren zutarriak erabili behar ditugula; balorean jarri behar dugula, arrakasta 
konparatuaren terminoetan, zutarrik horiek ekarri digutena: horrela ahalbidetuko 
dugu aurrean dauzkagun desafioak gaindituko dituen igarotze bat. 

Crash pandemikoa eta “talka-biurtekoa” deritzon hau gainditzeko, beharrezkoa da 
pandemiaren aurreko planen, politiken, ametsen eta konpromisoen “normaltasuna 
egokituari” berriro heltzea eta horien gauzapena azkartzea; horretarako, aintzat 
hartu behar dugu krisi honetan ikasitakoa, eta berehalako epe honi dagozkion 
moldaketak txertatu. Gure agendetan hitzordua zeukaten jadanik trantsizio 
ekologiko berdeak zein urdinak, hala, ekologiak, ingurumenak, uraren energiak, 
itsasoek eta planetak izan behar dute ez soilik gure hazkunde- eta garapen-
ereduak norabidetzeko espazio funtsezkoa, ezpada, aldi berean, konponbideak, 
aberastasuna, enplegua eta ongizatea sortzeko iturri lehentasunezkoa. Gure 
agendak adierazten zigun, eta adierazten digu, apustu osoa egin behar dugula 
ekonomia eta gizartea eraldatzeko digitalizazioaren bidez eta teknologia 
esponentzial nagusiak txertatuz; horrek eragina izango du industria eta negozio-
eredu guzti-guztietan. Agenda berriak, bestalde, 2025/2030 zerumugarako onartu 
berriak genituen sektore-planak berrikustera eta egokitzera behartzen gaitu. 

2022-2030 epea guztiz garrantzitsua da. Gauza urgenteei heldu nahi badiegu, 
hartara testuinguru desiragarri bat izan dezagun 2050ean, ahalegin handia egin behar 
dugu ikuspegiaren aldetik, berriz aztertu behar ditugu hasierako aurreikuspenak 
eta fase honetarako ekintzak kokatu behar ditugu, baldintzagarriak izango baitira 
etorkizuneko diseinuan. 

Denborak eta urgentziak aktibatu dizkigu pandemiak, eta gogora ekarri digu, gainera, 
gure ereduak berehala berraztertu beharra dagoela, kontuan harturik munduko 
desberdintasunak, ekitate eza, amesten ditugun eraldaketak, sare sozialen indarra, 
informazioa, teknologiaren erabilera, zerga-arkitektura, finantzazio-sistemak, 
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herrialdeen zor sakralizatua eta jokalari berrien presentzia. Bestalde, badirudi 
“stakeholder” delakoen munduko konbentzimendu atzeraezina birdeskubritu 
dugula, eta horixe jotzen dugula konbergentzia- eta partekatze-espazio egokitzat 
konpromisoak, ahaleginak eta onurak bateratu behar dituzten eragile eta talde 
guztientzat, betiere xede edo emaitza komunak lortzeko helburuarekin. Ohartu gara 
hainbat bidetan barna ibili behar dugula, baina aski fokalizatuta egon behar dutela 
horiek denek marko orokorrean, xede argi-argi bat izan behar dutela, efizientzia 
operatibotik eta epe laburreko emaitzatik harago; ohartu gara munduari erreparatu 
behar diogula aukeren terminoetan, eta ez, aldiz, mugetan edo arriskuetan 
pentsatuz, munduari erreparatu behar diogula ugaritasunaren terminoetan eta ez 
eskasiari erreparatuz, eta ahalegin deskriptiboak eta aldaketa errotikoak egin behar 
ditugula, aurrerakuntza kontinuista mugatuetatik urrun. 

Argi eta garbi daukagu halako agendak ez direla errealitate bihurtuko modu 
espontaneoan, jende guztiak ez dituela kartsu sustatuko, eta erresistentziak 
izango direla. Baditugu, hala ere, estimulu, aitzakia eta laguntzaile apartak, 
Berreskurapenerako Europako Funtsen eskutik (Next Generation EU), izan ere, 
horiei esker gauzatu ahal izango baitira hainbat egitasmo, borondate, elkarlan-
prozesu eta, onerako zein txarrerako, hainbat “xede-espazio”, zeinek prozesu 
berritzaile eta eraldatzaileak bideratuko baitituzte, jasotako diru-kopurua edozein 
delarik ere, eta aintzat izan gabe laguntzak egoki esleitzen edo kudeatzen diren.  

Baina erresilientziatik, susperralditik eta eraldabide hasiberritik harago, bide luze 
bati heldu nahi diogu, zerumuga desiragarri berri baterantz, hautemate-jarrera 
aldakor baten, egokitzapen sozialaren eta aldaketa saihestezin baten hautematearen 
eskutik. Garaia dugu “AUKERA HANDIAREN” atzetik abiatzeko, erresilientzia 
eraldatzaile batekin, egoera berriak igarotzeko ahalmenarekin eta iaiotasunarekin, 
pentsamendu berritzaile batekin, erantzun eta zerumuga berrien bila. Kontziente 
gara sistema interdependiente konplexuen dinamika bat igarotzen ari garela, eta, 
horretako, zailtasunak nabigatu ditzakeen gizarte bat prestatu behar dugu.  

Lasterbideak aholkulari txarrak dira ibilbide eta desafio konplexuen aurrean.

Europako Funtsen zain egon gara mana balira bezala eta ahalmena balute bezala 
denok asetzeko, aurrekontuetako zuloak orekatzeko zein estaltzeko, defizitak 
eta hutsune publikoak konpontzeko, programa, plan eta aurrekontu ekintza epe 
laburrekoak berridazteko –etiketa berdekoak, digitalak, klima-aldaketa zein haren 
ondorioak gainditzeko baliagarriak–, krisi-konpromisoak salbatzeko edo lurralde-
oreka lagunkoiak bilatzeko; baina Europako funts horiek ez dute epe luzeko egiazko 
eraldaketarik eragingo baldin eta erabaki kontinuistak hartzen badira edo funtsak 
erabiltzen badira adabakiak jartzeko, alderdien marketingaren demagogia egiteko 
edo epe motzeko lobbingintza indibidualizatua egiteko. Programazioa abiatu da 
jada, Europako gobernu batzuen bitartekaritza nahasgarriaren ondorioz –izan itsu 
daudelako, izan diru edo garaipen lasterren premian daudelako–, baina programazio 
hori estrategiarik, helbururik edo konfiantzazko ekintza-unitate kualifikaturik eta 
kontrolagarririk gabe egiten bada, sekulako akatsa eta frustrazioa litzateke. Epe 
luzea ezinbestekoa da pentsamendu eraldatzailerako. 

Badirudi bestelako bide bati jarraitu behar geniokeela egiaz: apustu estrategiko 
on eta indartsu bat, proiektu eta egitasmo eraldatzaileak, eremu publikoaren eta 
pribatuaren arteko egiazko elkarlana, herrialde-proiektuekin konpromisoa duten 
eta baliabideak mugiaraz ditzaketen trakzio-enpresetara joz batetik, eta enpresa 
txiki eta ertainetara bestetik, haiei sarbidea emanez ezagutzara, gaitasun eta 
ahalmen berrietara, merkatu berrietara eta kudeaketa-prozesuen optimizaziora. 

Aukera handi bat da lehiakortasun- eta oparotasun-eredu berri bat eraikitzeko. 
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Epe luzerako pentsamendua, baliabide konkretuak eta konpromiso handikoak, 
egiazko lidergoa ekintzen gauzapenean, tartean dauden alderdien koprotagonismoa 
eta diruak segi diezaiola benetako talentuari eta eraldaketa-ahalmenari: hori guztia 
funtsezkoa da. Proiektuak, planak, egitasmoak, baliabideak, Lehiakortasunaren eta 
Oparotasunaren Mapa erreal batean, eta ez enkante indibidualizatu batean. 

IBILIAN DABILEN XENDRA. 2030ERAKO BIDEA 

Hasieratik azpimarratu dugun moduan, “berria” kontzeptua aipatzen dugun aldiro, 
horrek ez du esan nahi, inondik ere, hutsetik hasten garenik; aitzitik, esan nahi du apustu 
egiten dugula bulkada berrituen alde, berrikuntzaren alde (modu errotiko batean), 
jasotako indarguneetatik eta, jakina, alde batera utziz eskaera sozialak blokatzen edo 
lastatzen dituzten aurreko elementuak, kontuan hartuz ezusteko arriskuak eta ibili 
beharreko hurrengo desafio eta espazioetan beha daitekeen errealitatea. 

Bilbo-Bizkaia-Basque Country hasita zegoen jada etorkizunerako apustuak 
zehazten hainbat arlotan, eta, orokorrean esanda, 2030ko zerumugarako garatu 
nahi diren planetarako anezka bat osatzen dute. Dudarik ez, apustu horietako 
asko “berrikusi” beharra dago, gure “Crash Pandemikoak” iragartzen dituen inpaktu 
aldakorren aurrean, eta kontuan hartuz, halaber, eskaera sozialen bilakabidea bera. 
Aintzat hartu behar da, zer esanik ez, ˝Europako Funtsek” plan horien gainean izan 
dezaketen intzidentzia (oro har, baliteke planen gauzapena azeleratzea); bestalde, 
plan batzuen ordena aldatu beharko da, lehentasunen arabera, eta aztertu egin 
beharko dira, efektu berri aldakorrak suertatuko balira ere; beti bezala, aintzat 
hartu beharko dira kanpoko kontuak eta nazioarteko jarrerak zein erabakiak, planen 
gainean eragingo baitute onerako edo txarrerako. 

Nabarmendu dugun eran, gure ikerketa-espazioak, Bilbo-Bizkaia-Basque Country 
honetan, baditu hainbat ezaugarri berezi, tartean “planifikazio” jardun zabal bat, 
nahiz eta, gehien-gehienetan, sektorearen edo sailaren araberako plan mordo 
bat egiten diren, plan partzialak ere bai, zeinek, batzuetan, ez baitiote erantzuten 
“herrialde-lurraldearen” orientazio-, konpromiso- eta konbergentzia-eskema orokor 
bati; beste batzuetan, aldiz, planen gauzapena distortsionatu egiten da, parte hartu 
behar luketen eragileek ez dituztelako interes edo lehentasun berak (oro har, maila 
edo zeinu desberdina duten administrazio publikoak izaten dira batetik, eta, bestetik, 
gainerako eragile ekonomikoak, sozialak edo baita pertsonak ere, kasu bakoitzeko 
interes-taldearen arabera betiere, zeinek ez baitute beti laguntza sinetsia edo 
erreala eskaintzen). Horrenbestez, martxan dauden gidalerroak zenbaezinak direnez, 
“Orientazio Mapa” bat bilduko dugu hemen: gure iritziz, dabilen bidea markatzen 
duten apustu nagusiak biltzen dira bertan, eta abiapuntu bat izan liteke egin beharreko 
ibilbide luzerako. Atal honekin batera datorren infografiak ondo erakusten du 2030era 
arte bultzatuko gintuzkeen ahalegin, gidalerro eta baliabide-mobilizazio itzela. 

Aipatu dugun moduan, pandemia iritsi arte, gure herrialdea aski prestatuta zegoen 
etorkizuneko erreformei eta estrategiei arrakastaz heltzeko. Herrialdeak planifikatzeko 
bokazioa duenez, ahalmena zegoen, oro har, zer eremu giltzarritan ekin behar zen 
esatera ausartzeko, nahiz eta agerikoa zen jadanik halako jarrera etorkor bat eta 
aurrerapen kontinuistetarako joera bat existitzen zirela, eta egoera mugatuta zegoela 
hainbat elementuren pilaketa konplexuagatik, zeinak eragozten baitzuen aldaketa 
disruptiborik, “iraultzailerik” edo estatus gutxi-asko onartua hankazgoratu zezakeenik 
gertatzea; halaber, bazegoen halako sentipen orokortu bat, arriskuak minimizatu nahi 
zituena ustezko “egonkortasun” hitzartu baten ingurua. Are gehiago, erronkak, norabide 
batekoak zein bestekoak, ezkutatu egiten ziren, ontzat joz halako “higadura isil”10  bat, 
zeina itxura batean gure gizarteaz jabetzen baitzen. 

10 Eusko Jaurlaritzak Parlamentuaren aurrean aurkeztutako txosten baten izenburua da (2021eko iraila). Euskal 
Autonomia Estatutuaren moteltzea edota ez betetzea aipatzen zuen arren, esapide bera erabil liteke euskal 
gizarteko eragile guztien estrategia, jarrera eta portaera kolektiboen sortaz hitz egiteko. 
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11 Ekarpenen Legea. Kontzertu Ekonomikoaren sistema indartuko du barne-marko batek, zeinak arautzen baititu 
Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien (gehi Aldundien tutoretzapeko Udalerrien) arteko harreman ekonomiko-
finantzarioak; modu horretan, baliabideak finkatzen dira betebehar eta eskumenei erantzuteko, eta orobat zehazten 
dira zer ekarpen egingo dion lurralde bakoitzak Eusko Jaurlaritzari eskumen “KOMUNEZ” arduratzeko. 

Crash pandemikoa iritsi zelarik, zuzenean eragin zituen ondorio larriez harago, 
azeleratu egin ziren lehendik ere behatzen genituen argiak eta joerak, zeinek eragina 
baitzuten gugan, norabide berriak eta jarraitu beharreko bideak markatzen zituzten, 
baina hala ere ez zuten sakontzen etorkizuneko desafioei aurre egiteko ezinbesteko 
aldaketetan. Gure instituzioek hainbat plan zeuzkaten 2030eko desafioei begira, eta, 
horretaz aparte, errefortzu mekanismoak bultzatzen zituzten, emandako markoan.  

Pandemiaren eta haren ondorioen eraginez, eta instituzio supranazionaletako 
haize-aldaketaren poderioz (Europako Batasuna eta NDF, hurbilenak aipatzearren), 
Amerikako Estatu Batuek, eta, nor bere mailan, ia gobernu guztiek, baita industria 
eta jarduera ia guztietako enpresek ere, gida-bandera batzuk sortu zituzten, honela 
laburbildu litezkeenak: «Lehentasunen eta ibili beharreko bide berrien Katalogoa, 
eta sustatu beharreko proiektuen eta egitasmoen sorta eder bat”. Sinplifikatuz, 
Europako markoan finantzazio eta laguntza publikoak eskainiko direnez EU Next 
Generation egitasmoaren bidez –betiere lehentasunen, proiektu-moten, proiektuen 
helmenaren eta egutegien arabera, eta Europako Batzordearen koordinazio/
ikuskapenarekin–, aukera-leiho bat zabaltzen da (esleitutako baliabideak berak 
baino askoz zabalagoa), aurrekontuak aurreratzeko, esku-hartzeak bizkortzeko 
eta ekintza-eremu lehentasunezkoak birbideratzeko. Gainera, ustez behintzat, 
eremu publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlan-ereduak sustatuko dira, 
administrazio-maila desberdinen arteko kogobernantza-akordioak ere bai, hainbat 
jokalariren artean adostutako proiektuak eta, azkenik, konbergentzia erlatibo bat 
eskualdeen eta herrialde kideen artean, lurralde-kohesio handiagoa egon dadin 
Europaren baitan. Anbizio handiko xedeak dira, zeinek, modu batean edo bestean, 
balorea emango baitiote gure hiri-eskualdeari ere. Edozein kasutan ere, nahitaez 
aprobetxatu beharreko aukera bat da. Bere horretan, martxan diren planak 
berrikustera behartzen gaitu. 

Azpimarratzekoa da, testu honen idazketa bukatzeko unean, euskal instituzioek 
hurrengo hirurtekorako aurrekontuak osatu dituztela, “Europako Funtsekin edo 
Gabe” printzipioaren arabera; hala, edozein kasutan ere egitasmo eraldatzaileak 
abiatzeko erabaki estrategiko-politikoa hartu dutela adierazi dute. Erabaki horrekin 
batera, gertakizun berezi eta esanguratsu bat gertatu da Administrazioaren markoan: 
duela gutxi onartu da Ekarpenen Legea 2022-2026, egonkortasun eta kooperazio 
instituzional sendo samarraren bermea11. 

Zentzu horretan, 2022-2025 eta 2026-2030 epeek markatuko dute zein izango den 
oinarria, norabide batean edo bestean, liburu honetan aztergai dugun 2050. urtea 
proiektatzeko. Horregatik, oso garrantzitsua da, are gehiago urgentea da, ariketa 
honi ekitea, ibili beharreko bidea prestatzeko eta sendotzeko. 

EUROPAKO FUNTSAK. PLAN NAGUSIAK 2021-2026-2030

Europako Batasunaren aterki estrategikoan babes hartuta (Next Generation EU), 
Susperraldi Plan bat baino gehiago, aukera paregabea dirudi “Europako Batasunaren 
eta bertako Eskualde zein Herrialde Kideen Birjaiotza eta Eraldaketa” gauzatzeko. 

807.000 milioi euro inbertitzeko eta mugitzeko konpromisoa hartu du Europako 
Batasunak, eta epe luzera hitzemandako aurrekontu batekin batera, ia 2.018 
bilioi euro jarriko ditu herrialde eta eskualdeen eskura (identifikatutako proiektu 
eraldatzaileentzat, printzipioz). Helburuak: Europa ekologikoago, digitalizatuago 
eta erresilienteago bat. Planak finkatutako baldintzei dagokionez, besteak beste, 
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inbertsioak egin behar dira arlo zehatz batzuetan; gainera, aurrekontu osoaren 
banaketa espezifiko bat ezartzen da, irizpide, ikuskaritza eta interes “europarren” 
mende; hortaz, gobernuek eta enpresek horren arabera moldatu beharko dute. 

Europaren apustu paregabe hau zoriontzekoa modukoa izanik ere, ezin ditugu 
bazter utzi zenbait beldur, hala nola, planaren aplikagarritasuna, haren konpromiso 
eraldatzailea eta Europako lurralde zein eskualde desberdinetako premia errealetan 
txertatzeko ahalmen erreala, Euskadiren kasuan bereziki. Azken hamabost urteetan 
Europako Batasunak eman dituen funtsei erreparatuz gero, funtsen erabilera-
indizerik txarrenetako bat dauka Espainiak; herrialde horrek ohikoa du “kudeaketa-
zentralismoa”, nahiz eta “Estatu Autonomikoa” izan eta “joera federala” duela esan; 
hala, gobernu zentralak xurgatzen du Europako diru publikoaren zuzendaritza, 
esleipena eta gauzapena, ohiko aurrekontuan txertatuz. 

Apustu estrategiko honen jatorrizko xedeak distortsionatzen ditu gobernu 
espainiarraren egiturak. Paperaren gainean, badirudi susperraldi-, eraldaketa- 
eta erreferentzia-plan bat dela, “Espainiak ahal du [España puede]” lelo 
propagandistikoaren pean, baina pentsatzekoa da urria izango dela ibilbide 
disruptiboaren aldetik, nahiz eta gauza urgentea eta premiazkoa den hori: planak 
30 ekintza-eremu finkatzen ditu, banaketa unilaterala ezartzen du Autonomia 
Erkidegoen artean, “espezializazio adimentsuko” ustezko planak ezartzen ditu 
bakoitzerako (metodologia: kopia eta eskema oso antzekoak, erkidego bakoitzaren 
ehundura ekonomikoa eta egiazko indarguneak aintzat hartu gabe); gainera, 
Ministerioen aurrekontu-lerroak erabiltzen ditu martxan dauden programen 
gainean, eta orobat aplikatzen ditu egiturazko defizitera eta Estatuaren zorpetzera. 

Hori esanda, Funtsen eta mugimendu europarraren poderioz, euskal instituzioek 
beren plana bizkortu dute eta sinetsi dute gai izango direla planaren finantzazioa 
osatzeko, denborarekin jaso ahal izango dituzten Funtsen bitartez, eta, batez ere, 
lehen ere aipatutako oinarriaren gainean: apustu estrategikoak abiatuko dituzte 
espainiar gobernuak iragazitako “Europako funtsekin edo gabe”. 

Hala, 2021-2026 EUSKADI NEXT susperraldi- eta erresilientzia-plana eguneratu 
eta fokalizatu beharra dago: aldaketa nabarmenak txertatu behar dira indarrean 
dauden plan eta politika nagusietan12. 

Hala, ezarritako marko orokorrarekiko lehen hurbilketa batean, euskal instituzioek 
erabaki dute plan eta estrategia guztiak lerrokatzea, ezarritako “etiketa, bide eta 
prozeduren” arabera. Beraz, hasierako egokitzapen honetan, euskal RIS3rekin 
eta Espainiako aurrekontuekiko ustezko korrelazioarekin lotutako proiektuak eta 
egitasmoak antolatu nahi dira. Hurrengo figuretan ikus daiteke hasierako eskema.

Baliabide-marko konplexu honek hainbat izapidetze- eta ebazpen-arlo ezartzen 
ditu: mugapenak eta erosketa publikoa, diru-laguntzetarako deialdiak, mailegu 
partehartzaileak, kapital-ekarpenak, eskualdeko PERTEak (RIS3 deitutakoaren 
markoan) eta estatu-mailako PERTEak (estatuak lidergo industrialak eta 
teknologikoak izan ditzan); hori dela-eta, kofinantzatu nahi dituen lerro estrategiko 
nagusiak zatitu ditu Euskal Planak. Batetik, RIS3rekin lotu daitezkeen osagaiak eta 
eskualde-mailako proiektuak (publikoak edota pribatuak, publiko-pribatuak), eta, 
bestetik, Estatuko politikei eta proiektuei lotu ahal zaizkienak

12 Planaren sarreran, Mariana Mazzucato ekonomialariak gaiaren harira esandako hitz batzuk biltzen dira: “Krisi 
honek aukera bikain bat eskaini digu sektore- eta teknologia-siloen segmentazio tradizionaletik haragoko politika 
ekonomikoa garatzeko eta interes publikoari erantzuten dioten gobernantza-ereduak ezartzeko”. 
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Ikusi grafikoa liburuarekin batera doan koadernotxoaren 02 orrialdean

Edozein kasutan, bi albiste on nabarmendu behar dira: 

1. Euskal instituzioak hasiak dira, 2021-2026 epeko lehen harmailari dagokionez, 
proiektu eta egitasmo estrategikoak baliabidez hornitzen, berrikusten, 
eguneratzen, indartzen eta fokalizatzen. 

2. Enpresariek, ehundura ekonomiko pribatuek, klusterrek, teknologia-zentroek zein 
ikerketa-guneek, elkarlanerako erakundeek, unibertsitateek eta Lanbide Heziketako 
Zentroek, hala nola berrikuntzaren, ikerketaren, ekoizpenaren eta jarduera 
ekonomiko zein ongizate soziala sortzaileen euskal espazio zabal eta aberatsa 
osatzen duten ekosistema guztiek beren ahalegina eta jarduna indartu dute, beren 
lana birformulatzeko bidean, eta era guztietako egitasmoak hauspotu dituzte. 

Ikusi grafikoa liburuarekin batera doan koadernotxoaren 03 orrialdean
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Ikusi grafikoa liburuarekin batera doan koadernotxoaren 04 orrialdean

Une hauetan, Bilbo-Bizkaia-Basque Country borborka ari da: kolaborazio-
egitasmoz, partzuergoz, aliantza askotarikoz eta etorkizunerako apustu funtsezkoz 
josirik dago. Gehienek, gainera, etorkizuna eraldatzeko bokazioa dute. Beste 
batzuek, aldiz, aurrekontu ohikoen kontinuismoari edo diru-laguntza zein finantzazio 
publikoaren ahotsari jarraitzen diote. 

Hurrengo infografian ikus daiteke nola lerrokatzen diren baliabideak eta Martxan 
Diren Proiektuen eta Egitasmoen Mapa; hala, apustu estrategiko eraldatzaileen 
eztanda nabarmena ikus dezakegu.

Marko zabal honetan ekintzarako hainbat lerro eta arlo bildu nahi dira, “Europaren 
berrabiatzerako” oinarriak eta betebeharrak finkatzen dituzten xede, plan eta 
baliabide europarrei lotzeko modukoak; bada, marko horren baitan, Bilbo-Bizkaia-
Basque Country borborka ari da: elkartegintza, tresnen sorrera, partzuergo-
egiturak eta ehunka egitasmo eta proiektu. Lortuko al dituzte beren helburuak? 
Edozein kasutan, pentsatzekoa da ezen dabiltzan pertsonei, enpresei, gobernuei 
eta entitateei esker, aurrerapen kualitatiboki nabarmen bat eratuko dela aipaturiko 
norabide estrategikoetan. Gaur egun, aukeraz beteriko mundu bat. 

Ikusi grafikoa liburuarekin batera doan koadernotxoaren 05 orrialdean
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5 Gizartea trantsizioan

Ikusten dugun abiadura eraldatzaile zalantzazkoa, eta hurrengo hogeita hamar 
urteetan gertatu beharko duena, ez da oztopo gaur egun gure ibilbidea sortzen eta/
edo baldintzatzen duten funtsezko elementuetan barneratzeko.

Gure gizarteak belaunaldien arteko aldaketa batzuk argitu ditu, non belaunaldi asko 
eta askotarikoak elkarrekin bizi diren eta elkarrekin bizi beharko duten, historian 
zehar aurretik izan dena baino kultura-intentsitate eta -bereizketa handiagoarekin. 
Digitalizazioaren, hezkuntzaren eta alfabetatze teknologikoaren gradu desberdinetara 
irekitako gizartea, adimen artifizial aurrez iragarritako batekin eta infodemia 
kontrolaezin eta kudeatzen zail batekin batera. “Planetarekin eta naturarekin lotutako 
jarraibide” berriak biziko dituen gizartea, lan-mundu ezezaguna, zeinaren balioa, 
seguruenik, enplegagarritasuna, diru-sarreratik eta bizi-errentatik kanpo egongo den, 
eta zeinaren lan-esparru eta -baldintzek ez duten zerikusi handirik izango ezagutzen 
dugunarekin. Era guztietako helburuek, mugimendu “zehatzek” eta hainbat apeuk 
mobilizatutako gizartea, berdintasunaren emakumearen ahalduntzearen aldeko 
mugimendu nabarian. Erraldoien (ekonomiak, nazioak, enpresak) eta jokalari txiki 
nahiko arin, autonomo eta independenteen artean bizi den gizartea, eta, aldi berean, 
ezinbesteko laguntzaile eta aliatuak ere izanik. Rol berriak dituen enpresa berri bat, 
bera ere presente dagoen gizarteekin partekatutako balioarekin gero eta konpromiso 
handiagoa duena. Berdintasun eta aukera errealak dituen gizartea, ekonomia 
bidezkoarekin, inklusiboarekin, zeinak BPGaren egungo adierazlea gainditzen duen. 
Dagoeneko gaindituta dagoen globalizazioa berrinterpretatzen ikasia izango duen 
gizartea, nazioarteko lankidetzako eremu zabal, askotariko eta konplexu batean, 
erregionalizatuagoa eta tokikoagoa espektro mundializatuetan, non jendeak bere 
partaidetza-zentzua balioetsi eta bilatuko duen, gizarte-kohesioaren eta munduko 
abangoardiarekiko konexioaren giltza den “saltsa”, dagoen lekuan dagoela, auto 
determinismo kooperatibo batean (pertsonala, enpresakoa, nazionala, gobernukoa), 
esku-hartze geopolitiko eta geoekonomiko berriak eta, jakina, gobernatzeko modu 
berriak dituen mundua.

Hau guztia (eta gehiago) aurretik dugula ikasi dugu. Badakigu ibilbide gogor bati aurre 
egin behar diogula, eta ez garela eskuak hutsik etorri horretara. Baditugu gaitasuna, 
uste sendoa, kokapen geoestrategikoa, borondate politikoa eta autoestimua, 
beharrezkotik harago, gure jokabidean txertatzen ditugun ikasgaien bidez lan egiteko: 
“stakeholderismoaren” inguruan filosofia koopetitibo argi baten balioa, guztion onurarako 
helburu, lehentasun eta aktibo partekagarriak partekatu eta lerrokatzeko ezinbesteko 
konfiantza, ekosistemetan eta beste kluster batzuetan rol espezifikoak bereganatuz, 
hirugarren batzuekin bateratuta, lan egitearen ezinbestekotasuna, badakigu gizarte-
kohesioak zer-nolako garrantzia duen, dakarren gizarte-justiziatik harago, ezagutzen 
dugu indibidualtasunaren, iraganeko ekonomia- eta finantza-adierazleen, pentsamendu 
bakarraren, indarkeria eta autoritarismotik abiatutako “lasterbideen” ahultasuna, eta 
badakigu zein garrantzitsua den erakundeen sendotasuna.

Oinarrizko motxila, saihetsezina den bidaia egiteko. Birkonfiguratzeko dagoen 
Lurralde berri baterako erreforma estruktural eta erradikalen bidaia. “Bizkaia 2050” 
plataforma berri bat, solidaritateko lehiakortasunerako, oparotasunerako eta garapen 
inklusiborako mapa berri baten fruitu.

Helburu horretan aurrera egiteko, prozesu ordenatu bat ematen digun eskema 
batera joko dugu, jarraitutako lan-ildoa adierazten duen irudian ageri den moduan. 
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Nabarmendu dugu dagoeneko “Lehiakortasun Inklusiboa” lortzearen paper 
objektiboa, ondo ulertua, esparru osoan, ekonomiko-sozial-jasangarrian, 
solidarioa, pertsonen eta haien ongizatearen zerbitzura, multiagentea, publiko-
publikoa, publiko-pribatua, espazio (lurralde) espezifiko batean, garatu beharreko 
jarduera ekonomiko guztiaren klusterizazioa sustatuz, binomio kudeagarriaren 
pean, ekonomia-lurraldea.

Lehenengo puntuko prozesu exijente horrek lotura zuzena izan behar du 
“mundua aldatuko duten gakoak” deitzen diegunekin. Hemen, “Bideko eskarien 
eta erronken katalogoa” deitutakoa, zeina aurrerago errepasatuko dugun, 
iragazki hirukoitz baten xede izan behar zuen: a) proiektu honetan parte hartzen 
duen gure ikerketa-taldearen laguntzarekin egin dugun landa-lanean jasotako 
oharrak, eta hainbat galdetegi, inkesta eta elkarrizketa, enpresetako, gizarteko, 
erakundeetako, akademiako eragile eta, oro har, biztanle nabarmenekin13, 
b) “kontraste elkarrizketak”14 izan ditugun pertsona ospetsuen ekarpen 
aberasgarriak, datorkigun munduari eta lan honen eduki eta orientabide lerro-
gidei buruzko beren kontrasteari buruz beren gogoeta eta ohar kualifikatuak 
emateko nire eskaria jaso dutenak, eta c) munduko prospektibari buruzko 
dokumentazio orokorra (bereziki zabala), garrantzi handikoa gure lanerako.

Megajoerak. Ez dugu “gurpila berrasmatzeko” edo “Amerika aurkitzeko” asmorik, 
jakina. Megajoera behagarriak identifikatuta baino gehiago daude. Egin duguna 
da horiek sekuentzia logiko batean antolatu, erlazionatu eta, batez ere, behatu, 
aztertu eta Bizkaia 2050 desiratuaren proiektuan zein neurritan eragin behar 
duten zehazten saiatu.

Benetako eragin erreal hori identifikatu ondoren, gure gizartearentzat 
aberastasunari, enpleguari eta oparotasunari dagokienez sor daitezkeen 
konponbideei (ez arazoei edo oztopoei) ekiteko modua ezagutzea da kontua.

Azkenik, Bizkaia 2050 lortzeko ideien, konpromisoen oinarria osatuko lukete.

INPAKTUA/ERAGINA EUSKADI

KONPONBIDE ITURRIAK, ABERASTASUNA, ENPLEGUA

IDEIAK/KONPROMISOAK MARTXAN

ERAIKI/ERAGIN GEURE ETORKIZUN PROPIOA…

LEHIAKORTASUNAREN 
DETERMINATZAILEAK

MUNDUA ALDATUKO  
DUTEN GILTZARRIAK

1

2

3

4

5

13 Bilboko Merkataritza Ganbera-Enovatinglab. Bizkaia 2050 proiektuaren euskarri diren galdetegiak eta 
elkarrizketak (2020ko ekaina- 2021ko iraila). Koordinazioa: Lázaro Echegaray.

14 Bizkaia 2050 Kontraste Elkarrizketak.
Jon Azua eta mundu sozial, ekonomiko, akademiko, kultural eta instituzionaleko 25 pertsona ospetsu, esperientzia 
eta herrialdearen zein nazioarteko mugimendu eta joeren ezagutza handikoak
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5.1. Hasierako eskari eta erronka sorta zabala eta konplexua 
bidean

Zalantzarik gabe, ebazteko dauden eskarien laburpen bat, atal honetan laburbil 
daitekeena, funtsezko puntuen dekalogo baten inguruan, eta, aldez edo 
moldez, estrategia formalarekin edo gabe, mota guztietako desadostasunetan 
eta asmo zilegietan murgilduta, gai hauek jorratuz:

Desberdintasuna murriztu, gogobetetasunik ezaren, ekitaterik ezaren, 
desatxikimenduaren eta erasotzen diguten/estimulatzen gaituzten arazoei, 
aukerei edo konponbideei aurre egiteko baliatzen ditugun politika, eredu eta 
sistemen deslegitimazioaren aterkia.

Globalizazioa bera, zeinak, mesede global handiak egin arren, etekinen bere 
banaketa ekitaterik gabekoaz gain, esternalizazio ereduak indartzea eragin 
duen balio-kateen bidez, apustu eginez, industriarik gehienetan, errealitate 
bereizietatik apartekoak diren eta tokiko ahultasuna sortzen duten Kate 
Globaletan parte hartzearen alde. Balioaren bilaketak, hornitzaileen eta 
laguntzaileen aukeraketak beste azterketa bat eskatzen dute eta, nolanahi ere 
den, alternatiba osagarriak, negozio eredu propioak birdefinituz, munduan lider 
diren enpresei eta horiek beren “oinarri-guneekiko” dituzten konpromisoei.

Nazioartekotze-estrategiak hainbat herrialdetako ko-erabakimeneko guneak 
argitzea eskatzen du, egoera bereiziek egokituta, eta lankidetzarako eredu 
zabalagoa ahalbidetzea, erosketa-, langile- eta garraio-politiketan eta abarretan 
eragin ahal izango duten oinarri berriak dituena, eginkizun eta erantzukizun 
transbertsal guztiei egokitzen zaizkienetan inpaktua izanik. Hainbat herrialdetan 
egoteak gure jarduerak garatzen diren Erkidegoekin konpromiso eta soluzio 
iraunkorrak partekatzea eskatzen du.

Informazio Sistemak eta Teknologia Berriak, ez euskarri gisa soilik, baizik eta 
negozio eta jarduera eredu berrien garapenaren funtsezko pieza gisa baizik. 
Gauzen Internet eta robotika edo automatizazioa aplikatzeko neurri partzial 
jakin batzuk azkartzea, baita telemedikuntza osasun-sistemetan ere, adibidez, 
diagnostikorako, arretarako eta kontsultarako, manipulaziorako, eta abar, 
profesionalek pazientearekin aurrez aurreko kontakturik izatea saihesteko, 
eta, ororen gainetik, pertsonen eta haien gizarte-beharren zerbitzura dagoen 
“teknologiaren humanizazioa.

Gure arriskuen mapak indartu, eragin diezaguketen ezusteko argiak 
(katastrofikoak) kontuan hartuz. Gaur, atzo bezala, pandemia batek ez ezik, 
gerta daitezkeen ezusteko guztiek ere, gure “erresilientzia eta erantzun aktibo 
eta prebentiboa” eskatzen dute.

Berrikuspena, ez soilik lan-araudiarena eta, bereziki, kontratazioarena 
eta enplegagarritasunarena, epe luzeko zikloekin, jarduera mugatuko aldi 
potentzialak kontuan hartuz, harreman egonkor bati bide emango diotenak, aldi 
baterako uzte-prozesuak edo nahigabeko erregulazioak saihestuz, baizik eta, 
batez ere, lanaren ikuskera berria, “gizarte-kontratu” berriak eta errentetarako 
sarbide duina. Enplegua-sarrera binomioak lanaren kontzeptu berriak eta 
errenta duina ekartzen ditu, ez nahitaez bateratuak edo eratorriak. Azken finean, 
guztiaren gainetik, “lanaren eta enpleguaren etorkizuna” deritzona funtsezkoa 
da ongizatean eta oparotasun ereduan, bizitza-proiektuan eta gure gizartearen 
etorkizuneko helburuetan.
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Gobernantza eta politika publikoak, beren hitzartze nazioartekoa, azeleratua eta 
antiziklikoa, jarduera ekonomikoa finantzatzeko, sustatzeko eta sostengatzeko 
neurriak prestatuko dituena inguruneak eragindako krisi-garaietan, birpentsatuz 
eremu publikoa, stakeholder edo agente inplikatu bakoitzaren rola eta gero eta 
etsipen handiagoa duen gizarte bati transmititu beharreko sinesgarritasunaren, 
aginpidearen eta konfiantzaren ezinbesteko bilaketa.

Zerga- eta aurrekontu-arkitektura, monetarioaz gain, aldi baterako irtenbide 
partekatuak eskatzen dituen ekonomia errealaren zerbitzura, eta, sortutako 
zorpetzearen epe oso luzean, aurrez ordaintzeko etorkizuneko eskemen 
saihetsezintasuna.

Gobernantza berri “Glokala”, konplexutasunari beha daitekeen errealitatetik 
heltzeko gai, eta ez bestelako garai baterako sortutako eredu zaharretatik, 
jokalari desberdinekin, gaur egun beharrezko sinesgarritasunik, konfiantzarik eta 
lidergorik duenik ez dirudien eredura egokitutakoetatik.

Pertsona-planeta elkarrekintza, erabat inter-erlazionatuta dagoen mundu berri 
baten ardatz nagusi gisa, zeinak “stakeholder” kontzeptua bere egin behar duen, 
enpresa-Gizartea balio partekatua duen garapen inklusibo ororen bilaketari 
lotutako interesen esentzia gisa, ikuspegi ekologikotik, klimatikotik eta/edo 
ingurumen-ikuskeratik harago.

Azken finean, krisiaren txinatar definizioari jarraiki, osasun-arazoa eta haren 
ondorioak gainditu ondoren, arazo handia aukera-iturri bihurtzeko aukera izango 
dugu. Ezin bestela izan, eta irabazleak eta galtzaileak egongo dira. Nolanahi 
ere, epe luzera begira pentsatu eta jardun behar da, ez berehalako baldintzen 
aprobetxamenduan (prezioak, hornitzaileei eta hirugarrenei egindako presioa, 
negozio aparta eta abar). Krisian ditugun jarduerak ebaluatzen saiatuko gara, 
epe luzean izango dituzten ondorioak kontuan hartuta. Gure ohiko bizitzara 
itzuliko gara, ikasitako ikasgaietatik eta gure stakeholder edo interes-talde 
guztiei emandako erantzunetik abiatuta, prestakuntza eta indar handiagoz, 
“normaltasun berrirako” bide berri batean. Krisiak amaiera du, zalantzazkoa 
baina amaiera, eta etorkizuneko ikuspegi horrek lagundu egin behar digu, baita 
ere, gaur egungo jardunetan, larrialdi eta krisi egoeran. Gure apustua irabazleak 
sortzea da, guztiok.

Inor lehentasunezko, presazko eta berehalako gauzetatik distraitzeko asmorik 
gabe, funtsezko giltzarriei ekiten diegu, garapen inklusiboaren esparruan 
oparotasunerako bide luze eta bizian, gure hazkunde-, ongizate- eta balio-ko-
sormeneko ereduak, enpresa-gobernua-gizartea, berrituz.

Alboan dugun beldur zabaldua da gure pentsamendu eta portaera arruntak 
zalantzan jartzen dituen berehalako krisi-inpaktua igaro ondoren joera dugula 
paradigma zaharretara itzultzeko, eta politika, programa, plan eta aurrekontuak 
orokortzeko, konpromiso eta ikuspegi makroekonomikoekin, eta horrek 
epe laburreko berehalako aldiak ekartzen ditu, haien benetako inplikazio 
mikroekonomikoak “zorteari edo larrialdi espontaneoari” utzita, horiek izan 
arren benetako eraldaketa errealak eragiten dituztenak. Zeintzuk izan behar dute 
gaur egun gure aukera saihetsezinak etorkizun urrun eta desiragarria lortzeko? Zer 
egin behar dugu egoera hori modu positiboan baldintzatzeko?
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5.1.1 Entzuten, behatzen, ahots ugari integratzen

Ahots asko entzun behar dira errealitateaz duten pertzepzioa, gaur eta bihar 
aurrean dituzten pentsamenduak eta, a priori, biztanle gehienentzat urruna 
dirudien etorkizunerako asmoak ezagutzeko.

Gogoetarako espazio eta foro ugaritan presentzia izateko pribilegioak, sarbidea 
izanik era guztietako edukietara, nazioartekoak, multi industrialak, eta parte-
hartze dagoeneko luze bat prospektiba eta azterketa estrategikoko proiektuetan, 
euskarritzat izanik eskura dagoen bibliografia zabala, horrek guztiak “iritzi 
orokortu eta/edo nagusi” deritzon horretarako hurbilketa –inoiz ez erabatekoa– 
ahalbidetzen du.

Atal honetan, eta lan honetarako egokituta, liburu honetan lortu nahi dudan 
helburuaren ikuspegi zabala eman diezaguketen berariazko lau erreferentzia 
sartuko ditut: 

30 urtetik beherako gazte askok, inkesta, debate eta dokumentu eta 
manifestuen prozesu luze baten ondoren, maila globalean, osatzen duten 
aukera-konpromisoa-eskaria.

Nazio Batuen 75. urteurrena dela eta, gaur egungo egoerak eta etortzekoak 
diren eskaera berriek exijitzen dituzten “ezinbesteko” aldaketei aurre egiteko 
proposatzen den azken hausnarketa berria15.

Bizkaian gazteekin egindako inkesten, elkarrizketen eta ideia-tailerren ondorioak; 
gehienak unibertsitarioak, baina aurrez komentatutako barne-ikerketaren 
markoan, soziologiako profesionalek gainbegiratuta, herrialdeko erakundeek 
egindako euskal gazteriari buruzko Planekin eta Ikerketekin osatuta.

Horrez gain, jarraitutako inkesta-sistemak enpresako unibertsitate- eta 
zuzendaritza-irakasleen eta kluster-elkarteen talde bat ere hartzen du bere 
baitan, eta, hala, etorkizuneko iritzi- eta ikuspegi-multzo jakin bat osatzen du.

Adituen iritzia, herrialde honekin konprometituta dauden eta adituak diren 
lagunekin, beren erantzukizun-eremu desberdinetatik, egindako “Kontraste 
Elkarrizketak” prozesuan jasoa.

Mundua aldatuko duten gazteak

Hala, World Economic Forum-ek egindako lan bikainera jotzeko baimena ematen 
diot neure buruari16; lan hori egiteko, elkarrizketen, tailerren eta sormenezko 
eztabaida-mahaien prozesu oso zabala mobilizatu da, “Young shapers Network” 
izenarekin identifikatutako 20 eta 30 urte bitarteko gazteen saretik abiatuta 
(mundua aldatzeko motibazioa duten liderren ezpalekoak), premisa honekin: 
aurreko belaunaldiek oso gutxi batzuk neurriz kanpo saritzen dituen sistema 
sozioekonomiko bat sortu zuten, behar adinako baliabiderik eskaintzen ez diona 
promozioko, babeseko eta gizarte segurantzako sistemei eta arriskuan jartzen 
duena planetaren bizigarritasuna belaunaldi honentzat zein hurrengoentzat. 
Guztira, 19.079 inkesta egin ziren 187 herrialdetan, eta 344 inguru mahai 
edo topaketa izan ziren 66 herrialdetako 146 hiritan. Gutxi gorabehera, 
2,315.000 lagun bildu ziren. Azken eztabaiden ondoren, manifestu bat onartu 
zuten (Millennial Manifesto), zenbait printzipio konprometituz bere jarrera eta 
“gizartea, gobernu-sistemak eta enpresa-rolak aldatzeko ildoak” eskatuko dituen 
aktibismo militante bat beren gain hartzeko”.
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16 Davos. Youth Recovery Plan. Insight Report. August 2021 (WEF) 
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Davos Labeko Millennial Manifesto gazteen aktibismoaren parametroak eta 
eraginkortasuna birdefinitzeko lehen saioa da, ekitate gabezia sistemikoen 
adibide handiagoek markatutako COVID ondoko mundu batean.
Arazo sistemikoak deserrotzea bereziki zaila denez esperientziarekin eta 
sinesgarritasunarekin lotutako erronkei aurre egiten dieten gazteentzat, 
Millennial Manifesto honek denboraz gaindiko printzipioak eskaintzen ditu 
bere aktibismoa azken urteetan areagotzeko.

1. Belaunaldien arteko elkarrizketa-guneak sortuko ditugu.
Elkar entzun eta elkarrengandik ikasiko dugu – oraina, iragana eta etorkizuna. 
Testuinguru orokorra errespetatuko dugu, eta munduko alde guztiak batera 
bizitzea. Ikaskuntzak partekatuko ditugu, errepikatzea saihesteko. Gure ikuspegia 
probatu, errepikatu eta hobetuko dugu, lider eta arbaso hobeak izateko.

2. Galdera handiak planteatuko ditugu irtenbide ausartetan aurrera egiteko.
Denbora hartuko dugu egiturak nolakoak diren jakiteko eta gure komunitateen 
historia ezagutzeko, neurriak hartu aurretik. Aitortuko dugu ko-sormena 
kontsultarekin hasten dela sistemak ulertzeko. Erabakiak hartzeari buruzko 
informazioa eskuragarri izatea eragingo dugu, benetan inklusiboa izan dadin.

3. Sistemen aldaketa eta ekintza kolektiboa bilatuko ditugu.
Komunitateen barruan eta haien artean zubiak eraikiko ditugu, funtzionatzen 
duten egiturak indartzeko eta funtzionatzen ez dutenak eraisteko. Asmo 
handiko helburuak ezarriko ditugu, eta hitzetatik ekintzara pasatuko gara. 
Aldaketa globalak eragin ditzaketen aldaketa lokalak aztertuko ditugu, eta 
gure aurrerapenak ospatuko ditugu. 

4. Bizitako askotariko esperientziei lekua emango diegu.
Benetako harremanak ezarriko ditugu desberdintasunek eta bidegabekeriek 
gehien eragiten dieten komunitateekin. Aztertuko dugu zergatik kezkatzen 
gaituzten arazoek eta nor garen arazo horiekiko. Indarrak batu, boterea 
partekatu eta erabakiak modu ireki eta gardenean hartuko ditugu.

 5. Elkarrizketa deserosoak onartuko ditugu.
Gure pribilegioei uko egingo diegu, eta guztiei emango diegu leku mahaian. 
irtenbideak entzun, ulertu eta konponbideak elkarrekin ko-sortzeko 
konpromisoa hartuko dugu. Espazio ausartak sortuko ditugu ideiak entzun, 
zalantzan jarri eta desafiatzeko. Aldaketa sozialaren intersekzionalitate 
konplexua aitortuko dugu.

6. Geure burua, besteak eta gure ekosistema zainduko ditugu.
Atseginak eta begirunetsuak izango gara. Nork bere burua zainduko dugu –eta 
komunitatea–. Egonarriaren eta ezinegonaren arteko oreka aurkituko dugu. 
Benetakoak, zaurgarriak eta errotik inklusiboak izango gara. Gure planeta eta 
gure etorkizuna komuna babestuko ditugu.

Ekintza etorkizun integratzaileago baterantz gidatuko zuen aktibismo 
helduago baterako printzipioak sortu zituzten gazteek

MILLENNIAL MANIFESTO
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Manifestuak “Ekintzarako 40 dei” laburbiltzen ditu. Benetan barneratuta al 
duzu militantzia aktiboa eta harekin konprometituta al zaude, zeure erantzukizun 
indibidualetik eta hirugarrenek eskatzen duten aktibismo eraldatzailean erabakitze- 
eta eragin-gaitasun potentzialetatik abiatuta, ekiteko? Praktikara eramango zenuke 
hori etorkizunean izan ditzakezun erantzukizuneko postuetan?

Nolanahi ere den, gaur egun duen jarrera azken dokumentu honetan islatzen da, 
non adierazten baita 2021ean “aldaketa-puntua” kokatu behar dela pertsonen, 
gizabanakoen, horiek kide dituzten komunitateen, lan egiten duten edo egin 
nahi duten enpresen, botoa eman beharko zaien (edo, bestela, dagokion unean 
aldatu beharko diren) politikarien eta munduko liderren ekintza bateratua, 
konbergentea, mobilizatzeko, edozein esparrutan, etorkizun bidezko, jasangarri 
eta inklusiboa sortzeko modu bakar gisa.

Honako eskema honek eraldaketa bide eta/edo mapa zabal hori jasotzen du.

ikuspegi bat eta gomendioak Nazio Batuetatik

Nekagarria da epe luzeko pentsamendua mespretxatzen duten mota 
guztietako erakundeetako zuzendaritza-maila goreneko arduradun askoren 
jarrera, baliabide baztergarritzat hartzen baitute, edo, are gehiago, uste baitute 
hegazkineko irakurraldi azkar batek ordezkatu dezakeela, bi hegaldiren artean, 
“beste batzuk ikertu edo pentsatu edo berritu dezatela” istorio zaharrarekin, 
egingo dugu haren laburpen bat, edo erosiko dugu haien produktua, eta 
etorriko da beste norbait erabakitzeko ardurarekin ni hemendik kanpo 
nagoenean, baina ez dago zalantzarik gero eta ahots eta iturri gehiago direla, 
zorionez, etorkizunean eta epe luzean, belaunaldien arteko konpromisoan eta 
etorkizunari aurrea hartzeko behar arduratsuan tematutakoak.

Ikusi grafikoa liburuarekin batera doan koadernotxoaren 06 orrialdean
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Ildo horretan, atal honetan aipatzekoa da, lehentasunetan, Nazio Batuen 
barrutik bertatik zalantzan jartzen dela bizi dugun eredu edo sistema, eta 
haren idazkari nagusi Antonio Guterresen eskutik, Batzar Nagusiak eskatuta, 
Etorkizunari aurre egiteko gogoeten eta gomendioen Txosten gisa aurkeztu 
duela, baliabideak eta konpromisoak mobilizatuz hurrengo 25 urteetarako.

Iritsi da une bat non, COVIDen pandemia zientzia-fikziozko asmakuntza izan 
dela eta munduak, berehalako shockaren ondoren, berdin jarraituko duela 
uste dutenak gorabehera, Nazio Batuek, horri buruzko 1,5 milioi elkarrizketa 
eta inkesta baino gehiago egin ondoren, kezkaz ikusten duten etortzeko 
dagoena, eta uste duten ezinbestekoa dela norabide aldaketa handi bat. 
COVID-19ak gure gizarteari eragin dion gehiegizko penalizazioari, eragindako 
heriotzen kopuruari, gerora sortutako pobretze orokorrari eta osasunaren, 
koopetentziaren, manufakturaren eta horien askotariko balio-kateen 
munduetan etortzekoak diren aldaketa saihetsezinei, ko- gobernantzari eta 
multi gobernantzari, Estatuen finantzaketari eta gure fokuaren xede beharko 
luketen benetako zerbitzu publikoak birpentsatzeko behar ezin atzeratuzkoari 
aurre egiteko beharrezko diren ezinbesteko aldaketei, enpresa munduaren 
lankidetza rolari, hezkuntzaren funtsezko berrikuntzari, enpleguaren eta 
teknologiaren birplanteamenduari eta dagoeneko behin betiko instalatutako 
klima-aldaketari eta “planeta salbatzeko” borondateari, horiei guztiei NBE 
bera ere birpentsatu beharra gehitzen zaie, eta baita 2050 bestelako, inklusibo 
baterako bidea egiteko behar diren gobernu-tresnak ere. GJH (Garapen 
jasangarrirako helburuak) generikoetatik harago joatea, haien sorreraz 
arduratzea, herrialdez herrialde, eskualdez eskualde, eta herrialde eta Estatuen 
arteko desberdintasunak ulertzea, haien tamaina eta erabaki-hartzeetan duten 
benetako pisuaren arabera, eta, jakina, BPGaren mantra sakratuari aurre 
egitea, adierazle, helburu, motor eta guztiaren azalpen gisa. Lerro gorri ugariek 
(eta zirriborratzen dituen itxaropen- eta konponbide-lerroek) laguntza-iturriak 
eman behar dizkigute ibili beharreko gure aldaketa-bideetan.

Ikusi grafikoa liburuarekin batera doan koadernotxoaren 07 orrialdean
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Idazkari nagusiaren Proposamen-Txostenak laburbiltzen ditu Estatu Kideek 
beren gain hartu beharko lituzketen hamabi konpromisoak betetzeko 
proposamen giltzarriak. Merezi du egungo egoerarekin alderatuta izan dituen 
aldaketa nagusiak berrikustea; litekeena da azkenean ez onartuak izatea, edo, 
globalak izateagatik, eragin zuzenik ez izatea gure lurraldean, edo, bestela, guk 
horren inguruan jarduteko gaitasunak lehentasun berezirik ez izatea, baina, 
aldez edo moldez, baldintzatu egingo gaitu. Kontuan hartu beharreko funtsezko 
elementuak dira betiere. Horien artean honako hauek dira aipagarrienak:

Gizarte-babes unibertsalaren aro berria (osasun-arreta, oinarrizko gizarte-
zerbitzuak, etxebizitza irisgarria, alfabetatzea eta sarbide digitala, Internet giza 
eskubide gisa, enplegu duina).

“Gizarte-kontratu berria”, babesik gabeko pertsona guztientzako oinarrizko 
diru-sarrera baten bermetik abiatuta. (Gaur, 4.000 milioi pertsona munduan).

Planeta babestea, Parisko konpromisoak exijituz (tenperatura, deskarbonizazioa, 
eredu ekonomikoetan eta hondamendien aurkako neurrietan ingurumen-
irizpideak sartzea).

Bakerako eta segurtasunerako arrisku estrategikoak murriztea, gatazkei aurrea 
hartuz eta horiek konpontzeko sistema baketsuak erabiliz.

Nortasun juridiko unibertsala, Zuzenbide Estatuaren ustelkeria birpentsatzea 
eta nazioarteko zuzenbidearen aplikazio orokorra.

Genero-diskriminazioa eragiten duten lege guztiak indargabetzea.

Jarduera inklusiboak sustatzea “etorkizuneko hierarkietarako”, agintari eta 
erakundeekiko orientazioa eta konfiantza sustatuz, finantza-osotasunaren 
egiturak eta legez kanpoko fluxuen aurkako borroka bultzatuz. Epe luzeko 
pentsamenduak eta proiektuak ziurtatzea.

Negozio eredu berriak eta merkataritzaren benetako sistema aldeaniztuna, 
zorraren arkitekturaren desberdintasunak konponduz.

Itun publiko-pribatuak bultzatzea, baita elkarrekintza sistemikoa Parlamentuekin 
eta Gobernuekin eta beren artean, bai estatukoak, bai subnazionalak, bai 
tokikoak, eta erakunde berrituetan eta nazioarteko prozesuetan sartzea.

Arrisku globalei erantzuteko prebentzio- eta jarduera-larrialdietarako 
plataformak.

Digitalizazio unibertsala eta berdintasunezkoa, EBko herrialde Kide guztietan 
ekonomiaren eta gizartearen eraldaketa azkarra errazten duena.

Nazio Batuak, haren nazioarteko agentziak (OMEtik eta UNICEFetik 
hasita) modernizatzea eta Administrazio Publiko eta gobernuen erreforma, 
modernizazio eta berrasmaketarako deia egitea.

Eta zer aurkitzen dugu gure etorkizuneko protagonista batzuen artean?

Inkesta eta elkarrizketa pertsonalizatuen bidez etxera hurbiltzeak iritzi-
giro moduko bat ematen digu, eta, nahiz eta laginaren zabaltasunagatik 
eta prospektiba-ariketaren zailtasunagatik mugatua izan, interes handiko 
zertzeladak ematen dizkigu, gure lanean txertatzeko.17
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17 Egindako Ikerketa/Inkestaren norabidea, haren azterketa eta funtsezko ondorioak honako txosten honetan 
jasotzen dira: Conclusiones Generales. Resultados del Proceso de Encuestación. 
Lázaro Echegaray. Bilbo, Julio 2021.
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Inkesta-prozesuaren emaitzetatik, zenbait iritzi eta iruzkin aspirazional 
bereizten ditugu, eta horiei esker ekin beharreko etorkizuneko ildoetarako 
oinarrizko elementuak eman ditzakegu:

A) UNIBERTSITARIOAK

Kolektibo horretako kideei etorkizuna nolakoa izango dela uste duten 
zehazteko planteatzen zaienean, oharkabean, eredu idealak eraikitzen dituzte, 
eta eredu horiek ez dute beti oinarria izaten errealitatean, baizik eta desiran. 
Alde horretatik, komeni da adieraztea ikerketaren unibertsoa osatu duten 
taldeei bidalitako galdetegiko galderek kontuan hartu dutela egoera hori. 
Horregatik, enuntziatuek honelako galderak sartu dituzte: “Nolakoa gustatuko 
litzaizuke izatea?” edo “Nolakoa uste duzu izango dela?”.

Bizitzea egokitu zaigunaren gisako testuinguru sozial honetan, gizartea bere 
zaurgarritasunaz ohartzea lortu duen pandemia batekin, osasuna izango da gai 
landuenetako bat, eta, neurri batean gai guztien ardatz eta bitartekaria, denak 
baldintzatzen dituena. 

Hala, esan dezakegu sortutako diskurtsoen oinarriak honako gai hauetan 
bermatzen direla: ‘klima-aldaketa’, ‘ingurumena’, ‘berdintasuna’, ‘inklusioa’, 
‘genero-politikak’, ‘jasangarritasuna’. Gaur egun gizartea kezkatzen duten 
eta une horretan lortuko diren gauzak etorkizunera eramatea da kontua. Hori 
guztia bulkada moduan adierazten da; bulkadaren norabidean, etorkizunaren 
proiekzioak funtsezko garrantzia du.

Inkesta egin zaion unibertsitario taldeak, gaur egun gutxi gorabehera 19 eta 25 
urte bitarte dituzten neska-mutilek osatua, planteatutako etorkizunaren buru 
izan nahi duen belaunaldiak, gizarte ulergarriagoak eta toleranteagoak bilatzen 
dituela esan du, eta erakutsi du diskurtso orokor transmugatuak gazteriaren 
gizarte-esparruan sartu direla, eta beretzat hartzen dituela, ez desira gisa, 
behar gisa baizik.

Etorkizuneko errealitate sozialaren eraikuntza horretan, tolerantea, plurala, 
inklusiboa, jasangarria zentzu guztietan, gai garrantzitsu bat behatu behar 
da, solidaritatearekin zerikusia duena. Izan ere, kolektiboa horretaz ari da, 
aldez edo moldez, gai horiek aztertu eta nahi duten etorkizunaren ardatz 
gisa azaltzen dituenean. Besteaz arduratzea, bestea edozein pertsona izan 
daitekeenean edo bizitzaren gertaleku den ingurumena bera. Horrela, haien 
iritziz, lurrarekin eta baliabide naturalekin elkartasunezko lurralde bat eraiki 
beharko litzateke, eta hurkoarekin, hark horiek bizi eta gozatu egin beharko 
baititu, inolako sexu-, arraza-, genero- edo politika-aukeraz kezkatu gabe.

Horrenbestez, hirien normaltasun solidarioaren barruan beste bateratze 
bat eskatzen da. Hiri bakoitzak segurtatzen duen anonimatuaren eta agian 
desberdina izan daitekeen eta horregatik zirkuitu solidariotik inola ere atera 
behar ez duen beste baten existentziaren kontzientziaren arteko lotura. 
Hala, gizarte arkaikoekin zerikusia duten elkartasun-arauak exijitzen dira, 
hurbiltasun handiko gizartea, eta hirietakoa, inpertsonalagoa, anonimoagoa, 
erakundeen eskuetan utzita. Elkartasun horrek gizarte-sarea iragazkortu behar 
du, ehun instituzionaletik abiatuta, eta kultura sozial bihurtu.

Gizarte-ordena berria eraiki nahi dela esan daiteke? Bai, balioen ikuspegitik. 
Balio horiek dituen gizarteak pentsaera berriak, arau berriak, lege berriak, 
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ikuspegi berriak eskatzen ditu. Eraiki nahi den ordena soziala une honetan 
erronkatzat baino hartzen ez den etorkizuneko promesa batetik abiatuta 
sortzen da.

Kolektiboaren etorkizuna osatuko duen beste elementu bat digitalizazioak 
eta inbertsio teknologikoak ekarriko dituzten tresna eta lorpenen multzoa 
da. Hala, teknologiak ez luke eraginik izango generoagatiko edo arrazagatiko 
diskriminazioan, baina zeregin garrantzitsua izango luke ingurumenari 
dagokionez, eta, agian, baliabideek sortutako desberdintasunetan: 
ekonomikoak, produktiboak…

 Alderdi horietan, etorkizunari buruzko ikuspegia baikorra da. Aldatu egiten da 
kolektibo jakin batzuen egoera soziala aipatzen denean, hala nola adinekoena, 
edo lan-etorkizunaren ezaugarriak aipatzen direnean. Arriskua, alerta, alarma 
sozialak jotzen ari dira. Beldurra ematen die pentsioak behar diren prestazioak 
estaltzeko ez iristeak, beldurra, halaber, lan-merkatua beren belaunaldi osoa 
hartzeko bezain bizkorra ez izateak ere.

Etorkizunean balioak aldatu egingo dira, beraz, ‘humanistikoa’ esan daitekeen 
horretan, eta egitura-aldaketa izango da ‘lanaren mundua’ eta ‘prestazioaren 
mundua’ deituko ditugunetan ere. Baina esan behar da ondo bereizitako bi 
ikuspuntu hauteman direla hemen, etorkizuneko onurekiko federik gabeak. 
Ikusiko dugu ekonomikoki garatutako lurralde batekin egiten dela amets, 
ekonomiaren gorakada bizi duena eta COVID-19aren arrastorik ia batere 
gabekoa. Ikuspegi hori bere testuinguruan baloratu behar da, historikoki 
oparoa izan den eta bizi-, garapen- eta berrikuntza-maila handia sortu den 
lurraldearena. Alegia, etorkizunari begira, gauzen ikuspegi kontinuista garatzen da. 

Sortutako gizartea lortzera iristeko prozesu bat dago. Motibazioan, ahaleginean, 
proaktibitatean, inplikazioan hasten dena da. Gizarte-analisiaren ikuspuntutik, 
gaur egun gazteen kolektiboaren berezkotzat jotzen diren balio batzuekiko 
haustura ikusten da, arrakasta une egokian egoten jakitearen eta ezarritako 
kontu batzuk onartzearen ondoriotzat jotzen duen testuinguru mediatikoan 
hazitako gazteen kolektibo batenak. Komeni da aztertzea adierazpen horietan 
zer lotura egon daitekeen lan arloari dagokionez etorkizuna eskasa izango dela 
uste izatearekin. Gauzak horrela, adierazpenetan aipatutako proaktibitaterako 
joera bat ikusten da, eta, beharbada oraintxe hasia izan daiteke hori. Kolektiboak 
uste du lan baldintzek ez dutela hobekuntzarik sortuko bizi kalitatean: herrien 
eta hirien egiturari eta familia-lana harremanari eragingo diote. Prestakuntza 
horretan sartzen dira teknologia berriak, horietako ezagutzak desberdintasunak 
sortu arren. Horregatik izan du hainbesteko oihartzuna autoenpleguaren 
ideiak, segurtasuna, malgutasuna, familia bateratzea bezalako desioak betetzen 
lagunduko duen enplegu-eredu gisa.

Proposaturiko gizarte-aldaketan sar daitezke? Prozesu horretan murgilduta 
ikusten dute beren burua? Ideiak proposatzen dituzte, baina uste dute 
erakundeek eta goi-kargudunek kontrolatzen dituztela kontu horiek. Parte 
hartzeko ideiak dituzte, hala nola ingurumena zaintzea, prestakuntzan parte 
hartzea, hurkoari laguntzeko gaitasuna, tokiko ekonomia sustatzea. Horietako 
askok ahalegin txikia eskatzen dute, eta gaur egungo mainstreama dute ardatz. 
Beste adjektibo batzuk ere dialektika horretan daude: nini, alfer, arduragabe. 
Kolektiboan horren kontzientzia dago, eta kexa sortzen du balioespen falta 
dela-eta, beharbada ikuspen eta konfiantza faltaren emaitza. 



-103-Bilbao-Bizkaia-Basque Country

Nola ikusten dira erakundeak (halakotzat hartuta)? Agentzia gisa, herritarren 
bizitzeko modua aldatu dezaketela uste den unetik. Nola egiten dute hori? 
Laguntzen programaziotik edo kezka sozialetik. Horien erantzukizuna da 
gazteentzako aukerak egotea, berrikuntzan, zientzian, osasun publikoan 
inbertsioak egitea, atzerriko enpresak erakartzea, talentuak ihes ez egitea. 
Gizartea gaitz horietatik defendatzeko proaktibitatea erakunde publikoari 
eskatu behar zaio batez ere. Horrekin batera, osasun-arreta publikoa eta 
unibertsala, eta ikerketa, berrikuntzaren eragile. Enpresa pribatuari, gazteen 
kontratazioari, ingurumenarekiko errespetuari. Herritarrei, ingurumena eta 
gizarte-justizia errespetatzea, gizarte-errespetua, komunitatearen ideia. 
Ikusten denez, kontzeptu horiek unibertsalak dira gizartearen ordena 
guztietan eskatzen diren unetik beretik. Unibertsitateari hurbilagoa, 
afektiboagoa, integratzaileagoa eta berdintasunezkoagoa izatea eskatzen 
zaio: politikarien irudi soziala aldatzea eta bokazioz izan daitezela politikari. 
2050erako adierazitako desiretako bat sektorean aldaketa izatea da, nahiz eta 
hori gertatuko denik pentsarazten duen zantzu gutxi izan. Garrantzitsua da 
nabarmentzea eskatutako aldaketa politikariengana bideratzen dela, eta inoiz 
ez ideologietara.

Esan bezala, erakundeekiko eta erakundeok zuzentzen dituztenekiko 
mesfidantza nabari da. Oso ondo ikusten da Bizkaian balioa sortuko duten 
enpresak edo erakundeak izendatzeko eskatzen zaienean. Erakunde bat 
bera ere ez da agertzen kasu honetan. Haien ustez, enpresek sortuko dute 
balioa, eta horrela izendatzen dira Bizkaiko garrantzitsuenak eta handienak, 
eta teknologian puntakoak diren nazioarteko beste batzuk. Baina Bizkaiari 
horietako zeintzuk emango dioten balioa galdetutakoan, ikuspegi orokorrago 
eta pertsonalismo gutxiagoko batetik begiratuta, EHU/UPV eta OSAKIDETZA 
behin eta berriz agertzen dira: prestakuntza eta osasuna, hau da, etorkizuna. 
Etorkizun hori ez dute argi ikusten, sarbide zailarekin, alde batetik, eta 
lan-baldintza egokiekin, orain halakorik ez dagoela uste izanda. Beren 
prestakuntzarekin eta nortasunarekin bat datorren lana eskatzen dute, non 
teknologiak protagonista rola jokatu baitezake eta egokitu ahal izango direneko 
agertoki izan, baina, beste ikuspegi batzuetan rol integratzailea joka dezakeela 
uste da eta beste batzuetan disruptiboa, posible baita aukerak ezabatzea; 
beren etorkizun profesionalerako mehatxu argia. Hala ere, mundu horretan 
murgilduta gaudelako eta etorkizuna markatuko duelako kontzientzia dago. 
Ekonomiaz ari garela, tristura eta zailtasun ekonomikoak antzematen dira.

 

B) UNIBERTSITATEKO IRAKASLEAK

Diskurtso egituratuago batekin, garapen-ildo oso antzeko eta koherenteekin 
adierazi dute laginean parte hartu duten unibertsitateko irakasleek etorkizunari, 
nahiei, itxaropenei eta beldurrei buruz duten pertzepzioa.

Berehala sartzen da aurreko ataletan aipatutako unibertsalen eremuan. 
‘Justizia sozialaren’ barruan sartzen diren kontzeptu guztiak, eta kasu 
honetan ‘berrikuntza sozialaren’ barrukotzat hartzen direnak. Lortu nahi den 
etorkizunaren definizioan positibotasuna ikusten da, gizarte-berrikuntzan 
oinarritutako ikuspegi garatzailea, eskualde gizatiarra lortzeko, ekonomiaren 
aldetik garatua, ingurumenaren aldetik puntakoa, teknologia berrien arloan 
aurreratua edo are buruan kokatua. Guztiok bizi nahiko genukeen egoera 
ekonomiko soziala, hiri-eskualde osasungarria, non gizarte-osasuneko gaiek 
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lehentasuna duten eta gizarte- eta enpresa-plan estrategikoaren parte diren. 
Baita gizarte parte-hartzailea ere, hura sustatzen duten mekanismoekin, 
erabakiak adostuta hartzen dituena, herritarrek erabaki politikoak hartzen 
parte hartuz. Ez daude nagusitasun psikologiko edo intelektualtzat gisa 
balioetsiak, eta ez dute beren burua inongo eliteren partetzat hartzen. 

Garapen-helburuei dagokienez, horiek lortzeko moduari buruzko ideia argi bat 
dago: ikerketa eta irakaskuntza. Alde horretatik, beren lanerako bokazioa dute, 
eta uste dute faktore giltzarriak direla lurraldean jarraitu behar duen garapena 
eta berrikuntza lortzeko. Haien ustez, ikerketa eta irakaskuntza dira etorkizun 
ezin hobea eraikitzeko zumeak. Alde horretatik, unibertsitatetik ikerketarako 
dirua eskatzen dute, zentro teknologikoen hainbesteko protagonismorik gabe. 
Hala, berrikuntzaren, ezagutzaren, garapen ekonomikoaren oinarria ikerketa 
izango litzateke, eta hazkundearena, hezkuntza. Aitortuak izan nahi dute eta 
kasu batzuetan txotxongilo gisa ikusten dituzte beren buruak, bi lanbideak 
gutxi baloratzen diren arren ikertzaileena beti irakasleenaren gainetik geratzen 
den mundu batean.

Beraz, lehen begiratuan ikuspegi humanista, desarrollista eta osasungarria 
ikus daiteke.

Zer egin dezakete gizartearen alde eta Bizkaia 2050 haiek nahi duten bezalakoa 
izan dadin? Irakasle gisa balioen eramaile sentitzen dira, ez ezagutzarenak 
soilik. Zintzotasuna, ingurumenaren balioespena, pertsona guztientzako 
berdintasunezko tratua, kontsumoarekiko koherentzia, jasangarritasunaren 
sustatzaile eta pentsamendu kritikoaren bermatzaile izatea transmititzen 
dutelakoan daude. Eta balioez gain, uste dute ezagutza transmititzea 
gizartearentzat baliagarria dela, enpresa- eta ekonomia-garapenean laguntzen 
duela.

Ideia horretatik abiatuta, berriro azpimarratzen da, gobernantzari eta 2050eko 
gobernuari dagokienez, gobernuen kolorea ez dela garrantzitsua demokratikoki 
aukeratu baldin badira; hala, gauzak gaizki joan arren, irtenbideak egongo dira. 
Hala ere, etorkizunak politikari kaskarrak ematen jarraituko duela uste dute.

“Estatuaren eredu burokratikoa” motako Administrazio publikoaren eredu 
bat definitzen ari da: inbertsio publikoak, segurtasun juridikoa eta aukera 
berdintasuna. Hemen zalantza bat sortzen da. Elkarrizketatuek kudeaketa 
pribatuaren berezko moduetan oinarritutako Administrazio Publikoaren 
eredu bat planteatzen al dute? Zantzu moduan, esan dezakegu talde horrek 
ere ez dituela aipatu bi gizarte-erakunde baino gehiago beren ustez Bizkaiari 
balioa eransten diotenen artean: EHU/UPV eta OSAKIDETZA. Gobernu modu 
berriek aurrekoak gainditzea eskatzen dute, ez haiek kentzea. Antza denez, 
AAPPen kudeaketarako oinarrizko moduak iragazkortu egin dira eta iruditeria 
kolektiboan ainguratu, gizarte-kontzientzian.

Bizkaiak unibertsitate-eskualdea izan behar du, eta bertan jakintza sortu 
behar da unibertsitate publiko eta pribatuek osatutako egitura sendo batetik, 
Europan eta herrialdeko ildo estrategikoetan integratutako ikerketa-zentro 
gehigarriekin.

Ez dago ikuspegi onik enpleguari eta lan-politikei buruz. Berme gutxiko 
lan-mundua sumatzen dute, kontratatzaileentzako malgutasunarekin eta, 
gabeziagatik, lanaldi osoak murriztuta. Hala ere, ez dirudi eragin diezaieketela 
uste dutenik. Kasu askotan unibertsitate publikoko funtzionarioak dira, 
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eta horrek lanpostua ziurtatzen die. Beste kasu batzuetan, unibertsitate 
pribatuetako irakasleak eta ikertzaileak dira, urte askotako esperientzia eta lana 
ziurtatuta dutenak. Horregatik uste dute lurraldetik alde egiteko hondamendia 
gertatu beharko litzatekeela, edo lan-eskaintza ezin baztertuzkoa jaso beharko 
luketela. Irakasle eta ikertzaile diren aldetik, horietako askok atzerriko 
egonaldia edo atzerrira joatea onartuko lukete.

C) BIZKAIKO ENPRESAK

Bloke hau hasten da aditzera emanez da gaur egun enpresaburuek Bizkaiko 
ikuspegi positiboa dutela, Estatuko batez bestekoarekin alderatuta ikuspegi 
ekonomiko eta sozial nabarmena, fiskalitate onuragarria, berrikuntzan eta 
jakintzan garatua (zentroak/sarea), baina Adimen Artifizialaren gisako gaietan 
profil espezializaturen aldetik, neurri batean, gabeziak dituela. Administrazio 
publikoaren eta erakundeen garrantzia ere aipatzen da, eta industria-sare 
oso garatua eta indartsua duela, baina zerbitzu-sektoreko enpresen zenbait 
gabeziarekin; sektore hori instituzioetatik nahiko baztertuta sentitzen da.

Etorkizunaren planteamenduari begira, bi gaik kezkatzen dute Bizkaiko enpresa-
ehuna: biztanleriaren zahartzeak eta balio-ihesak. Beharrezkotzat jotzen 
dute “lurralde-markaren” irudi bat indartzea, bere balio propioa indartzeko. 
Itxaropena proiektatzen da inplementazio teknologikoan eta horrek gizartean 
eta merkataritzan eragiten dituen aldaketan. Alde horretatik, IKTek are aldaketa 
handiagoa eragingo lukete lan egiteko, erosteko, informatzeko eta harremanak 
izateko moduetan. Digitalizazioak, ordea, beste arazo batzuk ekar ditzake, hala 
nola zaintza. Azken finean, eta jorratutako gai horiei dagokienez (zahartzea, 
ordezkatzea, aldaketa teknologikoa, herrialde-marka irudia), etorkizunarekiko 
eta gerta daitekeenari neurri bateko beldurra ikusten da. Beren estrategien 
eta negozio-ereduen aldaketa beharrezko eta sakonaren beldur dira.

Gai honen inguruko beldurrak ez dira hor amaitzen. Etorkizunak industriaren 
eta ezagutza-zentroen arteko deskonexioa ekarriko ote duen beldur dira. 
Funtsezkotzat jotzen dute aliantza publiko-pribatuak egitea eta enpresei estu 
lotutako zientzia-, teknologia- eta ikerketa-sareak sortzea, enpresa-erronkak 
lortzeko. Hori, gainera, ingurune global lehiakorrago eta zailago batean. 

Lagina osatu duten enpresen iritziz, lurraldearen funtsezko alderdi batzuk 
indartu egin behar dira. Enpresaren eta administrazioaren arteko proiektuen 
garapenean dauden harremanak. Harreman horiek are onuragarriagoak izango 
lirateke, baldin eta AAPPek proposatutako proiektuak murriztuko balira, 
eskuragarriago eta erabilgarriago bihurtuz. Bestalde, baina Administrazio 
Publikoarekin zerikusia duenari lotuta jarraituz, kexu dira gehiegizko 
burokraziaz. Horri gehitzen zaio gobernuei talentua atxikitzeko, ezagutza 
sortzeko eta garapen-politiketarako ematen dieten exijentzia-erantzukizuna. 
Hezkuntzari/prestakuntzari dagokionez, emandako maila igotzea eskatzen da, 
lurraldearen benetako eskakizunetara egokituta.

Azken finean, erantzun-Iritzien bloke hau, gaur egunean oso zentratua eta 
berariazko eskariekin baino gehiago generikoekin, batez ere hirugarrenei 
bideratuak (bereziki Administrazio publikoei), modu multzokatuan islatu da 
ondorengo eskeman, eta 30 urtetik beherako gazteekin egindako lantegi-
foroetan hartu da kontuan, beren posizionamenduaren bila beren etorkizuneko 
ikuspegiari dagokionez, gaurtik 2050era bitartean Bizkaiaren garapenean eta 
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bakoitzak une honetan bere burua ikusteko duen moduan.

en cuanto a su propia visión de futuro, de hoy al 2.050 en el desarrollo de 
Bizkaia y en el cómo se ve cada uno en ese momento.

ESPERO DAITEKEEN ORAINA ETA GEROA 

GAUR

Oinarri historikoari eta lortutako garapenari begira,
aurreikus daiteke Bizkaia 2050ek

bere posizioei eta helburuei eutsiko diela

Aldaketaren eta 
haren emaitzen 
erantzulea: 
Administrazio 
Publikoak

• Iristeko dagoen lan-munduari 
beldurra

• Espero daitezkeen 
eraldaketengatik kezkak (… 
bere aukeratatik urrun)

• Ezagutza – “Enpresa-
Berrikuntza” Zentroa        
Munduan erreferentea (?)

• Konfiantza falta agintariengan 
eta “haien administrazioan”

• Honako hauen aldeko apustuak 
bereganatu dituen gizartea:

• Klima-aldaketaren aurkako 
borroka

• Berdintasuna eta genero-politika

• Jasangarritasuna eta Ingurumena

• Balioak: tolerantzia, pluraltasuna, 
inklusibitatea, elkartasuna

• Digitalizazioa + Teknologia 
eskuragarri “humanizatua”

• Enplegu eta gizarte-prestazioen 
eskaintza nahikoa

• Unibertsitate eta Ezagutza Eskualdea

• Ikerkuntzari eta Hezkuntzari lotutako 
enpresa-ehuna

• Hiri-Eskualde liderra 

Espero 
daitekeen 

etorkizuna (?)

<30 urteko 
unibertsitateko 

ikasleak

Unibertsitateko 
irakasleak

Bizkaiko  
ETEak
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5.1.2 Kontraste aditu eta gertukoa

Liburu honen jatorrizko diseinuak eta Bizkaia 2050 desiratua imajinatzeko 
erronkak eskatzen zuten beren jarduera-eremu, erantzukizun-eremu eta 
epe luzeko gaitasun irudikorretan ospe handiko pertsona ospetsuen ahots 
adituarengana jotzea, gure hiri-eskualdearen eta munduaren argia dutenak, 
nazioarteko foro askotan, eztabaida prospektibo betean arituak. Etortzekoak 
diren aldaketen salbuespen behatzaileak eta partaidetza zentzuarekiko 
konpromiso argia dutenak. Proiektu honetarako balio kualitatibo handia 
bermatzen zuten osagaiak.

Haiekin guztiekin solasaldi bat izatea proposatu nion neure buruari18, “edukiei 
buruzko” dokumentu labur bat bidali ondoren irekia; dokumentu horretan, 
jatorrizko oinarri-gidoia aurreratu zitzaien, eta baita liburuak izan beharko 
lukeen irismena ere, bilerak ahalik eta gehien zehaztea ahalbidetuko zuten hiru 
galdera giltzarrirekin:

1. Zein izango da 2050ean gaur egungo ikuspegitik ageri den espazioa? 
Bizkaia 2050 birmoldatzeko espazio baten parte aktibo eta boluntario 
gisa bere hinterland politiko, ekonomiko, sozial, kultural eta naturalarekin 
lotutako beste pieza batzuekin batera, bere erabaki propioaren fruitu diren 
ereduak egokituz?

2. Prest al gaude, gizarte gisa, gizabanako gisa, aberastasuna, enplegua, 
ongizatea eta oparotasuna sortzeko eragile gisa, eraiki beharreko etorkizuneko 
espazio batean: Bilbo-Bizkaia-Euskadi 2050)?

Elkarrizketa atsegin, interesgarri eta ordainezinek, ideia eta iritzi egiati eta 
zintzoek ez dute preziorik.

Adiskidetasunari, konfiantzari eta gure bizi- eta lanbide-ibilbideetan zehar 
egin dugun ibilbide luzeari esker, zalantzarik gabe, liburu honen zatiren batean 
denek eta haietako bakoitzak beren burua ezagutzeko aukera izango dute, eta 
pentsatu nahiko nuke hemen jasotako osotasunean ere hala gertatuko dela. 
(Zalantzarik gabe, balio handiko liburua litzateke elkarrizketa horien argitalpena, 
iruzkinik edo oharrik batere gehitu gabe).

Chatman House Rule-k ezarritako metodoa aplikatzea erabaki nuen19, 
zeinak solasaldi, elkarrizketa edo topaketetan landutakoaren kontakizun edo 
deskribapen generikoak ahalbidetzen dituen, komentatzen duenaren izenarekin 
elkartzea erabat debekatuz, intimitatea eta beharrezko sinesgarritasuna 
gordez.

Ia 100 ordu elkarrizketa, informazio anitza eta dokumentazio osagarria, 
elkarrizketarekin lotutako plan eta lan-ildoetatik eratorria, baliabide oparoa dira 
etorkizun desiragarria indartzeko. Ariketa horren lagun izan dira haien oharrak, 
gehigarriak, txosten garrantzitsuak, dokumentazioa edo balio ukaezina duten 
hirugarrenei egindako erreferentziak.

Premisa horiekin, garrantzi handia izan zuen saio horiek guztiek Bizkaia 2050 
desiratuari ekartzen dioten eduki, kezka, ilusio, apustu eta ohar kualifikatu 
nagusien oinarri konbergentea jasotzeak, infografia honetan jaso ditudanak, 
zeinak “kontraste aditua eta hurbilekoa” eskaintzen digun, talde kualifikatu 
horretatik sortua, eta jada aipatu ditugun iturrietatik lortutako material 
aberatsetik ateratako nire gogoetak integratzen dituen.

18   Kontraste Elkarrizketak.
Egileak, Jon Azuak, izandako elkarrizketa pertsonalak, berariazko taulan adieraziak. Elkarrizketak 2021eko otsailaren 
15aren eta 2021eko irailaren 24ra bitartean egin ziren.
19 The Chatman House Rule
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Espero zitekeen moduan, kointzidentzia handia dago gure etorkizuna 
baldintzatuko duten gai handietan, sentsazio komun bikoitza; batetik, gure 
indar eta gaitasun ugarietatik, beste garai eta une kritiko batzuetan gertatu den 
bezala, “eraiki eta/edo berrasmatzen” asmatuko dugun konfiantza erlatiboa, eta, 
bestetik, aldi berean, gure benetako konpromisoarekiko eta portaera indibidual 
eta sozialarekiko kezka eta mesfidantza erlatiboa baino gehiago, beharrezkoa 
dauden oztopoak gainditzeko, nolabaiteko erosotasun menderatzailea eta 
benetako hesiak, kasu askotan mundu konplexu eta exijente berrian dauden 
“mundu mailako buruko posizioetatik” urruntzen gaituztenak.

Garrantzitsua da egiaztatzea gutxienez dualismoko sei gunetan gertatzen den 
kointzidentzia bat (alde batetik, etorkizunerako kritikoak direla uste dute, eta 
historikoki positiboak honaino iristeko egindako ekarpen diferentzialean), 
eta, aldi berean, espazio horiek nabarmen okertzen direla eta “etorkizun 
desiratua irabazteko” ezinbestekoa den eraldaketa ez dela oso probablea 
ikusten da, eta berrikuntza handiagoa (hobea eta azkarra) falta dela sumatzen 
da. Honako hauek dira:

Administrazio Publikoak, horien arduradunak eta funtzionarioak, aparatuak 
eta “industria propioa” eta horri eusten dioten eta “jokalekua” osatzen duten 
arau- eta aurrekontu-esparruak.

Hezkuntza, prestakuntza eta unibertsitate-sistema, zehazki.

Behar den etorkizun arrakastatsuari ekiteko behar adina enpresa, proiektu 
traktore, tamaina, indar, lidergo eta nazioartekotasun ez izatea, edo horiek 
sarean erabiltzeak eskainiko lukeen ahalmena gutxiegi erabiltzea.

Finantziazioko, arkitektura fiskaleko, aurrekontu publikoko eta Ekonomia 
Ituneko geure “ibilgailua” propio eta bereizgarriak, eta haien erabilera 
herrialdearen estrategia indartzeko.

Konfigurazio instituzionala eta lurralde-kohesiokoa, eta eskualde-espazioa, 
euskal-hiri oinarrizkoa, zeinaren gainean eraiki hiri-eskualde bat, beharrezko 
indarrarekin.

Euskal gizartea ezaugarritzen duela ulertu dugun horretako helburu- eta 
portaera- eta balio-tipologien eta eta gaur egun, dirudienez, azaleratzen ari 
denaren arteko urruntzearen pertzepzioaren inguruko kezka.

Ikuspegi eta sentimendu “dual” horretatik, apustu baikor bat transmititzen 
da; apustu baikor horren bidez, behar diren zumeak izango ditugu gaur 
egun dagoen aldakuntza burutsu eta konplexu bat igarotzeko. Eraldaketa 
saihetsezinek Bizkaia 2050 desiragarriaren saria ekarriko dute, etorkizun 
propio, ilusionagarri eta arrakastatsuaren irabazle izango dena, baina 
oztopo ugari daude hori lortzeko ezinbestekoak diren aldaketei ekiteko. Eta 
ezinbesteko apeu bat: iristekoa den munduari erantzutea ahalbidetzen duten 
funtsezko aldaketei (“egiteko dauden birmoldaketa disruptiboak” birbataiatu 
ditudanei) ekitea.

Hala, labur, diagnostiko erraldoi aberatsa eta pieza estrategikoak errepasatuko 
ditugu, eta horien gainean irudikatuko ditugu, oro har, etorkizuna eta, batez 
ere, egin beharreko bide luzea.

Eraldaketa erradikala eskatzen duen une kritikoan gaude, gure jarrerak, 
proiektuak eta konplizitateak berrikusi, berrasmatu edo birbideratuz, mundu 
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aldakor bati aurre egiteko, irudikatutakoa baino ezezagunagoa eta jokalari 
berrien agerpen bizkorrarekin.

Aldez edo moldez, etorkizuna birdiseinatuko duten egitura-indarrak 
demografiaren, ingurumenaren, energiaren, ekonomiaren eta teknologiaren 
inguruan laburbil ditzakegu, zalantzan jarriz zer neurritan eragingo dieten 
gizakiari, gizarteari eta, bereziki, 2050eko Bizkaian biziko garenoi. “Espazio” 
aldakorren multzo handi batean eragiten du inpaktu horrek, eta, horren 
ondorioz, espazio horien aurrean dugun jarrera aldatzeko beharrezko 
erreakzioak eragiten ditu.

Dinamika behagarriak (eta aldakorrak) modulatu egin beharko dira, motibatu, 
helburu eta balio-proposamen bakar baterantz bideratu, eta hori posible 
egiten duten eta hurrengo kapituluetan landuko ditugun agenda eta elementu 
giltzarri guztietan jardun.

Eguneroko ahalegin sekulakoa, taldeko eta/edo kolektiboa, eta, horretarako, 
konplizitateak eta konpromiso partekatu beteak behar dira.

Azken elementu bat, jasotako eta aztertutako iruzkin guztietan nabarmendu 
dena, oso garrantzi handikoa da: 2050 gaurtik ordura arte egin dugun 
guztiaren emaitza izango da. Lehen hamarkada hau, 2021-2030, funtsezkoa 
da. Hor markatuko dugu gure benetako etorkizuna. Nahi dugun etorkizuna ez 
galtzeko ahalegin bizkorrak biderkatzeko unea da gaurkoa.

Gure esku dago.

Liburu honen egituran jaso diren metodologiarekin, asmoekin eta funtsezko 
piezekin bat etorriz aztertutakoaren aberastasunari esker, urte eta erdi 
honetan aberastu eta birmoldatu den oinarrizko eskema bat “berridatzi” ahal 
izan da. Eskema-gidoia (aipatu bezala, neurea, neure erantzukizun bakarreko 
eskema da, hasieratik bukaerara) urratsez urrats osatzen eta garatzen joan da. 
Azken kapituluetan (6.a eta 7.a), azken fasera eramango da emaitza, modu 
ordenatuan.

Ikusi grafikoa liburuarekin batera doan koadernotxoaren 08 orrialdean
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ABIAPUNTUKO DIAGNOSTIKO FINKO BATEAN ISLATUTAKO 
ERREALITATETIK ABIATUTA

Eta, azkenik, mugimendu aldakor baten azterketan barneratu aurretik, 
zeinak, behin baino gehiagotan aipatu ditugun joeren bidez, gure etorkizuna 
baldintzatu beharko baitu, gure proposamen estrategikoaren oinarri izango 
den argazki batekin amaituko dugu kapitulu hau.

Taula bat erantsi dugu: “Euskal Herriaren Diamante Lehiakorra”. 
Lehiakortasunerako Euskal Institutuak, Orkestra20, egin du berau euskal 
erakundeekin lankidetzan. Era horretara, abiapuntu erreal bat izango dugu esku 
artean, ahuleziak arintzeko edo gainditzeko egin beharko ditugun trantsizioei 
heltzeko, haien mehatxuak indargune bihur daitezkeen datu bihurtzeko, 
aurrerabide bereizietan ikus daitezkeen indarguneak indartuz eta egokituz 
eraikitzeko eta eragile instituzional, sozial, ekonomiko eta akademiko guztiek 
hautemandako aukera ugariak errealitate bihurtzeko. 

Gure lehiakortasun eredu kontzeptualarekin koherentzian, ohiko AMIA 
azterketa batetik haratago, “Lehiakortasun Diamantea” erabiltzea erabaki 
dugu, zeinak eskaintzen baitigu Diamantearen erpin bakoitzaren azterketa 
zabala egiteko aukera, eta horren gainean eratuko dugu, gobernuen eta 
haien politiken esku hartze mailatik abiatuta, abiaburu argia: eskura ditugun 
funtsezko faktoreen eta/edo baliabideen baldintza deituak, eta eskariaren 
baldintzak eta horren aurrean dugun pentsamendua, elkarri lotuta dauden 
industrien eta euskarri diren industrien ehuna edukitzea, erantzuteko gure 
gaitasunaren oinarri, eta horien guztien testuinguru estrategikoa.  

20 Euskal Kasua 
Ikerketa proiektua. IVC-ORKESTRA 2021

Ikusi grafikoa liburuarekin batera doan koadernotxoaren 09 eta 10 orrialdeetan
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5.2 Behatu daitezkeen megajoeren araberako transtsizioak 
eta horiek gure bidean izan dezaketen eragina.

Posibilismo edo probabilitate maila handiagoarekin edo txikiagoarekin, 
hurbilketen arabera, onartu beharreko determinismo gisa agertzen diren 
egoeren, erabakien, kanpokotasunen ondoriozko agertoki alternatiboak, 
baikorrak edo ezkorrak azaltzeari, aztertzeari edo proposatzeari uko egiten 
dion liburu baten alde egin dugu. Gure apustua agertoki bakar baten aldekoa 
da, NAHI DUGUNAREN aldekoa. Zein izango da 2050ean eduki nahiko genukeen 
egoera hori?

Aukeretan oinarritutako mundu baten alde egiten dugu, eta ez gure bizitza 
eta proiektu “erosoak eta maiteak” eragotziko dituzten arazo edo oztopoetan 
oinarritutako mundu baten alde; oparotasun partekatuko mundu bat ikusi nahi 
dugu, eta ez urritasun mundu bat21; mundu inklusibo bat diseinatzen dugu, non geure 
burua identifika baitezakegu eta rol protagonistakide bat jokatuko baitugu; erabaki 
nahi dugu norekin eta nola partekatu; prest gaude egin beharko ditugun eraldaketei 
ekiteko, ezinbestekoak diren konpromisoak, erantzukizunak eta arriskuak gure gain 
hartzeko. Ibilbide hori ez da gidaliburu baten arabera egiteko prozesu sinple bat 
izango, norabide bakarrekoa, adeitsua eta jarraitua. Badakigu batasun absolutua, 
ezinezkoa izateaz gain, ez dela, seguru asko, bidaia lagunik onena; hortaz, hainbat 
erabaki, jarrera eta jokabide haize kontrakoak izango dira, deserosoak, eta adorea 
eta kemena beharko dira, zeinak gutako bakoitzak, uneoro, geure gain hartu beharko 
baititugu, une bakoitzean jokatzen dugun paperaren arabera.

Hori bai, mapa edo pieza konstelazio oso bat dugu aurrean, zeinak erakusten 
baitigun GAUR EGUNETIK abiatuta ibili beharreko ibilbide izugarria eta etorkizun 
desiragarriarekin egiazta daitekeen errealitatea. Baina, egin nahi dugun hori guztia 
posible al da? Gustatu ala ez gure artean dauden eta egongo diren eta gure hurrenez 
hurreneko “trantsizioak” baldintzatuko dituzten megajoerei begiratu bat emateko 
unea al da? Megajoerak bai ala bai egongo badira ere, horiek gure proiektuan 
izango dituzten ondorioak eta eragina, hein handi batean, horien aurrean egiten 
dugunaren emaitza izango dira. Haiek ulertzea, haien irismena ulertzea eta aurre 
egiteko modurik onenaren alde egitea dagokigu orain, nahi dugun espaziora 
iristeko gure bidean aliatu bihur daitezen.

Horrela, bidaia luze honen hurrengo atalari ekingo diogu. Zer dakarkigu etorkizunak 
beha daitezkeen megajoeren argitan? Nolako eragina izango dute gure apustu 
estrategikoan? Zein izango da, kasu bakoitzean, aukeratu beharko dugun erantzuna 
ezarritako helburura iristeko: 2050eko Bizkaiara iristeko?

21 Ugaritasuna vs. eskasia
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“Banatzeko dagoena” zero baturaren kontzeptuaren arabera banatzea pentsatu 
ordez (batek jasotzen duena, besteak galdu egiten du), zeina ohikoa baiten “eskasia” 
garaiko eredu eta pentsamendu mugatuan, ugaritasunaren pentsamenduak 
“banatzeko gehiago” sortzea iradokitzen du, eta horietarako sarbidea guztioi 
erraztea, aukera gehigarriak eta gero eta handiagoak dituen mundu bat sortuz.

Teknologia esponentzialek, gizartearen eskaerak eta beharrak konpontzera behar 
bezala bideratuta, erraztu (eta baldintzatu) egiten dute espero den etorkizun hori.

Dagoeneko aipatu dugun Singularity University-ko eta Peter Diamandis-eko 
pentsamendu eskolaren teoria eta mugimendua, dagoeneko deskribatua, kontuan 
hartuta, sei onura multzo ekarriko lituzke pentsatzeko eta jarduteko modu horrek 
berehalakoan:

Mundua egunetik egunera “ugariagoa” dela ulertzea eta onartzea; era 
horretara, areagotu egiten dira erronka konplexuak eta itxuraz iristezinak 
lortzeko itxaropen kolektiboa.

Aukera jakin bat galtzearen beldurra gainditzea, jakinik amaigabea dela aukera 
berriei modu iraunkorrean aurre egiteko eta itxaroteko gaitasuna.

Etorkizunaren beldur ez izatea. Gure esku dago, gure konpromisoetan, gure 
ahaleginean, hura geureganatzeko eta gure nahien arabera konfiguratzeko 
motibazioa.

“Zero baturako lehiakide baztertzaileak” ikusteari uzten diogu, eta helburu eta 
onura partekagarriak dituzten balizko lankidetzetan “espazio koopetitiboak” 
hauteman, aurkitu eta sustatzen ditugu.

Berrasmatu ditzagun jarduerak, gaitasunak, negozio ereduak, zerbitzuak 
eta politika publikoak, gure ingurunea eta ingurumena, etengabe bilakatzen 
ari diren “lente digitalen” bidez, zerbitzuen eta produktuen eskaintzak 
desmaterializatuz, desmonetizatuz eta demokratizatuz, hau da, era guztietako 
eskatzaileen eskura jarriz.

Lidergo pertsonalaren eta/edo partekatuaren rola indartzen duzu, etorkizun 
inspiratzaile, positibo eta baikor baterako lan eginez, zeina gai izango baiten 
hirugarrenen atxikimendua lortzeko, proiektuak eta erronkak partekatuz…

UGARITASUNA VS. ESKASIA
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Eskema honetan egindako prozesua zehazten da, aurreko atalen ildoari jarraituz. 
Trantsizio progresiboek eta “prozesu luzearen magiak” berak zehaztuko dute pertsonen 
eta komunitatearen arteko sinbiositik abiatuta gure helburua lortzeko gaitasuna, hau 
da, Bizkaia 2050 berezko espazio batean, beste eredu batzuekin alderatuta desberdina 
izango den espazio batean, kokatzea eta eredu horietatik alderdirik onena hartuz, 
gure borondatera egokitzeko modukoa izatea. Munduan ikusten diren Megajoerek 
gutxi gorabehera adierazten eta zehazten dituzten itxaropenetako pieza nagusiak 
berrikusten eta ulertzen joango gara.

Urte hauetako azterketa partekatua eta, gure borondatearen eta erantzunaren 
bitartez, gure apustuei eta etorkizunerako aukerei onerako edo txarrerako eragingo 
dieten indarren azterketa egiteko helburuarekin, elkarri estuki eta norabide askotan 
lotuta dauden 15 ataletan islatu nahi izan dugu etorkizunean mugitzeko mapa 
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birdiseinatuko duen puzzle konplexua. Mapa hori, aldi berean, aldakorra izango da 
hainbat trantsiziotan, eta horrek ekarriko du «prozesuaren magia» deitu izan dena 
urteetan joanean.

Helburuak, iritsiera puntuak eta gauzatzeko planak definitzeko, beharrezkoa da magia 
hori, erabateko estrategiaren funtsezko osagai gisa, zeina izan baitaiteke kontrolagarria 
edo ez, aurrez ikustekoa edo ez, gauzatzeko gure jarreren eta erabakien ondorio; baina 
erabakia datorkigu, hirugarrenek erabakia eta lor daitezkeen emaitzetan eragiten 
dute, urratsez urrats. “Maniobra estrategiko” egin ahal izango da, eta arrakasta izango 
du, hura betetzeko prozesuak aurreikusitakoari erantzuten dion neurrian. Prozesu 
hori aldakorra da, definizioz; lidergo eta gobernantza espezifikoak behar ditu, eta 
orobat behar ditu tresna egokiak proposatutako helburuetarako, baliabide nahikoak, 
malgutasuna eta arintasuna ibilbidean, koherentzia “estrategiko erabatekoa” eta 
konplizitatea, konpromisoak, partaidetza, kudeaketa eta ebaluazio konstruktiboa, 
uneoro.

Oinarri horiek finkatuta, kontua ez da hemen Megajoerei buruzko tratatu bat 
deskribatzea, baizik eta, besterik gabe, horietara hurbiltzea, haien garrantzia eta 
horiek dakartzaten funtsezko elementuak gogoratzea, eta geure buruari galdetzea 
zenbateraino izango duen eragina gure ideia eta proiektu enpresarial, sozial eta 
herrialdekoetan, eta zein neurritan izango ginatekeen gai (eta prest geundeke haien 
inplikazio pertsonalak eta kolektiboak onartzeko) haien eragozpenak argitzeko eta 
aukera eta ondorio positiboak azaleratzeko. Pentsa dezagun berriz mapa horretan, 
mundu hobe baterako eskaintzen dizkiguten aukerekin topo egiteko gonbidapen gisa.

BEHATU DAITEZKEEN MEGAJOEREN ARABERAKO TRANSTSIZIOAK 
ETA HORIEK GURE BIDEAN IZAN DEZAKETEN ERAGINA

PERTSONAK – XEDEA KOMUNITATEA
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5.2.1. Zer espero dugu aldaketa demografikoen ondorioz?

Garrantzizko lehen erreferentzia bat edukitzeko prospektiba demografikoa 
behar da. Munduko, Europako, Estatuko (Espainia), Euskadiko eta Bizkaiko 
zifra eta estimazio nagusien ikuspegi konparatu azkarra jaso dugu, gai izan 
gaitezen “egoera errealista batean kokatzeko”. Lehenik, tamainari dagokionez 
eta, aurrerago, kontzeptu “mugikorren” kopuru handi baten azterketa 
kualitatibotik abiatuta; izan ere, biztanle oinarriaz gain, “etorkizuneko gure 
espazioa” berregiten joango baitira. Espero daitezkeen migrazio olatuak, 
diaspora –aldakorra eta zeinarekin rol berezia jokatu beharko baitugu oinarrizko 
lurraldetik abiatuta–, zahartzea eta “n” belaunaldiak, zeinak pixkana-pixkana 
beren espazioak okupatuko baitituzte gure bizitzako hainbat eremutan.

Prospekzio demografikoak

• Mundua

Munduko biztanleriak goranzko joera du. Hala ere, munduko eskualde guztiak 
ez dira erritmo berean hazten. Europaren kasuan, biztanleria hazten ari bada 
ere, hazkunde hori % 2koa baino ez da, eta mundu mailako hazkunde tasarik 
txikiena du, Ipar Amerikarekin batera22.

Txosten horrek berak adierazten du 2050. urterako munduko biztanleria 2.000 
milioi pertsonatan handituko dela eta, hortaz, 9.700 milioira iritsiko dela, eta 
aurreikusten du mendearen amaierarako munduko biztanleriak 11.000 milioi 
pertsonako maila gorenekora iritsiko dela.

Asiako zenbait herrialdek, Afrikak eta Estatu Batuek mendearen erdialdean 
izango dute biztanleria hazkunderik handiena, eta munduko biztanleriaren % 
50 bilduko da horietan, orainaren eta 2050aren artean. Txosten horren beraren 
arabera, 2027an India munduko herrialderik populatuena izango da, Txinaren 
aurretik.

Bestalde, NBEren txostenak bereziki azpimarratzen du munduko biztanleria 
zahartzen ari dela eta, aldi berean, 65 urtetik gorako taldea dela azkarren hazten 
ari dena. Horren arrazoia da bizi itxaropena handitu egin dela jaiotzean, eta 
ugalkortasun mailak behera egin duela; alde batetik, jaiotzeko bizi itxaropena, 
1990ean 64,2 urtekoa izatetik 2019an 72,6 urtekoa izatera igo zen, eta are 
gehiago handituko dela aurreikusten da, 2050ean 77,1 urtera iritsiz oro har; 
hala ere, aurreikuspenen arabera, ugalkortasun tasa (1990ean 3,2 jaiotzakoa 
zen emakumeko eta 2019an 2,5ekoa) are gehiago jaitsiko da, eta 2,2era iritsiko 
da emakumeko 2050. urtean.

• Europa

NBEren txostenarekin bat etorriz, EUROSTATek23 populazio egitura hau 
deskribatzen du: 65 urtetik gorakoa da biztanleriaren % 19, eta 2080. urterako 
kopuru hori % 29koa izatea espero da EBko herrialde kideetan. Bestalde, 
lan egiteko adinean dagoen biztanleriaren ehunekoa, 2017. urtean % 64ko 
partaidetza zuena, etengabe jaitsiko da 2050era arte, eta % 55eko partaidetza 
lortzea espero da.

22 Munduko biztanleriaren perspektibak 2019. NBE
23 EUSTAT. Panoramiko demografikoa 2018
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• Espainia

Espainiak, bestalde, 47 milioi biztanle inguru ditu (INEren datuak24), eta 65 
urtetik gorako biztanleen batez besteko partaidetza Europakoaren antzekoa 
da (% 19), nahiz eta jaiotzak % 29 murriztu diren. Hori dela eta, Espainiako 
biztanleriaren hazkundearen arrazoia immigrazioa da, jaiotza tasa txikia 
konpentsatzen baitu horrek. 2020an, beraz, biztanleriaren hazkundea 
nazioarteko migrazioaren ondorioa baino ez zen izan. Horren ondorioz, 
Espainian jaiotako biztanleriak behera egingo du, eta gaur egun guztizkoaren 
% 85,2 izatetik % 66,8 izatera igaroko litzateke 50 urteren buruan. Europan 
dauden fenomeno demografikoetatik, agian garrantzitsuenetako bat adinekoen 
proportzioaren hazkundea da, eta lan egiteko adinean dauden pertsonen 
proportzioak etengabe egin du behera. Horrek lan egiteko adinean dauden 
pertsonen gaineko karga handitzea eragin du, biztanleria zahartzeak dakarren 
gastu sozialari aurre egin behar baitiote, hainbat zerbitzu daudelako hari lotuta. 

• Euskadi

EUSTATen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriak % 0,02ko 
goranzko joera izan du 2017-2018 aldian. 65 urtetik gorako biztanleriaren 
partaidetza erkidego osoaren % 24 da, Espainiakoa baino 5 puntu portzentual 
gehiago. 19 urtetik beherakoak, berriz, EAEko biztanle guztien % 18 dira. 
Bestalde, EUSTATek25 adierazi du jaiotzak 1980tik eta 2016ra % 36,6 gutxitu 
direla Euskadin, eta bizi itxaropena, aldiz, handitzen doa, % 9,8 emakumeentzat 
eta % 13 gizonentzat, aldi horretan bertan. 

Hau da, gure oinarrizko lurraldea, Bizkaia 2050, gaur egungoaren oso antzekoa 
izango da tamainari dagokionez, eta biztanle gehiagoko saldo garbia izango du.

Gure bizi itxaropena handitzea eta hobetzea, adineko biztanleriaren 
proportzioan kopuru handiagoarekin, jaiotza tasa mugatuak –ez badira 
funtsezko aldaketak egiten familia, jaiotza eta/edo migrazio politiketan– eta, 
edonola ere, migrazio inklusiboa bultzatzen duten politika positiboak, izan 
beharko dute datozen hamarkadetako ezaugarriak, eragile ekonomikoen 
inplikazio handiarekin, eta, aldi brean, enplegagarria izan beharko du, eta gai 
izan beharko du gure garapena, mailak eta ongizatea finantzatzeko beharrezkoa 
den aberastasuna sortzeko. Horrez gain, “lankidetza bidez haztea”, munduan 
zeharreko espazio osagarriekin (aurrerago ikusiko dugun bezala); hori guztia 
desiragarria eta naturala ez ezik, ezinbestekoa ere izango litzateke.

24 INE 2019-2020. Estimazio demografikoak
25 EUSTAT. Panoramiko demografikoa 2018
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BIZKAIA 2050. ESTIMAZIO DEMOGRAFIKOAK
Prospekzio Demografikoak

MUNDUA EUROPA ESPAINIA EUSKAL HERRIA BIZKAIA

Biztanleria guztira 
(pertsonak)

*Mundua (milakoak)

Emankortasuna
(haurrak 

emakumeko)

Heriotzak
(pertsonak 

guztira)

Migrazio garbia
(pertsonak 

guztira)

Bizi itxaropena 
jaiotzean
(urteak)

2020

2020

2020

2020

2020 
Emakumeak

2050 
Emakumeak

2020 
Gizonak

2050 
Gizonak

2050

2050

2050

2050

7.794.799*

2,42

75,59

79,11

1,39

432.024

364.909

86,68

89,67

1,22

12.209

6.429

86,6

90

2,62

4.770.548

1.270.426

82,25

85,38

1,31

22.268

14.242

87

90,23

447.671.046 47.321.434 2.188.813 1.140.715

9.735.034*

2,21

70,81

74,52

1,57

607.518

178.664

81,26

84,35

1,36

15.532

3.784

91,60

85,30

1,72

5.591.473

1.001.288

75,87

79,97

1,44

29.576

7.797

81,96

85,6

441.220.961 49.348.530 2.159.780 1.080.740

Aldaketa eta trantsizio demografikoak 

Panorama demografikoak biztanleriaren hazkundea moteldu egin dela erakusten 
du, jaiotza gutxiagorekin eta adinekoen ehuneko handiagoarekin; hori dela 
eta, kolektibo horren partaidetza lan egiteko adinean dagoen kolektiboarena 
baino proportzio handiagoan handitzen ari da. Bestalde, datozen urteetarako 
biztanleriaren prospektibak iradokitzen du heriotzen gorakadak, jaiotza 
kopurua baino handiagoa betiere, saldo begetatibo negatiboa ekarriko lukeela. 
Saldo hori migrazio saldo positiboak gaindituko luke, eta horrek biztanleria 
handitzea eragingo luke; hori, edonola ere, soilik nazioarteko migrazioaren 
ondorio izango litzateke. 

Horrek bi erronka nagusi dakartza: batetik, adineko helduaren ongizate fisiko 
eta emozionala bermatuko duten baldintzak sortzeko erronka soziala, eta, 
bestetik, lan egiteko adinean dagoen biztanle gutxiago izateak, hau da, ekonomia 
dinamizatu eta adineko biztanleriaren pentsioen iraunkortasuna bermatuko 
duen taldea txikiagoa izateak ondorioz dakarren erronka ekonomikoa.

Erronka horiek berek bi aukera ematen dituzte: alde batetik, negozio eredu 
berriak garatzea, zeinaren DNAren osagaia izango baiten gizarte inklusioa 
—adibidez: adineko helduen ezagutza maximizatzea, haiek dagoeneko jasan 
izan dituzten arazoei irtenbideak emateko—, eta/edo beste aldetik, enpresak 
indartzea, beren balio korporatiboen barruan gizarteratzea txertatuz: esate 
baterako, migrazio olde gero eta handiagoa baliatzea talentua erakartzeko 
eta ez bakarrik lanean aritzeko adinean dagoen biztanleriaren tartea handitu 
eta era horretara adinekoen mantentzea bermatzeko, baizik eta ekonomia 
dinamizatu eta negozio sareak ehuntzeko munduan zehar. 

Adineko helduaren ongizate fisikoa eta emozionala bermatzeko erronkari aurre 
egiteko, zerbitzu bereziak birpentsatu behar dira besteak beste osasunaren, 
elikaduraren, aisialdiaren, komunikazioaren eta garraioaren alorretan, eta 
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biztanleriaren segmentu horren beharren eta igurikimenen neurrirako produktu 
eta zerbitzu berrien estrategiak proposatzera bultzatzen du. Estrategia mota 
horiek zilarrezko ekonomia gisa definitu ditu Europar Batasunak.

Zilarrezko ekonomiak onartzen du adineko helduek balio handiko eskarmentua 
dutela eta, horren ondorioz, gai direla dagoeneko ezagutzen dituzten arazoei 
irtenbideak aurkitzeko. Horrenbestez, berrikuntza iturri dira, eta gobernuarekin 
eta enpresekin lankidetzan baliatuz gero, negozio eredu berriak sor daitezke, 
bai eta erabat aktiboak, independenteak eta ekintzaileak diren adineko 
helduentzako lan dinamikak indarberritu ere.

Bestalde, gero eta garrantzitsuagoak dira diasporek munduan zehar duten 
zereginari, jatorrizko herrialdean eta harrera herrialdean egiten duten 
ekarpenari eta beren “inklusibitate espazio berrietan” dituzten jarrera eta 
portaerei buruzko ikerketak. Adibide bat dugu berriki egindako ikerketa  
batean26: migrazioaren onura harrigarriak erakusten ditu, bai jatorrizko 
herrialdeentzat, bai bizileku dituzten herrialde berrientzat. Ikerketaren 
emaitzek iradokitzen dute migratzaileek lotura berriak sor ditzaketela beren 
jatorrizko herrialdeen eta herrialde berrien artean, eta, horrela, diaspora 
horiek aukera komertzialak zabal ditzaketela enpresa eta herrialde igorleen 
eta biztanle hartzaileen artean. Ildo horretatik, Mckinsey & Co. Enpresak, 
“World Economic Forum in Davos, Switzerland 2019” delakoaren arabera, 
produktibitate handiagoko inguruneetara aldatu ziren langileek gutxi 
gorabehera % 9,4ko ekarpena egin diote munduko BPGari 2015ean, beren 
jatorrizko herrialdeetan ekoitziko luketena baino 3 bilioi dolar gehiago.

Migrazioa

2050erako Biztanleriaren Prospektibari buruz Nazio Batuek 2019an 
argitaratutako azterlan baten arabera27, gero eta herrialde gehiagotan ari da 
biztanleria murrizten. Horren arrazoia ugalkortasun baxua da, eta, zenbait 
lekutan, emigrazio tasa handia. 2019tik 2050era, aurreikuspenen arabera, 
biztanleria % 1 edo gehiago murriztuko da 55 herrialde edo eremutan, eta 
horietatik 26k gutxienez % 10eko murrizketa jasan dezakete. Txinan, esaterako, 
2019tik 2050era bitartean biztanleria 31,4 milioi edo % 2,2 murriztuko dela 
aurreikusten da.

Bestalde, migrazioa aldaketa demografikoaren osagai garrantzitsua bihurtu da 
herrialde batzuetan. Adibidez, Nazio Batuen txosten beraren arabera, uste da 
datozen urteetan Europa eta Ipar Amerika, Ipar Afrika eta Mendebaldeko Asia 
eta Australia nazioarteko migratzaileen hartzaileak izango direla, eta beste 
eskualde batzuk, berriz, bidaltzaile garbiak izango dira. Migrazio mugimendu 
handienetako batzuk langile migratzaileen eskaerak bultzatuak izango dira, eta 
baita indarkeriak, segurtasunik ezak, gatazka armatuek edo klima-aldaketak 
bultzatuak ere. 

Aurreikuspenen arabera, MIGRAZIO OLDEAK gertatuko dira datozen 
hamarkadetan. Politika eta jarduera positiboak, ordenatuak eta asilo maila 
gorenekoak, inklusibitateak, laguntza-errespetuak eta harrera duinak, 
mugatuko du 2050erako gure garapenean horiek izango duten eragina; 
horrek migrazio fluxuak hartzea eta integratzea eskatuko luke, tartean dauden 
herrialdeentzako aukera sozial eta ekonomiko bihurtzea, kontuan harturik 
zer ekarpen egin diezaioketen immigranteek kultura trukeari, merkatuen 

26 Stanford Social Innovation. Profitable migration
27 Migrazio globala. Espero diren fluxuak munduan zehar (Nazio Batuak).
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dinamizazioari eta ongizate ereduari eusteari dagokionez jaiotza gutxiago eta 
adineko ehuneko handiagoa duten herrialdeetan.

Horregatik, migrazio joeren onurak maximizatzeko, beharrezkoa da aliantza 
publiko/pribatuak indartzea, biztanleria migratzailea lan esparruan sartzen 
eta hari lotzen lagunduko dioten politikak diseinatzeko eta ezartzeko, bai 
eta merkatuan indarrean dauden beharrizan eta apustuekin bat datozen 
konpetentzia profesionalak garatzeko ere; era horretara, integrazio 
ekonomiko, sozial eta zibiko hobea bermatuko da, eta horrek eskualdeen 
produktibitatea eta lehiakortasuna areagotzea ekarriko luke. Zein izango 
da gure erantzuna politika publikoei eta horien aurrean gizarteak izango duen 
jokabideari dagokienez?

Nahiz eta pentsatzekoa den migrazio aldaketa horietako gehienak gertaera 
sozioekonomikoen ondorio izango direla (gatazkek eta/edo desberdintasunek 
bultzatuta aukerak eta bizi proiektu hobeak bilatzera behartuak horietako 
asko zoritxarrez), aldaketa horietako asko eta asko klima-aldaketaren eta 
hondamendi naturalen ondorio izango dira.

Klima-aldaketaren aurkako borrokarekin loturiko munduko estrategien 
eta konpromisoen intentsitatea gorabehera, horien eragina ez da leku 
guztietan berdina izan, ohikoa denez, eta aldaketa handiak eragingo ditu 
hainbat geografiatan; horrek mutazio nabarmenak eragingo ditu populazio 
esanguratsuetan, eta horrek, aldi berean, besteak beste prozesu geo-
lokalizatzaile handia eragingo du garrantzizko herrietan. Eragin horietako 
batzuk neurri berritzaileekin arindu ahal izango lirateke –ordezkapena, 
etxebizitza, enplegua, birkokatzea—, eta beste batzuk aldez aurretik har 
daitezkeen erabakien bidez –epe luzekoak– “hiriak berrasmatzeko, etxebizitzak 
eta lurraldea  berregituratzeko” eta saihetsezinak diren hondamendi naturalak; 
baina beste batzuk bizitza ohituren eta itxaropenen mendekoak izango dira. 
“Talentua lortzeko borrokak” ere aldi baterako edo behin betiko “migrazioak” 
eragingo ditu, batez ere gazteengan, enplegagarritasun eta bizi kalitatearen 
eskaintzagatik, “garapen espazio onenen” bila doazen “gazte talde” deiturikoak 
erakartzeko helburuarekin hiri-eskualdeen artean sortutako lehia gero eta 
handiagoaren esparruan28.

Ondorioz, etorkizuneko migrazio mugimenduen kausak eta tipologia areagotu 
egingo dira. Erbestealdiak, izaera ekonomikoko migrazioak, hondamendi 
naturalen ondoriozko migrazioak, klima-aldaketa, talentua, aukera berriak 
eta bizimoduak… mezu globalizatzaileetan hautemandako (transmititutako) 
ereduen gonbidapena eta joan-etorrikoak (hasieran), ekonomiaren eta 
enpresen nazioartekotzearen, nazioarteko lankidetza ikerketaren eta gero eta 
handiagoa den turismo orokortuaren ondoriozkoak.

Gaur egun, Asiako biztanleriaren migrazioei buruzko aurreikuspenak, 
proportzio desberdinean (asiar-estatubatuarra, 33 milioi vs. 4 milioi asiar-
europarra), inbertitu egingo dira, eta Latinoamerika-Estatu Batuak migrazioak 
murriztu egingo dira, “premiak” eragindako baldintzetan, eta “erakargarritasun 
aktiboari” egingo zaio bidea, Estatu Batuetako lan indarraren premien ondorioz. 
Afrikak Europarako mugimenduak eragiten jarraituko du, eta, horrez gainera, 
barne migrazioak asko handituko dira, landa-hiria, herrialdetik herrialdera.

28 “The Youth Talent Clusters” Future Map.
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Euskal diaspora

Egoera koiunturalez haratago, herrialde jakin batzuetan bizi diren pertsonei 
“legezko” izaera, izaera nazionala, egoiliarra eta abar ematen dieten egoera 
geopolitikoez, administratiboez eta Euskal Diasporako kide jakin bati 
historiako edozein unetan “euskal izaera politikoa” onartzeaz haratago, 
herrialdeak eta, kasu honetan, Bizkaia 2050 eremuak (Bilbo-Bizkaia-Euskadi), 
oinarri natural gisa, kontuan hartu behar du bere Diaspora, herrialdearen kide 
den eta harengandik ezin bereiz daitekeen puntu gisa.

Euskal Diasporak, identitatearen, irudiaren eta etengabeko konpromisoaren 
borondatezko pertzepzioaz gain, erabateko pertenentzia zentzua ematen du, 
eta garrantzizko zeregina bete du, betetzen du eta beteko du etorkizunean 
gure Bizkaia 2050 desiratuari dagokionez. Konbentzimenduz, zalantzarik gabe, 
eta, aldi berean, bizikidetzagatik eta elkarrekiko interesagatik, nazioarteko 
lankidetza egiturak ahalbidetuko dituzten lankidetza espazio ekonomiko, 
politiko, sozial, akademiko eta instituzionalak eraikitzeko, “bi noranzkoko 
migrazio olde desiratua”, eta etengabe elkar aberasteko.

Aztertzen ari garen eskemak ez baditu ere migrazio fluxu handiak islatzen 
Ameriketatik Bizkaia 2050ekin (eta hori ikaragarriko albistea izango litzateke 
Amerikako gure senideentzat, era horretara sendotu egingo bailitzateke beren 
demokrazia, berdintasuna eta ongizate ekonomikoa), garrantzi handiko lan 
ildoa dira etorkizuneko gure proiektuak diseinatzeko.

Dagokion taulak intereseko erreferentzia labur bat egiten du Euskal Diaspora 
aldakor eta espero izatekoan eta hark Bizkaia 2050ean izango duen eraginean.
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Euskal herriaren beraren pieza “natural” eta bereizezinaz haratago eta 
Bizkaia 2050ean modu aktiboan parte hartzeaz gainera, 2050eko ikuspegiari 
balio ekonomiko eta soziala ematen dion rol ordezkaezinaren ikuspegi 
estrategikotik, merezi du aitzat hartzea funtsezko rol gisa betetzen duen 
zeregina haren konfigurazioan.

Diasporak (inpaktu handiagokoak beren sorterriarekin gutxieneko lotura 
aktiboa dutenean) jatorrizko herrialdearen garapenarekiko “eragile garbi 
eta ordezkaezintzat” hartzen dira oro har. Modu positiboan eragiten dute 
herrialdearen balio proposamenean, hainbat mekanismo giltzarriren bitartez:

Memoria, harremana, ordezkaritza eta bi noranzkoko komunikazioa. 

Familien, komunitateen eta mota guztietako erakundeen arteko noranzko 
biko talentu, giza kapital eta baliabide fluxuak (ekonomia eta finantza 
baliabideak).

Atzerriko inbertsioa errazten dute bai jatorrian bai helmugan.

Giza kapitalaren transferentziak era guztietako trukeetan: aldi baterakoak, 
kulturalak, ekonomikoak, enpresakoak, akademikoak, politikoak.

Erabakiak, ekarpenak, elkarrekintza GKEen, fundazioen, karitate 
erakundeen eta gizarte arlokoen munduan.

Inbertsioak eta arrisku kapitala eta ekintzailea.

Turismoa, kultura, etab.

Ekimen berrien trukea.

Konfiantza, ezagutza eta Stakeholderren ikusgarritasuna bi noranzkoko 
erreferentzia puntutik.

“Egiturazko” lobbya bi esparruetan.

Giza kapitala eransten diote proiektu binazionalei.

Hezkuntza sistemak, ekosistema politikoak eta erreferentzia akademikoak 
indartzen dituzte.

Nazioarteko diplomazia.

Ordezkagarritasuna, errespetua, espazio kooperatibo sinesgarriak 
sortzea.

Herrialdeen arteko eta nazioarteko esparruan lankidetzarako 
programetarako, ekimenetarako eta proiektuetarako sarbidea.

Euskal Diasporaren kasuan, bere sare zabal, oparo eta errespetagarriak, Amerikan 
zehar bereziki, Estatuen eta haien harreman diplomatiko zentralizatuen laguntza/
oztopoarekin nekez lor daitekeen ordezkagarritasuna erraztu du arestian eta 
errazten du gaur egun ere. Nazioz beheitiko espazioen kasuan, etorkizunean 
lehentasuna izango duten hiri-estatuak Bizkaia 2050ek izan dezakeen 
“enbaxadore kualifikatu, hurbil eta eraginkor” nagusia izango dira.

DIASPORA

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11
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13

14
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birkokatze demografiko-ekonomikoan espero daitezkeen joerei adi. 
Geolokalizazioa 

Atal honi dagokion azterketarekin amaitu aurretik, merezi du populazio-
ekonomia binomioan tamainari dagokionez espero litezkeen mugimenduen 
hiru irudi erakusgarri aipatzea, abian diren estimazioen arabera.

Gaur egungo oinarriei eta portaerei buruzko estimazioak (BPGa, lekualdatzeko 
eta geolokalizatzeko motibazioa, lurraldearen antolaketa eta antolaketa 
geopolitiko-administratiboa) baliozkotzat joz gero, jokabide demografikoari 
eta aurreikus daitezkeen mobilizazio-migrazioei buruzko korrelazio oinarrizko 
eta positiboan, 2050ean hamar bat herrialde/estatu eskainiko dizkigu, nagusi 
direnak BPGaren arabera. “Top ekonomiak” izango lirateke ikuspegi horretatik.

Hala 2050. urteko panorama, jasotako ordenari dagokiona, “azaleratzen ari 
diren merkatuen” nagusitasun nabarmenarekin.

Iturria: Mundua 2050ean. PwC

2016    •    2050

China China1 1
EEUU India2 2
India EEUU3 3
Japón Indonesia4 4
Alemania Brasil5 5
Rusia Rusia6 6
Brasil Mexico7 7
Indonesia Japón8 8
Reino Unido Alemania9 9
Francia Reino Unido10 10

E7 economía G7 economía
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Eta, hamar jokalari handi horietatik haratago, mailaz igoko liratekeen beste 
herrialde batzuetan ere ikusiko ditugu aldaketa aipagarriak, zeinak funtsezko 
rolak beteko baitituzte beren eragin eremuetan, batez ere ASEANen (Vietnam, 
Filipinak) eta Afrikan (Nigeria). Biztanleria-ekonomian duten pisuaz gain, egingo 
al dituzte “etorkizun” desiragarria lortzeko beharrezkoak diren aldaketak?

RANKINGAREN ESTIMAZIOA, 2050ERA BEGIRA

2016 2030 2050 

China 1

USA 2

India 3

Japan 4 

Germany 5

Russia 6

Brazil 7

Indonesia 8

UK 9

France 10

Mexico 11

Italy 12

South Corea 13

Turkey 14

South Arabia 15

Spain 16

Canada 17

Iran 18

Australia 19

Thailand 20

Egypt 21

Nigeria 22

Poland 23

Pakistan 24

Argentina 25

Netherlands 26

Malaysia 27

Philippines 28

South Africa 29

Colombia 30

Bangla Desh 31

Vietnam 32

China 1 

India 2

USA 3

Indonesia 4

Brazil 5

Russia 6

Mexico 7

Japan 8

Germany 9

UK 10

Turkey 11

Italy 12

South Corea 13

Turkey 14

Egypt 15

Pakistan 16

Iran 17

South Corea 18

Philippines 19

Vietnam 20

Italy 21

Canada 22

Bangla Desh 23

Malaysia 24

Thailand 25

Spain 26

South Africa 27

Australia 28

Argentina 29

Poland 30

Colombia 31

Netherlands 32

Iturria: IMF 2016. urteko estimazioetarako. 
PwC-re proiekzioak 2030 eta 2050erako 
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2050EKO ESPAZIO BERRIA?

AEB

“Mundua 2050ean”
Ekonomia globalaren grabitate-zentroaren aldaketa 

China

India

EB

Kanada
1,7

Turkia
2,0

Mexiko
2,2

18,6

32,1

5,9

3,0

8,7

30,7

2050 2015

2050

6,6

20,2

28,3

4,9

Erresuma Batua
2,85,0

21,4
2,9

51,3
8,1

6,3

8,3
Brasil

3,1

Japonia
5,4

Koreako Errepublika
1,9

MUNDUA 
2015EAN

103,8

MUNDUA 2050EAN
205,0

Errusia
3,7

Indonesia
3

2020
1990

Italia
2,32,7

Alemania
44,6

Frantzia
2,84,1

Beraz, Espazio berri bat 2050erako, tamainaren eta tamainaren indarraren 
determinismoaren arabera eta gaur egungo konfigurazioak populazioa-BPGa 
ardatz bateratuan?
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Zahartzea

Gero eta zaharragoa den biztanleriari eta 2050erako espero den egoerari aurre 
egiteko, garrantzi handiko zenbait gogoeta egin behar dira aldez aurretik, bai 
ulertzeko, bai abian jarri beharreko ekintzei dagokienez.

Zahartzeak berez dakar aztertzea gizarte-osasunaren alorrarekin duen 
lotura, eta orobat aztertu behar da automozio-desgaitasunari, adeitasun 
mailari eta eskatutako azpiegituren irisgarritasunari buruz dauden ikuspegiak 
(bai mugitzeko, bai erabiltzeko, bizitzeko eta arretarako, hala badagokio), 
enplegagarritasuna (aktiboan den ohiko lanaldia eta/edo modalitate pasiboak 
edo erdi pasiboak, borondatezkoak edo derrigorrezkoak) eta lan espazioen 
egituraketa, ongizatearen alorreko politikak eta finantzaketa, zaintzaren eta 
arretaren programak eta profesionalak, medikuntzaren beraren aurrerakuntza, 
“teknologiaren alfabetatzea eta erabilera” (aktiboa eta pasiboa) eta, noski, 
gaitasun eta egokitasun berritzailea, aseguru sistema berriak (publiko eta 
pribatua), pentsio eta aurrezte sistemak, fiskalitatea, garraioa eta, ahaztu gabe, 
aberastasuna eta enplegua sortzeko gaitasun eragile handiko beste alderdi bat, 
“urrezko ekonomia” izenekoaren inguruan29. Ingeniaritza bioteknologiak eta 
ingeniaritza biomedikoak eta zehaztasuneko medikuntzak iradokitzen dituzten 
bizitzaren luzera eta “hilezkortasuna” aipatu gabe.

Gaur egun, eztabaida publikoaren gehiengoa pentsioen ingurukoa bada ere 
eta horri buruzko eztabaida ildo guztiak arreta ereduari (soziosanitarioa, 
komunitarioa, familiarra) eta Covidaren ondorengo ereduen berriskuketari 
buruzkoak badira ere (Bizkaian, Ekintzailetzarako Inteligentzia Kluster Zentro 
bat sortzeko ekimenak 2021-2026 bitartean abian diren Ekimenen Mapari 
dagokion atalean bildutako ekimen ugari elkartzen dituela pentsa zitekeen, Bilbo-
Bizkaia-Basque Country-n)30, ekimen ugari birsortzen dira Silver Economyri 
lotuak, adineko biztanleriak denbora pasan, aisian eta turismoan ad hoc egiten 
duen eta egin dezakeenak izan dezakeen baliozko ekarpenean fokalizatuta, 
beren premiak garapen industrialerako eta zerbitzuen garapenerako aukera 
bihurturik, jarduerak sortzeko espazioak (lana, teknologia eta manufaktura 
adimenduna, turismoa, aisia, finantzak, etxebizitza, gastronomia-nutrizioa-
elikadura, bioteknologia, hezkuntza-prestakuntza, kultura eta lan autonomo 
ugari). Beste behin, haren ikusmoldea, norabide batean edo bestean, aukera, 
oparotasun eta erronka iturri izugarria da, halaber, etorkizunaren diseinu 
inklusiboan. 

Nolanahi ere, Bizkaia 2050ean zahartzea garrantzitsua eta erabakigarria 
izango da gure bizimoduari eta izan dezakegun garapenari dagokionez. Hau 
da, Bizkaia 2050ean 65 urtetik gorako biztanleak %34 inguru izango dira, eta 
250.000 pertsona inguruk 80 urtetik gora edukiko du; ugalkortasun tasa 1,3 
jaiotzatik beherakoa izango da, eta Europako populazio zahartuenetako bat 
izango da.

29 The Silver Economy

30 NIC. Nagusi Intelligent Center
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NBEk hurrenez hurren egindako txostenek joera horri eusten diote. EBren inguruneko 
zahartzeari dagozkion kopuruak EUROSTATek 2004an 25 herrialde kiderentzat 
egindako proiekziotik abiatuta kokatu dira. Populazioa adin taldetan banatu da eta 
100 urteko estimazioa egin da. Ikus daitekeenez, adin handieneko taldeak asko haziko 
dira eta 2050ean horiek izango dira jende gehien hartzen dituzten segmentuak. 

Prospektiba azterketa horrek garrantzizko beste eztabaida bat jarri du mahai gainean. 
OMS-NBEk “zahartzaroa” “gaixotasun” gisa sartzeko aukera ari dira aztertzen, 
“gaixotasunen nazioarteko sailkapenean”, eta horrek, ondorioz, talde berrietako kideen 
etorkizuneko egoeraren inguruan sakontzera eramaten gaitu: “hirugarren adina”, 
“adinekoa”, horien autonomiaren eta benetako jardueraren inguruko adjektiboekin 
(senior, adinekoak, etab.). 

Edozein dela ere zahartzarora hurbiltzeko ildoa (aktibo-pasiboa), jarduera eta eragin 
eremuz osatutako konstelazioak izugarrizko aldaketak eragingo ditu gure gizarteetan. 
Ez da nahikoa mezu atsegina bidaltzea, hau da, “iraganeko 70 urteak gaurko 40 edo 
50 urteak direla esatea eta zer esanik ez 2050ean izango dena”. Zalantzarik gabe, gure 
gizarteen testuinguruak eta aurrerapenak errealitate hori islatzen dute: desgaitasunik 
gabeko bizitzaren batez besteko itxaropena gero eta handiagoaren ondorioz, aldaketak 
egin behar dira gure lan eta hezkuntza bizitzan, gizarte babes eta segurantzako 
sistemetan, gure “urte pasiboen” finantzaketan transferentziak bizkortzeko. Liburu 
honen irakurle gehienak Bizkaia 2050eko kide aktiboak izango dira. Hala dira gaur 
egun horren eraikuntzan eta hala izango dira datozen urteetan ere, eta 2050 bizigarria 
sortuko dute. Beste askok modu aktiboan gozatuko dute 2050ean.

Datozen 30 urteetan, era askotako ekimenak ikusiko ditugu, zeinak ekarpenak egingo 
baitizkiote mundu honi, hasi teknologiak eskaintzen dituen (eta eskainiko) aukera 
paregabeetatik, eta eraldaketa sozial, ekonomiko, kultural eta finantzarioetaraino, eta 
baita osasun berritua eta hari lotutako zientziak ere. 

Esku-hartze ildo horiek guztiak behar bezala orientatuz gero, birmoldatu egingo da 
zahartzearen mundua. Zalantzarik gabe, berriro aztertuko dugu hirietako mundua eta 
adineko/gaixoei eta/edo bakardadean daudenei edo osasun-zerbitzuen, komunitate-

EB-25EKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA 1950-2050 URTEETAN, 
ADIN TALDEEN ARABERA.

ITURRIA: Munduko biztanleriaren perspektibak (NBE; berrikusketa 2002).

2050

2025

2000

1975

1950

13,3

14,4

17,1

23,7

24,9

9,7

10,5

13

28,2

31,1

36,9

15,5

15,8

18,5

21,3

32,7

35

18,5

16,2

12,3

15,4

15,2

11,8

6,5

17,2

10,7

7,9

3,4

2

1,2

0-14 urte 15-24 urte 25-49 urte 50-64 urte 65-79 urte > 80 urte
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zerbitzuen eta gizarte-aktibo egokien eskatzaileei emandako laguntzak, eta berriro 
aztertu beharko dugu haien posizioa etxean, egoitzan, aldi baterakoa eta behin 
betikoa (profesionalizazioa gero eta espezializatuagoa, kalitatea eta balioespena). 
Ongizate estatua eta gizarte asegurua ikuspuntu eta irtenbide berriez arduratuko 
dira pentsioen munduan (ez bakarrik horiez gozatzeko adinera iristen direnean, baita 
horiek sortzeko denboretan eta moduetan ere), eta telelaguntzaren mundu zabal 
bat ezagutuko dugu, haien bizitzak erraztuko dituena eta, aldi berean, konfiantza, 
lasaitasuna, segurtasuna, babesa, azpiegiturak eskainiko dituena (mugikortasuna, 
etxebizitza), eta lan profilak, hezkuntza sistemak eta, jakina, lantokiak aldatuko ditugu. 
Eta “Silver Economy deritzon” horretan sakonduko dugu, zeinak gero eta gehiago 
gaindituko baititu diru-sarrera handiko geruzak, biztanle gehienengana iristeko, baina, 
batez ere, aberastasuna eta enplegua sortzeko.

Mundu horren aurrean birkokatuko gaituen estrategia aktibo, erabateko eta oso baten 
aldeko apustua egiteko unea izango da, eta da. Adinekoa izateko prestatzea, noski, 
baina horizonte baten konfiantzarekin. Alegia, fase sortzailea ere izatea, eraikitzailea, 
bizia.

80ko hamarkadaren amaieran, hainbat ekimen egin ziren Euskadin Zahartzearen 
Kluster bat sortzeko asmoz.

Ibilbiderik handieneko ekimenetako bat Gipuzkoako Foru Aldundiak eta F.I.K.-k 
(garai hartako ekimen berritzailea, Teknologia Zentro batena, gaur egun Tecnalia 
Korporazioan) eta hainbat enpresek sustatu zuten, garai hartan zahartzearen 
munduan sor zitezkeen eskaerekin lotura zuten enpresa proiektuak eta 
“venture eragiketak” finantzatzeko.

Gaur egun, proiektuen, jarduera ildoen, enpresen, gizarte, hezkuntza eta 
ekonomia eragileen eta hainbat eta hainbat proiekturen, politika publikoen, 
aberastasunari eta sendotasunari esker, oso posible da kluster baten inguruko 
berrantolaketa sinergikoa egitea eta erabat txertatzea lurraldeko ekosistema 
desberdinetan (soziosanitarioa, osasuna, etxebizitza, mugikortasuna, zientzia-
teknologia plana, hezkuntza), halako eran non, irtenbideen eta jarduera ildoen 
egituraketak, apustu teknologiko indartu batek, erabat optimizatuko lukeen 
baliabide publiko-pribatuen erabilera eta emango liokeen egonkortasuna 
egiteko dagoen bide luze eta biziari. Abian diren aparteko ekimenak berriro 
esleitzeak, fokalizatzeak, ondo merezi du, horietako bakoitza indartu egingo 
bailitzateke bere rol zehatzak betetzean.

Era berean, beharrezkoa izango litzateke partaidetza publikoan erakunde ugari 
eta sail anitz atxikitzea.

Herrialdeak esparru horretan duen benetako sendotasuna aberastasun 
paregabea da etorkizuneko espazio berriei ekiteko, eta beha daitezkeen 
joerek iragartzen ez dituzten nitxo garrantzitsuak aurkitzeko. Ereduen eta 
erakundeen esperientziak eta ezagutzak bermea dira ekonomia eta herrialdea 
klusterizatzeko.

Adinekoen (gaurkoen eta biharkoen) eskari eta beharren zerbitzura dagoen 
tresna, eta, aldi berean, aberastasuna, enplegua eta ongizatea sortzeko iturri 
bizia.

ZAHARTZEAREN KLUSTERRA 
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Bizkaia 2050ean izango diren/elkarrekin biziko diren belaunaldiak

Duela oso gutxi arte, bereizketa hori bereziki azpimarragarria zen “hezkuntzaren 
prospektiban” eta kontsumoarekin eta teknologiaren erabilerarekin zerikusia 
duten gaietan, kulturaren, marketinaren eta alfabetatze informatikoaren eskaintza 
bereizteko. Gaur egun, mundu berean eta populazio jakin batean elkarrekin bizi 
diren belaunaldiak bereizteko beharrak berebiziko interesa du, teknologia berriek, 
Dataren munduak eta arlo guztien pertsonalizazioak sendotuta; horrek aukera 
ematen du belaunaldi bakoitzaren gustuen, lehentasunen, erosteko gaitasunen, 
premien eta aukera potentzialen ezagutza handiagoa edo erabatekoa izateko haiei 
eragiten dieten jarduera guztiei dagokienez.

Ez badugu ere luzatu nahi azterketa horretan, belaunaldi “bizikideak” aipatu eta 
bereizi besterik ez dugu egingo (gaur egun eta 2050. urtean):

BELAUNALDI ISILA (74-93 urte): 

Laugarren adinekoak dira. Sakrifizioan hazi dira. Teknologia berrietara egokitu 
dira, baina gehiegikeriarik gabe. % 15ek Internet erabiltzen du. Gazteen aholkuak 
jasotzen dituzte. Ez dira 2050ean egongo.

BABY BOOMER (54-73 urte): 

Gaur egun kide gehien biltzen dituen belaunaldia da. Merkatua menderatzen du, 
beraiek baitira gehien. Oso aintzat hartzen dute osasuna eta aktibo egon nahi 
dute. Asko erabiltzen dute teknologia. Baina Espainian ez da hainbeste hedatzen 
Interneten erabilera, beste herrialde batzuetan gertatzen den bezala. Bakardadeak 
kezkatzen ditu eta esperientzia garrantzitsuak eta emozionalak bilatzen dituzte.

X BELAUNALDIA (39-53 urte): 

Oso ugaria. Datu garrantzitsu gisa esan daiteke teknologiarekin jaio zen belaunaldia 
dela: walkman, CD, HIFI, TDI, .com-aren burbuila jasan zuten. Bizitza aktiboa eta 
osasuntsua balioesten dute. Teknologiaren giza ukitua eskatzen dute. KPMGren 
ikerketa baten arabera (2017), belaunaldi honetakoak ziren erosle aktiboenak 
online, Millennial taldekoak baino % 20 gehiago.

MILLENIAL BELAUNALDIA (18-38 urte): 

Teknologiarekin hazi den belaunaldia. Esperientzia balioesten dute, beren 
pasio diren eremuetan lan egin nahi dute, etorkizuna kontrolatzea dute amets, 
konprometituak dira, eta hori espero dute gizartearengandik eta markengandik. 
Online eta offline errealitate integratutzat hartzen dituzte. Eskariaren araberako 
ekonomiaren sortzaileak dira, eta horrek asko esaten du beren interesez, 
berehalako desiraren gogobetetzeaz eta ezaugarritzat duten pertsonalismo/
indibidualismoaz (ezaugarri horiekin iritsiko dira 2050era). Berehalakotasuna nahi 
dute.

Z BELAUNALDIA (7-17 urte): 

2050. urtean garapen profesional betean egongo dira. 37 eta 47 urte bitarte izango 
dituzte 2050ean. Natibo digitalak dira, eta horren arabera ez dira aurrekoaren 
maila berekoak (Millennial), haiek natibo teknologikoak baitira. Aurreko 
krisiarekin jaio zirenez, errealistagoak eta arduratsuagoak dira. Multikulturalak, 
aniztasunarekiko toleranteak, justizia sozialaren defendatzaileak (profil hori ere 
horrela definitu da Bizkaia 2050eko inkesta prozesuan). Eroapen gutxikoak dira, 
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Interneten erantzun abiadura barneratu baitute. Adierazpide berriak erabiltzen 
dituzte, hala nola emojiak edo akronimoak, eta horrenbeste balioesten duten 
abiadura/berehalakotasunaren emaitza da hori. Pilularen belaunaldia dira, dena 
dosi txikietan eta azkar. Hackeatzearen eta bullingaren aurka daudela diote, baina 
gai horiek beren inguruan gertatzen dira.

ALFA BELAUNALDIA (0-6 urte): 

Z belaunaldia ordeztuko du 2050ean. Millennialen seme-alabak dira eta horrek 
garrantzia du herentziaz. Gurasoengan eragiteko gaitasun handia dute. Jolasen, 
errealitate birtualaren, errealitate areagotuaren, AA ingurunean haziko dira. 
Teknologiarekin duen harremanak espazio mentala liberatzen du, eta espazio hori 
maila kognitibo handiagoko zereginetan aritzeko erabiltzen du. Teknologiarekin 
duen harremanean, denbora errealean gertatzen da dena, eta horrek eragina 
izango du etorkizunean eta hura osatzeko moduan. Pantailen belaunaldia dira.

Belaunaldien ikuspegitik soziologiaren kezketako bat izaten da gizarte bakoitzak 
bere gazteriari buruz dituen itxaropenak, eta hark eutsi behar dielako lortutako 
lorpenei eta kalitatea handitzea galdetuz beren buruari gazteak gai izango ote 
diren jaso duten sistemari eusteko eta nola egingo dieten aurre sistema horrek 
haiei eskatzen dizkien erantzukizunei. 

Era batera edo bestera, politika bereiziak, belaunaldien arteko ikuspegiarekin bada 
ere, funtsezkoak izango dira nahi den gizarte berri baterantz igarotzeko. 

5.2.2. Eta zer ekarriko digu klima-aldaketak?

Hamarkada pare bateko nahasmenduaren ondoren, zalantza ugariren, foro eta 
maila guztietako eztabaida publikoen eta denbora eta baliabide ugari erabili 
ondoren akordioak eta itunak lortzeko, haien benetako garrantziari buruzko 
adostasuna bilatzeko eta konponbide globalei aurre egiteko plan gutxi-asko 
konbergente bat –hitzartutakoa modu sistematikoan bete gabe– bilatzeko 
helburuarekin, bazirudien munduak benetako itun eta konpromiso bati helduko 
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ziola klima-aldaketaren ondorio negatiboen aurkako borrokan. Beste era batera 
esanda, planeta salbatuko lukeen eta hurrengo belaunaldiei espazio bizigarri bat 
eskaintzea ahalbidetuko lukeen konpromisoa.

Azkenik, erregai fosilak etorkizun jakin batean benetan agortzen ari direla 
egiaztatzea, berotze globala egiaztagarria, ordezkapen orokorra ahalbidetzen duten 
baldintza teknologikoak, mundu osoan bat egiten duten agenda anitzen finantza 
bideragarritasuna, galera-irabazien, irabazleen eta galtzaileen balizko banaketari 
buruzko akordio askia, eta naturan, pertsonen osasunean, enplegagarritasunean 
eta industria aktiboetan sortzen ziren inpaktu positiboen osaera eta “aro berde 
berri” batean gailenduko diren zerbitzuak, hori lortuko den konfiantza ekologista 
eta energetiko nahiko orokorra, horrek guztiak eramaten gaitu pentsatzera 
2050eko zeruertzean, agenda, proiektu eta irtenbide sail handinahia egongo 
dela erabateko deskarbonizazioaren zerbitzura (a priori, salbuespen erlatibo 
onargarriekin).

Ondorioz, hiru hamarkada ditugu aurretik ekonomia berde baterantz igarotzeko 
(bestela ezin izango litzatekeen moduan, beste trantsizioekin elkarreragingo 
duena: urdina -ozeanoak eta ura-, marroia -industria aurreratua-, gorria 
-teknologikoa-, laranja -garraioa-, koloregabea -elikadura-, grisa -soziala- eta 
zuria -hezkuntza-). Aukera ugari, gure Bizkaia 2050 arrakastatsu eta desiratura 
eramango gaituzten “olatuak hartzen” asmatuko dugun ustearekin (edukiari, 
denborari eta aukera hautagarriei dagokienez).

Nahi ala ez, hasia da dagoeneko klima-aldaketaren Net ZEROra iristeko 
lasterketa, eta hark baldintzatzen ditu, jadanik, politika publiko oro eta dagozkien 
aurrekontuak, hainbat arlotako enpresa estrategiak (energiaren, elikaduraren, 
garraio mugikortasunaren eta hari lotutako azpiegituren alorretatik hasita). 
Finantza mundua ere baldintzapean dago, bai inbertitzaileek-aurreztaileek 
hautatzeko dituzten inbertsio, iturri eta aurrezki kanalengatik, bai eta, zalantzarik 
gabe, deskarbonizazio horrek transmisioaren finantzazio bideragarria eragingo 
duten beste jaulkipen batzuei dagokienez (oraingo honetan, bonuei, ordaindukoei 
eta finantza-aktiboei dagokienez) duen garrantziagatik.

Estatu Batuek eta Txinak, petrolioaren jabe eta ekoizleak funtsean, eta haien 
aldizkako posizio geopolitikoek, abiapuntu hobe eta abantailatsu baten bila mugitu 
izan dute taula, eta, bien bitartean, Europa adi zegoen eta bertako enpresa asko eta 
asko behin betiko jokorako prestatzen ari ziren; orain, iritsi da guztiz aireratzeko 
garaia. Batzuek zein besteek konfiantza dute “erabateko lehia irabaziko” dutela, 
beren indargune bereziei esker. Benetako erronka globala hortaz, geldiezina, 
gizarteak “erosia” dela ematen du, oro har, “bere ontasun ordezkaezinengatik”, 
eta, horrela, immunizatu egin dira edo “baztertu” zalantzarik gabe biziko ditugun 
zailtasunak, desberdintasunak eta arazoak.

Gaur egun, ezin konta ahala azterlan eta txosten daude (baita aurreikusitako 
deskarbonizaziorantz bideratutako lider energetikoen enpresa eta herrialde 
estrategiak ere) identifikatzen dituztenak zein diren zailtasunak, industria 
anitzekiko interakzioa, erabaki sozial eta ekonomikoak, herritar-kontsumitzaileen 
jarrerak (ez dira beti koherenteak jarrera “ideologikoari” eta bizi praktika eta 
eskaerei dagokionez), eta hainbat ibilbide bideragarri zehazten dituzte lortu 
nahi den helburuaren bideragarritasunari begira. Ibilbide horiek kontuan hartu 
beharreko hainbat aldagai azaltzen dizkigute: denborak, abiadurak eta erritmoak, 
haiei lotu dakiekeen eraldaketak, gobernantza globala, lankidetza anitza 
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eta atzerabiderik gabeko irmotasun konprometitua. Behin bideragarritasun 
egiaztatuta, hainbat eragileren ahaleginarekin, ezinbestekoa da eta, aldi 
berean, saihestezina bide orriak markatzea (herrialdeak, gobernuak, enpresak, 
nazioarteko erakundeak). (Adibide bat: Shell Eraldaketa Estrategia)31

Lehen adierazi bezala, aukerak aztertu nahi ditugu, eta irtenbideak bilatzen 
lagunduko diguten datu bihurtu zailtasunak. Oztopo asko gainditzen jakin beharko 
dugu. Hala ere, posizionamendu orokorrak (Glasgowko hurrengo konferentziaren 
zain, eta datorren neguan Gas Naturalak izango duen eraginaren aurreko erreakzio 
globalen zain, alarma ohar gisa) estrategia sendoa eta bideragarria izan liteke.

Bideragarritasun azterketa orokorren bitartez egiaztatzen da:

Energiaren Nazioarteko Agentziaren “politika berrien” segida, estrategia 
nazionaletan eta sektore publiko-pribatuaren estrategietan oinarritua, 
garapen jasangarriko hainbat egoeratan kokatuz berotegi efektuko gas 
igorpenen bilakaera. Politika horiek aukera ematen dute % 37 murrizteko gaur 
egungo igorpenak erregai fosilaren erabilera eraginkorraren eta subsidioen 
erreformaren bitartez, % 36 eraginkortasun gutxiagoko sorkuntza murriztearen 
bitartez, % 20 iturri nuklearrak ordezkatzearen bitartez, teknologia berriak eta 
prozesuak baliatzearen bitartez energia hartzeko, biltegiratzeko eta erabiltzeko 
eta % 9 petrolioa eta metano gasa upstreamen murriztearen bitartez.

Gaur egungo igorpen katearen eraldaketan hainbat azeleragailuren 
gehieneko aktibazioa: energia berriztagarriak sortzea, oinarri organikoko eta 
bioerregaietako irtenbideak, ikatza, gasa eta petrolioa ordezkatzea eta bero 
eta lurrun berriztagarria sortzea, soluzio “berdeak” materialen elektrifikazio 
eta birziklapen prozesuetan, ekonomia zirkularra, materialen eta prozesuen 
eraginkortasuna, manufaktura adimendun berria32.

2030. urterako teknologiak oldarka sartzea, igorpen kostuen33 kurba globala 
aldatuz, batez beste prezio askoz ere arrazoizkoagoetan.

Eraginkortasun energetikoaren hobekuntzarekin zerikusia duten onurak34.

31 www.shell.com/transformationscenarios#shellscenarios
32 BCG: Levers to alate supply-chain emissions
33 Mckinsey. GEI eta teknologiko gutxiago eskura eta EIA AEO Analysis-Mckinsey
34 IEA-2015. Energy efficiency improvement

1
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Europako Itun Berdea, Ekintza Klimatikoa eraldaketaren Zentroan.

Hemen nahikoa da aipatzea EBk funts naturaletan dituen aktiboen % 70 
ESGn (Economic-Social-Governance goals) biltzen dituela gaur egun eta 
berak duela erregularizazio aurreratuena “erregulazio berdearen alorrean” 
eta liderra dela deskarbonizazioaren aldeko munduko apustuari dagokionez; 
izan ere, haren funtsen igorpenen eta merkatuko jaulkipen globalean 
oinarritu du EB-27ren zorpetzeko eta finantzatzeko bideragarritasuna 
COVID plana betetzeko eta lehengoratze prozesurako.

Estatu kideen eskura dauden “Europako Funtsek”, neurri handi batean, 
Europako trantsizio berde horri lotutako proiektuetan oinarritzen dute 
beren “hautagarritasuna”.

5

ENERGIAREN ERAGINKORTASUNA HOBETZEAREN 
ONURAK

Eraginkortasun 
Energetikoaren 

hobekuntza

Energia 
aurreztea

NEGen 
igorpenak

Energiaren 
banaketa

Segurtasun 
energetikoa

Energiaren 
prezioak

Eragin makro-
ekonomikoak

Industriaren 
produktibitatea

Pobrezia 
arintzea

Aurrekontu 
publikoak

Sarrera 
eskuragarria

Balio 
aktiboak

Bertako 
airearen 

kutsadura

Enplegua

Osasuna eta 
ongizatea

Baliabideen 
administrazioa
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EUROPAKO ITUN BERDEA 
EUROPAKO EKONOMIA ERALDATZEKO BIDE ORRIA

(Ekintza klimatikoa eraldaketaren erdigunean  )

Aurreko irudian argi eta garbi ikusten da zein diren eskatzen diren eta 
egokiak diren aukera eta jarduera espazioak bere estrategiaren helburu eta 
elementu kritikoen artean.

Azkenik, eta aurrekoa bezain garrantzitsua, “CO2 igorpenen esportazioari 
dagozkion 20 fluxu globalen” azterketa, dagozkien eskubide trafikoekin 
(eta/edo isurketen inportazioarekin); horiek aukera ematen dute balio 
kate bat sortzeko, zeinaren funtzionamenduak posible egiten baitu espero 
daitekeen “zero ikatza” delakoaren errentagarritasuna.

6

Europako 
Itun 

 Berdea

Ekonomia 
zirkularreranzko 
trantsizioa

Kutsadurarik 
gabeko Europa

Nekazaritzaren 
eta landa-eremuen 
eraldaketa 

Nekazaritza-politikako 
sistema modernizatu 
eta sinplifikatua

Bidezko trantsizioa 
(ezin da inor ahaztu)

Trantsizioen 
finantziazioa

Energia-forma 
garbi, fidagarri eta 
eskuragarriak

Neutraltasun 
klimatikoa lortzea

Garraio Jasangarria

Europako natur 
ondarea kontserbatzea 

Tokiko nekazaritza
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Soluzio horiek eragin berezia izango dute manufakturan eta garraioan (eta 
energiaren berezko aldaketa logikoa), hurrengo irudian ikus daitekeen bezala:

44

19

53

21

37 42
24

56

32

37

28

28
19

25

151

46
74

226

EEUU
Errusia

Oharra: kanpoan utzi dira meatzaritza eta zerbitzuak 
Iturria: OECD Traded in Embodied CO2 Database (TECO2) BCG

CO2 esportazioaren fluxu globalen Top 20a (CO2 Mt, 2015)

Japonia 
eta Korea

Erdialdeko Amerika 
eta Hego Amerika 

Txina 

ASIA

Oharra: balio-katearen hautaturiko urratsak baino ez dira ageri hemen; balio-katearen hautaturiko 
urratsak ez daude eskalan irudikatuta; FMCG = fast-moving consumer goods
Iturria: BCG

NekazaritzaElikadura Freight Fabrikazioa

Zementua, altzairua, plastikoak… Eraikuntza Freight Fabrikazioa

Sintetikoa, ehungintza, jantziak…Moda Freight Fabrikazioa

Produktu kimikoak, plastikoak…FMCG Freight Fabrikazioa

Erauzitako metalak…Elektronika Freight Fabrikazioa

Altzairua, aluminioa, bateriak…Automobilgintza Freight Fabrikazioa

Negozio.-bidaiakZerbitzu  
profesionalak Bulegoak

NekazaritzaBeste pleit 
batzuk

Nabigazioa Trenbidea Abiazioa

Emisiones 
globales

Otras cadenas 
de suministros

<50%

-25%

<10%

<5%
<5%

<5%
<2%

8 BALIO KATE NAGUSIAK IGORPENEI DAGOKIENEZ 
ESKURA DAUDEN IRTENBIDEAK ZERO-NET IZENEKORA 

IRISTEKO
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Azken batean, benetako eraldaketa bat da, eta dagozkion trantsizioak, itxuraz 
bideragarria den finantza eskema batekin, funtsean esplizitua den ibilbide orri 
batekin eta hiru “lehiakide” edo “jokalari koopetitibo” multzo handirekin Itun 
Berde handi baten inguruan, bakoitza bere indargune eta lidergoekin dagokion 
taula bereizgarrietan.

Nola eragingo dute gure bizitzek 2050ean? Gauza guztietan bezala, gure 
erantzunaren eta prestutasunaren araberakoa izango da.

Atal honetan, 2030. urterako eta hurrengo urteetarako hasierako 
posizionamendua jasoko da, plan, akordio, aurrekontu eta proiektuen eskutik. 
Hurrengo irudiak hasierako jarrera hori deskribatzen du, eta horrek berekin 
dakartzan interakzio guztiak ikusteko aukera ematen du (beste mega joera 
batzuekin eta hainbat apustu eta trantsiziorekin).

Klimaren Lasterketa 

Klimaren lasterketak bazirudien hiru lehiakide handi hauei eragingo ziela: 
Txina, Estatu Batuak eta Europa, kontuan hartuta horietako bakoitzak energia 
berriztagarrien, molekula “garbien”, baterien eta energia-ikatzaren biltegiratzean 
eta garraio elektrifikatuaren alorrean dituen (eta izan ditzakeen) abantailak.

Edonola ere, beste jokalari garrantzitsu hauek ez ahaztea komeni da: Ekialde 
Ertaineko Korridorea, bere ibilbide berritzaile luze eta bizian, gaur egungo 
ekoizpen gotorlekutik eta bete-betean helburu orokorraren bilaketan 
diharduten estrategietatik abiatuta.

EIB

Bankuak eta 
Nazioarteko 

Finantza 
Erakundeak  

Invest UE

Igorpen-ziurtagirien 
merkataritza. EBren 
funtsak eta sistema

25 bilioi €

Inbertsiorako 
EBren 

bermeak

Publiko-Pribatua

EBren inbertsioak 
klima- eta 
ingurumen-

helburuetarako

Mobilizatutako 
lursailen 

inbertsioa 279 
bilioi € 

Trilioi 1 euro

NONDIK DATOR DIRUA?

Egiturazko Funtsen 
Kofinantziazioa

114 bilioi €

EBren 
aurrekontua

503 bilioi € 
klimarako eta 

ingurumenerako

*Europar Batasunaren funtsa eta sistemak

Trantsizio-
mekanismoak
100 bilioi €
145 bilioi €

EBren aurrekontuak

EBren aurrekontuaren 
aurrerakinak eta 
bermeak, nazioarteko 
finantza-esparruan 
berreskuratzekoak   

EUROPAKO ITUN BERDEA ETA HAREN FINANTZIAZIO 
PUBLIKO-PRIBATUA
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Esan bezala, Europako finantza eskemak (a priori ez hain errealista eta ezaguna 
irudi zatekeena) trantsizio konplexuari eusteko emaitza bideragarriak ditu. 
Beste kontu bat da haien banaketa, kostuak-onurak, irabazleak-galtzaileak 
hainbat herrialde, industria eta pertsonen artean, Europar Batasunaren 
barruan eta denboran zehar izango duten eragina. Erronka handia, inondik ere. 
Lortzeko modukoa da, bai, baina denok geure gain hartu beharreko erronka 
izango da.

“Trade Off” saihetsezina

Gure gizarteak eutsi al diezaioke aurreikusitako konpromiso global eta 
lehentasunezkoari? Prest al gaude horrek dakartzan baldintzak onartzeko? 
Aurreikusitako ibilbide hori egiteko eska daitezkeen berehalako konponbideak, 
epe laburrekoak, erabakiko ditugu? Nola gutxituko ditugu ondorio negatiboak 
(denborazkoak zein bestelakoak) azken helmuga, epe luzera, “denon onura” 
izango duen joko honetako “galtzaile” ugarientzat?

Egiaztatu ahal izan dugu badagoela diskurtso positibo eta orokortu bat, 
zeinak bultzatu baititu gobernu, enpresa eta herritarrak “planetaren 
salbamendua” ondasun komun ukaezin gisa asumitzera, eta ematen du onartu 
dugula horren ondoriozkoa den eta indarrean dagoen agendaren oinarria 
den “plan, epe eta kanpokotasun” oro. Baina, bien bitartean, apustu horrek 
hainbat erabaki eta desoreka gune utzi ditu bidean, eta horiek eragina dute 
industrietan, pertsonengan, enpleguan, herrialdeetan eta gobernuetan. Dela 
“ekonomia berdearen” aldeko apustuak elektrizitatearen prezio koiunturala 
aldatzen duelako, dela automobilaren ordezkapen garaiengatik eta, oro har, 
mugikortasunarengatik, dela hainbat baliabide eta programa ugaritu direlako, 
zeinak “etiketa berdearekin” arrakasta berme txikia eskaintzen baitute beren 
helburuetan –tokiko enpleguan eragin negatibo handia duten deslokalizazioak 
eragiten dituzte–, dela bizimodu jakin bati eragiten dioten aldaketa ugariengatik.
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ENERGIA TRANTSIZIOA. ENERGIA BERDEA ETA IKATZA ZERO NET

Angélica Rodríguez-Enovatinglab. Egiten ari den ikerketa proiektua: Project Mapping 2021

MUNDUA PARISKO 
HITZARMENA

• Ekintza klimatiko globala handitzea

• Munduko batez besteko 
tenperaturaren igoera 2 ¾C-tik 
behera mantentzea, maila 
arreindustrialaren arabera

• Tenperaturaren igoera 
hori 1,5 ¾C-ra mugatzeko 
ahaleginean jarraitzea, maila 
aurreindustrialaren arabera

“Alderdi guztiek ahalegina egin beharko lukete 
negutegi efektuko gas igorpen gutxiko garapena 
lortzeko Epe Luzeko Estrategiak (ELE) formulatu 
eta komunikatzeko, kontuan hartuta 2. artikulua 
(Parisko Hitzarmenarena) eta kontuan hartuta 
beren erantzukizun komun baina bereiziak 
eta bakoitzaren gaitasunak, nazio bakoitzaren 
egoeraren arabera”. 

EUROPA
EUROPAR 
HITZARMEN 
BERDEA

EBko gizartea bidezkoa eta 
aberatsa bihurtzea, ekonomia 
modernoarekin, eraginkorra 
baliabideen erabilerari dagokionez 
eta lehiakorra.

• Negutegi efektuko gasen igorpen 
garbiak murriztea, % 55 gutxienez 
2030erako, 1990eko mailekin 
alderatuta.

• Europan negutegi efektuko gas 
igorpenik ez egotea 2050ean.

• Hazkunde ekonomikoa ez da 
baliabideen erabilerara lotuta 
egongo.

• Aire freskoa, ur garbia, lurzoru osasuntsua eta 
bioaniztasuna

• Eraikin berrituak eta energiaren ikuspegitik 
eraginkorrak

• Janari osasuntsua eta eskuragarria

• Garraio jasangarria, segurua eta 
ingurumenarekiko errespetuzkoa

• Energia garbiagoa eta abangoardiako berrikuntza 
teknologiko garbia

• Iraupen handiagoko produktuak, konpondu, 
birziklatu eta berrerabili litezkeenak.

• Etorkizunari begirako lanak eta trantsiziorako 
trebetasunetan gaitzea.

• Industria globalki lehiakorra eta erresilientea

ESPAINIA
DESKARBONIZAZIO 
ESTRATEGIA EPE 
LUZERA, 2050

Erantzun koherentea eta bateratua 
ematea krisi klimatikoari, gure 
ekonomiak modernizatzeko eta 
lehiakorrago izateko dituen aukerez 
baliatuko dena eta sozialki bidezkoa 
eta inklusiboa izango dena

• Negutegi efektuko gasen 
igorpenak % 90 murriztea 
2050erako, 1990koei dagokionez

• Gelditzen den % 10 karbono 
zuloen bitartez xurgatuko da

Karbono zulo naturalak

Aldaketa klimatikora egokitzea

Arintzea:

• Eraginkortasun energetikoa

• Energia berriztagarriak

• Deskarbonizazio sektoriala:

• Sektore elektriko berriztagarria

• Mugikortasun iraunkorra eta garraioa

• Eraikuntza jasangarria

• Industria jasangarria eta lehiakorra

• Nekazaritza-abeltzaintza, hondakinak eta gas 
fluoratoak

• Zeharkako faktoreak:

• Herritarrak

• Bidezko trantsizioa eta talde eta sektore 
zaurgarriei laguntzea

EUSKADI

EUSKAL HERRIKO 
ESTRATEGIA 
ALDAKETA 
KLIMATIKOAREN 
AURREAN 2050

Karbono gutxiko eta ondorio 
klimatikoei egokitutako ekonomia 
lehiakorra edukitzea, ezagutzan 
oinarritutako aldaketa klimatikoaren 
politika bat kontsolidatzearen 
emaitza izango dena; politika horri 
esker berrikuntzak eta garapen 
teknologikoak eskaintzen dituen 
aukerez baliatu ahal izan da.

•  Euskadin negutegi efektuko 
gas igorpenak % 40 murriztea 
gutxienez 2030ean eta % 80 
gutxienez 2050ean, 2005. 
urtekoekin alderatuta

• 2050. urtean energia 
berriztagarriaren kontsumoa 
% 40koa izatea, guztizko 
kontsumoaren barruan.

• Euskal lurraldea aldaketa 
klimatikoari dagokionez 
erresilientea izango dela ziurtatzea.

• Karbono gutxiko eredu energetikoaren alde egitea

• Igorpenik gabeko garraio baterantz egitea

• Lurraldearen eraginkortasuna eta erresilientzia 
handitzea

• Lehen sektoreko erresilientzia handitzea eta 
igorpenak murriztea

• Hiri hondakinen sorrera murriztea eta zero 
isurketa lortzea tratamendurik gabe

• Arriskuei aurre hartzea

• Ezagutzaren berrikuntza, hobekuntza eta 
transferentzia bultzatzea

• Euskal Herri Administrazioa erantzulea, 
eredugarria eta erreferentea aldaketa 
klimatikoari dagokionez

ESPARRUA PROPOSAMENA IKUSPEGIA/HELBURUA EKINTZA ILDOAK/HELMUGAK
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5.2.3. Iraultza teknologikoa

Zertan da desberdina Japoniak bere garaian proposatutako 5.0 Iraultza eta/
edo oso zabaldurik dagoen eta munduko enpresen eta gobernuen ia agenda 
guztietan dagoen 4.0 Industria? Eta zertan bereizten dira bi kontzeptu 
horiek eta digitalizazioaren, teknologia esponentzialen eta informazioaren, 
datuaren edo automatizazioaren teknologien kontzeptuak, zeinetan bizi 
baikara murgilduta hala erabakita edo modu pasiboan, edozein dela ere gure 
alfabetizazio teknologikoaren maila?

Teknologia esponentzial deiturikoen “Itzuleren azelerazioari buruzko Legeari” 
erreparatzen badiogu, hau da, Mooreren Lege ezagunaren ordezkoa35, 
mundu disruptibo horretan ekin ahal izateko eska daitekeen “pentsamendu 
berriak”, haren hedatze, zabaltze eta hazte abiadurak (kostuen murrizketa 
potentzialarekin lotuta), digitalizazio modu oro bihurtzen du bideragarri, 
teknologia esponentzialak desmaterializatzen ditu eta, batez ere, gaur egun arte 
iristezinak ziren produktu eta zerbitzuak “demokratizatzen ditu”, “Oparotasun 
Digitalaren Komunitateak” deituak bultzatuz, aukerez beteriko (oparotasuna) 
mundu baten ideian oinarrituta, irtenbideak proposatuz gaur egun nagusi diren 
oztopo edo zailtasun mugatzaileetan pentsatu gabe36. 

Informazioaren teknologien sarrera geldiezina, gure bizitzen digitalizazioa 
–aktiboa zein pasiboa–, eztabaidaezin egiteaz gainera guztiz desiragarri eta 
ezinbesteko bihurtzen duen puntu batera iritsi izana –nahiz eta prozesu horren 
funtsezko puntuak etengabe eztabaidatzen diren bere aplikagarritasunari eta 
erabilerari dagokionez balio berri baten sorreran–, haien izaera inklusiboa 
edo baztertzailea (bai haien ontasunak eskuratzeari dagokionez, bai haien 
erabileraren orientazioari dagokionez), zein haien jabetza, ezartzeko eta 
garatzeko abiadura, gaitasuna, funtsezko jarduerak aldatzeko denbora, 
enplegagarritasuna, askatasuna, pribatutasuna eta dakarren gobernantza.

Horrez gain, eztabaida sutsua eragiten du gobernuek horien orientazioan, 
erregulazioan, kontrolean eta aukeren sorreran duten garrantziari dagokionez.

Gaur egun esan dezakegu, maila batean edo bestean, jarduera, zerbitzu edo 
konponbide oro digitalizatu egiten dela. Agerikoa da analogikotik digitalerako 
aldaketa, hibridoa kasu batzuetan, edo presentziala edo erabatekoa beste 
batzuetan, baina, zalantzarik gabe, “saihestezina” izango da etorkizunean. 
Horrela, industria oro digitalizatu ahal izango da, eta funtsezkoena haiek 
sortuko dituzten “negozio eredu, erabilera eta soluzio berriak” izango dira. 
Erronka pertsonala, enpresariala, gobernuarena… datu bat da.

Esparru honetan, elkarren segidako faseak –terminologikoagoak ezer baino 
gehiago–, esaterako “Offlinetik Onlinera” igarotzea, digitalizaziotik Smart-era 
edo inteligentera, hurrenez hurrengo “Smart n”-ak (hiriak, manufaktura 
prozesuak, gailuak, programak, etab.), edo generikoak, n.o. manufaktura, 4.0 
industrializazioa, guztiak dira prozesu beraren faseak, garapen handiagoan edo 
txikiagoan. Horrela, bere inpaktu omnikonprehentsibotik hartuta, digitalizazio 
hori elkarri lotuta egon behar duten hiru ikuspegi hauen arabera ikusi 
behar da: ekonomiaren digitalizazioa (finantzak barne), digitalizazio soziala 
eta gobernantzaren digitalizazioa. Mantra horien bitartez –oro har ez dira 
bakarrak— garatzen dira gune digitalen % 100. 

35 Ray Kurzweil – “The new Moore`s law”
36 Peter Diamandis: “GD`s for the Abundance Digital Online Community”
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Industriaren aurrekari gogorrak urrats bizian eraman bagaitu ere Industria 4.0 
delakoraino (nahiz eta oso litekeena den digitu hori baino askoz haratago joatea) 
eta industriak gizartearen guztizko eskarien (aldakorrak) zerbitzura egotearen 
mezua emateko egindako ahalegina, badirudi 5.0 iraultzak ohartarazten 
gaituela haren erabilerak eta lehentasun guztiak kontsiderazio holistikoa 
eduki behar dutela, ezinbestean, eta orobat garrantzizkoa dela gizarte osoa 
prestatzea eta hartarako sarbidea erraztea, aurretiko hainbat mailatan. Bidean 
den iraultza honen gailuetarako eta kontzeptuetarako sarbide erreala eta 
erabilera alfabetizatua baino askoz haratago iristen dira eten digitalak. 

Horrela, digitalizaziotik abiatutako balio sorrera berri horren aukerei aurre 
egiteko, guztiontzako azpiegitura digitalen gainean jardun behar da; Datari 
lotutako mundura sartzea, kudeatzea eta kontrolatzea, horrek dakarren 
unibertso ugarian; lot daitezkeen teknologien garapena lehenestea, mota 
guztietako erakunde eta instituzioen eraldaketan erabiltzea eta ikuspegia, 
eta, jakina, partaidetzarekin, banakako onurekin eta eragileekin lortu nahi den 
helburua ezarri behar da, nahas daitezkeen eragile guztiekin eta guztientzako. 

Mundu digitalaren erronkak eta aukerak 

Mundu digital horren aukerak eta erronkak zerrendatzea mugagabea bada 
ere, jar dezagun arreta besterik gabe 4.0 Iraultzak eskaintzen dituen espazio 
askotan, teknologiaz haraindi, honako irudi honek adierazten duen bezala:

MUNDU DIGITALAREN 
ERRONKAK/AUKERAK

7

6

5

4

3

2

1

8

Bezeroarentzako onurak

Konpainia berriek/zaharrek  
jarraitu beharreko estrategiak.

Aldeak aktiboetan eta gaitasunetan

Industrien arteko mugak  
desagertzen dira.

Digitalizatu litekeen oro digitalizatzen da

Sektore guztiak daude sartuta

Eraldaketa digitala ez dagokio soilik teknologiari.

Erakunde arinak

Nola orekatu gaur egungo negozio eredua eta horren eraldaketa? 
Etorkizunari aurre hartzea?9

4.0 IRAULTZA
EZ DA 

TEKNOLOGIA, 
NEGOZIO EREDUAK 

BAIZIK
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Industrien gako 
erabakigarriak 

Berrikuntzaren 
alorreko 
azpiegiturak 
(CLOUD-DATA)

Lidergoa,  
Egitura,  
Kudeaketa

Kluster osoko Balio 
Kateak, Tokikoak eta 
Globalak
Lurraldea-Ekonomia-
Komunitatea  

Hazkunde 
eta Garapen 
Ekonomikoko 
Ereduak 

Hezkuntza eta 
Prestakuntza 

Balio partekatua 
Enpresa-Gizartea

Gizarte eta 
Ongizate 
Politika / Tresna 
berritzaileak

Negozio Eredu 
Berriak (eta 
tartean dauden 
eragileen rolak)

4.0 Industria 
Iraultza

5.0 Iraultza / 
Gizarte 

Eskaintzak Eskariak

Lehiakortasunaren Diamanteak (Espazioak, Lurraldeak, Hiriak, 
Eskualdeak, Herrialdeak)

GOBERNANTZA KOMUNITARIZAZIOA

Denok gaude prozesu eraldatzaile batean sartuta, eta, horretan, beharrezkoa da 
hartara egokitzea, hura gure bizitzan, gure lanean eta enpleguan sartu baita eta 
orobat ekarri baitu aukera eta, nola ez, betebehar eta erantzunkidetasunetarako 
sarbidea.  

Haren hurbilpena izan dezakeen eraginera zabal dezakegu, espazio konbergente 
bikoitz baten bitartez.
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Eta, era berean, era guztietako prozesuen digitalizazioaren, konektibitatearen 
eta berrasmatze berritzailearen gune zabal eta ireki bat aurkituko genuke, bai 
eta merkatuekin duten elkarreraginarena edo truke harremanarena ere, eta erro 
horretatik bizkortu eta aldatu beharko du ekonomia eta gizarte analogikoak 
digitaletara igarotzeko prozesua. “Digital transformation” irudiak argi eta 
garbi laburtzen du abian den prozesua, aplikazioak, teknologiak eta, batez 
ere, horiek denboran zehar duten erabilera (mugagabea), inplika daitezkeen 
zeregin, jarduera eta interakzio guztietara hedatuz. 

Dena den, teknologia eta aplikazio horiek, eragin maila jakin bat edukitzeak eta 
horien eskaintza “unibertsal” desberdinetara iristea gero eta errazagoa izateak ez du 

pentsamendu disruptiboko mundu honetan, KOMUNITATE DIGITALIZATUA 
sor dezake, zeinaren dimentsioa, irismena eta ontasuna arautu beharra baitago 
eta modu “boluntario eta/edo parte hartzailean” erabaki eta denon onera 
iristeko bideratu behar baiten. 

Haren eragina, teknologikoa zein teknologiaz haratagokoa, kudeatu behar da, 
eta baita pertsonen, enpresen eta gobernuen arintasuna haiek beren premia 
sozialetara, negozio ereduetara, gobernantzaren erantzukizunera eramateko 
(eta beren zeregin burokratikoetan eta erabakietan egiten den erabilera), eta 
gizartearen eta politikaren eremu osora zabaldu behar da hori guztia.

Proiektu oro sortzeko, etorkizuneko edozein arlotan, ezinbestekoa da haren 
eraldaketa aintzat hartzea, teknologiarekin edo teknologiaren bitartez. Nola 
eragingo ligukete teknologia esponentzial horiek eta horien erabilerak aurrez 
aurre ditugun erronka nagusietan?

ERAGIN 
EREMUAK

• Gauzen Internet

• Data

• Cloud

• Computing Quantum

• Adimen Artifiziala

• Errealitate Birtuala

• 5 G

• Telekomunikazioa

• Blockchain

• Zibersegurtasuna

• Ekonomia digitala

• Garapen Ekonomikoko Ereduak

• Lana eta enplegua

• Hezkuntza-Prestakuntza

• Osasuna eta Gizarte 
Zerbitzuak

• Garraioa eta Mugikortasuna

• Garapen Berdea eta 
Jasangarritasuna

• Negozio eta Industria Ereduak

• Etorkizuneko gobernuak

• Identitate Digitala

• Komunikazioak, Komunikabideak 
eta Denbora-pasa

TEKNOLOGIAK
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37 Trade Tech (World Economic Forum 2020 Global survey)

Hala ere, espero izatekoa da denboraren joanak, horien erabilera errazteko 
programen eta estrategien hazkunde orokorrak eta horiek enpresa 
eraldaketetan sartzeak bizkortu egingo duela haien zabalkundea, prestakuntza 
eta erabilera, bai eta herri administrazio gero eta zorrotzagoetan ere, haien 
arteko elkarrekintza sustatuz (eta, aldi berean, behartuz), eta nabarmen 
areagotuko dutela haien ezinbesteko presentzia.

Dena den, teknologia gehien-gehienek, haien berrikuntza prozesuek eta 
ikusmoldearen eta merkatuaren arteko igarotze prozesuek, “teknologia 
disruptiboek” –datozen urteetan modu nabarmenean eragin beharko 
dutenak–, hainbat baldintzatzaile behar dituzte, besteak beste, denbora, eta 
horrek definitzen du haien benetako erabilera, potentzialki esanguratsua. 
Hala, aurreko iturrira itzuliz (Global Survey Trade Tech 2020 WEF), hurrengo 
grafikoan teknologien eta gizartearen arteko denbora prozesu aldea ikusten 
dugu. Eskemak, halaber, haien arteko elkarrekintza, konkurrentzia eta 
interakzioa behatzeko aukera ematen digu.

esan nahi uste bezain ohikoa denik horien erabilera, ezta horien eskuragarritasuna 
berehalakoa izango denik ere. Hurrengo irudia horren erakusgarri da37, 
deskribatzen baitu enpresek beren ohiko jardunbide operatiboetan zer erabilera 
ematen dioten teknologiei.

Gauzen Interneten  
hornidura-kateetan

Ordainketa digitalak

E-commerce plataformak

Cloud computing

5G

Adimen artifiziala

Nortasun eta dokumentazio digitala

Sistema adimentsuak

Blockchain

Robotika eta automatizazioa

Zerbitzu digitalak

Informazio irekiko sistemak

Errealitate birtuala

3D inprimaketa eta manufaktura gehigarria 

… Beste batzuk

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60

Iturria: World Economic Formu 2020 global survey on Trade Tech
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Cloud computing

Information 
systems

Gauzen 
Interneten

Errealitate birtuala

Adimen artifiziala

Blockchain

3D  
Manufaktura 
gehigarria

5G Robotika

Zerbitzu digitalak

Dokumentazio 
digitala

Beste sistema  
adimentsu batzuk

Ordainketa digitalak

E-commerce

IN
PA

KT
U

A

Eskuragarri egoteko ustez itxaron behar den denbora 
_

_

+

+

DENBORA ESPERO IZATEKOA DEN IRISGARRITASUNA 
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Iristekoak diren teknologia guztien konkurrentzia ireki eta bizkorrak aukera 
ugari eskaintzen ditu, eta baita zalantzazko agertokiak eta prestakuntza, 
erantzun eta erabaki maila ugari ere (pertsonalak, akademikoak, enpresakoak 
eta gobernukoak), eta horiek guztiek beren aplikazio denbora eta espazioak 
behar dituzte, gizartearen eskaera eta beharretara egokitzea eta, orobat, 
jendeak horiek erabiltzeko aukera zuzena izatea.

Konbergentzia eragile horiek onura global handiak ekarriko balitu ere, 
horien arduradun guztiak eta hortik abiatuta garatuko den lankidetzako 
esparru estrategikoak markatuko du horien banaketa, eta saihestuko ditu 
eten teknologikoak eta desberdintasunak. Lehen aipatutako ugaritasunaren 
teorietara itzuliz, argigarria da Peter Diamandisen iragarpen berria, berak 
uste baitu teknologia esponentzial anitzen megajoera integratzaileek emaitza 
eta onura globalak ekarriko liguketela guztioi. 

Peter Diamandis-Singularity University-k honela dio: “datozen hamarkadetan, 
aurrerapen teknologiko esponentzialek bat egingo dute, eta aurrerapeneko 
hamarkadak eklipsatuko dituzte bai eskalari bai inpaktuari dagokionez. Megajoerak 
sortuko dira, industriak goitik behera irauliko dituztenak (zaharrak zein berriak), 
etorkizuneko negozioen sorkuntza eta gaur egungo erronkak birdefinituko 
dituztenak eta gure bizitza goitik behera eraldatuko dutenak”. Meta joera horien 
baitan daude gizakia gero eta gehiago bizitzea, ekonomia adimendunaren 
hazkundea, Adimen Artifizialaren eta gizartearen arteko lankidetza, nekazaritza 
zirkular urbanizatua eta banda zabal handiko garuna-konputagailua interfazeak.

UGARITASUNA 360: META JOERAK

META JOERAK EMAITZAK TEKNOLOGIA 
KONBERGENTEAK

Ondasun eta zerbitzuen 
digitalizazio masiboa 
eta desmonetizazioa, 
milaka milioirentzat 
eskuragarri gailu 
mugikorretan, pobrezia eta 
desberdintasunak arinduz.

Bilioika gailu, pertsona eta 
eduki elkarri konektatuta. 
Aberastasun digitalaren 
ekonomia berria eta 3 mila 
milioi pertsona gehiago 
konektatuta.

• Banda zabaleko 
komunikazioa, adimen 
artifiziala hodeian, 
Adimen Artifizialak 
lagundutako hezkuntza.

• Adimen Artifiziala 
eta arreta mediko 
soziosanitarioa

Kostu txikiko jaurtiketa 
bereziak eta satelitalak, 
aurrerapenak hardwarean, 
adimen artifizialean, 
materialen zientzian eta 
potentzia informatikoan.

Munduko 
Oparotasunaren 
etengabeko 
hazkuntza

Gigabit 
konektibitate 
globala, kostu ultra 
baxuan, gauza eta 
pertsona guztiei 
konektatuta
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Soluzio bioteknologiko eta 
farmazeutikoak, saiakuntza 
kliniko berriak, zelula amen 
leheneratzea, txertoen 
belaunaldi berriak, 
prozesu farmakologikoak 
berrasmatzea, 3-D 
eta organoetarako 
manufaktura adiktiboa.

Epe luzerako finantzaketa, 
ideia berriak eta 
ekintzailetza sustatuko 
ditu, kapitalerako 
sarbidearen berrikuntza eta 
demokratizazioa bizkortuz

Gure eguneroko bizitza 
eraldatzea, industria 
guztietan, hezkuntzan eta 
aisialdian eragitea.

“Gainjarritako mundu” bat.

Genomaren 
sekuentziazioa, CRISPR 
teknologiak, AA, 
konputazio kuantikoa, 
bitartekaritza zelularra.

Konektibitate globala, 
desmaterializazioa, 
desmonetizazioa eta 
demokratizazioa.

Aurrerapenak hardwarean, 
5G sarean, adimen 
artifizialean, materialen 
zientzian eta potentzia 
informatikoan.

Giza osasunak  
10 urte gehiago

Kapital  
ugaritasuna 

Errealitate 
areagotuak hedapen 
ia unibertsala 
izango du

Txipak, sentsoreak eta 
monitorizatzeko eta 
aktibatzeko sistema 
adimendunak merkatzea

Algoritmoak eta ikaskuntza 
automatikorako tresnak kode 
irekira zabaltzea, gaitasun 
kognitiboa eta arazoak 
konpontzeko gaitasuna 
handitzea, enpresak sortzea 
eta kudeatzea eta kudeaketa 
publikoa

Zerbitzu plataforma 
berriak guztientzako 
irisgarriak izango dira, 
eta ezagutzaren eta 
berrikuntzaren laguntzaile 
sareak sortuko dituzte

Adimen artifiziala, 
5G sareak, sentsore 
aurreratuak

Lehiakortasun globala, 
sare neuronalak, 
konputazioa hodeian. 

Industria diseinuaren, 
osasunaren, hezkuntzaren, 
aisiaren alorreko kluster 
osoaren interakzioa

Adimen Artifiziala gero 
eta adimentsuagoa, 
konektibitate globala, sare 
neuronalak, konputazio 
hodeian.

“Dena adimenduna, 
adimenez bateratua”

Adimen artifiziala 
gizakiaren 
adimenaren mailara 
iritsiko da

AA-pertsonak 
lankidetza lanbide 
guztietan.

¿Horiek eta beste batzuk izango al dira gure etorkizuna bideratuko duten meta joerak? 

Galdetzen du (eta denoi galdetzen digu): Argi duzu nola erabiliko duzun? Zer 
enpresa edo ekimenen gainean eraikiko duzu zure etorkizuna? 

META JOERAK EMAITZAK TEKNOLOGIA 
KONBERGENTEAK
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Teknologia “merkatuan” eros daiteke. Baina garrantzitsuena teknologiaren 
erabilera da. Nola erabiltzen dugu, nola eragiten diogu elkarri, nola ulertzen dugu 
eta aplikagarria da gure premiei, estrategiari eta negozio ereduei (eta/edo bizitza 
ereduei) lotutako berrikuntzan?

Talentua, Digitalizazioa eta Teknologia guztion onerako

«Tech for Good» (intelligence.weforum.org-en eraldaketaren oinarrizko mapari 
dagokiona) kontzeptu orokorra da, eta horrek dituen inplikazioen ikuspegi 
omni konprehentsiboa eman nahi du, bai eta eragina duten lehentasun ildo 
garrantzitsuena ere, edo gure gaitasunetan eta aukeretan jarduteko aukera 
ematen dutenena –gure abiapuntuen arabera–, jarduera eta erantzukizun 
eremuak eta horiek erabiltzeko eta gozatzeko borondatea edo asmoa, kontuan 
hartuta horien erabilera, ikusmoldea eta inpaktuak guztion onera bideratuko 
direla. “Laugarren Industria Iraultzaren” behin betiko arreta (eta garapen) 
roletik abiatuta eta oinarrizko puntu gisa hartuta, berarekin dakar hezkuntza 
eta alfabetizazio teknologikoa, mota guztietako sentsore sortzaileen, 
transmisoreen eta informazio hartzaileen erabilera eta kudeaketa potentziala, 
“lortu nahi diren balio nagusien” erabilera bihurtuz datua (edozein motatakoa), 
eta benetako erronkak planteatzen ditu aurrerapen teknologikoak lortzeko 
eta, jakina, inpaktua-aukera txertatzeko.

Sor daitezkeen eraginei erantzuteko dugun gaitasuna gure ezagutza eta 
prestakuntza oinarritik eta  indargunetik abiatzen da, bai eta horietan 
sakontzeko EBren Digitalizazio Txostenetik, egiten dugun helburu estrategikoan 
txertatzeko modutik, eta ibili beharreko ibilbide zabal eta fokalizatutik ere.

“Talentu Mapa (COTEC-IVIE)” eta “Digitalizazioa Euskal Autonomia Erkidegoan 
eta Nafarroan” (Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutua), zein 
EB-2020ren Digitalizazio Txostena ere “Euskal Autonomia Erkidegoko eta 
Nafarroako esportazioen oinarria” eta haien zientzia-teknologiako estrategiak 
2020, horiek guztiek aukera ematen dute askotariko informazioa gurutzatzeko, 
etorkizuneko jarduera ildoak kokatzeko gure lurralde helburuan zein bertako 
erakunde eragileetan, eragile ekonomiko eta sozialetan, bai Megajoeren eta 
behatutako egoeraren harira, bai, oso modu berezian, aztertzeko dauden 
etorkizuneko aukerekiko pentsatu behar ditugun helburuen eta abiapuntuaren 
harira. 

Nolanahi ere, geroago sakonduko dugunez, esparru zabalago batean aztertu 
behar ditugu, “denon onurako teknologia humanitarioaren” inguruan zehaztu 
ahal izateko moduan, balioa emanez ez soilik teknologiak berez duen 
garrantziari, baizik eta, eta modu berezian, haien erabilerari, benetan eta modu 
ekitatiboan horietara iristeko aukerei, inklusioaren printzipioen eta helburuen 
bitartez. Arreta berezia jarri behar dugu haien kontrol eta gobernantza 
demokratikoetan, etengabeko berrikuntzarako eginkizun eraginkor eta 
motibatzailean, hura ulertzeko, menderatzeko eta gizartean duten eragina 
kudeatzeko ezinbestekoak diren hezkuntza eta prestakuntza eskaintzeko 
aukera kualifikatuetan. Gure ehun ekonomikoen, etorkizuneko industrien, 
Administrazio Publiko berrituen, gure hirien berregituraketaren eta, jakina, 
munduan zehar batzuek eta besteek laugarren iraultza industrial-ekonomiko 
honetan eta 5.0 gizartean aldarrikatzen ditugun eraldaketa eta trantsizioen 
berezko domeinua, digitalizazioaren begiradak gizartearen beharrizan eta 
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eskaeretara zuzenduz. Ekonomia berderako trantsizioa, uraren eta ozeanoen 
ekonomia urdinerantz, 4.0 industriarantz eta, zeharkako izaeran oinarrituta, 
teknologia esponentzialen erabilera orokorturantz (Data, Adimen Artifiziala 
eta Robotizazioa, batez ere), ezin bereiz litekeelarik lanaren etorkizunari, 
enplegagarritasunaren, aberastasunaren eta enpleguaren kontzeptuetatik, 
zeinak baitira ezinbestekoak ongizate desiragarriko gizarte ororentzat.

Esparru horretan, gure oinarrizko lurraldea ondo kokatuta dago honako alderdi 
hauei dagokienez: errazteko, erakartzeko, atxikitzeko, hazteko, gaitasunei 
eta bokazioei dagokienez, teknikei eta ezagutzei dagokienez. Horrek guztiak 
abiapuntu positiboa osatzen du, inondik ere, nahiz eta munduko benetako 
liderrengandik bereizten gaituen distantzia kualitatiboa, proposatutako 
helbururako beharrezkoa den talentua sortzeko, erakartzeko, atxikitzeko, 
kudeatzeko eta antolatzeko, ez den hain agerikoa, gero eta lehia handiagoan 
dago mundu mailan, eta oso zorrotza (eta aldakorra) da.

Oinarria ona bada, zalantzak sortzen dira, batez ere gure etorkizuna 
baldintzatu behar duten teknologia esponentzialetara jauzi egin nahi 
dugunean. Horretarako, ahalegin handia egin behar da, ez bakarrik gure gaur 
egungo azpiegitura eta ereduetara egokitzeko, baizik eta konpetentzia eta 
gaitasun berriez, esparruez, azpiegitura eta eredu berriez hornitzeko, eta 
orobat hezkuntza eta jarrera egokiak edukitzeko etorriko zaigun egoera berrira 
egokitzeko (gure artean).

Singularity University-k arlo horretan dituen ezagutza komunitateetan eta 
World Economic Forumeko Eraldaketa Globaleko Sare Adituan egindako 
ekarpen aberasgarriei eta beste iturri garrantzitsu batzuei jarraituz, sakondu 
beharko dugu etorkizuneko teknologia horiek eskaintzen dizkiguten aukerak 
eta onurak behar bezala erabiltzeko funtsezko zer osagairi erantzun behar 
diegun.

Jakina, gako erabakigarri globalak ez daude gure “esku txikietan”, bai, 
ordea, gu eta gure posizionamendu estrategikoaren artean izan behar 
duten inpaktuari eman beharreko erantzuna, bereiziz Gita Bhattek38 esango 
lituzkeen «ondorio onak, txarrak eta mugagabeak». Zer zeregin betetzen dugu 
beren ondorio negatiboak edo gaiztoak desagerrarazteko edo arintzeko, eta zein 
da gure erantzunik onena eskura ditugun etorkizuneko “olatu onak hartzeko”?

Zalantzarik gabe, gure asmoak ezin du izan pasatu zaizkigun espazioetan 
lider izatea, horretarako ez baitugu gure “herrialde talentua” garatu, bertan 
munduko jokalari handiak biltzen direla ematen baitu (Estatu Batuak eta 
Txina) edo Europar Batasunak hirugarren rol batean sartzeko itxaropena baitu; 
aitzitik, gure asmoa izan liteke elkarlaneko plataformak, elkartu litezkeen 
jokalariak eta gure dimentsio mugatuan, elkarri lotuta, jokatzen aplikatutako 
rolak interpretatzea. Nolanahi ere, kontuan izan behar dugu erabateko aldaketa 
gertatzen ari dela (arriskutsuki baztertzailea izan litekeena), horri aurre egiteko 
beharrezko gaitasuna ez dutenentzat. Aukera paregabea da aldi berean, eta 
alderantziz, erabaki egokiak hartzen dituztenentzat, jendea hezi eta trebatzen 
dutenentzat, diseinu akademikoa gainditu eta benetako gizarte irtenbideak 
bilatzera eramaten dutenentzat, beren ehun ekonomiko, enpresarial, sozial, 
zerbitzu eta gobernantza publikoetan aplikazio eraldatzaileak inplementatzen 
dituztenentzat eta jarrera indibidual eta kolektiboa sortzen dutenentzat 
etortzekoa den garapen inklusiboarekin bat.

38 Finantzak eta Garapena (Nazioarteko Diru Funtsa, 2021eko uztaila)
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Abian den aldaketa da, baina ez da iritsiko, ezta ere, ez osorik, ez berehala, 
eta ez du aintzat hartuko gaur egungo aldaketaren “jabe” diren erraldoietatik 
kanpo arrakasta eta oparotasun “nitxoak” sortzeko leku nahikoa ez dagoenik. 
Guztion eskura egongo da teknologia. Garrantzitsuena erabilera da. Zer egingo 
dugu teknologiarekin? Nola erabiliko dugu eta kontrolatu eta kudeatuko dugu? 
Neurri handi batean, gure esku dago alternatibei ekitea (disruptiboak eta 
erradikalak ziurrenik).

Bete-betean ari gara teknologia esponentzial nagusian, eta horrek, jakina, 
orokortu litezkeen onurak sortuko ditu, baina hainbat denbora eta esleipenetan. 
Baiezko biribila teknologia horri, baina humanismoaren saihestezintasunarekin 
eta horrek dakarren datuen etikarekin batera. Ezin dugu egin, ez dugu egin 
behar, baldin eta ez bagara teknologia-gizateria garapen bateratu baten 
beharraz jabetzen, azken faktore hori izanik benetako bektorea. Funtsezko 
printzipioa eta binomioa.

Jakina, apustu handiak egiteko unea da. Ekimen handien eta proiektu 
bultzatzaile eta ilusionagarrien garaia. Mugimendu berriak, ikertzaile 
berriak, espazio eta jauzi berriak zientzian eta eta teknologian, produktu 
berrien, kontzeptu berrien eta aukera berrien zerbitzura. Baina, batez ere, 
pertsonen unea da. Gobernu eta lidergo trinkoak, sendoak, sinesgarriak eta 
konfiantzazkoak behar ditugu. Garapena ezin da oinarritu enpresa baten edo 
jeinutasun baten interes partikularrean, edo zientziaren ikuspegi esklusiboan 
eta bakarka emaitza arrakastatsua lortzeko gai denarengan. Erabaki handien, 
politika handien eta lidergo publiko handien garaia da, eta horiek, definizioz, 
sorburu dituzten gizarteen zerbitzura egon behar dute. Inoiz baino gehiago, 
lankidetza publiko-pribatuaren, enpresaren eta gizartearen arteko balio 
partekatuen garaia da, elkartasunaren garaia.

Erronka politikoa eta erronka soziala, inondik ere, belaunaldien arteko erronka. 
Zibilizazioen eta haien bilakaeraren benetako erronka. Eboluzioak, trantsizio 
erradikalek eta giza garapenarekin batera etorri diren eraldaketa boladek 
benetako erronka dute aurrez aurre gaur egun. Gizartearen zerbitzura egongo 
diren aukeren garaia da.

Adimen artifizialaren inguruan biltzen den erronka

Abian den prozesua jada gure etorkizuna baldintzatzeko bezain zorrotza 
bada, ez da gutxiagorako haren eraginaren aurrean erantzuteko gaitasuna 
eta teknologia horiek eta horiek aplikatu beharreko industria eta kluster 
desberdinek sor dezaketen “balio kateen konstelazio” erraldoi baten atal 
desberdinetan bete beharreko rola aukeratzea.

Funtsezkoa da haren edukia eta irismena ulertzea, baina baita zer jarrera 
hartzen dugun ere horrek dakartzan aukeren eta arriskuen aurrean.

Ulertu behar dugu trantsizio etapa berri batean gaudela, zeina baitoan bere 
garaian sortutako sare aditu batetik —zeina identifikatu baitzen arazoei aurre 
egiteko nolabaiteko modu gisa— sare neuronaletara –bere garaian eztabaida 
ugari eragin zituztenak—; sare horiek, gerora sortutako ebidentziaren aurrean 
kokatzen dira gaur egun, datuen inbasio masiboaren (zertarako?) kudeaketaren 
inguruko eskatzaile, plataforma partekagarri eta irekietan kokatzen dira 
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(koopetitzea, gure espazio objektibo-estrategiko bereizgarriari eutsiz, emaitza 
determinantea optimizatuz, bakarra eta bereizgarria, benetako helburu-
zerbitzu-irtenbidea), eta hori lortzeko algoritmo sendoen gaitasun-talentu-
diseinatzailea eta erreplika “errepikakorra” eta integratzailea eskaintzen du 
erakunde autonomoaren eskemetan.  

Erronka horrek trantsizio etapa hauek gainditzea39 eskatzen du:

• Espezializaziotik inplementaziorako ibilbide luzea.

• Berrikuntza masiboa eta irekia bultzatzea.

• Haren ikaskuntza sakona eta haren aplikazio egokia aztertzen duena 
menderatzea. 

• Ikerketa korporatiboa gainditzea, espazio irekiak eta partekatuak, 
eragingarriak, sor ditzagun.

Zenbaiten uztez, “adimen artifizialaren olatuak” deritzon horretan birkokatzea 
ahalbidetzen duten eta enpresei eta herrialdeei fokalizatzeko espazioa 
“aukeratzea” ahalbidetuko liekeen bide desberdinetan fokalitzatea aukeratu 
beharko litzateke:

• Interneten adimen artifiziala (gure nabigazioan oinarritutako algoritmoak, 
gaur egun lider gutxi batzuen esku: korporazioak, herrialdeak eta super 
potentziak, ekosistema propioak konfiguratzen).

• Enpresen adimen artifiziala (industriaren eta enpresen ekosisteman 
egituratutako datuen gaineko zerbitzuak).

• Adimen artifiziala pertzepziotik abiatuta (begiak eta belarriak txertatzen ditu 
integratu/fusionatuak online).

• Adimen artifizial autonomoa (hiru olatu gailenak txertatzea).

Lau olatu izango lirateke, online to offline kontzeptutik (020) online MERGE TO 
offline (OMO) igarotzea eskatzen dutenak, denbora, jokalari eta intentsitate 
bereiziekin.

Adimen Artifiziala menderatzearen eta kontrolatzearen aldeko apustu 
ebolutiboak, gaur egun, funtsezko bi irizpide betetzen dituzten zereginak 
gauzatzeko ikuspegia biltzen du:

• Datuen adimena optimizatzea. 

• Interakzio soziala ordezkatzea, lortu nahi den emaitzaren funtsezko elementu gisa. 

Egoera horiek gertatu bitartean, funtsezko teknologia esponentzial berri bat 
(agian indartsuena eta bereizgarriena) eraikitzen ariko gara, mundua aldatu 
beharko duen funtsezko elementu bat: gauzen mundua, ekonomiaren mundua, 
gizartearen mundua, gizartearen eskura egongo diren ontasunak sortuz, baina 
ez guztion esku, bai, ordea, etxeko lanak egiten dituztenen esku. Hori aurrera 
eramateko behar den gaitasuna ez dutenentzat baztertzailea izango dela 
dirudi. Aukera paregabea, aldi berean, hura aurrera eramaten duten ingeniariak 
eta profesional egokiak prestatzen dituztenentzat; oso gutxi batzuentzat 
gordetako diseinu kontzeptual akademikoa gainditzen dutenentzat, beren 
une egokian olatu egokia hartu zutenentzat edo hartuko dutenentzat. Espazio 
aproposa inondik ere gauzen alderantzizko ingeniaritza eta aplikazioak 

39 Adimen artifizialaren superpotentziak: Kai-Fu Lee 2018-AI Super Powers
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(produktuak, prozesuak, irtenbideak) inplementatzeko gai direnentzat, bizitza 
ulertzeko modu berriak ezarriz, produktu desberdinak sortuz eta negozio 
eredu bereiziak eraikitzeko prozesuak ezarriz.

Zalantzarik gabe, garapen kritiko baten aurrean gaude, zeinak aurrez aurre 
jartzen baititu aukerak eta erronkak, espero litezkeen onura izugarriak eta 
banaketa partekagarri ziurgabe bat, eta, aldi berean, “aurreikus daitekeen 
zulo beltz” izugarri bat, gizartearen eta eskualdearen arteko arrakala handiago 
baten ondorio dena, “espero izatekoa zen aurrerapenaren magiarako” sarbide 
desorekatuaren eta herrialdeen, eskualdeen, enpresen eta pertsonen arteko 
banantze orokorraren emaitza. Denbora eta aukera desberdinak guztion 
eskura ez dauden onura posibleetarako.

Kontrakoa dirudien arren, Adimen Artifizial guztia ez da aldi berean 
etorriko. Kalkulu futurologiko “baikorretatik” haratago, gaur egun oraindik 
ere zientzia eta fikziotzat hartuko genukeenari dagozkionak, zeinak 30eko 
hamarkadarako erabateko eraldaketa erradikala iragarriko baitute, edo horien 
eragin eztabaidagarrietatik haratago (enpleguei dagokienez bereziki), gaur 
egungo enpleguaren % 50 inguruko galerak eragingo lituzkeenak, batzuek 
“alferreko gizarte baten sorrera” deitzen diotena sortuz, edo eskualdeen 
arteko desberdintasun berehalakotik haratago (gaur egun, bi superpotentziek, 
Estatu Batuk eta Txinak, Adimen Artifizialaren alorrean sor litekeen balioaren  
% 70 biltzen dute, zeina 2030. urterako 15,7 trilioi dolarrekoa izango dela 
kalkulatzen baiten), bada, horretatik haratago, aurretik aipatutako OLATU 
horien prozesua, edukia eta irismena (denborazkoa hori ere) aztertu eta 
ulertu beharko genuke. Izan ere, olatu horietako bakoitzak bere dinamika 
du, bakoitzak bere eragina du prestakuntzan, enpleguan, balio sorkuntzan, 
inplikatutako industrietan, eskualdeetan eta/edo herrialde potentzialetan. 
Olatu bakoitzak, denboran aldatzen ari diren faktore ugariak kontuan hartuta, 
bere bilakaera eta garapena izango du, eta politika, pentsamolde, gaitasun eta 
ekintza propioak eta bereiziak beharko ditu.

Beste behin, gogorarazi beharra dago teknologiak azkenean denon eskura 
egoten bukatzen duela (adimen artifiziala ez da salbuespena), eta olatu 
bakoitzarekin kokapen estrategikoan asmatzeak eta horien barrenean rola 
hautatzen asmatzeak aldea egingo duela.

Adimen artifizialaren alde apustu egingo badugu edo haren etekinak lortuko 
baditugu, konturatu behar dugu nolako kontrapartida itzelak eska ditzakeen. 
Kontrapartidak enpleguaren arloan; ez bakarrik ohiko enplegagarritasunaren 
aldetik baizik eta, zorigaitzez, eta batez ere, lanaren etorkizunaz dugun egiazko 
kontzeptuaren aldetik: kontrapartidak mendeetan bizitza ulertzeko izan dugun 
moduarekin lerrokaturiko kontzeptuetan: gure diru iturria bizibide izan dadin 
eduki dugun gaitasunarekin eta duintasunarekin, lanaren xedea eta zentzua 
ulertzeko moduarekin. Hala, bizi proiektu horiek elementu berritzaileetan 
oinarrituta sortu beharko dira, eta, nahiz eta etekin globalak sorraraziko 
dituzten, ez dira ez berehalakoak eta ez guztientzakoak izango. Agertoki 
horretan, irabazleak eta galtzaileak izango dira, baita lanbide berriak ere eta 
oraindik aurkitzekoak eta zehaztekoak dauden jarduerak gauzatzeko modu 
berriak; hala berean, enplegu asko desagertuko dira, lan egiteko modu asko 
eta lanbide asko, gaur oraindik arrunt-arruntak direnak.
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Tasa robotikoen aroa izango al da, automatizazioen tasena edo funtsean soluzio 
berriak eta produktu eta zerbitzu berriak sorrarazteko gaitasuna duten enpresei, 
korporazioei, ‘start-up’-ei eta negozio unitateei aplikatutako zergena?

Ikusiko al dugu lankidetzan jardungo den mundu bat zeinak ezarriko baititu 
esparru eta denbora jakin batzuk zertarako eta adimen artifizialak ekarriko dituen 
aukera handien herrialde onuradunek munduko gainerakoei ordaina (laguntza) 
eman diezaieten eta hala egoera bereizi bat bermatu? 

Gaitasunik ba al dugu soluzio teknologiko berrien eta adimen artifizialaren 
aplikagarritasun berrien sarrera pausoka hartzeko eta gizadi osoak (atzean inor 
utzi gabe) enplegu, aukera, heziketa eta prestakuntza eskura izateko? 

Aurkituko al dugu modua garapena elkarri banatzeko, guztion ongia bilatzeko, 
indibidualtasuna hautsiko duen apustu solidario eta aldi berean subsidiario bat 
lortzeko zeina gauza izango baita indibidualtasuna puskatu eta elkarrekin eta 
denboran batera aurrera egiteko? Teknologiatik harago, adimen artifizialaren 
eskuragarritasunetik harago, premia eta eskari sozialak behar adina beteak 
eta guztion zerbitzura edukiko dituen mundu baterantz goaz. 

Gure gobernuek bere gain hartuko ote dute erantzukizun eta zilegitasun 
demokratikoa beren jarduna eta orientazioa antolatu eta pribatutasunean, 
jabetzan, datuen erabileran eta komunikazioan esku hartzeko eta konglomeratu 
pribatuek (beren arau propioekin eta beren sareetan dabiltzan erabiltzaileen 
anonimotasunaren opakutasunarekin) horien gain eduki dezaketen kontrola 
saihesteko?

Egunotan, modu batera edo bestera, maiz ikusten da debate akademiko, 
sozial, etiko eta sozioekonomiko bat, teknologiaren arloa bera gainditzen 
duena. Hona hemen adibide bat: “Rediseñando la inteligencia artificial: trabajo, 
democracia y justicia en la era de la automatización”40, Daron Acemoğluren41  
funtsezko gogoetak. Acemoğluk ekonomiaren arlotik aztertzen ditu boterearen 
jatorria, berdintasun falta eta aurrerakundea, bai eta herrialdeek instituzioak 
izateak edo ez izateak dakarren indar bereizle itzela ere (erakundeak, 
arauak, portaerak, arriskuak, kudeaketa...) eta horrek nolako inplikazioa 
duen giltzarrizko elementuak eta haien inpaktua erabakiko duten “merkatu 
posibleak” antolatzeko orduan (zeinak espero izatekoa baita guztiontzako 
onuragarriak izango direla).

Errealitate batetik abiatzen da Acemoğlu: adimen artifiziala gure artean 
dago, eta, ez hori bakarrik: gure etorkizunean, funtsezko pieza izango da eta, 
zalantzarik gabe, oro har onura itzelak ekarriko dituela espero izatekoa da. 
Kontua da hura nola banatu, eta nola arindu haren eragin ezkorrak. Funtsean, 
galdetzen du ea adimen artifiziala, gaur egun doan bidetik, berez ote dagoen 
lotua automatizaziora eta mehatxua ote den enpleguaz eta demokraziaz denaz 
bezainbatean. Ikuspegi baikorra du: ziur dago etorkizuna ez dagoela zehaztua 
ongiaren edo gaizkiaren bidetik; aitzitik, gure esku dago, eta proposatzen du 
apustu irmoa egitea adimen artifizialak aurrerakunde inklusiboa ekar dezan 
eta askatasun demokratikoak areagotu ditzan. Apustu horretan, gobernuek 
asmatu egin behar dute beren politiketan, birbideratu egin behar dira arauak 
eta inplika daitezkeen profesionalak, teknologoak, industriak eta enpresak eta, 
jakina, kontrol demokratiko sendo eta irmo bat behar da.

40 SuBoston Review Forum + AI + Shared Prosperity Initiative
41 Why nations fail. MIT. AI and Social Dilemma
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Gaur egun, zalantzarik gabe, itzela da “enplegu eta lan gutxiagoko mundu” bat 
etor dakigukeelako kezka, ikusita nolako tamaina hartzen ari den robotizazioa 
eta nolako gaitasuna duten makinek eskulana ordezteko. Emendio horrek izari 
handiko eztabaida bat dakar errenta nola banatu zehazteaz denaz bezainbat, 
orobat enplegu-lanaren egiazko zentzuaz ere. Ezinbestekoa da xede sozial eta 
bideragarri bat definitzea. Baldin eta, esaterako, Estatu Batuetan enplegua 
duten langileen %53k esaten badute ez direla identifikatuta sentitzen beren 
lan proiektuarekin, ez badute inolako xederik bilatzen egiten dutena egiteko 
(diru sarrerak zenbatekoak diren alde batera utzita) eta enplegagarritasunaz 
gaindi errenta unibertsalerako eta soldata bermatuetarako mekanismoen 
inguruko proposamenak orokortzen badira, orduan, oraindik definitzekoak 
dauden sakonera handiko alternatibak birsortuko dira. Zer esanik ez, lehen 
mailan dabiltzan jokalarien eta gainerakoen arteko desoreka egongo da 
teknologia kritikoen mundu honetan (bai giltzarrizko softwareetan eta bai 
aplikagarritasun gradu ugarietan).

Zalantzarik gabe, teknologia hauek norantz egin behar duten xedatzeko 
orduan, teknologoek, gestoreek eta agintariek erakutsi behar digute 
mundua hobetzeko gaitasuna duten tresna indartsu horiek nondik eta nola 
bideratu behar diren. Errenta eta lana banantzea irtenbide inspiratzaile on eta 
bizitzarako pizgarri al da? Norabidetu ote daitezke garapen eredu partekatuak 
eta kanalizatu inbertsio publikoa teknologiarenganako harreman berri baterantz 
zeinak eramango baikaitu makinen aurka ez lehiatzera baizik eta haiek erabiliz 
eta txertatuz lehiatzera eta haien ekarpena erraztera balio inklusibo handiagoa 
eta hobea lor dezagun?

Beste eremu asko eta askotan gertatzen den bezala, ez da garaia gauzak bere 
gisa joaten uzteko; aitzitik, aurrea hartu eta saiatu behar dugu etorkizun 
desiragarri baterantz bideratzen.

Teknologia esponentzial betean gaude, eta, jakina, horrek onura hedagarriak 
ekarriko ditu, nahiz eta denborak eta esleipenak ez diren bat eta berak izango. 
Bai, beraz, teknologia horri, baina gizatasunaren nahitaezkotasunarekin 
lagunduta. Ezin dugu hortik jo, ez dugu hortik jo behar, baldin eta ez bagara 
konturatzen teknologia eta gizadia elkarrekin garatzeko beharra dagoela eta 
gizadia bera dela izatez egiazko bektorea. Printzipio hori eta funtsezko binomio 
hori gabe ezin dugu aurrera egin. 

Jakina, apustu handiak egiteko ordua da. Motor bihurtuko diren ekimenen eta 
proiektu pizgarrien garaia da. Mugimendu berriak, ikertzaile berriak, zientziaren 
eta teknologiaren espazio eta jauzi berriak produktu berrien zerbitzura jarriak 
kontzeptu eta aukera berrietan, baina jendearen ordua da. Joko arau berrien 
bermatzaile izango diren gobernu eta arau berriak guztion onerako. Inoiz baino 
ageriagoa da lankidetza publiko-pribatuaren ordua, enpresaren eta gizartearen 
balio partekatuena, elkartasunarena, gardentasunarena eta erabileraren 
etikarena.

Erronka politiko oso bat da, eta egiazko erronka soziala, intergenerazionala. 
Zibilizazioen eta eboluzioaren egiazko erronka. Gaur egun aurrez aurre daude 
gizakiaren garapenean gurutzatu izan diren alderdiak, hala nola haren eboluzioa, 
muturreko trantsizioak eta eraldaketa olatuak, eta zinezko erronka bat dute. 
Nola txertatu adimen artifizialaren alderdi onak garun berri eta birsortu horiei, 
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zeintzuen geruza neuronalak panazea berri horren oinarri baitira gizarteen 
arazo, behar eta eskari aldakorren zerbitzura. Gizartearen zerbitzura jarritako 
aukeren garaia da. Egiazko erronka da, eta horrek definituko du 2050era 
begirako edozein agertoki eta bizimodu.

5.2.4. Iraultza munduan eta lana-enplegua kontzeptua eta horiekin batera 
doazen babesa eta gizarte-segurtasuna.

Lan mundua lotua dagoenez enplegagarritasunarekin (eta hortaz ordainsariarekin 
eta/edo errentarekin) eta bere alderdi ukiezinarekin (hau da, bizi proiektu 
pertsonalen duintasunarekin, motibazioarekin eta zentzuarekin) eta aberastasun 
eta ongizate kolektiboak sorrarazteko rol “agregatzailea” duenez, orobat 
hazkuntza ereduekin zuzenean lotua dagoenez eta azkenik finantza publikoei, 
aurrekontu orokorrei, zergei eta gizarte segurantzari eta/edo prestazio sistema 
intergenerazionalei ekarpena egiteko rola duenez, horrek lehen mailako garrantzia 
eman izan dio eta emango dio atzo bezala bihar ere lan munduari.

Alabaina, haren gabeziak (langabeziak) eta desberdintasunak bikote ezin txarragoa 
osatzen dute edozein bizi eta garapen espektatibatarako; bereziki, igurikitzen 
dugun bezala, aurrerabidezkoa eta inklusiboa izan behar badu.

Abiaburuko egoera larria bada —langabezia tasa handiak, enplegu banaketa 
desorekatua (alderdi askotatik: etnikoa eta batik bat gazteriarena, generokoa 
emakumeenganako desabantailarekin, etnikoa larrikien BIPOC biztanleria 
dagoelarik)—44, oraindik teknologiaren ondorio beldurgarriak eta zalantzagarriak 
ikusten ari gara: automatizazioa, robotizazioa, adimen artifiziala eta digitalizazioaren 
aplikazio eraldatzaile ugariak, dagoeneko aurreko atalean aztertuak.

Enplegua (eta batik bat haren gabezia) kezkaz hartu eta landu beharreko arloa 
izanik ere, ez dago errezeta miragarririk, eta ez da inoren erantzukizun partziala, 
ezta osoa ere. Lan merkatua sistema konplexu bat da, jokalari askokoa eta 
orotariko aldaerak eta baldintzak dituena (propioak zein kanpokoak).

Ez dago munduan gobernu bakar bat, erakundearen maila eta kolorea edozein 
direla ere, ez duena enplegua bultzatzeko programarik eta neurririk hartzen. Ez 
dago enpresarik enplegurik sortzeko gogorik ez duenik eta ez dago Eskolarik/
Unibertsitaterik ahal den ikasle kopururik handienak enplegurik onena aurki 
dezala nahi ez duenik. Dena den, nola ari gara jokatzen?, koherentzia gordetzen dute 
gure jomugek eta martxan diren politikek, helburuek, intentsitateek, baliabideek eta 
konpromisoek? Lehen mailako egiazko helburu bat da eta hura lortzeko baliabide eta 
tresna koherente eta beharrezko guztiak mobilizatzen ditugu edo gehiago da beste 
helburu batzuen ondorioz espero izatekoa den emaitza?

Nolanahi dela ere, denok egiten dugu enplegu duin eta kalitatezko baten alde, 
egonkortasunik eta iraunkortasunik handiena izatearen alde eta behar bezainbat 
ordaindua izatearen alde, pertsonen kualifikazioa, nahiak eta beharrak aintzat 
hartuta. Dena den, nola sortu eta bermatu? Nola bihurtu nahi kolektiboa bistako 
emaitza?

Eraldaketa digitalak, enpresa eta biztanle kontzentrazio handiak eta “urbanizazio 
gero eta handiagoak”; horiek azalduko lukete industrien, administrazioen eta 
herrialdeen identifikazio eta modernizazio eraginkorra. Nolako negozio ereduarekin, 
zerbitzu publiko eta interes orokorrari begira duen zereginari erantzunez edo etorriko 

42 Black, Indigenous, People other color
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diren aldaketen ondorioz egin beharreko apustu estrategiko eta/edo nahitaezkoei?

Horretaz gain, OCDEk, berriki argitaratu duen “Skills Outlook 2020” (“Trebetasunen 
behatokia”) txostenean, gomendio sail bat dakar, “eraldaketa digitalak dakartzan 
aukera handiei” heltzeko eta industrian, herrialdeetan eta jendearengan sorraraz 
dezakeen eragin ezkorra eta desorekatua arintzeko. Mezu etsigarri bat igortzen 
du: “Europan, 16 urtetik 65era, herritarren %25 baino gutxiago dago prestatuta 
etorkizunerako”, eta nabarmentzekoa da irakasleen %60k birziklatzeko beharra 
dutela informazioaren teknologietan duten prestakuntza eguneratzeko. Uste 
izanda ere txostenak ez duela asmatzen errealitatearen diagnostikoan (ez edukian 
eta ez denboran), haatik, nahitaezkoa da eginahal eskerga bat egin eta hezkuntza 
eta ikaskuntza sistema berritzea, orobat lan mundua eta haren antolatzeko modua 
ere, eta, jakina, babes sozial zabal bat eratzea lagungarri gerta dadin etorkizunean 
espero dezakegun horretarantz jotzeko trantsizio konplexuan. Gogoraraz dezagun 
orobat gizarteko desoreka zenbait bektorerengatik dela gero eta larriagoa, hala 
nola aldaketa teknologikoengatik, talentuaren, inbertsioen eta merkataritzaren 
globalizazioagatik eta/edo deslokalizazioagatik, “ordaintzeko moduko” 
finantzabidea izateko gaitasunagatik, zerga arkitekturarengatik eta jada aipatu 
ditugun beste bi elementurengatik, hezkuntza eta lan merkatua. Bektore horiek 
ez dute berdin eragiten, pertsonari edo gizarteari eragiten dion ehun ekonomiko, 
sozial eta politiko-instituzionala nolakoa den. Erronka horiei erantzutekotan, 
elkarrekin jardun behar dute inplikaturik diren guztiek. 

Enpleguaren etorkizuna: gizartearen mugikortasuna eta inklusioa

“Enplegu-lanaren balioa” osagai konposatuak beste kontsiderazio kritiko batzuk 
dakartza, funtsezko rola ematen diotenak gizarte-politiken, babes-politiken eta 
gizarte-aurrerapenen esparruan.

OCDE Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak txosten gomendagarri 
bat argitaratu du gizarte-politiken, babes-politiken eta gizarte-aurrerapenen 
ingurukoa: ¿A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility (Igogailu sozial 
deskonposatu bat? Nola sustatu mugikortasun soziala). Txosten hori lan zabalago 
baten parte da, Hazkunde Inklusiboaren Ekimena, eta motibo erakargarria, berriz, 
hauxe: “4.600 milioi lagunek bizimodu hobe bat izateko itxaropena dute, eta sortzeko 
dagoen mundu berri horren parte izan nahi dute”. Ekimen horretan, politika publikoak 
lantzen dituzte, xedetzat harturik desoreka bektoreak ulertzea eta arintzea, eta 
horiekin batera osasunaren eta hezkuntzaren gako sozioekonomikoak, horiek 
eralda baititzakete garapen ekonomikorako eredu berriak, horiek baitira gai 
gizarte-aurrerapenak ekarriko dituzten espazio inklusiboak sorrarazteko. Hala, 
herrialdetik herrialdera dauden aldeak alde, txostenak dakarren konstatazio 
orokorra ez da aldatzen garapen eta aurrerapen sozial inklusibo baten aldeko 
gero eta mugimendu zabalagoak munduan barna (eragile eta ekimen askotarikoen 
bidez) sustatzen dituen seinale eta marra gorri nagusietatik. Marra horietako bat 
da aintzat hartzea pertsonen eta haien komunitateen osasuna giltzarrizko bektore 
gisa: zergatik eta aberastasuna, enplegua eta ongizatea ere sorrarazteko gaitasuna 
duelako, eta desorekak arintzeko eta gizartearen eta mugikortasun sozialaren 
gorakadan bultzada emateko gaitasuna duelako pobreziatik eta bazterketatik 
berdintasunerantz, etorkizun partekaturantz eta kalitatezko bizi itxaropen (ez 
bakarrik urteetan) desiratu bat baino askoz gehiagorantz doan trantsizio konplexu 
eta ezinbesteko horretan. Txostenak, halaber, ohartarazten du mugikortasun 
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soziala geldialdian dagoela eta ondorio hau azpimarratzen du atzeraldi gogor 
horretan: “Gaur egungo soldaten, osasunaren eta hezkuntzaren politikei eutsiz gero 
eta desoreka gero eta handiagoko ekimenei eutsiz gero, familia pobre batean jaiotako 
haur batek bost belaunaldi ere beharko lituzke maila ertaineko diru sarrerak izateko 
OCDEko herrialdeen batezbestekoa aintzat hartuta, eta horrek jendearen %60 uzten 
du harrapatuta %20z azpiko kategorian, beste %70ak goikoetan eusten dion bitartean; 
hala berean, diru sarrera apalen inguruan bizi diren bost lagunetik bat %20ko azpiko 
multzo horretara erortzen da”. Horrek belaunaldiz belaunaldi kondenatzen du bat 
jatorrizko geruzan egotera, zergatik eta patuaren zoritxar edo zorionagatik; hala, 
marraren alde batean edo bestean jaio, hobetzeko moduko etorkizun bat izango du, 
edo bazterketa bizkortuko duen bat.

Zoritxarrez, ez dira kontu berriak, eta ez gaituzte ezustean hartzen. Beste behin 
berresten da gero eta desberdintasun handiagoa dagoela eta horrek kolokan 
jartzen dituela gaur egungo politikak. Teknologia eta berrikuntza esponentzialen 
eta disruptiboen garaiotan, arrazoizkoa dirudi ez jarraitzea orain arteko 
politiketan eta lehengoari jarraipena ematen dioten sistemetan. Nahi eta nahi ez 
behar dira galdera berriak, erronka berriak eta helburu berriak. Aukerak, osasuna 
eta ongizatea, eta hezkuntza izango lirateke gainditu beharreko hiru dimentsio 
osagarriak, Stiglitzen eta pentsamendu eraldatzailean diharduten beste lider 
batzuen proposamenaren arabera. Diotenez, berezkotasuna atxiki zaie mezu 
kopuru handi bati, eta horiek berrikustera akuilatzen dute; izan ere, mezuok oso 
urruti daude aldarrikatzen duten egiatik: “Ongizate sistema pobretu eta garestitu 
bada immigrazioagatik, globalizazioagatik eta eliteengatik pobretu eta garestitu 
da, “onurak eta aukerak eskainiz engainatu gintuzten, eta ez dizkigute eman” eta 
“azken mendeko onura globalek erruz konpentsatzen dute, erlatiboki, gizartearen 
aurrerapena”.

Hori eta langabezia-desberdintasuna dialogoaren beste aurpegi batzuk direla 
medio, enplegu duin eta kalitatezkoan indarra jartzeko deia egiten ari dira, 
gizartearen egiazko eskari eta beharretatik abiatuta, jakinik aukera izugarriak 
daudela etorkizuneko agertoki anitzetan.

Enpleguaren etorkizuna: elkartasunaren balioa gizarte mailan

COVID-19aren pandemiatik gaixotasun endemikorako “birmoldaketak” 
“mugikortasun berri” erlatibo bat ekarri duen honetan, elkartasunaren balioak 
gora egin du enpleguaren munduan ere. Horrek, aldi berean, enplegagarritasuna 
eta berrikuntza ekarri ditu bai hirien mundu zabalean bai eta nolanahiko “aktibo 
komunitarioetan”, zeinetan soluzioak mesedetzen baitira, hesi mugatzaileak 
eta desberdintasunak arintzen eta “aukeren leihoak” irekitzen. Prestakuntzak, 
prestakuntza aldetik eguneratuta egoteak eta hezkuntzak indartu egin dute behar 
bezala erabiliak izateko duten rol erabakitzailea.

“Espazio berri” (edo zahar, beti hor egon baina behar adina baloratu ez diren) 
horiek Administrazio Publikoei eskakizunak bikoiztu zaizkie: politika ikuspegi 
horretatik (baita lan arloarenetik ere) berritu beharra, arautu, eskaintza sustatu 
eta politikak eta sistemak egokitu, bai belaunaldiari lagun egiteko eta bai 
etorkizunera begira ezarri beharko diren baldintzak bermatzeko.

Gure gobernuek asmatu zuten, oro har, “krisiaren aurkako” neurrietan eta politiketan 
larrialdizko neurri arinak hartuz (eta neurri handi batean, araudi zorrotza saihestuz) 
eta ordura arteko mantra europazalea puskatuz (zero defizita, arlo publikoa ez 
zorpetzea, ziklo produktiboaren eta/edo ekonomikoaren zorroztasuna, zeinak 
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enpresen enplegagarritasunean jarduketak malgutzen baitzituen). Enpleguaren 
figura etenkaria (eta ez ezabatzailea) —eskariaren behin-behinekotasunera ABEEn 
eta halakoen bidez egokitua—, bizitzeko gutxieneko diru sarreraren ezarpen 
bizkorra —nahiz eta gure eremuan balio txikia izan lehen ere bazegoelako— eta 
“birkalifikazio duala”-ren inguruko ideia berriak (enplegurik ez duen eta eskaintzen 
den posturako prestakuntzarik ez duen jendearen laneratzea bizkortuta); horiek 
konpromiso handiago baterako ahaleginaren oinarri on bat dira, inondik ere, 
prebentzio, babes eta segurtasun sozialaren sare oinarri-oinarrizkoarekin batera. 
Pauso positibo bat, baikortasuna sorrarazten duena datorren bide luzerako.

Aurrean, etorkizunean kontzentratzera behartzen gaituen errealitate bat dugu, 
enplegu aukeretan zentratu behar dugu, irekiera sozial eta ekonomikoan, 
berehalako enplegua eskatzen ari diren proiektu ugarien larrialdizko aktibazioan, 
ahal dela haren laguntzaile “dual”-ean eraginez aurreikusitako heziketarantz.

Abhijit V. Banerjee eta Esther Duflo nobel saridunen “Buena Economía para tiempos 
difíciles” (Ekonomia ona garai zailetan) lanean, 1986ko debate zahar batera 
itzultzen gara, zeinetan euskaldunona bezalako Mendebaldeko abangoardiako 
gizarte aurreratu eta ingurukoak baino batezbesteko errenta altuagoko batean 
— testuinguru hurbil analizatuan pribilegiatutzat eta are “aberastzat” ere har 
daitekeen honetan— pobreziaz ere jardun baikaitezke (betiere erlatiboki) eta 
gobernuak berak hartu baitzuen hura ikertu, argitaratu eta zabaltzeko ekimena, 
orobat hura arintzeko politiken eta ekimenen buruzagitza ere.

Munduko krisi ekonomiko gogorrak bezala bere krisi partikularrek zigortutako 
Euskadi honetan, bere industria-sarea birmoldatzeko, bere langabezia gainditzeko 
(%26), bere etorkizuna itxaropenez, berme demokratikoz, askatasunez eta kohesio 
sozialez osatutako Europa baterantz “birpentsatzeko” beharra zuen lurralde 
honetan, ingurune konplexu eta edonor (inbertitzaile potentzial oro, jakina) 
adoregabetzeko gai zen ingurune batean eta bakea eta bizikidetza lortzeko borroka 
etsigarrian ziharduen eremu honetan, erakundeek etxez etxeko errealitatea 
ezagutzeko, haien gabeziak eta beharrak zehazteko eta, batez ere, Euskadirako 
politika sozialen eredu berri baterako estrategiak diseinatu eta ezarri beharrez 
bide minimo bat ipintzeko egindako lanak —nola eta “pobre ez” diren herritarrak 
behartsuen alde mugiarazita— bide eman zion abangoardiako politikak sorrarazi 
zituen ezohiko ahalegin bati. Orduko ebidentziaz jakitun ez, eta erabili beharreko 
kontzeptuen definizio eta zehaztapen konplexuak gorabehera, horrek ez zuen 
eragotzi lan hori garatzea eta, gainera, modua eman zuen ekarpen zorrotza (baita 
kontzeptu aldetik ere) egiteko ere arlo horri, gaur egun hain “bogan” dagoena 
Europan eta munduan barrena.

Eskumen-, aurrekontu- eta politika-arloko mugak zirela-eta araudi egokia 
egituratzerik ez zegoen garaietan, Euskadi aitzindari izan zen “soldata sozialean”, 
eta espazio eta segurtasun juridiko eta finantzario berriak “konbentzituz” eta 
esploratuz joan zen, lortu nahi ziren helburuen zerbitzura bidea egiteko. Gaur 
egun, garai berrietan gauden honetan, munduak bere gain hartu du “errenta 
berri baten” inguruko bideragarritasuna aztertzea: gizarte-segurantzaren 
legeria mugatzaile eskasa eta zaharkitua (haren sinplifikazio administratiboa) 
berrikusi eta berritu du, eta horrekin batera, haren kudeaketaren erreforma eta 
kualifikazioa egin eta ongizatearen egoera sozialean sakontzeko ezinbesteko 
esparrua eta tresnak birpentsatu ditu lan pedagogiko bizia eginez.
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Gaur egungo kinka larri eta ustekabekoa dela eta, jarrera eta mentalitate berriak 
eratzen ari dira, eta balioan jartzen ditu hartzekoak ditugun bide berriak. Garai ona 
da eginahalak eraldaketa horietan jartzeko, nahiz eta konplexuak izan eta nahiz eta 
ez den laburbiderik hartu behar eta demagogiarik egin behar ez eta inprobisazio 
arduragabeari lekurik egin behar ere, abiatzeko moduan gauden eta abiatu 
beharrean garen bideak direlako. Tresna berriek transferentzia ekonomikoetatik 
askoz ere urrunago joan behar dute, eta traba eta ondare administratibo ugari 
desmuntatzea eskatzen dute, zeinak gainditu baitaitezke erantzukizunez helduta, 
eskubideen balantzea eginda eta prestazioen eta elkartasun ekarpenen arloa 
landuta.

Luzera begira pentsatzeko ordua da, eta mundu hobe baten alde amets egiteko 
ordua. Bizitzeko gutxieneko diru sarrerak funtsezko pieza izan behar du prozesu 
horretan, eta ez du “xahuketa” izan behar, zoritxarrez askok uste duten bezala. 
Bihur daitezela politika sozialak eta ekonomikoak beharrezko une honetan, 
“ekonomia ona garai zailetan”; ez daitezela izan gainditu beharreko iragan baten 
imitazio txar edo anekdota.

Bultzada berri horrek ez luke izan behar pobrezia arintzeko era bat (berdin dio 
pobrezia hori pertzepziozkoa izan edo egiazkoa izan, mantenu aldetikoa, metatze 
aldetikoa edo inguruneak baldintzatua) eta ez luke izan behar, esklusiboki, 
“gizarte egoera ahulei” buruzkoa 1986. urtean hastapeneko analisi helburuak 
finkatu zirenean bezala, baizik eta begirada askoz zabalago, konplexuago eta 
eraldatzaileago batetik egindakoa, etorkizuneko gizarte berri baten eskaerekin eta 
beharrekin bat letorkeena.

Hasiberri hartako ikuspegia eta ekimena ahaztu gabe, lanaren etorkizuna, 
enplegagarritasuna bera gaur egun ezagutzen dugun bezala, eraldatu egin beharko 
da datozen urteetan aldaketa ekonomiko eta sozialei esker, teknologiak sartzeari 
esker (zeinak kasu askotan ekarriko baitu gauzak berrikastea, prestakuntza 
eta kapazitazio berriak jasotzea, zereginak desagertzea edo ordezkatzea, lan 
harremanak eta kontratuak sakonetik aldatzea, deslokalizazio konplexuak 
jasatea), industriaren digitalizazioari esker, administrazio publikoari esker, 
hezkuntzari, mugikortasunari, gizarte zerbitzuei esker... Horrek guztiak “lana-
errenta” binomioa berriz definitzera behartu behar gaitu, eta ondorioz, kontratu 
sozial berri bat egitera. Gaur egungo bizitzeko gutxieneko errentak ezezagun 
zaigun espazio bateranzko trantsizio progresibo eta solidario bat eskatzen du, 
modua emango duena diru sarrerak modu unibertsalean jasotzeko, enpleguaren 
formaltasuna gorabehera. Ezinbestean, dagoen euskarri mota oro berrikusi 
eta berrantolatu beharko da, eta zenbait alderdi zehaztu, hala nola etekinak, 
konpromisoak, erantzukizunak, betebeharrak; eta, jakina, ezinbestekoak 
gertatuko dira, halaber, kudeaketa tresna berri moderno eta eraginkorrak. Eta, 
nola ez, finantzabide esparru argi eta ezin utzizko batera atxiki daitezkeenak 
(zeina, bidez batez, gaur egun ez baitago onartu berri den diru sarreran). Azken 
batean, goitik beherako eraldaketa bat behar da. Ez bakarrik egiturazko finantza 
transferentzia bat.

Gaur egun, zalantzarik gabe, irudimen eta lan injekzio gogor baten beharrean 
gaude, prebentzio, babes, prestazio eta gizarte segurantza sistema berri baten 
bilaketan.
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Enpleguaren etorkizuna: enplegu publikoa, aukera eraldatzaile baten iturri 
izango dena

Batetik demografia dela, bestetik zenbait zerbitzu publikorekin jendea pozik 
ez dagoela eta bestetik pandemia enplegu publikoa indartzeko “erreklamu” 
gisa erabili dela —batik bat Europan “politika austerizida eta zero defizitaren 
garaian” jasandako urte galgarrien ondorioz, zeinak zorrozki aplikatu 
baitzituzten Estatu Kideetako gobernuek, hutsune konponezinak sortuz, 
eta gaur egun zalantzagarritzat joak baitira—, horrek enplegu publikoaren 
aldeko herritarren aldarria eragin du (ez dute intentzio ideologikoa eta/edo 
ez dira konformismo korporatibista lerratua dutenak), gainditua zegoela 
uste genuen diskurtso zahar bati balioa eman nahian dabilen mantra baten 
gisa: administrazio publikoak eta haien funtzionarioak egiazko profesional 
objektiboak, independenteak eta eraginkorrak dira eta enpresa pribatuetakoak, 
aldiz, eskasak, interes partikularrei erantzuten dietenak eta helburu bakar gisa 
dirua irabaztea dutenak oro har gobernuen erregulazioaren, tolerantziaren eta 
konplizitatearen bizkar.

Pentsamendu maltzur horrek bultzarazi zukeen arlo “publikoan” inbertitu 
beharra, askotariko kontratazioak eraginez, funtzio publikoari eutsi eta hura 
indartzekoak, hura eskuratzeko XVIII. mendekoak diren bideak erabiliz eta 
postuz postu berehalako ordezkapenak eginez, Administrazio Publikoen 
osaera ezinbestez gaztetzailean. Bere “industria propioak” (politikoa, 
sindikala, funtzionarioa) bere burua elikatzen du, eta “korronte eraldatzaile” 
zentzuzkoek ezin zeharkatu dituzten esparru babesleak emanarazten dizkio 
bere testuinguru endogamikoak. Gauzak horrela, Europar Batasunaren 
desgobernantzak bere burokraziaren esku jarraituko zukeen, gobernuek 
beren maila askotarikoetan nekez egingo zituzketen berrikuntzak, eta horrek 
aldi berean gizartea bitan zatituko zukeen: batetik, betirako enplegua duen 
biztanleria (askotariko onura osagarriak jasotzen duena bere ongizateari 
begira) eta, bestetik, egunero (gero eta segurtamen gutxiagorekin) enpleguaren 
bila dabilen gizartea, batzuetan enplegu ez hain formala duena, nekez iragar 
daitekeena eta prestazio osagarri mugatuak eta/edo desorekatuak dituena. 
Enplegagarritasun eredua gaitzestasun itzelaren bultzatzaile.

“Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakortasunari buruzko 2017eko txostena. 
Eta bihar?” irakurtzen badugu eta ondoko argitalpenetan behin eta berriz 
egiten zaizkion aipamenak, eta gobernantzaren arloan dakartzan zenbait 
gogoeta hartzen baditugu (ez bakarrik EAErako ateratzen dituen ondorio eta/
edo gomendioak), ikus dezakegu gertaera objektibo sail bat dagoela zehazten 
duena nola eboluzionatu duen denboran zehar Administrazio Publikoen rolak 
eta osaerak. Nabarmena da Estatu-Nazioek (zuzen asmatu edo ez) borondate 
eta erabakimen politikoa eta kontrol demokratikoa eskuratu bakarrik ez 
“eskumenak laga” ere laga dituztela bi bide erabilita: nazioz gaindiko erakundeena 
(EB, OTAN, “Hitzarmen Globalak”...) eta estatu barneko erakundeena 
(autonomien estatua, adibidez, edo Udal Legea eta tokiko erakundeena). Aldi 
berean, ekonomiak eta inpaktu berritzaileek, lurraldeetakoek, teknologikoek, 
sozialek eta baldintzatzaile soziopolitikoek egoera berriak marraztu dituzte, 
ziurgabetasuna eta konplexutasuna areagotzen dutenak, kudeatzaileen eta 
administratzaileen estrategiak eta gaitasunak eskatzen dituztenak, arau-
esparru berriak ezartzen dituztenak, jarduteko eredu koopetitiboak eskatzen 
dituztenak, administrazio publikoetan muturreko aldaketak egitera behartuko 
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luketenak eta interakzioa (barnekoa eta kanpokoa) baldintzatuko dutenak 
dauden eskumen-maila askotarikoetan erronkei aurre egiteko. Erakunde 
konfederatu berezi bati egotz dakizkiokeen eskumen-bikoiztasunei, leihatila 
bakarrei edo “eraginkortasunik ez duten poltsei” buruzko diskurtso jakinaz 
harago, zeinak berez konplexua den mundu baten errealitatea sinplifikatzeko 
joera baitu eta horrek ezinbestean egiten baitu gobernu-sistema ugarirekin 
jardun beharra, agentzia, tresna eta organismo anitzetan antolatu beharra 
eta etengabeko elkarrizketan bizi beharra, etengabe kontrol, partaidetza eta 
koordinazio tresna zabal baten pean eta nahitaez lanbrotsua den hierarkizazio 
batekin espazio lehiatsu eta partekatuetan.

Horretaz gainera, perspektiba pixka batekin begiratzen badiogu etorkizuneko 
konplexutasun ekonomiko eta sozialari eta gobernantzarenari, zeinarekin 
modu batera edo bestera bizi beharko dugun, egiaztatuz gobernu orok eta 
jarduera-arlo orok eskatzen dutela lurralde-maila anitzek parte hartzea, 
horrek dakarren asimetria errealarekin (produkzio-eredua, autogobernu-
nahiak, gaitasun eta borondate legegilea, zerga eta finantza sistema, gizarte 
babesarena, segurtasuna, kanpo-merkatuekiko interakzioa, hizkuntza, kultura, 
norberaren posizionamendu geografikoa, estrategia propioen galdatzaileak 
eta abar), denboran eta intentsitatean betiere bat ez datozenak erronka 
konplexuei aurre egin beharrez, eta era guztietako eraldaketak bere gain hartu 
behar dituela (batez ere ukiezinak direnak), nahiko argi dago administrazio 
publiko bakoitzak rol berriei eta politika publiko berriei heldu beharko diela. 
Horrez gain, ezinbesteko garrantzia dute zenbait inputek, hala nola aldaketa 
demografiko jakin batzuek, migrazio-mugimendu gero eta handiagoek, legez 
kanpoko ekonomia deiturikoaren presentziak, oinarri herrikoi eta anizkoitza 
duen lankidetza-ekonomiak edota kapitalismoak, eta horiek beste modu batera 
ulertarazten dizkigute enplegua, lana, alderdien arteko harreman informalak, 
erregulazio berriak, plataforma teknologiko berriak. Zer esanik ez 4.0 Iraultza 
deiturikoak, zeinak mota guztietako negozio-eredu berriak edo zeharkako 
jarduerak eragingo baititu, industria guztiei eraginez (baita administrazio 
publikoetako enpleguari ere). Eta, jakina, baloratu gabe ea errealista den 
erabakitzea automatizazioa, robotika edo adimen artifiziala behar ditugula 
eta mesedegarri den edo enplegua ordezkatuko duen, izan ere, horrek aintzat 
hartu beharreko ikuspegi berriak ekarriko baitu.

Azkenik, agertoki orokor horri dagokionez, zalantzarik gabe, egitura malguak, 
diziplinartekoak, arinak, eraldatzaileak, berritzaileak funtsezkoak izango dira 
edozein enpresaren, lurralderen eta herrialderen estrategiak arrakasta izango 
badu, eta zinez erabakigarriak izango dira edozein gizarteren ongizate eta 
garapen lehiakor eta inklusibotan.

Aurrekoa bezalako panoramarekin, nahikoa al da egungo plazak funtzionario 
berriekin ordezkatzea, edo ezinbestekoa ote da lanpostu eta administrazio jakin 
bakoitzean espero daitekeen eragina birdefinitzeko aldez aurreko lan bat egitea? 
Ez al da ezinbestekoa erakunde-sarearen konfigurazio berri bati aurre egitea? Ez 
al da agerikoa dagoen garapen asimetrikoak estrategia propioak eskatzen dituela, 
“eskumenak itzultzeko” prozesuak bizkortu beharra dagoela eta administrazioen 
rola murriztu/aldatu beharra dagoela eta administrazio publiko askotarikoek 
politika publiko berriak egin behar dituztela?

Mundu osoa, ekonomia, elkarren menpeko diren espazio konplexuetan 
mugitzen da, botere subirano edo autonomo bereizietan antolatuta dago, 
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kontrol demokratikoen pean (gehienbat), eta botere horiek beren eskumen 
eremuak eta politika publikoak beren behar jakinetara egokitu behar dituzte.

Ez al litzateke zentzuzkoa izango enplegu publikora nahitaez etorriko diren 
lanpostu berrietan aldaketa-elementu horiek guztiak aprobetxatzea eta funtzio 
publikoaren egitatea bera birpentsatzea (funtzio publikoa eskuratzeko modua, 
barne-promozioa, prestakuntza, ebaluazioa, lanpostu batean jarraitzea edo ez 
jarraitzea, kontratazioaren iraupena versus bizi guztirako lanpostuak, etab.)? Ez 
al litzateke zentzuzkoa zerbitzua (eta funtzioa bera) birdefinitzea, beharrezkoa 
eta eraginkorra ote den ikustea (izan ere, enplegu arloko zerbitzu publikoak balio 
erantsi ezdeusa eman izan baitiete enplegu politika aktiboei)? Eta irakasleen eta 
irakasle-kudeatzaileen zuzkidura birdefinitzea kontuan hartuta hezkuntza-sistema 
honek emaitza konparatu txikiak izan dituela eta datozen 30-40 urteetarako 
benetako hezkuntza-iraultza baten zain dagoela (ez bakarrik hezkuntzakoa edo 
prestakuntzakoa orokorrean) zeren eta enplegagarritasun-dosi handiak beharko 
baititu datozen gizarteen egiazko gaitasun eta itxaropenekin lotuko bada? Ez 
al litzateke zentzuzkoa segurtasun-kidego jakin batzuen eskumenak egokitzea 
delitu- eta segurtasun-errealitate berrietara eta ekonomiaren arrazionalitatera 
edo nazioarteko harremanetara, adibidez? Eztabaidan ez ote da kontuan hartu 
behar indarrean dagoen enpleguaren dualismoa, finkoen eta aldi baterakoen 
artekoa, bizi guztikoa edo merkatuko mugagabe publiko edo pribatuen artekoa, 
zerbait esatearren?

Erabat. On da lanpostuak sortzea eta ezinbesteko rol publikoak indartzea 
gizartearen garapenerako eta aurrerabiderako. On baino gehiago, 
ezinbestekoa. Dena den, ez al du merezi aurretik etxeko lanak egitea, eta 
gobernantza eta beste hainbat elementu birpentsatzea, hala Administrazio 
Publikoen rolak (eta haien eskumenak) nola etorkizuneko funtzioak bete behar 
dituztenen gaitasunak, soslaiak eta baldintzak? Une hau da, zalantzarik gabe, 
“bizitza konplikatzeko” une horietakoa. Ez da zeregin erraza. Desio dugun 
etorkizunaren emaitza eskuragarriak, berealdikoak eta erabakigarriak izatea.

Gaur egun eta bihar, premiazko eraldaketa zailei heltzen bazaie, gobernuak 
izango dira enplegu iturri handienetako bat.

Enplegagarritasun iturri eta nitxo izugarriak dira: apustu estrategikoak eta 
horien konplexutasuna, publiko-publiko eta publiko-pribatu artikulazio 
funtsezkoa, gobernuen rol ukaezina (gero eta garrantzitsuagoa), gizartearen 
eskari gero eta handiagoak, berreskuratu beharko dituzten arlo garrantzitsuak 
—plangintza, antolamendua, erregulazioa, baterako gobernantza, berregokitze 
instituzionala, espazio koopetitibo berritzaileen birkonfigurazioa, aliantza 
multilateralak, nazioarteko erakunde berriak, erakunde askotarikoak garrantzi 
publiko bereziko lankidetzarako, funtzio arruntak, berreskuratutako “zaintza 
eta segurtasuna” (gaur egun hein batean mundu pribatuan jarri dena)—, eta 
abar.

Etorkizuneko administrazio publikoa birpentsatzea eta, horrekin batera, 
posizioak, eska daitezkeen soslaiak, etengabeko prestakuntza eguneratua, 
eraginkortasun ebaluatua eta, horretarako, ezinbestekoa sakonki berriz 
aztertzea enplegua bektore gisa hartuz. Eta, jakina, izaera ez bitalizioa, 
sarbide mekanismoak, etengabeko prestakuntza, promozio sistemak eta haien 
posizioaren berritzeak eta enplegagarritasun publikoa.
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Enpleguaren etorkizuna: kolore berdeko, arrosako, urdineko eta griseko 
iraultzak

Azaldu dugun bezala, prospekzio-ariketa guztiek duten kezka handienetako bat 
lanaren etorkizuna da, batez ere gaur egun gure industria eta zerbitzuetan nagusi 
diren teknologien eta “enplegu tradizionalen” automatizazioari eta ordezkapen 
pisuari buruzko eztabaida eta kontrasteari lotuta dagoena. Funtsezko zubi 
gisa: hezkuntza eta birkualifikazioa. Abiapuntuko premisa horietatik abiatuta, 
garrantzi berezia hartzen dute bai gizartean benetako eragina izango duten 
arloen garapen potentzialak, bai beren portaera baldintzatzaileak. Hala, horiek 
aztertu eta kontuan hartzeko, azterketa eta jarduera holistiko bat egin behar 
da, honako hauek barne hartuta, batik bat: pertsonaren eta makinaren arteko 
harremana eta elkarrekintza, aplikagarri izan daitekeen zerga baten aukera/
beharra/kalitatea —birpentsatuz haren produktibitatea, lehia- eta lorpen-
gaitasuna, gizarteko eskaerak ebazteko gaitasuna eta bere profesionalen 
barne-prestakuntzaren egokitzapena, bera dagoen balio-kateetan duen 
rola, enpresaren eta gizartearen arteko konpromisoa eta balioa, eta gune 
klusterizagarrietan (zeinetan erronka eta erantzun-aukera berriek dakartzaten 
konponbideak barneratzen baitira) aliantza estrategikoak sortzeko aukera eta/
edo haietan parte hartzekoa—. Horrenbestez, horrek dakarren eraldaketa-
prozesuari honako hauek gehitu behar zaizkio: enpresen askotako negozio-
ereduak birdiseinatzea, Administrazio Publiko guztiak eta “haien industria 
osagarriak” (sindikatuak eta alderdi politikoak, bitarteko erakundeak eta 
GKEak) eraldatzeko benetako ekimenak (aurreko atalean aipatu dugun bezala), 
aurretik zerbitzu publikoak eta horien gobernantza birdefinituz eta berrosatuz, 
eta, azkenik, are eta konplexuagoa den ongizate estatua (eta lan, errenta eta 
enplegu kontzeptuak) birformulatuz.

Abian den prozesu hau, bere ertz guztietan, benetako errealitatea da dagoeneko; 
berdin dio nolako estimazio azterketak egiten diren eta etorkizunera begira 
zenbat asmatzen den edo amesten den; gure portaeran, erabakietan eta/
edo erreakzioetan ikus dezakegu errealitate hori egunero-egunero. Iraultza 
konplexu eta saihestezin horretan murgilduta ote gaude?

Eztabaidatzen dugu ea etorkizunean jarduerak “desagertu eta makinek 
ordezkatuko dituzten eta ezin iritsia gertatuko ote zaigun enplegua sortzea”; hazten 
ari den mundu zirraragarri bat dator, mundu berritzaile eta irudimenezko bat, 
enplegu berrien sorrarazle eta gure bizitzetako, industrietako eta ekonomiako 
eraldaketen ondorio —ez beti guztiz “disruptiboak”—, zeinek, ez ahalegin 
txikiarekin eta mentalitate berritzaile eta engaiatuekin, etorkizun erakargarri 
eta itxarogarri bat eskaintzen baitute.

Bide batez, Bank of Americaren txosten iradokitzaile bat gaira hurbiltzen da 
(“Robosapiens: el futuro del trabajo”), makinen edo pertsonen arteko konfrontazioa 
gaindituz, bien arteko “lankidetza” egokiaren alde eginez, multiplea, partekatua 
eta eraldatzailea den espazio berri batean, denboran etengabe birlerrokatuz 
doan espazio batean, nola eta robotizazioak, automatizazioak, digitalizazioak, 
adimen artifizialak eta noranahiko eta nonahiko Internetek pertsonak lanaz 
eta enpleguaz denaz bezainbat ezeztu ezik denborak, ekarpenak eta erabilerak 
bateratzen baititu enpleguaren definizio berritu batean, eta azken emaitza 
da egungoaren desberdin den enplegu gehiago sortuko dela teknologiak 
hasiera batean “suntsi” zitzakeela uste zena baino. Planteamendu horrek “zero 
batuketatik” ihes egiten du, sormen-eszenatoki bat eskainiz (World Economic 
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Forum-en enpleguari eta robotizazioari buruzko txosten baten arabera, hamabi 
milioi enplegu garbi sortuko lirateke, lehendik zeuden 85 milioi enpleguak 
kendu eta 97 milioi berri sortuko bailirateke, batez ere “lanbide, modalitate eta 
industria berrietan”). Abiapuntu pozgarria, birkualifikazio-prozesu bizia ekarriko 
lukeena, gaitasun eta trebetasun berriak ekarriz gure profesionalei, behar 
berriak txertatuz (robotizazioak berak eskatzen dituenak), lanbide berriak sortuz 
eduki teknologikoa duten industrien eraldaketan, eskakizun diren gailu, pieza 
eta sistemak fabrikatzen dituzten industrietako manufakturan, serbitizazio 
adimendunerantz eta espezializaturantz pixkanaka egiten duen industrian, 
eta, jakina, osasunaren, hezkuntzaren, lanbide-heziketaren, mugikortasunaren, 
garraioaren, logistikaren eta bioteknologiaren munduan (bioteknologiarena 
are inportanteagoa nekazaritzan, elikaduran, logistikan, natur zientzietan eta 
abarretan duen inpaktuagatik), hirien eta lurralde-espazioen berrasmaketan, 
garraioan eta kudeaketa/administrazio publiko eta pribatuan. Ez da kontakizun 
lasaigarri bat edo kontenplazioan kokatzen gaituen amets bat, baizik eta 
beharrizan eta eskaera sozialen munduari azterketa sistemiko bat egitea, eta 
horietatik negozio-eredu berriak ateratzea eta aberastasuna sortuko duten 
enpresak sorraraztea, gure ehun ekonomikoak erantzun eta eraldatu beharko 
baitituzte gero eta inklusiboagoa den gizarte baterantz.

Prospekziorako ahalegin horretan, hiru atal handi nabarmendu behar dira 
bereziki, maizegi ez aipatuagatik eta modako etiketak edo politikoki zuzenak ez 
irudituagatik nabarmendu beharrekoak baitira eta, aldi berean, sakon tratatu 
beharrekoak. Oraintsu arte “lepo zuri eta urdinak” esan izan zaienek —gaur 
arte gure enplegagarritasunaren eta garapen ekonomikoaren arteko balio-
sortzaile izan direnak eta zereginen eta ezagutzen espazioak bereiziak balira 
bezala agertzen dituztenak—, gogo berriz ari dira bidea irekitzen osagarriak 
diren bi enplegu motatarantz, zeinak irmo bezain indartsu baitatoz: “Lepo 
arrosa”: emakumeak gero eta azkarrago sartzen direlarik lan-enplegu 
formalaren merkatuan, mundu osoan zehar, eta “lepo berdea”, ekonomia 
berderako trantsizio geldiezin eta mugagabearekin lotzen dena, erregai 
fosilen osteko energia-berrikuntza berri batetik harago. Kolorea ez da genero 
kontua, baizik eta kontzeptu kontua eta jardute espazioa. Bi zutabe handi 
horiek —edo “etorkizuneko enplegu-korridore horiek”— funtsezko hirugarren 
espazio bat dute, “zainketen industria”, enplegagarritasuna gehien bizkortu 
dezakeena. Osasunaren arloan, arlo soziosanitarioan, komunitarioan eta 
aplikazio berezikoak eta ezinbestekoak diren “haren azpisektore, industria eta 
klusterren” eremuan, zainketak mundu amaiezin bati ematen dio bide, nahiz eta 
oraindik birmoldatzekoa egon eta lanbideak berrasmatzekoak izan garapenak 
ekarriko dituen espazio eta jarduera ezjakin berri horietara.

Agertoki eta perspektiba berria, ekintzailetzaren, ezagutzaren arloko ekonomia 
“grisaren” eta ekonomia kolaboratiboaren mundu gero eta biziagoa batzen 
duena, baita “aktibo komunitarioekin” lotu daitezkeen enpleguen bultzada ere 
ezinbestekoak etorkizuneko gizarteetara igarotzeko.

Hortik aurrera, aipatutako txostenak, ohiko korronte eta mugimendu 
abangoardistenekin lerrokatuta, eztabaida berriak planteatzen ditu, sormen-
prozesu horretan laguntzeko funtsezko hiru esparruri bide ematen diotenak: 
aldaketaren fiskalitatea (zergak bai edo ez teknologiaren erabilerari eta 
jokalari nagusiei eta enpleguaren ordezkapenaren/sorreraren indar gaitasuna), 
oinarrizko errenta unibertsalaren tokian tokiko sistemen baliabidea (modalitate 
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askotarikoetan eta irismen askotarikoekin, ez bakarrik enplegu erako lanean), 
eta, azkenik, prestakuntzaren eguneratzea eta konpetentzia berrien etengabeko 
hornidura eta enplegagarritasunerako gaitasuna (ikusita etorkizunean nolako 
lanbide berri mordoa izango den).

Pentsamendu esparru horiekin, Cognizantera hurreratzen gara (Center for the 
Future of Work), erabat ulertzera heltzen ez garen mundu horretan barneratzeko: 
inspiragarria da eta aldi berean lasaigarria dagoeneko egiaz gertatzen ari diren 
aldaketak behatzea, modua ematen baitigute aukera bektore horiek segida 
batean ikusteko, hau da, lanbideak eraldatzen ari diren aukera bektoreak 
(enplegu berriak, enpresa berriak, jokalari berriak), etorkizun desiragarriari 
aurre egiteko. Pentsamenduaren alorreko zentro horrek ez bakarrik garamatza 
urrutiko mundu esploragabeetara posizio tradizionaletatik eta/edo erosoetatik 
abiatuta, baizik eta, adibidez, COVID-19ak utzi berri dizkigun ikasgaiak 
darabiltza gure bizitzetara tragedia eta ezustea ekarri dituen horretatik non 
gauden erakusteko, pertzepzio berri multzo hori ulertarazteko, nola egokitu 
eta nolako portaera, jarrera sozial eta bizimodu berriak har ditzakegun 
adierazteko, ez baikenuen uste inoiz halakorik gertatuko zitzaigunik; erakusten 
digu nolako ikasbideak atera ditugun “egiazko aldaketa” aintzat hartzeko nolako 
ikaskuntza-erantzuna izan dugun eta nola igaro garen “etorkizuneko lanetik” 
berehalako batean “orainaldiko lanera”. Erakutsi digu “Remotopia” deritzotena, 
sobera erabili den telelanaren iruditik aukeren mundu aberats baterantz doana 
(“31 enplegu eta lanbide biharko egunerako”), aukera partekagarriak direnak bizia 
eta lana uztartzeko modu berri batekin (ez bakarrik Administrazio Publikoen 
eta funtzionarioen eta enpresa handien irismenean dagoenarekin), eta, hala, 
espazio berriak aintzat hartzen ditu, lagungarri direnak desberdintasun jakin 
hori gainditzeko, hots: bizi osorako enpleguak ematen duen segurtasunaz 
gozatzen dutenak eta berena egunero eraiki behar dutenak.

Bestalde, apurtu dezagun mito bat, hau da, biharko eguneko enpleguak azken 
teknologiek ordezkatuko dituztenekoa. Nahikoa da pentsatzea gaur egun (eta 
iragarpenek dakartenez) nolako enplegu eskari hazkorra dagoen funtsezko 
zereginetan sekuentzia horietatik urruntzen direnak (zerbitzuak, garraioa, 
logistika, zainketak, medikuntza eta osasuna, irakaskuntza, kudeaketa...). 
Teknologia bai, graduz gradu, ordezkatu ezin den jendearen zerbitzuko. Hori 
bai, egunez egun, jende gero eta prestakuntza eta kualifikazio hobeagokoak.

Ikaskuntza askotariko horiek bide ematen diete, funtsean, lankidetzan 
egindako ahaleginari eta lanari; lankidetza horrek plataforma partekagarriak 
sorrarazten ditu, zuzendaritza anitzeko eta jokalari anitzeko aliantzak, eta 
benetako zentzua ematen die begia ekimen berrietan jarrita daukaten harreman 
koopetitiboei, zenbakitzailea (eta ez izendatzaile itogarri bat) haztea nahi 
dutenei emaitzen kontuetan —izan ere, batik bat koiunturak eta diferentziatze 
txikiagoak baldintzatuta daude—, eta horrek egiazko eta baliozko proposamen 
berezietarantz bideratzen ditu estrategiak.

Zalantzarik gabe, erronka handia dugu aurrean, eraldaketa alderdi positibotik 
abiatuta, zeinak lan arloko etorkizuna eraikitzea eskatzen baitu, gaurko munduan 
lan eginez eta aukeren espazio berrietarantz joanez. Gure borondateak eta 
erantzun-gaitasunak erakutsiko dute bihar nola egongo garen.
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Gazteak inoiz baino ugariagoak dira. Mundu mailan, 15-24 urte dituzte 
1.300 milioi lagunek baino gehiagok. Urtero, 45 milioi gaztek bilatzen dute 
beren lehen enplegua, enplegu berriak eduki eta irismen aldetik aldatzen 
doazenak eskariari erantzuteko, orekatsuak ez diren eskaintzetatik 
abiatzen direnak mundu osoan barrena.

Gazteen langabezia are gehiago hazteko arriskua dagoenez, gazte askok 
enplegu segururik gabe jarraitzeko aurreikuspena dago datozen urteetan, 
eta horrek iragartzen du belaunaldi bat arriskuan egongo dela; horrek 
detektatu ezin diren ondorio sozial eta ekonomikoak ekar ditzake, eta, 
zalantzarik gabe, egoera tamalgarriak sorraraziko ditu. Gobernuek eta 
sektore pribatuak ez badute lortzen gazteak heztea eta kapazitatzea 
enplegu duinak eskaintzeko, beren nahiek zapuztuta gelditzeko arriskua 
dute eta beren potentziala desaprobetxatua gelditzekoa. Hori dela 
medio, mugatua da hazkunde iraunkor baterako aukera, eta esku-hartze 
politikoen lorpenak kinkan ezartzen ditu beste alor batzuetan.

UNESCOk arlo horretan egiten dituen segimendu txostenek behin 
eta berriz dakartenez (“Los jóvenes y las competencias: trabajar con la 
educación”) mundu osoko gobernuak krisi finantzarioek luzera begira 
uzten dituzten ondorioei buru egiten ari dira, eta, orobat, ezagutzaren 
ekonomiak dakartzan erronkei eta leherketa teknologiko orokorrei. 
Gazteek, berdin dio non bizi diren eta nongoak diren, gaitasunak hartu 
behar izaten dituzte, enplegu duinak izateko prestatu gizartean aurrera 
egiteko eta haren osaeran parte hartzeko.

OIT Lanaren Nazioarteko Erakundeak kalkulatzen du ia 1000 milioi gazte 
daudela lanik gabe. Mezu garrantzitsu hau ematen du behin eta berriz: 
“Enpleguak sortzea da munduko garapenaren lehentasunik premiazkoena; 
lan duina da pobreziatik ateratzeko biderik onena, eta ekonomien 
hazkunderako bidea ere bada. Lana, azken batean, garapena da”.

Langabeziaren eta lan eskas orokortuen kostu ekonomiko eta sozialak, 
ez bakarrik gazteentzat, baizik are larriagoak helduen iraupen luzeko 
langabeziaren hazkuntzagatik —zeintzuen gaitasunak eta horrenbestez 
enplegagarritasuna egunez egun urruntzen baitira, eta horrek ekonomien 
eta pertsonen hazkuntza potentziala apaltzen du, deskonfiantza eta 
desmotibazioa handitu eta, horren ondorioz, garrantzizko zenbait balio 
ahuldu, hala nola erantzukizuna, ahalegina, norbere burua gainditzeko 
gogoa... Horiek pertsonen garapenaren oinarri izan behar dute, eta 
horrelakorik gabe bizi proiektuak zaildu egiten dira. 

Zalantzarik gabe, gizakiok geure ekonomia eta gizartea antolatzeko 
dugun indar falta da, hala berean, erakundeen eta herrialdeen eraldaketa 
ekonomikorako eta sozialerako aukerarik handienetako bat.

Enlegua sorraraztea “helburu” nagusitzat hartzeko garaia da.

ENPLEGUA SORTZEA
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Horrez gain, enplegu berria sortzeari lehentasuna jartzea ezinbestekoa 
bada ere, hori bezain ezinbestekoagoa da “hari eustea”. Zenbait lan 
merkatutan eskaintzaren eta eskariaren arteko banaketa desorekatua den 
arren (kasuan kasuko ekonomiaren, industriaren eta geografiaren arabera), 
deigarria da goranzko joera bat, 2020-2021 pandemiaren ondoren 
nabarmen azaleratu dena: egungo langileek “kalitatea” eta helburu jakinak 
bilatzen dituzte. Deigarria da Estatu Batuetan —iturri fidagarrien arabera 
(Mckinsey, Rand...)— gertatzen ari dena: langileen erdiek diote lanez 
aldatu nahi dutela zeren eta haiei enplegua ematen dietenek ez diete 
konfiantzarik ematen etorkizunera begira, ez dute garapen pertsonalerako 
egiazko itxaropenik, ez dute aitortzarik sumatzen (ez beren baitan eta ez 
adiskideei eta familiakoei igortzen dieten irudian), ez dute behar besteko 
aisialdirik eta, batik bat, ez dute uste zintzoa denik planeta salbatzeko, 
gizarteko arazoak konpontzeko eta komunitatearekin konprometitzeko 
dagoen estrategia.

Jasotako inkestak eta iritziak ikusita, birpentsatzekoa da 
enplegagarritasunaren irismena eta edukia.

Hala, abian diren apustu estrategikoek eta ikus daitezkeen megajoerek 
dagoeneko aipatu diren ekonomia berrien inguruko zenbait industria 
seinalatzen dituzte, aukera zabal-zabalak ematen dituztenak eta hazkunde 
olatu ikusgarriak dituztenak, zeinak behar bezala identifikatuz gero enplegua 
sortzeko bidea emango baitute etorkizuneko belaunaldientzat.

Enplegu horrek biztanleriaren eskariak aseko ditu eta aurrekontu publikoak 
finantzatuko ditu, ongizate estatu berrituari eutsiko diotenak eta herritarrei 
erosotasuna ekarriko dietenak.

Enpleguaren etorkizuna: enpresaren rol berriak eta enpresa-gizartea helburu 
bateragarriak

Badu jadanik hamabi urte Michael E. Porterren eta Mark Kramerren aurreneko 
proposamenenetatik —pentsamendu linea berri baten sustatzaileak berak— 
enpresa-gizartea Balio Partekatuaren (Shared Value) mugimendua sortu zela44. 
Gaur egun, mundu osoan zabalduta dago, eta gero eta indar handiagoa hartzen 
ari da. Xedea benetakoa da, eta funtsezko pieza da balioa elkarrekin sortzeko 
estrategietan (ez enpresa etekina lortu ondorengo banaketa gehigarri gisa, baizik 
eta diseinuan, formulazioan eta inplementazioan funtsezko eta ezinbesteko 
gidari gisa). Mugimenduak agerian utzi du erronkarekin konprometitutako lider 
sail baten benetako konpromisoa: Munduko ekonomiaren buru diren enpresa 
handiak, GKEak, (gobernu eta herrialde askok baino) baliabide eta aktibo 
gehiago dituzten fundazioak (iritzi sortzaile direnak)... Proiektu jakinekin 
konprometitzen dira, “egunez egun bidea eginez, paradigma berri bat eraikiz”. 
Mugimendu zabala, gizartearen erronka globalean jokatu beharreko rol 
berrietan birpentsatuz eta konprometituz doazen ekimen ugarirekin eragina 
eta elkarrekintza duena. Michael E. Porterrek lehen urratsetan adierazi bazuen 
(inflexio-puntu gisa), inbertitzaile handiak eta finantzario globalak konbentzitu 

43 Shared Value Initiative. Nola sorrarazi balioa enpresek eta gizarteak elkarrekin



-165-Bilbao-Bizkaia-Basque Country

behar zirela balio —baita berentzat ere— partekatuko estrategia eta xedea duten 
enpresetan inbertitzearen balioaz. 2014an, txosten apurtzaile batean, “How 
Banks profit by rethinking their purpose” (“Nola egin bankua errentagarri haren 
xedea birpentsatuz”), puntako zenbait bankuren partaidetzarekin, estrategiak 
birpentsatu zituzten eta eraldaketa estrategikorako hainbat agertoki proposatu 
zituzten, banka eta inbertsioa berrasmatzeko eta enpresarekin eta gizartearekin 
duten erlazioa berrikusteko. Gaur, Black Rockek, “inbertsio globaleko banku” 
nagusiak, bere inbertsio iraunkorra proposatua du, eta honela dio bere apustu 
estrategikoaz: “Kontua da etorkizunean inbertitzea, eta gizadiaren erronkarik 
handienak ebazten dituzten enpresak (haztearen aldetik) hobeto kokatuta egon 
ahalko liratekeela aitortzea. Kontua da negozioa egiteko modu berriak sustatzea 
eta joera bat sorraraztea jendea eta erakundeak animatuko dituena elkarrekin 
sortzen ari garen etorkizunean inberti dezaten. Bere txostenean dioenez 
(“Sostenibilidad: El futuro de la inversión”), iraganean, enpresa/ekimen batean edo 
bestean inbertitzekotan BALIOA “baloreen” truk sakrifikatu beharra bazegoen, 
gaur egun ez da hori kasua. Gaur egun, eta, batez ere biharko egunean, enpresarik 
errentagarrienak izango dira beren xedearen harimutur bihurtuko dutenak balioa 
batera sorrarazteko estrategiak eta beren erantzuna —gizarteko, ingurumeneko eta 
gobernuko erronken bidez neurtua—. Gaur bankuak, bihar industria osoa.

Agian, urratsez urrats, ikus daitekeen errealitatearekiko mugimendu 
inkonformista geldiezin honekin, enpresen rola birpentsatzera garamatzaten 
erronka larriei aurre egiteko modua aurkituko dugu, gizartearekiko konpromiso 
propioa birdefinitzera garamatzatenak —orain arte ziurtzat joz enpresa-
erantzukizun korporatiboa bete dutela (“herritar juridiko” onaren aldetik), 
komunitateari laguntza ematen diotela alderdi puntualetan, gehienetan beren 
enpresa-interes zuzenetatik urrunduta, tokiko enplegua sorrarazten dutela, 
zerga eta gizarte arloan dituzten beharrizanak betetzen dituztela), gizarteko 
beharrak eta eskaerak negozio-ereduen iturri gisa jarrita, balio bereizia ematen 
dio konpromiso berriari.

Shared Valueren ustez, enpresak dira ongien prestatutako eragile ekonomikoa 
(beren aktiboengatik, antolaketagatik, management-agatik, talentuagatik eta 
gaitasunengatik) luzera begirako konpromiso lasai, eskalagarri eta kudeagarriak 
bermatzeko, errentagarriak izango direnak baterako sorkuntzaren balio 
berezia emateko orduan. GKEekin eta gobernuentzat diharduten mota 
guztietako erakundeekin eta beste enpresa batzuekin lankidetzan, negozio 
ereduak berbidera ditzake, eta ekimen eta enplegu berriak abiatu, formalak, 
kalitatezkoak balio erantsi hazkorrekoak, komunitateentzat behar bezain 
motibagarriak eta onargarriak, munduan barrena.

Shared Valueren oinarria da ez duela etekinik lortu nahi, eta, lortu ondoren, 
erabakitzen du nola eta zer proportziotan banatzen dituen komunitatearen 
artean, hura bere stakeholder-etakotzat hartuta, oro har “gizarte-harrera” 
erlatibo baten bila. Haren negozio-ereduak berriz diseinatzea da kontua, 
hasieratik, gizartearekin batera balioa sortzea pentsatuz. Haren metodologia 
berritzaile eta estrategikoak hiru eraldaketa ildo nagusi ditu:

1) Negozio eredua birpentsatzea gizarteko beharretatik eta eskarietatik 
abiatuta.

2) Jokatu beharreko rola birpentsatzea berak parte hartzen duen “n” balio 
kateetan barrena.
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3) Bere jarduera garatzen duen lurraldeetako “klusterrean” daukan promotore 
gaitasuna eta/edo partaidetza gaitasuna birpentsatzea.

Prozesu estrategiko hori, berez, ez da bakarrik balio erantsi handiagoaren 
sortzaile baizik eta aukera, negozio eta enplegu berrien identifikatzaile, 
promotore eta sortzaile. Bere apustu estrategikoa motor bat eta bakarra da 
enplegua sorrarazteko, ezaugarri berriak garatzeko, giza kapitala gaitzeko eta 
prestatzeko, gizarte-politikekin elkarreragiteko, erkidegoko aktiboak modu 
optimizatuan erabiltzeko eta bera parte den kluster osoarekin eta balio-
kateekin elkarreragiteko.

Gaur egun, ESG mugimenduak (ingurumen-, gizarte- eta gobernantza-
helburuak, emaitza ekonomikoetatik harago), “Stakeholder Capitalism” 
delakoak (kapitalismo berri baten gainean eraikitako enpresaritza berritua, 
gizartearen eta inplikatutako interes-talde guztien zerbitzura dagoena) eta 
pentsamendu korporatiboko adar, ekimen eta “eskola” kopuru amaigabe batek 
gizartearen zerbitzura jartzen dituzte xede eta helburu gorenak.

Era berean, enpresa eredu horiek gainditu egiten dute enpresa-langilea 
eta enpresa-gobernua gatazka bereizlea, eta elkarren arteko harremanak 
lankidetza-espazio berri batean txertatzen dituzte, zeina beharrezkoa baita 
partekatutako estrategiak behar bezala burutzeko.

Haren indarra eta luzera begira jokatzeko izaera tresna aparta da enplegua 
sortzeko orduan. Erauzte, finantza, segurtatze, agroindustria eta manufakturen 
industria-klusterrek eta eremu bakartuetan ari diren enpresa ororenek era 
esponentzialean handitu dute beren enplegatzaile rola eta konpromisoa. Eredu 
berriak baino gehiago, enplegu iraunkorra eta aurrerakundea sortzeko egiazko 
iturri, motor eta traktore dira eta izango dira, baita enpresa lider ere beren 
arloetan, beren ikuspegia eraldatzen baitoaz eta joko eremuak handitzen.

Gaur egun, era batera edo bestera, kontzeptuzko mugimendu eta garapen hori 
askotariko ekimenetan ikusten da munduan barrena soluzio berriak bilatuz ez 
bakarrik gizartea eta enpresen rola aldatzeko edo Gobernua-Enpresa-Gizartea 
harremanaren egiazko ereduak aldatzeko, baizik eta enpresa kontzeptua bera 
unitate ekonomiko integral gisa aldatzeko, zeinetan, kapitala, langileak eta 
stakeholder guztiak sentitzen baitira helburu beraren parte eta ez baitute 
ikusten beren burua interes kontrajarriak dituzten talde gisa. 

Enpleguaren etorkizuna: estrategia bateragarriak. Enplegurako konpromisoa

Baldin eta orain arte ikusi dugun bezala, ENPLEGUA SORTZEA 
LEHENTASUNEZKO HELBURUTZAT hartu behar bada, ezinbestekoa 
gertatuko da ad hoc ESTRATEGIA bati heltzea, ezinbestean martxan diren plan, 
programa, prozesu eta eragile instituzional oro puskatuko dituena. Enplegu 
gabezia eta horrek dakartzan finantza fluxuak “administratu” beharrean, 
bektore eta lerro eraldatzaileak eragin behar dira era disruptiboan eta aldi 
berean konstantean, enplegu gehiago eta hobea sorraraziz, kalitatezkoa 
eta segurua, balio erantsikoa, gehiago lerrokatua egongo dena enplegatuen 
kualifikazioarekin, enplegatzailearekin eta ehun ekonomikoarekin eta oinarri 
sozialarekin, eta hori arintasun-malgutasun dinamika berri baten esparruan 
egin behar da; egokitzeko gaitasuna izan behar du gure ehun ekonomiko 
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eta sozialaren egiazko baldintzatzaileetara. Enpleguari begirako egiazko 
konpromiso bat eraikitzea da kontua.

Estrategia “lehiakor” hori talentu bila dabilen mundu oso baten gisa islatuko 
da mundu osoan barrena, eta hor funtsezkoa gertatuko da publiko-pribatuaren 
indar berritzaile eta kolaboratzailea. Alde bakoitza bere rol estrategikoan eta 
guztiak esparru partekatu batean.

Konpromiso estrategikoa eramatekotan, elkarri loturiko eta kohesionatutako 
norabide sinergiko ugaritan jardun beharra dago, Administrazio Publiko 
guztien inplikazioarekin, hezkuntza erakundeekin maila guztietan eta eragile 
ekonomiko eta sozial guztiekin. Balioan jarri badugu jarduera ekonomikoaren 
klusterizazioa “industria, sektore eta diziplina askotarikoen osagarritasun” 
berri batean, horrekin batera, eredu-kontzeptua baliagarria da desio den 
horren lorpen konbergentean giltzarrizko iturria litzatekeen horretarako. 
Enplegu-politika bera klusterizatzea eta orobat klusterizatzea enplegu-
garapen sozial eta komunitarioen espazioak, enplegua/prestakuntza eremu 
dinamiko zabala, enplegurako industria politika, azpiegitura politika eta 
haren enplegagarritasun neurgarri eta kontrolatua, enplegurako aukera 
eta politika teknologikoak (bereziki kontuan hartuta IKTak eta teknologia 
esponentzialak), turismo, ostalaritza, merkataritza, aisialdi eta zerbitzuen 
arloko enplegagarritasuna beste era batera bideratzea, lan-harremanak eta 
negoziazio kolektiboa enpleguaren zerbitzura, eta kalitatezko enplegua 
lortzen lagunduko duen Administrazio Publikoaren ezinbesteko erreforma 
Erdi Aroko gizarte batean. Datozen urteetan, hain esanguratsua den OSASUNA 
balioan jarrita, aintzat hartu beharko da bera, baita, bereziki, aberastasun eta 
enplegu iturri gisa, biztanleriaren osasunerako oinarrizko balio izateaz gain.

Era horretako estrategia batek finantzabidearen (publikoa, pribatua, belaunaldi 
artekoa), zerga sistemaren eta pizgarrien lehentasunezko dinamika behar 
du, orobat azpiegituren berrikuntza bizkorra eta aurreratua enpleguaren 
zerbitzura, baita kudeaketa zerbitzu eraginkorrak eta unean unekoak ere.

Azkenik, estrategia horretan, plataforma eta egitura eraginkor berriak beharko 
dira, eskualdekatuak eta/edo lurraldez lurralde egokituak, eskari-eskaintza 
fokuei erantzun espezifikoa emateko.

Tresna guztien mugimendu integratzaile oso bat eta enplegua sorrarazteko 
gaitasuna duten espazioak.
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5.2.5. Pentsamendu eta eredu ekonomiko berria?

Milaka lagunek, gero eta indar handiagoz azken urteetan, gehiago edo gutxiago, 
pentsamendu eta eredu ekonomiko berri baterantz joatea aldezten dute.

Desparekotasun gero eta handiagoa eta desafekzio-maila handia ikusita, zalantzan 
jartzekoa da nolako ekitate eskasa eta desproportzio handia dakarten ez bakarrik 
hazkunde ereduen, globalizazio ereduen, era askotako kapitalismoen eta eredu 
estatalista gaindituen onurek gerraosteko merkatu ekonomia sozialean eta ekimen 
ugari alde batera utzi dira, indar handiagoarekin edo txikiagoarekin, aurrerakunde 
inklusiboko ereduetarantz egiteko, abiaburu eta helburu hartuta stakeholder-ak eta/
edo interes unitateak, zalantzan jarriz hazkundea etorkizuneko aberastasun banaketan 
ezinbesteko abiapuntutzat hartu beharra. Ez dira gutxi, ezta ere, sozialdemokrazia 
benetan eraginkorra izan ote den eta bere funtzioa bete ote duen zalantzan jartzen 
dutenak; izan ere, bazirudien ongi gainditua zuela izandako lorpenei esker, nolabait 
elkar hartuta merkatu ekonomia sozialaren praktikak eta “munduan zehar aplikatu 
eta hedatutako eredu edo politikak, eta horrek kontzeptu eta proiektu berriak kokatu 
zituela ordena sozioekonomikoaren bihotzean.

Oinarri horren gainean, ñabarduraz betetako orotariko mugimenduek, ez bakarrik 
ideologikoek eta/edo norberaren posiziotik abiatutakoek, taula gainean jartzen dituzte 
era askotako aukerak eta bideak, nahiz eta ez dagoen inor statu quo-an kokatzen 
duenik. Ondorioz, aldaketa ugari izango dira datozen urteetan, eta horiek pentsamendu 
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• Etxebizitza, Garapen eta 
Azpiegitura politika

• Ekintzailetza politika

• Aurrekontu politika

• Lan Harremanen politika

• Osasun politika

• Negoziazio kolektiboa

Efizientzia eta 
Eraldaketa 
handiagoak

• > Lurralde eta Hiri 
estrategia

• Osasuna eta teknologia. 
Ongizatea

• Energia eta 
Iraunkortasuna

• Turismoa

• Zerbitzu Aurreratuak

• Enplegu sistema 
publikoa

• Enplegu gehiago eta 
hobea

• Kalitate eta segurtasun 
handiagoak enpleguan

• Enplegu banaketa 
handiagoa eta hobea

• Enplegu dinamika 
handiagoa eta hobea 
(Eskaintza Eskaria)

• Sail, Agentzia, Sozietate 
Publiko guzti-guztiak

• Enpresa guzti-guztiak 
(txikiak, ertainak, mikroak, 
autonomoak... )

• Hezkuntza erakunde

• guzti-guztiak

• Gizarte erakunde eta irabazi 
asmorik gabeko erakunde 
guzti-guztiak

• > Gizarte eragile eta eragile 
ekonomiko guztiak

• Zerga politika propioa

• Finantza sistema propioa

• Enplegurako azpiegitura
Iturria: Jon Azua-Enovatinglab.
“Si el objetivo vector fuera la creación de Empleo” OIT-Costa Rica. Motores de crecimiento 2019

JARDUKETEN ETA EDUKIEN ESKEMA BAT
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gailen berri bat eratuko dute. Hala berean, horrek funtsezko aldaketak sorraraziko ditu 
nazioarteko erakundeetan, politika publikoetan, gobernu politiketan, jarreretan eta 
portaeretan, eragile ekonomiko eta sozialen roletan. Eta, ondorioz, lider eta zuzendari 
belaunaldi berriak etorriko dira, konpromiso parte hartzaile berriak, inbertsiogile, 
finantzari, politikari eta sindiko berriak. Aldi berean, gogoeta geoekonomiko eta 
geopolitiko berriek aurretik zeuden mapak berregituratuko dituzte. Pausorik pauso, 
pentsamendu bakarraren jarraitzaileen usteak desagertuz joango dira, eta horrekin 
batera, “beti alternatiba bat dagoela” ez aintzatesteko aitzakiak.

Datozen garaietan, oinarrizko abiapuntuetatik harago, foro geopolitikoetatik 
proposatzen diren erronka eta proiektu eraldatzaileek argi eta garbi adierazten dute 
aldaketak etorriko direla ezinbestean teknologia-gaitasunarekiko elkarrekintzetan, 
adimen artifizialaren erabileran eta kontrolean (edo jabetzan) eta horiek garatzeko 
oinarrietan, lankidetza-eragile anitzen mailan, nazioarteko merkataritzako gatazketan 
eta/edo itunetan, eta “merkataritza digitalean” edo “trantsizio berde” handinahi eta 
desiragarrian, zeinak, ekidin nahi bada ere, desberdintasuna, irabazleak eta galtzaileak 
(aldi baterakoak gutxienez) sorraraziko baititu eta erradikaltasun disruptiboko maila 
handiagoko eta txikiagoko eredu alternatiboak konbinatuko baititu.

Itxura guztien arabera, badirudi gizartearen zerbitzura dagoen balioen ekonomia 
baten orientazio ildoak, ekonomia bidezkoago batek, pentsamendu ekonomiko 
berriaren korronte orokortuari (aldi berean, askotarikoari) buruzko batek, SARS-CoV-2 
berriak ere eraginda —eta izan duen inpaktu oraindik ezezagunak eta (prebentziorako, 
ekintzarako eta aurrekoen eredu disruptiboetarako) irtenbide berrien bilaketak—, 
gizarte-kontratuen birdefinizio ezin saihestezinagoak, kontratu sozialen ezinbesteko 
birdefinizioak, etortzeagatiko susperraldi ekonomiko (desorekatu)ak eta “gaur modan 
dagoen” erresilientzia eskemen bidezko aspirazioak eta enplegagarritasunaren 
kontzeptu gero eta eztabaidatsuagoak —zeina babes, prebentzio eta gizarte-
segurantzako sistemen berrikuspen sakonarekin lanaren etorkizuna izango baita— 
aldaketa bat sorraraziko duela orain arte inoiz ikusi gabekoa.

Pentsamendu ekonomikoaren “iraultza” oso bat politika, gizartea, haren nodoak eta 
gobernu mailak eta demokrazia bera ukituko dituena. Hala, pentsamendu eta praktika 
horiek berritu egin beharko dira zenbait ezaugarriren inguruan: etikaren balioa, 
hirugarrenenganako konfiantza eta, bereziki, gobernarienganako konfiantza, bere 
hautu kritiko eta (batez ere) eraikitzailea, non “jarraipen eta onarpen demokratikoa” 
—giza duintasunak indarturik—, botere digital eta teknologikora lekualdatuko den, eta, 
beste ezeren gainetik, guztion ongia.

Irakiten ari den esparru izugarri zabala. Bide eta ibilbide egoki bat hautatzeak 
diferentzia egingo du.

Nolanahi dela ere, ezin dugu albora utzi errealitatea: denborak etorri ahala, behar eta 
erabaki askotarikoak hartu behar dituzte estamentuek, norbanakoek eta kolektiboek. 
Eta horrek makroekonomiari eta adierazle globalei lotzen zaizkien “ohiko” zuzentarau 
“homogeneoak” itzuriko ditu, orobat gobernantzaren goi egiturei eta pentsamendu 
bakarrarenari lotzen zaizkienak ere, zeinak gaur egun balio diferentzial urriko politika 
eta plan transbertsalak menderatzen baitituzte haiek aplikatu eta partekatu behar 
dituztenentzat eta, kasuan kasu, haietatik etekinak atera behar dituztenentzat. 
Gizarteen benetako eraldaketak, balioen inguruko politika eta proposamen 
bereizgarriak egiteko konpromisoa hartzen dutenek eta aldaketa ekarriko duten 
benetako eta elkartasunezko ahalegin pertsonal eta kolektiboek soilik behartuko 
dute muga gotortuak haustera eta legitimitate demokratikoa eta erabakimena 
dutenen hurbileko kontrola bultzatzera.
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Pentsamendu eta ekintza mikroekonomikoa funtsezkoa da gauzak egiaz eraldatzeko.

Errealitate zorrotz, konplexu eta askotariko honi heltzen ez zaion bitartean (errealitate 
indibidualizatu bezain espezializatu honi), non borondatezko lankidetza prozesu eta 
espazioak sortuko baitira eta esparru eta funtzionamendu-arau propioak izango 
baititu, baita erabaki arin eta berehalakoak ere, horri guztiari heltzen ez badiogu, 
beste behin urrunduko gara hari dagokion eraldaketatik.

Aurrerago ikusiko dugun bezala, kontua da esku hartze eremu jakinak hautatzea, 
desiratutako etorkizun ezberdin horretara iristeko lehenespenak egitea jakinda nolako 
zailtasunak dakartzan aldaketa horrek.

Orain egin behar da eraldaketa ildo horien alde, nahiz eta, gaur, balirudiken ezinezkoa 
eta ez aholkatzeko modukoa dela ikusita egitura eroso gehiegiak espero izatekoa den 
erresistentzia jarriko duela.

Pentsamendu sozioekonomiko berria “pentsamendu” baino askoz gehiago izango al da eta 
desio den aldaketa sustatuko al du?

Denik ere, nahikoa litzateke espero diren aldaketen handitasunaz dakiten iturrietako 
edozeinetara jotzea, eta berehala konturatuko ginateke gaur egungo errezetek (edo 
iraganekoek), eta arriskuak hartzeko uzkur diren jarduera erosoei eusteak ez digutela 
etorkizuneko erronketan erantzunik ekarriko. 

Hala, orain arte egindako ibilbideak modua ematen du gaurtik 2050era espero diren 
aldaketak identifikatzeko; batik bat inpaktu matrize batean ikusteko nola eragingo 
duen batetik lurralde bereizgarrietan (Bizkaia 2050 berriz definitzeko gida), haien 
ekonomian (gure aukera eta espezializazio nitxoak) eta garapen inklusibo baten 
sorreran izango duen eragina (gure apustu publiko-pribatu solidarioak). Ardatz 
horren aurrez aurre jarri behar da, eraldatzeko inpaktu gaitasunaren arabera, geure 
kokapenetik, baldintzetatik eta posibilitateen kalkuluetatik, 2050eko Bizkaian nola 
eragin dezakeen.

Begirada laster bat ikusiko ditugun eraldaketa eremu nagusiei, zeinak modu batera 
eta bestera behartzen baitute haietan bizitza osoan uneoro esku hartzera gu gauden 
jardun eremu (guzti)etatik eta ardura eremu aktibo nahiz pasiboetatik.

Ikusi grafikoa liburuarekin batera doan koadernotxoaren 11 orrialdean
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6 2050erako gure bidaia

Orain arte esanguratsutzat jotzen ditugun elementu kritikoen ibilbide bat egin 
dugu, ikusteko nola planteatu behar dugun etorkizuna luzera begira, erabateko 
ezjakintasun posizio batetik eta une batean eta aldi berean sentsazioa izanik 
etorkizun hori konplexua eta erronkaz betea etorriko dela pandemia larri 
honetatik aterako garen unean. Kontuan izanik askok “esperantza ostua” 
aipatzen dutela (batik bat gazteriak, iragan historikoan aurreko belaunaldiek 
eta arbasoek izan dituzten une larrietatik kanpo balego bezala; eta baita beste 
batzuek ere, horrek eraman baititu premiazko berrikuntzak eta orotariko 
eredu ekonomiko berriak aldarrikatzera eta ongizate estatua, espazio eta 
ondasun publikoak eta erakundeen rola (“agintariena” eta lidergoena) beste 
modu batean ulertzera, narriadura eta desafekzio demokratikoko giro orokor 
batean murgilduta). Ikuspegi orokorra —kasu askotan egiazkoa dena— zein 
den ikusita, hau da, berreskura ez daitekeen pobretze betean gaudela eta 
elkartasunik erakusten ez duen indibidualismo kezkagarri baterantz goazela, 
balantza desorekatu batean non “eskubide” mota oro aldarrikatzen baita 
eta obligazioak eta betebeharrak gutxienekoak edo ezerezak diren, horrek 
atsekabea transmititzen du erronka handiko etorkizun ezjakin hori gero eta 
konplexuagoa baitator eta ikusten diren joerek gizarte gisa eman beharreko 
erantzuna baldintzatuko baitute. Gauzak horrela, guztiz baztertzen dugu 
konfiantza eta sinesgarritasuna eragin nahi duen ikuspegirik edo “arrakasta” 
ekarriko duen agertokirik.

Mundu baikorra irudikatu nahi izan dut, aukerez beterikoa. Ez naiz borondate 
itsutik partitzen, baizik eta abiaburuko analisi eta diagnostikotik, beste garai 
batzuetan egindakoetatik. Garai horiek orobat izan baitira konplexuak eta 
erronkaz beteak eta gure gizarteak jakin izan baitu esku hartu eta gainditzen, 
indarguneak eratzen eta datozen garaietarako zimentarriak ipintzen. Espero 
izatekoak diren zentzuzko aldaketen analisia egin nahi izan dugu, berebat 
guregan izan dezakeen inpaktua, etorkizuneko erronkei eta plan exekutagarriei 
heltzeko asmoz. Gure espazio txikiari eta lurraldeari erreparatu nahi izan 
diot munduaren testuinguruan, begia beti jarrita gure aurretik daudenengan, 
ikasten saiatuz, espazio bereiziak eta aldi berean partekagarriak batzen 
saiatuz, haiekin kooperatuz eta koprotagonismo sinergikoz eta elkarrenganako 
onurarekin jardunez. Ibilbide honetan, iritzi kritikoak entzun nahi izan ditut, 
alarmak eta argi gorriak esploratu ditut, eta saiatu naiz “zabalean pentsatzen”, 
alboratuz zer gerta litekeen jarrera pasibo bat hartuta, eta mundu desiragarri 
bat eraikitzeko eginahalak egingo ditugula emantzat jota, eta eskarmentua duen 
jendearengana jo dut, herrialdea eta mundua ezagutzen dutenengana, bere 
bizi proiektuekin eta ardura profesionalekin konprometituta daudenengana.

Eta hementxe gaude! Bidaia betean 2050erantz, geltoki eta etapa askotatik 
igaroz, hirugarrenekin harremanak eratuz, ikasiz eta ilusioak eta zailtasunak 
partekatuz, behar diren bide zail guztietan barrena joateko prest, konpromiso 
pertsonaletik, intergenerazionaletik, besteengan pentsatuz... eta, zergatik ez?, 
baita geure buruengan ere. 

Bidaia “giltzarrizkoak diren elementu nagusiekin” osatu dugu, eta horien 
gainean jarriko ditugu gure ahaleginak; hala, gure lehenespenak aurreratu 
ditugu alde aurreko ibilbide batekin, emaitza espezifiko baterantz. Helmuga 
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desiragarrirantz garamatzaten gorabehera kritikootatik oinez pasatzea. Gauzak 
horrela, beti zaila izan ohi den lurralde-espazio konprometigarri horretara 
hurreratu nahi izan dut sakontasun handiagoz; izan ere, “edukitzaile fisiko 
klasiko” bat bezala ez kontzebitzeak, zalantzarik gabe, susmoak, beldurrak, 
kontrako jarrerak bezala piztuko baititu (jakina) atxikimenduak eta gogoa. 
Lurralde-espazio horren gainean eraiki behar dira bidaia ahalbidetuko duten 
indargune berriak.

“Aldeko olatuak” hartuz nabigatzea da kontua, horrek modua emango baitigu 
arriskuak gainditu eta optimizatzeko bide itxaropengarri baterantz, azken 
geltokira heltzeko prozesuak daukan “zaporea eta magia” ulertuta. Eska 
daitezkeen ahalegin eraldatzaileak laburbilduko ditugu betiere era eta irismen 
askotariko sareak eta aliantzak eratzeak eta horiekin kolaboratzeak eskatzen 
duen ariketa konplexuaren eskutik; bide horretan, ezinbestean erreparatuko 
diogu talentuari, eta, jakina, emozioaren eta konplize den konpromiso zabalaren 
indarra jarri beharko dira etorkizun desiragarriaren fokuan.

Planteatzen dugun xedea bete nahi izatekotan eta betetzera iristekotan, 
gobernantza birdiseinatu beharko da, eragileen barnean eta eraileen artean 
tresna eta esparru berriak ezarriz, beren rolekin eta interes partikular 
zilegiekin, gurearekiko kohesio eta “eskuzabaltasun sortzailean”. Horrela 
bakarrik indartuko dugu egiazko gizarte bat guztion onurarako.

Prozesu luze honetan guztian, ezinbestean hartu behar dugu ikuspegi orokor 
bat gaur egun zati gehiegitan banatua dagoen hori nodoz nodo batzeko eta 
sareak, eginahalak eta emaitzak ehuntzeko eta egingarri bihurtzeko.

Modu horretan, ia oharkabean konturatuko gara bidaia luze honetan norainoko 
bidea egingo dugun ibilaldiaren amaierara arrakastaz heltzeko.

Hona hemen 2050era egingo dugun bidaia, ibilbide zirraragarri honetan.
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6.1. Gure gidari izango diren elementu kritiko nagusiak

Gogora ditzagun liburu honetan dagoeneko nabarmendu eta esploratu ditugun 
puntu kritikoak.

Ibilbidearen hasieran proposatu dugun “ikuspegi integralaren” “gune 
konektoreetan” kontzentratu dugu gure ahalegin fokalizatua. Jada lehenengo 
kapituluan, 2050eko Bilboko Merkataritza Ganberako presidentearen bidaia 
simulatu dugu ganbera barnean, eta “nodo konektoreak” ikusi ditugu, 2050eko 
Bizkaia erakutsi dizkigutenak ikusitako eskari, desafio, errealitate eta xedeei 
erantzunez. Atal honetan, esku hartu beharreko sei gune kritiko nabarmentzen 
ditugu, dagoeneko iragarri duguna aintzat hartuta: amaiera geltokia ez da 
“zerutik etorriko bat-batean”, ordu bitarte egindako lan handiaren emaitza 
izango da.

Desio den ikuspegiranzko zubia nodoz nodo eratzeko, puntu kritiko batzuk 
gainditu beharra zegoen:

• Eraldaketa ariketa ugari eta/edo mapak berriz diseinatu eta irudikatu; 
eraldaketa horiek ordura arteko paradigmak hausten dituzte, konfort barrera 
eta statu quo-a puskatzen eta gaindiezinak ziruditen trabak gainditzen, 
“aldeko olatuen” gainean nabigatuta eta konturatuta nolako “magia” duen 
abiaburuko desioaren eta errealitatearen arteko prozesuak.

• Sareak, aliantza estrategikoak, koopetitiboak eta kolaboratiboak ehundu.

• Une bakoitzak eskatzen duen talentua sorrarazi, erakarri eta atxiki; 
konpromisoari eta xedeari lotzen diogun emozioari energia berria eman.

• Gure gobernantzari eta eredu ekonomiko, enpresarial eta sozialei ikusmoldea 
aldatu. Gure bidaia, eskari eta posibilitateetara egokitutako esparru 
normatibo eta instituzionalaz hornitu.

• Etorkizuneko gizartea indartu, guztion ongiari dagozkion balioen inguruan.

• Mugarik ez duen espazio “likido” berri eta ireki bat birpentsatu eta ikusmoldea 
aldatu, eta hartan 2050eko Bizkaia antzeman.

Horiek dira gure puntu kritikoak, datozen orrietan gidatuko gaituztenak. 
Diagnostikatutako gaitasunetatik eta puntu gorrietatik atera ditugun analisien 
ondorio dira; horretarako, joerak eta bistatu daitezkeen aldaketak kontrastatu 
ditugu, eta “oinarrizko lerro estrategikoak” finkatu gure etorkizun desiratua 
horren gainean eraikitzeko; hala, balio proposamen bereizgarri bakarrean 
sintetizatu dugu, barrurantz eta kanporantz, hura lortzen lagunduko diguten 
konplizitateak bilatzeko. Elementu kritikoak, liburu honen eskema gidarian 
zedarrituak, segidako argumentu koherentzia maximoa bilatzeko.
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Maila, intentsitate eta denbora desberdineko lehentasunak, une bakoitzean 
zuzenean eragiteko izan dezakegun gaitasunak baldintzatuak. Espazio bereiziak 
non sistemako eragile askotarikook hein handiagoan edo txikiagoan erantzukizun 
zuzena dugun baina elkarrekin jarduteko obligazioa/eskaria.

Mundua, gu geu ere bai (Bizkaia 2050), paradigma berrietarantz goaz irtenbide 
berrien bila. Denok birformulatu nahi ditugu gure estrategiak eta helmugak, eta 
denok gaude erronka askotarikoei aurre egin beharrean. “Lurralde” oro berezia da, 
eta balio proposizio orok berezia izan behar du.

IKUSPEGI INTEGRAL BATEN NODO KONEKTOREAK

Bizkaia 2050ean
“Desiratutako ikuspena”

Trantsizioan den gizartea

Gure bidaia 2050erantz

BIZKAIA 2050

Abiaburura itzultzea. 
Agertoki desiragarri eta 
posible bat eraikitzea 

2021etik
…bidean eskari eta erronka katalogo 
zabalarekin.

...ikus daitezkeen megajoeren argitan eta 
gure etorkizunean izan dezakeen inpaktua

Abiatutako bidaia luzean egina  
izango duguna laburbiltzen

…eta gure ibilbidea gidatuko duten 
elementu kritiko nagusiak.

• Ibilbide arrakastatsua 2020ra arte.

• Pandemiaren crash-a.

• Aldi baterako ezustekoa baino zerbait 
gehiago.

• Agenda, berriz bisitatzeko hazkuntza 
eta garapen inklusiborako eredu eta 
jarrera berriak.

• Premiazkoa den horretatik epe luzeko 
egoera desiragarri baterantz (2050).

• Prozesuaren magia aldeko olatuen gainean nabigatzen, arriskuak arintzen eta aukerak 
optimizatzen.

• Gure “Eraldaketa Mapa” nagusiak berriz diseinatu, bultzatu eta irudikatzen.

• Sareak eta aliantza estrategiko kolaboratzaileak ehuntzen.

• Behar den talentua eta konpromisoari eta xede desiratuei lotzen zaien emozioa sorrarazten.

• Gure gobernantzari, haren tresnei eta gure eredu sozial, enpresarial, ekonomiko, instituzional 
eta akademikoari ikusmoldea aldatzen.

• Egiazko GIZARTEA eta guztion ongia indartzen.

• Espazio berriaren ikusmoldea aldatzen: BIZKAIA 2050

1

2

5

3

4
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6.2. 2050 ikuspegia ber-irudikatuz

Nahiz eta, ziurgabetasuna dela eta, dauzkagun alarmak eta argi gorriak areagotu 
egiten diren eta egoera desiragarri bat lortzeko oztopo eta zailtasunen intentsitateaz 
ohartarazten diguten (neurri handian desatsegina eta pairatzen dugunetik 
bestelakoa), etorkizun kartsu bat irudikatzekotan (energia kolektiboz betea eta 
bizi proiektu profesional askiesgarri baten motibatzailea), ahalegin, borondate eta 
dedikazio partekatuko kate bat behar da, konbentzituta baikaude alternatiba gisa 
eskaintzen dituen ontasunez eta onurez.

Funtsezkoa bada ere espazio arrakastatsu hori bisionatzea eta gure pausoak eta 
geltokia berriz irudikatzea, are eta funtsezkoagoa da hura posible egitea. Horixe 
bera da estrategia ororen izatasuna: “Irudikaezina den hori irudikatzea eta posible 
bihurtzea”.

Hemen irudikatzen dugun 2050eko ikuspena zortzi elementuren bitartez 
eraikitzen da, giltzarrizkoak diren zortzi pausoren bitartez; pauso horiek elkarrekin 
behar bezala lotuko bagenitu eta denon artean egindako apustu baten “zerbitzura” 
jarriko bagenitu, aurreikusitako helburua erdietsia genuke, hura oso egiten duten 
hiru ataletan banatzen direla ulertuz:

1. Baliozko proposamen bakar batez hornitzea.

2. “Lurralde-espazio berri” bat birpentsatu eta eratzea Bizkaia 2050en abaroan, 
hura bereizi ezin den muin bat balitz bezala ulertuta, Bilbo-Bizkaia-Basque Country, 
eta haren konektibitatea, munduan barrena, ezagutza, berrikuntza eta aurrerakunde 
plataforma sortzaileen arrasto batean.

3. Prozesuak berekin dakarren magiaz jabetzea, aukerak esploratzea, geure 
garapen ereduak berak birpentsatzea, teknologia humanismo inplizituaren 
zerbitzura jartzea, gure ongizate estatua, rolak, soslaiak eta portaerak berrasmatzea 
gobernantza berrirako eta ibilbide arrakastatsu bat antolatzeko.

6.2.1. Balio-proposamen bakarrerantz

Apustua handinahitsua da.

Ohartuta erronka handiak ditugula aurrean, gainditu beharreko barrerak, nolako 
gaitasunak eta mugak ditugun, nolako eragozpenak eta baldintzak datozen kanpotik 
—ez baitago gure esku horiek aldatzea eta ez baitirudi inondik ere gaitasunik izango 
dugunik horiek aldatzeko— eta (jakina) gizarteko eskariak eta desirak aldakorrak 
direla eta horrek beste bide batzuetatik eraman gaitzakeela, horretaz denaz ohartuta, 
agertoki bakarraren alde egitea, Bizkaia 2050 desiragarri bat definitzen duen honek 
egiten duen bezala, ez da hautu erraza. Ez da nahikoa etorkizun jakin bat desiratzea. 
Eta, are gutxiago, ez badago hura “ekartzeko” konpromiso aktiborik. Hori esanda, 
zein beste arrazoi hobe dago etorkizun desiragarri batera heltzeko, zein alternatiba 
dago noranzko jarraikor batek eramaten uzteari, gure borondatetik, itxaropenetatik 
eta bizimodutik at, emaitza ezjakin baterantz?

Liburu honetan, apustu ameslari bat dago, pesimismoaren argi gorriak gainditu eta 
itzaltzea eta oraingo zailtasunak eta etorkizunean azaldu daitezkeenak gainditzea. 
Ahalegindu gara horiek datu eta informazio bihurtzen eta horietatik erantzunak 
eta ekintza berritzaile erabakigarriak ateratzen aukeren prismatik behatuta, 
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erantzukizun sortzailez krisi bat bestearen atzetik pasatuta; saiatuko gara emaitza 
desiragarriak ekarriko dituzten esparruak eta tresna erraztaileak identifikatzen eta 
irakatsi, lagundu eta bultzatu ahal diguten guztien laguntza izaten eta denontzako 
modukoak diren gauzak lortzen. Guztion onerako izango den ikuspegi bat 
moldatzen, eraikitzekoa dagoen espazio berri batean, egunez egun.

Gauzak horrela, “baliozko proposamen bakarrerantz” bideratuko gara, proposamen 
propio baterantz, zeina desberdina izango baita beren diagnostiko, borondate 
eta apustu propioetatik beste hiri-eskualde-nazio batzuk sortu nahi dituztenekin 
alderatuta. Baliozko proposamen bat. Balioa gizartearentzat eta balio inklusiboa. 
Hori lortzeko inbertitutako baliabide guzti-guztien gaineko benetako balioa. 
Baliozko proposamen bat, munduan zehar gurekin lehiatzen ari diren eta ariko 
diren beste jokalari askorengandik modu positibo eta erlatiboan bereiziko gaituena. 
Beste horiek ere talentua erakarri eta atxiki nahi baitute, berena indartu, arrakasta-
fluxuak atzitu (inbertsioa, kapitala, enpresak, pentsioak, finantzaketa), gu baino 
baldintza hobeetan dauden hirugarrenekin konektatu, hemen aurkitzen ez duten 
hori eskaini... eta guk desio duguna hirugarrenekin ikasi eta partekatu...

2050eko Bizkairako baliozko proposamen hori formulatzeko, ezin da hutserantz 
jauzirik egin, ezin dugu ezinezko malkarretatik barrena ibili, baizik eta iragarritako 
bidea ezagutu eta “estrategiaren eskolatik” tira. Geure buruari galdetu beharko 
diogu zer izan daitekeen lehian bereiziko gaituena gizarte inklusibo baterako, gure 
oinarrizko espaziotik abiatuta. Gure ondaretik eta kokapenetik abiatu eta egiaz 
dituen aukera geoestrategikoak (indarguneak) esploratu, jarduera potentzialei zukua 
atera eta etorkizuneko esparru, enpresa eta ehun ekonomiko bihurtu, erakunde 
(akademiko, sozial eta administratibo) bihurtu, jarduera-lurraldea binomioa 
klusterizatu eta elkarrekin erlazionatu eta agente partikular bakoitzak eta gure hiri-
nazioak bete beharreko zeregina definitu, munduko testuinguruan zabalduta.

 Baliozko proposamen horrek aparteko indarguneak garatzea eskatzen du; beraz, 
“dauden ekosistema” deiturikoen gainean lan egin behar dugu, gainditu beharreko 
ahuleziak identifikatu eta “falta dena” erakarri edo garatu, ziurrenera (kanpotik) 
eskaintza osoa osatuz, betiere onenei begiratuz eta bila gabiltzan proposamen 
bereizgarriarekin bat datozen adierazle eta helburuei begiratuz. Indargune 
konbergente horiek, zalantzarik gabe, etorkizuneko arlo berriak eskatuko dituzte, 
eboluzionatu eta/edo sortu beharreko kluster berriak, horietan arrakastaz ibiltzeko 
gaitasun berriak.

Eta, jakina, ez ahaztu baizik eta indartu denboran zehar egiten ari garen apustuaren 
funtsezko elementu batzuk: gizarte honek abiapuntuan duen espazio bereizgarria, 
bere ekonomia-gizartea-ongizatea. Ez dago garapen ekonomikorik ez badago 
bere gizartearen zerbitzura. Gizarte-ongizate indartsu, hobetu eta aldakor batek 
izan behar du apustu ekonomikoaren lehentasun gorena, aldi berekoa. Baliozko 
proposamen honek ez du fokua hazkuntzan jartzen, giza garapen inklusiboan baizik. 
Hura da iparra. Horren ondoren, lehenetsi eta sekuentziatu beharra dago benetako 
garapen sozial eta ekonomikoranzko aurrerakada progresiboa, harro eta “eroso” 
sentiaraziko gaituen aurrerakada.

Aurreko kapituluetan jada espazio zabala eman diot denbora honetan gidatu gaituen 
lehiakortasunaren eta aurrerakunde inklusiboaren ereduari. Honaino iristeko 
jarraitu ditugun kontzeptu-esparruei eta zutabeei behatu diet; horrek etorkizunera 
koherentziaz mugitzen lagundu behar digu. Aipatutako lehiakortasunaren eta 
ongizatearen mugatzaile horietan ikasitako guztia funtsezkoa izan bada, are 
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funtsezkoagoa da, gaur egun, etorkizunerantz igarotzeko. Berrikusteak ez du 
esan nahi ez atzera botatzea, ez eta itsu-itsuan eredu berri baten bilaketan hastea 
ere, baizik eta berridaztea, funtsezko zutabeak txertatzea eta denborak edo gure 
jardunek eta jarrerek desitxuratu edo suntsitu dutena indartzea.

Erakunde sendoak behar ditugu, luzera begirako herri estrategia bat eraikitzeko gai 
direnak; haien gobernantza eraldatu behar dugu, eragile ekonomiko eta sozialekin 
konplizitateak sortu behar ditugu, eta stakeholder guztiak eta partzuergoaren rola 
errazten duten bitarteko erakundeak eta ezinbesteko aliantzak inplikatu behar 
ditugu etorkizun honi ekiteko. Intentsitate handiko diplomazia ekonomiko, politiko, 
kultural eta sozialeko ahalegina behar dugu, hemen aurreikusten den lurraldeari 
balioa eman behar diogu eta gizarte osoa mobilizatu eta lagundu behar dugu. 
Aterki horren azpian, eragile ekonomiko eta sozial guztiak behar ditugu, herrialde-
helburuekin lerrokatuta, bakoitzaren bidezko helburu eta apustu partikularretatik 
harago. Lerrokatze horrek ezin du inposatua izan, baizik eta egiazko sormenez eta 
partaidetzaz betetako harreman bat, balio bateratzailea eta partekatua emango 
duena guztion mesederako. Guztion ongiarekin konprometituta dauden enpresak, 
sindikatuak eta unibertsitateak behar ditugu. 

Funtsezkoa da behin eta berriz gogoraraztea zerk azaltzen duen herrialde-eskualde-
hiri baten lehiakortasuna. Ez dugu bat-batean ezer egin behar, ez dugu gurpila 
berrasmatu behar. Jardun gaitezen giltzarrizkoak diren elementu guztien gainean, 
eta, aldi berean, gaurkotu ditzagun kontzeptuak eta zabaldu une bakoitzak eskatzen 
dituen edukiak eta irismena, oinarri hartuta ezinbestekoa eta zilegizkoa den estrategia 
bat eta bakoitzaren rol berezia, eta aldi berean lan eta jarrera bateratzaileena, eta 
sinergikoena, emaitza partekagarrien eta desiragarrien zerbitzura.

Helburu eredugarri bati jarraitu behar diogu, berekin dakarren esplorazio konplexua 
erraztuko diguna. Horren esentzia ulertu beharrean gara, duen zentzua eta xedea 
partekatu. Gogora dezagun nolako mapa proposatu dugun, haren gainean eraikiko 
baitugu gure apustua.
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Mapa horrek gogoeta bat gehitzen die “lehiakortasuna elkartasunean” kontzeptu 
esparruei, gure Herrialde-Hiri-Nazio-Eskualdean landu dugun bezala, beste 
batzuek munduan barrena egin duten bezala, gure bereizgarritasuna bilatuz, 
pentsamendu eta gogoetak sakonean txertatuz geure buruari galdera berriak egiteko 
eta dauden eskariei irtenbiderik onenak bilatzeko. Erantzukizun mailak eta inpaktua 
sorrarazteko gaitasun mailak modua ematen digute lehentasunak fokalizatzeko.

Maila, intentsitate eta denbora desberdineko lehentasunak, une bakoitzean 
zuzenean eragiteko izan dezakegun gaitasunak baldintzatuak. Espazio bereiziak 
non sistemako eragile askotarikook hein handiagoan edo txikiagoan erantzukizun 
zuzena dugun baina elkarrekin jarduteko obligazioa/eskaria.

Mundua, gu geu ere bai (Bizkaia 2050), paradigma berrietarantz goaz irtenbide 
berrien bila. Denok birformulatu nahi ditugu gure estrategiak eta helmugak, eta denok 
gaude erronka askotarikoei aurre egin beharrean. Guztientzat berdinak irudi lukete. 
Baina egia bestelakoa da: eragin globala duen gai bat definitzen duen etiketaren 
atzean, bakoitzak (herrialde, eskualde, enpresa eta gobernu bakoitzak) aurkitu behar 
dugu zein den “nitxoa” edo eragin eremu jakina, nola eragingo digun gure baliozko 
proposamenaren arabera eta non fokalizatu gure indarguneen hazkundea eta 
aberastasuna, posible bihurtzeko. “Lurralde” oro da bakarra, baliozko proposamen 
orok bakarra behar du izan, helburu oro ez da errealista eta ez dago denen eskura. 

HAZKUNDE ETA GARAPENERAKO ESPARRU BAT

Ulertu, Konprometitu, Elkarrekin Sortu... 

Aliantza lehiakorrak 
EKONOMIA BERRIRAKO
“Enpresa, gobernu, 
eskualde berritzaileak” 

EKONOMI KRISIA 
MUNDUAN

EKONOMIA 
KLUSTERIZATU ETA 
GLOKARIZATU
“Prozesuaren magia”  

SHARED VALUE Enpresak  
eta gizarteak ELKARREKIN  
SORTZEA BALIOA

… Gizartearen arazo eta 
eskariak Ongizatearen eta 
Oparotasunaren iturri bihurtu

HAZKUNDE ETA GARAPEN INKLUSIBOAK

EMAITZA 
HANDIEKIN 
AMETS EGIN

BALIO 
PROPOSAMEN 
BAKARRA

EKINTZA PLANA 
(Inplementazioa)

Hori gauzatzeko 
EGITURA/
ANTOLAKETA/ 
BALIABIDEAK
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Berriz diogu Bizkaia 2050 espaziorako egiten dugun apustu estrategikoa oso 
zorrotza izango dela eta ahalegin berezia egin beharko dugula ibilbide konplexu 
horri heltzeko, zeinak lurralde berregituraketa batetik abiatuta bultzatu, indartu 
eta/edo birdefinitu beharreko lan ildoei heldu beharko baitie.

Abiatutako ibilbideak eskakizun hauek ditu:

a) “Oinarrizko eremua” berriz definitzea edo ikusmoldea aldatzea. Zein espazioz-
lurraldez dihardugu Bizkaia 2050erako espazio batean pentsatzen dugunean?

b) Berriz ere pentsatu eta definitzea nolako rola jokatuko dugun mundutartua dugun 
testuinguru honetan, jokalari oparoa, lehiakorra eta inklusiboa izateko asmoa 
baitugu, gure etorkizunaren protagonista.

c) Gure apustu estrategikoak berriz pentsatzea eta definitzea, eta gure ibilbidea 
haietan fokalizatzea gaur hasi eta 2050era bitartean. 

 

6.2.2. Bizkaia 2050 gune berria berrasmatuz: Oinarri/Xede lurraldea eta aztarna 
konektorea

“Konektibitaterako eta magnetismorako estrategiak. Hard azpiegitura” 
atalean aurreratu bezala, Bilbo-Bizkaia-Basque Country hiri-eskualdearen 
lehiakortasunerako elementu erabakigarriak deskribatu ditugunean, esku 
hartzeko bikaintasun klusterrak txertatuz, aukera-eremu desberdinak aintzat 
hartuz, estrategia konbergente, sinergiko eta partekatuen aldeko apustutik 
espazio hedatu bat sortuz, jada ohartarazi dugu lurraldeen kontzeptu, definizio 
eta muga tradizionalak hausteko beharra dagoela. Hala, “lurralde berrikuntza” ere 
bada proposatzen dugun 2050eko gizarte batean bizitzeko baldintzetako bat.

2050eko Bizkaiari buruz hitz egiteak, berez, determinismo eta posizionamendu 
ariketa konplexu bat dakar, hainbat prisma dituena, eta horien interpretazioak 
baldintzatu egin lezake etorkizunean desio den edozein agertoki.

Bilbo-Bizkaia-Basque Country gaur egun jada continuum zatiezina da, eta 
identitatea, zentzua, konpromisoa, historia eta etorkizuneko bokazioa dituen 
espazioa osatzen du. Eremu horrek modu aktiboan “hartzen eta bultzatzen” 
du ekonomiaren eta gizartearen garapen-eredurako eta haren konfigurazio 
geopolitiko, geoekonomiko eta politiko-administratiborako borondate, 
tresna, politika, erakunde eta faktore kritikoen jabekide, protagonistakide eta 
erabakitzaile den komunitatea. Nukleo hori zabal daiteke, intentsitate, inpaktu 
eta maila desberdinekin, hura indartzen duen espazio natural baterantz (eta 
bera, aldi berean, indartu egiten du txertatu beharreko alderdi bakoitzak), 
hainbat garaik, ekimenek (gutxi gorabehera partekagarriak), premiek eta alde 
biko edo alde anitzeko eskaerek (askotan kanpokoak edo eratorriak) esku-hartze 
koopetitiboak gomendatzen edo ekartzen dituzten heinean. Gaur, 2021ean, 
“espazio” horretaz zinez jarduteko eta nazioartekoekin konparatzeko, “Hiri-
eskualde” kontzeptuari egin behar zaio erreferentzia, izan “Bilbo-Euskadi”, 
“Bilbo-Bizkaia-Euskadi” nahiz “Euskal Hiria”44 eta izan, beste eskualde batzuetara 
luzatuz, Euskal Hiria, euskal euroeskualdea, Euskadi-Akitania Berria, Bilboko 
Korridorea-Bordele, Bilbo-Atlantikoa Mega Eskualdea, Euskadi-Basque 
Country. Etengabe eraikitzen eta birdefinitzen den espazioa, herritarren 
borondateak eta gizarteak berak erabakiko dutena demokratikoki, beren 
gogoen, konpromisoen eta borondate politikoaren arabera, beren gaitasunen 

44 Euskal Hiria. Euskal hiri-eskualdearen kontzeptua
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eta ahaleginen arabera, eta, jakina, beren apustuen eta ikuspegi estrategikoen 
arabera eta geure erabakiak jo eta baldintzatuko dituzten kanpoko aldaketen 
arabera. Ez da izango berez “gaizki edo ongi” sortua edo hirugarrenek inposatua. 
Guk nahi duguna eta egiteko prest gaudena izango da, eta ikusi beharko da hura 
eraikitzen nola asmatzen dugun, pausoz pauso, mundu eta xede tinkoz, zeinaren 
bueltan lerrokatuko baitira estrategiak, ekimenak eta ahalegin kolaboratibo eta 
solidarioa. 

Dela ideologiagatik, dela indarrean den administrazio-araudiaren indarragatik, 
dela estatistika ofizialaren pisuagatik, dela erregulazio- edo laguntza-
esparruagatik (finantzaketarena, aurrez definitutako jarduerarena) eta dela 
azpiegitura gehiago edo gutxiago garatzeagatik, ez da erraza aurrerapen-espazio 
berriak sortzea eta ehuntzea. Amestu dezagun espazio desiragarri bat eta egin 
dezagun posible.

Aztertu beharreko beste bide askoren artean, honaino iritsi gara, arrakastaz, 
erlatiboki, eta desio dugun garapena egituratzen eta bultzatzen duten 
azpiegiturak jorratu eta berritu behar ditugu, gaur egun dauden administrazio-
esparru boskoitzean oinarrituta (Europar Batasuna, Espainia, Frantzia, Nafarroa, 
Euskal Autonomia Erkidegoa-EUS). Horrez gain, ezin konta ahala interakzio 
ditugu bai ekimen pribatuekin, bai publikoekin, bai gobernuz kanpokoekin, horiek 
aurrera egiterik, lortzerik eta eraldatzeko aukerarik izan dezaten. Guztiak ere 
erreformetara eta/edo berrasmaketetara lotuak diren espazioak eta esparruak, 
martxan diren askotariko sentsibilitate, balorazio, borondate eta mugimenduak 
aintzat hartuta. Ehundaka plan eta ekimen ditugu, hein handiagoan edo 
txikiagoa zatikatuak edo sektorializatuak daudenak, eta horien gainean gure 
amets eraldatzaileak ezarri beharko ditugu egiazko ikuspegi integral baterantz, 
luzera begira, xede bulkatzaile batekin, jakinda prozesua konplexua dela.

Zalantzarik gabe, helmuga zera da, gizarte aldakorren eskariei erantzutea eta 
(prozesu baketsu eta demokratikoen bidez) eta batzuen eta besteen amaierako 
desioa piztea, zeinak beti egongo baitira baldintzatuak beste gainerako espazio 
guztien eboluzioagatik (izan berak dauden espazioak edo izan harremanak 
dituzten espazioak). Guztiek ere asmo handiak izango dituzte eta beren ibilbide 
propioak. Jakingo al dugu ibilbide bateragarriak uztartzen?

Lan honetako proposamenaren hasierako zentzuak Bizkaiko Badia berreskuratu 
nahi du abiapuntu gisa, Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazio 
Ganberaren jaiotzarekin eta izaerarekin estuki lotuta dagoena, orain mende 
batzuk jasotako izaera geoekonomiko eta geoestrategikoarekin, mapan duen 
kokapen naturalaren izaera bereizgarriarekin, historia indartsu, ireki, berritzaile 
eta berritzaile batekin, Bilboko Kontsulatuaren ahokadurarekin, munduan 
zehar elkarlanean jardunez, garapen sekuentzial eta naturala bultzatuz eta 
ondoz ondoko jarduera ekonomikoen bilakaerarekin eta haien eskakizunekin 
bat etorriz. Espazio natural hori berehala hedatu zen ipar-ekialderantz, Akitania 
Berriarekin, iparralderantz Britainia Handira Ipar Itsasoan barrena nabigatuz eta 
salduz, eta, bereziki, gaur egun Erresuma Batu gisa duen eta etorkizunean izango 
duen birkonfiguraziora (eta haren aurretiko eta haren ondoko pieza guztietara, 
zer ematen duen ikustekoa dagoen prozesu bizi batean). Ipar Amerikan Bizkaiko 
Badia (eta Labradorko luzapena) ahalbidetu zuen traktu historikoa ezagutzea 
eta gertaraztea. Gaur egungo konexioak eta etorkizuneko apustuaren oinarria. 
Munduan zehar sareen sare trinko bat ehuntzeko erreferentzia-puntua. (Bizkaiko 
badia - Historia, oraina eta etorkizuneko erreferentzia). Bere garaian egin zuen 
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bezala, apustu naturaletan hedatu beharko diren sareak, Hansako Hiri-Estatuen 
edo “Balticum Gunearen” konfederazioarekin batera, etorkizuneko apustua 
egiteko bide aski naturala. Ez dugu asmorik, inondik ere, begirada iraganera 
itzultzeko, baizik eta, jakina, pentsatu eta etorkizunaz hitz egiteko. Munduko 
“lurralde” guztiek nahi duten etorkizunaz, zeinak elementu diferentzialen 
irrikaz baitaude, nortasuna, jabetasuna, koherentzia eta kohesioa ematen duten 
historia-ikonoez gogoz, bizitza eta gizarte hobe baterako etorkizuneko pauso 
izan daitezen.

Guneen aliantza bateratu bat irudikatu behar ote dugu munduan barrena, zentzu 
“espaziala, territoriala” emateko gure Bizkaia 2050i? Gune multiespazial bat, 
nodoz osaturiko bat, oinarrizko lurralde bat ahalbidetuko duena, eta ezagutzaren, 
aurrerapenaren eta gizarte ongizatearen abangoardian egongo dena, non bertatik 
herritarrek beren buruaren eta bizi diren lurraren harrotasuna izango baitute, beren 
enpresek lehiakortasun solidarioa erakutsiko baitute, erakundeek konfiantza eta 
sinesgarritasuna, aukeren mundu bat, munduan erreferente izango dena, uneko 
liderrekin eta lehen mailako jokalariekin erlazionatuz? Egituratu ote dezakegu 
espazio bat non, demokraziaz erabakitzeko askatasunetik, herritarrek, enpresek eta 
eragile ekonomiko eta sozialek borondate baketsuz gobernantza esparru eta garapen 
eredu propioak ezarriko baitituzte, hirugarrenekin partekatuta, soberania bera eta 
protagonismoa partekatuta, estrategia lehiakorrak erabilita herritarren ongizate 
inklusiboaren zerbitzura? 

Hiri-eskualdeen mundua batean bizi gara gero eta planeta urbanoagoan eta gero 
eta behar handiagoak ditugu; era berean, landa mundua gero eta konektatuagoa, 
berritzaileagoa eta baitezpada espezializatuagoa dago. Gune horiek dira 
ekonomiaren motor berriak, eta globalizazio desorekatua eta baztertzailea 
zuzentzeko zeregina dute; klima aldaketa, gizarte desberdintasunak eta pobrezia 
borrokatzeko orduan lider nagusiak izateko potentziala dute. Iraganean, 
inperioek eta nazio-estatuek antolatzen zuten mundua, baina orain, etorkizunera 
begiratzen dugu, eta “super hiriek edo super lurraldeek” atondutako mundu bat 
ikusten dugu, nahiz eta berez efizienteak ez diren, arazo gehigarriak dituzten, 
bazterketa eta desgobernua; eta, gainera, indibidualismo eta ezaxolakeria gero 
eta handiagoak. Aldi berean, formaltasun handiagoz edo txikiagoz, esparru 
administratiboak berrasmatzen dituzte, zeinak, egoera bakoitzera egokigarri den 
terminologiara egokitzeaz gain, sailkapen erredukziozaleak gainditzen baitituzte, 
hala nola metropoli eremuak, eskualde korridoreak, megahiriak, eta abar, 
irudi luketenak tamainak egiten dituela bereizi, eta ez herritarrei eta enpresei 
erantzuteko gaitasunak; hala, “pribilegiorik” ez dutenak baztertzeko foro 
bihurtzen dira edo horrelako milioika pertsona pilatzeko zorigaitz mugagarria 
izaten dute. Gune horiek, erakarpen polo eta garapenaren lider izan beharrean, 
arazoak pilatzen dituzte, hala nola bazterkeria, desberdinkeria, efizientziarik eza, 
azpiegitura eta zerbitzu gainkostuak, kudeaketa eta gobernantza eskasak eta 
bizi habitat konplexuak. Hiri ertainen eta txikien mundua beharrezko garrantzia 
berreskuratzen ari dela iduri luke, eta, elkarri behar bezain konektatuta 
egonik eta luzera begirako helburuak harturik, lehiakortasun eta ongizate 
espazioak sorrarazteko gauza dira pertsonetan eta pertsonetatik abiatuta. 
Pertsonalitate eta nortasun propioa izanik, bokazio bereziak dituzte eta baliozko 
proposamen bakarrak; orotariko aliantzak egiten dituzte abangoardian diren 
sare berritzaileekin, nodoekin eta konektibitate nukleoekin, beren egunerokoan 
interakzioa, ezagutza eta ikaskuntza partekatua saretuz.
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Horixe da elkarrekin konektatutako espazioak eraikitzea eskatzen duen erronka 
berria, batzuek benetako “lurraldearen diamante”45 gisa izendatzen dituzten 
horietan, “enbrioi naturaletatik eta auzotasun osagarritik” konektibitate sortzailea 
ahalbidetzen baitute. Gure hiri-eskualdeek, askotan baliabide ekonomiko eta 
botere politiko mugatuak dituzten horiek, desafio itzelei egin behar diete 
aurre. Ikuspegi horretatik, nahiago dugu izendapen klasikoetatik ihes egin, 
eta etorkizunekoak izan daitezkeen kontzeptu eta terminoak aztertu, gure 
etorkizunari, biharkoaren aldeko apustuari, zentzu handiagoa eta hobea emateko. 

Metropoli Fundazioaren barnean, Ideien eta Berrikuntzaren Lantegietan 
aurretiaz egindako lanek ahalegina egin dute lurralde-eragineko “arrasto berriei” 
buruz ikuspegi urratzaileak ekartzeko, “lehiarako abantailak” indartuko dituzten 
multi-espazioen konexio-puntuetan, elkarrekin lotuta daudenetan, sakonduz; 
gutxiago edo gehiago komunak eta homologagarriak diren irriketatik abiatuta 
aliantzak partekatuz, eta kontuan izanda garapen maila desberdinetan daudela, 
horien bidez lan osagarri bat egin ahal izateko. Aldi berean, kulturak, historiak, 
lurraldearen DNAk eta aliantza egonkorren eta epe luzekoen jostura izan diren 
“hari ikusezinek” dakarten giza eta gizarte-kapitalaren balioa aintzat hartuta 
(funtsezkoak desberdina dena ikusarazteko), gomendagarria da erreferentzia 
historikoak bilatzea, garapena horien gainean eguneratzeko, sustatu beharreko 
lurraldearen esentzian errotuta. Bene-benetako aitzakia, oraina lantzeko eta 
etorkizuna eraikitzeko.

Ikuspegi berri bat proiektatzea da, geografiak eta historiak berak denboran 
zehar osatuko, eguneratuko eta berrituko duten errealitate bereizgarritik 
abiatuta. Egindakotik ikastea da, etorkizun desberdina berrasmatzeko.

BIZKAIKO BADIA. HISTORIA, ORAINA ETA 
ETORKIZUNEKO ERREFERENTEA

Denboran zeharreko proiekzio “naturala”
Jatorriko hastapena – eguneratua
Lotura ez-zuzenak “aztarnei jarraituz”, Ekialderanzko mugimendutik/mugimendurantz, 
eta betiere etorkizuna duen Afrikarantz 

45 Metropoli Fundazioa. Nuevos Territorios Inteligentes (2021eko abuztua)
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Espazio horiek barnean hartzen dituzte bai beren berezko izaera eta bai beren 
hiri-profila definitzeko, proiektuak aktibatzeko eta lankidetzako sareak sustatzeko 
oinarri gisa beharrezkoak diren bikaintasun-osagaiak. Gure kasuan, Bizkaia 2050 
ex novo espazio bat izango da, “lurralde likido” baten sortzailea den erabaki baten 
emaitza, muga administratibo iraunkor eta aldaezinik gabe eratua. Espazio berri 
bat, denboran zehar hainbat jokalari sortzen ari diren “federazio edo aliantzen” 
borondateari esker berrosatzen joango dena.

Munduko abangoardiarekiko, haren talentuarekiko, ezagutzarekiko, berrikuntza 
eta oparotasuneko eredu eta plataformekiko erabateko konektibitatea lortu nahi 
badugu, sareen sare bat sortu behar dugu, oinarri ireki batetik, erlazionatuta 
egongo dena.

Asko dira “Euskal Hiria” terminoari egin izan zaizkion erreferentziak, zehaztasun 
handiagoz edo txikiagoz, hasi Bernardo Atxagaren literaturatik eta lurralde- 
eta soziologia-espazio zabaleraino; eta, azkenean, Euskal Herriaren eta haren 
hinterlandaren espazio zabalgarrian garatzen ari diren komunikazio, konektibitate 
eta kohesio-azpiegituren ondorioz eratutakoa sortu den arte; hori horrela izan 
arren, termino horri egin zaion lehen erreferentzia akademikoa, politikoa eta 
lurraldearen eremukoa esparru kontzeptual gisa Cities Proiektik46 etorkizuneko 
lurralde-eredu gisa planteatutako lanari dagokio, euskal espazio baterako; Eusko 
Jaurlaritzaren eta foru- eta udal-erakundeen eskutik, bai eta horietako eragile 
ekonomiko eta sozialen eskutik ere, lurraldearen antolamendurako jarraibideak 
eta, horren ondorioz, lurralde-plan partzialak eta sektorialak landu ziren horrela. 
Euskadi, eta, zehazkiago, Gasteiz, Cities proiektu horren egoitza gisa eratu zen, 
eta, Metropoli Fundazioaren ekimenez, munduan zehar dauden hainbat hiriren 
(20) sare baten interkonexioa gauzatu zen, esperientzia eta apustu estrategikoen 
arteko trukea eta ikaskuntza eraginez, ekonomiak, politikak, gizarteak eta 
habitatak berak hiri-ingurunean sortzen zituen aldaketen aurrean, hainbat 
kontsiderazio baitzekartzan horrek berak, hala nola “smart lands” zeritzenak, 
lurralde adimendunak, hiri-eskualdeak, berrikuntzako eta iraunkortasuneko 
espazio berrietara bidean (orduan kontrolatuago ingurumenaren arloan) 
eta gizarte-garapen eta kohesiorako bidean. Bikaintasun ekonomikoko eta 
gobernantza-tresnetako osagaiak eta klusterrak identifikatzetik eta osatzetik 
hasita abantaila lehiakorrak altxatuz eraiki daitezkeen espazio berriak dira, 
bere garaian identifikatu ahal izan genituenak, lehiakortasunaren esparru 
barne-hartzailea lurraldearen oinarrizko estrategian txertatuz, zentzua emanez, 
bai eta bektore ekonomiko eta sozial bat ere, lurraren eta haren erabileraren 
plangintzaren eta kontzepzioen proiekzio fisikoaren gainetik. Business-
Government-Community interakzio-eredu batek eta haren norabide anitzeko 
erlazioek lurraldeari rol aktibo bat ematea ahalbidetu zuten (edukiontziaren 
kontzeptu tradizionala hautsiz), ildo horretatik gizarterako aberastasuna 
sortzeko bideak errazteko, lurralde-politikari xede orientagarria emateko, eta 
ez oinordetzan jasotako esparru fisiko baten mende jartzeko. Hala, komunitatea 
identitatez, kulturaz eta asmo bereizgarriko proiekzioz hornitzen da, eta 
gobernantza eta parte-hartze prozesuetan eta etorkizuneko bokazioarekin bat 
datozen erabakietan eragiten du horrek.

EUSKAL HIRIA

46 Cities proiektua. Bokazio berritzailea duten hirien aholkulari eta eraldatzaile” den ekimena. “Arkitekturako, 
ekonomiako, kulturako eta gizarte-zientzietako pertsona ospetsu ugari bildu zituen (eta biltzen ditu), hiriak 
birdefinitzeko eta berrasmatzeko xedez. (www.fmetropoli.org)
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Espazio bat, non proposatuko den espazioan sustatu beharreko jarduera 
ekonomiko eta sozialen eremu nagusiak identifikatzen diren, eta, horren 
ondorioz, baita hura garatzea eta ezartzea erraztuko duen lurralde-esparru 
fisiko baterako egokitzapena ere. Bai atzo eta bai gaur, Euskal Hiria, Hiri Glokal47 
gisa hartuta, Bizkaiko lurralde honen oinarri banaezina da, eta, xede horrekin, 
2050eko Bizkaiaren ametsa planteatzen dugu, “munduko abangoardiarekin 
konektatutako lurralde” gisa, hiri-eskualdez, lankidetza-plataformez eta 
komunitateko interakziorako guneez osatutako etorkizuneko sareen sare 
bateko funtsezko alderdi protagonista gisa. 2050eko Bizkairako espazio berri 
bat eraikitzeko bidea ematen dute haren konfigurazioaren aberastasunak, 
kokapen geoestrategiko pribilegiatuak, etorkizuneko asmoetarako bokazioak, 
haren erroek eta indargune historikoek.

EREDU GLOKALA

47 Kontzeptu erregistratua (JA-Enovatingla), ezagutzaren (Knowledge) K-rekiko interakzioaren oinarriaren gainean, 
espazio kooperatiboen osaketan funtsezkoak diren elementuetara hedatuta, “globalizazio” kontzeptua gaindituz 
horrela, horrek tokiko efektu erabakigarria kanpoan uzten duela baitirudi.

GLOKAL

ATRAKTIVENESS
K-BUSINESS

GENETIK KODE

KOOPETITION

KNETING

KNOWLEDGE

KULTURE EKO
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STRATEGIK 
THINKING
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Horren ondorioz, tokikoaren eta osatu beharko den mundializazio-prozesuaren 
arteko bat-egitearen gune naturala etorkizuneko hiri-eskualdea edo nazioa izango da. 
Espazio horretan, pertsonek, enpresek, gobernuek, hurbilean eta hurbiletik, elkarrekin 
jardungo dute munduan zehar, ezagutzaren eta berrikuntzaren munduko abangoardian 
sarbidea dutela bermatuta, talentu, sormen eta ongizatearen plataforma iraunkor gisa. 
Etorkizuneko hiri berriak munduko erronka dinamiko eta aldakor nagusiei erantzungo 
die, beren bizi-proiektuko parte izateak emango dien sentipen bizkorgarriaren eta 
jabekidetzaren ikuspegitik. Hemen, desafio eta arazo global deritzenek  

tokian tokiko ekarpen propio eta bereizia egin beharko dute, lankidetzatik eta 
koopetentzia inklusibotik (publikoa eta pribatua), gobernantza parte-hartzaile eta 
legitimatutik, horiek osagai izango dituzten komunitateen eta erakunde formal eta 
ez-formalen benetako integrazio demokratikorako. Nazioartekotzea, trukea, irekitasuna 
eta mugikortasuna zenbat eta handiagoak izan, orduan eta homogeneoagoak eta 
eskuragarriagoak izango dira arau eta estrategia makroekonomikoak guztientzat, eta 
politika makroekonomikoak, hurbilekoak eta bereiziak, baliozko proposizio bakarren 
oinarri bihurtuta, bereizgarri izango dira komunitateentzat, lehiakortasunaren, 
ongizatearen, gizarte-kohesioaren eta garapen inklusiboaren ikuspegitik.

Etorkizuneko hiriek ez dute erakargarriak izan behar “langileentzat, enpresentzat 
eta talentu irekiarentzat” soilik, etengabeko lehian eta talentuari begira hazten; 
haren zerbitzuak eta azpiegiturak eraginkor egiteko eta horien smartizazioa eta 
digitalizazioa, horiekin doan kultura eta aisia bideragarri egiteko beharrezkoak diren 
biztanleentzat, edota, noski, osasun, hezkuntza eta gizarte-ongizateko zerbitzuetarako 
beharrezkoak direnentzat; edo, bereziki, beren habitatarekin eta oinarrizko 
komunitatearekin identifikatutako herritar egoiliarrentzat. “Edukiontzi fisiko” gisa ikusi 
ordez, enplegua, aberastasuna eta ongizatea sortuko dituen espazio proaktibo bat 
izango da. Gizarteak eskatzen dituen zerbitzuak eta espazio publikoak eskaintzeko 
gai den hiri-eskualde bat izango da, eta, horrez gain, aberastasuna sortuko duten 
enpleguen eta jarduera ekonomikoaren iturri izango da. Hiri horrek bere beharrak 
ongizate eta garapenerako bektore ekonomikoaren sustatzaile bihurtu ditu; bertako 
jendearen benetako enplegu-eskari kualifikatuari egokitutako hezkuntza-eskaintza 
egingo du hiri horrek; antolamendu urbano eta arkitektoniko berria izango du, bere 
baliabideak baliatzeko, gozatzeko eta eraginkortasun ekonomiko eta finantzarioarekin 
erabiltzeko; hiri finantzagarria eta autosufizientea izango da, ondo orekatutako zerga-
sistema bat duena. Biztanleentzat harro egoteko modukoa. Nazioarteko erreferentea, 
herrialdearen markaren euskarria munduan zehar. 

Azken batean, espazio berritu bat, sortze, ekite, berritze eta oparotasunaren 
ikuspegitik duen helbururako nahi bezala funtziona dezan oinarrizkoak diren 
ondasunez hornitutakoa: ondasun teknologiko eta digitala, energetikoa, hidraulikoa, 
kulturala, hezkuntzakoa, garraioetakoa, azpiegitura fisiko eta adimendunak dituena, 
herritarren zerbitzura. Lehiakortasunerako trakzio-oinarri berri bat, fluxuei (talentua, 
kapitala, inbertsioak, enplegua) eutsiko dien hinterland erakargarri baten funtsezko 
nodo gisa. Espazio inklusibo eta kohesionatua. Munduan identifika daitekeen eta 
ezagutua den lurralde bat, demokratikoa eta parte-hartzailea, bakezalea, segurua 
eta tolerantea. Erreferentziazko espazio bat. Pobrezia, desorekak eta ekitaterik eza 
desagerrarazten lagunduko duena, egoera ahulenetan daudenekiko solidarioa izango 
dena. Espazio bat, bere estrategia prozesu dinamiko eta kolaboratibo egiten asmatuko 
duena, egunez egun eraikitzen arituko dena.
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Zer tresna behar dira?

“Garapenerako espazio” deritzon etorkizun berria, “estatu unitarioen” 
kontzeptu klasikoa gaindituz, “garapen inklusiboko eredu berri” objektibo  
baten errealitate soziopolitiko eta ekonomikotik urrundutako super egituretan 
oinarritzen baitira horiek; hurbiltasuna eta haren tokiko eragina gidatzen 
gaituen lehiakortasun eta ongizate-espazio berria  pixkana eraikitzeko oinarri 
bihurtuta.

Eragile ekonomiko, sozial eta instituzional guztien arteko ikuspegi partekatua 
eta inklusiboa; prozesu iraunkor, parte-hartzaile, arduratsu eta jasangarria 
ahalbidetuko duten baliabideez hornituta egon behar dute eragile horiek.

Zerbitzu teknologikoak, berritzaileak, sortzaileak, eta laguntza, gizarte, lan, 
kultura, komunitate, ingurumen, mugikortasun, etxebizitza eta hezkuntzaren 
esparruetako plataformak, azken helburuak betetzeko berme diren aldetik. 

Gobernantza garden, demokratiko, eraginkor, efiziente eta beregaina, 
fiskalki eta esparru finantzarioan, herritarrak erabat identifikatuta sentitzeko 
modukoa.

Abangoardiarekin (ezagutza, kultura, berrikuntza) konektatutako hiri-
eskualdea.

Zer eragin izan dezakegu haren lorpenean ?

Erabateko lehiakortasunaren aldeko ahaleginaren eta prozesuaren bandera 
altxatzea eta gidari izatea, elkartasunez, interkonektatutako plataforma batetik 
(fisikoa eta adimenduna;  Hard eta Soft).

Arlo bakoitzak bere eredu propioa eskatzen duen uste osoa izatea; bai eta 
adierazle desberdinak ere, eta, batez ere, ranking sinplifikatzaileetatik 
urrunduz, prozesuko esperientziak, eredu propio bereizgarri eta bakar batera 
(balio-proposamen bakarra) iristeko aldaketa berrien argigarri eta piztaile 
izango direnak.

Ekosistema interdependente baterantz doan  “diziplina-aniztasuna” sustatzea: 
urbanizazioa, hazkunde berdea, etorkizuneko gobernua, enpresa, enplegua, 
zahartze-rola... “giza garapeneko eredu berrietara” bidean.  

Hiri-eskualdeen inguruan balioa sortzea elkarrekin, parteka daitezkeen 
espazioak eraiki ahal izateko hortik (enpresak + gobernuak + gizarteak).

Aliantzak eraikitzea “bikaintasun-zentroekin”, hirietan eta eskualdeen garapenean 
espezializatutako erakundeekin, barneko hiriaren mugimenduarekin eta enpresa 
berritzaileekin, etorkizuneko hiria eraikitzeko azpiegitura eta zerbitzuen 
multzo nagusiak eskaintzeari begira (arte eta lurralde-taldeak; mugikortasun-
klusterrak; ekonomia berdea edo kluster iraunkorrak; eko-hirien diseinua eta 
klusterrak; osasun- eta azpiegitura-klusterrak, eta kluster-zerbitzuak, esaterako: 
informazioaren teknologiak; telekomunikabideetako operadoreak; energia eta 
ura; ekipamendu sanitarioa; etxebizitza; logistika eta fabrikazio aurreratua edo 
sofistikatua…). Aurrez aurre izango ditugun megajoeren eta aldaketen bilakaerak 
baldintzatuko dituzten elementuak dira horietako bakoitza eta guztiak. Aldaketa-
dinamika horien aurrean erreakzionatzeko zenbateko gaitasuna dugun, horrek 
zehaztuko du lortu nahi den arrakastari heltzeko izango dugun gaitasuna.

1
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Horren ondorioz: “Lehiakortasun, ongizate eta giza garapen jasangarrirako 
espazio bat modu sortzaile, berritzaile eta ekintzailean eraikitzeko prozesu 
baterako egokia den plataforma gisa ulertzea etorkizuneko hiria, haren izaera 
bereizgarriari laguntzeko jarduera ekonomikoak multzokatuz eta eskatzen diren 
azpiegiturez hornituz”.

Abiapuntu horixe izango du gure lurraldea, Bizkaia 2050, definitzeko eta 
eraikitzeko oinarrizko espazioak..

Bizkaia, 2050. Sareak eginez

Mugitzen garen eta mugitu beharko dugun mundu aldakorrean bezalatsu, 
berreskuratutako multilateralismo sendo baten atarian, aurreko garaiekiko 
desberdina izango den etorkizun bati aurre egin behar dion mundu 
ekonomiko, sozial eta politiko bati emandako erantzun “natural” gisa, eta, 
era berean, “eskualde” bakoitza oinarrizko lurralde gidari eta lortu nahi diren 
ongizate, eredu eta aurrerabidearen sustatzaile bihurtuko duten “espazio 
erosoen” bilaketaren ildotik, Bizkaia 2050 egitasmoak aliantza bereizgarriak 
osatu behar ditu, berriro konfiguratzeko eta etorkizunean kokatzeko.

Beraz, liburu honen sarrerako kapituluan planteatutako 2050eko Ikuspegian 
aurreratu dugunez, aipatutako “Bizkaiko Badia” horren fluxuei jarraituz, 
lehen mailako aliatu “naturalak” eta “desiratuak” ditugu, abiapuntuko 
errealitatearekin, gure oinarrizko lurraldearekin, bat datozen inplikatutako 
alderdien lorpen “komun” onena izateko, eta Bilbo-Bizkaia-Basque Country 
guneak osatzen du oinarrizko lurralde hori; jada interakzioan da (gehien-
gehienetan modu informal eta puntualean) gertuko espazioekin ez ezik, baita 
munduan zeharreko mota askotako plataforma zabaletan ere. Etorkizunean 
izan daitekeen garapen sinergikoak, pieza hauek guztiek eragin beharko 
dutenak, bere balio-proposamena (koopetentzian oinarritua eta bereizgarria) 
asetzeko agertoki egokia aurkitu dezake “partekatutako etorkizunaren 
aztarna” horretan, egunez egun, beharrezkoak eta osagarriak diren askotariko 
espazioak integratuz eta lotuz munduan barrena.

Balioa elkarrekin sortzeko prozesu bat, planteamendu, foro eta erabaki libre, 
demokratiko eta inklusiboetatik abiatuta lankidetzarako gune berriak sortuko 
dituena pixkana, elkarri onurak ekarriz.

Iradokitako prozesua adierazten duen eskemak (asmoa-ikuspegia-
konpromisoa) elkarrekiko balio-sorkuntza sekuentzial bat erakusten du, 
eragindako sareak eta “aliantzak” josiz. Aztarna naturalak (aipatutako 
Bizkaiko Badiak) bai hurbileko identifikazioa eta bai balioaren berehalako 
ekarpen ukaezina errazten baditu ere, hurrengo urratsek bestelako apustu 
estrategikoak egitea eskatzen dute. Bilbo-Bizkaia-Basque Country guneak 
beren egungo espazioan sakondu beharko du, askotariko osagarriekin 
jantziz bere burua, disfuntzio arriskutsuak edo barneko eraginkortasun 
faltak zokoratzeko horrela, eta alderdi guztien onurarako izango den 
balio-proposamen integratu baten alde egiteko. Hortik, lehen mugimendu 
sortzaile bat etorri da (barnekoa  hau ere), ondoz ondoko urratsez osatua, 
berehala hedatuz espazio hasiberri batera, Euro-Eskualde formulazioak, 
Nafarroarekin eta Akitania Berriarekin, adierazten duenera. Diaspora 
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gehituko diogu horri, hedapen geografiko, kultural eta ekonomikoaren zati 
integrala. Aldi berean, beste zentzu osagarri batean, hor ditugu Portugalgo 
ipar-mendebalderainoko Fatxada Atlantikoa, Espazio Baltikoa eta Espazio 
Eskandinaviarra, etorkizunean izan daitekeen “UK berriarekin” interakzioan, 
honek ere, denborak aurrera egin ahala, bere egungo antolamendu politiko, 
ekonomiko eta administratiboa berrasmatuko eta birkonfiguratuko baitu, eta, 
beti eta modu batera edo bestera, 2050eko Bizkaia horren aliatu natural izan 
beharko baitu.

Horrelako aliantzak jostea ez da eskemak marrazte kontua, ez eta zirkulu 
zentrokideak finkatzeko konpasa erabiltze kontua ere, hinterland eta 
“eragin-eremu” jakin batzuk okupatzeko. Elkarrekin lotutako errealitateen 
fruitua da; parteka daitezkeen lurralde-diamante berriak diseinatzeko, 
ezartzeko eta elkarrekin gobernatzeko lan sendoaren fruitua, irudi berriak 
ere barne hartuta, hala nola azpiegitura berri bereziz hornitzea, horiek, 
zalantzarik gabe, geografikoki lurralde jakin batean sartu behar baitute, 
helburu eta onura bateratuen zerbitzura, bikaintasun-klusterren osagarritasun 
berezien zerbitzura. Eta, batez ere, epe luzeko eta bokazio estrategikoko 
aliantza orotan funtsezko edukiak zuzen txertatzearen emaitza da: eduki 
argiak eta lortu nahi den xedearekin bat datozen helburuak, adostutako 
garapena (elkarrekin edo banaka adostutakoa) ahalbidetuko duten sareko 
mapak, adostasunen eta desadostasunen aterki den esparru bat, proiektu 
sinergikoak, gobernantza, finantziazioa eta pertsonak. Funtsezko elementu 
horiek trantsizioak ahalbidetuko dituzte, denboran aldakorrak izango 
direnak, eta etorkizuna eraikiko dute, beren gizarteen aldaketa-dinamiken, 
beren eragile ekonomiko, sozial eta akademikoen eta megajoerei eta horien 
inputei emandako erantzunen arabera. Batu daitezkeen espazio berrietara 
eta berriekin irekitako aliantzak (konprometituak).

Bi “eraztun” horietan (Bilbo-Bizkaia-Basque Country enbrioiaren Euskal Hiri 
- Euro Eskualdearen hasierakoa eta berezkoa, eta Bizkaiko Baldia - Golkoaren 
aztarnari jarraitzen diona) funtsezko elementu eta eduki horiek josteak lan 
handia eskatzen du “Lankidetzarako Erakundeen” aldetik (lehendik dauden 
erakundeena edo ad hoc sortutakoena; bitartekaritza aktiborako eragile izan 
behar baitute, epe luzerako jarraipena erraztu behar baitute, gorabehera 
politiko eta instituzionalek eragin ditzaketen “dinamika perbertsoetatik” 
harago, eta, batik bat, definitzen diren helburu eta estrategien bermatzaile 
izan behar baitute.

Azkenik (ez ikuspegi sekuentzialean eta denborazkoan) hemen “lankidetza-
plataforma berritzaileak” deitu ditugun horiei dagokien hirugarren eraztunak 
aliantzen segida geldiezin batera garamatza munduan zehar, ezagutzaren, 
berrikuntzaren, munduko elkarrekiko lidergoaren eta erabakiguneetako 
sarbidearen abangoardiarekiko benetako konektibitatea bermatuko baitu 
horrek; eta, azken finean, benetako konektibitatea gure ikaskuntzarekin, 
talentua, ekimenak eta enpresak atxiki eta erakartzearekin eta benetako 
garapenarekin, lehiakortasun, oparotasun eta garapen inklusiboko gure 
eredu osoaren barnean.
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Azken batean, pixkana handituz joango den aztarna bizi bat taxutzea da kontua, 
“oinarritik interkonexio glokal48 bat irutea, espazio osagarriak “eransten” 
goazen neurrian (aldi berean, estrategia berezi propio bat bilatuz), aurreko 
atalean deskribatutako elementuekin koherentzian, betiere, eta etorkizuneko 
hiri-eskualdeen kontzeptualizazioaren pean. Gure 2050eko Bizkaiak aurrez 
aurre dugun eta etorkizuneko oinarrizko lurraldea, Bizkaia 2050, biltzen duen 
lan garrantzitsu eta sendoaren fruitu izan behar du.

Berriro diot: ahalegin eta prozesu horrek ez dio erantzuten planteamendu 
boluntarista bati, determinismo estrategiko bati baizik, irteerako egoera baten 
benetako indarguneetatik abiatuta, bai eta lortu nahi dugun gizarte oparorako 
behar eta aukeren bideratzaile izango den borondatearen eta errealitatearen 
arteko asmo batetik abiatura ere. 

Euskal gizarteak etorkizunari begira erabakitzen duen etorkizun politikoa 
dena delakoa delarik ere, eta haren identitatea eta helburu legitimoak oinarri 
hartuta, gure dimentsioak, biztanleriak, gaitasunak eta sare ekonomiko eta 
kulturalak hainbat eragilerekin interakzioan aritzera eramango gaitu, eragile 
politiko, sozial, ekonomiko, akademiko edota kulturalekin, pixkanaka aurrera 
doan mundu honetan barrena, gure kidetzatik eta espiritu europazaletik. Bizkaia 
2050 egitasmoak parte hartuko duen espazioetako NODO izan beharko du, eta, 
hasierako oinarri horretatik, ahalegina egin beharko du xede hauek lortzeko:

48 GLOKAL. Egileak (2003) liburu honetan definitu eta erregistratutako kontzeptua: “Clusterizar y Glokalizar la 
economía”. K-ren (ezagutza) inguruan tokiko ekarpenari balio eta garrantzi berezia ematen dion garapen-eredu 
mundializatu bat eraikitzen duten elementu kritikoak hartzen ditu barnean.

ASMOA – IKUSPEGIA – EKINTZARAKO KONPROMISOA
ESPAZIO INKLUSIBOETAN BALIOA SORTUZ ELKARREKIN
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Erlazio espazialen mapa bat osatu beharko da, ahalik eta zabalena, ikaskuntza, 
ekarpen eta aurrerapen partekatuko prozesu iraunkor batean, urratsez urrats 
bere burua berrelikatzen joango den hurbileko aztarna naturalari jarraituz.

Mundu mailako aztarna horren parte izateak, harekiko lankidetzak eta 
ekarpenak gure posizioa (banakakoa eta nodala, bai eta sorten joan beharko 
duten espazio berrietakoa ere) indartuko duten “lurralde-determinatzaileetan” 
lan egitea eskatuko digu.

Lankidetzan eta berrikuntzan oinarritutako askotariko plataformekin 
sareen sare bat osatzeko eta egiteko, ezinbestekoa izango da inplikatutako 
norabide guztietan balioa ekarriko duten benetako edukien bateratzetik eta 
konbergentziatik abiatzea, aliantza irmo eta prestatuak eginez, desiragarriak 
eta beharrezkoak diren mapei lehentasuna emanez, akordio-esparruak 
ezarriz, eta konpromiso, betebehar eta proiektu sinergiko eta partekatuak 
argi definituz. Hura indartzeko, aurrera egiteko eta indarraldian izateko, 
hura ahalbidetzen duten gobernantza-tresnak beharko dira. Mota askotako 
esparruak, edukiak eta tresnak, kasuan kasu.

1

2

3

BIZKAIA 2050. SAREAK JOSIZ, GURE ETORKIZUNEKO 
OINARRIZKO LURRALDEA ERAIKIZ

JA-Enovatinglab. Mind Notes Conceptual Modelling. Geuk egina (2021eko ekaina)
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Gainera, horrelako mapa bat eraikitzeko eta mantentzeko, ezinbestekoa 
da GAURTIK hasita aurreikusitako trantsizioak kudeatzea (dagoeneko 
badugu denboran zehar ehundutako sare zabal bat, eta horren gainean 
indartu eta eraiki behar dugu prozesua). Nahitaezkoa da funtsezko guneak 
zorrotz bisitatzea berriro, lehendik duguna lehenestea etorkizunera begira, 
eta aliantzen, eragileen eta agenteen bilbea (inplikatuta dauden guztiena) 
berriro antolatzea, bai eta guztietan eta horietako bakoitzean funtsezkoak 
izan diren pertsonak berrantolatzea ere. Hortik abiatuta, ondorengo 
trantsizioak, 2030ekoa eta 2040koa, erabakigarriak izango dira ibilbide 
horretan, eraldaketa-mapetarako eskatzen diren espazioei (hurrengo 
ataletan adierazi ditugu) behatuz eta, hala, behatu daitezkeen megajoerei 
erantzunez. Lurraldeari berari ere eragingo dioten dinamika eraldatzaile 
horiek zirikatzaileak izan behar dute, etengabeko bilaketa berritzaile 
horretan, eta apustu disruptiboak eginaraziko dituzte; asmo eta bektore 
sozioekonomikoek eragindako apustuak, zehazki; eta, azkenik, eraldaketa 
fisiko saihestezina dugu. Zer esanik ez, ezinbestekoa izango da gobernantza 
garden, eraginkor, kontrolagarri eta ekintzailea, arriskuak hartuko dituena, 
ezinbestean, eta bere erabakien ondorioak onartuko dituena.

Prozesu horrek bi garapen-ildo eskatzen ditu, elkarrekin lotuta dauden eta 
pausoz pauso eraikitzen joango diren bi ildo:

Etorkizuneko espazio edo “aztarna” baten osaketa.

Munduan zehar interes eta esku-hartze berezia duten beste espazio 
batzuekiko interkonektibitatea sortzea eta sendotzea, lortu nahi den aldagai 
anitzeko asmoa bete ahal izateko. 

6.2.2.1. Etorkizuneko eremu baten aztarna konfiguratzailea

Lehentxeago deskribatutako kontzeptuak kontuan hartuta, eta geure esparru berezia 
osatuz taxutu beharreko espazio berria hornitzeko txertatu (edo ex novo sortu) 
beharko ditugun baliabideen ildotik nahiz denboran zehar eskatuko zaizkigun ekimen 
sustatzaile askotarikoen bidetik, gure OINARRIZKO LURRALDE berriak, 2050eko 
Bizkaia eraikitzeko euskarri izango denak, prozesu dinamiko baten emaitza izan behar 
du, pausoz pauso aztarna espezifiko bat sortuko duen dinamika baten emaitza.

1. Gune natural honetan betetzen dugun posizio geoestrategikoak, erabat 
identifikatuta ditugun ezagutza, pisu eta errealitate historikoan sortutako leku 
batekin, Bizkaiko Badiako eta Bizkaiko Golkoko terminologia ikonikoa erabiltzeko 
aukera ematen digu; gure lurraren eta Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa 
Ganberaren izate eta bilakaeraren sustrai eta historiarekin oso lotuta dago 
terminologia hori, bai eta lehenagoko jatorriarekin ere, Bilboko Kontsulatuaren 
bidez. Bizkaiko Badiak, abiapuntuko espazio bakar eta naturaletik, eta oinarrizko 
lurraldearen berezko DNArekin, hedatzeko aukera ematen du, proiektua Akitania 
Berriarekin partekatuz: une honetako esparru administratibo eta politiko hasiberri 
eta gaztea du abiapuntu horretarako, politikoki eta lurraldearen ikuspegitik 
berrantolatzen ari den Frantzian, Europaren berrantolaketaren esparruan, eta 
berriro abangoardian kokatzeko estrategia berriak landuz, Frantzian lehenengo, 
Europan gero, eta, aurrerago, munduan. Aintzat hartuta hurbileko lotura kulturalak, 
mugaz gaindiko harreman historikoak, beharrezkoak eta hurbiltasunezkoak, 

1
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espazio teknologikoen, sare industrialen eta portuetakoen osagarritasuna, 
eremu akademikoak, eta beste erreferentzia bat ere kontuan hartuta: euskal 
departamendua sartzea bere barne-egituran, ikuspegi administratibotik, eta 
Nafarroa, konpetentzien arloan eta lankidetzaren esparruan pixkana berriro bere 
burua definitzen ari dena, euro-eskualde berezi baterantz, etorkizuneko Europa 
horixe izan baitaiteke. Espazio naturala, gertukoa, eta garapenerako oinarri 
komuna. Azterketa edo proposamen hau idazteko unean, gaurko Bizkaia 2050 
honekin batera mugaz gaindiko euro-eskualde mugatuegi bat eratzen badute, 
oihuka halako astinaldi berritzaile bat eskatzen duen esparru mugatu baten 
barnean (bereizketarik gabeko estatu kideen mantupean Europako eskualde-
politika osoak bezala), oinarri erreal bat da hori, abiapuntu gisa iraultza disruptibo 
baterako ahaleginak egitea ahalbidetzen duena.

2. Bilbo-Bizkaia-Basque Country

Gure lurraldearen konfigurazio geografiko, kultural eta politikoak, etorkizun 
komuna eraikitzeko borondateak, duen sendotasun eta antolaketa instituzionalak, 
bikaintasun handiko hirigune ugariko konfigurazio polizentrikoak (hirigune horiek 
hedatuta eta konektatuta daude aldi berean, beren izaera propioa dute nodo 
gisa), horien arteko interkonektibitateak, lurraldearen dimentsioak eta prozesu 
bereiziak, aldi berean koopetentzian oinarritua eta sinergikoa ere badenak, horrek 
guztiak “oinarrizko gune” integratu eta integratzaile bihurtzen du espazio hau.

Gaur nahiz bihar, Bizkaiari buruz hitz egiteak gaur egungo Euskadi administratiboari 
egiten dio erreferentzia, Basque Country-Euskal Autonomia Erkidegoari, eta, 
beren muga administratiboetatik harago, beren gobernantza-erakunde eta 
bereizgarrietatik harago, hiri-eskualde bat osatzen dute horiek, “metropoli-
korridore” bat baino gehiago, “hiri oso” baten funtsezko piezak banatuta, bai eta 
ekonomia eta giza garapeneko polo handiagoa ere, garrantzitsua lurraldeetako 
inklusibitate-indize erlatiboei dagokienez; elementu zentral eta nuklearra da, 
gainera, Arabarekin eta Gipuzkoarekin osatzen duen multzoan. Foru-lurraldeen 
aberastasunak, hiriburuek, hiri eta landa-izaerako biztanleguneek, horrek guztiak 
abantaila argia dakar lehiakortasunaren eta giza garapenaren esparruetan, eta 
kohesioa (lurraldekoa eta gizartekoa), kide sentitzeak adierazten duen zentzu 
itzela eta horren estimatua (eta urria) den “lurralde-magnetismoa” indartzen ditu. 
Erreferentziazko espazioa da, Bilbo ikonoak, hirien literatura konparatuan hiri 
nagusi edo polo den aldetik, indartu egiten duena, deskribatutako espazio horren 
multzoan hiri-aztarna handiena baitagokio, bai eta “fatxada atlantikoarekiko” 
eta Akitania Berriarekiko konexioa ere. Lurralde-espazio berezi baten oinarrizko 
enbrioia, asmo eta bokazio konbergente baten esparruaren gainean.

3. Akitania Berria

Auzotasun geografikotik harago, ikuspegi politiko eta administratibotik “Euskal 
Departamendua” Akitania Berrikoa izatetik harago ‒oso berriki sortua, Frantzia 
zentralizatuenak hasitako lurralde-berrantolaketa uzkurrean, zeinak, Parisekiko 
mendekotasun handiegiarekin (horrek asaldura sozial izugarriak eta lotura falta 
handiko hondo politikoa eragiten ditu), mikro-deszentralizazio administratiboari 
ekin zion‒, Akitania Berriko espazio naturalak “Europako orriarekiko” osagarritasun 
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eta interkonexioaren hazkundea eta hedapena, naturala baino haragokoa, 
adierazten ditu; Bizkaiko Badia historikoaren (La Côte Basque) hedapen eguneratua 
ahalbidetzen du horrek, eta Baltikoarekiko konektibitate sinergikoa, alde batetik, 
eta Ipar Itsasoarekikoa, bestetik, etorkizuneko eta aukerako espazioak berrosatzeko 
orduan. 2050erako bidean, espazio horiek guztiek beren aztarnak osatuko dituzte, 
lehentasunezko aliantzak egingo dituzte, eta helburu eta asmo indibidualak (eta 
legitimoak) eraldaketarako funtsezko pieza bihurtuko dira; gaur egungo oinarrizko 
lurraldean ere eragingo dute, gainera.  

Mugaz haraindiko eta Europa barneko osagarritasunak, Europar Batasunaren 
esparruan, elkarrentzat interesgarriak diren azpiegiturak optimizatzea eskatzen 
eta errazten badu, horrekin batera haren bideragarritasun ekonomiko-finantzarioa 
bermatuz (Abiadura Handiarekiko konexioarekin, aireportuak, portuak, nabigazio-
lineak, unibertsitate-barruti komunak eta Europako eskualde-garapeneko tresnetako 
klusterren garapen bateratua berriro planifikatuz, nahiz eta horiek guztiak ez diren 
nahi genukeen bezain disruptiboak, berezgarriak eta bakarrak, RIS3 espezializazio 
adimenduneko eskualde-estrategien49 ereduaren inguruan), munduko zentzu osoa 
hartzen du hura ekonomikoki koordinatzeak eta elkarrekiko gobernantzan gauzatzeak, 
haren koopetentziari eta espazio berrietara elkarrekin hedatzeko aukerari ekiteko, 
arrakastarako berme handiagoekin.

Zoritxarrez, ez mugaz gaindiko eskualde-lankidetza, ez Europar Batasuneko eskualde-
politika, ez eta, nire ustez, espezializazio adimenduneko RIS3 eredu hedatua ere ez 
dira hurbiltzen “panazea” potentzial batera, lurralde-estrategia sozio-ekonomiko 
bereizietarako garrantzitsuak liratekeen bektoreetara; gaur egun, ezinbestekoa denez 
diagnostikoen euren nahiz aurretiko egoeren finantzaketan sarbidea izatea, edo 
Garapen Funtsen aplikazioan sarbidea izatea (Europar Batasunekoetan edota kide 
diren estatuen gobernu zentraletakoetan), eta hemen adierazitako europar espazio 
eta eskualdeen arteko abiaburuko plan eta ekimenen homogeneizazioari begira, 
horien apustu konparagarriak aurkeztera jo dugu. Badirudi norabide berean lan egiten 
dutela. Zoritxarrez, oso bestelakoak eta desberdinak dira, beren errealitate, indargune, 
baliabide, giza kapital eta kapital instituzionalari begira  nahiz finantzaketari begira. 
Nolanahi ere, haien harremanetarako gaitasuna eta aukera sinergikoak kontuan hartu 
beharreko balioak dira. Lankidetza-prozesu bat onuragarria litzateke guztientzat.

Eskualde honetako Lehiakortasun Diamanteak atalean, , oinarrizko nukleo 
hedatuan aurreikusitako gainerako “lurralde-piezekin” koherentzian ikusi 
dugunaren ildotik, hurrengo asmoen mapek duten sendotasun osagarria ikusi 
dugu, “espazializazio adimendunerako” beren desiren, gaitasunen eta sinergien 
gainean, balioa erantsiko duten interkonexio-kate bat ahalbidetzen baitute horiek.

Ez da hutsala lurraldearen eta eskualderen berrosatze-prozesua, bai Frantziako 
Estatuaren inputaren pean, bai Europar Batasunekoaren pean, “instituzionalizazio 
berri” baten barnean, Frantziako Estatuan pauso txikiak emanez euskal 
komunitatearen autogobernu baterantz, batez ere bere baitan eta bere lehen 
erakundeei dagokienez. Hala eta guztiz ere, duen ahalmen ekonomiko apartak eta 
etorkizuneko espektatibek bat egiten dute jada, Nafarroarekin eta EAErekin batera 
jarduteko espazioetan, Euro Eskualdeko proiektu batean, lankidetzaren bidez50 

izugarri susta daitekeenez. Horietatik, eta gugandik, lurraldeko koopetentzia-
ahalegin horren bidez, etorriko da elkarrekin lortu beharreko garapen maila.

49 2011. urteaz geroztik, eta denboran zehar zenbait aldaketa izan baditu ere, EBk S3 plataforma bat (Smart 
Specialization Strategies) sustatzen du, eskualdeen eta estatu kideen bideratzaile gisa, bai eskualdeak beren 
diagnostikoa egitera eta garapen-estrategiak espezializatu eta bereiztera animatzeko, eta bai horrelakoak ezarri 
ahal izateko laguntzak eta baliabide publikoak bideratzeko iturri gisa.
50 MN. Colaboración Regional transfronteriza y RIS3. RIS3 bizia proiektua. 
Orkestra-Eusko Jaurlaritza 2018
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INDARGUNEAK

• Baliabide naturalen ugaritasuna

• Hazkunde demografikoa bermatzen duen 
migrazio-fluxu handia

• Enplegu-maila handiak

• Goi-mailako irakaskuntza aberatsa eta 
askotarikoa, eta Teknologiako Unibertsitate 
Institutuak izatea

• Ardoa, munduko erakusleiho gisa; Bordele, 
ardoaren munduko hiriburu

HOBETZEKO ESPARRUAK

• Unibertsitateko prestakuntza duten biztanleen 
ehuneko txikia, eta gutxi garatutako lanbide-
heziketa

• Biztanleriaren zahartzea progresio azkarrean

• Arrisku naturalekiko esposizio handia

• Industrializazio-maila baxua

• Hobetu daitezkeen azpiegiturak

• Desberdintasun handia lurraldeen 
(departamentuen) artean, gaikuntzari eta 
enpleguen balio erantsiari dagokienez

• Langile kualifikatuak aurkitzeko zailtasuna

FAKTOREEN  
BALDINTZAK

INDARGUNEAK

• Maila teknologiko handiko sektoreen presentzia 
(aeronautikoa, espaziala, defentsa, laserra, 
nutrizioa, kosmetika...)

• Bikaintasuneko Goi Mailako Hezkuntza Sistema, 
master eta doktorego kopuruaren arabera.

• Bordeleko Ikerketa eta Goi Mailako 
Irakaskuntzako klusterra, eskualdeko 
unibertsitate guztiak biltzen dituena

HOBETZEKO ESPARRUAK

• Enpresa azpikontratista gutxi, metalurgian oso 
kontzentratuak

• Hobetzeko moduko azpiegiturak

• Lurraldeen (sailen) arteko desberdintasun 
handiak, gaikuntzari eta enpleguen balio 
erantsiari dagokionez

• Eskulan kualifikatua aurkitzeko zailtasunak

LOTUTAKO SEKTOREAK ETA 
SEKTORE LAGUNTZAILEAK

INDARGUNEAK

• Goi-mailako teknologia aeronautiko eta espazial 
aurreratuaren Europako eta munduko liderren 
presentzia

• Enpresen sorrera eta ekintzailetza sustatzeko plan 
publikoa

• Atzerriko inbertsio ugari erakartzea

HOBETZEKO EREMUAK

• Hornitzaileen dibertsifikazio txikia, I+G eta 
teknologiaren alorreko jarduera trinkoenetarako

• Gehienbat enpresa txikiek osatuta enpresa-sarea 
(% 0,5ek bakarrik dute >100 langile)

• Esportazioen murrizketa, eta sektore eta 
jomugako herrialde gutxitan oso kontzentratuta 

• I+G inbertsioak urrun daude ahalegin gehien 
egiten duten eskualdeenetatik, eta herrialdeko 
batez bestekoaren azpitik

• Enpresa esportatzaileen tamaina txikia

ESTRATEGIA ETA 
NORGEHIAGOKA 
TESTUINGURUA

INDARGUNEAK

• Herrialdeko batezbestekoarekin bat datozen 
errenta-mailak, Frantziako probintzietako buru 
izanik, baina eskualde lehiatsuenetatik urrun.

• Kalitatearekiko eta bikaintasunarekiko gogoa.

• Ingurumenarekiko kezka handia

HOBETZEKO ESPARRUAK

• Biztanle gazteen ehuneko txikia 

ESKARIAREN 
BALDINTZAK

Akitaniako diamante- 
aren azterketa

Europar Batasunaren eta instituzioen babespean Euskadi-Nafarroa-Akitania Berria Euro-eskualdearen esparruan hainbat 
erkidego eta espaziotan berriki egin diren lanek erreferentzia “homogeneizatzailetzat” RIS3ren inguruan iragarritako metodologia 
(espezializazio adimenduneko beharrezko estrategiak) hartu dute. “Akitania Berriaren lehiakortasun-diamantea” honako hau da:

AKITANIA BERRIA ETA ESPEZIALIZAZIO 
ADIMENDUNEKO ESTRATEGIAK
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2050. urtearen esparruan egin beharreko bidearen aldeko apustua

Aurreratu dugun bezala, Orkestrak bultzatutako lana islatu da dagoeneko 
(eta konpromisoa hartu da) inplikatutako erakundeen planetan. Horrela, 
Zientzia-Teknologia 2020-2023 Planak (Eusko Jaurlaritza + foru-aldundiak), 
RIS3 Nafarroak eta Cap Metiers Nouvelle Aquitaine-k ildo estrategikoak eta 
harremanetarako eta elkarrekintzarako puntuak (Euskadi, Akitania Berria eta 
Nafarroa) jasotzen dituzte, hasierako oinarri gisa jorratu nahi dituzten eremu 
bateratuetan. Mugikortasuna, Energia, Nekazaritza eta Industria kulturalak 
eta Ikus-entzunezkoak. Denboran zehar mugarik ez duen lankidetza baten 
lehen urratsa.
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AKITANIA BERRIKO, EUSKADIKO ETA NAFARROAKO RIS3ETAN 
ESTRATEGIKOAK DIREN LAU EREMUEN ORIENTAZIOA 

Iturria: norberak egina, Nafarroako S3, Caps Metier Nouvelle Aquitaine eta Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntza Plana 2020 (ZTBP) oinarritu hartuta.

EUSKADI

MUGIKORTASUN ELEKTRIKOA 
(energiaren lehentasuna).
Ildo estrategikoak: ibilgailu 
elektrikoen erabilera areagotzea 
(autoa eta bizikleta); kargatze-
azpiegituren sustapena; garraio 
publikoaren elektrifikazioa.
Zeharkako ildoak: garapen 
teknologikoa eta industriala; 
lege-garapena, arau-garapena eta 
erregulazioa; sentsibilizazioa eta 
komunikazioa, eta prestakuntza.
Bide-orria: Euskal Autonomia 
Erkidegoko Mugikortasun 
Elektrikoaren Plan Integrala, 
Eusko Jaurlaritza 2018.

Lan-ildoak: mugikortasun 
elektrikoa; energia-
efizientzia industrian; 
sare elektrikoak; eguzki 
termoelektrikoa; eolikoa; 
olatuen energia; Oil&Gas.
Teknologia erraztaileak: 
biltegiratzea; potentzia-
elektronika.
Balio-kate berriak: 
Offshore energy, Smart 
Grids, Resource efficient 
manufacturing.
Bide-orria: EnergiBasque 
estrategia.

Lan-ildoak: elikadura 
osasungarria eta dieta 
pertsonalizatua; elikagaiak 
ekoizteko sistema berriak; 
bereziki sentikorrak diren 
herritarrentzako garapen 
gastronomiko berriak: 
haurtzaroa eta seniorrak; 
elikadura segurua eta 
kalitatezkoa: detekzio- eta 
kontserbazio-teknologia 
berriak; IKTak prozesuetan 
integratzea; elikadura, 
erabilgarritasun-prestazio 
berriekin.
Bide-orria: Gastronomiaren 
eta Elikaduraren 2020ko 
Plan Estrategikoa

Lotutako sektoreak: 
arte eszenikoak; 
musika; ondare kul-
turala; hizkuntzaren 
industriak; ikus-
men-arteak; esku-
langintza; edizioa eta 
baliabide inprimatuak; 
ikus-entzunezkoak; 
bideo-jokoak; eduki 
digitalak; diseinua; 
arkitektura; moda; 
goi-mailako gastro-
nomia; publizitatea 
eta marketina.
Lanerako ardatzak: 
Creadis3-Smart 
Creative Districts; 
Euskadiko SKIen 
definizioa eta perime-
trazioa; laguntza-pro-
gramak; sareko lana.

NAFARROA

Ibilgailu elektriko, autonomo 
eta konektatuaren sustapena 
(automozioa, mekatronika).
Trakzio-eremuak: automozioa eta 
mekatronika.
Sektorearen erronkak: ibilgailu 
elektrikoa, autonomoa eta 
konektatua eta haren osagaiak 
bultzatzea, bai produktuan 
bai prozesuan, eta Nafarroan 
mugikortasun-industria eta 
-zerbitzu berriak garatzen eta 
ezartzen laguntzea.
Zeharkako teknologia erraztaileak: 
materialak, bioteknologia, 
mikroelektronika, fotonika 
eta fabrikazio aurreratuko 
teknologiak.
Bide-orria: S3 Nafarroa.

Trakzio-eremuak: 
energiaren kudeaketa 
(fotovoltaikoa, eolikoa, 
hidrikoa, biomasa, 
geotermia…) eta 
ekipamenduen ekoizpena 
(haize-sorgailuak eta 
lagungarriak).
Sektorearen erronkak: 
energia fosilen erabilera 
murriztea, eta sektore 
eolikoa indartzea.
Zeharkako teknologia 
erraztaileak: materialak, 
bioteknologia, 
mikroelektronika, 
fabrikazio aurreratuko 
teknologiak.
Bide-orria: S3 Nafarroa.

Trakzio-eremuak: lehen 
sektorea (nekazaritza 
eta abeltzaintza) eta 
nekazaritzako elikagaien 
industria (bereziki, 
landare-eraldaketa eta 
hegazti-hazkuntza).
Sektorearen erronkak: 
elikagaien balio-katea 
egituratzea, eta elikadura 
osasungarriaren aldeko 
apustua.
Zeharkako teknologia 
erraztaileak: bioteknologia, 
materialak, nanoteknologia, 
mikroelektronika, 
fabrikazio aurreratuko 
teknologiak.
Bide-orria: S3 Nafarroa

IKUS-
ENTZUNEZKOEN 
INDUSTRIAREN 
ETA ANIMAZIO-
INDUSTRIAREN 
GARAPENA.
Trakzio-eremuak: 
ikus-entzunezkoen 
eta animazioaren 
sektorea.
Sektorearen 
erronkak: ikus-
entzunezkoen 
industriaren eta 
animazio-industriaren 
garapena.
Bide-orria:  
S3 Nafarroa.

AKITANIA 
BERRIA

MUGIKORTASUNA ETA GARRAIO 
ADIMENDUNA
Ardatz estrategikoak: eskualdea 
lurralde pilotu bihurtzea eta 
mugikortasun-irtenbideetan 
berritzea; nazioarteko hornidura-
kateak sustatzea; berrikuntza eta 
egileen arteko sareak suspertzea 
(AMI, proiektuetako deialdiak…); 
mugikortasun-bonuak abian 
jartzea.
Teknologiak: lehengaien ekonomia 
(diseinu ekologikoko, material 
konposatuetako eta birziklatzeko 
trebetasunak); potentzia 
elektrifikatuko trenak (kimikako, 
elektronikako eta ingeniaritza 
elektrikoko trebetasunak); 
elektronika eta informatika 
(trebetasun elektroniko eta 
digitalen beharrak).
Bide-orria: SDREII eta Sektoreari 
laguntzeko Estrategia Globala 
Poitou-Charentesen. 

ENERGIA ETA BATERIEN 
BILTEGIRATZEA
Ardatz estrategikoak: 
trantsizio ekologikoko 
eredu berriak.
Erronkak: enpresei 
laguntza ematea, 
eta kontuan hartzea 
lurraldearen garapen 
ekonomikorako haien 
ikuspegia.
Bide-orria: SDREII

NEKAZARITZAKO 
ELIKAGAIEN INDUSTRIA
Ez dago informazio gehiago 
une honetan.

Lehentasunak: 
larruaren sektorea, 
luxuzko artikuluak, 
ehungintza eta 
eskulangintza, eta 
SKI (ikusmen-arteak, 
musika, aurkezpenak 
zuzenean, zinea, 
telebista, irratia, bi-
deo-jokoak, liburuak, 
prentsa, komunika-
zioa eta publizitatea).
Erronkak: SKIei 
dagokienez: sortzea, 
garatzea, ekoiztea, 
erreproduzitzea, 
sustatzea, kultura-, 
arte- edota onda-
re-edukia duten 
ondasun, zerbitzu eta 
jarduerak zabaltzea 
edo merkaturatzea.
Bide-orria: ehun-
gintza eta luxuzko 
larruaren eskulan-
gintza 2020-2022

ESKUALDEA MUGIKORTASUNA ENERGIA NEKAZARITZA Sormen eta Kultura 
Industria - SKI
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4. Espazio Baltikoa

“Espazio Baltiko” indartsuarekin duen lotura eta hedadura. “Espazio 
klusterizatu” berezi gisa eraikitzen ari den espazioa da, eskualdeak hainbat 
estatutan bateratuz, Europar Batasunaren edota Europako Esparru 
Ekonomikoaren eta Errusiako Federazioaren barruan eta kanpoan, bere 
errepublika ohiekin (Errepublika Baltikoak), Poloniako, Alemaniako eta 
Eskandinaviako eskualdeekin, eta Islandiarekin eta Groenlandiarekin batera, 
Itsaso Baltikoa elementu “aglutinatzaile” gisa hartuta, eragile, ekimen, proiektu 
komun ugari eta XXI. mende amaierako gobernantzaren eredu pilotu hasiberri 
bat sorraraziz, kide bakoitzaren indarra oinarri hartuta estatu anitzeko 
espazio asoziatiboak eraikiz, koopetentziarako espazio komunak aurkituz, eta 
espazio partekagarriak, arau-esparruak, aurrekontu-esparruak eta baterako 
gobernantza-esparru disruptiboak bilatuz.

Historia, aintzatespen eta balio-ekarpen handiko “espazio baltiko” deritzon 
hori aztertu beharreko kasua da, lurralde-, administrazio- edota koopetentzia- 
eta interdependentzia-espazioetan eraikitzeko edo berritzeko, unean uneko 
muga fisikoetatik harago.

Hasierako hurbilketa batek bere mugak definitzera eramango bagintu, egungo 
antolaketa politiko-administratiboa edota estatu jakin bateko “kide izatea” alde 
batera utzita, Itsaso Baltikoa inguratzen duten eskualdeetako (Estonia, Letonia, 
Lituania, Finlandia, Polonia) espazioen mugak definitzera, eta haren urek 
partzialki bustitzen dituzten eskualdeen arabera zabaltzen badugu (Errusia, 
Suedia, Alemania, Danimarka) eta identitate linguistikoak edo gobernantzako 
eta lankidetzako birkonfigurazioak bilatzen baditugu (“Itsaso Baltikoko Estatu 
Kontseilua”, Norvegia eta Islandia barne), edo iraganeko edo “Balticum” 
kontzeptuaren ondorengo etorkizuneko bokazioarekin eguneratutako Hansako 
Liga eta Federazioarekin duen lotura, are gehiago indartuko genuke potentzial 
handieneko liga paneuropar berri batean bere ekarpenarekin konektatzeko 
interesa.

Gaur egun, Europako Batasunak berak “Baltikoko herrialdeen estrategia” 
sustatu du, eta, estrategia hori garatzeko esparru berezia emateaz gain, 
laguntza finantzarioa eman die beren espezializazioko (bakoitzari dagozkion 
RIS3ak) jarduera ekonomikoak klusterizatzeko, garapen partekatua bultzatuz, 
Europar Batasuneko mugetatik harago. Espazio Baltiko hori, Europarentzat 
etorkizuneko apustu teknologiko eta ekonomikoen elementu bultzatzailea 
izateaz gain, ekosistema berezi bat da, Ekoeskualdearen salbazio indartsu 
eta aberastasun eredugarri baten aitzindari dena. Lan handia egin du, honako 
erronka bikoitz honen aurrean: “planeta salbatzea, ozeanoetatik abiatuta”, eta 
etorkizuneko ekonomia urdina aberastasun- eta garapen-bektore gisa hartzea; 
horrez gain, elkarrekin batera lan egitera bultzatu du, nahiz eta kideen ekimen 
ugariren bidez, Europar Batasunaren aterkiaren aurretik ere bide horretan 
hasiak ziren. Gainera, estatu eta eskualde kideen benetako espezializazioagatik 
nabarmentzen da, nolabaiteko heterogeneotasunetik abiatuta, balio erantsiko 
proposamen aparta baitakarte, hain zuzen.

Jendearen zerbitzura natura salbatzeko egiten duen apustuari erreparatzea, 
ozeanoetako ekonomia jasangarria guztiontzako etorkizuna eraikitzeko 
modurik onena bihurtuz.
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Bilbo-Bizkaia-Basque Country nukleorako, haren osagarritasuna eta garapen 
bateratua lehen mailakoak dira. Gaur egun, gure enpresa aitzindarietako askok 
(trantsizio berdean, urdinean eta elikadurakoan, trantsizio teknologikoaz 
gain) garapenaren lagun natural bihurtu dute eremu hori. Datozen urteetan, 
biderkatu egin beharko dira, modu esponentzialean, harreman bateratu horiek.

2030erako duen garapen-planak gure ezinbesteko eta, argi eta garbi, 
gomendagarria den koherentzia potentzialera hurbiltzen gaitu, eta, bereziki, 
ekonomia berde eta urdinetan duen osagarritasun berritzailera. Lehen 
aipatutako Europako Funtsek ere sustatuta, garapen-arlo horiei bultzada 
bizkorra emango diete 2030 Agendan, duela urtebetetik aitzindari diren 
estrategia digital paregabeak bultzatuta, gainera.

Munduko erreferenteak, Estonian eta Estoniatik gauzatutako behaketa 
pribilegiatuaren ikono nagusiarekin.

2016an jada, Baltikoak 70 banakako plan eginak zituen, Europako RIS3 
programaren eskutik. Benetako “Eskualdearen Estatua” sortzearen 
aldeko apustuaren azpian, homologatzeko, interpretatzeko eta ikuspegi 
partekaturako ahalegin bat dago, zatikatutako jarduketak eta programak 
gaindituz.

Kide anitzeko gobernantza-organoek egindako txostenaren baldintzak 
ohartarazpen eraldatzaileak izan ziren. Kanpoko egileek tokiko metaforak 
erabili zituzten: “Eguzkiak oraindik argi eta distira egiten duen bitartean”, 
berehala jardutera animatuz, nolabaiteko konplazentzia hori gainditzeko, 
arrakasta erlatibotik (ikasgai jakintsua denentzat, baltikoak izan ala ez). 
Zalantzarik gabe, lidergorako agertoki berri baterantz aldaketa disruptibo 
baten aldeko apustua egiten du. Europar Batasuneko metodologiak eta 
barne-planek proposatzen zituzten ekimenetatik eta proposamenetatik 
harago joateko beharrak, beste merkatu batzuetara ere irekitzeak, hala 
nola bere ohiko bizilagun diren errusiar eta txinatarretara, berrikuntzaren 
eta teknologiaren eskutik bere espazio berde eta urdinak eskaintzen zituen 
aukerak arakatzeak, horrek guztiak garapen arrakastatsua ahalbidetzen 
zuen. Garai hartan jada, Brexitak Ipar Itsasora eta kanpoko beste ibilbide 
batzuetara zabalduko zituen aukerak ere ikusten ziren, Batasunarekin eta 
Europako esparru ekonomiko komunarekin zuen lotura indartzeko. 

Gobernantza-mekanismo egonkorrak indartu ziren, gobernuak eta 
enpresak mobilizatu ziren, eta bitarteko erakunde ugari sortu ziren, 
trakzio-klusterrak eta proiektu sinergikoak sustatzeko, nazioartekotze-
ahalegina areagotzeko eta jauzi kualitatiboak sustatzeko, klusterizazio-
jarduera eta -estrategia bizian.

EKONOMIA URDINera iristeko bide partekagarria erabat, bikaintasuneko 
kluster nagusiekin erlazionatzeko modukoa. Kluster horietan zentratu 
behar dugu gure ahalegina datozen urteetan… OZEANOETATIK harago.

ESKUALDEAREN ESTATUA
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Arrantza eta, bereziki, “doitasunezko arrantza” berria, intentsiboa 
teknologia esponentzialen erabileran.

Oil & Gas eta beste energia batzuk (berriztagarriak?), garapen 
bereziarekin offshore azpiegituretan, olatuen eta haizearen energian 
eta hondakin naturaletan.

Turismoa/Aisia.

Kostaldearen antolamendua, itsasoko eko-eraikuntza, portuetako 
berringeniaritza.

Nazioarteko Itsas Garraioa eta nabigazio-linea berriak (Artikorantz?)

Bio-zientziak eta Itsas Biologia.

Ikerketa Ozeanografikoa. Itsas Azpiegitura.

Ur-kirolak.

Aldaketa Klimatikoa.

Elikadura, Gastronomia, elikatze-katea.

Pirateria, Terrorismoa, Segurtasuna.

Hondamendi eta Larrialdi naturalak.

Legez kanpoko ekonomia (narkotrafikoa, kontrabandoa, pertsonen trafikoa…)

Itsasontzigintza eta diseinua.

Itsas aseguruaren industria.

Itsas plataformak, ontzi autonomoak eta energia berdearekin 
propultsatuak (hidrogenoa).

Banaketa-sare adimendunak (elektrikoa eta beste erabilera batzuk).

Ozeanoko uraren edangarritasuna eta giza erabilera.

Hezkuntza, prestakuntza espezializatua EKONOMIA URDIN BERRI 
honetarako.

Imajinazioa - Berrikuntza?

EKONOMIA URDINERANTZ
...Ozeanoen iraunkortasunaz harago
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5. Fatxada Atlantikoa

“Fatxada Atlantikoa” deritzona, Iberiar penintsulako ipar-mendebalderantz, 
“Kantabriako, Asturiasko, Galiziako eta Portugalgo korridorearekiko” auzotasun 
naturala ere bada. Bilbotik Portora, Santanderreko, Avilés-Gijón-Oviedoko, 
A Coruñako, Santiagoko, Vigoko eta muturrean Portoko hiri- eta lurralde-
eraztunekin konektatutakoa. Azpiegitura bateragarriak eta, aldi berean, garapena 
errazten dutenak eskatzen dituen interkonexioa da, balio handiko eskualde-
kateak osatzen dituzten kluster eta enpresak, horiek guztiek indartu zituztenak, 
portu-lineak, nabigazio-linea integragarrikoak, eta guztientzako etorkizun hobe 
baten potentzial osoa. Aldi berean haien arteko konexioa indartuko luke, beste 
garapen-konurbazio batzuekiko gune anitzeko lurralde gisa.

Bakoitzak bere RSI3en inguruan gaur egun duen bokazio esplizituari 
erreparatzera bederen hurbiltzen bagara (Europako metodologiaren eskutik 
eta diruz lagundutako Espainiako gobernuaren esku-hartze homologatzaile eta 
sinplifikatzailearen eskutik, azpiegituren, aurrekontu-finantzaketako politiken, 
Europako funtsen esleipenaren eta eskualde-garapeneko planen erabakien 
oinarri gisa), antzekotasun izugarria ikusten dugu horietan guztietan, itxura 
batean, etorkizuneko industria, teknologia eta arlo berberen aldeko apustua 
eginez. Aurkituko ote dute haietan benetako desberdintasuna? Segur aski ez. 
Gainerakoek bezala, RIS3 mugatutik harago, elkarlanerako espazio berrietara 
zabaldu beharko dute, plataforma berriak sortu beharko dituzte, eta ohiko 
espezializazio adimenduneko beren “etiketen” eduki bakarra birpentsatu 
beharko dute.

Hemen proposatutako progresioarekin batera espazio partekagarri bat osatzea, 
zalantzarik gabe, aukera ona litzateke. Beti bezala, elkarren onurarako.

Nolanahi ere, beti ekimen berriekin, konfiantza-adierazpen zabalekin eta 
garapenerako benetako lankidetza-espirituarekin gidatzea eskatuko duen 
oinarrizko lurralde bat dugu abiapuntu. Guztiei onura dakarkien oinarria da, 
esklusibotasunak baztertzen eta berekin ekartzen ez dituena, baizik eta beste 
nodo edo konexio-puntu batzuetarako irekiera osagarriak bultzatzen dituena, 
oinarrizko lurraldeen garapena eta oparotasuna sustatuz, bide naturaletik, 
auzotasunetik eta hurbiltasunetik, irteerako eta lehentasunezko enbrioi-
lurraldeena, zehazki. Sustrai historikoak, etorkizun desberdin baten hegoak.

Euskal Hiriaren bihotzean dago Bilbo, Euskal Hiri Eskualdearen bihotzean. Gune anitzeko 
lurraldea, Iberiar penintsularen iparraldeko Hiri Eskualde Urbano garrantzitsuena.

Abangoardiako espazio bat eraikitzen joateko abiapuntu den oinarrizko helburua 
- enbrioia.

BILBAO

Baiona

Gasteiz

Santander

EuskalHiria

Corredor
París•Madrid

Paris-Madril 
korridorea 

Kantauri 
itsasoko ertza 

Ebroko ardatza

Iruñea

Katalunia/Mediterraneoa

Donostia Hegoaldearen iparraldea

Arku Atlantikoa

Iturria: Cities proiektua/ Metropoli Fundazioa: EuskalHiria.
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• 
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off-shore 
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6.2.2.2. Interes berezia eta/edo emandako interakzioa duten munduko beste 
eremu batzuekik interkonektibitatea

Aurreko puntutik, bereizgarri bat ondorioztatzen da, eta hurrengo ataletan 
2050erako bidaia hau egiten dugun heinean, ezaugarri hori indartuz, ulertuz 
eta sustatuz joango gara.

Gaur egun bizi dugun mundua eta, batez ere, 2050era bitartean biziko 
duguna, elkarrekiko gero eta mendekotasun handiagoa duten, bereiziagoak 
eta espezializatuagoak diren eta bakarrak izan nahi duten sareen mundu berri 
bat izango da; baina, hori lortzeko, elkarren beharra izango dute guztiek. 
Zalantzarik gabe, lankidetzako atxikimendu estrategikorako funtsezko 
faktorea izango da sarean lan egiteko gune gehigarriak osatzen dituzten 
alderdietako bakoitzak kide izateko eta askatasunez erabakitzeko duen 
borondatea.

Gure Bizkaia 2050 egitasmoak munduko abangoardian kokatuko duten 
aliantza estrategiko bereizgarriak sortzeko duen gaitasunaren emaitza 
izan behar du, dagokion rola jokatuz, txikia edo handia, baina balio erantsi 
bereizgarria ekarriko diona. Kide izate horrek eta rol aktibo horrek soilik 
ekarriko dio lortu nahi duen arrakasta.

Hiri eta lurraldeetako plataformak, pentsamendukoak, kulturalak, ekonomia-, 
unibertsitate-, berrikuntza- eta ekintzailetza-eredu berrietakoak, baliozko 
eskualde-kateetako eta kate globaletako nodoak gure enpresak garrantzitsuak 
diren industrietan, finantza- eta kapital-zentroak, erakunde-, talentu- eta 
hezkuntza-zentroak hainbat mailatan, eta, jakina, gure eredu eta etorkizunerako 
garrantzitsuak diren erabakiak hartzen diren leku guztietan gure jendea egongo 
dela bermatzen dutenak.

Gaur egun, dagoeneko kontaezinak dira harremanetarako gune garrantzitsuak. 
Gure helburu estrategikoarekin bat datozen nodoetan, presentzia selektiboa 
sustatu behar dugu (edo horien sorrera bultzatu), eta herrialdearen integrazioa 
zaindu, mimatu eta antolatu, nahi dugun mapa bermatu ahal izateko. 
Gure erakunde-, hezkuntza- eta gizarte-harremanetatik eta gure enpresa-
elkarreraginetatik harago, aberastasun paregabea adierazten dute, eta hori 
ondo bideratu behar da helburu estrategikoetara. Munduari eta gure ondoz 
ondoko jarduerei sarearen terminoetatik erreparatzeak lerrokatze egokia 
eta baliabide erabilgarrien optimizazioa ez ezik, funtsezko koherentzia 
estrategikoa ere erraztuko du. Bizkaiko lurraldearen hasierako ikuspegi hori 
zentzu zabalean osatuko luketen piezetan oinarrituta, sare horien lehen mapa 
adierazgarrira hurbildu gaitezke (elkarlaneko plataformak). 

2050eko eszenatoki batean aurreikus daitekeen bilakaeraz eta etorkizuneko joerez 
jabetuta, nazioz azpiko edo estatuz azpiko nodo-hiri-eskualdeetan pentsatu 
behar dugu (2021eko terminologian), oinordetzan jaso ditugun makro estatu-
ikuskeretatik aldenduz. Espazio nodalak, zeinetan benetako ahotsa eta eragiteko 
gaitasuna dugun (gure oinarrizko lurraldearentzat balioa jasotzea, ekartzea eta 
sortzea da helburua, eta neurri mikroekonomikoak garatzea eta aplikatzea, horiek 
izango baitira desberdintasuna eta berezitasuna markatuko dutenak). Politika eta 
esparru-akordio handiek guztiok berdinduko gaituzte, behartu eta baldintzatuko 
gaituzte, zalantzarik gabe, eta beharrezkoa da, baina ez dira nahikoak, eta ezin 
izango dugu horietan inpakturik sortu, helburu dugun Oinarrizko Lurralderako 
gure bokazio, nahi, xede eta konpromisoaren emaitza gisa.



-203-Bilbao-Bizkaia-Basque Country

Gure etorkizuneko espazioa taxutuko lukeen “mapa magiko” hori eraikitzeko, 
ezinbestekoa da hura baldintzatu behar duten funtsezko elementuei 
heltzea, datozen 30 urteetan helmugara iritsi arte izango ditugun jarreraren, 
gaitasunaren eta borondatearen arabera.

Berrikuntza-, lehiakortasun-, ezagutza- eta oparotasun inklusiboko plataforma 
nodal horiek aldakorrak izango dira denboran zehar. Ez dago “kopuru 
mugaturik”; aitzitik, beren ezaugarri propioen, ekarpen diferentzialaren, balio 
partekagarrien lotura errealen eta “hautespen objektibo” esanguratsu baten 
ondorio dira, behatzen dugun eta irrikatzen dugun munduarekin bat datorrena. 
Gaur egun, era batera edo bestera, murgilduta gaude horietako askotan. 
“Berriro “bisitatu” behar dira, dagoen harremana optimizatzeko, taldekatzeko 
eta lehenesteko, eta gure sinergia-iturri handienak eta onenak bilatzeko, eta, 
horrela, gure lana ardazteko.

“Ezagutzaren plataformak. Berrikuntza, 
lehiakortasuna eta garapen inklusiboa”

Ikusi grafikoa liburuarekin batera doan koadernotxoaren 12 orrialdean

Jatorrizko eremutik haratago zabaltzen den sare nodala.

Bilbo-Bizkaia-Basque Country, 2050eko Bizkaia, sareen sare baten NODO 
bat izango da, norabide anitzekoa, 2050eko harremanen “mapamundi” berrian 
mikrokosmos bat osatuz, bere geolokalizaziotik eta oinarrizko lurralde gisa 
duen konfigurazioari zentzua eman dion lotura natural eta historikotik fisikoki 
aldenduta, bere balio-proposamenaren zerbitzura.

Liburu honen guztiaren planteamenduarekin koherente izanik, Bizkaia 2050 
lurralde bat izango da, bere osaera fisikoaz, muga administratiboez eta 
politikoez eta egungo deskribapenaz harago. “Nodo sortzaile eta likidoa”, 
munduan zehar hedatzen eta konektatzen dena, bere bizi-espazioa sortuz, 
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munduko abangoardien protagonistetako bat, gizarte inklusibo baten 
oinarria, aberastasun, ongizate eta oparotasunekoa, non herritarrak eroso 
eta harro sentituko diren eta beren gogobetetasuna, kidetza eta autoestimua 
adieraziko dituzten, eta hemen eta hemendik proiektu bizi, pertsonal eta 
profesional baten protagonista izango diren. Gune bereizi horretan, enpresek 
“lehiakortasun-abantaila” bereizgarriak aurkituko dituzte (eta ekarriko 
dituzte), zeregin nagusiak hemen eta hemendik garatzeko apustua egiteko, 
denboran eta munduan zehar parte hartu beharko duten balio-kate ugarietan.

Bizkaiko Badia bat, aitortza-sinbolo eta bereizgarri izango dena, bere 
historiaren eta nazioarteko konexioetan izan duen aitzindari lekuaren fruitu, 
itsas hedapenaren funtsaren eta konektatutako lurraldeetan zeharreko 
ezinbesteko osagarri “lehorren” (portu logistiko eta burdina-portu gisa) fruitu, 
abangoardiako ezagutza eskuratzeko gaitasun historikoaren eta hori gure 
garapen- eta ongizate-eredua osatu duen izaera ekintzailera eramatearen 
aitorpen eta bereizgarri. “Oinarrizko eremu” bat, hortik abiatuta oparotasuneko 
etorkizuna eraikitzeko.

2050eko Bizkaia, funtsezko protagonista izango den espazioan eta mundu 
aldakor horretan bere rol politikoa definituko duena.

2050eko Bizkaia sare trinkoa izango da, ehundu, aktibatu, indartu eta partekatu 
behar den sare-multzoa. Haren indarra hori egiteko duen gaitasunean egongo 
da, rol bereizia lortuz txertatzen dituen nodo edo plataforma guztietan eta 
bakoitzean (edota sartzen denetan). Eman eta jaso, besteak aberastu, norbera 
aberastu, partekatu eta lankidetzan aritu, aldi berean (koopetitu). Haren 
helburua, arrakasta eta benetako erronka dira eta izango dira hasiera eta 
oinarrizko abiapuntu.

Eragile ekonomiko, sozial, akademiko eta instituzional guztiak multzo handi 
sinergiko eta atzeraelikagarri baten parte izango dira. Garapen inklusiborako 
aukerak sortzea eta eratzea da kontua. 

Sareen sare horren sendotasunari esker (eta haren konfigurazioak eta aliatuek 
behartuta), garapen geoestrategikoko hainbat espaziorekin konektatuta 
(baterako protagonismo aktiboa jokatuz) ibili ahal izango gara. Hainbat 
dinamika aztertu ditugu: demografikoak, ezagutzarenak, migrazioarenak 
(borondatezkoak eta nahi gabekoak), talentuaren lekualdatzea eta 
geolokalizazioa, baita konektibitate fisikoa ere; ekonomien pisuaren eta 
boterearen translazioa, teknologia esponentzialen kontrol eta erabilerarena 
eta horien aplikazioarena, ondoz ondoko hornidura- edota balio-kateen 
portaerarena (tokikoak, eskualdeetakoak, mundukoak) eta hurrengo hogeita 
hamar urteetan hainbat eremu geografikok eta eskualdek aukeratu eta izan 
beharko duten lider-rolarena. Gure plataformaren helburua ez da gu gure 
auzoan edo mugaz gaindiko eskualdeetan soilik birkokatzea, ezta hobetzen, 
eraldatzen eta sustatzen laguntzea espero dugun Europa aldakorrean soilik 
ere. Gure ahaleginak eta ibilbideak Txinarekin eta, batez ere, lehen mailako sare 
berri baten bidez (dagoeneko eraikitzen ari den CHINA ‘S ROAD & GREEN BELT 
delakoa) modu esanguratsuan elkarren artean konektatuko diren hiri-eskualde 
guztiekin eta bakoitzarekin konektatzera eraman behar gaitu; ez da azpiegitura 
batera konektatzea (funtsean, lehorrekoa, itsas osagarri garrantzitsuekin, eta, 
noski, eremu garrantzitsuekin), baizik eta espazioak eraikitzea eta sortzea, 
euskarri eta, aldi berean, bideratzailea izango den azpiegitura batetik abiatuta. 
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Hiri garrantzitsuetako portuak

2050ean, Euro-Asian zehar garatuko diren hiri-eskualdeak ohikoak izango 
dira gure hizkuntzan, hiztegietan, geografiako eta historiako ikasgaietan. 
Mapamundi berriak elikatuko ditu belaunaldi berriak. Eta, hain zuzen ere, 
Bizkaiko Badia historikoko ibilbideek eta nabigagarritasun ekintzaileak mundu 
osora eraman bagintuen, hala egiten jarraituko du hurrengo mendean ere, 
sareko konfigurazio nodal berritik. Txinaren estrategiak sustatzen dituen 
“Zetaren ibilbide berriekin”51 komunikazioak ahalbidetuz. Hel diezaiegun bere 
eraldaketan eskaintzen dituen aukera handiei.

51 Perter Frankopan. Zetaren Ibilbide berrietatik kanpo geratuko al da EB?

ONE BELT-ONE ROAD. CHINA
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Eta, gure historiari, asmoari eta etorkizunari leial izanik, gure Bizkaiko Badiak indarrez 
hartuko ditu berriro Amerikarekiko loturak, iraganean egin zuen bezala, eta aliantza 
paritario mota berriak eraikiko ditu, berarentzat onuragarria izango den etorkizuna 
partekatzeko; Erresuma Batuarekin dugun lotura indartuko dugu; ziur aski, 2050ean, 
gaur egun ezagutzen dugun erakundea ez den beste erakunde bat izango da, eta UK 
baterantz eraldaketa garrantzitsuak izango ditu; baina, hori bai, “britainiar espazio 
berriarekiko” “federalizazioak” indartuta, IRLANDA, ESKOZIA eta GALESekin batera 
eta horietako bakoitzak bere garapen, sare eta mugimenduetan duen indarrarekin.

2050eko gure Bizkaia ARTIKOARI begira ere egongo da. Haren nabigagarritasuna eta 
garraio-lineak mugatuak izango dira, baina aukera edota osagarri berri bat izango dira, 
gaur egun (2021ean) ditugun oztopoen eta mugen aurrean.

Gaur egun ikasi dugun mapamundiari, irudiaren erdian lurralde bat duenari, 
erreparatzen badiogu, gora begiratu beharko dugu guk nahi dugun mundua ikusteko, 
artikoko espazioetatik eta haren birkonfigurazio geopolitiko eta geoekonomikotik 
begiratu beharko diogu munduari.

Artikotik begiratutako mundu-mapa eta 
ikuspegi berri baterantz?
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Eskoziaren eta Amerikaren arteko distantziak murriztu egingo dira, Ipar Itsasoa 
ere bai eta, ondorioz, gu ere bai. Teknologiak, manufaktura aurreratuak, ekonomia 
berdean eta urdinean iragarritako eraldaketek, aukera ugari ekarriko dituzte. 
Irudimenak, ezagutzak, elkarlaneko berrikuntzak, konektibitate nodalak eta 
sareenak era guztietako aukerak eskaintzen dituzte.

Oinarrizko lurraldeak, 2050ean geltoki nagusi eta bitarteko izango denak, aukera 
emango du gure nodo txikiak desio diren emaitzak eman ditzan.

2050eko Bizkaia, lurralde irekia, konektatua, lehiakorra, inklusiboa, ezagutzarako, 
berrikuntzarako eta ekimen partekatuak sortzeko laborategi bizia.

…Sareak sortzea. Zeregin berezia

Bilbo-Bizkaia-Basque Country guneak sareen sare zabala, kualifikatua eta 
garrantzitsua du munduan zehar; horietako gehienak lehen mailako bazkide-
laguntzaileak dituzte, eta “NODO” edo Ezagutza, Berrikuntza eta Erabaki Zentro 
garrantzitsuetako kide dira edo horiekin lotuta daude. 

Hala ere, hautaketa baten falta sumatzen da (kontua ez da noizbehinkako milaka 
kontaktu izatea, edo harreman ez-diferentzialak izatea, edota, azkenean, gu geu 
ez ezagutzea lehen mailako lider edo liderkide gisa), lehenespen bat, rol aktibo 
bat gure aldetik, Lurraldearen Balio Proposamenarekiko lerrokatze integral bat, 
eta, batez ere, nazioartean garrantzi handia duten sareek eskaintzen dizkiguten 
aukera konbergente eta sinergikoak maximizatzea, ahalegina “erraztu eta ardaztu” 
baitiezagukete horrek.

Enpresak, maila eta eredu desberdinetako kluster elkartuak, zentro edo unitate 
akademiko jakin batzuk, ospe aitortuko profesionalak, nazioarteko alumni sarea 
(bereziki graduondoko programa batzuetan), erakunde politiko eta sindikalak 
gune jakin batzuetan, GKEren bat, aurretik existitzen ziren sareak (erlijiosoak, 
kulturalak, sozialak), kirol-erakundeak, nazioartekotutako finantza-erakundeak, 
inbertsio-funtsen, atzerriko kapitalaren, industria-teknologia-zientzia ekosistemen 
eta abarren partaidetza duten ondare eta enpresa familiarrak edota kotizatuak; 
ekosistema horiek beste mundu batera igarotzeko adinako sareen sare aberatsa 
osatzen dute dagoeneko. Uste baino hobeto antolatutako diaspora bat dugu, 
alferrik galdu den potentziala duena.

Hemen ere lagundu diezaguke teknologiak (data, adimen artifiziala), gure 
informazioa identifikatzen eta ordenatzen, eta erabaki behar dutenentzat 
eskuragarri jartzen. Nork eta nola bultzatu, sortu eta kudeatu behar ditu 
beharrezkok diren sareak?

Uko egin diot, hemen, “bide integratua eraikitzeko” oinarrizko sareen zerrenda 
zabal eta garrantzitsu bat islatzeari. Hainbat arlotan liderrak izateagatik bereizi izan 
gara. Munduko erreferentzia gara berrikuntza sozial, teknologiko eta hiritarreko 
eredu jakin batzuetan, industria-politikako ereduen eraketan, giza garapen 
iraunkorrean, lanbide-heziketan, proiektu ekintzaile kritikoetan, giltzarri diren 
enpresa-arlo batzuetan, museoaren munduan, hizkuntza bakar eta bereizgarri 
batean, erlijio-ordena jakin batzuetan, garapenerako lankidetza hedatuan, bere 
“harrera-herrialde berrietan” izugarri baloratzen den diasporan, kooperatibismo-
ereduan. Lehen mailako nazioarteko enpresak ditugu (asko ez badira ere), izen 
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onekoak eta mundu osoan zehar antenak dituztenak. Gai al gara ahalegina 
norabide estrategiko batean lerrokatzeko? Kanpoko gure “baliabide” pertsonalei 
lot diezazkiekegu, eta gure lurraldearekiko duen inplikazioa eta dituen helburu 
eta balio-proposamenak bultzatu?

Hona hemen gure erronka handienetako bat, aldi berean eraldaketaren aldeko 
olatua dena. Sinestea, gauzatzea, benetako kanpo-ekintza bat, XXI. mendeko 
diplomazia bat, enbaxaden ofizialtasunetik eta mugimendu formaletatik harago, 
haientzat ez baikara lehen aukerak. 

Hori da ezagutzaren, berrikuntzaren eta ekintzailetzaren partzuergoko 
plataformako nodo bakoitzean eta guztietan gure lanaren funtsezko tresna 
bihurtu behar dugun benetako mekanismo bereizgarria, selektiboa. Balioa sortzea, 
gure lurraldearentzat eta sareen sare partekatua osatzen duten beste guztientzat. 
Sarearen zati garrantzitsua izatea, ez soilik sarean egotea. Guri eragiten diguten 
erabakiak hartzen diren leku guztietako protagonistakideak izatea.

6.2.3. Prozesuaren magia. Aldeko uhinetan nabigatuz, arriskuak murriztuz eta 
aukerak optimizatuz.

Liburu honen ideiatik edo arrazoitik bertatik lortu nahi dugun baliozko asmo eta 
proposamen bakarrak “amets eta ariketa boluntarista berri batetik” 2050erako 
desiratzen dugun Bizkaia bilatzera garamatza, etorkizuneko asmo baten aldeko 
apustua eginez, eta, horren zerbitzura, asmo hori ahalbidetuko duten indarguneak 
eta konponbideak eraikitzeko ahalegina egingo dugu.

Hori lortzeko, aurrez benetako “errealismo-ariketa” bat egin behar da, eta 
abiapuntuko egoeraren lehen diagnostikoa egin behar izan zen horretarako, 
metodologia klasiko batean AMIA bati legokiokeenaren azterketa sakona eginez 
(ahulezien eta indarguneen azterketa, bai eta aukeren eta mehatxuen esplorazioa 
ere, egungo “lurralde-enbrioitik”).“Abiapuntuak” ikuspegi errealista bat ematen 
zuen egin beharreko igarobidea ezagutzeko, egiazta zitezkeen emaitzetatik 
abiatuta, erreferentziazko hasierako aldiko oinarrizko iluntasunetik, Gernikako 
Estatutuaren52 barruko autogobernuarekin bat zetorrenetik; hala, zailtasunak 
gainditzeko eta mundu hobe baterako ibilbide konplexu bat egiteko ilusioa 
zekarren, orduan ezezaguna baina irrikatua zen agertoki batean. Abiapuntu horrek, 
ikaskuntzarako eta ezagutza kolektiborako iturri eskerga denak, indar berrien 
(batzuk estrukturalak eta besteak ebolutiboak) arabera behatzeko aukera eman 
digu, etorkizunean espero daitezkeen garaien eta aurrerapenen aurrean, eta, nahi 
izan ala ez, errealitate eta erronka demografikoak jarriko dizkigute aurrez aurre, 
ingurumenaren ikuspegi konprometitu eta balioespen desberdin bat erakutsiz, 
bai eta espazio energetiko-klimatikoarekin duen lotura banaezina ere, guztion 
ongizatea biltzen duen ekonomiarako mugimendu aldakorrean; ekonomia hori 
helburu anitzeko gizarte baten zerbitzura egongo da, eta agertokien aldaketak 
bultzatuko ditu, zeinak, onerako edo txarrerako, baldintzatuta egongo diren, 
gizartearen eta jarduera-unibertso orori eragingo dioten teknologia esponentzialen 
erabileraren arabera.

Aipatutako indarrak mega- eta meta-joeren arteko mantu zabal eta erlazionatu 
baten azpian mugitzen dira (eta eragin eta azkartasun handiagoz mugituko 
dira datozen urteetan), eta joera horien arabera egokitu beharko ditugu gure 
etorkizuneko gaitasunak eta borondatea. Ez da nahikoa izango gauzak ordura 

52 EAEko Autonomia Estatutua. 
1979an onartua eta indarrean orduz geroztik, Gernikako Estatutu izenez ezagutzen da.
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arte ondo egin izana, ez eta etengabeko hobekuntzatik errepikatzea ere. 
Garai disruptiboak dira. Iraultza kritikoak izango dira, eta jarrera desberdinak 
ezagutzera, interpretatzera, eragitera, heztera eta partekatzera eramango 
gaituzten gizarte-dinamikak ulertuz eta aurreratuz behatuko diegu iraultza 
horiei, 2050ean ezinbestean desberdina izango den gizarteari begira.  

Gaur egun, ez dakigu autogobernuaren zein etapatan egongo garen aurreikusitako 
denbora-tarte horretan, ez dakigu gure oinarrizko lurralde objektiboak zer 
hedadura eta antolamendu izango dituen, eta mugimendu, portaera eta asmo 
ezezagunei egin beharko diegu aurre. Baina ziur gaude gaur egungoen desberdinak 
izango direla, jokalari berriak, espazio berriak eta erronka berriak osatuko 
dituzten mugimenduak eta dinamikak abiaraziko baitira. Badakigu, modu batean 
edo bestean, zerumuga batera iritsi beharko dugula: gizarte inklusibo, oparo eta 
lehiakor batera, elkartasunetik (belaunaldien artekoa eta barrukoa) eta planeta 
bizigarri batean.

Apeu konplexu eta, aldi berean, erakargarri horren azpian, ibilbide bat egin dugu 
horrek guztiak, bere osotasunean, 2050era begira lortu nahi dugun Bizkaia  horretan 
izango duen eraginaren bila. Orain arte, aurreko kapituluetan, inplikatutako arlo 
nagusiak jaso dira, aurreikus daitezkeen aldaketak. Etorkizunarekin konpromisoa 
duten adituen ahotsekin kontrastatu dugu, egin beharreko ekintzen, amets 
itxaropentsuen eta beldur edo kezken eremu zabal bat osatuz, egin beharreko 
bide zaila egiteko gai izango ote garen zalantzen aurrean. Jokalari garrantzitsuak 
eta ezinbestekoak dira egin beharreko edozein bidetan. Horrekin guztiarekin, 
garenarekin, etortzeke dagoenarekin eta, dirudienez, egiteko prest gaudenarekin 
koherentea den jarduera-eremu zabal bat biltzen saiatu naiz. Abentura honen 
hasieratik, argi geratu da ez dudala agertoki desberdinak aztertu nahi izan (bakar 
bat aukeratzea bezain posiblea), baizik eta bakar bat aurkitu nahi izan dudala: 
“nahi duguna” soilik.Proposatutako balio-proposamen bakarrari bizia emango 
dioten asmo zehatzei erantzungo dien gizartea aurkitu nahi genukeen 2050eko 
Bizkaia horren aldeko apustua egin nahi izan dut.

Ametsak, irrikak, lorpen itxaropentsuak aurrez aurre jarri dira “argi gorriekin”, hemen 
proposatzen dudan edozein helburu eragotziko luketen alarma eta hesi gaiztoekin.

Zer lotura dute hautemandako (atzemandako, adierazitako, zehaztutako) argi gorri 
horiek guztiek, intentsitate eta eragin desberdinak dituztenek, proposatutako 
estrategiaren lerro gidariekin? Nola eragotziko dute beha ditzakegun joerek iragartzen 
dizkiguten erronken aurrean aldeko erantzunak ematea?

Bide luzeak aukera ematen du lehenesteko, taldekatzeko eta zailtasuna “aldeko 
olatu” bihurtzeko, proposatutako helburura iritsi ahal izateko.

Bidaia luze horretarako, egokitzat jo dugu “argi gorriak” edo identifikatutako arazoak 
taldekatzea, “ardatz gidari” baten arabera, helburu duen pertsona edo gizartearekiko 
lehentasunezko harremanean bilatzen den azken xedeari, ingurumen-kontzeptuari, 
zentzu zabalean, eta mundu teknologiko eta digitalari erreparatuta.  

Hiru gune horiek osatzen dute erreferentzia-oinarria. Baterako espazioak dira, oso 
modu desberdinetan elkarren arteko elkarguneak sortzen dituztenak, eta ekintza 
koordinatua, sinergikoa eta emaitza bateratuak eskatzen dituztenak. Hori lortzeko, 
ezinbestekoa da aliantza-sare oso bat izatea, eta sare horren administrazioa eta 
gobernantza egitea, lurralde-posizionamendu nabarmenarekin:  ariketa horrek guk 
nahi dugun puntura eramango gaituzten “aldeko olatuez” galdetzea errazten digu.
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Hala, bada, ibilbide hori “prozesuaren magia” izango da. Horrek aukera emango du 
irudika daitekeen asmo eta ametsetik hurrengo urteetan abiarazi beharko ditugun 
era guztietako ekintza eta ekimenetara pasatzeko.

Zain duguna identifikatu ondoren eta gure irteera-posizioaz jabetuta, horrela 
antolatu eta integratu dugu 2050eko Bizkairainoko bidaia gidatuko duen 
“prozesuaren magia”.

Etorkizunerako bidea birbideratuko duten bost indar edo domeinu estruktural 
nagusi erabaki ditugu, eta horietako bakoitzak izan ditzakeen trakzio-
aldaketak aztertu ditugu, inpaktu erreala sortzeko duten gaitasun bikoitzari 
eta aurreikusitako gure ereduaren inklusibotasunari dagokienez, elkarguneak 
ere kontuan hartuta. Bost indar edo ardatz gidari horiek honako hauei erantzun 
behar diete:   

NON (funtsezko ingurumen-eremua, digitala, pertsona-gizartea); NOLA, 
oinarrizko elkarrekiko erlazioari dagokionez; etorkizunean ZER espero 
behar dugun eta zer egin behar dugun ikuspegi osoarekin; NORK, bereziki, 
aliantzen aniztasunak rol berezia bete behar du, eta horiek osatzen dituzten 
pieza bakoitzak eta haien administrazio eta gobernantzek ekarpenak egin 
behar dituzte, bereziki gureak; eta ZERTARAKO, gure lurralde-kokapen 
bereizgarrian zehaztuta. Bizkaia 2050. Bereizi egin ditugu, jada abian dauden 
edo datozen hamarkadetan espero daitezkeen dinamika sozialen arabera.  
Elementu horiek “nahitaezko iraultza” gisa ulertzen ditugunak elikatu dituzte; 
ekimen disruptiboak abiarazi behar ditugu, eta “Etorkizuneko Eremu” gisa 
lerrokatu ditugu, gure ekonomiaren sustatzaile izango diren kluster edo 
industria bihurtu nahi ditugunak. Ekintza eta erreferentzia multzo horrek gure 

ARDATZ GIDARIA
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C: PERTSONA
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oinarrizko lurraldea birdiseinatzea eta birkonfiguratzea eskatzen du, bai eta 
enpresa-, politika-, sindikatu- eta gobernantza-eredu berriak geureganatzea 
ere; zeregin handia egin behar da talentuaren eta desorekak arintzearen alde, 
bai mundu-testuinguruan, geografian eta ereduan dugun posizionamenduaren 
alde. Oinarrizko dei bat dago planteamendu guztiaren azpian: etorkizuna 
irabaztea53.

Horrela, liburu honetan lantzen ari garen oinarrizko eskemari berriro helduz, 
2050eko Bizkairako bidaia luze batean, honaino iristeko ikasi dugunetik, eta, 
batez ere, egin beharko dugun guztia oinarri hartuta, une bakoitzean gure 
balio-proposamen bakarra lortzeko helburura birbideratzea ahalbidetuko 
duten etorkizuneko olatuak aukeratuta, ardatz gidari horietan ardaztu behar 
dugu ahalegin bateratua lehentasunez. Hala, bada, gure bidea gidatzen duen 
gidari berriro helduz, bidaiaren hurrengo faseei ekingo diegu.

Hain zuzen ere, “aldeko olatu” horiek eraman beharko gintuzkete azken balio-
proposamenera. Egin beharreko ardatz gidarietan edo ildo estrategikoetan 
aukeratu beharreko iritzia da, eta, zein ardatz edo ildo estrategikotan jarduten 
dugun kontuan hartuta, iritzi horiek osatuko dute benetako “prozesuaren 
magia”.

Problemak identifikatzea (bereziki hirugarrenei esleitzen badizkiegu) 
ariketa sinplea da. Ziur aski, ezagutzeko eta partekatzeko modukoa. Horien 
konponbideak ezagutzen ditudala edo desagertu egingo direla (“zein errezeta 
magikok desagerraraziko dituen ez jakin arren”) ulertzeak arrakasta izatera 
eramango gaitu. Baina, gureak egiteaz gain, lanak, konpromisoak eta prozesuak 
berak ahalbidetuko dute edo ez lorpen hori. (“Estrategia eta politika publiko 
eta enpresarialen hondamendien eta porroten teoria orokor bat, gobernantza-
sistema atrofiatuen emaitza, neurriz kanpo burokratizatuak, erresilientziarik 
gabekoak ia, portaera jakin batekin lotuegiak, kolektiboki arduragabeak eta 
proposatutako helburuekin konprometitu gabeak. Oro har, liderrak edo 

53 Etorkizuna irabazteko espazioak eraikiz. Angélica Rodríguez García-Enovatinglab.

Ikusi grafikoa liburuarekin batera doan koadernotxoaren 08 orrialdean
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lehen mailako arduradunak errudun egiten dituzte, eta gainerako inplikatuen 
jarduera edo pasibotasuna ezkutatzen dute.”) Gerta daitekeenaren erantzuleak 
beste batzuk direla eta gu laguntzaile pasiboak baino ez garela pentsatzearen 
errorearen aurka, etorkizun desiragarria saihesteko modurik onena da. Aitzitik, 
taldearen jarduera ona da, hain zuzen ere, emaitza arrakastatsuaren benetako 
osagaia.

Benetako erronkak arazo horiek aukera bihurtzea eskatzen du. Hori egitea 
ez da seinalatzea soilik, edo ilusiozko amets bat. Eska daitezkeen eraldaketa-
prozesuak berriro diseinatzea edota bultzatzea da ezinbesteko osagaia.

6.2.3.1. Arazoak aukera bihurtuz

2050erako desiratzen dugun Bizkaira eramango gintuzkeela uste dugun horri 
ekiteak hainbat eta hainbat oztopo, arazo eta alarmari aurre egin beharko 
geniekeela eta helburu horiek lortzea ezinezkoa izango litzatekeela iruditu 
arren, gure nahiek, gure jarrerak eta pentsamolde solidario eta kolektiboak 
(pertsonalak eta gutako bakoitzarenak, gertatu beharko litzaigukeenaren 
funtsezko protagonista garen heinean) arazoak (hautemandakoak edo 
benetakoak) AUKEREN OLATU bihurtzea bilatu behar dute, eta horretarako 
beharrezkoak diren indarguneak, jarrerak eta tresnak izateko (edo garatzeko) 
konfiantza izan behar dugu.

Jarrera horrekin, gure abiapuntuko diagnostikoan deskribatutako “argi 
gorriak” argi horiekin lotu daitezkeen ardatz gidariekin (bai horiek oztopatzen 
dituztelako, bai, aldi berean, konponbidea eta munduan eta espero daitekeen 
borondatearen argitan gainditu beharko genituzkeen etorkizuneko aukeren 
olatuak ahalbidetuko lituzketelako) aurrez aurre jarriko genituzke. 

Hala, bada, ondorengo koadroak lehen etapa hori gidatzeko emaitza erakusten 
du.

Aipatutako zailtasunekin bat gatoz, modu batean edo bestean? Gainditu nahi ditugu? 
Etorkizunean, gustatu ala ez, izango diren meta- eta megajoeren esparruan jarduteko 
dugun gaitasunetan konfiantza badugu? Azken batean, onartzen al dugu zailtasun 
horiei konponbidea bilatzeko borondatea eta konpromisoa eta konponbide hori 
nahi dugun gizarte batera eramango gaituen etorkizuneko olatu bihurtzekoa? 
Erantzuten al diete olatu horiek gure benetako aukerei eta indarguneei, une honetan 
ditugunei edo garatuko ditugunei?
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ETORKIZUNEKO OLATUAK. AUKEREN MUNDU OSO BAT

Fuente: elaboración propia en base a S3 Navarra, Caps Metier Nouvelle Aquitaine y Plan de 
Ciencia Teconolgía e Innovación 2020 (PCTi).

ETORKIZUNEKO 
ARLOAK

Aldaketa klimatikoa industrializatzea A   Ingurumena Klima-aldaketa

Energia berdea+ eraginkortasuna A   Ingurumena Klima-aldaketa

Bilbo, finantza-plaza I    

Adimen artifiziala B   Digitala Iraultza digitala

Ekonomia zirkularra A   Ingurumena Klima-aldaketa

Elikadura, gastronomia, turismo iraunkorra, landa-garapena G  Klima-aldaketa

Hirietako mugikortasuna G   Klima-aldaketa

Transferentzia digitala B   Digitala Iraultza digitala

LURRALDEA

Bilbo ikonoa I   

Plataforma berritzaileak, nazioartekoak eta  
lankidetzan oinarritutakoak

H   Aliantzak Iraultza digitala

Talentu-sareak eta erabaki-zentroak H   Aliantzak

Artea, kultura, ekonomia/lurraldea G   

Industria-sarea, manufaktura adimenduna G   

KRISIA

Oparotasuna G  

Teknologia B   Digitala Iraultza digitala

Lidergoa G  

Adina C   Pertsona Erronka demografikoa

Erakundeen legitimotasuna X   Administrazioa

ETORKIZUNA 
IRABAZI

Euskadi Zero Net A   Ambiental Klima-aldaketa

Trenbidea – aeronautika, automobilgintza, nautika, hiriak eta 
hirigintza, Biotech-Health

G   

Euskadi CrossIndustryZone I   

Teknologia, humanismoa F   Pertsona + Digitala Iraultza digitala

PPP

Autogobernua – Kontzertua X   Administrazioa

Luzapen nodala H   Aliantzak

DESOREKA

Kalitate txikiko demokrazia X   Administrazioa

Balioen aurkako parasitoak / Garapena

Etika / Balioak C   Pertsona

Pertsonak prestatu C   Pertsona

Gobernantza eta lidergoa X   Administrazioa

NAHITAEZKO 
OINARRIZKO 
IRAULTZA

Hezkuntza C   Pertsona Erronka demografikoa

Gobernua X   Administrazioa

Prestakuntza eta administrazio publikoa X   Administrazioa

LP

Prestakuntzazko eguneratzea C   Pertsona Erronka demografikoa

Nazioartekotzea G   

ETORKIZUNEKO OLATUAK ARDATZ GIDARIA MEGAJOERA

Lurralde-
posizionamendua

Lurralde-
posizionamendua

Lurralde-
posizionamendua

PERTSONA + 
INGURUMENA + 
DIGITALA

PERTSONA + 
INGURUMENA + 
DIGITALA

PERTSONA + 
INGURUMENA + 
DIGITALA

PERTSONA + 
INGURUMENA + 
DIGITALA

PERTSONA + 
INGURUMENA + 
DIGITALA

PERTSONA + 
INGURUMENA + 
DIGITALA

PERTSONA + 
INGURUMENA + 
DIGITALA

PERTSONA + 
INGURUMENA + 
DIGITALA
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Gure aukerak, hain zuzen ere, dinamika eraldatzailean eta etorriko diren eta 
gure erabakiekin eta erabakietatik bultzatuko ditugun aldaketa potentzialetan 
daude. Aukera izugarriak ditugu honako hauetan:

1. Etorkizuneko eremuetan, mundu mailako (eta tokiko) apustuek guztiongan 
izango baitute eragina, modu batean edo bestean, eta geure egin ditugu, gure 
diseinu estrategikoan txertatuz: klima-aldaketa industrializatu dugu, ekimen 
eta indargune garrantzitsuetan oinarritu ditugun energia berdeen bilaketarekin, 
adimen artifizialak manufaktura adimentsua eta espezializatua egiteko 
espazio handiak eskaintzen dizkigu, ekonomia zirkularreko merkatu-hobietan 
diseinatutakoak. Ekonomia eta gizarte-zerbitzuen digitalizazio indartsu eta 
zabal baten zeharkako euskarriak, 5.0 digitalizazio aurreratu batetik abiatuta, 
hiri-berrikuntzaren eta hirietako mugikortasunaren aldeko apustuak, bai eta 
elikaduraren, gastronomiaren, turismo jasangarriaren eta landa-garapenaren 
bektore bereizgarriak (berezkoak gure eredu ekonomiko hiritarrean) eta 
finantza-kulturak, finantza-plazaren kontzeptu integratzaile baten inguruan 
garatzen denak (fin-tech baliabide berrien bideratzailea, haien epe luzeko 
bideragarritasuna ahalbidetzen duena), aurrera egiteko proposamen zabala 
eskaintzen digute.

2. Lurraldea, guk ulertzen dugun bezala, bere izaera “likido irekian” eratua, 
garapen etengabean, aliantza koopetitibo berriak sortuz eta ehunduz, sareen 
sare baten protagonistakide gisa, ezagutza- eta berrikuntza-plataforma 
desberdinekin mundu osoan zehar. Ezagutza, ikaskuntza eta balio partekatua 
eta abangoardiako konektibitatea. Talentu-sareak maximizatzea, balioa 
elkarrekin sortzea eta erabakiguneen kontzeptua birmoldatzea, fisikoki 
mugatzaileak diren eta interes partekatuko elkarrekintzetan gehiago 
oinarritzen diren espazio berrietatik. Artea, kultura eta ekonomia bektorea 
eskaintzen duen lurraldea, mundu berri baterako funtsezkoak diren pertsonen, 
talentuaren, kapitalaren eta ezagutzaren fluxurako eskatu beharrekoa.

Oinarrizko lurralde bat, lantegi adimentsu handi baten moduan hartzen dena 
berez.  Lurralde horretan beharrezkoa den guztia ekoitz daiteke, elkarlaneko 
sistemetatik abiatuta, elkarri lotutako jarduera guztien klusterizazio 
ekonomikoan.  

3. Oparotasun-krisiak, teknologien eskuragarritasuna eta erabilera, 
bereziki esponentzialak (konputazioa, komunikazioak eta sentsoreak), 
lidergoen berrosaketa belaunaldien arteko eskaeren zerbitzura eta adin-
talde desberdinentzat, erakundeen eraldaketek sustatu beharko dituzten 
indarguneetatik. Gure aldaketek eta erantzunek aukera bihurtuko dituzte 
ezinbestean aurre egin beharko diegun krisiak. 

4. Eta etorkizunari irabaziko diogu, gure espezializazio-arloek eta apustu 
estrategikoek gure ahaleginak bideratzen dituzten neurrian. Gero eta 
espezializazio hobea eta osoagoa aukeratu dugu, gure beharrekin koherentea, 
eta, aldi berean, irteteko indarguneak ere baditugu. Euskadi Zero Net bide 
argi eta egingarria da. Oinarri sendoen eta mundu-mailako lider argien 
gainean bideratutako manufaktura (automobilgintza, trenbidea, aeronautika, 
energia, itsasokoa, nautikakoa eta portukoa, Biotech, osasuna) teknologiaren 
aplikagarritasunaren eta erabileraren ikuspegi humanista batek indartuko du, 
hain zuzen ere, lankidetza publiko-publiko instituzionalizatuak indartutako 
lankidetza publiko eta pribatuaren kultura esperimentatu eta hobetuak. Egunez 
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egun autogobernu handiagoa eta Kontzertu Ekonomiko baten indarra izango 
dituen lurralde bat, garaira egokitua, ohiko diru-bilketa eta finantzaketarako 
mekanismo soil bat baino harago iritsiko dena. Hala, ekonomia- eta finantza-
subiranotasunaren eta subiranotasun politikoaren funtsa eta potentziala 
indartuko du.

5. Desoreka saihestu, arindu eta ezabatu nahi duen lurralde baten bokazioak 
berarekin dakar kalitate handiko benetako demokrazia parte-hartzailea 
indartzen tematu izana, gobernantza berrituarekin eta konfiantza eta 
gizartearekiko atxikimendua sortzen dituzten lidergoekin. Etika- eta 
elkartasun-balioetan, eskubideetan eta betebeharretan oinarritua, guztion 
ongizatearen zerbitzura egongo den mundu hobe baterako garapen handinahiak 
eragozten dituzten “parasitoak” gainditzeko konpromisoarekin.

6. Lurralde edo gizarte horrek onartzen du eta onartuko du arazoak edo 
datuak benetako aukera bihurtzeko prozesuak iraultza disruptiboei aurre 
egitea eskatzen duela hezkuntzan, ongizatean eta administrazioan, bai eta 
etengabeko prestakuntzan eta birkualifikazioan oinarrituta gobernantza ere, 
epe luzeko prozesuetan.  

Iraultza gertatu behar da bere gobernuan eta lidergoan, eragileok jorratu 
beharko ditugun rol guzti-guztietan. Jarrera irekia izanik, ikasiz eta partekatuz, 
merkatuetatik edo nodoetatik haragoko nazioartekotze batean.

Arazoak (emandako informazio gisa) aukera bihurtzeko birpentsatzea ez da 
ekin beharreko hasierako bidea soilik, ez eta lortu ezin den edo benetakoa ez 
den ahalegina ere, baizik eta 2050era begira nahi dugun Bizkaia lortzeko gida 
aktibo eta posibilista bat.

6.2.3.2. Birdiseinatuz, eraldaketako gure mapa nagusiak birsustatuz

Abiaburuko zailtasunak gaindituz etorkizuneko aukerei aurre egiteak, 
etortzeke dagoen munduaren eragin aldakorra ulertuta, “ezinbesteko iraultzak” 
deitu dugun horri aurre egitea eskatzen du, nahi dugun ikuspegia lortzeko. 
Integratutako elementu ugariren gainean antolatutako ahalegina eskatzen 
du, dinamika sistemikoetan elkarreraginez. Iraultza formala, antolatua eta 
instituzionalizatua?

Konponbide berrien konplexutasunak, proposamen desberdinetan bat egiten 
duten helburuak eskatzen dituzten diziplinarteko elkarreraginak, inplikatutako 
interes-eremuak, eta, batez ere, aldi berean, aterki komun askoren pean 
bultzatu behar ditugun jarduera ugariak orientatuko dituzten erreferentzia-
esparruez hornitzera behartzen gaitu. Baliabideak optimizatzea.

Liburu honen aurreko kapituluetan ere adierazi dugu, gure helbururako 
baliagarri izango zaizkigun “eraldaketa-mapak”54 landu ditugunean. 

Hurbilketa metodologiko bat egiten da horrela,55 joera nagusiak, 
horien elkarreraginak eta industriako eta eskualdeko erronken arteko 
elkarmenpekotasunak aztertzeko 2050erako Bizkaia proiektuaren kasu 
hipotetikorako (Bio Bi Eus 2050 Prosperity), arestian aipatutako “proiektu 
globalen sare adimendunaren” bidetik. Sare hori hainbat ezagutza-komunitatek 

54 World Economic Forum-ean eta horren Aditu Globalen Sarean erabiltzen da tresna hori, aurrerapen- eta eraldaketa-
agendaren oinarrian dauden “arrisku globalak” konpontzeko elkarreraginean jardunez. Industrietako, enpresetako, 
gobernuetako, erakundeetako, akademiako eta nazioarteko erakundeetako kideen arteko truke aberatsak lankidetza-
sare dinamikoak sortzen ditu, eta hainbat ekarpen, hala nola iritziak, txostenak, argitalpenak, balio kontzeptual handiko 
baliabideak eta metodologia parte-hartzailea bultzatzen ditu. (www.intelligence-werforum.org)
55 Created by Jon Azua – World Economic Forum. (Bio Bi Eus prosperity briefing. January 2021)
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parte har dezaten eta haien behaketak (kasu zehatz honetarako baliozkoak, 
bai eta erlazionatutako lan akademiko guztietarako ere) biltzeko erabiltzen 
da; inklusiorako maparen kontzeptuzko esparruan, liburu honetan aurrez 
deskribatutakoan, hogei bat “eraldaketa-mapa” txertatu dira, askotariko 
aldagaiekin lotutakoak, lehiakortasunari eta oparotasunari heltzeko ikasitako 
esparruan, eta horien gain egokitu ditugu joera, erabaki- eta erantzukizun-
eremu nagusiak jasotzera eraman gaitzaketen lehentasunezko gakoak edo 
jardun-arloak, aintzat hartuta horien aldaketak proiektuan eragingo luketela.

Horrela, 78 elementu kritiko hartu dira aintzat, esku hartzeko lehentasunezko 
14 gunetan multzokatuta eta 2050erako lortu nahi Bizkairako bidaiarako 
emandako orientazioan bilduta ardatz gidariekin, etorkizuneko olatu 
onuragarriekin edota inpaktua sortzeko iraultzekin edo jarduketekin 
lerrokatuta, eta, horietan oinarrituta, esku hartzeko oinarri zabal bat eskaintzen 
dugu. Hautaketa sistemikoak ahalik eta sinplifikazio handienera garamatza 
liburu honen xederako, funtsezko gaiei erantzunez:

Oparotasunerako gure helburuan sartzeko gai gara?  Zer egin beharko genuke hori 
lortzeko, nora zuzendu behar dugu ahalegin eta konpromiso handiena? Zeintzuk 
izango dira egin beharreko bide disruptiboak?

Ikusi grafikoa liburuarekin batera doan koadernotxoaren 13 orrialdean

OPAROTASUNERAKO GURE HELBURUAN SARTZEKO GAI GARA?
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Gure ahalegin eraldatzailea arriskuan jartzeak eragin beharreko “iraultzak” 
lehenestea dakar, bai eta azken helmugara arteko esparru gidaria 
konfiguratzea ere:

• Eskaintzen zaizkigun aukeren aprobetxamendua berriro pentsatuz.

• Sorkuntzaren ikuspegitik zalantzan dagoen garapen ekonomiko baten 
inputen aurreko jarrera egokia nabarmenduz.

• Kultur indarguneak, giza kapitala, kapital soziala eta berritzailea guztion 
onerantz bideratuz.

• Gobernantza, erakundeak eta eragile ekonomiko eta sozialak gizarteak 
unean-unean eskatzen dituen errealitate aldakorretara egokitzeko 
halabeharrezkotasunean aurrera eginez.

• Bide-orria aurreikusitako helbururantz eramanez.

Hemen, liburu honen xedea aurrera eramateko, hurbilketa kudeagarri bat 
laburbiltzen eta sinplifikatzen saiatu gara, 2050erako Bizkairako “eraldaketen 
mapa bateratu” baterako gida moduan. (Eskemak jasotzen duen puntu 
bakoitza bere eraldaketa-maparekin lotzen da, eta aipatutako elementu guztiei 
erantzuten die). Azken agertokiraino eramateaz arduratzen diren eragile 
ugarietako bakoitzari dagokio bere eraldaketa-mapa(k) birdefinitzea, bultzatzea 
eta gobernatzea, helburu kolektiboarekin koherentziaz eta lerrokatuta jokatuz 
(une oro azpimarratu dut ibilbide zorrotza, konprometitua, konplexua eta 
korala dela).

Prozesu luze eta bizia da nahi eta desiratzen dugun 2050era iristeko (denbora 
dugu ordura arte).

Bidea egina dago, eta asmatuko dugu egiten:

1. Arazo, oztopo, zailtasun eta aldaketa saihestezinak DATU eta informazio 
gisa onartuz eta berrikuntzarako eta balioa sortzeko AUKERA bihurtuz.

2. Dagoeneko martxan dagoen mundu-mugimenduarekin batera, garapen 
ekonomiko inklusibo berri baterako eredu sozioekonomikoa birpentsatuz eta 
espazio propioen aldeko apustua eginez, abiapuntuko oinarri errealetik eta 
gizarte gisa ditugun nahietatik abiatuta.

3. Teknologia-kultura zentzu humanista betean eta gizarte-eskari eta -premien 
zerbitzura jartzeko ahalegin eta ariketa arduratsua eginez, guztion ongiaren 
ikuspegitik, eta bereziki ekonomia eta ongizate sozial binomio inklusibo eta 
banaezinaren aldeko apustua eginez (ez helburu gisa, ez eta hura aplikatzeko 
lehentasunez ere).

4. Gizartearentzat balioa sortzen duten erakundeak, haien gobernantza eta 
eraginkortasun demokratikoa berrasmatuz eta birpentsatuz, bai eta eragile 
ekonomiko eta sozial guztien eta herritar guztien rola edo portaera ere, une 
eta leku bakoitzean ditugun eginkizunetan.
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BIZKAIA 2050
LEHIAKORTASUNA
OPAROTASUNA ETA 
GARAPEN INKLUSIBOA

Artea, Humanismoa, 
Hezkuntza + STEAM

Teknologia Esponentzialak 
eta Lanaren Etorkizunekoak

Enpresa Dinamismoa 
eta Negozio Ereduak

Talentu-
Enpleguaren 
konstelazioa

“Aberastasuna sortzea Gizarte 
Aldakor baten eskari-aukerak 

bideratuz”Balio Ekonomikoaren 
sorrera

Energia Berdea/
Aberastasuna

Eremu berritzaile 
interkonektaturako 
azpiegiturak eta 
soluzioak 

Sarbidea/Kalitatea  
Hiriak OSASUNA 
denerako

Ekonomia Zirkularra 
Herrialdea/Lurraldea

Konfiantza/
Gobernantza/
Lidergoa

Eraldaketa-mapa baterako hurbilketa (Transforming Map Intellingence.weforu.org)
(Jon Azuak sortua – World Economic Forum.  2021eko urtarrila, Bio Bi Eus 2050 Prosperity 
Briefing)

A) Garapen ekonomiko oparo eta inklusiborako gure eredurantz.

Nola lortu etorkizun hobea etengabe aldatzen ari den ziurgabetasun zorrotz eta 
konplexu honetan, pentsamendu ekonomiko berri baten olatu batean murgilduta 
gaudenean?

Ziurgabetasunean biziz, azken helburu handiak adierazten digun ikuspegira 
bideratutako ziurtasunetan oinarrituta, geureganatu, indartu eta, batez ere, 
partekatu behar ditugun jarrera eta gaitasun berriei buruz konbentzituta (eta 
konprometituta).

Nahi ala ez. Dagoeneko itsaso ekaiztsu honetan murgildurik gaude, eta, 
zailtasunez harago, aurkitzeke dugun mundu oso bat eskaintzen digu. 
Nabigatzen ikasi dugu, zerumuga finkatu dugu eta gure bizi-proiektua berretsi 
dugu. Eta, jakina, dagoeneko begiztatu dugu bide honen amaieran zain dugun 
emaitza arrakastatsua.

2021-2050 ibilbidean, asko izango dira eredu ekonomiko eta sozial nagusiak 
norabide batean edo bestean eramango dituzten funtsezko arloak.  
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Zentzu horretan, ezer ez da kasualitatez izango eta, gehienetan, ez dio 
aktoreen erosotasunari erantzungo. Hartzen diren erabakiak izango dira azken 
eredu nagusiaren arduradunak. A priori, gauza guztientzako irtenbide bat 
finkatzea ezinezkoa izango da, baina, gizarte gisa, jarraitu nahi ditugun ildoak 
eta jarraibideak aukeratu beharko ditugu.

Gure gida balio-proposamen bakar batean datza, eta giza garapena, oparoa, 
inklusiboa eta iraunkorra azpimarratzen du. Harako bidea ELKARTASUNEAN 
oinarritutako LEHIAKORTASUNA da, balio erantsi handiko produktibitatea 
dakarrena, eta xedea ez da haztea, baizik eta garapen ekonomiko eta sozial 
partekatua. Etengabe hirugarrenekin aliantzak egitea eskatzen du (irabazi-
irabazi), eta espazio koopetitibo publiko-publikoak eta publiko-pribatuak 
sortzea. Ongizate-sare sendo bat eraikitzea eskatzen du, osoa, gure gobernu-
erakundeek eta gure eragile ekonomiko eta sozialek bete beharko dituzten 
rolen berrasmatze batean oinarritua. Helburu ekonomikoak, sozialak, 
ingurumenekoak eta gobernantza demokratikokoak eskatzen ditu inplikatutako 
“stakeholder” guztietan. Balantze eta itun sozial bat eskatzen du (ez bakarrik 
Kontratu Sozial bat, guztiekiko/guztiontzako betebeharrei dagokienez). Apustu 
horrek gorabeherak gainditzeko gai izango diren erakunde sendoak, gardenak 
eta bideragarriak sustatu behar ditu. Mundu aldakor honen aldagai guztiei 
behatu beharko zaie, eta aurreratzeko eta egokitzeko etengabeko ahalegina 
egin beharko da, gure helburu eta nahietara bideratuta.

Bidezko ekonomiak…
• Pentsamendu ekonomiko berria.
• Suspertze ekonomikorako 

prozesuak birmoldatzea.
• Modu inklusiboan haztea edo 

garatzea.
• Kontratu sozialak, edozein eredu 

ekonomikoren oinarriak, berriro 
diseinatzea

…aurrerapen ekonomikoaren 
etorkizuna
• Produktibitatea eta 

lehiakortasuna.
• 4. industria-iraultzarako 

ekonomiak.
• Planeta salbatzeko ekonomia.
• Globalizaziotik glokalizaziora.
• Finantzatzea / Garapen 

iraunkorrerako fiskalitatea

GUZTION 
ONGIA

…geopolitika eta ekonomia
• Teknologia esponentzialen 

erabilera gidatzeko  
borroka edo lankidetza.

• Merkatuak, merkataritza, 
gatazkak.

• Merkataritza “digitala”.
• Txina-AEB bananduta.
• Bitarteko espazio desberdina?

…gobernantza, multilateralitatea, 
diplomazia eta kalitate demokratikoa

…ekonomia eta desoreka
• Aurreko baldintza 

sozialak eta 
ekonomikoak.

• Lokalizazioa: hirigintza.
• Teknologia eta 

humanismoa
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Ez dago errezeta magiko bakarra, baina bai printzipio bektoreei buruzko 
ibilbide-orri bat. Iparrorratza orientatuta daukagu uneoro.  Ibilbidean zehar 
norabidea zuzendu beharko dugu.

Ez dugu inoiz esan ibilbidea erraza zela, ezta bide bakarrekoa ere. Ez gara 
abentura honi ekingo diogun bakarrak. Gainerakoak gurekin batera joango dira 
bidaia honetan, edo aurrez aurre izango ditugu. Gure Bilbo-Bizkaia-Basque 
Country guneko gizarte demokratikoak erabakiko du uneoro, demokratikoki, 
mundu honek eskaintzen dituen irtenbideen inguruan. 

Badakigu (hemen gogoratzen dugu, berriro ere) ez dagoela pentsamendu 
bakarra, gezurra dela bide bakarra inposatzeko hain erraz erabili nahi den 
mezua (gehienetan, emaitzen ebidentzia nahikorik gabe).

Aurrez aurre izango dugun pentsamendu ekonomiko berria aukeraz beteta 
dago, eta badakigu aldagai guztiak lotuta daudela. Badirudi etorkizuneko 
bi eredu handi proposatzen direla, aurrez aurre: Amerikako Estatu Batuak 
edo Txina. Ez dugu horietako bat ere nahi. Beste baten alde egin nahi dugu, 
horietako bakoitzaren ontasunetatik ikasiz, bai eta eraiki nahi dugun gizartean 
balioa emango ez ligukeela uste dugunetik ere. Bai, haiekin eraiki nahi dugu. 
Baina gurea. Gure 2050eko Bizkaia.

Zortea dugu lurralde txikia garelako, kohesionatua, kudeagarria, eta 
abiapuntuko egoera pribilegiatua dugu. Mundu konplexu honetan ibiltzeko 
beharrezkoa den arintasunak eta malgutasunak lagundu egingo digu. Ez gara 
asko haziko. 2050ean, egungo gizartearen antzekoa izango dugu, behar bezain 
homogeneoa eta integratua, kualifikatua eta prestatua, ongizatezko gizarte-
estatu baten esparruan, desorekak txikiagoak izan arren, lankidetza solidarioa 
eskatzen duten aldeak izango dituen mundu baten buruan. Eta gizarte 
humanista batean biziko gara, kultura zabalekoa eta sormenerako gaitasun 
handikoa, eta berrikuntza (teknologikoa eta soziala ere bai) izango da tresna 
eraldatzaile nagusia. Gizarte demokratikoa izango da, mundura irekia nahitaez, 
bere identitatea eta autogobernurako bokazioa zainduko dituena.

Etorkizuneko aukerez eta proiektuz betetako zerumuga horrekin, baikortasun 
sortzailerako lekua baino ez dago. 2050eko Bizkaia osatuko duen gizarteak 
eraldaketa-mapa egokiek sortu dituzten erabaki bateratuak aukeratzen jakingo 
du. “Azpiko mugimendu eta pentsamendu ekonomikoak” errealitate posibleak 
ekarriko ditu.

 

B) Teknologia, kultura eta berrikuntza birkokatuz gizarte-ongizaterako eta 
aberastasuna sortzeko.

Gizarte-ongizatearen eta oparotasunaren aldeko bektore baten aldeko 
apustuak eraldaketa-mapa askoren orientazio integrala eta integratua 
eskatzen du, behin helburu diren olatu nagusiak identifikatuta, aberastasuna 
eta oparotasuna sortzeko bilaketa ahalbidetzeko.

Aztertu eta garatu behar ditugun merkatu-hobi nagusiak, proposatutako 
zerumugara eramango gaituzten gida-arloak neurtezinak izango dira 
(“ugaritasunaren eta aukeren mundu baten ikuspegia”), eta lau ardatz nagusi 
bereiztera behartzen gaitu:
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1. Enpresa-dinamismoa eta haren trakzio-indarra, jarduera ekonomikoaren 
klusterizaziotik eta manufaktura adimendunean duen oinarritik abiatuta, eta 
energiaren eta lotutako serbitizazioen eragin sustatzailea.

2. Enplegagarritasuna, lana eta talentuarekin eta prestakuntzarekin duen 
lotura.

3. Ongizaterako eta gizarte-kohesiorako gune bat sortzeko ezinbestekoak 
diren osasuna, ongizatea eta gizarte-segurantza.

4. Humanismoa, artea, kultura eta hezkuntza, eska daitekeen giza kapitalaren 
euskarri eta orientabide.

Lau atal horiek, elkarri lotuta eta elkartuta daudenak, gure funtsezko 
“eraldaketen” oinarrizko gune bat osatzen dute, eta fokalizazio deterministako 
beste hiru esferekin batera doaz.

Herrialdearen klusterizazioak sare eta ekosistema koopetitiboen multzo bat 
eratuko du, eta estrategia propioen bidez (kide bakoitzaren estrategia berezi 
eta bakarretik partzialki bereiziak) autoantolaketa sortu duten espazio anitzen 
(naturalak edo eragindakoak) suspertze integratzailea eragingo du; espazio 
horiek hiri-eskualdearen estrategiarekin lerrokatuta egongo dira, eta, egunez 
egun, baita 2050eko Bizkaia aberasten joango diren gainerako espazioen 
estrategiarekin ere.

Bereizitako “espazio” hori, Berrikuntza, Ezagutza eta Ekintzailetza 
Plataformaren bidez munduan zehar konektatuta dagoena, da gure 2050eko 
Bizkaiaren balio bereizgarrirako apustu handia. Lehenago ere nabarmendu 
dugu “manufaktura adimendunaren” rol nagusia, lurralde osoan gainerako 
industria eta jarduera ekonomikoak (eta horiekin lotutako gizarte jarduera) 
elikatzen eta bultzatzen dituena. Indar handiz elikatzen eta indartzen ari da, 
eta aberastasuna, enplegua eta ongizatea sortzeko benetako oinarria da. 
Aipatutako indarguneek ezagutza, teknologia, hazkuntzaren eta garapenaren 
funtsezko fluxuak eta gure ongizate- eta oparotasun-estatua finantzatzeko 
fiskalitate egokia eskuratzeko aukera ematen dute.

Lehenago aipatu dugun “denbora-lerroak”, aurrerago ere aztertu dugunak, 
2020tik 2050era bitarteko ibilbide luze honek eratuko dituen apustuak eta 
lor daitezkeen emaitzak islatzen ditu. Oinarrizko apustuak adierazita daudela 
dirudi, baina gure gaitasunaren eta horiek gauzatzeko moduan asmatzearen 
araberakoak izango dira horien emaitzak.

Gure kultura industrialak eta sozialak eta asoziaziorako konpromisoak edo 
borondateak, partaidetza anitza izango duen asmo eta ikuspegi integral batek 
bultzatuta, koopetitiboa izateaz gain, nahi ditugun emaitzak eman beharko 
dituzte.

Gure eskura izango diren teknologiak erabiltzen eta kontrolatzen asmatzen 
badugu, gizartearen eskaeren eta gure “bereizketaren eta espezializazio 
adimendunaren” lehentasun bereizgarrien zerbitzura jartzen baditugu, bidearen 
amaierara eramango gaituzten olatu aukeratuak aprobetxatzea lortuko dugu.
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AUKEREN ESPAZIO BAT, INTERRELAZIOZ BETEA

• Artea, Kultura, Ekonomia
• Kultur industria eta 

edukiak
• STEMetik STEAMera 

(Artea + Humanismoa)

• Sustapena, Babesa, 
Birbultzatzea, Ondarea

• Identitatea, HIZKUNTZA, 
Balioak

• Artea, Humanismoa, 
Inklusibitatea    

ESG aurrera 
egiteko motorra

Glokalizazioa eta Balio 
Katearen banaketa 
nabigatzea

Intraekintzailetza 
+ Aliantza 

Estrategikoak

Enpresa berrindartzea 
Gizartearentzako 
Aktibo eta 
Partekatutako  
Balio gisa

• Lan-aukera berriak
• Jarduerak gehitzea, 

Enpresak
• Tamaina hedatua
• Aukera Gune bat 

Enpleguaren 
disrupzioa  
gutxitzea

DATA+AA 
Berrikuntzan

Manufaktura 
adimentsua

OSASUNA-
ONGIZATEA

Babesa-GIZARTE 
SEGURANTZA

Artea-Kultura-
Ekonomia

HUMANISMOA eta 
Lurraldea

• Enplegu Publiko-Pribatua
• Lanbide berriak
• Ongizate eta gizarte 

segurantza sistema berria
• Jokalari berriak?  

eta estaldura /  
Aseguratzea /  
Prestakuntza

• Gobernantza
• Teknologia
• Finantziazioa
• Hezkuntza/Prestakuntza
• Azpiegitura
• “Diplomazia Aktiboa”

ENPLEGAGARRITASUNA
TALENTUA

PRESTAKUNTZA

Enpresa-
dinamismoa

+
Ekonomiaren 
Klusterizazioa

+
SHV: Balio 
Partekatua 

Enpresa-Gizartea

EkoSistemak
Zientzia-Teknologia

Industriak
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C) Gure erakundeak, haien gobernantza eta eragile sozioekonomikoen 
eginkizun berriak birdiseinatuz

Liburu honetan, ia etengabe nabarmendu dugu erakundeen funtsezko garrantzia, 
eta haiengandik datorkigun gobernantzarena; nola ez, eragile sozial eta 
ekonomikoekiko lankidetzak duen garrantzia, eta, jakina, Gizarte Zibilak ere bai. 
Esparru publiko-publikoa eta publiko-pribatua oso faktore garrantzitsua izan dira 
lortu den aurrerapenean; izan dira, gaur egun hala dira, eta izango dira. 

Gizarte-dinamikak eta gure gizartearen eskaera eta lehentasun aldakorrak gure 
eguneroko jardunean erabat normalak izango badira, eraldaketa berritzaileak 
espero behar dira alor horietan guztietan (eta, batez ere, eragin egin beharko 
dira). Jokalari berriak agertuko zaizkigu zelaian, demokraziak jarduteko eta 
harremanak izateko modu berriak eskatuko dizkigu; herritarra, bere entitate 
kolektibo nagusiak, bere ordezkaritza-entitateak, gobernuak berak ere, eta oro 
har, gizarte edo komunitatea, gero eta zorrotzagoak izango dira etorriko diren 
mutazioen aurrean (aldaketa ekonomikoak, sozialak, ongizatearen arlokoak, 
“irtenbide pertsonalizatua”) jaso beharreko arretari dagokionez, bete beharreko 
rolei eta mutazio horien konplexutasun objektiboari dagokionez. Nahitaezkoa 
izango da, ondorioz, behar bakoitzerako eta espero den emaitza bakoitzerako 
ad hoc erantzunak eta tresnak eskaintzea. Ekonomiari, enpresari eta pertsonei 
transmititzen zaien berrikuntzaren aldeko apustuak are intentsiboagoa izan 
behar du, eta indar gehiagorekin aplikatu beharko da sektore publikoaren eta 
gobernuen esparruetan, bai eta “politikaren industria” deritzon munduan ere; izan 
ere, gaur egun arte, mundu hori geroz eta endogamikoagoa eta partikularragoa 
izan da, eta ez da bakarrik alderdi eta erakunde politikoetara hedatzen, baizik 
eta funtzionarioengana ere bai, sindikalismora, haien barne-aparatuetara eta 
hura osatzen duten era guztietako erakunde, agentzia, hiri eta zerbitzu orotara. 
Gizarteak indarra egingo du hura aldatu dadin, edo aktore berriak sortuko dira 
bestela; seguruenik, desafekzioaren edo frustrazioaren ondorioz sortuko dira, 
eta espazio desberdin bat bilatuko dute. Aldi berean, lurraldeek rol bereizi bat 
izango dute, eta autogobernuaren zentzua eta bokazioa hurbiltasuna izango 
da. Konponbide mikro-ekonomikoak bilatuko dira, hurbilekoak eta kudeatzen 
errazak, eta politikako eremuek geroz eta gehiago eskatuko dituzte lankidetzazko 
autokudeaketarako eredu eta espazio berriak, elkartze-espazio berriak; horien 
oinarrian izango dira determinazioa, borondatea, berezko politika eta egiazko 
benetako gobernantza partekatua.

Hala, “lurralde-berrikuntza” eta “politiko administratiboa”, besteak beste, 
etengabe entzungo ditugu. Alderdi politikoen eta erakundeen ardura da eskabide 
eta irtenbide horiek aurreratzea.

Halaber, aipatu ditugu dagoeneko zer nolako rolak eskatuko dizkiguten, geroz 
eta gehiago, enpresen munduan. Enpresetako negozio-ereduak erantzunaren 
integrazio osora hurbilduko dira, eta era berean, tarteko diren guztien 
(stakeholders) behar sozialetara; halaber, beren jarduera garatzen duten tokietako 
komunitateen beharretara ere bai. Mundializazio-prozesuak berak estrategia 
glokalak indartuko ditu, eta horrek garrantzia handia izango du nork bere lana 
garatzen duen herrialde eta eskualdeetan.  “Atzerrian lurralde baten jabe” balira 
bezala, irlak osatuz bizi diren atzerriko enpresen eredu “multinazional” deritzon 
horrek ez du iraungo. Zenbat eta lehenago bereganatu enpresa horiek beren 
jarduera-aztarnan duten egiazko konpromisoa, hobe; lagundu egingo die ikasten, 
ezagutza partekatzen, biztanleriarekin duten lotura hobetzen; artatzen duten 
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tokiko merkatuari lagunduko diote, komunitateak hobeto onartuko ditu eta, oro 
har, arrakasta handiagoa izango dute irabazietan ere. 

Abian diren pentsamendu ekonomiko eta sozialeko mugimendu horien bilakaerak 
ezarriko du, pixkanaka, zein izango den erakunde eta enpresen eredu berria… 
eta haien gobernantza. Errealitate horiek, gainera, geroz eta zorrotzagoak izango 
dira geopolitika, pixkanaka −adierazi dugun bezala−, ekialderantz aldatzen den 
heinean, mundu zabalean lider izango diren hiri eta eskualde berrietara hedatzen 
den neurrian.

Azkenik, etorkizuneko munduko mapa berregin egingo da, eta horrek gobernantza-
eredu berrien beharra indartuko du, eskualde eta hiri desberdinak sareetan 
antolatuta egongo direlako. Antolakuntza eta agintearen alorrean sortuko duten 
berrikuntza-eredua erabakigarria izango da, bilatuko duten emaitza horretan. 
Sistema arinak bilatuko dituzte, malguak, kudeatzeko modukoak; beste ezeren 
gainetik, sortutako eta partekatutako konfiantzan eta balioan oinarrituta egongo 
dira, eta ez lege- eta kontratu-formalismoetan, edo merkataritza-betebehar 
hutsak diren horietan (nahiz eta betebehar horiek hor jarraitu, eta neurri handi 
batean, ezinbestekoak izan).

Mundu zabal bat irekiko da gure erakundeak berriro definitu eta diseinatzeko; 
partekatu egin ahal izango diren espazioak bilatuko dira erabakitze-prozesu 
partekatua bultzatzeko, gobernantza eraginkorra eta gardena gauzatzeko; 

Dibertsitatea eta 
Berdintasuna

Gizartearen Konfiantza 
lortzea partekatutako 
Egiazko Proposamen baten 
bidez

Diplomazia politikoa, 
ekonomikoa, 
kulturala eta soziala

“Stakeholderrak” 
Mugimendu inklusiboa

Administrazio 
Publikoak 
berrasmatzea
Gobernantza Arina

Trebatzea, 
lidergorako gune 
berriak sortzea

Teknologia eta haren 
erabilera humanizatzea 
Guztien Ongiaren alde 
Enpresen eta Gizarte 
Zibilaren sareak 
birformulatzea  

Erakundeak 
sendotzea 
(Sinesgarritasuna 
eta Efizientzia 
handitzea) 

JUSTIZIA

Lankidetza Publiko-
Publikoa / Publiko-
Pribatua
• Kooperazio-

konpromisoak
• Ad hoc lanabesak 

Finantza Publikoak eta 
GIZARTE Babesa
• Lehentasunezko 

helburuak gizarte 
babesgabe eta  
zaurgarrian  

•  Lana-Errenta 
denentzat

SAREAK / 
Konektagarritasuna 
eratzea/
mantentzea

GUZTIEN ONGIrako Lidergoa 
eta Gobernantza (Balio 
Proposamen Bakarretik 

abiatuta)  

• Inbertsio-, ekonomia-, 
gizarte-dinamikak 
zuzentzea

• Bidezko Ekonomia-
Gizarte baterantz

• Kontratu Soziala 
birdiseinatzea 
(Eskubide-
Betebeharren Gutuna)

• Espazio eta Zerbitzu 
Publikoak birdefinitzea
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“irabazitako” eta egiazko lidergoak gauzatuko dira, ez “izendapen hutsez 
emandakoak” eta eragile ekonomiko eta sozialei rol berriak esleituko zaizkie.  

Eta, batez ere, ez dute haiek bakarrik aldatu behar. Geuk ere bai. Horrek denoi 
eragiten digu, eta mesede egin ere bai.

D) Behar den talentua, konpromisoarekin lotu daitekeen emozioa eta nahi 
diren asmoak sortuz (eutsiz, erakarriz, ereinez).

Talentua da enpleguaren etorkizunaren hitz gakoa; giza kapitala berriro 
kualifikatzea da, eta hori ezinbestekoa da jarduera profesionalerako, pertsonen 
arteko harremanetarako, enpresa-proiektuak garatzeko, gobernantzarako eta, 
jakina, nork bere bizi-proiektuetan aurrera egin ahal izateko. Talentuak metatua 
eta lerrokatuta egon behar du, lurralde jakin batean egiten den (kasu honetan, 
Bizkaia 2050) balio-proposamenarekin; gainera, martxan diren eta etorriko 
diren estrategia eraldatzaileen muinean egongo da talentu hori. Talentu 
hori ezinbestekoa izango da, esaterako, munduan zehar sareak sortzeko, eta 
hirugarrenekiko konexioak ezartzeko; halaber, balio erantsi handiko aliantzak 
eraikitzeko balioko du, gaitasun, ezagutza, diziplina eta pertsonen tipologia 
ugarien aniztasuna integratuko baitu.  

Aukerak deskubritu eta sortzeko balioko du, bete ahal izango ditugun tarte 
edo espazioak identifikatzeko, hartara abangoardian kokatu ahal izan gaitezen, 
eta espazio horietan gu ere protagonista bereizle izan. 

Talentua erakartzeko, geurekin edukitzeko eta talentua sortzeko, ez dago 
errezeta bakar eta magikorik. Talentua garatzeko, oinarri konplexu hauxe behar 
da: hezkuntza, bizitza osoko prestakuntza aldakorra, ikaskuntza eta sozializazioa, 
sormenezko jakin-mina, begirada irekia, ezezaguna edo zalantzazkoa den hura 
zeharkatzeko arriskua hartzea… baina talentuaren “konfigurazio kolektiboa” 
ere, elementu konplexua da oso. Talentu hori, ez norbanakoena, baizik eta 
partekatua, funtsezko iturria izango da nahi genukeen bezalako lehiakortasun- 
eta aurrerabide-espazioa eraikitzeko, eta espazio hori inklusiboa izateko.

Bizkaia 2050 proiektuak bere talentua lantzeko beharra du, eta lortu nahiko 
genukeen konpromiso eta helburuarekin lotu daitekeen emozioa sortzeko 
beharra. Benetako erronka da; ez da nahikoa balio handiko ezagutza-oinarri 
bat izatea, horrez gain ez badugu borondaterik (norbanakoena zein kolektiboa) 
ezagutza hori proiektu baten, lankidetza-prozesu baten, gizarte jakin baten, 
komunitate jakin baten esku jartzeko. Kasu honetan, Bizkaia 2050 eraiki nahi 
dugu, harro egonaraziko gaituen Bizkaia, proiektuaren parte izatearekin eroso 
eta haren nortasun bereiziaz harro egonaraziko gaituena. Ez dugu edozer 
motatako mugikortasun, jarrera, jokabide edo talentu edozein helburutarako 
erabiltzea bultzatuko. 2050. urtera arteko ibilbide luze horretan metatu 
ditugun ezaugarri ugariek erakusten duten bezalaxe, guk zerumuga jakin 
bat dugu; bada, harekin lerrokatuta egonik, bilatzen dugun helburuari lotuta 
balioa eskaintzen duten alorrak bakarrik izango dira gure aktibo estrategikoak. 
Gainerakoan, ez dira estrategikoak izango.

Balio konprometitu bat dugu. Egunez egun eraiki behar da, bizi osoan zehar.
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6.2.4. Ibilbide arrakastatsua berrirudikatuz

Ibilbide arrakastatsua markatuta dago, eta hasia da gainera.

“Denboraren lerroa” guk ondoz ondo hartzen ditugun konpromisoen katea da, eta 
espero ditugun emaitzen inguruan dugun itxaropen-katea. Fase eta etapa bakoitzean, 
katea betetzen ari den ebaluatu behar dugu, eta erabakitzen denaren arabera, 
norabidea zuzendu (eta gizarteak aldaketak eskatzen baditu, haien arabera jokatu). 
Agenda horrek lan handia eskatzen du. Kontua ez da nork bere ekimen edo proiektuak 
gauzatzea. Helburua da gizarte osoa eramatea espero eta nahi dugun helmuga 
horretaraino. Hainbat eta hainbat aldiz esan izan dugun moduan, hainbat iraultza 
disruptibo ditugu zain, aldaketarako borondate handia, konpromisorako prestutasuna, 
eskubide eta betebeharren arteko oreka, elkartasuna eta zorroztasun demokratikoa.

Bidaia honi begirada batekin ekin genion; bada, begirada horri esker, lotura bat ikusi 
ahal izango dugu 2020an zegoen abiapuntuko errealitatearen eta 2050erako espero 
den eszenatokiaren artean. 

Liburu honetan zehar, oinarrizko egoera hura kontrastatu dugu; denboran zehar, 
aldaketak izan dira jakina, eta erronkak etorri zaizkigu, baina azken proposamenarekin 
ere, haren lotura-gidak jarraitu ditugu.

Etorkizun Aldakorrerako 
Hezkuntza “Alfabetatzea”
• Digitalizatutako Industrian
• Enpresa Teknologiak 

eragindako Gizartean
Etengabeko Birkualifikazio/
Berrikuntzak mugiarazia

Teknologia 
eskuratzea / 
ERABILTZEA

SDGren Helburu 
(Aurreratu) 
partekatuekin 
(Ekonomia-
Ingurumena-Gizarte 
Balioa) eta haien 
gobernu onarekin 
konprometitzea 

Tartean dauden Eragile 
guztien zerbitzura 
(Stakeholder Value) 

Lidergo arduratsua 
izateko nahia, 
KOMUNITATEARENTZAT 
Balio-inpaktua eratuz

Fiskalitate 
jasangarri eta 
bidezkoa (Ekarpena 
/ Konpromisoa) 

Ekintzailetza-, 
gizarte-, 
lurralde-
ekosistemen 
funtsezko 
osagaia 

Ekonomia 
Pentsamendu 
Berrira  
irekitzea

BALIOAK
Talentua-Zergatia-

Xedea

• Ekitate digitala 
baloratzea

• Planeta eta Ingurumena 
baloratzen

• Giza Duintasuna 
baloratzen

• Konfiantzaren balioa
• Guztion Ongiaren balioa
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6.2.5. Nahi den ikuspegirako bidea

Bidaia luzea egin dugu; denbora-lerro horretan, agenda aberats batek indarra egin du, 
fasez fase, tartez tarte, eta bere apustu eta emaitzekin, nahi zen geltokiraino iritsi da.

 “Denbora-lerro” deritzon horrek ikusarazten digu agenda bat bestearen atzetik 
etorriko zaigula, eta haietan egiten diren apustuak eta lortzen diren emaitzak 
denborarekin ikusiko ditugula, nork bere ardura-eremutik. Agenda horietan eremu 
publikoak hartuko du parte, baita alor publiko eta pribatua batzen dituenak ere, eta 
prozesu hau bultzatzen duen kolaboraziozko filosofia leialtasunez garatuko dute.

Horrela, 2050era arte iristeko hainbat agenda beharko dira, bata bestearen ondotik; 
behar bezala lerrokatuta egon beharko dute, emaitza eta lorpen partzialak emango 
dituzte, eta horrek halaber, konfiantza eta sinesgarritasuna emango die, eta lortu 
nahi dugun amaierako espaziora hurbiltzeko hurrengo pausuak emateko gaitasunak 
emango dizkigu.

Hurrengo taulan, hainbat “agenda kritiko” laburbiltzen dira; batzuk ekimen 
propiokoak dira, eta beste batzuk hirugarrenenak. Horien gainean, Bizkaia 2050ek 
posizionatu egin beharko du, bere burua definitu eta programatu. Agenda horiek 
espero daitezkeen hainbat emaitza emango dituzte pixkanaka, hainbat alorretan 
(ardura eta inpaktukoak), eta horien euskarri, era guztietako egintza normatiboak 
izango ditugu; arau-emaileak, legislatiboak eta beste hainbat. Horiek estrategia, 
ekintza-plan eta aurrekontuetan gauzatuko dira, eta horretarako, konplizitatea 
beharko da eragile publiko, pribatu eta mistoen artean, eta gizarteak konpromiso 
handia erakutsi beharko du. Tresna berri ugari sortu beharko dira, mekanismo 
berritzaileak baliatuko dira eta denborak behar bezala kudeatu. Lidergoa eta 
borondate demokratikoa baldintzagarri izango dira, eta agenda horiek gauzatzeko 
aukera emango dute. Hauxe da azken geltokira iristeko aukera emango digun 
“denbora-lerroa”.

50 elementu baliatu ditugu eszenatoki berrirako ibilbide-orria markatzeko; 
eszenatoki horretan, “guztiontzako onurak”, zentzurik zabalenean, bultzatu egin du 
lehiakortasuna, eta lortu nahi dugun aurrerabide inklusiboa. Ondoko irudian jaso 
dugu, eskematikoki, ibilbide luze hori.

Ikusi grafikoa liburuarekin batera doan koadernotxoaren 14 orrialdean
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Ikusi grafikoa liburuarekin batera doan koadernotxoaren 15 orrialdean
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7 Lortu daitekeen ametsa:
protagonisten argitara

Etorkizuneko zerumuga zenbat eta urrunago jarri, orduan eta konplexuagoa da bideko 
estadio jakin bat nolakoa izango den aurreikustea. Zentzu horretan, Bizkaia 2050 eta 
bere ikuspegia ez dira asmakizun edo helburu jakin bat, baizik eta bidaia konprometitu 
bat; portaeren, politiken, erabakien, erantzun aktiboen gida dira, eta denboran 
zehar gertatuko diren trantsizioak, dinamika sozialak, kulturalak eta ekonomikoak 
kudeatzeko modua izango dira.

Bi gauza baino ez dauzkat argi: 1) Inguruan dugun mundua aldatu egingo da, eta 2) 
mundu hobe hori, halakoa bada, guk hura moldatu eta erdiesteko egiten dugunaren 
araberakoa izango da.

Nahi genukeen bezalako Bizkaia eraikitzea da helburua, eta Bizkaia hori irudikatzeko, 
gure balio-proposamenari forma eman beharko zaio, hainbat ikuspegi baliatuz; balio-
proposamen horrek, halaber, erantzun egin beharko die gure egitasmoei (ametsei baino 
gehiago) eta proposamen hori eraikitzeko beharko diren estrategia ugariei. Ametsetatik 
harago joateko gaitasuna izango duten ikuspegi aitzindarien multzo oso bat da:

… Lurralde bizi bat, oso bizia, kosmopolita, nahiz eta sustrai sakonak eta kultura- eta 
gizarte-nortasun sendoa izan; gainera, gizarte anitz, konprometitu, berritzaile eta 
sortzaile baten sostengua du.

… Guztiontzako lurralde bat. Inklusiboa, aukerak ematen dituena, enplegagarritasuna 
eta zerbitzuak eskaintzen dituena, bizitzeko egokia, eta denontzako oinarrizko 
prestazioak dauzkana.

…Segurtasun eta gizarte-kohesiozko espazio bat.

…Espazio aditu bat, talentuduna, enpresen garapenerako eskaintzen dituen 
ekosistemen konstelazioagatik eta balio erantsi handiko jarduera ekonomikoa 
garatzeagatik oso estimatua izango dena.

…Espazio digitalizatu bat, era guztietako zerbitzuak eskainiko dituena, eta 
gizartearen behar eta eskakizunen aurrean erantzuna emango duena.

… Biztanle guztiek eta ekonomia, gizarte eta erakundeetako eragileek konpromiso 
aktiboa hartuko duten espazio bat, eta jokabide arduratsua izango dutena.

…Zero Net Carbon espazio bat

…Paseatzeko espazio bat, hurbiltasuna eta gizarte-elkarreragina eskainiko dituena.

 …Irisgarritasuna, aztarna fisiko osoan, segurtatua izango duen espazio bat.

… Espazio berde bat, iraunkorra.

… Espazio “eraginkor” bat, atsegina, inspiragarria (eraikinak, eraikuntzak, 
diseinuak…)

…Hondakinik eta soberako gasturik gabeko “eko” espazioa, kultura propio eta 
aktiboduna, ekonomia zirkularra birdiseinatzea ohiko jardunbide duena.

…Den-dena fabrikatzen/ekoizten/zerbitizatzen den espazio bat: edozein eskari edo 
sistema, konplexu eta oso.

7.1. Nahi den geltokia. Etorkizuna irabazi
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…Ispilu glokalizatua, ezagutzaren eta berrikuntzaren abangoardiekin lotutako 
efektu lokalari garrantzia berezia emanda.
…Eremu osasungarria (osasun osoa eta guztiontzat), bizitza osoko zaintza eta arreta, 
gaixotasunik gabe egonda ere.
…Kalitate handiko gastronomia- eta elikadura-espazioa, dieta osasungarria 
bultzatuko duena.
…Guztiontzako ikaskuntza, trebakuntza eta hezkuntza bideratuko dituen 
komunitatea.
…Ezagutzaren eta sormenaren abangoardian dauden nodo edo plataforma 
berritzaile eta sortzaile nagusiekin konektatuta eta adostuta eraikiko den espazioa.
…Kultura maiteko duen espazioa, harekin konprometitua, eta harekiko sarbidea 
emango duena.
…Espazio disruptibo bat, ohikoak ez diren aldaketa eta irtenbideen lider eta 
protagonista; espazio irekia halaber, etengabe prest egongo dena aldaketak 
bultzatzeko eta bere eraldaketarako behar diren arriskuak hartzeko.
…Ikerkuntza, zientzia eta irtenbideen aplikaziorako espazio bat, balio eta maila 
altukoa, munduan lider izango dena (bereziki, Europan).
… Esperimentazio eta etengabeko hobekuntzara irekita dagoen espazioa.
…Ekitatezko espazio bat, aukera- eta tratu-berdintasuna emango dituena, eta 
berdintasun-ezaren alorrean eta “igogailu sozialean” munduko adierazlerik onenak 
izango dituena. 
 …Irabazien banaketan konprometitua egongo den espazio bat, eta… aukeren 
banaketan ere bai, bai eta haiek dakartzaten betebeharren banaketan ere.
..Eredu izango den espazio bat, gobernu-forma eta -erakunde demokratiko 
eredugarriak izango dituena, administrazio publikoak, enpresa lider parte-
hartzaileak ere konprometituak izango dituena gizartearekin.
…Balioen espazio bat. Sustraiak eta hegoak izango dituen espazio bat, nortasun 
sortzailea eta aspirazio disruptiboak izango dituena.
…Protagonismoa izango duen espazio bat, eta harengan eragina duen edozer 
erabakitan ahots propioa izango duena.
…Espazio erresiliente bat, erantzuna ematen duena, krisi eta zailtasunetara 
aurreratzen dakiena.
…Etengabe etorkizunerantz begiratzen duen espazioa, baina bere ibilbide historikoa 
ahazten ez duena (izan zirelako gara, garelako izango dira).
…Espazio solidario bat, arrakastatsua eta inklusiboa.
…”Hezkuntza-komunitate, etengabeko eta bizi osoko ikaskuntzarako komunitate” 
gisa hartzen den espazioa.
…Espazio eleanitza (euskara, gaztelania, ingelesa… eta frantsesa), eta gainera, 
lurraldean ezagutu eta erabiltzen diren hizkuntza guztien erabilera eta lanketa 
bultzatuko dituena.
…Oinarrizko errenta unibertsala bermatuko duen espazioa, ongizaterako sare 
sozialaren oinarri eta euskarri izango dena, etorkizunerako egitasmo eta proiektu 
guztiak integratuko dituena…
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Amets egingarri bat da; haren protagonistek halaxe ikus lezakete. Gizarte horrek bitarteko 
geltoki bat ezarri nahi izan zuen (2050etik aurrera, bidai berri eta aberatsago bat egiten 
jarraituko du, ibilbide, amets eta eskakizun berriekin): horretarako, bere etorkizuna irabazi 
beharko zuen. Etorkizuna irabazteko, ibilbide luze eta partekatu bat egin beharko zuen.

2050eko ikuspegiak honaino ekarri gaitu; pozik gaude 2021ean aurreikusi genuen 
“etorkizuna irabazi” izanagatik. Bidai luze honetan, geltoki honetara iritsi nahi genuen. 
Gure konpromisoa, guztiona, hurrengo belaunaldientzako mundu hobe bat eraikitzea da.

Nolakoa da irabazi dugun etorkizun hau, eta nola lortu da? Nola jakin eta nahi izan 
dugu etorkizuna irabaztea? 

Gure etorkizuna geureganatu eta irabazi behar genuela jakin dugu uneoro. Inork ez 
gintuen espero horrela, gure konpainiaren funtsezko ekarpena egiteko irrikan, haren 
etorkizuna aldatzeko, eta lortu nahi genuen horren zain. Guk bai, beste jokalari 
batzuen bila atera beharko genuke, ikasteko irrikan, bide berriak ezagutzeko gogoz, 
eta mundu hobe bat eraikitzearekin konprometituta.

• Aukeratu egin genuen; zer printzipio, eredu, apustu egin nahi genituen, 
pentsamendu ekonomikoen, dinamika sozialen eta mugimendu sozial eta 
ekonomikoen esparru aldakor batean, eta haiek ekartzen zituzten trantsizioetan; 
guk, haietatik abiatuta, gure bizimodua aukeratu nahi izan genuen, eta zer nolako 
gizartea eraiki nahi genuen erabaki.

• Gure ahalegina eskatzen zuten zenbait “iraultza disruptibo” identifikatu genituen: 
teknologia, hezkuntza, demografia, lana eta enplegua, kapital soziala, aldaketa 
berdea eta klima aldaketa.

• Aberastasuna eta ongizatea sortuko zituzten ekonomia eraldatzaile desberdinetan 
fokalizatu genuen gure lana.

• Gure gobernantzak, lidergoak (publikoak zein pribatuak), erakundeek eta 
administrazio publikoak egin beharreko eraldaketa saihestezinari aurre egin genion.

• Gure ekonomia- eta gizarte-eragileen profila eta rola birformulatu eta indartu 
genituen, haien protagonismo partekatua, haien aurrerabide tinkoa  beti aldakorra , 
eta guztion onurara bideratu genituen.

• Gizartearen eta haren helburuen zerbitzura jartzen ditugun gure ekarpenak, 
finantza-arkitektura eta zergak eguneratu genituen, birformulatu eta indartu.

• Gure lurralde adimendun eta berritzailea beste modu batean irudikatu genuen, 
eta mundu zabalarekin konektatu genuen, aurrerabide solidario eta kolektiboaren 
abangoardian.

• Inoiz amore eman gabe, balioei eman genien garrantzia; nortasunari, sustraiei, 
kulturari, humanismo sortzaile, etiko eta solidarioari. Humanismo horrek guztion 
zerbitzura egon beharko zuen, eta epe luzerako belaunaldien arteko konpromiso 
batetik helduko genion denok humanismo horri.

• Ibilbide luze horretan, parasito toxikoak gainetik kendu edo arindu ditugu; argi 
gorriak eta arazoak aukera bihurtu, eta etorkizunaren aurrean dugun konpromisoa, 
ametsak eta konfiantza gidatzeko balio izan digute.

• Arrakasta, lehiakortasun eta garapen inklusibora eramango gaituen konpromiso 
orokor bat hartu genuen, gida modura.

…eta hementxe gaude. Geltoki honetara iritsi nahi genuen. Gure etorkizuna irabazi 
dugu, eta egindakoaren balioa ikusten dugu.
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Berriro ere, 2050eko udaberrian gaude. “2050eko Bizkaia: ikuspegi 
desiratua” izenburua duen 3. kapituluaren konexio narratiboa har dezagun 
berriz; Aitziber Itxasmendi Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazioko 
Ganberaren presidente andrearen (ezaguna dugu dagoeneko) eskutik 
hartuko dugu.

Gaur, atzoko jardunaldi aberasgarri eta pozgarriaren ondoren, hemen dugu 
“Global Innovative Competitiveness for Inclusive Prosperity 2050” topaketa 
(Arrakasta Inklusibo baterako Lehiakortasun Berritzaile Globala 2050), bi urtetik 
behin egiten dena. Topaketa jendetsua izango da: 3.000 pertsona kualifikatu 
bilduko dira, liderrak; Ezagutzaren, Berrikuntzaren eta Ekintzailetzaren 
mundu plataformako nodo eta eragile desberdinen ordezkari dira, Bilbo-
Bizkaia-Basque Country-k, duela hamarkada batzuk, formalki eratu zenean 
zuzendu zuen plataformaren ordezkari. Une hartan, Bizkaia 2050 erakundeak 
kolaboraziorako asmo tinkoa erakutsi zuen, eta haren bultzadarekin, hainbat 
eta hainbat erakunde batu ziren, beren borondatez eta gogotsu: elkarte 
publikoak eta pribatuak, enpresak, eta erakundeak ere bai. Hala, epe luzeko 
konpromiso baten ideia integratzailea bultzatu zuten. Une hartan lan egin 
zutenen ikuspegi eta apustuak, antza, fruituak eman zituen.

Atzo, Aitziberrek Bilboko itsasadarraren ikonoa aipatu zuen, eta historian 
zehar egin duen ibilbidea: modernizatuta dago, eta egungo errealitatea 
modernizatzeko balio izan du; gizarteak gaur bere eskura duen onura 
partekatu hori bilakatzera iritsi zaigu. Gaur, ostera, datozen urteotan azalduko 
zaizkigun erronken aurrean lana egiteko mezu baikor bat bidaliko du, gaur 
izango duen entzuleria zabalaren aurrean (Bilbon bertan, bertako goi mailako 
ordezkariak izango dira entzule, eta mundu zabaletik, milaka pertsonek bat 
egingo dute era guztietako plataforma teknologikoen bitartez). Hitzaldi 
luzea emango du, badaki; baina komenigarria iruditzen zaio. Bere buruari 
galdetuko dio zer egin genuen, urteetan zehar, gaur honaino iristeko. 
Helburu bikoitza izango du: eska daitekeen lan asoziatiboan konfiantza 
beharrezkoa dela nabarmenduko du, batetik, eta zalantzaz beterik agertzen 
zaigun etorkizunaren aurrean (beti izan ohi da hala) zerbait argitu; eta 
bestetik, mezu baikor berritu bat zabalduko du, eta ahalegin partekatu bat 
egin beharraz mintzatuko da, datozen hamarkadetan ahalegin amaiezin hori 
zuzendu beharko dutenen aurrean.

Pozik, 2021. urtean argitaratu zen liburu klasiko hura (hala zen behintzat 
harentzat) berrikusi zuen: “Bizkaia 2050: Bilbo-Bizkaia-Basque Country”. Han 
agertzen zena kontrastatu zuen, gaur ikus dezakegun errealitatearekin. Hala, 
rigorous gaming izeneko teknologia sortzaile kualifikatua baliatu du, gaur 
egun Bizkaiko Badiaren lurralde historiko honetan egiten diren aurkezpen 
publikoetan barra-barra erabiltzen dena (zer gertatuko zen orain dela 30 urte 
nagusi zen “Power Point”-aren erabilera hedatu harekin?), behin eta berriz 
irakurri duen kapitulua azaltzeko: Zer egin dugu, honaino heltzeko? 

Irribarretsu zegoen. Dudarik gabe, pentsatuko zuen aldaketa horren 
protagonista izan garela. Denbora-lerroak erakusten eta gogorarazten digu 
nola irabazi dugun etorkizuna (zenbat aldiz berrikusi zituen aurreikusitako 
agendak, eta betetakoak).

7.2. Nahi dugun eremura iristeko egingo duguna
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Aitziberrek, banan-banan, 100 lorpen aipagarri proiektatuko zituen; lorpen 
horiek bata bestearen elikagai ziren, “eskaintza integral eta integratzaile” bat 
osatzen zuten; honaino ekarriko gintuzten elementuak ziren.

Ikusten zuen, denborak aurrera egin arren, indarrean jarraitzen zutela ardatz 
gidariek, gainditutako hesiek, eta abian ziren edo espero zitezkeen erronka 
eta dinamikek bizirik zirautela; ez hori bakarrik, baizik eta garapen koherente 
bat proiektatzen zutela.  Eta hala da, izan ere: nahi genuen eredua baikorra 
eta atsegina da. Baina a zelako ahalegin, sakrifizio eta konpromisoa eskatu 
duen, hainbat eta hainbatentzat. Izan ere, egindako ibilbidea konplexua izan 
da. Ez da zerutik etorri. Lan solidario eta kolektibo baten emaitza izan da.

Sarrera modura, gogora ekarri zuen egindako ekintza bakoitza zergatik egin 
zen, eta “multzoak” zer balio zuen; halaber, bere garaian (duela 30 urte) zein 
erronka edo helburu bete nahi izan zen nabarmendu zuen.

Bidai bat, horiekin denekin zer nolako etorkizuna eraiki ahal izango zen 
irudikatzeko. 

Aliantzak sortu ziren, elkarrengandik ikasi genuen, balioa sortu eta partekatu, 
eta gainera, munduko abangoardiarekin konektatuta egon ginen; etengabe 
jakin-min sortzaile batetik abiatuta, berrikuntza sortu genuen. Geure 
buruarengan konfiantza izan genuen. Geure etorkizunaren jabe egin ginen.

 “Horixe da guk egin genuena, eta horrexek osatu du, apurka-apurka -batzuen 
zein besteen bokazio desberdinetatik-, sareen sare hau osatzen dugun guztion 
ibilbide konpetitiboa. Elkarrekin ikasi dugu, elkarrekin berrikuntza sortu, talentua 
eta esfortzua partekatu ditugu, eta denon artean, guztiontzako onura bilatu 
dugu. Gure apustu eta konpromisoaren aurrean, leial jokatu dugu: gaur, ibilbide 
neketsu eta emankor horretan egin dugunaren arrakasta ikusten dugu”, aipatu 
du.

Bai, esaten zuen: “etorkizuna irabazi dugu”. “Gogoan har dezagun nola iritsi 
garen honaino, eta egon gaitezen pozik egindakoarekin”. Etorkizuneko hurrengo 
geltokietara iritsi ahal izateko oinarri izango da hori.

Aitziber Itxasmendik 100 lorpen multzokatu zituen; lorpen horiek urte 
luzeetako lanari esker gauzatu ziren, nabigatu nahi izan zituzten “aldeko 
olatu” haien gorabeheran, duela 30 urte; horretarako, jakina, garai hartan 
azaldu zituzten etorkizuneko erronkei aurre egin behar izan zieten. Erronka 
haiei aurre egiteko, arazoak gainditu behar ziren, eskatzen zitzaien ahalegin 
kolektibo hura itxuraz eragozten zuten argi gorri eta hesi guztien gainetik 
pasatu beharra zegoen. 

Zailtasunak aukera bihurtu zituzten, eta nabigazio luze hartan, atzetik zetozen 
olatuetatik zein hartuko zituzten adierazi zuten. Aurkezpen metodologiko 
hartan, bi alor funtsezko landu zituen: 1) atzo, modu ikonikoan, Bilboko 
etorkizuneko kontsulen aurrean eta Bilbo-Bizkaia-Basque Country-ren 
garapen ekonomikoaren erakusgarri den adibide biziaren aurrean proposatuko 
zuen guztiarekiko konexio hobe bat behar zen, eta 2) elementu nagusia, gure 
esfortzu guztiaren azken hartzailea: pertsonak. Hala bada, honaino iristeko 
egindako guzti-guztia errepasatzeari ekin zion, elementu guztiak elkarri 
lotuta daudela ahaztu gabe:
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Goitik beherako konpromiso bat. Erabateko apustua. Ondo egindako lana. Denboran 
zehar amestutako, eraikitako, irabazitako Bizkaia 2050. 

Lurraldea pertsonekin harremanetan jartzeko, nortasunezko 
plataforma izan dadin, eta pertsonen bizitza-proiektu eta proiektu 
profesionalen oinarri

Ingurumena eta planeta salbatzea, pertsonen mesedetan

Pertsonen eta haien ongizatearen alde, haien zerbitzura egongo diren 
era askotako jarduera ekonomikoak

Teknologia, pertsonek erabili eta gozatu ahal izateko, kontrol 
demokratiko baten bitartez

Lanerako espazio berria eta enplegua, pertsonena eta pertsonen 
mesedetan emango dena, diru-sarrerak eta haiei lotutako errentak 
alde batera utzita

Talentua, trebakuntza eta hezkuntza, pertsonen funtsezko lanabesak, 
eta haien erabilera kolektiboa

Artea eta kultura, pertsonen eskutik eta pertsonentzat, garapenaren 
beraren funtsa

Ongizatezko estatu sozial bat, pertsonentzat, eta haien eskubide eta 
betebehar solidarioak

Sareak, konektibitatea eta abangoardia, pertsonentzat eta haien 
bizitzako egitasmoak bultzatzeko

Gobernantza eta lidergoak, gizarteko pertsonen zerbitzura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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• Auzokide-ikuspegi erlatibo batetik, ikusmuga zabaldu eta partekatzeko moduko espazio 
bat sortzearen alde apustu egin genuen; horretarako, harreman geoekonomikoan 
oinarritu ginen, aztarna estrategikoan, eta etorkizuneko bokazioan. Haren atxikimendua 
formalizatu genuen, apustuak eta gobernantza zehaztu genituen. Cameral Bay Bizkay 
– Atlantic-Baltic Space Konfederazioa sortu zen, gure etorkizuna zehaztuko zuena, eta 
humanismoaren eta guztiontzako onuraren zerbitzura jarri genuen.

• Bilboko Itsasadarra: “Bizkaiko eta Euskal Herriko ekonomiaren oinarrizko historiaren 
ikurra”. Haren indarguneetatik ikasi genuen, eta tira egiteko zuen gaitasuna 
indartu eta biziberritu genuen.

• Bilbo-Bizkaia-Basque Country: fatxada Atlantikoa, Akitania Berria, Espazio 
Baltikoa, haiekin eta haien bidez izandako garapena… mundurantz. Pausoz pauso. 
Erakartzeko gaitasun natural baten koherentzia, onura partekatu baterako.

• Portugalete: Lokalizazioa. Bizkaia 2050 espazio horretan, zenbat herrik, eskualdek 
edo zonalde historikok markatu dute beren diferentzia sortzailea? Bizkaia 2050 
espezializatuta dauden udalerri adituen geografia batean. Kontua ez da laborategiko 
hiriak asmatzea, baizik eta laborategiak espazio errealetara eramatea.

• Zubi Zintzilikaria. Azpiegitura fisikoez haratago. Garapenerako espazioak sortzea, 
gizarteko interkonektibitatea bultzatzea, kultura ekintzailea, langilea, konplizea. 
Parteka daitezkeen espazioak batzen dituzten zubiak. Hesi banatzailerik gabe.

• Barruti bereziak: Hirigintza, finantza eta zerga alorretako berrikuntza. Helburu 
partekatuak, gobernantza partekatua; aktiboak, bokazioa, irabaziak eta 
elkarrekiko sinergiak kontuan hartuta, ekarpen diferentzialak ezartzea. Gure hiri-
eskualdearen erakunde-esparruak berak, eta haren izaera konfederal bereziak, 
“barruti bereziak” egotea ekarri du; izan ere, Erakundeen eta Foru Erakundeen 
arteko Harremanen Legeak garatu ditu; hala, mundializazio-prozesuak eskatzen 
duen bezala, lehentasunezko errealitatea erdigunera ekarri du: Konektibitate 
abangoardista bermatuko duen Oinarrizko Aireportua, portuaren garapen 
multinazionala, logistika, parke energetikoak, komunikazio-azpiegiturak, parkeen 
sareak, industria-lurzorua eskatzen duten inbertsioak erakartzea, bikaintasunezko 
unibertsitate campusak, eta abar. Horiek guztiek esparru partekatu bat ezarri 
dute, behar bezala arautua, guztion onurarako.

• Zorrotzaurre: “Bilboko Manhattan”, “jakintzaren uhartea”, Hiriko Parke Teknologiko 
bat. Amets handiak izatea, egunez egun lan egitea. Hiriaren, herrialdearen eta 
biztanleen zerbitzura egongo den amets bat eraikitzea. Ez da etxebizitza-parke huts 
bat. Hirigintza bektore ekonomiko batetik hartuta lantzen da.

• Birmoldatzea da, historia eta etorkizunera begira egon litezkeen arrazoizko aukerak 
aintzat hartuta, eta arrisku inplizitu bat dagoela onartuta. Erabaki konplexuak dira, 
eztabaidatsuak, eta gerora, espazio irabazleak sortzen dituztenak (Euskalduna, 
Abando Ybarra, mundu osoan ospetsu diren arkitektoak, industria-zerbitzuak, 
manufaktura, kultura, aisialdia…). Hiria eraldatuz, etorkizuna irabazteko.

• “Bizkaia 2050eko Itsasargia”: eraikinak eta arkitektura baino askoz ere gehiago. 
Jakintzaren uhartean balio erantsi oso altua metatuko da, lehen mailako 
erreferente izango den nazioartean, eta era guztietako ekimenak bultzatuko ditu.

• “Hezkuntzako piezak” izango ditu bere baitan: Ingeniaritza Eskola, Sarriko, Deustuko 
Unibertsitatea… Unibertsitateen Partzuergo Josulaguna. (Sareak eta sareak)

• Epe luzerako erabakien indarra. “Itsasadarra garbitzea”, eraldaketa oso bat martxan 
jartzeko ezinbesteko urratsa. Abrara lekualdatzea, portuko espazioa eta zerbitzuak 

1 Pertsonak-Lurraldea
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handitzea, itsasadarreko nabigazioa eragoztea, edukiontzien hondartzak kentzea, 
eragozpen urbanistikoak kendu eta saneatzea, eta uraren arazketa eta edangarri izan 
dadin lortzea. Erabakiak eta “proiektu paregabeak”, eraldaketarako oinarri ezinbestekoak.

• Bilbora Abiadura Handiko Trena iristen denetik, “Bilboren zabalgune berria” 
sortuko da. Azkenean, Euskal Hiriak trenbide-konexio onargarri bat izango du, 
elkarbizitzarako eta mugikortasunerako ereduak sortuak izango ditu, espazio 
publikoa berreskuratuko du, eta soziologia eraldatua izango du. Garai batean, Bilboko 
hiri lurraldeetan azkena izan zitekeela uste zen, hirigintzaren bidez aprobetxatu 
eta birmolda zitekeena; espazio publikoa irabazteko aukera ekar zezakeen, hiria 
eraldatzen laguntzeko, eta behar ziren erabilera anitzei erantzuteko.

• Hiri-eskualde adimendun berri bat. 2000. urte inguruan, kontzeptu zahar batzuk 
nagusitu ziren Smart Cities direlakoen inguruan. Haiengandik urrun, Bizkaia 2050 
berriak askoz gehiago lortu du: bat egin ditu biztanleen eta eragile ekonomiko eta 
sozialen eskura egongo diren ikuspegiak, gobernantza eta zerbitzuak

• Petronor findegiak: Ekonomia berderako eraldaketa… eta findegi berriak, eta 
hidrogenoaren etorkizuneko mundua. 2050eko Findegi Eredua. Gaur egungo 
arrakastatik hasita, etorkizunera aurreratzen den enpresa bat da.

• Hidrogenoaren korridorea. Asoziazionismo industrial orientatua, etorkizunera 
begirakoa eta partekatua. Koopetentzia, ospe txarrekoa, baina gure lurraldeko 
kulturak berezkoa duena. 

• Ekonomia Zirkularra: Hiri eta basogintzako hondakinak, energia garbia lortzeko 
lehen mailako iturri gisa. Hondakinen sorrera birdiseinatzea, haiek berreskuratzea, 
berrerabiltzea eta jatorritik, birdiseinatze zirkularra egitea: 4 B-en estrategia.

• Europako lehen Net Zero eskualdea. Horretan sinesten genuen, hori lortzeko 
gaitasuna genuela ere bai, eta buru-belarri jarri ginen hazkunde berdea bultzatzen, 
epe eta helburu zorrotzak ezartzen; konpromiso kolaboratiboa, balio partekatua, 
enpresa eta gizartea.

• Bektore berdea: Klima-aldaketatik abiatuta, haztea. Ez zen “inposatutako zerbait”, 
edo lortu ezineko zerbait. Diseinua, kudeaketa, trantsizio bideragarriak egiteko 
moduko denborak, kostuen eta irabazien banaketa.

• Planeta salbatzea: Gure ekonomiaren eta ingurumenaren eraldaketarako arrazoi 
nagusia. Etengabeko gardentasuna. Une bakoitzean, irabazle eta galtzaileak kudeatzea.

• BBV- Jakintzaren Mugak. Bilbon du egoitza egonkorra, gaur egun 2050ean 
gauden honetan, duela 30 urtetik; sari eta aitortza ugari jaso du, baina askoz 
gehiago da: ezagutzarako espazio ireki bat sortu du. Finalista eta saridun 
ateratzen direnek “denboraldi sabatikoak” hartzen dituzte Bizkaia 2050en, gure 
ekosistemetako Jakintza-Zientzia-Teknologia sistemarekin lan egiteko eta, hala, 
garapen endogenoa eta mundu mailakoa aberasten dute.

  Gainera, bi urtetik behin, topaketa antolatzen du; “ezagutza irekiaren aldeko 
BBV Unibertsitatea” ekimenaren muina bihurtzen da, eta topaketa horrek lehen 
mailako ospea eta irudi ona ematen dizkio nazioartean. Gainera, ezin da ukatu 
talentua erakarri eta geurekin edukitzeko iturri bikaina dela.

• Livinglab Zientzia-Teknologia-Humanitateak. Alor horretan horrenbeste ekimen 
aipagarri jarri ditu martxan, ezen Bizkaia 2050 livinglab bihurtu baita, eta munduko 
abangoardiako talenturik onena eskaintzen baitu.

2 Pertsonak – Planeta eta Ingurumena
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• Hovercraft: Itsasoko eta ibaiko garraioa. Mugikortasun berria, elektrikoa, berdea, 
publikoa. Gure kultura eta ezagutzatik abiatuta, negozio-eredu berriak sortzea, eta 
gizartearen eskaerak baliatuta, gure arrakasta-ereduak eraikitzea.

•  Plataforma multimodal autonomoak – berdeak, tokiko baina mundu osorako 
lidergo baten azpian. (Partzuergoetan batzen diren gure enpresa liderrak: energia. 
Trenbideak, itsasontziak, autobusak) Bezeroak, merkatuak eta irtenbideak beste 
modu batera irudikatuz.

• Trenbidedun portua, geltoki logistikoa, hirira irekita dagoena eta energia-industriaren 
oinarri izango dena: eolikoa, itsasokoa, energia berdea (Bilboko Portua). Aktiboak 
estrategiko izango badira, estrategiarekin erabat lerrokatuta egon beharko dute. 
Aktibo edo endowment natural bat, bultzatzaile izango den estrategia baten 
zerbitzura.

• Parte Teknologikoen belaunaldi berria, ekosistema-kateen oinarri. Enpresak, Zientzia-
Teknologia-Industria, publiko eta pribatuak. Etorkizunerako apustuen adibidea: 
gaur egun 1.250 enpresa garrantzitsu daude, teknologia-gaitasun handikoak, Parke 
Teknologikoen sare berrituan. XX. mendean aitzindari izan ginen, eta hura beste 
modu batera birsortzeko, erreferente izango gara XXI. mende honetan. 

• Ikerkuntza Aplikatua, kolaboratiboa, inpaktua sortzen duena. Inpaktu eraldatzailea 
sortu ahal izateko, ikerkuntzara jotzera behartuta zegoen herri hau. Gaur egun, 
mundu osoko sare nagusietan, nukleo eta proiektu tematiko garrantzitsuenetan 
parte hartzen dugu.

• Ekonomia Urdina: Ura, Itsasoa, hainbat industriatarako balio dezaketen aukera-
espazioen bultzatzaile dira. Espazio berriak klusterizatzea. Leialak gara gure 
historiaren aurrean, gure eskumenen, geolokalizazioaren, etorkizunean izango 
ditugun aukeren aurrean. Gure bazkideen babesa dugu, eta etorkizunean lider 
izaten lagunduko digun ekonomia bultzatzaile bat daukagu. Gure ekonomiaren 
etxeko lan eraldatzaileak finkatu dizkigun bektorea.

• Artikoko Ibilbideak: Ezagunak diren bide, ibilbide eta aktiboez haratago joatea. 
Etorkizuneko potentziala izan lezaketen eremu berriak esploratzea. Gaurko 
immobilismoan harrapatuta ez gelditzea. Etorkizuna esploratzeko beldurrik gabe 
jardutea. Kudea daitezkeen arriskuak hartzea. Etorkizuna aurreratzea… eta hartara 
iristeko lan egitea.

• Ezagutzen dugunetik berrikuntza sortzea: Ontziolak, berriak, zaharrak, beti 
berrituak eta punta-puntakoak, eta haiei lotutako industria eta kultura (Zamacona). 
Enpresa bat baino gehiago… gotorleku klusterizatu bat, eta ekosistema erreal oso 
bat (edo probokatua). 

• Banketxe espezializatu eta autonomoak: Balio erantsidun merkatu-nitxoen bila 
beti. Ezagutzen ez ditugun gauzetan ez dibertsifikatzea. Berritzea ostera bai, 
ikastea, erakartzea… gure oinarrizko gaitasunak indartzeko garrantzitsuak dira, eta 
jarduera- eta aberastasun-ildo berrietara hurbiltzeko.

• Itsasoko Espazioen Antolamendua: Osagaien garrantzia (aldakorrak, ETE-en 
eta jarduera-iturri berrien sustatzaile dira, enplegua, aberastasuna, ongizatea 
ekartzen dute…). Lanbide berriak. Enpresak, ideiak edo gako izan litezkeen proiektu 
bultzatzaileak bilatzera atera behar dugu, sare osagarriak handitzen laguntzeko. 
Sistemak probokatzea.

• Atoiontziak: Historiaren lekuko den lidergoa. Gauzak ez dira kasualitatez iristen. 

3 Pertsonak-Ekonomiaren garapena
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Nitxoa, nitxoa, nitxoa… hori eskatzen duten munduko merkatuetarantz. 
Irtenbideak, eta ez produktu berezia.

• Etorkizunerako ikuspegia/erabakiak. Dibertsifikazio klusterizatuaren ondoz ondoko 
katea (la Benedicta -Sestao-, Lamiako -Erandio-) itsasontzien alorrean, industrian, 
aeronautikan, materialetan, siderurgian … (La Naval, Celaya, Murueta, AHV, General 
Electric, Babcock & Wilcox, Vicinay…)

• KLUSTERIZAZIOAREN indar diferentziala: Oinarri natural eta kultura propiotik 
abiatuta, hazkunde berritzailea bultzatzea, elkarri lotuta dauden jarduera berrietara 
hurbiltzeko; hala, haien bilakaera eta dibertsifikazio osagarria bultzatuko da, 
industria eta jarduera berrietara bideratua. Ekonomia klusterizatzea (jarduera 
guztiak), azken helburu baterako: lehiakortasuna eta aberastasuna.

  “Elkarteak sortu, tresnak, edo zure bizitzan kluster bat jarri” ideia ez da bultzatu 
beharrekoa. Binomio bat bultzatu behar dugu: ekonomia (balio sinergiko partekatua 
sortzen duen eta erlazionatuta egon daitekeen guztia) eta lurraldea (hurbila, kudeatzeko 
modukoa, espazioak partekatzeko bokazioa izango duena). Herrialde eta lurralde mailako 
estrategian erabat txertatzeko modukoa (ekonomia berrirako aliantza konpetitiboak).

• Industria eta Manufaktura: “Koipea gustuko izatea”. “Lantegia” eta bere egitura 
sozialaren balioa eta berezitasuna. - Bizkaia 2050ek elementu hauen aldeko apustua 
egiten du (eta egin du): berrikuntzaren bultzatzaile den industria, enpleguaren 
formaltasuna, azelerazio teknologikoa, prestakuntza anitzeko diziplina, epe luzea, 
inbertsioa, egonkortasuna, lan eta gizarte harreman iraunkorrak, ekimenak lurraldean 
ainguratzea eta kualifikazioa eta talentua -eska litekeen modukoa, tokikoa- aitortu 
eta aintzatestea. Nazioarteko merkatuetara irekita egon behar du, eta Business-
Government-Community ereduko konfiantzazko harremanetan txertatzeko 
modukoa izan behar du. Zerbitzu profesional espezializatuen bultzatzaile.

• Offshorea eta “plataforma flotatzaileak”. Mugimenduan dagoen lurralde “fisiko” berri bat.

• Balio erantsia duen altzairua: Betiko altzairu zahar berria. Ezin zaio uko egin industria 
garbi horri, lurralde-antolamenduarekin eta hura bizitoki modura erabiltzeko 
beharrekin uztartu baitaiteke.

• Bizitzeko egokiak diren espazio iraunkor eta bizi-kalitatezkoak eraikitzeko bidea 
emango duen industria (sustatzaile eta babesle), parteka daitekeena. (Barakaldo, 
Lutxana, Erandio, Sestao…). Hirigintzako berrikuntza sortzailea, produktiboa.

• Erantzun partekatua: Erakundeen ikuspegi eta ekimen eraldatzailea, nerbio 
arduraduna, liderra, kudeatzailea, enpresen ekimen pribatuaren konplize izango dena. 
Ezinbesteko lagunak gara gure emaitzen kontuak azaltzeko, eta herrialde osorako 
estrategien arrakasta azaltzeko, bai eta gure zerbitzuak eta ongizatea finantzatzeko 
behar den fiskalitatea zein den adierazteko ere. Gobernua-Enpresak-Gizartea.

• BEC. Bilbao Exhibition Center. Lurraldeko espazio osorako, industria guztietarako, 
eta haiek munduan duten irudia hobetzen lagunduko duten azpiegiturak, 
partekatzeko modukoak direnak. Hari lotutako izena ez dago bere kokaleku fisiko 
edo administratiboari lotuta; harago doa. Aberastasuna sortzeko zeharkako babesa.

• Makina Erreminta. Sistemen integrazioaren adibide da, berrikuntza bultzatzailearen 
adibide; industria anitzeko berezitasuna du, ezagutza baliatzen du, ekosistemak, 
prestakuntza- eta ekintzailetza-kultura du, nazioartekotzea lantzen du, eta 
lankidetzan jarduten du. Industria ororen zerbitzura dago. Goi-mailako teknologiaren 
iturri sortzaile eta eskatzaile da.

• Iberdrola Dorrea. - Munduko lider baten ikurra ez ezik, elektrizitatea banatzeko eta 
eraldatzeko sare adimendunen eta efizienteen munduko industriaren motorra, tokiko 
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industria-sarearen motorra, ezagutza eta fiskalitatearena. Bilbao-Iberdrola. Sinbiosi 
arrakastatsua. Iberdrola eta bere hornitzaileak erreferente dira munduan, Hornidura 
Kateen ereduetan, aberastasunaren eta balio erantsi partekatuaren sortzaile gisa.

• Burtsa-Finantzen Plaza. Kriptotxanpon berriak, blockchaina, fintech, arrisku-kapitala 
edo inbertsiokoa, etengabeko finantza-berrikuntza, “munduko finantza-plaza” 
nagusienekin sarean lan egitea. Gure garapen eta ongizaterako behar-beharrezkoa 
den elikagaia. «Gure garapenerako funtsezkoa den paper hori askoz hobeto 
ulertzen da aurrerago nabarmenduko ditugun beste ekimen eta jokalari batzuekin 
lotzen badugu; Bizkaia 2050 honetan giltzarri diren eragile batzuk aztertuta. Izan 
ere, aukera ematen dute Kluster eta Finantza Plaza gisa aitortuak izateko, «Finance 
Tech for Good» delakoaren barruan.

• BBVA Dorrea: Ekintzailetzarako Nazioarteko Zentroa. Eraikin oso berezi batean dagoen 
ekimen-biltegi moduko bat izateaz aparte, askoz ere gehiago da. Ekintzailetzarako 
Sare Globala, hazi gisa balio duten eta ekimenen azeleratzaile diren espazio askoren 
batura. BBBC eremuan, milaka start up martxan jarri zirenean, esparru hartan sortu 
zen mugimendu hura. Gaur egun, 2050ean gaudela, Nazioarteko Ekintzailetza 
Zentroa  -2021ean artean inauguratu gabe zegoena- milaka start up, scale up eta 
intraekintzailetza-proiekturen sehaska izan da, aliantza ugariren oinarria, ardatz 
gidaria; batez ere, Israel, Ekialde Hurbil eta Amerikako Estatu Batuetako Ekialdeko 
Kostaldeko ekintzaileekin  harremanak eta ekimenak bideratzeko ardatza izan da, 
eta hala, Bizkaia 2050 bere ekosistema indartsuekin konektatu du. 

• Bizkaia Dorre Berriko Zentroa, Berrikuntza irekia, administrazio publiko berriaren 
foroa, zerbitzu publiko eta instituzionalaren abangoardiaren arabera diseinatua. 
Bizkaia 2050eko ezinbesteko gobernantzaren bermatzaile da. Zentroa, lehendik 
zegoena hartzeko azpiegitura edo edukiontzi izan gabe, “Administrazio 
Publikoaren Iraultza sakonaren” dinamizatzaile izan da, baita jokatu beharreko 
profilen eta rolen dinamizatzaile ere; halaber, funtzionarioen sarbidea, prestakuntza 
eta sustapena dinamizatu ditu, eta bat egin ditu gizarteak eskatzen zuenarekin. 
Horretarako, oinarritzat hartu ditu Bizkaia 2050eko gizarte- eta ekonomia-
garapena eta autogobernuaren garapen-mailak eskatzen zituen ekitate-eskemak, 
eta enpleguaren eta funtzio publikoaren harreman berriak ere bai. Beste erlazio-
espazio batzuetatik elikatuz, irtenbide integratu oso bat eraiki dugu. 

• «Nekazaritza- eta elikadura-industriaren estrategiak helburu baten inguruan bateratu 
ditugu: balioa sortzea, gosea desagerraraztea, elikadura-segurtasun ezin hobea 
lortzea, herritarren elikadura hobetzea eta nekazaritza iraunkorra sustatzea, klima-
aldaketan duen eragin berezia kontuan hartuta (20ko hamarkadan karbono-isurien 
% 18 eragiten zuen, eta ordurako, garapen iraunkorrerako agendan sartua zegoen). 

•  Prozesu integratua da, eta haren bidez, landa-garapen eta -finkapenarekin 
lotutako ahalegina egingo da, zero kilometro delakoaren aldeko apustua egiteko  
kontsumoari mesede egingo dio-, eta horrek, era berean, elikatze-katea beste 
nolabait diseinatzea ekarriko du, Food Tech delakoaren bultzada bikoitzari esker. 
Horrek, jakina, turismoan eta gastronomia- eta nutrizio-hezkuntzan bultzada 
emango du, eta eragin handia izango du eraikuntza eta ostalaritza adimendunaren 
munduan. Halaber, kalitatezko enplegua sortzeko aukera ere emango du. 
Denboran zehar garapen bikaina izan du, eta mundu zabalean milaka profesional 
trebatu ahal izan dira; ondorioz, trukerako sare ezin zabalago bat sortu da mundu 
osoan, eta horri esker, konexio-espazio handi bat sortu da, nazioarteko harremanak 
bultzatzeko, izugarri garrantzitsuak Bizkaia 2050en sustapen positiborako, eta 
haren irudia eta marka hobetzeko. Hala, funtsezko eta oinarrizko prestakuntzaz 
gain, enplegua, aberastasuna eta industria-garapena eta zerbitzuak sortzeko iturri 
nagusietako bat ere bihurtu da gure lurralderako.
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• Gaur egun, 2050ean, Bizkaia 2050en daude Michelin izar gehien (munduko 
dominarik ospetsuenak dira); bertako sukaldariak punta-puntan daude munduko 
top 100en zerrendan; munduko sukaldaritza nagusiekin fusio-sukaldaritza berria 
sortu dute, eta 50.000 profesional baino gehiago trebatu dira BASQUE CULINARY 
CENTER eskola-sarean. Zentro hori Donostian sortu zen 2010ean, eta hari atxikita 
dauden edo haren filial diren gainerako zentroetan ere, kopuruak gorantz doaz. AZTI 
ikerketa ozeanografikoan eta arrantzaren munduan jardun duen zentro teknologikoa 
izan da, aitzindaria bere alorrean, eta gaur egun munduko erreferenteetako bat da; 
eragin berezia du itsas bio elikaduraren alorrean.

•  Eragina izan du osasunean eta bizi-kalitatean, eta EUSKO LABEL kalitate-sistemak 
ere munduan ospe ona lortu du; hala, munduko elikadura-sektorean leku bat 
bereganatu du. Horrez gain, gure lurraldea eta bizimoduak eraldatzeko, funtsezkoak 
izan dira klima-aldaketarako estrategia berdeekin duen interakzioa eta landa-
guneetan populazioa behar bezala finkatzeko egin den lana. Halaber, ekonomia 
zirkularraren filosofiaren esparruan, paketeria-, bilgarri- eta ontziratze-industrian 
goitik behera aldatu du bere burua. 

• Eta gure INDUSTRIA maitearen alde egin dugu apustu, “manufaktura 
adimendunaren” alde, etengabeko berpizkunde batean. XX. mendeko 80ko 
hamarkadan ahalegin handia egin genuen hura “salbatzeko”; 90eko hamarkadan, 
hura birbideratu eta klusterizatzeko, eta, horrela, urteetan zehar, berrikuntza, 
espezializazioa eta nazioartekotzea landu genituen, mundu aldakor batera 
egokitzeko; halaber, erronka ekartzen ziguten disrupzio teknologiko esponentzialek 
gure berrasmakuntza azkartu baino ez zuten egin. Etorriko ziren teknologia 
kuantikoen ekonomia berri baten manufaktura-eskaerak konpontzeko dugun 
gaitasunaz jabetuta, geure burua ekonomia horretara egokitzeko lana azkartu 
genuen, lidergo partekatu baterako bokazioarekin.

• Gure ETE-en eta mikroenpresen tamaina ahula handitzen asmatu genuen, 
klusterizazio beti aldakor eta aberasgarri baten bidez, eta hirugarrenekin kanpoko 
eredu eta sistemetan modu koopetitiboan lan eginez. Halaber, balio-kateen, –
lokalen zein glokalen– konstelazioak sustatu genituen etengabe, gure enpresa 
traktoreak indartu, ekosistemak elkarri lotu, gure lurralde “likidoa” haz zedin lortu 
genuen eta enpresa eta gizartearen balio partekatuarekin konpromisoa hartu; 
haietan lider bihur zitezkeenak trebatu genituen, talentua, pertsonak, kapitalak, 
enpresak eta ezagutza  bultzatzeko estrategia eta industria-politikak abiarazi 
genituen -alor publiko hutsetik, zein publiko eta pribatutik-, eta politika horiek 
munduarekin konektatu genituen. 

• Gure etorkizunaren nondik norakoak ezarriko zituzten teknologia esponentzialen 
mundua ulertu genuen, eta humanismoaren zerbitzura jarri genuen, bai eta guztion 
ongizatearen eta oro har, gizartearen zerbitzura.

• Zorrotzako Zentro Bio-Informatikoa eta Data-Cloud Intelligent Center. Biharko balio 
monetizagarria. Teknologia aplikatuen bultzatzaile; teknologia horiek zuzenean lotuta 
daude “osasunaren oinarri eta bultzatzaile den industriarekin”.

• BBV Bankuaren munduko egoitza berria. Hiriko Alde Zaharrean izan du beti tokia, 
lehen aldiz 1.857an lekualdatu zenetik; gaur egun arte, hainbat aldiz birmoldatu da 
bankua, eta munduko finantza-erakunde liderretako bat da. Amerikako erakunde 
nagusiekin aliantzak ditu (Kanadatik hasita Argentinaraino, eta Mexikon du bazkide 
eta merkatu nagusia), konpetentzial zabala du Fintech munduan eta, bereziki, mikro 
finantzaketaren munduan; horri esker, Afrikan eta Indian nabarmendu da. Bada, 

4 Pertsonak -Teknologia, Berrikuntza eta Ezagutza
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Bilbon ere Data & AI Innovative Center egoitza handia du, erakundearen arrakastan 
eta eskaintza bereizian giltzarri izan dena, hain zuzen. (Bizkaia 2050eko Industria eta 
Erakunde Finantza Plazaren ekosistemaren inpaktua/emaitza).

• Alde Zaharra.  “7 Knowledge & Intelligent Comercial Center” hirigune komertzialen 
erreferentziazko eredu bat da, eta pixkanaka, batasun bertikalizatuan eta 
merkataritza-eraikin espezifikoetan oinarritutako arkitektura klasikoa eta haren 
eredua ordezkatu ditu. Hiri-geografia sakabanatua dakar, zerbitzu logistikoz betea, eta 
merkataritzari laguntzeko zerbitzu ugariduna. Oso erakargarria da merkataritzarako, 
entretenimendurako eta hiriko aisialdirako. Alde Zaharra oso ezaguna da, Bilbo hiria 
sortu zen lekua; “7 Kale” deitzen zaio, bere egitura eta antolamenduagatik. 

•  Berrikuntza eta Garapen Inklusiborako Espazio berezien Konfederazioa. 
(Gobernantza eta erakunde formal bat, Bizkaiko Badia-Balticum-NE Atlantiko  Badia 
osoa osatzen duten lurralde arteko espazioen multzoaren integratzailea, Bizkaia 2050 
eratu duena). Gobernantza partekatu instituzionala, behar-beharrezkoa, indartuta 
gelditzen da ehunka erakunderi esker (zentzua eman diote): erakunde sozialak, 
enpresarialak, akademikoak, zientifiko eta teknologikoak eta lankidetza-entitateak; 
izan ere, aliantza eta lankidetza-sare ugariz osatutako multzo aberats bat osatuz joan 
dira pixkanaka. Espazio hori guztia batu egin da eta, horrela, osatzen dituen gainerako 
beste espazio guztien bultzatzaile bihurtu da.

• Aitziber Itxasmendik bereziki nabarmendu nahi izan zuen zein baliotsua den talentua, 
hura sortu, erakarri eta geurekin edukitzea. Gogora ekarri zuen zer nolako pertzepzio 
aldagarria dagoen munduko hiri-eskualdeen artean, ranking jakin baten arabera 
ikusten baitira, eta hor lehiatzen baitira hiriak. 2025ean ikasbidaia egin zuen Hego 
Koreara, garai hartan “munduko herrialderik berritzaileena” zen hartara. Era horretako 
bidaiak ohikoak ziren BRTA sareak egiten zituen ikaskuntza-jardueren artean. Sare 
horrek, garai hartan, Euskal Autonomia Erkidegoko 17 Ikerketa eta Teknologia Zentro 
biltzen zituen, helburu bikoitzarekin: “onenengandik ikastea”, batetik, eta “sareko 
zuzendarien artean pentsamendu eta hizkuntza homogeneoa sortzea” bigarrenik. 
Garai hartako apunteak ekarri zituen gogora: rankinga ezartzeko, zazpi faktore haztatu 
hartzen ziren kontuan (martxan ziren I+G proiektuak; goi teknologiako enpresen 
aniztasuna; tokiko ikertzaileen metaketa; ekimenen trakzio-eraginkortasuna, 
produktibotasuna eta patenteak).  

•  Hego Korearen ondotik zeuden Suedia, Estatu Batuak, Japonia, Alemania, Danimarka, 
Singapur, Finlandia, Suitza eta Taiwan.

• Euskadira itzuli zenean, maila handiko gosari edo topaketa batera gonbidatu zuten, 
euskal ekintzaileen arteko hamar pertsonekin batera parte har zezan; ekintzaile horiek 
oso txalotuak ziren, ekosisteman izan zituzten ekimenei esker, hala Silicon Valleyn, 
nola Cambridge-en, eta modu batera zein bestera, euskal ekosistemarekin elkar 
eragina zuten. Galdetu zieten zer nolako ekarpena egin zezaketen gure lurraldean, 
eta beren lana nola indartuko lukeen horrek. Solasaldi hari esker, martxan zegoen 
sistemak betetzen ez zituen “beharrak” zein ziren jakin zuten. Nagusiari Koreara 
egindako bisitaren txosten labur bat aurkeztu zionean, hori ere jasota zegoen bertan. 
Hark tank force ekimen bat antolatu zuen lantoki zuten Zentro Teknologikoan, 
Ekintzailetzarako Nazioarteko Zentroarekin batera. Hala, berrikuntzaren alorrean 
puntakoak ziren herrialdeekin loturak zituzten herrialdeetako enpresa eta sareekin 
harremanetan jartzen hasi ziren. Ahalegin hark helburu bat zuen: herrialde horietako 
bakoitzean, hiri-eskualde jakin batzuekin aliantza sendoak eraiki nahi zituzten. Gaur 
egun, 2050ean, berrikuntza eta ekintzailetzarako “mikro sareak” 10 bazkide horiekin 
funtzionatzen du, eta gure Bizkaia osora, eta Bizkaia 2050era, hedatu da pixkanaka.

• Berrikuntza eta Ekintzailetza. Sareak. Aberastasuna eta Ongizatea.
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• “Pobretze Orokorra” gainditzeko moduko abagunea izango zen eta, aldi berean, 
aldaketa ekarriko zuen arazo probokatiboa. Politika publiko guztien diseinuan 
etengabeko akuilu bihurtu zen. 

• Ez zegoen trebakuntzarekin bat zetorren enplegagarritasunik, ez eta espektatiba 
koherenterik ere, helburu globalen errealitate edo proposamenarekiko. 
Enplegagarritasuna, hezitzaile eta integratzailea, bultzatzeko iraultza egingo 
genuen: gure lehentasun nagusietako bat zen.

• Aukerak “kanpoan” bakarrik ematen dira. Aukerak “etxean” eraikitzen ditugu, 
munduari konektatutako aukerak, hirugarrenek “eskainitako ideario” baten 
protagonista laguntzaile izan daitezen.

• Lanaren eta enpleguaren munduak eskatzen zituen dinamika sozialak jarri ziren 
martxan, lan-erreformetatik haratago; izan ere, azken horiek iraganera itzultzea 
baino ez zekarten: enpresaren kontzeptuarekiko desafekziora, lan eta enpleguaren 
duintasunera, laneko absentismoaren gehiegizko babesle zen eredu hartara, 
eta “enplegatzailea” zilegitasunik gabe uzteko eta ustezko hobekuntzetarako, 
konfrontazioa baliatzera. Pertsonak robotekin ordezteari, teknologia berriak 
digitalizatzeari eta enplegu ugari deskribatzeko arriskuagatik nagusi zen 
beldurrari buruzko aurreikuspen negatiboak gainditzea; egindako ahalegin hark 
ikaskuntzaren eta birkualifikazioaren, lan-merkatu inklusiboen birsorkuntzaren, 
ekintzailetzaren eta enplegua sortzeko helburuaren aldeko apustu konbinatua 
ekarri zuen; lan-eredu eta enplegu-eredu berriak, eta horien baldintza bideragarri 
eta iraunkor berriak, lan digitalaren eta ez-presentzialaren diseinua, ekonomia 
kolaboratiboko enpleguarena, eta, batez ere, enplegu eta desenplegurako babes 
eta gizarte-segurantzako sistema bat ezartzea.

• Lanaren kontzepzioa eta duintasunak, lanak ematen dituen diru-sarrerez aparte, 
poza ekartzen dute, duintasuna eta balioa eskaintzen ari zarenaren pertzepzioa. 
Ezinbestekoa zen egindako lanari edo lortu ezin zitekeen gutxieneko sarrera bati 
lotuta egongo ez zen oinarrizko errenta bat emateko mekanismoak sortzea. Baina, 
aldi berean, lan enplegagarria sortzeko ahalegina funtsezko helburu bat izan zen. 
Etorkizuneko aurrerapenek lanbide berriak eskatzen zituzten, eskaera berriak 
zeuden, behar sozial berriak. Halaber, garatzen ari zen teknologia esponentzialak 
ere aukerak sortzen zituen, eta birdefinitu ziren zerbitzu publiko berriek ere 
aukera berri eta ugariak sortu zituzten.

• Zirkulu birtuosoa zen: gizarte-eskaera zegoen, negozio-nitxoak eta jarduera 
ekonomikoa, aukera-olatuak, prestakuntza, birkalifikazioa, “langabeziagatiko 
prestazioaren eta bizialdi osoko prestakuntzaren motxila”, enplegagarritasunera 
egokitzeko aukerak, lan-baldintzak, ibilbide profesional osoari lotu zekiokeen 
fiskalitatea eta prebentzio-, babes- eta gizarte-segurantzako sistema bat osatu 
zen.

• Tokiko enplegu-zerbitzu berri bat sortu zen, publiko eta pribatua. 

• Gaur, haren fruitu ederrak ditugu eskuan

5 Pertsonak-Lana eta Enplegua
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• Portugaleteko Eskola Nautikoa beste modu batera bideratzea: jarduera bera edo 
hasieran hura hartu zuen industria edo espazioa aldatu izanaren ondorioz, nahitaez 
egindako eraldakuntzen ikurra. Trebakuntza, trebakuntza, trebakuntza… Betiko 
irakaskuntza, programa, “ezagutza estatikoa” eta antzekoekin hautsi zen. Garaiaren 
dinamika sozialarekin batera aurrera egitea. Dagoenetik abiatuta eraikitzen saiatzea.

• Nazioarteko Unibertsitate Zentroak. Etorkizuneko unibertsitate bat. “Berezko 
Unibertsitate Barruti” baten atzean dagoena. Hezkuntzaren munduan eta, bereziki, 
unibertsitatean gertatu diren eraldaketek emaitzak ekarri dituzte: nazioartekotze geroz 
eta handiago batera ireki gara, arrisku-finantzaketa batera, jabetza partekatura, titulazio-
sareetara, irakasle-sareetara eta ikerketa-zentro eta katedra nodalen sareetara, eta 
gainera, partekatutako titulu eta programa zein planak ezarri dira, bai eta era guztietako 
trebakuntzak, estilo guztietakoak, eta lanbideak, gradu-modalitateak eta eraikuntzan 
dauden nukleoak. Iraganeko mendeetako unibertsitate zahar eta endogamikoa 
desagertu egin da. Sartzeko sistema berriak daude (irakasle zein ikasleentzat), egunera 
daitezkeen eskaintzak, ikerkuntza aplikatua, tokiko sare ekonomikoarekin sarean lan 
egiten dute, eta hala, eskaintza ezin zabalagoa dago.

• Bizkaia 2050eko plataforma hedatuak berak lagundu egiten du bere unibertsitate-
aberastasuna elikatzen, eta “nazioarteko unibertsitate-sare” horri balio handia ematen dio.

• Obieta Institutua. Diferentzia ezarri zutenen balioa eta aitortza? Aukera berriak eta 
ezagutzarako espazio glokal berriak sortzeko leiho berriak. Zuzenbide Fakultatean 
ikasitako ikasle ohien Alumni Institute-k sustatu zuen zentro hori, eta gaur egun, 
munduko nazioarteko ikasketa-zentro garrantzitsuenetako bat da. Bikaintasun 
akademikoa eskaintzen du, eta Inpaktu Txosten ospetsuak egiten ditu hainbat alorreko 
erakunde ugaritan; gaur egun ezinbestekoak dira, besteak beste, autodeterminazioaren 
eta nazioartekotzearen esparru zabala analizatu eta aurrera egiteko. Izan ere, 
Deustuko Unibertsitatean egoiliar izan zen eta Institutu ospetsu horri izena eman zion 
pertsona haren lan apartari leial izaten jarraitzen du Institutuak; gainera, josulagunen 
unibertsitateetako sare aberatsa osatzen duten irakasle eta ikertzaileek ere parte 
hartzen dute bertan. Washington-eko Georgetown Unibertsitatean “Zentro dual eta 
partekatu” bat du: etengabeko hazkuntzarako duen sare zabalaren hazia. Eskolarik 
ospetsuenak erakartzen ditu, bai eta irakasle eta ikasleak ere. 

• Ikasketetarako Nazioarteko Ganbera Unibertsitateko Errektoretza. Egoitza berria 
Bilbon jartzea jauzi kualitatiboa izan da CACOBI erakundeak bere Bilbao Business 
University School eraldatzeko prozesu luzean eta konpromisoan. Izan ere, 2022an 
2050eko Bizkaiari buruzko liburu bat argitaratu zenean, goi-mailako ikasketen sare 
sendo bat sortzea erabaki zuten: multi campus bat, curriculum eta titulazio propioa 
izango zituena, merkataritza-ganberetako beste eskola eta unibertsitate batzuekin 
batera, haiek ere parekoak baitziren, eta elementu garrantzitsuak partekatzen 
baitzituzten: Portu eta industriadun hiriak ziren, lotura historikoa zuten, nabigazio eta 
merkataritzako nazioarteko harremanak, eta hezkuntza beren berezitasunetako bat 
bihurtzeko konpromisoa.

• Etorkizun hobe bat geureganatzeko, ezinbestekoak ziren inklusibitatea, jakin-mina eta 
mundu desberdin eta urrunekoak behatzea, horixe ikasi genuen; eta elementu horiek 
etxean eta eskolan lantzen hasten zirela ere bai. Gure hezkuntza-sistemak goitik 
beherako iraultza eskatzen zuela ulertu genuen. Molde zahar haiekin hautsi beharra 
zegoen: erreforma endogamikoak bakarrik onartzen zituzten, beren egiturari ematen 
zioten garrantzia, eta karrera pertsonal eta kolektiboak ziren langile profesionalen 
helburua; ez zuten diferentziaziorik eskaintzen, estandarizaziora kondenatuak 

6 Pertsonak-Hezkuntza-Talentua
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zeuden eta erdipurdikoak izaten amaituko zuten. Gure ikasleek beste begirada bat 
bereganatzeko beharra zuten; ahalegin eta diziplina kolaboratiboan oinarrituta, lan 
kolaboratiboak sozializatu behar zituzten, eta ez gainerakoen lana baliaturik. Trebetasun 
eta ezagutzaren mundurantz hurbildu beharra genuen, eta azterketetako erantzun 
hutsen praktika zaharretik ihes egin. Etorkizuna galdezka geneukan; bada, guk, erantzun 
“probokatiboak” bilatzeari ekin genion. Belaunaldi haiek gaitasun sortzailerako eta 
haren ezarpenerako potentzialak izan zitezkeen. Nazioarteko hezkuntza-zentroekin 
harremanak bultzatzen jakin genuen, bikaintasunik zorrotzena bilatu ahal izateko. 
Irakasleen trebakuntza eraberritu genuen, irakasle-eskola tradizionalak goitik behera 
eraldatu, eta ikastetxeetako zuzendarien ardura saritu genuen. Ikasketa-komunitateak 
sortu genituen, eta teknikarien eta hezkuntzako profesionalen sare adituak sustatu 
genituen. Irakaskuntza-lanari ospea eman genion, maila guztietan.

• Aldaketaren eragile gisa, tutoretza adimendunaren aldeko apustua egin genuen; 
Teknika-ren indarguneak baliatuz, talentua atxikitzea eta talentu hori azkartzea 
bultzatu genuen, hezkuntzarako sarbidea hobetu eta nabarmentzen zirenei babesa 
eskaini genien, baita errefortzu bereziak ere, behar zituztenei; halaber, eredu hibrido 
ez-presentzialak bultzatzen zituzten urruneko teknologien hazkundea bultzatu genuen, 
eta horiek hezkuntza-erreforma handia ekarri zuten. Hitzartua izan zen, ez sistemako 
langileekin eta haientzat, baizik eta, batez ere, trebakuntza eta hezkuntzaren beharra 
zuen gizarte baten mesedetan, gizarte hark etorkizun desberdin baten aurrean prest 
egoteko beharra baitzuen.

• Garai hartako gure armarik onenetako bat baliatu genuen.

• 2020-2025 denboraldian, mundua kezkatua zegoen etorkizunera begira trebakuntza-
enplegua binomioarekin zer gertatuko zen; askorentzat, etorkizuna mehatxua zen. Guk, 
ordea, beste batzuek nahiko luketen harribitxi bat genuen. Gure Lanbide Heziketako 
sistema: gaitasun duala zuen, industria eta ehun ekonomikoarekiko zuzeneko 
lotura, martxan zegoen iraultza teknologikoarekin busti zitekeen, nazioarteko ospea 
zuen, abian ziren eraldaketa-prozesuetan mundu-mailako erreferente zen, eta 
enplegagarritasun-tasa altuak zituen.

• Une hartan irabazle zen nukleo hura, gainera, are gehiago indartu zen: trebakuntza-
eremu berritarako bide osagarriak agertu ziren, ibilbide profesional berriak, 
irakaskuntza-errefortzua, enpresen konpromiso eta monitorizazio handiagoa, gizarte-
zerbitzu, osasun eta ongizatearen mundurako hedapen berritua, eta nazioartekotze 
esponentziala. Ekintzailetza-zentro izateko zuten gaitasunean inbertitu zen, eta 
aprendizaren, gremioko maisuaren eta ofizioko maisuaren trebakuntza eta papera 
berreskuratzeko ibilbide bat prestatu zen, osagarri modura; halaber, Lanbide Heziketa 
gradu diferentziatuetan ezarri zen, eta goi-mailako ikasketetarako modu ordenatuan 
sartzeko aukera ere ezarri zen. 

• Sare publikoak pribatuarekin ahalik eta gehien kolaboratu zezan bultzatu zen, eta 
haiek biek nazioarteko sareekin. Azken batean, lanbide heziketari duintasunik handiena 
eman zitzaion, eta gizartearen beharrak hezkuntza eta trebakuntzaren eskaintzarekin 
uztartu ziren.

• Arau-esparru berri bat behar izan zen eragile guztientzat, Lanbide Heziketaren 
munduan agertzen hasi ziren aukera-bolada berriei bermeekin heltzeko: Reskilling 
Ordainsariak programak definitzea lortu genuen, etorkizun horretatik baztertuta zeuden 
biztanleentzat (ez lanik, ez prestakuntzarik ez zutenentzat); Up skilling programak, 
lanbide berrietara eta lan-merkatuko eskaeretara egokitzeko, helduen hezkuntzarako, 
edo e-learningeko programak ere bai, praktiko zein teknikoak, bizi osoko hezkuntza 
ematen zutenak, edo goi-mailako unibertsitate-ikasketetara sartzeko zubi edo osagarri 
zirenak, edo neurrira egindako incompany planak.
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• Fiskalitate berria, prestakuntza sindikal eta enpresariala, malgutasuna.

• Joan den mendeko azken 20 urteotan eta mende honetako lehen hamarkadetan 
nagusi izan zen fase luze eta neketsu bat gainditu ondoren, unibertsitaterako sarbidea 
erraztea genuen helburu: hala, edukien espezializazioa eta eska zitezkeen kalitate 
eta bikaintasuna hobetzeari ekin genion, eta sistemaren goitik beherako eraldaketa 
bultzatzeari.

• Iraganeko Espainiako unibertsitatearen funtzionario-antolaketa eta burokratizatu 
zaharra, «lege-aginduz» eta «endogamia nagusiaren erosotasunagatik» luzatu zena, 
desagertu egin zen eta haren ordez, unibertsitate ireki, apurtzaile eta diferentzial bat 
sortu zen, berezko espazioak zituena. Irakasle-karrera berritua, Katedrak berrasmatzea, 
goi-mailako ikasketa-zentroak, nazioartekotzea, berezko titulazioak, prestakuntza-
helburura egokitutako azpiegiturak, gizartearengan inpaktua sortzeko lotura eta hiru 
I-ak erdiesteko norabide bateratua: Instrukzioa, Ikerketa, Inpaktua.Sareen sareak 
sortu ziren, publiko eta pribatuak, Hezkuntza eta Unibertsitate Industrian egon zen 
berrikuntzari esker, handituak eta indartuak. Hala, eredu ez-konbentzionalak loratu 
ziren, intentsitate handiago edo txikiagoarekin, gure gizartearen arazo eta asmoekin 
konprometitutako izaera humanista zabaleko karrerak; horiek, halaber, lagundu egin 
zuten pentsamolde eta jarrera eraldatzaileak sorrarazten, jarrera ameslari, zorrotz, 
fokalizatu, dinamiko eta erresilienteak. Egiazko liderrak trebatzearekin konprometituta 
zeuden unibertsitateak, hirugarren batzuekin lan egiten zekitenak, berritzaileak, 
pentsamenduaren maitale izan eta hura lantzen zutenak, galdezka zuten mundu 
hori ulertzeko perspektiba globala zutenak. Hartzen zituzten erabakiak zer nolako 
espazioetan aplikatu beharko zituzten pentsatzen zutenak. 

• Irtenbide partekatuak eraikiz, eta sarean lan eginez aurrera egiteko bokazioa zuten 
unibertsitateak. Orain, horiek dira Bizkaia 2050ek mundu zabalean erein duen 
ezagutza- eta berrikuntza-plataforma elikatzen dutenak.

• Gazteak (nagusiki) eta talentua erakartzen asmatu genuen. Haiek aukeratzen zuten, 
haiek zihoazen munduan alde batetik bestera. Trebatu egiten genituen, eta gero, gure 
oinarrizko eremuak eskaintzen zizkien aukerek erakarri egiten zituzten. Batzuetan, 
enpresa, gizarte edo espektatiba desberdinetarako prestatuak izan zirela iruditzen 
zitzaien, eta bestetan, epe motzera behintzat aberasgarriagoa izango zen abentura 
pertsonal eta profesional bat aurkitu zutela pentsatzen zuten; beste zenbaitetan, 
etorkizun hobe bat emango zien ibilbide diferentzial bat indartu nahi izaten zuten.

• Gainerakoek horiek guztiak erakartzeko zer egiten zuten identifikatu genuen (edo 
beharbada, besterik gabe “hantxe zeuden”). Batzuetan, are okerrago: geuk bidaltzen 
genituen gazte haiek, trebatu egingo zirelakoan, eta gero haien ibilbide berritzaileak 
geure ekosistemara ekarriko zituztelakoan; bada, ez genekien haiek gurekin nola atxiki, 
eta kanpoan zeuden abantailak deskubritzen zituzten. Gure sareak indartu genituen, 
gure talentuari jarraipena egiten hasi, eta hala, behar genuen fluxu hura erakartzen 
hasi ginen (kapital-fluxuak, inbertsioak, enpresak, erakundeak, proiektuak, inbertsio-
funtsak, nazioarteko hezkuntza-zentroak…). Gainera, eska zitekeen zen guztia eta, 
itxura batean, beste batzuek eskaintzen zutena birdiseinatu genuen: nazioarteko 
erakundeetako kosmopolitismoa, bikaintasun globaleko klusterrak, lan-merkatura 
egokitutako hezkuntza-sistemak, enplegu malguak; startupentzako erregulazioa, 
finantzaketa eta instalazioak, haien hazkundea eskalatzeko, ikusgarritasuna emateko 
eta nazioarteko merkatuetarako sartzeko ad hoc mekanismoak, ekintzailetza eta 
intraekintzailetza bizkortzeko sareak, bizi-kalitatea, kalitatezko osasuna segurtatzea, 
garapen profesionalerako aukerak, kultura-abangoardia, “gazteentzako eskaintza”, 
ordaintzeko moduko etxebizitzak, nazioarteko konektibitatea, segurtasuna.
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 • Kultura eta historia ondarea eta etorkizun eraldatzailea (Portu Zaharra / Kirol Portua 
/ Intermodaltasuna). Algorta-Arriluze. Esku-hartzeen adibideak. Hurbileko ekintzak 
bisibilizatzea, eraldaketa zabal eta etengabeen lorpen inspiratzaileak, katean. Gaurko 
irtenbideak, biharko egunari aurre egiten jarraitzeko.

• Erreferentziazko nitxo bakoitza hartu, eta paper bikoitz bihurtu genuen, etorkizun 
berriztagarriaren (eta diferentzialaren) zerbitzura egongo zen nortasun eta ondare. 

• San Mames-Athletic: Diferentziaren balioa, diferentzia eguneratua, potentziatua, 
balio erantsia, gizartearekiko konplizitatea. (“Likido”-aren kontzeptutik eta Lezamako 
“fisiko”-tik berrikuntza sortzea?)

• Gaur goizean bertan gertatutakoa da horren adibide. Moussa Ndiaye jokalariak 
San Mames estadioan egin du debuta. Ndiaye gaztea duela 18 urte jaio zen, Touba-
Diourbel-en.

• Gaur egin du debut profesionala, baina horren aurretik, klub euskaldun horren harrobian 
aritu izan da luzaroan. 8 urterekin, Touba hirian Athletic Club-ek duen trebakuntza 
espezializaturako zentroan sartu zen. Zentro hori Lezamatik Mundura Sarearen parte 
da, eta Athletic Fundazioak sustatzen du sare hori, duela 20 urtetik, munduan zabalean 
(gaur egun 20 trebakuntza-zentro ditu, curriculum mistoa eskaintzen dutenak: eskola-
industria eta akademiko-kirola dualak, eta dagoeneko 1.050 ikasle baino gehiago hartu 
ditu, ziklo osoa egin dutenak, eta etengabeko prestakuntza osagarrian ehun programatik 
gora eman dituzte); Teknika da horren guztiaren begirale, Lanbide Heziketako 
euskal sistemaren bikaintasun-zentroa, Afrikan ere finkatua dagoena. Garapenerako 
lankidetzazko plan zabal bat du martxan, Eusko Jaurlaritzako Kanpo Ekintzarako 
Idazkaritzak ere zuzentzen duena.

• Moussa eta bere bi arrebak (Khady eta Aissatou) Klubaren programara iritsi ziren; 
Klubak, Bizkaia eta Euskadiko erakundeen laguntzarekin eta ehun bat euskal enpresen 
laguntzarekin –Fundazioaren Lagun diren 10.000 lagun ingururekin batera– programa 
hori finantzatu eta bultzatzen dute, martxan dituzten lankidetza eta garapenerako 
programen barruan. Trebakuntza eta hezkuntza pertsonala landu zituen, eta bere 
herriko Makina Erreminta zentroan lan egin (Euskal Makina Erremintaren Institutua da 
zentroaren jabe, eta hark kudeatzen du), bai eta trebakuntza disruptiboa ere. Indarrean 
dagoen araudiari jarraituz, duela hiru urte Lezamara aldatu zen, euskal harrobiarekin 
lotura duten eta kanpotik datozen jokalarientzako egoitzara. Profesionalizatzeko bidean, 
eta lehen talderako hautagai izan aurretik, aldez aurretik eman beharreko urratsa zen. 
Moussa, antza, kirol izar bat izateko jaioa da; haren prestatzaile eta taldekideek goraipatu 
egiten dute, eta horrek are gehiago handitzen du bere figura, eta bere inguruan dauden 
itxaropenak. Lehen elkarrizketa euskaraz eman zuen oso-osorik, eta bertan, taldeari 
aitortza egin zion, eta denboran zehar Senegalgo gizarteari egin dion ekarpena goraipatu 
zuen. Arrebetako batek (Khady) -programa berean trebatua-, duela bi urte egin zuen 
debuta emakumezko taldearekin, baina duela aste batzuk Pariseko PSGk fitxatu zuen 
(azken lau denboraldietan Europako Champions League-eko garaile izan da).

• Ndiaye-rekin, Afrikako kontinentean jaiotako 20 jokalarik debutatu dute dagoeneko 
lehen taldearekin. Asian jaiotako 10 jokalarik eta Latinoamerikan jaiotako 11k; guztiek 
osatzen dute duela 20 urte sortutako programa berritzaile hura, eta gaur egun, Klubeko 
dibisio “profesional” desberdinetan dihardute.  

• Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak gaur bertan sinatu dute hitzarmen hori 
datozen 25 urteetan luzatzeko akordioa.

7 Artea eta kultura, pertsonen eskutik eta pertsonentzat
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• Guggenheim Bilbao. Museo bat baino gehiago… Aldaketaren bizkortzaile garrantzitsua 
izan da, gure indartze psikologikoaren eta gure autoestimuaren berreskuratze-lanetan, 
ezinbestekoa. Duela gutxi berritu da museoaren Kudeaketarako Esparru Akordioa, eta 
munduko Guggenheim Sarearen parte izaten jarraituko du; gaur egun ere, New Yorkeko 
S.R. Guggenheim Fundazioaren hedatze-estrategiarako giltzetako bat izaten jarraitzen 
du, eta Bizkaia 2050en kultura- eta hezkuntza-berrikuntzako gako ere bai.

• Bilboko Guggenheim Museoa Bizkaia 2050en espazioan dauden ehun museo 
ingururekin harremanetan dago, eta Hiri Kultural garrantzitsua osatzen dute, 
mundu osorako erreferentzia, eta harribitxi oso bereziak dituena: Arte Ederren 
Museoa, Emakumearena, Euskal Museo Arkeologiko eta Etnografikoa, Hizkuntzena, 
Chillida Leku, Oteiza, Balenciaga…). Ez da Museoen Hiria. Arte, kultura eta garapen 
ekonomikoaren espazio bizia da. Hiri-eskualde bat da, arte, kultura eta hezkuntzaren 
nukleoa, lurraldearen funtsezko bektorea.

• Artea, Ekonomia, Lurraldea. Bizkaiko Badiatik hasi eta Côte Basque-eraino. Korridore 
osagarri bat ehunduz.

•  Marzana kaiak eta Artearen haztegia. BBBCko Arte Ederren Fakultatea Hiri Campus 
handi bihurtu da; irakasle, akademiko, ikertzaile, ikasle eta haien senideentzako 
etxebizitza ugari eskaintzen du, era guztietako tailerrak, galeriak eta zerbitzu-zentroak, 
era guztietako ikasketak arte- eta kultura-diziplinetan, aisialdi eta entretenimendurako 
gune geroz eta ugariagoak. Hala, Marzana eta Bilbo Zaharra ingurua goitik behera 
eraldatutako espazio bat da. Gainera, 2026az geroztik, Abiadura Handiko Trenaren 
geltokia du ondoan, eta horri guztiari esker, arte, gazteria eta sorkuntzarako haztegi 
garrantzitsua bilakatu da. 

• Euskal Arkeologia eta Etnografia Museo berritua gure lurraldeko harribitxi eta ikurretako 
bat da. Gaur egun modu kontzeptual eta tematikoan eraberritua dago, inbertsioa egin 
da hura eraldatzeko, eta ikerkuntza eta hezkuntzako baliabide ugari ditu; hala, mundu 
osorako erreferente da gaur egun. Euskal Herriaren historia inklusiboaren erakusgarri 
bizia da, eta historia oso aberatsa du, Bizkaiko Badian kokatua egonik, rol jakin bat 
bete baitu, mundu zabalera hedatua. Horregatik, erakunde ezin ederrago hori mundu 
osorako erreferente eta ikur erakargarria da. 

• Hasierako jatorrietatik hasita, Ameriketan izandako gorabehera historiko zabalen 
ondoren (Amerikanoak56) eta izan den ahalegin kolaboratiboari esker, elkarrekin 
erlazionatuta dauden Museo eta Kultura Erakundeen sare oso bat sortuz joan da.

• Aipatu ditugun Abangoardia Zentroen eraginpean (Guggenheim, Ezagutzaren Mugak, Arte 
Ederren Fakultatea, Ezagutzaren Living Lab-ak, Hezkuntza Ekosistema, Museoen Sarea 
eta Euskal Museo Etnologikoa) Bizkaia 2050 Think Tank moduko bat da, mundu osorako 
erreferentzia Hizkuntza Politikan; horretarako, lurralde honetako sorkuntza-industrietan 
indar handia duen hizkuntzen Klusterra du oinarritzat.  Horri esker, euskara hizkuntza 
bizi eta indartsua da, eta ikertu nahi den berezitasunak bere-berea duen oinarrietako bat.

• Espazio interkonektatu oso handi batean ibili behar dugunean, sare ugarien artean sareak 
sortzen eta parte hartzen, geure burua bereiziko duen egintza diferentzial bat eskaintzea 
da egokiena; hala, denek bereiziko gaituzte, denek aitortu eta balioetsiko gaituzte 
desberdintasun horrengatik, eta horrek gainera, “bakarrak” izatearen irudia emango digu.

• Gure lurraldeak bere nortasuna eta antzinako kultura nabarmentzen jakin du (eta 
abangoardia eta aldaketarako konpromisoarekin uztartzen), eta aberastasuna eta 
garapen solidarioa, partekatua eta inklusiboa bilatzeko aplikatzen diren balioak ere 
agerian utzi izan ditu. Gure kultura-ondarea babestu eta sustatzen jakin dugu (historia, 
komunitatea, ohiturak, errituak, eta abar, bai eta obra monumentalak, usadioak eta 
balioak ere), eta halaber, berezko dugun hizkuntza indartu dugu; hizkuntza berezi bat da, 

56 Douglas. Euskaldunek Amerikara eginiko migrazioen jatorria eta historia
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bizia eta aldi berean, unibertsala. Hezkuntzaren bitartez, hezkuntza humanistaren aldeko 
apustu bat landu dugu; hark garrantzia eman die filosofiari, historiari, arte ederrei, 
arkitektura eta diseinuari eta literaturari. Elkarri lotutako alorrak dira, eta itxuraz 
teknologia eta ekonomiak menderatzen duten mundua indartzen laguntzen dute. Arte 
eta Kultura inklusibitaterako ardatz egin ditugu, eta bultzada ekonomikorako ere bai; 
hala, kultura-industriak eta haien edukiak funtsezko izan dira aberastasuna sortzeko 
dugun moduan.

•  Artea, Kultura eta Ekonomiak indar handia egin dute ideia eta pentsamenduen iraultza 
egiazko bat bultzatzeko, garapen endogenoa eragiteko, kultura-erakunde berriak 
sortzeko. Gainera, erakunde horiek lagungarri izan dira kultura-, hezkuntza- eta 
ekonomia-diplomaziarako sare oso bereziak sortzeko, eta aurrerapen handiak eragin 
dituzte gobernantza-ereduetan, finantzaketan, enplegagarritasunean, digitalizazioan 
eta lanbide berrien sorkuntzan. 

• Gaur egun, kultura ez da Mari Errauskin baztertu hura, erabakiak hartzeko gune 
garrantzitsuenetan gutxiesten zutena. Mundura irekita dagoen leihoa da, geure izateaz 
harro dagoena, eta etorkizunaz. 

• COVID-19aren kalteak gainditu genituen, eta ikasitakoa baliatu genuen etorkizun berri 
eta desberdin bat bizkortzeko.

•  “Galdutako Hamarkada” aipatzen zen; guretzat, ordea, horrek ezin zituen bizitzako eta 
etorkizuneko proiektuak geldiarazi; ez zuen belaunaldi gazteen bidea mugatu behar, ez 
eta gure herrialde edo hiri-eskualdeak egin beharreko bidea ere.

•  “Gazteriaren Etorkizuna: lapurtua”. Erabat baztertu genuen uste hura, eta gazteen 
etorkizunarekiko genuen konpromiso aktiboan gazteak berak ere txertatu behar 
genituela erabaki genuen.

• Barakaldo-Gurutzeta/Basurtu-Olabeaga. Osasun eta Biologia Gunea. Ospitaletik hasita, 
XXI. mendeko osasun-ekosistemaraino. Ospitaleaz aparte, osasungintza beti izan da 
-eta are gehiago orain 2050ean- hainbat diziplina, teknologia, industria eta abar biltzen 
zituen alorra; osasuna, gizartea, komunitatea eta zaintzak ere biltzen zituen eta horrez 
gain, aberastasuna eta enplegua ere sortzen zituen.

• 2020an dagoeneko harro geunden gure sistema eta osasun-ereduaz, eta ordurako 
berrogei urte beteak zituen OSAKIDETZA Euskal Osasun Zerbitzuaren sare publikoaz. 
Biztanleek asko estimatzen zuten, eta euskal Herri Administrazioek emandako zerbitzurik 
onena zela esaten zen. Gainera, garai hartan izandako pandemiaren ostean hausnarketa 
egin zen, eta bizkortu egin zuen prozesua; lurraldeko osasun-sistema zabalean parte 
hartzen zuten eragile eta arduradun politikoen ausardia, kemena eta ikuspegi zabalari 
esker, ordura arte zain egon zen goitik beherako iraultza bat jarri zuten martxan. Denek 
zekiten: betiko ereduak pixkanaka-pixkanaka hobetzearen bide zaharrarekin behin 
betiko hautsi behar zen. Zerbitzua eman eta segurtatzeko jarduera hura espazio berri 
eta aldakor batean irudikatu genuen, esparru eta politika berriak, eta finantzaketa ere 
bai. Osasuna gaixotasunik eza baino askoz gehiago zela ulertu genuen, eta ez zela soilik 
osasun-laguntza, baizik eta baldintza sozial eta komunitario haietan, zainketen mundu 
zabal eta aldakor hartan, behar zen diziplina-aniztasun hartan, ikerketak eta teknologiek 
ekarritako aurrerapen eta aurkikuntza haiekin, lanbide berriak behar zirela, hezkuntza eta 
birkualifikazio berriak, elkarrizketa publiko-pribatu berria, lan-araubide berriak eta goitik 
beherako iraultza bat, azken finean. Diskurtsoak utzi, eta praktika konprometitura igaro 
ginen. Hasitako iraultzak, beti ere zeregina aurretik zuela, osasunaren zerbitzura zegoen 
giza kapitalari eta kapital pertsonalari heldu zion, maila guztietan. Gainera, osasunerako 
teknologiaren alde egin zuen apustu, osasunaren gainean kostu-eraginkortasunaren 

8 Pertsonak-Ongizatearen Gizartea
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balioa ebaluatzeko irizpide errealisten arabera; eta, nola ez, osasunaren balioa jarri zuen 
emaitza objektibo gisa, eta haren zerbitzura gelditzen ziren ekuazioan egon zitezkeen 
gainerako elementu guztiak (jabetza, errentagarritasun ekonomikoa, prozedurak). 
Horrez gainera, osasunerako sarbide unibertsal eta erreala areagotu zuen, eta egiazko 
sarbidea eragozten zuten oztopoak kendu.  

• Doitasunezko medikuntzaren erabilera zuzena baliatu zuen eta Big Dataren aldeko 
ahalegin sutsua egin zen, osasun-pasaporte unibertsal baten beharragatik (gaur egun 
badugu); halaber, erabiltzaileak eramaten duen eta sistema osoaren eskura dagoen orri 
klinikoa sortu zen, eta mundu osoan erabil daitekeena. Eredu hura berria zen goitik 
behera, eta osasungintzako lanbide berriak ekarri zituen, osasunaren alorra osatzen 
duten hainbat alorretan.

• Eta guztien artean garrantzitsuena hauxe zen: publikoa eta pribatua zen osasun-sistema 
ezarri zen, ekonomia sozialeko sistema bat eta boluntariotza-sistema bat, elkar osatzen 
zutena, gizartearen zerbitzura.

• Horrela, osasun publiko unibertsal eta kalitatezko baten arrakasta hark, gizarte 
aurreratuen lorpenik handienetako batek, eraldaketa positibo eta sortzailea behar zuen; 
hartara, espazio berritzaile bat sortuko zuen, publiko eta pribatua, herritarrentzako 
osasun-balio handiena bermatuko zuena. Sistema berri haren erregulazio eta kontrola 
martxan jarri zen, finantzaketa bermatu, segurtatu eta sarbide unibertsala eman. Gainera, 
gobernuei funtsezko prestazioen bilduma zabal bat ematea zegokien -zeregin, zerbitzu, 
erantzukizun eta funtsezko politika gisa-, sisteman parte hartzen zuten eragile eta egile 
tipologia aberatsa baliatuz, eta horiekin guztiekin batera, beste eragile batzuei ere atea 
ireki zitzaien; eskatutako zeregin guztien titulartasun, jabetza eta funtzionarizazioaren 
mitoak hautsi ziren, horrenbestez. Ideia berriak txertatzea ezinbestekoa zen: urteetan 
zehar hainbat arlo garatu dira, haietan hainbat lanbide dira tarteko, aurrerapen zientifikoa 
handia izan da, osasun-azpiegiturak beste modu erabat desberdin batean eratuta daude 
(etxebizitzak barne), irakaskuntza eta ikerketa hor dira, ekarpen farmakologiko handia 
egin da, eta mugikortasuna eta teknologia aplikatuak ere elementu garrantzitsuak dira.

• Iraultza horretan, bultzada handia eman dute Bizkaia 2050eko sorreran zeuden 
espazio desberdinetako osasun-klusterrek, kolaborazio bikain baten bidez. Gainera, 
kluster horiek lotura izan dute ezagutza- eta berrikuntza-plataformekin, eta horri 
esker, gure biztanleriarentzako aurrerapen etengabeak lortu dira Osasunaren Balioari 
dagokionez. Aldi berean, lagundu egin dute gure enpresen garapen sortzailean, ikerketa 
espezializatuko zentro berriak sortzen, goi-mailako elaborazio-zentroak, zaintzen alorrean 
eta birkualifikazio profesionaleko zerbitzuetan, eta lurraldeak, oro har, espezializazio 
adimenduna landu du osasunaren zientzia eta industrien alorrean.

•  Garatu dugun osasun-sistemaren esparruan, 2020. urtean 0 kilometroko osasungintza 
indartzeko egiten ziren ekimen asoziatiboen aldeko apustu hari esker, gaur egun 1.000 
enpresa kualifikatu baino gehiago ditugu, osasunaren zerbitzura ere badauden jarduera 
zehatzetan espezializazio-maila altu bat dutenak.  Osasunerako Industria eta Teknologiak, 
pixkanaka, erantzunak sortu ditu, giza kapitalaren alorrean -osasun-laguntzaren zerbitzura 
daudenak-, zaintzaren eskuragarritasun eta tratamenduan (bai profesional adituak, bai 
gizarte-ekonomiako beste formula asko eta asko ere -boluntariotza formalizatu eta 
arautua-); halaber, erantzunak eskaini ditu enpresen industriak industria genomikoarekin 
duen sinbiosiaz, doitasun-medikuntzaz, Big Dataz, eta gainera, lotura handia izan du 
manufaktura adimendun eta digitalizatuarekin; hor, aipatzekoa da adimen artifizialaren 
laguntza, eta zientzia eta teknologiako sare zabal eta kualifikatuaren bultzada -bereziki, 
terapia birsortzaileen komunitateetan-.

• Osasuna, aberastasuna, ezagutza, enplegua, hezkuntza eta garapen komunitarioa.
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• E-kirola. Aisialdi eta entretenimendurako eredu berrietarantz? Horrek badu beste 
aurpegi bat ere: ezagutza, aberastasuna, enplegua eta ongizatea sortzen ditu. Gaur egun 
erabat hedatua dagoen aisialdi- eta entretenimendu-eredu baterako atea izan zen, eta 
enplegua, hezkuntza eta negozioa sortu zituen iturria ere bai.

• Osasunaren aldetik, arreta berezia eta lehentasuna izan  ditu, baina nolanahi ere, bizitza-
luzera eta zahartze aktiboa gure agente aktiboen jomuga izan dira Bizkaian; aukera 
handiak eskaini ditzaketen mota desberdinetako merkatuak sortzeko lan egin dute, 
ongizatearen ekonomian oinarrituta. Gaur egungo Bizkaian dauden industria eta 
zerbitzuak bereziki hedatuta daude nazioartean; hemen duten proba-eremutik abiatu 
dira -hala ulertzen da Bizkaia 2050eko testuinguruan, baina eremu hori hedatuta eta 
irekita dago, aipatu den moduan . Bizkaia 2050ek ongi asmatu du hainbat kontzepzio 
eraberritzen: “adinekoak” edota “zaharrak” esaten zen, baina orain bere egin ditu 
“adin erreala” eta “pertsonalki pertzibitua” terminoak. Biztanleria hori oso berezia dela 
ulertu du: haren bizi-zikloak ulertu ditu, ziklo horien espazioa eta denbora, eta haren 
azpiegiturak, hezkuntza-planak eta -sistemak, etxebizitzak, denboran zehar banatutako 
diru-sarrerak (eta pentsioak) goitik behera eraberritu ditu, une bakoitzean dituzten 
beharretara egokituz. Halaber, kontuan hartu ditu pertsona horien aisialdia, eta batez 
ere, enplegagarritasuna, lana eta gizarteari laguntzeko egin dezaketen ekarpena. 
Errealitate horri erantzuteko, zerga-arkitektura berri bat ezarri da.

• Gaur egun, 2050ean, batzuek itsu-itsuan nahi luketen hilezkortasun-botika edo pilula 
baten zain jarraitzen dugu. Baina pozez ikusten dugu geroz eta ugariagoa den biztanleria 
horrentzat lortu ditugun aurrerapen ugariak; haren bizi-kalitatea izugarri hobetu dugu, 
zahartze aktiboa, eta gizartean duten parte-hartze eta ekarpena handiagoa da. Aitziberrek 
gogoratu du duela aste batzuk epaimahai batean parte hartu zuela, pertsona “seniorrek” 
osatutako start up  garrantzitsuen lehiaketa batean; hots, beren esperientzia, aurrezkiak 
eta denbora etorkizuneko enpresa-proiektuen zerbitzura jartzea erabaki duten pertsonak 
dira, bizitzako lehen 75 urteak beste hainbat jardueratan aritu izan ondoren.  

• Bizkaia 2050ek bere garaian egindako apustu mamitsuen fruituak jaso ditu orain. Hainbat 
eta hainbat aldiz gogoratu dugu 2020-2022 urteetako COVID-19aren pandemia 
edo hondamendia. Gaur egun, aldiz, zerbait endemiko eta bazterrekoa balitz bezala 
gogoratzen dugu; zenbaitetan ondorio iraunkorrak zituen gaixotasuna zen, baina edonola 
ere, gure sistemetako asko errotik aldarazi zituen. Hala, gure lurraldean zegoen egoitza 
eta gizarte-zerbitzuen sistema arrakastatsu hartatik, goitik behera berrikusi behar 
izan genituen zainketaren mundua, zerbitzu soziosanitarioak eta komunitarioak, haien 
azpiegiturak eta arreta-ereduak, haien antolaketa eta finantzaketa, eta haietan lan 
egiten zuten profesionalen prestakuntza. 

• Garai hartan sortu berria zen “Nagusi Intelligent Center”, zahartzearen zerbitzura egongo 
ziren proiektu eta ekimen ekintzaileak aztertu eta bultzatzeko erakundea (garai hartan 
halaxe deitu zitzaion), eta Bilbo-Bizkaia-Basque Country osoan zehar, era askotako 
ekimenak loratu ziren. Bada, haien eskutik, Erizaintza eta Zainketen Nazioarteko Eskola 
sortu zen 2025ean. Gaur egun, 25 urte geroago, bereziki aipatzekoa da eskola hori, eta 
harrotasunez betetzen gaitu.

• Erizaintza eta Gizarte eta Osasuneko Zainketen Nazioarteko Eskolak aipamen bereziak 
jaso ditu Osasunaren Munduko Erakundearen eta Nazio Batuen Erakundearen aldetik, 
eta osasun unibertsal inklusiborako enbaxadore berezi gisa izendatu dute. Gizarte- eta 
osasun-zerbitzuen eremuan eta eremu komunitarioan bikaintasunezko trebakuntza-
zentroaren aitortza jaso du. Laguntza-zerbitzuen etengabeko berrikuntzaren eredutzat 
hartu da, ekarpen handia egin dio migrazio ordenatu eta kalitatezkoari, eta mundu 
inklusibo baterako garapenerako lankidetzari ere bai.
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• Eskola hori sortzerakoan, kalitate goreneko prestakuntza espezializatua emateko aukera 
sortu nahi izan zen; gehienbat, nor bere jatorrizko herrialdean, Euskadiko erregimen 
dualean ikasteko eta lan egiteko kontratatu eta trebatutako pertsonei eman nahi 
zitzaien aukera, osasunaren eremu zabalean: eremu soziosanitarioak, zaintzen eremua, 
eta aktibo komunitarioak. Gainera, garapenerako lankidetza-programa batean txertatu 
zen; migrazio-fluxuak artatzen zituen, menderatuak eta aurreikusiak, eta Europan aukera 
berrien bila zebiltzanei trebakuntza eskaini; pertsona horiek hemen denbora baterako 
lanean hasteko behar zuten prestakuntza eta lege-erregulazioa ematen zien. Kasu 
bakoitzean baldintza batzuk ematen ziren; batzuetan, hemen gelditzeko aukera zuten, 
eta bestetan, modu ordenatuan beren herrialdeetara itzultzen ziren eta, bide batez, beren 
jatorrizko komunitateak garatzen laguntzen zuten.

• Partzuergo bat osatu zen: Osasungintza Laguntza, Gizarte Ongizatea, Udalerriak, 
Unibertsitateak (publikoak zein pribatuak), Eusko Jaurlaritzaren Zentro Teknologikoen 
Sarea eta denborarekin ugarituz joan diren “xede-jatorri” herrialdeak. Hala, Lan eta 
Laguntza arloko Erakunde Akademiko goren bat sortu zen. Erakunde horretako geletan, 
dagoeneko, 25.000 lagunetik gora trebatu dira, eta ehun bat ikerkuntza-proiektu hartzen 
ditu, bai eta zerbitzu berritzaileak ere. Euskadin zein munduan ehun bat enpresa sortzen 
ere parte hartu du. Euskal gizartearengan horrek duen eragina ezin da zenbatetsi; 
osasunaren balioari dagokionez, noski, baina boluntario-sare aktibo eta erregulatuen 
mobilizazioari dagokionez ere bai. Gainera, hogei bat herrialdetan hedatu dira antzeko 
erakundeak, eta haiekin batera lan egiteko sare eder bat dago. Horrek, jakina, aukera 
zabala ematen du irakasle, ikasle eta kolaborazio-proiektuetan truke-programak egiteko.

• Urte hauetan zehar, hainbat enpresa, fundazio pribatu eta inbertsio-funtsek laguntza 
handia eman dute Eskola finantzatzen: haren programak eta hainbat herrialdetan dituen 
filialak.

• Gaur egun, 2050eko Bizkaiak bilatzen genuen erosotasuna eskaintzen digu, bere-
berea duen baliozko proposizioan. Halaber, oso oinarri arrakastatsua da, tarteko 
geltokitik etorkizun urrunean egon litezkeen espazio desiragarrietarantz abiatzeko. 
Merkataritza Ganberako presidente andreak eta gaur Bilbon bilduko diren Partzuergoen 
Konfederazioak ederki daki: iraganeko arrakastak ez du etorkizuneko arrakasta 
bermatzen. Ezin dugu denbora gehiago galdu. Hurrengo 25 urteotarako gogoetari 
ekiteko garaia da. Etorkizuneko gizarte horrek eskertuko du.

•  Gaur, 2050ean, ospakizunerako denbora dago; helmuga horretara iristea lortu duten 
protagonistek hala nahi dute, eta merezi dute. Gogor lan egin dute, eta aurrez aurre 
zituzten erronkak gainditzeko, ahalegina egin eta arriskuak hartu behar izan dituzte. 
Nork bere arduratik lan egin du, eta honaino ekarri gaituzte. Gaur, hauxe ulertzen dugu: 
“gainerakoengan pentsatuz, gainerakoentzat, lan egiteko, nork bere buruarengan 
pentsatuz lan egin behar zuen, eta norberarentzako”. Horren atzean, helburu bakarra 
egon zitekeen: GUZTIONTZAKO ONURA. Bizkaia 2050 desiratua.

• Mundu hobe bat. Bizkaia 2050 mundu osorako enpresa-erreferente bat da; enpresek, 
bere negozio-eredu desberdinen esentzian, bereganatu duten rolarekin, filosofiarekin, 
oinarriekin eta helburu partekatuekin konprometitua dago erabat.

• Ekonomia, ekologia eta gizarte-gaiak artatzea izan zen lehen oinarria eta, hori gaindituta, 
gaur egun euskal enpresek beste enpresa-eredu bat dute helburu, aberastasuna, 
inklusibitatea eta giza garapen iraunkorra ekarriko dituena. Erantzukizun sozial 
korporatiborako estrategia desberdinen konfluentzia aktiboa gertatu da, eta enpresa eta 
gizartearen balio partekatua nabarmendu da (Shared Value); 2000. urte inguruan enpresa 
parte hartzaileen lehen legeak esparru bat ezarri zuen, eta Euskadin kooperatibismo 
diferentziatuak indar handia hartu du (bereziki garrantzitsua izan zen dagoeneko izugarri 
ospetsua den Grupo Mondragón MCC taldea). Ekonomia soziala ere hedatu egin da, eta 
hala, gizarte-eduki handiko enpresen modalitate ugari sortu dira; duela hiru hamarkada 
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hedatu ziren mundura, helburu edo adierazle bateratu eta hirukoitz honekin: ESG-SDG 
ardatzak. Bost zutabe nagusi dituzte: inor atzean ez uztea, planeta eta bioaniztasuna 
babestea, garapen harmoniko baterako berrikuntza erabiltzea, gizarte eta komunitate 
bidezko, inklusibo, baketsu eta demokratikoak sortzea, eta harreman egonkorrak sortzea 
mundu publiko eta pribatuaren artean, bi alorrek elkarrekin lan egin dezaten guztion 
onurarako. 

• Aliantza eta ekimen bateratuen bitartez, elkar aberastea. Hainbat elementuren 
artean, oso eredu arrakastatsua sortu da azkenean: epe luzeko esfortzuak egin dira, 
lege-ekimenetatik hasi eta gobernuaren ekimenetaraino, mugimendu kooperatiboek 
eta ekonomia sozialeko eragileek ere ekimenak sortu izan dituzte, enpresa-munduan 
buru-belarri aritu diren herriak eta beren lantegiak eta berrikuntza-laborategiak, lan-
harremanen esparruko apustu berritzaileak, euskal enpresetako milaka eta milaka 
ekimenak, herri honetako elkarteen sare zabala, Akademia eta Enpresaren alorretik 
egindako sakontze-lana eta, batez ere, gizarteak enpresari balioa emateko egindako lana.

• Ibilbide luzea egin dugu, mendeak daramatzagu enpresak eta gizartea eraikitzen 
Bizkaiko Badia honetan, eta itsaso hauetan nabigatzen. Gainera, gure enpresen 
jomuga diren beste eskualde eta herrialdeetan ere sustraituta gaude. Bizkaia 2050ek 
erabat berreskuratu du enpresaburua balioesten duen gizartearen aitortza, egiazkoa 
(enpresaburua beste adjektibo batzuekin mozorrotu beharrik gabe), eta enpresa ere, 
tarteko diren stakeholder guztien batasun gisa hartzen dugu. Gainditu ditugu antzinako 
konplexuak (mediatikoak, sozialak, beste garai eta leku batzuetakoak, edo beste 
sistema ideologiko batzuetakoak); enpresaren balioa aitortu da, eta haren sorrera eta 
garapena bultzatzen da. Gaur egun, gure lurraldean 75.000 enpresatik gora daude. 
Gure lurraldearen ezaugarria, hain justu ere, bere indar sortzailea da, ekintzailetzarako 
gaitasuna, berrikuntzarako ahalmena, lidergo teknologia, enplegua eta aberastasuna. 
Nazioartean garrantzia handia du, eta horrek munduko abangoardiaren parean jarri 
gaitu. Gure diplomazia ekonomikoaren sarea are gehiago zabaldu dugu.

• Bilbao-San Anton Kontsulatua: ibilbide historikoa, berrikuntzaren bultzatzaile, eta 
lurraldearen irudi eta aurrerabidea sustatzen duena. Haren historiak zuen pisuarekin 
konprometitu ginen: aukeren mundu berri bat eraiki nahi genuen, eta haizea alde 
eduki nahi genuen. Eraikitzeko zegoen Bizkaia 2050en zerbitzura izango zuen rola 
hutsetik berritu genuen. 

• Sareen sarea. Azpiegitura fisikoak: Konektibitatea, garapen endogenorako 
profesionaltasuna. Bai. Baina hortik haratago, azpiegitura adimendunak, kulturakoak, 
eta ezagutza berritzailea, inpaktua, aberastasuna eta ongizatea ekarriko duena. Ez 
bakarrik lurraldez gaindiko konexioak, baizik eta barnekoak.

• Bilboko Itsasadarra, Bilbo-Bizkaia-Basque Country espazio osoarekin konektatua. 
Beste pieza bat. Araba-Gipuzkoa, Nafarroa, Akitania Berria, Kantabria-Asturias-
Galizia-Porto… eta Kataluniarantz eta Mediterraneorantz.

• Garapenerako Lankidetza: Etengabeko konpromisoa, lanerako ideia eta lerro 
aldakor eta diferentziatuak? Herriaren baloreak. Euskal eredua? Erabat integratua 
dago enpresekin, klusterrekin eta plataforma osoko GKE-ekin; inklusibitatearen 
alde, funtsezko lana egiten dute, eta gure eskaintza ekonomiko eta industriala 
nazioartekotzearen alde ere bai.

• Konektibitate fisiko eta adimenduna, ez bakarrik BBBCTko itsasertzaren sare 
nagusi osoan (eta Iparraldeko Itsasorantz eta Amerikarantz dituen konexioekin), 

9 Pertsonak – Sareak eta Konektibitatea 
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• Desafekzioa. Itxaropen zapuztua, eta agintariak, liderrak, erakundeak eta politika 
gaitzestea. Eraldaketa aktibo oso batetik abiatuta, konfiantza irabazteko jardun 
dugu, buru-belarri. Proiektu eta pertsonekiko konfiantza eta atxikimendua 
irabaztea. Horretarako, elkarrekin lan egin dugu, planteamendu zintzoak, zuzenak 
eta konprometituak bilatzeko; guztiaren gainetik, denontzako onura modu 
solidarioan bilatzea izan dugu helburu, eta eskubide eta betebeharren arteko 
konpromiso eta balantzea izan dugu ardatz.

• Lidergoa, eraginkortasuna, aurrezpena, kontserbazioa eta energia-iturri 
berriak sustatzea. Egiten genekien hartatik abiatuta, egiazko espezializazio 

10 Pertsonak-Gobernantza eta lidergoak

baizik eta Txinatik eta Txinaraino doan Green ONE BELTekin ere zuzen-zuzenean 
lotuta; azken horrek, gainera, era guztietako konexioak ditu, puntu lehorretatik, 
lurreko eta ibai bidezko konexioak, airezkoak, pertsonalak. Plataforma berrien 
azpiegitura-sare horri ere, Bizkaia 2050ek ezagutzaren mundu mailako 
abangoardia sortzen du, eta sortzeaz aparte, atxiki eta partekatu ere bai.

•  Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganberak historikoki zegokion 
rola bereganatu du, historia osoan zehar izan duena. Sustatzaile eta ekintzaile da, 
eta epe luzeko pentsamoldearekin konprometitua dago. Ganbera osatzen duten 
enpresetara lerrokatzeko gai da, bere orientabidea aldatuz, eta lehen urrats konplizea 
eman du ganbera guztiekin batera (Euskadikoak, espazio Baltiko eta Atlantikokoak 
eta Akitania Berrikoak); gainera, mundu osoan ulertu da pixkanaka, haren zentzua. 
Merkataritza Ganberak, bere ahalegin eta lan zuzenari esker, Merkataritza Sare hau 
pixkanaka sortzea lortu du, eta orain fruitu ugari ematen du horrek.

• Bilboko kontsulak. Bilboko kontsulen figura tradizionalak aldaketa hirukoitza izan 
du 2020ko garaian zuen roletik gaur egunera: 1) Lagundu egin du BBBCn sar 
litezkeen lurraldeekin eta haietako erakunde instituzional, ekonomiko, sozial eta 
akademikoekin aliantza eta akordio formalak eratzen; 2) Bizkaia 2050en irudia, 
ekimena eta mugimenduak aktiboki sustatu ditu; 3) Ganberaren beraren eta bere 
unibertsitate-sarearen tutoretza eta segurtatze-lana, Bizkaia 2050en Nazioarteko 
Diplomazia Ekonomikoa eta Kulturala indartzeko baliagarri izan dena.

 • Bizkaia 2050eko Diplomazia Kultural, Ekonomiko eta Akademikoa geroz eta 
errealitate nabariagoa da gaur egun. Bizkaia 2050, erabilgarri egon zitekeen 
talentu guztia baliatuz, egiazko “Inteligentzia Diplomatiko Sare” batez indartzeko 
konpromisoa hartu zen; hala, baliabide ugari mobilizatu ziren (bereziki, teknologia 
eta harremanak), barne- eta kanpo-balioarekin etengabeko harremana egon zedin, 
eta herriaren zerbitzura egongo ziren ekimen kolaboratiboak etengabe bultzatu eta 
zuzentzeko modua bilatu zen. Bizkaia 2050i eragin ziezaiokeen erabaki-gune orotan 
egon behar genuen; horretarako, baliabideak, ekimenak eta pertsonak mobilizatu 
genituen, helburu horiek zituzten erakundeak berrantolatu eta optimizatu, eta 
oinarrizko lurraldearen presentzia eta garapena indartu zen.

• Bilatzen genuen Diplomazia hori indartuta gelditu da, baina horrez gain, orientatuta 
ere bai, ez nukleo murritz batetik, baizik eta aldez aurretik zeuden era guztietako 
harremanen aberastasunetik; izan ere, eragile ekonomiko, sozial eta akademikoek 
mundu osoan zehar landuak zituzten aspalditik harremanok. Azken hamarkadetan, 
egiteko nagusia izan da harreman horiek ezagutzea, sinergia horiek aprobetxatzea, 
sareko lana optimizatu eta aukera berriak sortzea, eta dauden proiektu eta tresnak 
baliatuta, ekintzailetzan jardutea.
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adimendun batean oinarritu eta lider izatea. Gizarteak onartzeko moduko epe 
eta konpromisoen bitartez planeta salbatzea, eta irabazle eta galtzaileen arteko 
arrakala leuntzea.

• Estrategien sinbiosia eta agenda publiko-pribatuak. Epe luzerako aspirazio 
partekatuak, iraunkorrak. Etengabeko balantzea. Arriskuak hartzea, demagogiari 
edota desinformaziozko mezuei aurre egitea.

• Gobernantza, zuzendaritza politiko eta funtzio publikoaren alorreko trebakuntza. 
Funtzio publikoaren eraldaketa garrantzitsu hori ulertzeko adibide on bat da; 
eraldaketa hori gauzatzeko, gogor negoziatu behar izan zuten (lehentasuna 
horri emanez) euskal erakundeetako arduradunek Espainiako administrazio 
zentralarekin, eta hark jarritako oinarriek baldintzatu zuten euskal funtzio 
publikoaren osaera osoa, 1980an autogobernua eskuratu genuenetik. Gainera, 
sindikatuekin ere negoziazio konplexua egon zen, funtzionarioekin beraiekin 
(hainbat araubidetan zeuden), eta garai hartako gizartearekin (itxaropen jakin 
batzuk zituen), 2020an. Administrazio Publikoek belaunaldi berriak hartzera 
zihoazen, ordura arteko funtzionario asko erretiratzeko puntuan zeuden-eta; 
horren ondorioz, funtzio publiko propio eta berri bat sortu zen, munduan 
gertatzen ari ziren aldaketetara eta haiek ekartzen zituzten itxaropenetara 
egokitua. Aldaketa horiek, gainera, gizartearekiko beste harreman-eredu bat 
eskatuko zuten, borborrean zeuden disrupzioekin, eta eskatzen ziren rolak eta 
profilak birdefinitu beharra zegoen. 

• Aldez aurretik, lan itzela egin zen; etorkizuneko Administrazio eta Gobernantza 
hutsetik irudikatu zituzten, funtzio publikora sartzeko baldintzak ezarri, eta 
eztabaida sozial eta politikoa egon zen. Eztabaida hori beharrezkoa izan zen, 
jakina: zerbitzu publikoaren funtsezko eginkizunak zein ziren definitu behar zen, 
eta eragile pribatuekin kolaboratuta  hainbat modutan  egin zitezkeenak zein 
ziren. Halaber, karrera profesionalak zehaztu behar ziren, eta haien egonkortasun 
eza eta mugiezintasuna ere eztabaidatu behar ziren. Hori guztia nola lortu zen 
ikusita, erabateko arrakasta izan zen: parte-hartzea, lidergoa, konpromiso 
partekatua eta guztion onuraren aldeko apustu estrategikoa, benetan eredugarri 
izan zen Administrazio baten eskutik.

• Gaur egun adibidez, Mariak urtebeteko trebakuntza-denboraldi sabatikoa dauka, 
euskal Herri Administrazioetan sei urteko ziklo bat egin ondoren. Lege berria 
onartu zenetik egin zen bigarren deialdian sartu zen funtzio publikora. Lege berri 
hark antzinako sistema desagerrarazi zuen; hots, lehen bizi osorako “plazak” 
ematen ziren eta posizio zehatz eta ia beti aldaezinetarako izaten ziren lanpostuak.

• Sistema berriaren pean, zerbitzu publikoa betetzeko epe finkoa eta luzea izateak 
lan-aldi edo -zikloak dakartza jarduera edo lan-arlo jakin batzuetan, eta horrekin 
batera, etengabeko prestakuntza-prozesu bat dago, eta mailaz igotzeko eskalatze 
bat. Promozio-modu horretan, sei urtean behin, trebakuntza alorreko bikaintasuna 
landu behar da, gizartearen eskaera eta behar aldakorretara eguneratu eta egokitu 
ahal izateko, zeregin berriak esleituta. Hala, Herri Administrazioak etengabe 
eraberritu, modernizatu eta birdefinitzen dira, bai eta haien tresna eta agentziak 
ere. Halaber, eguneratu egiten dira lan-baldintzak, rolak, ondasunak eta zerbitzu 
publikoak.

• Mariak hezkuntzan egin du lana ia beti: hiru ziklo oso bete ditu eskola desberdinetan, 
herri eta zerbitzu-eremu desberdinetan, eta ardura desberdinekin. Gaur egun, 
Ikaskuntzarako Sare Komunitario baterako zuzendaritza-lanpostu baterako 
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promozioa lortu behar du. Sare horretan dozena bat zentro daude, hainbat 
mailatakoak, formalak eta informalak, indarrean dagoen Hezkuntza Itunaren 
arabera. Programa espezifiko bati jarraiki, zuzendaritzarako trebetasun berriak 
landu behar ditu, lidergorako, teknologiak kudeatzeko, oinarrizko pedagogia-, 
ekonomia- eta finantza-tresnak, bere eginkizunak ondo betetzeko. Jatorriz, 
trebakuntza humanista izan zuen (Euskal Filologia), baina gerora, trebakuntza 
gehigarria jaso du (Frantses Filologia, Psikologia, Kultur Kudeaketa…), eta hala, 
esperientzia hartzeaz aparte, gizarteak estimatzen duen beste ibilbide bat ere 
osatu du. Hala, litekeena da Mariak garapen progresibo bat edukitzea euskal Herri 
Administrazio estimatu eta eraginkorrean.

• Mariak gozatu egiten du lanean, lanak konpentsazio handia ematen dio, lana eta 
bizitza bera ongi uztartzen ditu eta, gainera, harro dago gizarteari funtzionario 
gisa egiten dion ekarpenarekin. Jasotzen duen trebakuntza asko estimatzen du, 
eta zikloz ziklo, zer nolako aurrerapen eta garapen profesionala lortu duen ikusten 
du. Ospe handiko administrazio baten kide da, gizarteari balioa eskaintzen diona; 
horrek harrotasunez eta pozez betetzen du Maria.

Aitziber Itxasmendi hitzaldia amaitzen ari zen. Entzuleei begiratu zien, nekatuta 
zeuden ordurako. Hitzaldi luzea eman zuen; historia berrikusi zuen, aspektu 
batzuk nabarmendu. Hunkituta zegoen, egindako ahalegina eta lanagatik 
harro. Harro zegoen Bizkaia 2050ez, gozagarri zitzaion proiektu hartaz; eta, 
nola ez, bertan zeuden guzti-guztiak sentitzen ziren  proiektuaren protagonista 
(arrazoi guztiz). 

Halaxe zen, inortxok ez zuen ezer oparitu. Esfortzu handiak egin behar izan 
ziren, eztabaidatu, ekimenak martxan jarri (gehienak konprometituak, beste 
batzuk onartuak edota lagunduak), eta lan hark emaitza bikaina eman zuen. 
2050eko Bizkaia 2020koa baino hobea da, zalantzarik ez dago. Etorkizunekoa 
are hobea izan dadin lortzeko behar dugun guztia daukagu. Belaunaldien arteko 
konpromisoak bere bidea egiten jarraituko du.

Ezagutza, berrikuntza eta inklusibitateko plataforma honen pieza eta nodo 
desberdinetako ordezkari guztiak animatu zituen, Sareen Sare zabal eta 
emankor hura indartzen jarrai zezaten. Etorkizuneko erronkak, erantzun 
berritzaileak, konpromiso berrituak.

Lehiakortasun eta aberastasun inklusibora iristeko bidea, izan ere, ez baita 
inoiz amaitzen.
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8 Epilogoa: Amaierako oharrak

Etorkizunera baikor begiratzeko, eta hurrengo belaunaldientzako espazio hobe 
bat eraikitzeko aukera berriak esploratzeko, ezinbestekoa da ingurua behatzea 
(barnekoa zein kanpokoa); begirada horrek aldakorra eta kritikoa izan beharko 
du, aurrez aurre ikusiko duena mundu ebolutibo bat izango baita, konplexua, 
zaila eta ziurtasunik gabea.

Ibilbide arrakastatsuak pozez betetzen gaitu; alabaina, arrakasta beti da 
erlatiboa, norekin alderatzen garen gorabehera, eta beti izan behar dugu argi 
esku artean dugun eginkizun horrek ez duela amaierarik. Poz horrek, gainera, 
ezin gaitu konplazentzian atzaparretan utzi, ezin ditu eragotzi ahalegin 
handiagoak egitera eramango gaituzten behaketa kritikoak, edo aukeratutako 
bideak berrikusi edo hautsi eta ibilbide-orri berriak pentsatzeko aukera kendu. 

Bizkaia 2050erako bidai hau eszenatoki desiragarri eta arrakastatsu bat 
irudikatzeko gonbidapena da; irudikatu dezagun gizarte bat, mundu horretan 
bizi dena, harroa eta hunkitua, solidarioa, eta mundu horrekin gozatzen 
duena. Inguruan duen mundua behatu eta, konfiantza izan dezala, era berean, 
hurrengo belaunaldietarako are hobea izango den mundu bat eraikitzeko.

Hurbil dagoen baina aldi berean urrunekoa dirudien mundu hori, norbaitek 
esan lezake, ameskeria konplazienteak baino ez dira, ez dira errealistak. 
Norbaitek esan lezake, aspirazioen eta nahien ikuspegia baino ez dela; idilikoa, 
autokritikarik gabea, eta ez dituela kontuan hartzen abiapuntua, egoeraren 
ahuleziak eta mehatxuak. Baina ez da egia. Amets hori egia bihurtzeko modu 
bakarra geuk amets hori “irabaztea” da, ahaleginez, sakrifizioz, gizarteak 
konpromiso hori partekatuta. Gizarteak, horretarako, bere nortasunaz eta 
batasun diferentzialaz harro egon beharko du, eta prest egon beharko du 
ekimen eta proiektu ugari eraikitzeko, eta aldi berean, interes partikular 
askori uko egiteko. 3. kapituluak (Bizkaia 2050ean: nahi den ikuspegia) eta 
7.ak (“Lortu daitekeen ametsa: protagonisten argitara”) badute konexio bat, 
eta esku artean dugun eginkizunaren proba argia da. Espero genuen geltokira 
iristeko egin duguna… asmo onen katalogo huts bat baino askoz gehiago da. 
Batez ere, lan neketsu bati tinko ekiteko gonbidapen sutsua da. Asko eskatzen 
du. Eskuzabala izatea, solidarioa eta ekintzaileen espiritu eta kemena izatea 
eskatzen du. Erabaki asko hartu beharko dira, zailak gainera; eztabaida eta 
elkarrizketa ugari sortu beharko da, tresna berriak asmatu edo hutsetik 
irudikatu, lidergo berri ugari bideratu beharko da. Apustu jakin batzuk lehenetsi 
beharko dira, eta gainera, atsekabe eta presio ugari iritsiko zaizkigu. Arriskuak 
geure gain hartu beharko ditugu, eta egindako akatsak ere geure izango dira.

Horren urrun, horren gertu. Etorkizun urrun bat marraztea eta, aldi berean, 
egunerokoa kudeatzea, berehalakoa.

Bizkaia 2050 ez da zerbait desiragarria; beste ezeren gainetik, egingarria da.

Bilbo-Bizkaia-Basque Country. Geure etorkizunera egin dugun bidaia ezin 
ederragoa, ezin hunkigarriagoa. Geuk nahi bezala eraiki dezagun; ez dezagun 
etor dakigukeen edozein etorkizun onartu.
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9 Eranskinak

Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganbera 1856an sortu zen

Aitzindaria izan zen Espainiako estatuko mota horretako erakundeen 
artean, eta haren jatorri historikotik antzeko helburuak zituzten Europako 
sareekin lotuta zegoen.

Bilboko Kontsulatua 1481ean sortu zen. Gaurko honetan jorratuko dugun 
Bilbo-Bizkaia-Basque Country espazioaren ekonomia-, merkataritza- eta 
nazioartekotze-garapenean funtsezko aurrekaria izan zen.

Izen hori eman dio liburu honen egileak Merkataritza, Industria eta 
Nabigazio Ganberen arteko gobernantza-sistema konfederal baten balizko 
formulazio esplizituari, Bizkaiko Badia kontzeptuaren eremu mugatuan, 
baita kontzeptu horren hedaduran ere isuri atlantiko osoan zehar, Baltikoko 
eskualdean eta gura dugun 2050eko Bizkaia bermatuko duten elkarlotutako 
espazio berriaren beste aukeretan. Kontakizun honen ondorioetarako, 
gobernantza-sistema horren sorrera 2035ean kokatzen du autoreak, eta 
2050era iristeko beharrezkoa den aurrerapena bultzatzen du. 

Bilbo-Bizkaia-Euskadi-Bizkaiko Badia 2050

2050eko Bizkaia soilik uler daiteke gaur egungo muga fisikoak, 
administratiboak eta politikoak gainditzen dituen espazio gisa, espazio 
koopetitibo berritzaile gisa pentsatua, egunez egun gizartearen borondatez 
guraria eta etorkizuneko proiektua partekatuz eraikitzen dena. Liburu 
honetan ikusiko denez, Bizkaia 2050 gunearen sendotasuna erreferentzia 
ikoniko global baten arabera ulertzen da (Bilbo), zeina, era berean, bere 
espazio mugatuaz baino eremu handiagoaz elikatzen baita. Izan ere, Bizkaiko 
lurraldearen gune nagusia da, eta, Bizkaia, Euskadiren zati garrantzitsua; 
hala, haren konektibitatea eta irismena deskribatutako espazio guztiarekin 
lotuta dago.

Bizkaiko Badia egitate bereizgarria da, bakarra eta aldaezina, bai bere 
kokapen fisiko-geografikoagatik, bai denboran zehar izan duen historia 
oportunistagatik, eta, batez ere, etorkizunerako duen gurariagatik eta 
asmoagatik.

Teknologia esponentzialak

Dagokion atalean azalduko den bezala, izen horrekin liburu honetan zehar 
teknologia eraldatzaile berriei egingo zaie erreferentzia, Peter Diamandisen 

1. eranskina:  
Bizkaia 2050ean. «Nahi den ikuspegia». 50 erreferentzia 

etorkizunera bidaiatzeko
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terminologia erabiliz. Autore horren pentsamenduaren arabera, hazkunde 
esponentzialeko teknologiak dira horiek, eta pertsonengan, haien 
bizimoduetan, industrietan eta merkatuetan eragina duten heinean, 
teknologia horietan barneratzeko oztopoak desagerrarazten dituzte. 
Haien ezaugarriak dira digitalizatuta egotea, ahalmen disruptiboa izatea, 
eta desmonetizatuta, desmaterializatuta eta demokratizatuta egotea. 
Liburu honen ikuspuntuaren arabera, zentzua izan dezaten, aurrerapen-
humanismoaren eta pertsonen enplegagarritasunaren, aberastasunaren 
eta ongizatearen zerbitzura jarri behar dira.

SARS-CoV-2

COVID-19aren pandemia bereziki kontuan hartu beharrekoa da analisi 
hau egiteko. «Crash pandemikoa» atalean, osasunaren, ekonomiaren 
eta geopolitikaren arloetan gizartean izan duen eragina eta ondorioak 
baloratzen dira. Osasunaren Mundu Erakundeak 2020ko martxoan 
pandemia izendatu zuen COVID-19a. Mundua era tragikoan jo du eta gure 
bizitzetan funtsezko aldaketak eragin ditu.

San Antongo zubia

Bilboko hiribilduaren armarria egituratzen du, eta nabigatzaileen herri 
historikoa zena 1300ean Bilbo Hiri bilakatzearen abiapuntutzat hartzen da. 
Leku horretan Bilboko kontsulen figura historikoen izendapena gomutatzen 
da, eta Bilboko Merkataritza Ganberak –Bilboko Kontsulatuaren 
oinordekoak– egiten duen zeremonia ofizialaren topagunea da.

Bilboko itsasadarra

Bilboko kanpoko portuaren/Abraren eta alde zahar edo hirigune 
historikoaren arteko 14 kilometroetan zehar, Bizkaiaren eta, neurri handi 
batean, Euskal Herriaren garapen ekonomikoa egituratu du. Gaur egun, 
euskal ekonomiaren eta bertako biztanleen historiaren lekuko bizia da, 
eta haien historia ekonomiko, politiko eta sindikalaren izaeraren eta 
sendotasunaren ezaugarri zabala da.

Plataforma eta ibilgailu autonomoetarako ideia berritzaile eta 
eraldatzailearekin batera, ibilgailu elektrikoen plataforma baterako 
erreferentzia sortuko da. Ideia hori Bilboko itsasadarraren eta ontziolen 
itsasoarekiko gaitasun industrialen emaitza da, bai eta hiri eta portu den 
honen (Bilbo eta haren hinterlanda) industrien, gaitasunen eta kulturaren 
aztarna klusterizagarriaren garapen progresiboarena ere.

Petronor

Gaur egun Repsol taldearen barruan dago eta 1960ko hamarkadako ekimen 
ekintzailearen fruitu da. Munduan produktibitaterik handiena duen findegietako 
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bat sortu zen orduan, eta aberastasun-iturri agortezina izan da Bizkaiarentzat, 
bai eta Bilboko portuaren eta horrekin lotutako enpresen eragile ere.

Europak klima-aldaketari erantzuteko ekonomia berdea deiturikoaren alde 
egindako apustuak, NGEU (Next Generation European Union) programaren 
sorrerak eta prozesu berritzaileak sustatzeko proiektuen zerbitzurako 
finantzaketa bereziak bultzada ikusgarria eragin zuten, bestek beste, 
hidrokarburo berdeen ordezko hidrogeno berdearen alde. Petronor buru da 
Hidrogenozko Korridore Berdean, eta, hasiera batean, Euskal Autonomia 
Erkidegoko 70 enpresa biltzen ditu, balio-katean ekimen berritzaile ugari 
dituztenak.

Meatzaldeko Parke Teknologikoak, euskal erakundeek sustatuta, 
etorkizuneko energia berdean ardazten du bere apustua (2021). 
Petronorrek bertan kokatu du gai horri buruzko I+G+b zentro aditua, 
eta CIC energiGUNEaren egoitza da, bai eta energiaren mundu zabal eta 
berritzailean oinarritutako hainbat ekimen publiko-pribaturena ere.

Bizkaia-Euskadik deskarbonizazioaren alde duen estrategia, 2050erako 
dituen konpromisoak eta horren inguruko eskumenak, indarguneak eta 
estrategiak kontuan hartuta, hemen jasotzen den ikuspegiak onartzen 
du aipatu dugun herria-espazioa Net Zero Lurralde izendatuko dela eta 
mugimendu hori gidatuko duela Europan.

Bilboko portua ferroportutzat hartzea eta Bahia Bizkaia New Worlds 
espazioan lerrokatuta dauden beste portu batzuekin elkartuz berregituratzea 
portua pixkanaka eraldatzeko jarrera aitzindariaren ondorio da, Atlantikoko 
espazioaren abangoardian dagoen posizio pribilegiatu batetik. Portuaren 
kontzeptuak modu erabakigarrian txertatzen du trenbide-interkonexioa 
eta deslokalizazio antolatua, portutik kanpoko terminal, puntu lehor eta 
zerbitzu bateragarrietan.

Ekonomia Urdina

Erreferentzia egiten dio urarekin, ozeanografiarekin, itsasoarekin, arrantzarekin, 
itsas biologiarekin, portuekin eta gai horiekin erlaziona daitezkeen jarduera 
ekonomikoen klusterizazioari buruzko terminologiari. Horren arabera, 
lehiakortasunaren eta garapenaren mapa oso bat osatzen da.

Portu-hiriak portuaren eta bere hinterlandeko espazioen arteko 
elkarrekintza irekia eskatzen du, bertako herriguneekin eta ingurunearekin 
bat etorriz. Herritarren gozamenerako espazio publikoak berroneratzearen 
aldeko apustua, portu-jardueraren beharrekin uztartuz, nazioartean 
erreferentziazko eredu da hiri-berrikuntzan.
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Artikoko ibilbideak.

Gaur egun, aukera eraginkor merkeagoak eta espazio berriak bilatzeari 
ekiteko bidea ematen dute Suezko kanaleko pilaketak, ohiko ibilbideei eta 
nabigazioari alternatibak etengabe bilatzeak eta hornikuntzako kate global 
eta erregionalekin lotutako kontzeptu logistiko-produktiboan izandako 
iraultzak. Dagoeneko historikoak diren Artikoan zeharreko ibilbideek, 
etorkizuneko berregituraketa geopolitiko-geoekonomikoak, teknologia 
berriek, ibilgailu eta itsasontzi autonomo berriek, bai eta klima-aldaketaren 
efektuak berak ere, mapa berriak era litzakete etorkizunean. Zirkunstantzia 
egokiak gertatzen badira, Bizkaiko badia eta Bilboko portua aukera erantsi 
bat izan litezke.

Deskribatutako eremua espezialitate altuko ontzigintzako gunea da. 
Haren etengabeko berrikuntza, industria-kultura, hornitzaileen mundua, 
prestakuntza eta oinarrizko gaitasunak zutabe sendoak dira aurreikusitako 
etorkizunari aurre egiteko.

Portugaleten, historia nautiko zabala duen herrian, Nautika eta Itsasontzi 
Makineria Goi Eskola Teknikoa dago. Sumatzen den apustu estrategikoaren 
haritik, itsasontzi autonomo espezializatuen eraldaketekin bat, eginkizun 
garrantzitsua izan lezake desiratzen dugun etorkizunean.

Zubi Esekia edo Bizkaia zubia, Gizateriaren Ondare, ikono bat baino 
gehiago da. Burdinazko zubi-transbordadore historiko honetan, 
Nerbioi itsasadarraren bi ertzek azken/lehen konexio-puntua dute 
Abratik/Abra aldera. Ordezkaezina da zubi hau bi ertzek elkarrekintza 
izan dezaten.

 

La Benedicta giltzarria izan da itsasadarraren historia ekonomikoan. Bertako 
industrialdea funtsezko industrien egoitza izan da, puntako teknologiena, 
hainbat arlotan munduko lider diren enpresena, eta, noski, era berean, 
lurraldearen enpresa- eta lan-kulturaren liderra izan da.

Bilboko portua ferroportutzat hartzea eta Bahia Bizkaia New Worlds 
espazioan lerrokatuta dauden beste portu batzuekin elkartuz berregituratzea 
portua pixkanaka eraldatzeko jarrera aitzindariaren ondorio da, Atlantikoko 
espazioaren abangoardian dagoen posizio pribilegiatu batetik. Portuaren 
kontzeptuak modu erabakigarrian txertatzen du trenbide-interkonexioa 
eta deslokalizazio antolatua, portutik kanpoko terminal, puntu lehor eta 
zerbitzu bateragarrietan.

Garai batean, Bizkaiko ontzigintzaren bihotza izan zen (La Naval, Euskalduna, 
Celaya, Ruiz de Velasco, Zamacona, Murueta NewCo...), eta siderurgiaren 
oinarri historikoa. Azken hori desagertutako Labe Garaietan gorpuztu zen; 
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Acería Compacta berritzaileak hartu du haren lekua, 2025etik aurrera 
siderurgiaren munduko liderra izango denak.

Hainbat azpiegitura eta garraiobideren interkonexio-lotunea da, eta 
herrialdeko biztanleriaren erdia biltzen duen lurraldeko espazio horretan, 
beharrak asetzea errazten duen sare trinkoa sortzen du.

Lurraldearen eskualde horretan izandako krisi eta birmoldaketa industrialen 
indarrak –nagusiki ezkerraldean, ontzigintzaren, siderurgiaren, ekipamendu 
elektrikoko ondasunen eta kapitalaren industria biltzen baitzuen bereziki– 
aztarna utzi zuen inguruan, eta eragin negatiboa izan zuen bertako 
biztanleengan. Erakundeen ahaleginak (Europar Batasunari lotutako 
Urban planen ekarpen nagusia duten hirigintzako ekintza eta esku-hartze 
aitzindariekin), Bilbao Ría 2000 sozietateak, udal-konpromisoek eta 
etorkizuneko ikuspegi argiak erabateko berrikuntza ekarri dute lurralde 
adimendun, jasangarri eta bizi-kalitate goreneko eremu baterantz. Hala, 
aurreikusitako apustuaren arabera, 2050ean, herritarrei onura ekarriko 
dien erabateko eraldaketaren ondoren, industria berritzailea, bizi-kalitatea 
eta ingurumena bateragarriak izango dira.

Hainbat faktoreren ondorioz (2021ean Euskal Autonomia Erkidegoa osatzen 
duten foru-lurraldeen antolaketa konfederatuak, lurralde bakoitzeko sare 
ekonomikoaren bakantasunak eta aniztasunak, biztanleriaren banaketak, 
lurzoruaren eskuragarritasunak, kosubiranotasun politikoak eta fiskalak, 
interes komuneko hainbat proiektu modu harmonikoan garatzeko 
beharrezkoak diren eskaintzaren eta eskaera fisikoaren arteko ezinbesteko 
desberdintasunak), 2050era arte figura berri bat sortu da urteetan zehar: 
Barruti Bereziak, zeintzuek, lurralde- eta administrazio-esparru jakin batean 
kokatuta, sortzen diren proiektu partekatuak hartuko baitituzte (batez ere 
azpiegiturak: industria- eta teknologia-programak; aireportuak, portuak 
eta terminalak; energia; industria-instalazio espezifikoak; etab.); horiek 
elkarlan-, finantzaketa-, fiskalitate- eta gobernantza-esparru partekatuez 
hornituko dira. Ekonomia Itunaren sistema erabiltzeak eta erakunde horien 
eta estatuko eta Europako administrazioen arteko ekarpenek ahalbidetuko 
dute 2050erako sistema modu eraginkorrean garatzea.

 

BEC – Bilbao Exhibition Center

Mende hasierako azpiegitura modernoa da, azoka-merkataritzaren mundu 
berrira aurreratu zena, lurraldeko industrien euskarri eta erabilera anitzeko 
espazioa, behar den azpiegitura osatzeko funtsezkoa dena. Nazioarteko 
interakzioa du zentro elkartuen mundu-sarearekin, eta giltzarri da Bizkaia 
2050 gune berrian.

Gurutzetako Bio-Osasun guneak Basurto-Olabeagako Biozientzia eta 
Osasun Zentroarekin bat egitean, barruti bakarra osatuko da, 2050eko 
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osasun-mundurako interakzio mediko, asistentzial, hezitzaile, ikertzaile 
eta ekintzaile berezia izango duena. Hainbat unibertsitate publikok eta 
pribatuk, enpresak, klusterrek, laborategik eta osasun- eta zaintza-zentrok 
aparteko balioa duen hub bat osatzen dute.

Zorrotzaurre uharte bat da gaur egun; eraldatu baino lehenago penintsula bat 
zen, baina industria-enpresa liderrak irten eta gainbehera urbanoa gertatu 
ondoren, hondatuta zegoen. Urteetan zehar etorkizuneko espaziotzat 
hartuta, hasiera eraldatzailea izan zuen Zaha Hadid arkitektoari enkargatutako 
Master Plan baten bultzadaz. Plan hori gaur egun oraindik garatzen ari den 
arren, ezagutzaren uharte baten oinarria jarri du. Ezagutzaren uharte horrek 
2050era begira duen proiekzioa kokatzen du lan honek.

Hiri-parke teknologiko eten baten ideia berritzaileak, horren diseinua 
eta gaur arteko aurrerapena direla eta, parke teknologikoen kontzeptua 
birpentsatzeko aukera eman zuen; horrela, haien ahalmena egokitu egin 
zen erabilgarri dagoen espazioaren mugaketetara eta aukeretara.

Abandoibarra 1990eko hamarkadan egin zen hirigintza-garapena da, Bilbo 
hiria bere itsasadarrera itzultzea ahalbidetu zuena eta krisi osteko eraldaketa 
izugarria eragin zuena Euskalduna ontziola historikoaren jarduera eten 
ondoren –bai eta industria-instalazio zaharrena ere–, trenbide-plazak 
eta karga- eta edukiontzi-terminalak kendu ondoren, eta itsasadarrean 
zeharreko merkataritza-nabigazioa kendu ondoren; hori guztia egiteko, 
itsasadarra arazteari eta garbitzeari ekin zitzaion, eta, Bilboko kanpoaldeko 
portua zabalduta, gune berrira hainbat jarduera lekualdatu ziren.

Egileak Zorrotzaurre uhartearen muturrean Bizkaia 2050eko itsasargia 
eraikitzeko aukera ikusten du, Bizkaia 2050 espazio berriaren esentzia 
eraldatzailearen sinbolo gisa. Haren egituraketak, kokapen estrategikoak 
eta ekarriko dituen hiri-ekipamenduek lehen mailako erreferentzia-ikono 
bat eratuko dute.

San Mames

Athletic Club de Bilbaoren egoitza den estadioa. Talde historikoa da, gaur 
arte euskal futbolariekin soilik jokatu izan duena, edo profesional aurreko 
etapetan klubaren harrobiaren emaitza direnekin. Talentua erakartzearekin 
eta atxikitzearekin lotuta dagoen guztiarekin gertatzen den bezala, eta 
nazioarteko konektibitatea eta lortu nahi diren helburuak kontuan hartuta, 
nortasunarekin eta historiarekin bat etorriz eraldatzea aurreikusten da, 
betiere munduko testuinguruari egokituta.

Bilboko Ingeniaritza Eskolak eta Deustuko Unibertsitatea ezinbesteko 
zutabeak dira Bizkaiko lurraldearen garapena ulertzeko. Lortu nahi den 
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gizarte berrirako, funtsezkoa izango da horien bilakaera eta pixkanakako 
trantsizioa espazio berrietara eta hazteko eta irakasteko modu berrietara, 
bai eta munduan zehar elkarte kolaboratiboak osatzea ere, betiere 
sorrerako sustraiak eta goi- eta unibertsitate-mailako ikasketa-zentroen 
bilakaera historikoari fidel izanda.

 

Itsasadarraren bi aldeetako hiri-espazio txiki horretan, Bilbok funtsezko 
eredu bat biltzen du kultura ekonomikoari, giza kapitalaren eraketari eta 
erakundeen, akademiaren eta enpresen arteko elkarrekintzari dagokienez. 
Era berean, 1980-2000 urteetan gauzatutako hiri-berrikuntzaren 
erakusleiho bat da, zeina oinarri izango baita ekimen berrien, berrikuntza 
disruptiboaren eta erabileren nahasketaren etengabeko garapenerako, 
hiriaren eta biztanleen oparotasuna dinamizatuko duen bektore ekonomiko 
batek gidatutako hirigintzan.

1997an inauguratua, Guggenheim Bilbao Museoa lehen mailako apustu 
estrategikoa izan zen. Mundu osoan aitzindaria izan zen museoen esparruan, 
bai eta artearen eta kulturaren munduan aliantza estrategiko publiko-
pribatua egiteko gaitasunean ere; halaber, kultura, arkitektura eta diseinua 
hiri-berrikuntzaren eta hezkuntzaren eragile ere izan daitezkeela erakusten 
duen adibide da, bai eta hiru horiek tokiko enpresen elementu integratzaile 
eta bultzatzaile izan daitezkeela erakusten duena ere. Nazioarteko kultura-, 
ekonomia-, hezkuntza-, erakundearteko- eta hirigintza-estrategien 
konbergentziaren adibide bizia da. Aliantza estrategikoen atea da nazioarteko 
kultura/ekonomia/hezkuntzaren lotune nagusiekin.

Guggenheim Urdaibai proiektua Guggenheim Bilbao Museoaren Plan 
Estrategikoan jasota dago; horren helburua da Urdaibaiko lurraldean 
zabalkunde etena egitea. XXI. mendeko artearen munduan proiektu 
berritzailea da. Lurralde-, arte-, sorkuntza- eta hezkuntza-berrikuntzaren 
eragile gisa duen eskarmentua areagotu nahi du horrela.

Sormenaren eta artearen mundutik, historian zehar emakumearen ekarpen 
bereizgarria aitortzeko eta nabarmentzeko apustua da. Museoa espazio 
bizia eta aktiboa da, eta generoak sorkuntzan eta hezkuntzan izan duen 
eragina islatzen du, bai eta emakumeek gizadiaren eraldaketa sozial, 
politiko, zientifiko eta teknologikoan egindako ekarpena ere.

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya) estatuko eta munduko bankarien sehaska 
izan da. Bilboko Kale Nagusian duen egoitza enblematikoa hutsik geratu 
da denborak aurrera egin ahala; haren dorrea Ekintzailetzaren Nazioarteko 
Zentroa izan liteke etorkizunean –Bizkaiko Foru Aldundiak enpresak, talentua 
eta aberastasuna sortzeko funtsezko zutabe bihurtzea espero duena–.
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40 Liburu honen asmoa da Bizkaiko Badia kontzeptuaren konfigurazio hedatua 
deskribatzea; hori dela eta, Bilboko itsasadarraren ardatza Durangaldera zabaltzen 
da eta Gipuzkoa aldearekin lotzen da. Aipatutako ardatza espazio baten luzapen 
naturala da, egungo muga fisiko-administratiboetatik harago. Hemen proposatzen 
den ikuskera irekia eta integrala gabe, ez legoke Bizkaia 2050ik.

 

2050ean anekdotikoa izango da eta bizitzeko modu ohikoa. Hala ere, 
gaur-gaurkoz, 2021ean, Europako interkonexioko abiadura handiko 
tren baten lehenengo ekimena da, Europar Batasunak eta Espainiako 
Gobernuak onartutako planen arabera. Zabarkeria, boikot administratiboa, 
ETAren terrorismoaren eta talde ekologisten mugimendu antisistemaren 
aurkakotasuna jasan arren, 400 kilometroko ibilbidea eraikitzeari 
jarraitzen zaio. Espainiako gobernua da hura onartzearen eta eraikitzearen 
arduraduna, 1987an onartu baitzen eta garai hartan Espainiako erkidegoen 
arteko trenbideen monopolioa hark baitzuen. Bestalde, Euskal Y deituak 
Paris-Madril lotura bermatuko du, hiriburuak lotuko ditu (Gasteiz, Bilbo, 
Donostia), Espainia-Frantzia bide natural gisa, eta Euskal Hiria izenekoa 
taxutuko du. 2026an inauguratuko dela iragarri da. Nolanahi ere, liburu 
honetan, aurreratzen ari garen 2050ean benetan existituko dela onartzen 
da, bai eta aurreikusitako loturei zein hemen iradokitzen dugun espazioa 
hezur-mamitzeari funtsezko ekarpena egingo diola ere.

Euskal Hiria, Bizkaiko Badia lurraldearen definizioari dagokion kapituluan 
deskribatzen den bezala, hiri-eskualde kontzeptua da, Bizkaia 2050 
plataformaren eta espazioaren funtsezko muina eratzen duena.

Bilboko metroa

1990eko hamarkadan inauguratu zen, eta funtsezko azpiegitura izan da garai 
batean Bilbo Handia zenaren biztanleriaren mugikortasuna egituratzeko. 
Hasierako proiektua aurkeztu eta hura eraikitzeko eta ustiatzeko partzuergo 
publiko bat eratu zenetik 25 urte baino gehiago igaro ondoren, 1998. 
urtean inauguratu zen, bertsio murritz batean (hasierako INOT proiektuak 
42 kilometro aurreikusten zituen Nerbioi itsasadarraren bi aldeetan, baina 9 
km-ko lerro bakarra eraiki zen; aurrerago hedatzea zabalik utzi zen, emaitzen, 
eskariaren eta bideragarritasunaren arabera). Gaur egun metropoli-eremua 
ez da hura gabe ulertzen, 100 milioi bidaiariri eman baitie zerbitzua, eta 
pixkanaka hedatzen ari baita (gaur egun, 45,2 km-ko sarea erabiltzen da). 
Halaber, beste hiri-eremu batzuetan, hala nola Zarautz-Donostia-Irunen, 
oso aurreratua dago horren antzeko azpiegitura baten eraikuntza. Hiri-
eskualdeko trenezko eta tranbiazko garraio ororen azpiegitura egituratzailea 
da, eta gainerako garraio moduekin behar bezala lotuta dago.

Merkataritza-gune adimendunaren kontzeptua erabiltzen dugu Bilboko alde 
zaharra nabarmentzeko, hiriaren erdigunean; izan ere, hiriaren historiaren 
hasieran (duela zortzi mende hiria sortu zen tokia baita) garai hartako 
merkataritza-gunea zen. Gaur egun, duen bizitasuna eta balio erantsi handia 
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dela-eta, bere papera indartzen du, eta etengabe berrikuntzak egiten ditu 
tokiko merkataritza-gunearen eta hurbiltasunaren kontzeptuetan, bezero 
eta hornitzaileentzako zerbitzu aurreratuen bidez.

Bilbo Zaharra orain dela gutxi arte bazterreko auzotzat hartzen zen, 
populazio-migrazioek eta hiriaren beraren eraldaketak eragindako 
narriadura eta infraetxeak direla eta. Gaur egun, indarberritzeko ahalegin 
betean ari da, gazteak erakartzeko behar den dinamikatik, sormen-
jardueratik, hiri-espazioen berrikuntzatik eta hiriarekiko konektibitatetik 
abiatuta. 2050erako fokua eta etorkizun-iturria da.

 

Euskal Museoak, 2021eko birmoldaketa eta dinamika eraldatzaile betean, 
Euskal Herriaren eta bere hizkuntzaren nortasunaren eta historiaren egiazko 
balioa izan beharko du. Europako herririk eta hizkuntzarik zaharrenak 
izanik eta arkeologiaren, etnografiaren eta hizkuntzalaritzaren livinglab, 
etengabeko eguneraketan eta berrikuntzan ari dira, euskal nortasuna 
berregituratuz joan beharko duen arragoa kulturaniztunarekin bat eginda.

Aipatutako Bizkaia-Baltiko-Atlantiko espazio honek, nork bere erregimen 
eta erakunde propioak mantenduz, parteka daitezkeen espazio eta 
ekimenak egituratzen ditu, zeinetako bakoitza bere arau eta gobernantza 
propioaz hornituko baita desiratzen dugun etorkizunean.

2050erako aurreikusten den espazioaren konfederazio gidaria.

Ikuspegi hau idazteko unean, Bilboko Merkataritza Ganberak 
Merkataritzako eta Enpresa Ikasketetako Goi Eskola bat du, Euskal 
Herriko Unibertsitateari atxikia. Aurreikusitako ikuspegiak iradokitzen du 
nazioarteko unibertsitate bilakatzea, hemen deskribatutako Bizkaiko Badia 
espazio osoan zeharreko unibertsitate ugarirekin sarean, eta herrialdeko 
gainerako unibertsitateekin konektaturik. Europako hezkuntza-plataforma 
bat sortze aldera lehen urratsak eman ondoren (Europako portu-hiri eta 
industriako eta merkataritzako hiriburu nagusietako merkataritza-ganberen 
sarea eratuz), 2050eko mundu akademikoan lehen mailako erreferentea da. 
Enfasi berezia jarri du BI Bizkaia espazioaren sustapenean eta sorreran, eta, 
geroago, etorkizuneko Bizkaiko Badiaren espazio osoko beste erakunde 
batzuetara zabaldu da eta mundu mailako sarea sortu du, curriculum eta 
titulazio propioekin.

Liburu honetan dagokion kapituluan deskribatzen den bezala, Bizkaia 
2050ek dakarren lurralde-kontzeptuak munduan zehar 33 plataforma 
berritzaile eta kolaboratiboz osatutako espazioa osatuko du.
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2. Eranskina:  
Kontraste-taldea

Liburu hau formulatzeko funtsezko piezetako bat, zalantzarik gabe, 
hasieratik ezinbestekotzat jo nuenaren ekarpena da: kontraste-talde 
batekin zian ditudan elkarrizketa pertsonalak.

Adituen talde mugatu bat aukeratzea abentura zaila da beti; izan ere, 
aukeratzeak hautuak egitea eskatzen du eta beste pertsona asko talde 
horren esparru formaletik kanpo uztea. Zalantzarik gabe, liburuaren edukiak 
aberastuko zituzten beste pertsona asko sar nitzakeen, beren esperientzia 
zabalak eta ikuspegi askotariko eta ugariak emango zituztenak. Horietako 
guzti-guztiak, talde honetan agertzen direnak zein formalki bertan ez 
daudenak, nor bere liburu propioaren egile ezin hobeak izango ziratekeen. 
Aitzitik, beste liburu batzuk izango lirateke.

Pertsona horien eskuzabaltasunera jo nuen, eta, ohar labur batzuen bidez 
bakoitzarekin trukatu nahi nituen ideien berri ematearekin batera, berba 
egitera gonbidatu nituen. Lagunen arteko berbaldi atseginak, irekiak, 
freskoak eta ezer gorde gabekoak izan ziren, urteetan zehar ibilbide 
konbergentea egin dugunen artekoak; konpromisoak, maitasunak eta 
desirarik hoberenak elkartzen baikaitu, gure herriaren etorkizun hoberenaz 
kezkatuta gaudenez gero. Gure ibilbide pertsonal eta profesionaletan zehar 
ekimen ugaritan bat egin dugu, ideiak partekatu ditugu, eztabaidatu egin 
dugu, eta, jakina, ez ados ere egon gara. Hori bai, analisirako, prospektibarako 
eta herri honekiko eta bere jendearekiko konpromisoarekin hunkitzeko 
gaitasun handia duten pertsonatzat ditut. Haien ekarpenak balio handikoak 
dira eta azken prozesu honetan aintzat hartu ditut, bai berariaz erabiltzeko, 
bai kontrastatzeko, bai haiekiko desadostasuna azaltzeko.

Horiek guztiek ibilbide profesional arrakastatsuak dituzte; horrek gaitzen 
ditu, inolako zalantzarik gabe, desiratzen dugun proiektuaren etorkizun 
egoki baten ikuspegia izateko. Pertsona horiekin beti ikasi dut, eta berdin 
jarraitzea espero dut.

Gure konpromisoari jarraituta, joko-arau batzuk ezarri genituen, horretan 
erabiliko genituen orduak errazago bete genitzan. Bilera irekiak izan ziren, 
eskuz esku, grabaziorik eta formatu zurrunik gabe, Chatman Rule-ren 
metodoa aplikatzeko nire asmo eta konpromisoaren pean, eta, iritzi, iruzkin 
eta gomendio zehatzak horiek egiten zituenarekin identifikatu gabe. 
Nolanahi ere, haien ahozko ekarpena eta parte-hartze guztia sintetizatu 
eta koordinatu egin dut eta liburuan zehar, irizpide askez, testu-inguruan 
kokatu dut. Ekarpen horren kontraste hurbilari esker, oinarrizko analisiak 
eta hemen jasotako proposamenak sendotu egin ditut. Egin dituzten 
gomendioetako batzuk liburu honetan azaltzen direla ikusten dutenean 
azalduko duten borondate onaz fidatuko naiz. Niretzat pribilegio handia 
izan da haien eskarmentu ordezkaezina nire esku izatea, ekarpen hori biziki 
gura bainuen. Haien eta nire helburua Bizkaia 2050 hobetzen laguntzea 
izan da.

Nire esker on zintzo eta berezia haietako bakoitzarentzat
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ALFONSO VEGARA  
FUNDACIÓN METRÓPOLIko lehendakaria

ANTONIO GARAMENDI 
CEOEko lehendakaria

ARANTZA TAPIA  
EUSKO JAURLARITZAKO Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun  

eta Ingurumen sailburua

ASIER ALEA  
Global International & Strategic Projects.  

BASQUE CULINARY CENTER

BINGEN ZUPIRÍA  
Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua eta  

EUSKO JAURLARITZAren bozeramailea

CHRISTIAN KETELS 
HARVARD BUSINESS SCHOOL

EMILIANO LÓPEZ-ATXURRA 
PETRONOReko lehendakaria

GONZALO SÁNCHEZ 
PwCko lehendakaria

IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN 
Lehendakaria – CEO IBERDROLA

IÑAKI AZUA MENDIA 
PKF-ATTESTeko bazkidea Pertsonen Zuzendaritzako irakaslea  

(Deustuko Unibertsitatea)

IÑIGO UCÍN 
MONDRAGON KORPORAZIOA M.C.C.-ko lehendakaria

IVÁN MARTÉN ULIARTE 
ORKESTRA 

INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDADeko lehendakaria

JESÚS PEÑA 
LEHENDAKARITZAko idazkari nagusia
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JOSÉ ALBERTO PRADERA JAUREGUI 
Ex Diputado General de Bizkaia  

Presidente de EUROCONSULTING

JOSÉ ÁNGEL CORRES ABASOLO 
Bizkaiko Ahaldun Nagusi ohia  

EUROCONSULTINGeko lehendakaria

JOSEBA GRAJALES JIMÉNEZ 
GRUPO KERALTYko lehendakaria

JUAN IGNACIO VIDARTE 
GUGGENHEIM BILBAO MUSEOAren zuzendari orokorra 

Deputy Director & Chief Officer for Global Strategies 
SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION

JUAN MARÍA ABURTO 
Bilboko alkatea

MIKEL BARANDIARÁN LANDIN 
DOMINIONeko kontseilari delegatua

MIREN ARZALLUZ LOROÑO 
PALAIS GALLIERA, 

 PARIS HIRIKO MODAREN MUSEOA  
ETXEPARE INSTITUTUAREN zuzendari ohia

PEDRO AZPIAZU 
EUSKO JAURLARITZAKO Ekonomia eta Ogasun sailburua

PEDRO LUIS URIARTE 
ECONOMÍA, EMPRESA, ESTRATEGIAko lehendakaria

RICARDO BARKALA 
BILBOKO PORTU AGINTARITZAko lehendakaria

SABIN AZUA MENDIA 
EUSMEXeko lehendakaria BMASIko bazkide fundatzailea

UNAI REMENTERÍA 
Bizkaiko ahaldun nagusia.
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3. Eranskina:  
Infografiak, eskemak eta orri tolestuak

• Bizkaia 2050 (17 eta 174. orrialdeak)

• 40 Urte eraldaketa erradikal baterako (32. orrialdea)

• Emaitza arrakastatsutik estrategia oso batera (35. orrialdea)

• Lehiakortasunaren determinatzaileak hiri-eskualdeen diseinuan (40. orrialdea)

• Euskadiko Estrategiaren laburpena (2008-2020) (54. orrialdea)

• Euskadi eta bere espezializazio adimenduna (55. orrialdea)

• Euskadi: Bilbo-Bizkaia-Basque Country. Arrakastaren giltzarri bereizgarriak 
(62. orrialdea)

• Kontzeptu eta Paradigma berrietara egokitzen (63. orrialdea)

• Etorkizuna klusterizatzen. Mugak hausten (68. orrialdea)

• Desafio Handia: Osasuna! (76. orrialdea)

• Hazkunderako eta garapenerako markoa (82 eta 178. orrialdeak)

• Mapa berri bat Oparotasun eta Garapen Inklusibora bidean  
(84. orrialdea)

• Eraiki/eragin geure etorkizun propioa… (93. orrialdea)

• Espero daitekeen oraina eta geroa (106. orrialdea)

• behatu daitezkeen megajoeren araberako transtsizioak eta horiek gure 
bidean izan dezaketen eragina (113. orrialdea)

• Bizkaia 2050. Estimazio demografikoak (116. orrialdea)

• Rankingaren estimazioa, 2050era begira (122. orrialdea)

• 2050eko espazio berria? (123. orrialdea)

• Bizkaia 2050ean izango diren/elkarrekin biziko diren belaunaldiak 
(128. orrialdea)

• Energiaren eraginkortasuna hobetzearen onurak  
(131. orrialdea)

• Europako Itun Berdea. Europako ekonomia eraldatzeko bide orria  
(132. orrialdea)
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• Europako itun berdea eta haren finantziazio publiko-pribatua  
(134. orrialdea)

• Energia trantsizioa. Energia Berdea eta Ikatza Zero Net (136. orrialdea)

• Mundu digitalaren Erronkak/Aukerak (138. orrialdea)

• Denbora Espero izatekoa den Irisgarritasuna (142. orrialdea)

• Jarduketen eta edukien eskema bat (168. orrialdea)

• Eredu Glokala (184. orrialdea)

• Asmoa – Ikuspegia – Ekintzarako konpromisoa Espazio inklusiboetan balioa 
sortuz elkarrekin (189. orrialdea)

• Bizkaia 2050. Sareak josiz, gure etorkizuneko oinarrizko lurraldea eraikiz 
(190. orrialdea)

• Akitania Berria eta espezializazio adimenduneko estrategiak  
(194. orrialdea)

• Akitania Berriko, Euskadiko eta Nafarroako RIS3etan estrategikoak diren 
lau eremuen orientazioa  (196. orrialdea)

• Espezializazio adimenduna Kantabrian, Asturiasen, Galizian eta Portugalgo 
iparraldean (201. orrialdea)

• One Belt-One Road. China (205. orrialdea)

• Artikotik begiratutako mundu-mapa eta ikuspegi berri baterantz? 
(206. orrialdea)

• Oparotasunerako gure helburuan sartzeko gai gara? (216. orrialdea)

• Bizkaia 2050. Lehiakortasuna oparotasuna eta garapen inklusiboa  
(218. orrialdea)

• Guztion ongia (219. orrialdea)

• AUKEREN espazio bat, interrelazioz betea (222. orrialdea)

• Gure etorkizuna geureganatu eta irabazteko eskema bat (232. orrialdea)
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7. Orrialdea 
1- Bizkaia 2050: Bilbo, Bizkaia, Basque Country. Oinarri zatiezina da. 
Liburuan hainbat “izendapen” erabili dira, nortasun hori aipatzeko. Hiri-
eskualde (terminologia klasikoan) honetako pieza bakoitzaren politikak, 
estrategiak eta jarduketak esku-hartze multzo batean kokatu behar dira 
hasieratik gaur egunera arte.

11. Orrialdea 
2- Peter H. Diamandis. How to go Big, create Wealth and Impact the world

34. Orrialdea 
3- 16en Taldea. Ikatzaren eta Altzairuaren Europako Erkidegoa (ESSC, 
European Coal and Steel Community) eta Europako Ekonomia Erkidegoa 
sortu zuten estatuen gunea, azken hori sortua ordurako, Danimarka, Irlanda, 
Erresuma Batua eta Grezia sartu eta gero. Espainia 1986an onartu zen

39. Orrialdea 
4- Euskal Kasua” jasotzen duten txosten eta azterlan ugari egin dituzte 
nazioartean ospea duten hainbat erakundek, Garapen Ekonomikoko haren 
estrategiei erreferentzia eginez (Industria-politikaren, hiri-berreskurapenaren, 
giza garapen jasangarriaren, berrikuntzaren, hizkuntza-berreskurapenaren 
eta -normalizazioaren, erakunde politiko konfederatuaren eta finantziazio 
publikoaren arloetan azterketa konparatua egiteko oinarri dira).

5- World Economic Forum. Determinants for Citi-Region Competitiveness. 
The Bilbao-Basque Country Case.

44. Orrialdea 
6- Bizkaiko Badiaren geolokalizaziotik harago azaldutako eredu eta 
kontzeptua, hurbileko bizilagun osagarriekin eta haien mundu-hedapenarekin 
lotutako espazio irekia sortuz.

46. Orrialdea 
7- Bilbok, Shanghaiko Expoan (2010) gonbidatutako Hiri-Eskualde gisa parte 
hartu zuenean, Bilbo-Bizkaiak (Bilboko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak), 
Metropoli Fundazioaren laguntzarekin, Bilbo 25+ aurkeztu zuen, bere 
eraldaketarako 25 proiektu giltzarri bilduz, + ikurrarekin “abian den prozesua” 
adieraziz, zeinari beste asko gehitu beharko zitzaizkion, horietako asko 
ordurako abian.

53. Orrialdea 
8- “Estrategia regional a largo plazo para una competitividad inclusiva: El 
caso País Vasco, 2008-2020”

Orkestra-IVC 2021/05 • Mari Jose Aranguren, Mikel Navarro, James Ralph 
Wilson, Edurne Magro, Patricia Canto, Jesús María Valdaliso

5. Eranskina: Notak
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57. Orrialdea 
9- Michael E. Porter. Harvard Business School 
Klusterizazioa eta estrategia lehiakorrak ikertzen zituen. Urte batzuk geroago, 
“La Ventaja Competitiva de las Naciones” (Nazioen Abantaila Lehiakorra) 
liburu ezaguna argitaratu aurretik, Euskadi izan zen kontzeptu horietan 
oinarrituta estrategia oso bat aplikatu zuen lehen eskualde-nazioa munduan

87. Orrialdea 
10- Eusko Jaurlaritzak Parlamentuaren aurrean aurkeztutako txosten baten 
izenburua da (2021eko iraila). Euskal Autonomia Estatutuaren moteltzea 
edota ez betetzea aipatzen zuen arren, esapide bera erabil liteke euskal 
gizarteko eragile guztien estrategia, jarrera eta portaera kolektiboen sortaz 
hitz egiteko.

88. Orrialdea 
11- Ekarpenen Legea. Kontzertu Ekonomikoaren sistema indartuko du barne-
marko batek, zeinak arautzen baititu Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien 
(gehi Aldundien tutoretzapeko Udalerrien) arteko harreman ekonomiko-
finantzarioak; modu horretan, baliabideak finkatzen dira betebehar eta 
eskumenei erantzuteko, eta orobat zehazten dira zer ekarpen egingo dion 
lurralde bakoitzak Eusko Jaurlaritzari eskumen “KOMUNEZ” arduratzeko.

89. Orrialdea 
12- Planaren sarreran, Mariana Mazzucato ekonomialariak gaiaren harira 
esandako hitz batzuk biltzen dira: “Krisi honek aukera bikain bat eskaini digu 
sektore- eta teknologia-siloen segmentazio tradizionaletik haragoko politika 
ekonomikoa garatzeko eta interes publikoari erantzuten dioten gobernantza-
ereduak ezartzeko”.

93. Orrialdea 
13- Bilboko Merkataritza Ganbera-Enovatinglab. Bizkaia 2050 proiektuaren 
euskarri diren galdetegiak eta elkarrizketak (2020ko ekaina- 2021ko iraila). 
Koordinazioa: Lázaro Echegaray.

14- Bizkaia 2050 Kontraste Elkarrizketak. 
Jon Azua eta mundu sozial, ekonomiko, akademiko, kultural eta 
instituzionaleko 25 pertsona ospetsu, esperientzia eta herrialdearen zein 
nazioarteko mugimendu eta joeren ezagutza handikoak.

96. Orrialdea 
15- Kontraste Elkarrizketak (Jon Azua)

16- Davos. Youth Recovery Plan. Insight Report. August 2021 (WEF)

100. Orrialdea 
17- Egindako Ikerketa/Inkestaren norabidea, haren azterketa eta funtsezko 
ondorioak honako txosten honetan jasotzen dira: Conclusiones Generales. 
Resultados del Proceso de Encuestación. 

Lázaro Echegaray. Bilbo, Julio 2021.
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107. Orrialdea 
18- Kontraste Elkarrizketak.

Egileak, Jon Azuak, izandako elkarrizketa pertsonalak, berariazko taulan 
adieraziak. Elkarrizketak 2021eko otsailaren 15aren eta 2021eko irailaren 
24ra bitartean egin ziren

19- The Chatman House Rule

110. Orrialdea 
20- Euskal Kasua 

Ikerketa proiektua. IVC-ORKESTRA 2021

111. Orrialdea 
21- Ugaritasuna vs. eskasia

114. Orrialdea 
22- Munduko biztanleriaren perspektibak 2019. NBE

23- EUSTAT. Panoramiko demografikoa 2018

115. Orrialdea 
24- INE 2019-2020. Estimazio demografikoak

25- EUSTAT. Panoramiko demografikoa 2018

117. Orrialdea 
26- Stanford Social Innovation. Profitable migration

27- Migrazio globala. Espero diren fluxuak munduan zehar (Nazio Batuak).

118. Orrialdea 
28- “The Youth Talent Clusters” Future Map.

124. Orrialdea 
29- The Silver Economy

30- NIC. Nagusi Intelligent Center

130. Orrialdea 
31- www.shell.com/transformationscenarios#shellscenarios

32- BCG: Levers to alate supply-chain emissions

33- Mckinsey. GEI eta teknologiko gutxiago eskura eta EIA AEO Analysis-
Mckinsey

34- IEA-2015. Energy efficiency improvement
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137. Orrialdea 
35- Ray Kurzweil – “The new Moore`s law”

36- Peter Diamandis: “GD`s for the Abundance Digital Online Community”

141. Orrialdea 
37- Trade Tech (World Economic Forum 2020 Global survey)

146. Orrialdea 
38- Finantzak eta Garapena (Nazioarteko Diru Funtsa, 2021eko uztaila)

148. Orrialdea 
39- Superpotencias de la Inteligencia Artificial: Kai-Fu Lee 2018-AI Super 
Powers

150. Orrialdea 
40- SuBoston Review Forum + AI + Shared Prosperity Initiative

41- Why nations fail. MIT. AI and Social Dilemma

152. Orrialdea 
42- Black, Indigenous, People other color

164. Orrialdea 
43- Shared Value Initiative. Nola sorrarazi balioa enpresek eta gizarteak 
elkarrekin

179. Orrialdea 
44- Euskal Hiria. Euskal hiri-eskualdearen kontzeptua.

182. Orrialdea 
45- Metropoli Fundazioa. Nuevos Territorios Inteligentes (2021eko abuztua)

183. Orrialdea 
46- Cities proiektua. Bokazio berritzailea duten hirien aholkulari eta 
eraldatzaile” den ekimena. “Arkitekturako, ekonomiako, kulturako eta gizarte-
zientzietako pertsona ospetsu ugari bildu zituen (eta biltzen ditu), hiriak 
birdefinitzeko eta berrasmatzeko xedez. (www.fmetropoli.org)

184. Orrialdea 
47- Kontzeptu erregistratua (JA-Enovatingla), ezagutzaren (Knowledge) 
K-rekiko interakzioaren oinarriaren gainean, espazio kooperatiboen osaketan 
funtsezkoak diren elementuetara hedatuta, “globalizazio” kontzeptua gaindituz 
horrela, horrek tokiko efektu erabakigarria kanpoan uzten duela baitirudi.

189. Orrialdea 
48- GLOKAL. Egileak (2003) liburu honetan definitu eta erregistratutako 
kontzeptua: “Clusterizar y Glokalizar la economía”. K-ren (ezagutza) inguruan 
tokiko ekarpenari balio eta garrantzi berezia ematen dion garapen-eredu 
mundializatu bat eraikitzen duten elementu kritikoak hartzen ditu barnean.
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193. Orrialdea 
49- 2011. urteaz geroztik, eta denboran zehar zenbait aldaketa izan baditu 
ere, EBk S3 plataforma bat (Smart Specialization Strategies) sustatzen 
du, eskualdeen eta estatu kideen bideratzaile gisa, bai eskualdeak beren 
diagnostikoa egitera eta garapen-estrategiak espezializatu eta bereiztera 
animatzeko, eta bai horrelakoak ezarri ahal izateko laguntzak eta baliabide 
publikoak bideratzeko iturri gisa.

50- MN. Colaboración Regional transfronteriza y RIS3. RIS3 bizia proiektua. 

Orkestra-Eusko Jaurlaritza 2018

205. Orrialdea 
51- Perter Frankopan. ¿Quedará la UE excluida de las nuevas Rutas de la 
Seda?

208. Orrialdea 
52- EAEko Autonomia Estatutua. 

1979an onartua eta indarrean orduz geroztik, Gernikako Estatutu izenez 
ezagutzen da.

211. Orrialdea 
53- Etorkizuna irabazteko espazioak eraikiz. Angélica Rodríguez García-
Enovatinglab.

215. Orrialdea 
54- World Economic Forum-ean eta horren Aditu Globalen Sarean erabiltzen 
da tresna hori, aurrerapen- eta eraldaketa-agendaren oinarrian dauden 
“arrisku globalak” konpontzeko elkarreraginean jardunez. Industrietako, 
enpresetako, gobernuetako, erakundeetako, akademiako eta nazioarteko 
erakundeetako kideen arteko truke aberatsak lankidetza-sare dinamikoak 
sortzen ditu, eta hainbat ekarpen, hala nola iritziak, txostenak, argitalpenak, 
balio kontzeptual handiko baliabideak eta metodologia parte-hartzailea 
bultzatzen ditu. (www.intelligence-werforum.org)

55- Created by Jon Azua – World Economic Forum. (Bio Bi Eus prosperity 
briefing. January 2021)

248. Orrialdea 
56- Douglas. Euskaldunek Amerikara eginiko migrazioen jatorria eta historia
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6. Eranskina:  
Koadernoko figurak eta eskemak

1. Orrialdea 
Bizkaia 2050: “Desiratutako ikuspegia” 50 erreferentzia etorkizunera 
bidaiatzeko

2. Orrialdea 
Euskadi Nexten 8 osagaiak eta PRTR-en 30 osagaiak lotzen dituen grafikoa

3. Orrialdea 
Euskadi Nexten bildutako inbertsioa

4. Orrialdea 
EUSKADI NEXT 2.0 OSAGAIAK  
(Inbertsioa, guztira: 18.286,6 milioi euro)

5. Orrialdea 
ARIBIDEAN dauden proiektuak. Eguneratzea, EUROPAR FUNTSAK kontuan hartuta

6. Orrialdea 
espero daitezkeen aldaketei erantzuten? 
Gazteek nahi dutena eta besteengandik espero dutena?

7. Orrialdea 
12 KONPROMISOAK BETETZEKO PROPOSAMEN GILTZARRIAK  
Nazio Batuen 75. urteurrenaren oroimenei buruzko adierazpeneko

8. Orrialdea 
2050eko bizkairantz. Desiratutako agertoki bat. Hurbileko adituen kontrastea

9. eta 10. Orrialdeak 
Euskal Herriko diamante lehiakorra

11. Orrialdea 
espero daitezkeen aldaketei erantzuten?

12. Orrialdea 
presentzia, behatokia, ikaskuntza,  trukea, lehentasunak kontzentratzen, 
hedatzea,  aurrera egitea, etorkizuna eraikitzen,  cds-regou aukeratzen 
“elkarrekin kudeatzeko sareak” 

13. Orrialdea 
eta gure oparotasunerako xedean gehitzeko gai bagara?

14 Orrialdea 
bizkaia 2050:elkartasunezko lehiakortasun gune berria oparotasunaren eta 
garapen inklusiboaren alde (eraikuntzarako 50 elementu konektore)

15. Orrialdea 
“Agenda kritikoak”. Horien gainean kokatu, definitu eta programatu beharko da 
Bizkaia 2050.
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7. Eranskina:  
Laguntzaile taldea

ANGÉLICA RODRÍGUEZ GARCÍA 
Lehiakortasun, Berrikuntza eta Jasangarritasunean doktoregaia. (Deustuko 
Unibertsitatea)

LÁZARO ECHEGARAY EIZAGUIRRE 
Soziologoa, Gizarte Komunikazioan doktorea. Irakaslea eta Ikerkuntzako 
koordinatzailea, Cámara Bilbao University Businessen.

GARAZI BEZARES MARTÍNEZ ETA ANE LARREA OCIO 
Ikerkuntza-praktikak, Research Skills - Cámara Bilbao University Business.

JOSÉ ÁNGEL CORRES, JUAN MARIA SAENZ DE BURUAGA,  
JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ 
Idazkaritza Orokorra 
Edizioa, itzulpena, maketazioa

IRATI UGARTE VARGAS 
Idazkaritza Orokorra eta proiektuaren koordinazioa

Ikertzaileak

Administrazioa eta Euskarria Cámara de Bilbao

Administrazioa eta Euskarria ENOVATINGLAB
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Debekatuta osorik edo zatika 
erreproduzitzea, horretarako erabilitako 
bidea edozein dela ere, Bilboko Merkataritza 
Ganberaren idatzizko baimenik gabe.

© Bilboko Merkataritza Ganbera

Diseinua eta maketazioa 
El Crisol, Ideas y Comunicación S.L.

D.L.: BI-00517-2022

Inprimaketa 
Garcinuño Comunicación Gráfica

Azaleko argazkia 
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• Bilbo-Bizkaia-Basque Country gutxieneko abiapuntua da 2050eko Bizkaia ilusioz 
beteriko proiektu eraikitzeko, funtsezko galdera hau ardatz harturik: Zerk eraman lezake 
pertsona bat bere bizi eta lan proiektua biharko Bizkaian eta Bizkaitik gauzatzeko erabakia 
hartzera?

• Zer egingo genukeen GAURTIK 2050era, irudikatzen dugun eta posible egin nahi dugun gizarte 
irrikatu horretara iristeko?

• Bizkaiko badiaren irudi ikonikoa aukeratuta, bide ematen zaio biharko saiakera probokatzaile 
horri, hau da, denboran zehar oinordetzan hartutako eta indartutako espiritu berritzailearekiko 
lotura historikoari eustea, irudimenezko narratiba egituratuz, errealitate behagarriarekin eta 
etorkizuneko joeren eta erronken azterketarekin aurrez aurre, aukera eta arrakasta-olatu 
lorgarrien ikuspegitik. Etorkizuneko arrasto berri bat eraikitzea, munduan zehar jakintzak, 
berrikuntzak, ekintzailetzak eta oparotasunak bilbatutako sareen protagonista eta ardatz 
izango dena.

• Bizkaia 2050: Bilbo-Bizkaia-Basque Country gogoetarako proposamen bat da, konpromiso 
solidario, belaunaldi arteko, erronkazko, zorrotz eta posible baterako proposamena. Era 
berean, probokazioa da erabakiak hartu eta horiei eusteko, arriskuak hartzeko eta 
iraultzak, aldaketa disruptiboak, eraldaketa deserosoak abian jartzeko. Bereziki da ilusioz 
eta motibazioz beteriko kantu bat belaunaldi gazteentzat, sinesmena eta konfiantza izan 
dezaten beren buruarengan eta etorkizun den horretan (beraiek ekar dezaketen horretan). 
Eta halabehar da igurikapenak (eta aukerak) sendotzea beste 50 urtez bizi behar duten 
bitarteko belaunaldientzat, etsi ez dezaten denbora pasatzen utziz eta datorrena ontzat 
emanez. Egin gaitezen gure etorkizunaren jabe, eraiki dezagun beste batzuek utzi diguten 
oinarritik.

• Prestatuta al gaude gizarte gisa, gizabanako gisa, eraikitzeko dagoen etorkizunerako espazio 
baterako aberastasun, enplegu, ongizate eta oparotasun sortzaile gisa dagokigun eginkizunari 
heltzeko? Ongi etorri bidaia zoragarri eta zirraragarri batera.



Bilboko Ganbera 1886. urtean sortu zen, eta, haren 
sorrera-agiritik ondoriozta daitekeenez, xede zuen 
Bizkaiko modernizazio ekonomikoaren alde lan egitea, 
begirada merkatu nazionalean eta nazioartekoan jarrita.

Bilboko Kontsulatuaren erakunde oinordekoa da 
Ganbera, eta egokitzapen prozesu ikusgarria berretsi du 
bere historian zehar.

Lurraldea eta Bilbo hiri moderno gisa sustatzeko asmoak 
markatu die ibilbidea tokiko enpresei eta ekintzaileei. 
Iraganean ainguratuta gelditu ordez, Ganberak 
erabakimenez heldu dio bere etorkizunari, erronka berriak 
bere gain hartzeko prestutasunez.

Bilboko Ganbera zuzenbide publikoko eta kudeaketa 
pribatuko erakundea da, eta honako eginkizun hau du:

• Merkataritzaren, industriaren, zerbitzuen eta itsas 
sektorearen interes orokorrak ordezkatzea, sustatzea 
eta defendatzea.

• Enpresei zerbitzuak eskaintzea.

• Bizkaiko ekonomiari bultzada emateko egin beharreko 
jarduerak egitea.

Ganbera Administrazio Publikoekiko kontsulta eta 
lankidetza organoa da, eta enpresen interes orokorrak 
ordezkatzen ditu haien aurrean. Garrantzi sozial eta 
ekonomiko handiko helburuak dituenez, legez ezarrita 
dago enpresa guztiak automatikoki atxikiko direla haren 
erroldara. Ganberaren interes orokorrekin bat egiten 
duten erakundeetan parte-hartze aktiboa sustatze 
aldera, Ganberak ordezkari gisa parte hartzen du hainbat 
erakundetan. 
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BIZKAIA 2050: “DESIRATUTAKO IKUSPEGIA”
50 ERREFERENTZIA ETORKIZUNERA BIDAIATZEKO

(ikus 1. eranskina 258 orrialdean)

GETXO

AMOREBIETA-ETXANO

MUNGIA

ERMUA

EIBAR

BERGARA
ELGETA

MARKINA-XEMEIN

GERNIKA-LUMO

MURUETA

BERMEO
BAKIO

DURANGO

SANTURTZI

PORTUGALETE

SESTAO

BARAKALDO

BILBO

DEUSTU

SAN IGNAZIO

ELORRIETA

AREETA

LEIOA

BERANGO

SOPELA

ORTUELLA

VALLE DE TRÁPAGA- 
TRAPAGARAN

BASURTU

SANTUTXU

-1-

San Mames33

Zazpi Kaleak44

Bilboko Portua

Bizkaiko Badia

22

4

Burdin-portua

Nautikako Goi Eskola

Guggenheim Urdaibai

Durangaldea

Bilboko Merkataritza Ganbera

Bilboko Metroa
Bilboko Arte Ederren Museoa

San Anton Zubia

Abiadura Handiko Trena

Petronor

Hiri-portua

Bilbo Zaharra

Bizkaiko Zubia

BEC - Bilbao Exhibition Center

14

19

37

40

1

43
46

7

41

10

16

45

20

27

Labe Garaiak

Bilboko Kontsulatua

Ontziolak

Zorrotzaurre

Abandoibarra 

Deustuko Unibertsitatea Bilboko itsasadarra

Teknologia Parkea

Guggenheim Bilbao

BBVA

La Benedicta

23

2

18

29

31

35 8

12

36

39  

21

Ontzigintza- eta siderurgia-industria 

Bilboko Ingeniaritza Eskola

Errontegiko Zubia

25

34

24

Cameral Bay konfederazioa 
Bizkay-Atlantic-Baltic-Space

Hidrogenoaren korridore berdea 
Berrikuntzako eta Garapen Inklusiboko 
Gune Berezien Konfederazioa

SARS-CoV-2 Euskal Hiria

Ekonomia urdina Bizkaia 2050

Teknologia esponentzialak Emakumeen Museoa

NET ZERO lurraldea Nazioarteko unibertsitatea

Argia hovercraft elektrikoa Bizkaia-Baltikoa-Atlantikoa 

Partekatutako gobernantza3

11 48

6 42

15 50

5 38

13 49

9 47

26
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EUSKADI NEXTEN 8 OSAGAIAK ETA PRTR-EN 30 OSAGAIAK LOTZEN DITUEN GRAFIKOA

01 Hirietan eta metropolietan mugikortasun jasangarria, segurua eta konektatua lortzeko talka-plana 

02 Etxebizitza birgaitzeko eta hiria biziberritzeko plana 

03 Elikadura eta nekazal sistemaren eta arrantzaren kate logistikoa eraldatzea eta digitalizatzea

04 Ekosistemen eta bioaniztasuna kontserbazioa eta berrezarpena

05 Itsasertzaren eta baliabide hidrikoen kontserbazioa

06 Mugikortasun jasangarria, segurua eta konektatua

07 Energia berriztagarriak sortzeko gailuak modu masiboan baliatzea energia sortzeko  

08 Azpiegitura elektrikoak, sare adimentsuak sustatzea eta malgutasunaren zein biltegiratzearen hedapena   

09 Hidrogeno berriztagarriaren eta hori sektoreka txertatzearen bide-orria

10 Bidezko Trantsizioaren Estrategia

11 Administrazio publikoen modernizazioa  

12 Espainia 2030 Politika Industriala

13 Enpresa txiki eta ertainei bultzada

14 Turismo-sektorearen modernizaziorako eta lehiakortasunerako plana

15 Konektibitate digitala, zibersegurtasunari bultzada eta 5Gren hedapena

16 Adimen Artifizialeko Estrategia Nazionala

17 Erakundeen erreforma eta zientzia, teknologia eta berrikuntza sistema nazionalaren ahalmenak zabaltzea

18 Osasun-sistema nazionalaren ahalmenak berritzea eta zabaltzea

19 Ahalmen digitalen plan nazionala (digital skills) 

20 Lanbide-heziketa bultzatzeko plan estrategikoa

21 Hezkuntza-sistema modernizatzeko eta digitalizatzeko plana, 0 urtetik 3ra bitarteko hezkuntza barne  

22 Talka-plana zaintzen ekonomiarako eta berdintasun- eta inklusio-politikak indartzea 

23 Politika publiko berriak, lan-merkatu dinamiko, erresiliente eta inklusibo bat sortzeko   

24 Kultur industria birbalorizatzea 

25 Spain Audiovisual Hub (bideo-jokoen sektorea barne) 

26 Kirol-sektorea sustatzea

27 Zerga-iruzurraren kontrako prebentzio-neurrien eta ekintzen legea

28 Zerga-sistema XXI. mendera egokitzea  

29 Gastu publikoaren efikazia hobetzea

30 Pentsio-sistema publikoaren jasangarritasuna, Toledoko Itunaren markoan

A Pertsonen osasuna 
eta zaintza

B Bizi osoko 
ikaskuntza

C Energia berritzaileak 
sortzea

D Mugikortasun 
jasangarria

E Digitalizazioa eta 
Berrikuntza

F Hiriko habitata

G
Habitat naturala eta 
natur hondamendien 
prebentzioa

A B C D E F G H

EUSKADI NEXT
Berreskurapen eta Erresilientziarako Euskal Programa

ESPAÑA PUEDE
Berreskurapena, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana

H Ekonomia 
zirkularra

90. ORRIALDEKO GRAFIKOA
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Brain Mirroring Center (BMC)-Aetereal Ments S.A. 530,7

Kosorkuntzaren berritzea eta erregai berriztagarrien erabilera – Cemosa 6,0

Ekoizpen-prozesua eraldatzea TMPtik (Thermo Mechanical Pulp) BCTMra 
(Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulp) – Zubialde 6,0

Ekoizpena areagotzeko, efizientzia energetikoa hobetzeko eta ingurumenaren 
gaineko eragina murrizteko prozesuen hobekuntza – Smurfit Kappa Nervión 20,1

Elektrolizatzaile alkalinoak / PEM – Sener 120,0

DNA sintetikoa, txertoak, erabilera industrialerako entzimak, terapien banaketa – 
Fondo Columbus 95,0

Piezen hautaketa automatikoa prozesuetan integratutako ikusmen artifizialaren 
bidez – Elay 2,0

Piezen hautaketa automatikoa Chain Plate prozesuetan integratutako ikusmen 
artifizialaren bidez. Katebegi txiki eta arinen ekoizpena, aldagailu aldakor 
automatikoko ibilgailuen transmisio-kateetarako – Elay

4,0

Materialei beroa ezartzea, erresistentzia mekaniko handiko materialak sortu ahal 
izateko, Heatform – Elay 320,0

Ekonomia zirkularra eta Jasangarritasuna – MCC 636,9

Empresa digital apoyada en la Inteligencia Artificial - MCC 570,8

Prestakuntza, osasun eta erronka demografikoari dagozkion proiektuak – 
KONFEKOOP 6,5

Kooperatiba berriak sortzeak – KONFEKOOP 24,0

Itsas eolikoa  - Iberdrola 8,0

Sare elektrinkora konektatzeko azpiegitura, portuetan (Bilbo eta Pasaia) – 
Iberdrola 28,5

Hiriko autobusak elektrifikatzea – Iberdrola 326,0

Bilboko Portu Agintaritzaren Azpiegitura – APB 133,6

“Gazteen Gizarteratzerako Sistema Nazionala ezartzeko programa. Helburua: 
100.000 gazte” – OCDE eta Novia Salcedo Fundazioa 731,0

E3L – EUSKADI LIFE LONG LEARNING – Deustuko Unibertsitatea 14,7

GIZEiA – Gizarte Eraldaketarako Campusak – Deustuko Unibertsitatea 9,4

SINCE – inStitutions IN Climate Emergency – Deustuko Unibertsitatea 8,4

R3 MANUFACTURING Next Generation – AFM – Fabrikazio Aurreratu eta 
Digitalaren Klusterra 245,0

• Eskualde PERTEa 1: Bizitza-luzera, ongizatea eta erresilientzia

• Eskualde PERTEa 2: Banaketa-sare adimentsuak (ura, gasa eta elektrizitatea)

• Eskualde PERTEa 3: Itsasoko energia berriztagarriak

• Eskualde PERTEa 4: Gaitze zientifikoa eta teknologikoa

• Eskualde PERTEa 5: Big Data, Adimen Artifiziala eta Zibersegurtasuna

• Eskualde PERTEa 6: Euskadi sortzailea; Eskualde PERTEa 7: Hiri jasangarriak

• Eskualde PERTEa 8: Klima-aldaketarekiko erresilientzia, ekosistemak eta 
bioaniztasuna

• Eskualde PERTEa 9: Ekoberrikuntza

Hona hemen Euskadiko eskualde-mailako PERTE batzuk

Proiektu pribatuak M€

Deialdien eta lizitazioen bidez mobilizatu  
den inbertsioa, guztira

OSAGAIA
Pertsonen osasuna eta zaintza

Bizi osoko ikaskuntza

Energia berriztagarriak sortzea

Mugikortasun jasangarria

Digitalizazioa eta berrikuntza

Hiriko habitata

Habitat naturala eta natur hondamendien prebentzioa

Ekonomia zirkularra

DEIALDIAK ETA LIZITAZIOAK, GUZTIRA

INBERTSIOA, GUZTIRA (M€)
284,5

747,8

699,8

1.391,4

1.316,4

1.306,5

976,2

79,9

6.802,5

 
 

Euskadi Next inbertsioen eragina, lurraldeka

OSAGAIA
Pertsonen osasuna eta zaintza

Bizi osoko ikaskuntza

Energia berriztagarriak sortzea

Mugikortasun jasangarria

Digitalizazioa eta berrikuntza

Hiriko habitata

Habitat naturala eta natur hondamendien 
prebentzioa

Ekonomia zirkularra

EUSKADI NEXT 2.0, GUZTIRA

%
9,2%

4,1%

15,6%

18,1%

20,2%

16,4%

7,4%

9,0%

100%

Euskadi Next inbertsioen eragina, lurraldeka

OSAGAIA
EAE (lurraldeak banatu gabe)

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

GUZTIRA

INBERTSIOA, GUZTIRA (M€)
59%

11%

18%

12%

100%

Osagaien araberako banaketa

Euskadi Nexten guztira bildutako inbertsioa 18.286,6 
milioi euro da; ondoko eskala ikus dezakezue nola banatu 
den inbertsioa osagaien arabera. 

Inbertsio horri esker Berreskurapen eta Erresilientzia 
Mekanismoko Funtsak (MRR) atxikita edukitzea da 
asmoa. MRRen finantzazioa aldatu egingo da, proiektuek 
Estatutik jaso dezaketen laguntzaren intentsitatearen 
arabera; horrekin lotuta, aintzat hartu behar da, era 
berean, inbertsioen izaera eta proiektuen oinarrian nolako 
elkarlana dagoen publikoaren eta pribatuaren artean. 
Gaur egun, ez ditugu ezagutzen PERTEak kofinantzatzeko 
aukerak, eta horrek zailagoa bilakatzen du, halaber, 
tipologia horren baitako proiektuek zenbateko laguntza 
jasoko duten Estatuaren partetik

INBERTSIOA, GUZTIRA (M€)
1.683,6

747,8

2.852,4

3.315,7

3.684,0

2.993,9

1.359,6

1.649,6

18.286,6

Estatuko  
PERTEak

Eskualdeetako 
PERTEak

Diru-laguntzen, mailegu  
parte-hartzaileen, 

kapitalaren… deialdiak

Lizitazioak, erosketa publikoa

Eraldaketarako arloak edo egitasmoak 
Autonomia Erkidegoetako espezializazio 
adimentsuko estrategien markoan

Estatu lidergo industrial edo teknologikoetan 
kokatzeko arloak eta/edo proiektuak erakusten dituzte

Berreskurapenari, eraldaketari edo 
erresilientziari dagozkion proiektuak 
dauzkaten enpresei, udalei, hirugarren 
sektoreko arloei etab. zuzenduak

Administrazio publikoek 
zuzenean gauzatutako ekintzak, 
berreskurapenerako, eraldaketarako 
edo erresilientziarako

Estatuko PERTEak

Euskadi Nexten 
bildutako 
inbertsioa, 
guztia, 18.286,6 
milioi euro da

8 osagaiak eta RIS3ko 7 arlo estrategikoak lotzen dituen grafikoa

Industria adimentsua

Energia garbiagoak

Osasun pertsonalizatua

Elikadura osasuntsua

Ekoberrikuntza

Hiri jasangarriak

Euskadi sortzailea

Pertsonen osasuna eta zaintza

Bizi osoko ikaskuntza

Energia berritzaileak sortzea

Mugikortasun jasangarria

Digitalizazioa eta Berrikuntza

Hiriko habitata

Habitat naturala eta natur hondamendien prebentzioa

Ekonomia zirkularra

Euskadi Nexten eta Estatuko PERTEn osagaien arteko harremana

Puntako osasun-sistema nazional bat garatzea

Energia sortzea hidrogeno berdearen bitartez

Automozio berde eta konektatuaren industria

Industria aeroespaziala

Nekazaritza jasangarria eta efizientea

Pertsonen osasuna eta zaintza

Energia berriztagarriak sortzea

Mugikortasun jasangarria

Digitalizazioa eta Berrikuntza

Euskadi Nexten eta Eskualdeko PERTEn osagaien arteko harremana

Pertsonen osasuna eta zaintza

Energia berritzaileak sortzea

Digitalizazioa eta Berrikuntza

Hiriko habitata

Habitat naturala eta natur hondamendien prebentzioa

Ekonomia zirkularra

Bizitza-luzera, ongizatea eta erresilientzia

Itsasoko energia berriztagarriak

Banaketa-sare adimentsuak (ura, gasa eta elektrizitatea)

Gaitze zientifikoa eta teknologikoa

Big Data, Cloud, Adimen Artifiziala eta Zibersegurtasuna

Euskadi sortzailea

Hiri jasangarriak

Klima-aldaketarekiko erresilientzia, ekosistemak  
eta bioaniztasuna

Ekoberrikuntza eta ekonomia zirkularra
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Pertsonen 
osasuna eta 
zaintza

Bizi osoko 
ikaskuntza

Energia 
berritzaileak 
sortzea

Mugikortasun 
jasangarria

Digitalizazioa 
eta 
Berrikuntza

Hiriko 
habitata

Habitat 
naturala 
eta natur 
hondamendien 
prebentzioa

Ekonomia 
zirkularra

INBERTSIOAREN BANAKETA, EUSKADI NEXT 2.0KO OSAGAIEN ARABERA

EUSKADI NEXT 2.0 OSAGAIAK 
(INBERTSIOA, GUZTIRA: 18.286,6 MILIOI EURO) Salud y 

cuidado de 
las personas

Aprendizaje 
a lo largo de 
la vida

Generación 
de energías 
renovables

Movilidad 
sostenible

Digitalización 
e innovación

Hábitat 
urbano

Hábitat natural 
y prevención 
de desastres 
naturales

Economía 
circular

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR COMPONENTE EUSKADI NEXT 2.0

BALIABIDEEN LERROKATZEA, PROIEKTU ETA EGITASMOEN MAPA  
ETA EUSKADI NEXT 2.0KO OSAGAIEKIN DUTEN HARREMANA 9,2% 4,1% 15,6% 18,1% 20,2% 16,4% 7,4% 9,0%

RIS3  
EUSKADI

Industria adimentsua

Energia garbiagoak

Osasun pertsonalizatua

Elikadura osasuntsua

Ekoberrikuntza

Hiri jasangarriak

Euskadi sortzailea

ESKUAL-
DEKO 

PERTEAK

Bizitza-luzera, ongizatea eta erresilientzia

Banaketa-sare adimentsuak (ura, gasa eta elektrizitatea)

Itsasoko energia berriztagarriak

Gaitze zientifikoa eta teknologikoa

Big Data, Cloud, Adimen Artifiziala eta Zibersegurtasuna

Euskadi sortzailea

Hiri jasangarriak

Klima-aldaketarekiko erresilientzia, ekosistemak eta bioaniztasuna

Ekoberrikuntza eta ekonomia zirkularra

ESTATUKO 
PERTEAK

Puntako osasun-sistema nazional bat garatzea

Energia sortzea hidrogeno berdearen bitartez

Automozio berde eta konektatuaren industria

Industria aeroespaziala

Nekazaritza jasangarria eta efizientea

ESPAÑA 
PUEDE

Hiriko eta landa-eremuko agenda, despopulazioaren aurkako borroka eta nekazaritzaren garapena

Hiriko eta landa-eremuko agenda, despopulazioaren aurkako borroka eta nekazaritzaren garapena

Trantsizio energetiko bidezkoa eta inklusiboa

XXI. menderako administrazioa

Industria-ehundura eta enpresa txiki eta ertainak modernizatzea eta digitalizatzea, turismoa berreskuratzea eta Espainia sustatzea nazio 
ekintzaile gisa

Zientziaren eta berrikuntzaren aldeko ituna. Osasun Sistema Nazionalaren ahalmenak indartu

Hezkuntza eta ezagutza, prestakuntza jarraitua eta ahalmenen garapena

Zaintzen eta enplegu-politiken ekonomia berria

Bultzada kulturaren eta kirolaren industriari

Zerga-sistema modernizatzea, hazkunde inklusibo eta jasangarri baterako

Geuk egindakoa. Enovatinglab-Angélica Rodríguez García. Proiektua: Proyect Mapping 202

91. ORRIALDEKO GRAFIKOA



-5-

Nekazaritza jasangarri  
eta efizientea

• Basque Food Ecosystem

• Smart Food Country 4.0 (Elikadura Katearen 
Digitalizazioa)

• Nekazaritzako eta basoko bioekonomia

• Ardoa Wine Center  

• Akuikulturako Ekoizpenerako Lehorreko 
Parkea Basordan (Espezie anitzeko ekoizpena)

• Food HUB / Nekazaritzako elikagaien Euskal 
Gunea (Mercabilbao eta Eraldaketa Gunea)   

• Basotik edo abeltzaintzatik datozen energia 
berriztagarriak

Prestakuntza Berritzailea 

• Ekoberrikuntza

• Zientzia-Teknologiako gaikuntza

• Big Data-Cloud

• Adimen Artiziala eta Biosegurtasuna

• Lanbide berriak

• BRTA

• Ikur 2030 (RIS3 Development)

• LINKER (Zientzia-Tek-Industriaren Euskal Sarea)

Ageing - Social Health

• Bizitza-luzera, ongizatea eta erresilientzia

• Bizitza-luzeraren eta Zaharkitzearen 
Eraldaketa Gunea

• Araba Health Intelligence Center  

• Egoitza Zentroen gaikuntza 

• Nagusi Intel. Center

• Adiberri (Tecnum-Mit City Science Center)

• Altxor Nagusientzako Zentro Pilotuak

• Digitalizazioa/

• Hirien Orri Elektronikoa

• EtxeTIC

• Etorkizuneko etxea eta nagusien zaintza 

• Etxea + Egoitza BAI

• Itunpeko Zentro Soziosanitarioak/Egoitzak

Next Generation Osasun 
Sistemaren garapena

• Terapia aurreratuen azkartzea /garapena

• ISARDNA (Plataforma Integrala eta Molekularra 
Immunoprobak)

• OSASUNBERRI(Diagnostiko eta Terapien alorreko 
soluzio integralak) 

• Arabako Farmazia Nodoa (BLP 4.0 + 
Bioinprimaketa)

• Irudi Aurreklinikorako Azpiegitura  

• GANTT (Gipuzkoa Advanced Therapy Territory) 

Kultura, Sormena

• Euskadi Sortzailea

• Guggenheim Urdaibai

Teknologia Esponentziala

• ZIUR (Industria Zibersegurtasuna)

• Data Center Eus

• Catapult 2030 Vision Center

• Gipuzkoa QUANTUM

• Euskadiko Adimen Artifizialaren Zentroa  

• Basque Cyber (BAIC) Security Center

• Bizkaia - EUS Quantum Eco System

ERALDAKETA BERDE 
eta KONEKTATUAREN 
INDUSTRIA

• Automobilgintzako fabrikazio aurreratuko 
zentroa, 4.0 Industria (Lankidetzazko I+G. 
Mercedes Benz eta Hornitzaileen Sarea)

• Smart Factory etorkizuneko mugikortasun 
jasangarrirako

• (Gestamp eta hornitzaileak, Prestakuntza-
zentroak edo Zentro pilotuak, 18 fabrikara 
arte eskalagarria Europan. Laneko Skilling eta 
Restilling)

• Euskadi Battery Initiative 

• Battery Pack Multimovility (CAF-Irizar-
Mercedes)

• Basquevolt Gigafactory (Egoera solidoko 
bateriak, balio-kate osoarekin. Back chain, Inno 
Energy eta Kit) 

• Battery Packs Mobil (Li-Ioizko baterien fabrika)

• Energy Intelligence Center

INDUSTRIA AEROESPAZIALA

• Aerostructures Smart Factory Zero Late N 
eta C

• Digital supply Network-Late inyc New 
Materials

• MAPS 4 ALL-Space Ventura

• (Lurra Behatzeko Sistema eta 5G) Adim. 
Artifizala, Big Data

• ORBITA  

• (Minisateliteak, Virgin Orbit, Foronda) 

• Propaero / Proposamen Aeronatikoa  
(ITP Aero eta Hornidura Katea)

EUSKADI GIDATZE 
AUTONOMOA

• Basque CCAM LAB

• (Software TIERs automobilgintza, Zibersegurtasuna, 
geolokalizazioa eta Adimen Artifiziala) 

• Mobil gunea. Mugikortasun Adimentsua eta 
Jasangarria

• (Basque Hydrogen Corridor, konektagarritasun eta 
automobilgintza autonomoko enpresak)   

• Mugaz gaindiko korridorea Mugikortasun Elektriko 
eta interkonektagarria (Living lab / Big Data) 

HIDROGENOA-Energia

• Hidrogeno Berdetik abiatutako Energia Eratzea 
(BENORTH2) Ziklo Konbinatuko Instalazioa, 
Zorrotza)

• Hidrogenoaren Euskal Korridorea (BHZC) + 34 
enpresa-proiekturen klusterra

• IberLyzer (Hidrogenoaren balio-katea 
herrialdearentzat)

Azpiegiturak

• Errepide-sarearen digitalizazioa

• Fordes

• (Euskadi Mobilies labs)

• Banaketa Adimentsuko Sareak

• (Ura + Elektrizitatea, Gasa)

• Hiri Jasangarriak

• Transmisio Elektrikoko Sareen Eraldaketa 
Digitala

• Sare Adimenduen Zentroa

• Eoliko flotagarriaren hub industriala

• 5G/6G sareak

• Olatuen energia

• Offshore azpiegiturak

• Osasunerako Lankidetzazko Unibertsitate 
hezkuntzako gune aurreratua (AFIF)

• Anatomia patologikoko zerbitzuak

• Novaseg 6000 (Medikuntza)

• FORMABIDE (Farmazia arloko Hezkuntza)

• Ekin eta Harrerako zentroak

• Elkar – Adinekoentzako Zaintza (Dibertsitate 
Funtzionaleko zentroa)

• “Komunitate-bizitzako” proiektu pilotuak

• Zaharkitze aktiboa eta autonomiaren 
sustapena 

• Getxoko belaunaldien arteko zentroa

+ BC CREATIVE

• EITB MEDIA Eraldaketa Digitala

• Ikus-entzunezko Hub-a/ Bilbao 8th District 

• Zdeo ikus.-entzunezko lab

• Albaola Itsas Ondarea (Euskal Itsas 
Nortasuna –Pasaia)

• ELKAR Digitala

PERTSONEN ZAINTZARAKO eta osasunerako BESTE PROIEKTU BATZUK  

• Lehen Mailako Arretako Sistema/Zentroak 
hobetzea eta ugaritzea (OSAKIDETZA)

• Biozientzia eta giza osasunaren arloko 
ikerketa-azpiegiturak

• Osasun-prestazioaren digitalizazioa

• Osasunerako BI estrategia

• Diagnostiko Sarerako teknologia genomiko 
berriak

• Medikuntza ekonomikoa

• Medikuntza eta Erizaintza Fakultate berriaren 
eraikinak 

• Sekuentziazio masiboko plataforma

Berroneratzea/ Suspertzea/ 
Balorizazioa

• Hiri-berroneratze integrala –Gune degradatu 
eta zaurgarriak

• Ekosistema eta biodibertsitatea 
lehengoratzea

• Saneamendua, araztea  

• Uholdeen aurkako erresilientzia-planak

• RESINA

• Erantzun erresilientea larrialdi eta 
hondamendietan

• Ingurument (Hondakinen kudeaketa)

• Industria-lurzoruari balioa ematea

• Altzairutegien eraldaketa, energi efizientzia

• Valogreen Paper BC (Paper-fabriken 
balorazioa)

• Plastikoaren Ekonomia Zirkularraren 
Zentroa 

• Arrantza-sareen berreskurapena

OHIKO 
AURREKONTUAK 
SENDOTZEKO 
PROIEKTUA

ARIBIDEAN dauden proiektuak. Eguneratzea, EUROPAR FUNTSAK kontuan hartuta
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ESPERO DAITEZKEEN ALDAKETEI ERANTZUTEN?
GAZTEEK NAHI DUTENA ETA BESTEENGANDIK ESPERO DUTENA?

1 Gazteok ERANTZUKINEZ 
KONTSUMITZEN dugu 
eta besteei berdin 
jokatzera deitzen diegu.

ZER NAHI DUGU:

“Policy maker”-ek 
kontsumo jasangarria 
sustatu eta hala ez 
den guztia geldiaraz 
dezatela. 

Konpentsatzeko 
eta emaitzak 
neurtzeko sistemak, 
OSG helburuetan 
oinarrituta

Inbertsiogile eta 
kontsumitzaileen arteko 
akordioak, eragiketa- 
eta negozio-ereduak 
eraldatzeko

Elikaduraren 
eta natura 
kontserbatzearen 
aldeko itunak.

2 Gazteok plan handinahia 
dugu, deskonektatutako 
mundua 2025erako 
konektatzeko

ZER NAHI DUGU:

Finantza-plan berezia, 
munduko herritarren 
% 80k Internet eskura 
izatea lortzeko

Interneteko 
zerbitzuen kostua, 
gehienez ere, CONI 
per capitaren % 2 
izan dadila.

Interneten 
erabilera 
desegokia moztea

Sareko 
berdintasun falta 
arazo globaltzat 
hartzea

3 Gazteok desinformazioaz 
nekatuta gaude, eta ez dugu 
onartzen ONLINE munduan ageri 
den erabilera arriskutsu eta 
manipulatzailea

Enpresa 
teknologikoen 
gardentasun 
informatikoa

Herritarrak sarearen 
legez kanpoko 
erabileretatik 
babesteko gobernu-
politikak

Digital Media enpresek 
“erabiltzaileen 
defendatzaileak” 
kontratatu behar izatea 
nahitaez

Herritarrak 
heztea, fake 
news direlakoak 
identifika ditzaten

4 Gazteok beldur gara 
demokraziaren etorkizuna 
dela-eta, eta politika modu 
arriskutsuan txarrera egiten 
ari dela ikusten dugu

Filantropia sustatzea, 
gazteak mundu 
digitalean trebatzeko

Monopolio 
teknologiko eta 
mediatikoak 
haustea

Zibersegurtasuneko 
hitzarmen globala

Zuzentasun zibiko eta 
politikoko gaitasunak 
eta programen 
inkubazioa sortzea

5
Gazteok dei egiten dugu 
aberastasunaren gaineko 
zerga bat ezartzera, eta 
gizarte-arretako sare 
erresilienteagoak eta 
eraginkorragoak eratzera

Aberastasunaren 
gaineko Zerga 
Globala, 50 miloi 
dolarretik gorako 
ondareentzat

Langileen 
“Reskilling”-erako 
kreditu fiskalak

Unibertsitateetan 
mugak jartzea 
matrikula- eta 
mantentze-gastu 
altuei

Unibertsitate-karrerak 
aldatzea, GAUR EGUNGO 
eskuragarritasun/
enplegagarritasunarekin 
bat egin dezaten

Gobernuek 
bermatu behar 
dute Osasungintza 
Mentalerako sarbidea 
unibertsala dela.  

Inbertsiogileen babesa 
gaixotasun mentalak 
estigmatizatzearen 
aurkako kanpainentzat

Osasun mentaleko 
programak 
unibertsitate-
campusetan

Hedabideei jarrera 
egokiak eskatzea 
eremu horri 
dagokionez

Gazteok gero eta 
gehiago hitz egiten dugu 
gaixotasun mentalei buruz, 
eta haiek estigmatizatzeari 
utzi beharraz

6

Plan 
Berdeak

Erregai fosilak 
erabiltzen dituzten 
inbertsioentzat 
bankuen laguntza 
debekatzea

Inbertsio 
publikoa plan 
horietan

Gazteok ahal den guztia 
egingo dugu beroketa 
globala ez dadin izan  
1,5 ºC baino handiagoa

7

Erregulazio 
zorrotza 
Btig Tech-
entzat

ESGa txertatzea 
Negozio Eskolen 
curriculumean

Etika 
teknologikoa 
enpresetan

Gazteok gardentasuna 
aldarrikatzen dugu, eta 
ekonomiaren mundua “Stake 
Holder Capitalism” delakora 
bideratzera deitzen dugu

8

ESGa 
ekintzailetzan

Familientzako 
osasun-planak 
enpresetan

Osasun 
Garapen 
Komunitarioa

ITa sustatzea 
Osasungintzan

Gazteok 
osasungintzarako 
berdintasunezko 
sarbidea sustatzen dugu, 
mundu osoan

9

Polizia eta epaileentzako 
prestakuntza, 
zaurgarritasun 
komunitarioa 
desagerrarazteko

Jarrera zorrotza 
sexu-jazarpenaren 
eta sexu-
indarkeriaren 
aurrean

Armak 
erabiltzea 
legezkoa ez 
izatea

Poliziaren 
zigorgabetasuna 
amaitzea

Gazteok eskatzen 
dugu aktibisten eta 
beltzen aurkako polizia 
militarizatua desagertzea

10

BIZKAIA
2050
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12 KONPROMISOAK BETETZEKO PROPOSAMEN GILTZARRIAK  
Nazio Batuen 75. urteurrenaren oroimenei buruzko adierazpeneko

Proposatutako ekintza guztiak Garapen Jasangarrirako 
Helburuekin lerrokatuta daude eta beren lorpena 
azkartzeko pentsatu dira.

• Kontratu sozial berritua, ardatz gisa giza 
eskubideak dituela

• Babes sozial unibertsalaren aro berria babesik 
gabeko 4.000 pertsonentzat, arreta sanitarioa 
eta oinarrizko diru-sarreren arreta barne

• Etxebizitza egokien erabilgarritasuna indartu, 
hezkuntza eta ikasketa etengabea eta lan duina

• Inklusibitate digitala

• Munduko Gailur Soziala 2025ean

•  BPGaren neurri osagarriak bilatu

1 Inor ez utzi atzean

• Bake-agenda berria honako hauetarako:

• Arrisku estrategikoak murriztu (arma nuklearrak, 
zibergerra, arma sistema autonomoak)

• Aurreikuspena indartu nazioarte mailan

•  Indarkeria mota guztiekiko erantzunak 
birformulatu

•  Prebentzioan eta bakearen sendotzean inbertitu, 
Bakea Sendotzeko Funtsa  eta Bakea 
Sendotzeko Batzordea barne

•  Prebentzioko eskualde-jarduera guztiak babestu

•  Segurtasun politikak emakumeengan eta nesketan 
zentratu

• Espazio ultralurtarraren erabilera baketsu, 
seguru eta jasangarria, are espazio ultralurtarrari 
buruzko alderdi anitzen arteko elkarrizketa batez

3 Bakea sustatu eta 
gatazkak prebenitu

• Beren baita genero diskriminazioa duten 
legeak baliogabetzea

• Genero parekidetasuna sustatu, are kupoen 
eta neurri berezien bidez ere

• Emakumeen inklusio ekonomikoa erraztu, 
are zaintzaren ekonomian inbertsioak 
eginez eta emakume enpresaburuei 
laguntza emanez ere

• Aintzat hartu emakume gazteenen iritzia

• Emakumeen eta nesken aurkako indarkeria 
deuseztatu, are larrialdiko erantzun plan 
baten bidez ere

5 Emakumeengan eta 
neskengan zentratzea

• Itun Digital Globala honako hauetarako:

• Pertsona guztiak Internetera konektatzeko, 
eskola guztiak barne

•  Interneten fragmentazioa saihestu

•  Datuak babestu

•  Giza eskubideak aplikatu inguru digitalean

•  Kontu-emate irizpideak txertatu 
diskriminazioagatik eta eduki  
engainagarriengatik

•  Adimen artifizialaren erregulazioa sustatu

• Ondare digitala ondasun publiko global gisa

7 Lankidetza digitala 
hobetu

• 20en Taldearen Gailurraren, Kontseilu Ekonomiko 
eta Sozialaren, Idazkaritza Nagusiaren eta 
nazioarteko finantza-erakundeen buruzagitzen 
arteko gailurra mundu mailako ekonomia 
jasangarri, inklusibo eta erresilientea lortzeko, eta 
honako helburu honekin:

• Garapen Jasangarrirako Helburuetan egindako 
inbertsioetarako  estimuluak babestu, are 
atzerago geratu direnei iristea ahalbidetuko dien  
azken tarterako aliantza batekin ere

• Pizgarri malguagoak eskaini ikerketarako eta 
garapenerako

• Zorraren arkitekturaren hutsuneak konpondu

• Merkataritzako sistema aldeaniztun bidezkoagoa eta 
erresilienteagoa, are MME suspertuz

• Negozio eredu berriak

• Nazio Batuen aurrekontu-prozesua hobetu

9 Finantzazio 
jasangarria ziurtatu

• Maila Altuko Kontsulta Batzordea ondasun 
komunen babesari eta ondasun publiko globalen 
hornidurari buruzkoa, Buru ohiak eta Estatu eta 
Gobernu buruak lider direla

• Sistema osoaren politika bat pertsonengan 
zentratua, aintzat hartuz adina, generoa eta 
dibertsitatea

• Entzun, parte hartu eta kontsultatu (are digitalki 
ere) 75. urteurreneko adierazpena oinarri 
hartuta

• Genero parekidetasuna Nazio Batuen 2028rako 
sisteman

• Idazkari Nagusiaren Aholkularitza Zientifikoko 
Batzordea berrezarri

• Nazio Batuak 2.0.rako “aldaketa boskotea”: 
berrikuntza, datuak, aurreikuspen estrategikoa, 
emaitzetarako orientabidea eta jokabidearen 
zientziak

8 Nazio Batuak 
modernizatu

• Urteroko bilerak Nazio Batuen eta eskualde-
antolakundeen arteko buruzagitza guztien 
artean

• Elkarrekintza handiagoa Nazio Batuen 
sistemaren, nazioarteko finantza-erakundeen 
eta garapeneko eskualde-bankuen artean

• Elkarrekintza sistematikoagoa 
parlamentuekin, autoritate subnazionalekin 
eta sektore pribatuarekin

• Gizarte zibilaren puntu fokalak Nazio Batuen 
erakunde guztietan

• Lankidetza Elkarteentzako Nazio Batuen 
Bulegoa arduratuko da sarbidea eta inklusioa 
ziurtatzeaz, sarbide digitala barne dela

10 Aliantzak bultzatu

• Larrialdiko Plataforma bat antolatuko da munduko krisi 
konplexuei erantzuteko

• Nazio Batuek aurreikuspen estrategikoari eta arrisku 
globalei buruzko txostena argitaratuko dute 5 urtetik behin

• Munduko osasun publikoa:

•  Mundu mailako txertaketa plana

•  OMEren ahalduntzea

•  Segurtasun eta prestakuntza handiagoa mundu mailako 
osasunaren arloan

•  Produktuen garapena eta teknologia sanitarioetarako 
sarbidea azkartu diru-sarrera baxu eta ertaina duten 
herrialdeetan

•  Estaldura sanitario unibertsala lortu eta osasunaren 
determinatzaileei heldu

12 Prest  
egon

• Informazio publikoan integritatea sustatuko 
duen mundu mailako jokabide kodea

• Pertsonek erakunde publikoekin eta 
oinarrizko zerbitzuekin duten esperientzia 
hobetu

• Jarduera nazional inklusiboak iritziak 
entzuteko eta “etorkizuna irudikatzeko”

• Ustelkeriaren aurkako neurriak, 
Ustelkeriaren aurkako Nazio Batuen 
Hitzarmenarekin bat datozenak

• Nazioarteko zerga sistemaren erreforma

• Finantza integritateari buruzko estrategia 
bateratua eta legez kanpoko finantza-
fluxuen aurkako borroka

6 Konfiantza  
sustatu

2 Gure planeta  
babestu

• Agintarien bilera 2023ko munduko balantzeari begira

• 1,5Cº-en eta zero balioko igorpen garbien helburua 
beranduenez 2050ean lortzeko konpromisoa

• Kilma-larrialdi adierazpenak eta ingurumen 
osasungarrirako eskubidea

• Garapen bidean diren herrialdeei laguntzeko paketea

• Egokitzapen era erresilientzia neurriak

• Ikatzik ez erauztea 2021az geroztik eta erregai 
fosilei emandako laguntzen pixkanakako ezabatzea

• Ingurumena aintzat hartu eredu ekonomikoetan, 
karbonoaren prezioak finkatzeko mekanismoak eta 
finantza-agenteen konpromiso errealistak

• 2020az geroztiko dibertsitate biologikoaren markoa

• Elikadura sistemak eraldatu, jasangarriak, nutritiboak 
eta bidezkoak izan daitezen

• Batzar Nagusiaren neurriak klima-aldaketaren 
lurralde-mehatxuei buruz eta prebentziorako, 
babeserako eta ingurumen-desplazamendu egoeren 
konponbideetan

4
Nazioarteko eskubidea 
onartu eta justizia 
bermatu

• Giza eskubideak arazoak konpontzeko neurri gisa, 
are diskriminazioaren aurkako lege zabalen bidez 
eta parte-hartzea sustatuz ere

• Giza eskubideen aplikazioa inguru digitalean, 
abangoardiako kontuei eta teknologia berriei

• Interneterako sarbide unibertsala giza eskubide 
gisa

• Giza eskubideen mekanismoak finantza oinarri 
jasangarriago batekin

• Identitate juridikoa pertsona guztientzat, 
aberrigabetasunaren amaiera eta desplazatuen, 
errefuxiatuen eta migratzaileen babesa

• Zuzenbide estatuaren kontzepzio berria

• Mundu mailako ibilbide-orria nazioarteko 
zuzenbidearen garapen eta aplikazio efektiborako

11
Gazteei entzun  
eta haiekin  
lan egin

Gazteria 
• Parte-hartze politikorako oztopoak kendu eta aurrerapenak 

neurtu “gazteen adierazlea politikan” erabiliz

• Nazio Batuen Gazteriarentzako Bulegoa

• Hezkuntzaren Eraldaketari buruzko gailurra 2022an

• Suspertzearen barometroa ibilbide profesionalak eta 
gazteen merkaturako sarbidea arakatzeko

• Anbizio handiko koalizioa enplegu berdeen eta ekonomia 
digitaleko enpleguen sorrera sustatzeko

Etorkizuneko belaunaldiak
• Etorkizunaren Gailurra 2023an

• Epe luzeko pentsamoldea ziurtatu, are Nazio Batuen 
Etorkizunaren Laborategi baten bidez ere.

• Datozen belaunaldiak ordezkatu, are Administrazio 
Fiduziarioko Kontseiluaren bitartez erez, Etorkizuneko 
Belaunaldiei buruzko Adierazpen bat formulatuz eta  
Nazio Batuen Etorkizuneko Belaunaldietarako bidali  
berezi kargua sortuz

MAILA ALTUKO SEGMENTUAK

PROPOSATUTAKO UNE GILTZARRIAK HEZKUNTZAREN ERALDAKETARI 
BURUZKO GAILURRA

ETORKIZUNARI BURUZKO  
GAILURRA MUNDUKO GAILUR SOZIALA

MAILA ALTUKO 
KONTSULTA 
BATZORDEA

GARAPEN 
JASANGARRIA

KLIMA-
EKINTZA

BAKE 
AGENDA 
BERRIA

ITUN 
DIGITAL 
GLOBALA

ESPAZIO 
ULTRALURTARRARI 
BURUZKO 
ELKARRIZKETA

KRISI KONPLEXUEI 
ERANTZUTEKO 
LARRIALDI 
PLATAFORMA

ETORKIZUNEKO 
BELAUNALDIENTZAKO 
ADIERAZPENA
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2050EKO BIZKAIRANTZ. DESIRATUTAKO AGERTOKI BAT. HURBILEKO ADITUEN KONTRASTEA

INPAKTUA DESIRATUTAKO 
2050EKO BIZKAIAN 

Azpiegitura 
Adimendunak/

Konektagarritasun 
Glokala

Europa 
berria 

+
Txina berria 

+
Innov Think 
Tanks AEB  

• Populazioak, Belaunaldi berriak

• Zaharkitzea

• Migrazioak

• Jaiotza-tasa

ONGIZATE
GIZARTE 
Sarea

Globalizazioa
Geoestrategia
Terra luzapena

OSASUNA

Enpresa-
ekosistemak

HEZKUNTZA
Talentua
GIZARTEA

Finantza
Publikoak
Fiskalitatea

Demokrazia
GOBERNANTZA
Erakundeak

Lurraldea
Oinarrizko espazioa
Konektagarritasuna

Digitalizazioa
Ekonomia
GIZARTEA

Energia eta Planeta  Aurrerabide teknologikoa 
Humanismoa eta Teknologia

INKLUSIBITATEA

ENPLEGUA eta 
Etorkizuneko Lana

• Demografia

• Ingurumena-Energiak

• Ekonomia-Gizartea

• Teknologia

• Azpiestatuen mundua / Unitate txikiak 
(Aliantzak) 

• Shared value, Balio Partekatua, Gune Berriak

• Berrikuntzan eta Ongizatean kokatzea

• Giza Garapen Inklusiboa

• Teknologia GIZARTEAREN zerbitzura

• KOMUNITARISMO SOLIDARIOA  

ETORKIZUNA 
birdiseinatuko 
duten indar 
estrukturalak 

GIZARTE 
DINAMIKAK
GIZARTE 
JARRERAK 
BIZKAIA 2050

Energia Berdea + 
Efizientzia

Bilbo Finantza  
Plaza-Fintech

Klima Aldaketa 
Industrializatzea

Adimen  
Artifiziala

Mugikortasuna 
Hirietan

Transferentzia 
Digitala

Ekonomia 
Zirkularra

Elikadura, Gastronomia, Turismo Jasangarria, Landa 
Garapena, Kultura. Nortasuna eta Ondarea, (Propioa + 

Turismo Selektiboa)

ETORKIZUNEKO EREMUAK

• PPP

• LP

• Birkualifikazioa

• Nazioartekotzea

Gobernua Hezkuntza eta 
Administrazio PublikoaHezkuntza

Teknologia

“Nahitaezko iraultzak”

Gizarte Babes 
Unibertsala

ADINAOparotasuna

KRISIA arlo hauetan:

Teknologia

Lidergoa

Erakundeen 
Zilegitasuna

Sareak Talentua 
Erabakimena 

Bay Biscay iradokitako 
aztarna

Talentu Sareak eta 
Erabakimen Zentroak

BILBO ikonoa

Artea, Kultura-
Ekonomia / Lurraldea

Nazioarteko 
Lankidetza Plataforma 

Berritzaileak

Euskal Hiria
Industria-sarea 

Manufaktura 
Adimenduna

• Potentzia-energia

• Elektrizitate-banaketa

• Ibilgailu / Plataforma Elektrikoak

• Karga  / Bateria

• “Ontziteria Nitxoak” AArako, 
Robotikarako, automatismorako

• Aeronautika, Ontzigintza, Trenbideak

• Ekonomia Urdina   

LURRALDEA

Nazioarteko Diplomazia 
Politiko-Ekonomikoa

“Partaidetza” Eredu berriak, 
eta Enpresa-Gizartea Balio 

Partekatuenak

EKONOMIA-EREDU BERRIA

• Zientzia, Teknologia, 
Ingeniaritza, Artea eta 
Kudeaketa

• Humanitarismoa, Etika, 
Etengabeko prestakuntza     

STEAM 
+ FP

Euskadi Cross 
Industry Zone

ETORKIZUNA ESURATZEA
(Enpresak, Erakundeak, Lankidetza bidezko 

Antolakundeak)

Trenbidea-
Aeronautika

Automobilgintza
Nautika

Hiriak-Hirigintza
Biotech-Health

Aisia
Kultur Turismoa

• “Gure enpresa traktoreen hazkundea eragin”

• Driver: manufaktura adimendun klusterizatua

• Enpresak

• Erakundeak      

• Lank. Antolakundeak

EUSKADI ZERO NET

Pertsonak hezi

Etika/BalioakKalitate baxuko 
demokrazia

Gobernantza eta 
Lidergoa

Larriak, gaur egungo 
oztopoak

• Teknologia-Humanismoa

• PPP

• Autogobernua-Ekonomia 
Ituna

• Nodo-hedatzea Munduan 
zehar

DESBERDINTASUNA

Garapenerako 
parasitoak

XEDEA eta BALIO-PROPOSAMEN BAKARRA 

¡ 2050 !!
ARRAKASTA BIDE bat BERRIRIDUKATU eta 

KONPROMISOA HARTZEA
ERAKUNDE eta ERAGILE SOZIOEKONOMIKO 

BERRIAK BERRASMATU
TEKNOLOGIA, KULTURA, GIZARTE ONERAKO 

BERRIKUNTZA BIRKOKATU
EKONOMIA GARAPENA  

BIRPENTSATUARAZOAK AUKERA BIHURTU

DEMOKRAZIA

109 ETA 211. ORRIALDEETAKO GRAFIKOA
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EUSKAL HERRIKO DIAMANTE LEHIAKORRA

AHULTASUNAK

AHULTASUNAKFaktoreen baldintzak

Eskaeraren baldintzak 

LOKALIZAZIOA ETA 
BALIABIDE NATURALAK 

GARRAIO AZPIEGITURAK

BESTE AZPIEGITURA 
AURRERATUAK

FINANTZA SISTEMA

ADMINISTRAZIOA

LANGILE ESKAERA

ENPRESA ESKAERA

ESKAERA  PUBLIKOA

BIZTANLERIA  
ETA LAN INDARRA

HEZKUNTZA SISTEMA

AZPIEGITURA 
TEKNOLOGIKOAK

OSASUN SISTEMA

INDARGUNEAK

INDARGUNEAK

Kanpoko energiaren, mendekotasuna, baina 
dibertsifikazio eta autohornikuntzarako politika 
aurreratua.

Industria lurzoru urria Gipuzkoan eta Bizkaian.

Baliabide naturalik eza.

Integrazio eta kudeaketa bateraturik eza garraio 
sistemaren ingurumen, ekonomia eta gizarte 
inguruneari dagokionez.

Gutxiegi garatutako trenbide azpiegitura, bai 
kanpoko konexiorako, bai barneko konexiorako, 
nahiz eta abian diren hobekuntza planak.

Nazioarteko konexio gutxi dituzten aireportuak.

Internetera konektatzeko zerbitzu garestiak eta 
kalitate mugatukoak.

Enpresen finantzaketara gutxi egokitutako balore 
merkatua.

Arrisku kapitala eta business angels gutxi garatua, 
batez ere proiektu berritzaileetan.

Erregulazio funtzioa Estatuko Administrazio Zen-
tralaren esku, negatiboa Euskal Autonomia Erkide-
goan administrazio zerbitzu aurreratuak garatzeko.

Kontsumitzaileen erakundeen garapen eskasa.

Biztanle gazteen ehuneko txikia.

Tokiko kontsumitzaileek aurrera hartzeko,  
eskatzeko edo berritzeko ezintasunak, atzerriko 
enpresa multinazionalen zorroztasun handiarekin 
konpentsatuta, aldez.

Azken kontsumoko ondasunen ekoizle eta 
enpresa bultzatzaile gutxi.

Estatu Batuetako eta Asiako merkatuan gutxi sartu 
izana.

Gutxi erabiltzen da erosketa publikoen politika.

Zorroztasun txikia –baina gero eta handiagoa– 
Ingurumen araudiaren aplikazioari dagokionez.

Biztanleria heldua eta hazkunde natural txikiarekin.

Kualifikazio txikiko immigrazio gero eta han-
diagoa– baina oraindik ez gehiegi –.

Bigarren hezkuntza gainditzen ez duten  
pertsonen ehuneko handia eta goi-mailako biga-
rren hezkuntza duten biztanleen ehuneko txikia.

Atzerriko hizkuntzen menderatze eskasa,  baina 
gero eta gehiago.

Pertsonen mugikortasun urria: bai geografikoa, 
bai erakundeen artekoa.

Lau unibertsitatez osatutako sarea (bat publikoa, 
gehiengoa, eta hiru pribatu), lurralde osoan duena 
presentzia eta herrialdeko ekonomiari lotutako 
karrerak dituena; edonola ere, horietako bat ere ez 
irakaskuntzako world-classekin, eskasak ikerkuntzari 
dagokionez, endogamikoak eta lotura gutxirekin 
berrikuntza sistemako beste eragile batzuekin.Gaizki 
antolatutako etengabeko prestakuntza sistema, 
herritarren parte hartzaileen tasa txikiarekin.

Ez dago ikerketa erakunde publikorik.

Hiri txikiak eta nukleo anitzeko sistemarekin, inte-
grazioa eta barne artikulazioa hobetzeko planekin.

Penintsulatik EBko gainerako lurraldeetarako 
garraio ardatzetan kokatua eta itsas konexioarekin.

Klima eta ingurumen erakargarria. 

Kultura berezia.

Errepide azpiegitura onargarria da, baina gero eta 
handiagoa.

Potentzialtasunak merkataritza portuetan, behar 
bezala ustiatu gabe eta plataforma intermodalik 
gabe.

Batez besteko azpiegitura logistikoa.

Telekomunikazio azpiegitura aurreratua (zuntz 
optikoko sarea...).

Azoka, biltzar eta kultura azpiegitura onak..

Banku sistema garatua eta eraginkorra, baina epe 
laburrekoa eta ez duena arriskua finantzatzen.

Elkar bermatzeko Sozietate liderrak.

Eskumenak eta baliabideak dituen administrazio 
publikoa. Administrazio eta erakunde sare abe-
ratsa eta anitza, baina gainezarpenekin eta koor-
dinazio beharrekin.

Per capita errenta maila handia eta gero eta han-
diagoa, nahiko modu uniformean banatua.

Familiek gero eta gehiago erabiltzen dituzte IKTak, 
baina horretan lider diren herrialdeetatik urrun.

Europako merkatuetara bideratutako esportazioen 
ehuneko handia.

Europako estandar teknikoak eta ingurumenekoak.

Jarduera tasa ertain-handia eta langabezia tasa txikia. 

Eskulana kostu ertain-altuarekin.

Hirugarren mailako hezkuntza duten biztanleen 
ehuneko handia, batez ere zientzia eta teknologiako 
tituludunena.

Ikertzaileen ehuneko handia, baina doktore ehuneko 
txikia, baliabide hornidura eskasa eta eraginkortasun 
ratio txikiak.

Immigrazioa aukera gisa, nahiz eta ez dion erantzuten 
herrialde estrategia bati eta  kudeatzeko zaila den, 
esparru instituzionalaren eskasiak direla-eta.

Lehen eta bigarren mailako hezkuntza sare ona, 
ikastetxe pribatuen pisu handiarekin.

Lanbide heziketako eskola sare ona. 

Negozio eskola ugari, nahiz eta bakar bat ere ez 
nazioarteko rankingean.

Zentro teknologikoen sare ahaltsua, nahiz eta tek-
nologien sortzaile baino gehiago egokitzaileak diren 
eta ez dauden unibertsitatearekin oso lotuta. 

Parke teknologikoen eta BICen sare ondo garatua, 
nahiz eta eragileen arteko lankidetza ez den egokia 
(ez parkeen barruan ez kanpoan).

Euskal zientzia eta teknologia sareko eragile berrien 
garapena: CIC, BERC...

Zerbitzu aurreratuetako enpresen garapen gero eta 
handiagoa (TKIBS), baina nahiko tokikoak dira eta ez 
world-class.

Buen sistema sanitario, mayoritariamente público.

110. ORRIALDEKO GRAFIKOA
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Elkarri lotuta dauden industria eta babesekoak 

Estrategia eta lehiakortasunaren testuingurua

OROKORRA

ZERBITZUAK

KLUSTERRAK

ENPRESA EGITURA

EKINTZAILETZA

NAZIOARTEKOTZEA

Herrialdeak edozein produktu sofistikatu % 100 
ekoizteko gaitasuna: autoak, hegazkinak, ospita-
leak…

Industria espezializazio markatua eta hornitzaile 
industrialen tokiko sare lehiakorra.

Bitarteko ondasunen eta ekipo ondasunen manufak-
turetan espezializatzea (metalari eta petrokimikari 
lotuak).

IKT sektore hasiberria eta kluster elkarte gisa eratua.

Maila teknologiko ertaineko manufakturen pisu 
handia

Industria sektore aurreratuagoetara lekualdatzea.

Enpresari lotutako zerbitzuen eskaintza zabala, baina 
ez world-class.

Ekonomiaren tertziarizazio gero eta handiagoa

Enpresa txiki eta ertainek osatutako enpresa sarea.

Tokiko enpresariak, herrialdean sustraituta eta 
harekin konprometituta, eta talde kooperatiboaren 
presentzia bereziarekin.

Lehiakortasun maila handia. 

Erakunde ugaritasuna enpresaren eremuan (enpresa 
eta sektore elkarteak, kluster elkarteak, Merkataritza 
Ganberak).

Gizarte ekonomiaren garapen handia. 

Tradizio ekintzailea duen herrialdea, enpresaburu 
serioak dituena eta bizirik irauteko gaitasuna duena.

Ekintzailetza publikoaren garrantzizko maila.

Euskal enpresen batez besteko kanpo merkataritzaren 
irekiera, EBn oso zentratua, eta presentzia eskasarekin 
Asian, Ipar Amerikan eta Ekialdeko herrialdeetan.

Atzerrirako inbertsio zuzen tartekoa, oso zentratua 
EBn eta Latinoamerikan, baina azkar hedatzen eta 
dibertsifikatzen ari dena Asiara eta Ekialdeko herrial-
deetara.

Merkataritza harremanen eta atzerrirako inbertsio 
harremanen esparru arautzaile liberala.

Teknologia maila altuko manufakturen pisu txikia.

Ezagutzaren alorrean oso intentsiboak diren zerbit-
zuen pisu txikia.

Proiektu globalizagarri handiak gidatzeko behar 
adinako nerbio finantzario eta korporatiborik eza.

Enpresa handien eta enpresa taldeen kopuru txikia 
-nahiz eta gero eta handiagoa izan.

Enpresa handien erabakigune gehienak kanpoan.

Azpikontratazio enpresen ehuneko handia, baina ia 
erdiak autonomia nahikoarekin.

Enpresen arteko lankidetza eskasa, baina badaude 
aurrerapen zantzuak.

Ekintzailetza maila ertaina, profil berritzaile eta 
nazioarteko profil txikiko proiektu ekintzaileekin.

Arriskua, sormena eta norberaren ekimena, kultura 
zientifikoa eta berrikuntza lehenesten ez dituzten 
gizarte eta kultura balioak.

Atzerriko kapitalaren sarrera eskasa

AHULTASUNAK INDARGUNEAK

UKIEZINAK

LAN ETA GIZARTE 
HARREMANAK 

FISKALITATEA ETA 
POLITIKA PUBLIKOAK

Kalitatearen kulturaren ezarpen handia  
(ziurtagiriak) eta bezero/merkatura egokitzeko gai-
tasuna.

Sindikalismoa euskal esparruan antolatua.

Presio fiskal orokorra Europako batez bestekoa 
baino nabarmen txikiagoa da, nahiz eta enpresaren 
kargurako gizarte kotizazioak eta sozietateen ezar-
pena zertxobait altuak izan.

Inbertsiorako, berrikuntzarako eta nazioartekot-
zeko autonomia eta pizgarri fiskal egokiak, nahiz eta 
etengabe zalantzan jartzen diren.

Berrikuntza eta enpresa kudeaketa hobetzen 
laguntzen duten programa eta politika publiko ugari.

Eskualdeko eta tokiko administrazioaren eta 
enpresen arteko elkarrizketa handia, era horretara, 
politikak beharretara egokitzeko aukera dago.

I+Gko jarduerak dituzten eta I+Gn enpresa gastua 
duten enpresen ehuneko txikia (zentro teknologi-
koak izan ezik); horrek zaildu egiten du beste eragile 
batzuen teknologia xurgatzeko gaitasuna eta haie-
kiko harremana. 

Babes intelektuala erabiltzeko joera txikia (OEP).

Produktuen berrikuntza teknologiko txikia.

Berrikuntza ez-teknologikoaren garapen eskasa 
(merkataritzakoa, antolaketari dagokiona...).

Merkataritzari eta marketinari lotutako ukiezinen 
garapen txikia (markak).

Giza baliabideen politiken garapen eskasa enpre-
setan

Lan merkatu zurrunaren esparru arautzailea, Euska-
diko gizarte eta lan errealitatera gutxi egokitua.

Lan gatazkak.

Ezegonkortasuna eta ziurgabetasuna testuinguru 
soziopolitikoaren ondorioz.

Liberalizazio eskasa eta erregulazio desegokia zerbit-
zuetan, energian eta lurzoruan.

AHULTASUNAK INDARGUNEAK

Hau da, 2050. eraikitzeko oinarria izan litekeen benetako esze-
natokia. Ondo ezagutzen ditugu gure indarguneak, honaino iris-
teko abian jarritako ibilbide luzearen balorazio positiboa; jakitun 
gara, halaber, “ez dela urrea distiratzen duen oro”, “oasiaren” ero-
sotasunaz gozatzeko dugun eskubidearen ñabardura eginez eta 
adieraziz erronka handiak ditugula aurrez aurre, gizarte zorrotz 

eta eskatzaile batekin, zeinak ez baituen ezkutatzen zer kezka 
dituen, proiektatzen du gure gaitzustea eta lehentasunezko 
indibidualismo handia eta eszeptizismo erlatiboa arriskuaren 
aurrean eta eskatutako konpromiso kolektiboa.

Abiatzeko oinarri bat.
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ESPERO DAITEZKEEN ALDAKETEI ERANTZUTEN?

Inpaktua 
lurralde-gune 
berritzaile, 
konektatu, 
oparo eta 
inklusiboetan

BIZKAIA 2050ren Inpaktu Eraldatzailerako gaitasuna

• Kokapen geografikoa

• Oinarrizko Azpiegiturak

• Kondizio Naturalak

• Tamaina

• Egitura Politiko-Administratiboak 
(Historikoak / Bat-batean sortuak)

• Ekonomia Zirkularra

• Garraiobideak / Bizimoduak

• Iraultza Berdea

• Nekazaritzako  
Elikaduraren Iraultza

• ZERO ikatza

• Pol. Energetiko- 
Industriala 

• PPP-PP-Enpresa traktoreak

• Lankidetza-multilateraltasuna 

• SHV (Balio 
Partekatua)

• Parte-hartzea

• … BPGtik 
harago

• ESG helburu 
bateratuak

• Teknologia esponentzialak 
eta kuantikoak

• 5.0 Gizartea

• 4.0 Industria

• Desberdintasuna 

• Ekitatea

• Gutxiengoak

• Eskubide eta 
betebeharren 
arteko  
balantzea

• new Health 4 All / Gizarte Segurantza 

• Humanismoa
• Plataformak

• Antolakuntzakoa  
eta Soziala

• Inpaktua Planetan

• Irtenbide Globalak 

• Diaspora

• Migrazio-boladak

• Zaharkitzea 

• Familia-egitura

• Elkarrekin bizi 
diren belaunaldien 
kopurua

• Jaiotza-tasa

• Hezkuntza Iraultza

ENDOWMENTS

KLIMA  
ALDAKETA

TALENTUA

ERALDAKETA 
DEMOGRAFIKOAK

HEZKUNTZA
LAN/ENPLEGU 

IRAULTZA

JASANGARRITASUNA EKONOMIA 
EREDU BERRIAK

IRAULTZA 
TEKNOLOGIKOA

INCLUSIVIDAD

ENPRESA/NEGOZIO 
EREDU BERRIAK

BERRIKUNTZA 
SOZIOEKONOMIKOKO  

GUNE BERRIAK

GOBERNANTZAHUMANISMO 
DIGITALA

LANKIDETZAZKO 
BERRIKUNTZAARTEA KUKLTURA 

EKONOMIA

OSASUNA 
ONGIZATEA 

GIZARTE BABESA

170. ORRIALDEKO GRAFIKOA
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203. ORRIALDEKO GRAFIKOA

Seattle-Oregon-
Vancouver-Idaho

Boston

Quebec/Toronto

Seul - Nagoya

Taiwan - Shanghai

Hanoi-Cebu-Manila

Aukland - 
Gales Berria

Wellington (ZB)

Yakarta BerriaSINGAPUR

NY

San Diego - Tijuana

Monterey - Laredo
TEXAS

Mexikoko Estatua, Puebla, 
Hidalgo, Guanajuato

Mexiko erdigunea
Austin/Dallas/Houston triangelua

Bogota - Medellín

Talca

Santiago

Sao Paulo

LagosAccra

Milan-
Torino-
Zurich

BBAA - Montevideo Lurmutur Hiria

Nairobi

Haifa- Tel Aviv

San Petersburgo- Kiev

Doha-Abu Dabi
-Rajad

Gujarat-
Bangalore

PRESENTZIA, BEHATOKIA, IKASKUNTZA, 
TRUKEA, LEHENTASUNAK KONTZENTRATZEN, HEDATZEA, 

AURRERA EGITEA, ETORKIZUNA ERAIKITZEN, 
CDS-REGOU AUKERATZEN “ELKARREKIN KUDEATZEKO SAREAK” 

Bi Bi Bc + NAg + Na + Baltikoa +Atlantikoa

Lehentasunezko korridoreak
Florida-Karibea-Guyana-Costa Rica garapen eraztuna 
BCN - MED “6 motor”

ONE ROAD – Green Belt ibilbideari jarraituz
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216. ORRIALDEKO GRAFIKOAETA GURE OPAROTASUNERAKO XEDEAN GEHITZEKO  
GAI BAGARA?

III GHJ partekatuak / lankidetza 
bidez lortzekoak

12. Inbertsio-dinamika mundu-maila guztietan

13. Merkataritza eta Garapena, 2030 Agenda 
osoaren ildoan

14. Multi-Stakeholder lankidetza

15. Lidergo Konpartituko sistemak

16. Baliabideak eramatea Gizarte Inklusiboetara 

V Bidezko ekonomiak

22. Pentsamendu ekonomiko berria

23. Benetako suspertze ekonomikoa moldatzen

24. Hazkunde Inklusiboa

25. Kontratu sozialak birdiseinatzea, gaitasun eta 
enplegu berriak

26. Osasunaren baldintzatzaile sozialak gainditzea 

VI Osasun-laguntza/ prestazioa

27. OSASUN politika berriak
28. Osasuna eta Giza Kapitala   
29. Teknologia Osasunaren mesedetan
30. Balioan oinarritutako arreta eta zaintza
31. Zaintza Integral eskuragarria
32. Zehaztasuneko medikuntzaren erabilera gizatiarra
33. Datuak eta Balioa Osasun Pertsonalean eta Gizartearenean

VII Aurrerabide Ekonomikoaren 
etorkizuna

34. Produktibitatea eta Lehiakortasuna Elkartasunean 

35. Digitalizazio ekonomikoa Gizartearen Zerbitzura

36. Ekonomia Jasangarria

37. Globalizaziotik GloKalizaziora

38. Arimadun fiskalitatea, giza garapen jasangarriaren 
zerbitzura

Ekintzailetza

39. Ekintzailetza-ekosistema osoak

40. Ekiteko hezi

41. Ekintzailetza (eta haren porrota) finantzatzea

42. Ekintzailetza Soziala

43. Ekintzailetza Publikoa

44. Intraekintzailetza eta Koopetitiboa

VIII

IX Ekonomia Digitala eta Balio-sorrera 

45. Datuaren eta informazioaren “negozioa”

46. Xedea eta “Stakeholder”, Pentsamendu transzendentea

47. Admin. Publikoaren benetako eraldaketa digitala

48. Azpiegitura digitala denentzat

X Hirigintza eta Hiriak

49. Ekonomia eta Hirigintza

50. Hiriko eta hirien arteko diplomazia

51. Hirien Berrikuntza eta Erresilientzia

52. Landa-eremuko komunitateen eta 
komunitate bakartuen hirigintza

53. Hiri-gobernantza

54. Lurralderako azpiegitura

55. Hiri-inklusibitatea

XI Ekonomia Zirkularra

56. Diseinu “zirkularra”

57. Birgaitutako helburuko Teknologia Erraztuak

58. Elikadura-sistema bat

59. E.Z.rako negozio-ereduak 

60. Finantza “Zirkularrak”

XII Zaharkitzea

61. Aktibismo berritzailea

62.Espazioak, lantokiak, mugikortasuna eta aisia eraldatzea

63. Adinekoen zaintza

64. “Zilarrezko” ekonomia

65. Zaharkitzea, Bizitzaren luzera eta Ongizatea

66. Osasuna-Zaharkitzea Autonomia

67. Azpiegitura eta zerbitzu “abegikorrak” zaharkitzearekiko

Gobernantza arin eta eraginkorra 

68. Ziurgabetasuna kudeatzea

69. Balioak eta Gobernua

70. Giza Garapenerako gobernatzea

71. Planetaren alde gobernatzea

72. Konplexutasun multilaterala gobernatzea

73. Koopetentzia Publikoa eta Pribatua gobernatzea

74. Interes-talde guztiekin gobernatzea (Stake 
Holders) 

XIII

XIV Manufaktura aurreratu berria

75. Balio-kate berrietan nabigatzea

76. Informazioa desblokeatzea, 
Berrikuntzaren mesedetan

77. Lan-indarraren disrupzioa gutxitzea

78. Inklusioko Teknologia eta 
Manufaktura

II GUZTIEN ONGIRAKO teknologia

6. Teknologia eskuragarri/ teknologia bidezko 
inklusioa

7. Gobernantza arina, fidagarria Teknologian

8. Dibertsitatea eta Inklusioa AArekin/AAn

9. Teknologiaren Inpaktua kudeatzea

10. Alfabetatzea eta Hezkuntza DATUEN 
Munduan

11. 4. Industria Iraultza ulertu, sustatu, 
kudeatzea 

IV Finantziazio Publikoa eta 
Gizarte-babesa

17. Helburua: “Zer eskatzen dute babesgabeenek?”

18. Gizarte-babesaren jasangarritasuna

19. Lan Merkatuaren partaidetza bidezko 
birdiseinatzea

20. Zerga-politika zuzen, egoki, bidezko eta 
egingarria

21. Ekonomiak birdiseinatzea, herritarrei “galdetuz” 

I BALIOAK

1. Ekitate digitalaren balioa

2. Ingurumen/Ingurunearen balioa

3. Duintasunaren eta pertsonen balioa

4. Konfiantza/sinesgarritasuna, balio gisa

5. Guztien ongia 

BIZKAIA
2050
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BIZKAIA 2050:ELKARTASUNEZKO LEHIAKORTASUN GUNE BERRIA 
OPAROTASUNAREN ETA GARAPEN INKLUSIBOAREN ALDE  

(ERAIKUNTZARAKO 50 ELEMENTU KONEKTORE)

1

3

2

• Berrikuntza asoziatiboa/
ROL AKTIBO berria  

• Diplomazia  
Ekonomiko berria

BILBOKO 
MERKATARITZA 
GANBERA

Egiteke duen Iraultza 
eta Sare Traktoreak
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Kontsulatua 

GUZTIEN 
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• JOKALARI 
BERRIAK
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7
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COVID-19
Tragediatik 
ikasi

• Lurralde Adimendun 
berria ahalbidetzea  

• GeoEstrategia 
Aktiboa

• Garapen Ekonomikorako 
ikono bat 

OINARRIZKO 
espazioa 
bazkidetzea 

OINARRIZKO 
espazioa 
bazkidetzea 

Sustraiak 
eta hegalak. 
Iragana eta 
geroa 

Bilbo eta itsasadarra

Bilbao - Bizkaia - Basque Country

+Atlantikoa + Akitania Berria + Baltikoa 

+Berrikuntzaren Mundu Plataforma, 
Jakintza-Ekintzailetza

BIZKAIA 
2050

ERAKUNDE 
BERRIAK

EKONOMIA BERDEA EKONOMIA URDINA EKONOMIA GRISA EKONOMIA MARROIA EKONOMIA GORRIA EKONOMIA ZURIA EKONOMIA MOREA

KLIMA ALDAKETA URA ETA OZEANOAK
EZAGUTZA ZIENTZIA 
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ADIMENTSUA

ELIKADURA OSASUNA ETA 
ONGIZATEA ADMIN. PUBLIKOA
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42
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PARTEKATU 
ETORKIZUNEKO 
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• Estatus berria(k) + Autogobernua

• Barne Berrantolaketa Konfederala

• Europako Gobernua eta Munduko Gobernu Multilaterala

• EKONOMIA ITUNA    POLITIKA ITUNA

• ADMINISTRAZIO PUBLIKO BERRIA, FUNTZIONARIOAK

• GOBERNANTZA BERRIA

IFC Lankidetza-
erakundeak

EKINTZAILETZA-
ENPRESAK

EKOSISTEMAK 
INDUSTRIA-
BERRIKUNTZA 
ZIENTZIA-
TEKNOLOGIA

Bizitza osoko H.Oinarrizko H. eta Garapena

LH Ikaskuntza – Enplegua

NART. 
UNIBERTSITATEA

AZPIEGITURAK eta 
HARD-ADIMENDU 
LEHIAKORTASUNA

HIZKUNTZA(K)  
Identitatea-Balioak Ekintza-Kirola

Guggenheim

Barruti  
Bereziak

Garraioa eta 
Mugikortasuna

Hirigintza 
+ Lurralde 
Berritzailea

  BPF
• Finantziazioa

HEZKUNTZA 
Iraultza

HUMANISMO SARE NODALA

Artea – Kultura – Humanitateak

ARKIT. FISKALA

28DIGITALIZAZIOA –TEKNOLOGIA BERRIAK – LEPO ARROSA – GOBERNANTZA  

SAREEN SAREA

37

50
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40
41

39
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Partes

PENTSAMENDU 
EKONOMIKO 
BERRIA

47

46

Nazioarteko Diplomazia 
EKOSOZIAL berria

TEKNOLOGIA-
HUMANISMO 
BEKTORE berria

48
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2023
COVID-19 ondorengo Europa ekologikoagoa izango da, erresilienteagoa, eta hobeto egokituta egongo da gaurko eta etorkizuneko 
erronketara. Next Generation EU funtsek Europako baliabide publikoak mobilizatu dituzte, COVID-19aren krisialdiak eragindako 
ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko, Europako herrialdeetako ekonomiak ahalik eta bizkorren suspertzeko.

EUROPA Next Generation EU

2024
Hurrengo urteetan (2019-2024), erakundeen lanak lau lehentasun izango ditu nagusiki. Hauxe da oinarria: Agenda estrategikoa: 
Europar Batasuneko lehentasunak 2019-2024rako. 1) Hiritarrak eta askatasunak babestea. 2) Oinarri ekonomiko sendo eta 
dinamiko bat garatzea. 3) Klimaren aldetik neutroa izango den Europa eraikitzea, ekologikoa, bidezkoa eta soziala. 4) Europaren 
balio eta interesak sustatzea munduan.

EUROPA

Agenda estrategikoa: 
Europar 
Batasunaren 
lehentasunak 2019-
2024rako.

2024
Euskadiren Eraldaketa Digitalerako Estrategia 2025 ekimenari esker, hastapenetan ziren palanka teknologiko berriak bizkortu 
egin dira, erraztaileek erakutsi eta frogatu duten potentziala garatu eta aprobetxatu da. Funtsezko erabilera-eremuetara azkar 
txertatu dira, eta aktibatu egin dira. Hala, trantsizio teknologiko eta digitala bultzatu dute, ingurumen- eta energia-trantsizioa, 
eta gizarte- eta osasun-trantsizioa.

EUSKADI

Euskadiren 
Eraldaketa 
Digitalerako 
Estrategia 2025

2025
Espainia Digitala 2025 Agenda ekimenak hazkunde iraunkor eta inklusiboagoa bultzatu du, trantsizio digital eta ekologikoen 
sinergiek emandako bultzadari esker; gizarte osora iritsi dira, eta uztartu egin ditu mundu digitalak eskaintzen dituen aukera 
berriak balio konstituzionalen errespetuarekin, eta eskubide indibidual eta kolektiboen babesarekin.

ESPAINIA
España Digital 
2025 Agenda

2025

España Puede: Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía ekimenari esker, hazkunde potentzialean 
eragin etengabeko bat lortu da. Horretarako, etengabe handitu da produktibitatea, enpresen sarea indartuta, eta giza kapitala, 
teknologikoa, zientifikoa eta naturala ere indartuta. Lan-merkatuak hobeto funtzionatu du, Administrazio publikoak modernizatu 
dira. Espainiaren gizarte- eta lurralde-egituraketa hobetu egin da, eta zerga-sistema modernizatuta dago.

%2-tik gorako hazkunde potentzial bat lortuko da, iraunkorra eta kalitatezko enplegu ugari sortuko duena. Horri esker, Europako 
inbertsio-mailetara hurbilduko gara, eta finantza-krisiaren aurreko erritmora. Etorkizuneko sektoreetan 800.000 lanpostutik 
gora sortuko dira, laneko prekariotasuna murriztu, behin-behinekotasuna murriztu, egiturazko langabezia eta gazteena, eskola-
porrota; hala, aurreko garaietatik jasotako zerga-desorekak zuzendu ahal izango dira.  

ESPAINIA

España Puede: 
ekonomiaren 
suspertze-, 
eraldaketa- eta 
erresilientzia-plana

2026

Europa Ikusmuga programari esker, EBko inbertsioetan inpaktu zientifiko, teknologiko, ekonomiko eta sozial bat lortu da. Hala, 
oinarri zientifiko eta teknologikoak sendotu dira, eta Estatu Kide guztietan lehiakortasuna areagotu da. 

Europa Ikusmuga programak 11 euroko irabaziak sortuko ditu, Barne Produktu Gordinerako, inbertitu den euro bakoitzeko. 
320.000 lanpostu berri sortuko ditu, oso kualifikatuak, 2040. urterako. Europak Ikerkuntza eta Berrikuntzaren alorrean duen 
lidergoa indartuko du.

EUROPA Europa Ikusmuga

2027

2030ean, Europan berrikuntzaren alorrean aurreratuen dauden eskualdeen artean egongo da Euskadi, Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntza Plana 2030 ekimenari esker. Euskadin, bizi-maila hobetu da, eta enpleguaren kalitatea ere bai. Estrategia partekatu 
bat izan da, eta bertan hartu dute parte erakunde publikoek, enpresek, unibertsitateek, ikerketa-zentroek, zentro teknologikoek 
eta gizarte- eta ekonomia-eragileek, auzolana filosofia nagusitzat hartuta. Ezagutza-berrikuntza binomioa bultzatu dute, 
garapena eta lehiakortasun globalaren hobekuntza bultzatu ahal izateko.

Euskadiko I+G+B maximizatu egin da, eta emaitzetara bideratu. Enpresetan ere, I+G eta berrikuntzarako lanak sustatu dituzte, 
batez ere ETE-etan. Euskadiko I+G+B ekimenen nazioartekotzea bultzatu da, eta talentu zientifiko eta teknologikoa sustatu da, 
batez ere emakumeen artean. 

EUSKADI

Euskadiko Zientzia, 
Teknologia eta 
Berrikuntza Plana 
2030

2030

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 ekimenari esker, sistema energetikoa eraldatuko da. Autosufizientzia 
energetiko handiago bat lortuko da, eta horretarako, Espainian dagoen potentzial berriztagarria modu eraginkorrean 
aprobetxatuko da; bereziki eguzki-energia eta eolikoa. Eraldaketa horrek eragin positiboa izango du Espainiako segurtasun 
energetikoan; izan ere, asko murriztuko du erregai fosilak kanpotik inportatzeko dugun beharra. Horiek, gainera, kostu 
ekonomiko izugarria dute, egoera geopolitikoen mende daude erabat, eta prezioek izugarrizko aldakortasuna dute.

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ekimena gauzatzeari esker, erabiltzen den energiaren %42 energia 
berriztagarrietatik sortzea lortuko da, energia berriztagarri elektriko eta termikoetan eginiko inbertsioei esker. Gainera, 
kontsumitzen den energia bera asko murriztuko da, aurrezpen- eta eraginkortasun-programa eta neurriei esker, ekonomiako 
sektore guztietan. 

Energia berriztagarriei bultzada ematea, sorkuntza sakabanatua eta eraginkortasun energetikoa, hiru horiek oso uztartuta daude 
lurraldearekin. Ondorioz, inbertsiorako eta enplegurako aukera garrantzitsuak sortuko dira.

ESPAINIA

Energia eta Klima 
Plan Nazional 
Integratua  
2021-2030

URTEA 
IKUSPEGIA ESPEROTAKO EMAITZA NORA MUGATUA

LEGEGINTZA-
EGINTZAK, PLANAK 
ETA ESTRATEGIAK

2030
Política de Pyme 2030 ekimenari esker, enpresen lehiakortasuna hobetu da, eta enpresen hazkundeari laguntzen dion klima 
egoki bat sortzen lagundu du, besteak beste, ekintzailetzaren jarduera-eremuetan, enpresa- eta talentu-kudeaketan, araudietan, 
erregulazioan, finantzaketan, berrikuntzan eta digitalizazioan, iraunkortasunean eta nazioartekotzean. 

ESPAINIA
ETE-en Politika 
2030

2030

Euskadiko Energia Estrategia 2030 ekimenari esker, enpresetan, etxeetan eta garraioan ondasun eta zerbitzuak ekoizteko energia 
gutxiago beharko duen gizarte- eta ekonomia-sistema bat izango dugu. Aurrezpena eta energia-eraginkortasuna sustatuko dira. 
Energia fosilen ordez, berriztagarriak gehiago ekoitzi eta kontsumituko dira, ingurumena zaintzea ere ahalbidetuko duen modu 
batean. Epe luzerako etorkizun bat prestatuko dugu: energia berriztagarriak baino ez dira izango erabilgarri. Energia-sistema 
kontsumitzaileen beharretara egokituta egongo da; eragina izango du merkatuetan, eta araudietan ere bai (bere eskumenen 
barruan). Halaber, hornidura bermatzen lagunduko du. Euskal industriarako, energia-eraginkortasun eta energia berriztagarrietarako 
teknologia berriek eskaintzen dituzten produktu eta merkatu berrien garapenerako ahalmena baliatuko da.

EUSKADI
EUSKADIKO 
ENERGIA 
ESTRATEGIA 2030

2030

Euskadiko Ekonomia Zirkularrerako Estrategia 2030 planaren bitartez, baliabideak erabiltzerakoan eraginkorragoa izango den 
ekonomia izango dugu. Horretarako, berrikuntza landuko da: ekoizpen- eta kontsumo-eredu berri batera hurbilduko gara. Alor 
publiko eta pribatuek elkarrekin lan egingo dute horretan, eta modu eraginkorrean lan egingo dute hiritarrek, enpresek eta 
Administrazioak, helburu partekatu hori betetzeko. 

Euskadi erreferente izango da Europan, ekonomia zirkularrari dagokionez; bertan, ingurumena funtsezko gaitzat hartuko 
da iraunkortasunean, lehiakortasunean eta enplegu-sorreran. Hazkunde ekonomikoa aldendu egingo da baliabide naturalen 
kontsumotik, hondakinen sorreratik eta berotegi efektuko gasen isurketetatik. 

EUSKADI

EUSKADIKO 
EKONOMIA 
ZIRKULARRERAKO 
ESTRATEGIA 2030

2050

Espainiako Estrategia de Largo Plazo 2050 plana martxan jarriko da, eta hala, hazkunde ekonomikoa aldendu egingo da energia-
kontsumotik. Energiaren azken kontsumoko unitate bakoitzetik lortuko den BPG bider 2,5 egingo da 2017 eta 2050 bitartean. 
Gainera, azken energiaren gainean energia berriztagarriek izango duten ekarpena % 97 ingurukoa izango da. Bestalde, sektore elektrikoa 
%100 berriztagarria izango da mendearen erdialdera iritsi baino lehen, eta energia berriztagarriek garraioaren eta mugikortasunaren 
sektoreetan egingo duten ekarpena %79ra iritsiko da; berokuntza eta hotzaren sektoreetan, ostera, %97ra iritsiko da.

Mugikortasun eta garraioaren sektoreek %98 inguru murriztuko dituzte isurketak, gaur egungo balioekin alderatuta. Industriak, 
ostera, %90 baino gehiago murriztuko ditu, eta nekazaritza eta abeltzaintzak eta hondakinen sektoreak, gutxi gorabehera, %60ko 
murrizketa egitea lortuko du. Eraikuntzaren sektorea %100 deskarbonizatua egongo da 2050erako. 

Bestalde, energia-kontsumo primarioa %40 murriztuko da, energia-eraginkortasuneko politikei esker, ohituren aldaketari esker 
eta ekonomia zirkularrari esker. Hala, energiaren azken kontsumoa %30 baino gehiago murriztuko da.

ESPAINIA

Epe Luzerako 
Deskarbonizazio 
Estrategia  
(ELP 2050)

2050

Itun Berdea betetzen denean, Europar Batasuna gizarte ekitatibo eta aberatsa izango da; ekonomia modernoa izango du, 
baliabideak erabiltzerako orduan oso eraginkorra, eta lehiakorra. Gizarte horretan, 2050erako ez da egingo berotegi efektuko 
gasen inolako isurketa garbirik. Hazkunde ekonomikoa baliabideen erabileratik erabat bereizita egongo da. 

Itun Berdeak EBko natura-ondarea babestuko du, zaindu eta hobetu egingo du, hiritarren osasuna eta ongizatea babestuko ditu, 
ingurumenaren arrisku eta eraginetatik. Aldi berean, trantsizio hori bidezkoa eta integratzailea izango da; lehentasuna emango 
dio gizakiari eta arreta eskainiko die Europan erronka handienak dituzten eskualdeei, sektoreei eta langileei.

EUROPA
Europako Itun 
Berdea

2050

Euskadik ekonomia lehiakor bat edukiko du, karbono gutxikoa eta klima-eraginetara ondo egokitua. Ezagutzan oinarritutako 
klima-aldaketaren aurkako politika bat tinko ezartzearen emaitza izango da; izan ere, ezagutza horri esker, berrikuntzak eta 
garapen teknologikoak eskaintzen dituzten aukera berriak ondo baliatu ahal izan dira. Horixe proposatu zuen, hain justu ere, 
Klima 2050 Basque Country ekimenak.

Hori guztia gauzatzeko, euskal gizarteko eragile guzti-guztiek ardura partekatuz jokatu behar izan dute, eta Administrazio 
Publikoa ere horren bultzatzaile izan da: eredu izan da etengabe.

Berotegi efektuko gasen isurketak Euskadin, gutxienez, %40 murriztuko dira 2030erako, eta 2050erako ostera, %80 gutxienez, 
2005ekin alderatuta. 2050ean, gainera, energia berriztagarrien kontsumoa, azken kontsumoaren gainean, %40koa izatea 
lortuko da. Horri esker, Euskadiko lurraldea klima-aldaketaren aurrean erresilientea izango dela bermatuta egongo da.

EUSKADI
KLIMA 2050 
BASQUE COUNTRY

2050

Euskadiko Hiri Agenda Bultzatu 2050 ekimenari esker, ehun ekonomiko berria izango dugu, ikuspegi berriak, etorkizuneko 
erronkei aurre egiteko. 

Hiri atseginago eta erresilienteagoak izango ditugu, eta horretan, mugikortasunak sekulako garrantzia izango du. Hiriak, gainera, 
teknologikoki aurreratuak egongo dira, hirietako erronkei erantzun bat eman ahal izateko.

Aldaketa demografiko eta kulturalek, halaber, etxebizitza-eredua baldintzatuko dute. Geroz eta ohikoagoa izango da 
etxebizitzetan bertan osasungintzako teknologiak aurkitzea, eta bestalde, bizitokiak partekatzeko formula berriak bilatuko dira.

Klima-aldaketaren arriskuak leundu eta horietara egokitzeko neurriak hartuta egongo dira ordurako, eta ekonomiaren 
deskarbonizaziora hurbilduko gara. Trantsizio horretan, bazterketa energetikoaren arriskua saihestu beharko dugu.

EUSKADI
Euskadiko Hiri 
Agenda Bultzatu 
2050

URTEA 
IKUSPEGIA ESPEROTAKO EMAITZA NORA MUGATUA

LEGEGINTZA-
EGINTZAK, PLANAK 
ETA ESTRATEGIAK
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