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 ENPLEGU ETA GAITASUN BERDEAK EAEN 

Eskerrak 
Dokumentu honetan jasotako iritziek, analisiek eta komentarioek lana prestatu duten 
pertsonen iritziak islatzen dituzte, ez nahitaez beren erakundearenak. Edozein akatsen 
erantzukizuna txostenaren egileek dute. 

Txostenaren egileok eskerrak eman nahi dizkigu Arkaitz Badajoz Lopez Deustuko 
Unibertsitateko ikasleari, Euskal Autonomia Erkidegoko lan eskaintzen inguruko datuak bildu 
eta tratatzeko eskaini digun laguntzarengatik. Datu horietan oinarritu dugu 4. ataleko analisia. 

Era berean, txostenaren egileok eskerrak eman nahi dizkiegu Mikel González-Eguino (BC3), 
Aitor Goti Elordi (Deustuko Unibertsitatea) eta Rikardo Minguez Gabiñari (EHU), 
dokumentuaren zirriborroa aztertuta bidali dizkiguten komentario eta iradokizunengatik. 
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Laburpen exekutiboa 

Energia eta klima trantsizioa eta enplegu berdea 

Energia trantsizioa enplegu profil berriak sortzen ari da ekonomia guztietan, ingurumenaren 
jasangarritasuna aintzat hartzeko 

Energia trantsizioa eta ekonomia deskarbonizatzeko mailaz mailako prozesua enplegu berriak 
ari dira sortzen, helburu hauetara bideratuak: berotegi efektua eragiten duten gasen isuriak 
murriztea, energiaren eta materialen efizientzia handitzea, kutsadura gutxitzea, natur 
baliabideak eta biodibertsitatea babestea, eta gizarteari klima aldaketaren ondorioetara 
egokitzen laguntzea. 

Enplegu horiek, “enplegu berdeak” deitutakoak, lanbide eta jarduera berriak izan daitezke 
(jasangarritasunaren arloko espezialistak; energia agregatzaileak; arlo berritzaileetako 
teknologoak, esate baterako, hidrogenoa edo ibilgailu elektrikoen birkarga) edo dagoeneko 
ezagutzen ditugun enpleguak, baina jarduera berrietara egokitzeko gaitasunak eguneratzea 
edo berariazko prestakuntza behar dutenak (adibidez, industria produktuen ekodiseinuko 
espezialistak). 

Enplegu berdeei lotutako profil berriak ekonomiako sektore guztietan ari dira azaltzen... 

Lan honetan aurkezten dugun analisiak, Ameriketako Estatu Batuetako Gobernuaren Enplegu 
Agentziaren eta Prestakuntzaren Kudeaketaren O*NET datu basean oinarritutakoak, enplegu 
berdeari lotutako profilak identifikatzen ditu, sei jarduera arlo handiren inguruan: (1) 
jasangarritasuna; (2) energia berriztagarriak eta teknologia garbiak; (3) industria; (4) natur 
baliabideak eta lehen sektorea; (5) garraioa, mugikortasuna eta logistika; (6) bestelako 
jarduerak (energia efizientzia, ekonomia zirkularra, etab.). Jarduera arlo horiek, azken batean, 
ekonomiako sektore guztiak hartzen dituzte. 

... eta erakundeetako maila guztietan daude 

Lanpostu “berdeak” erakunde eta enpresetako arlo guztietan identifika daitezke: goi 
zuzendaritzan (esate baterako, jasangarritasun zuzendaria), sailetako eta negozio lerroetako 
zuzendaritzako eta kudeaketako postuetan (ekoizpen zuzendaria, hornikuntza katearen 
zuzendaria...), espezializazio handiko postuetan eta postu zientifikoetan (ingurumeneko edo 
jasangarritasuneko espezialista, mugikortasun edo garraio planifikatzailea...), teknikari 
espezializatuetan (biomasan, ingeniaritza elektromekanikoan eta mekatronikan, etab.), eta 
lanposturik apalenetan (makina edo sistemetako langileak, instalazio edo mantentze-lanetako 
teknikariak, material biltzaileak, etab.). 

Enplegu berdeari lotutako profilek, oro har, prestakuntza eta lan esperientzia handia 
eskatzen dute, eta batezbestekoaren gainetiko soldatak dituzte  

Enplegu berdeek, oro har, kualifikazio eta prestakuntza maila handia eskatzen dute (hezkuntza 
mailari, esperientziari eta lanpostuari lotutako prestakuntzari dagokionez). Soilik kategoria 
apaleneko lanpostuetan eskatuko da prestakuntza maila ertaina edo txikia. Behar diren 
gaitasunekin bat, oro har enplegu berdeen soldatak lan kategoria bakoitzaren 
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batezbestekoaren gainetik daude, nahiz eta aldeak nabarmenak izan jarduera arlo batzuetatik 
besteetara. 

Gaitasun digitalak funtsezkoak eta gero eta garrantzitsuagoak dira lanpostu berdeei 
lotutako profiletan 

Gaitasun digitalen eskaria handia da enplegu berdeetan. Izan ere, ekonomiaren digitalizazio 
prozesua agerikoa da eta enplegu berdeari lotutako lanpostuetan aritzen diren pertsonek 
aurrera eramaten dituzten jarduera teknikoak eta eragiketak espezializatuak eta konplexuak 
dira eta, horregatik, diziplina teknikoei edo sozialei lotutako prestakuntza eskatzen dute, 
matematikako eta estatistikako tresnak erabiltzeko. 

Erakundeetako bitarteko lanpostu gehienek (espezialistak, kudeatzaileak) eta goi mailetako 
lanpostuek (zuzendaritza, plangintza, etab.) tresna teknologiko konplexuak eta oso 
espezializatuak erabili behar dituzte (adibidez, aplikazio digitalak eta programa bereziak 
plangintza, proiektuen kudeaketa, kontrol eta gainbegiratzea, bizitza zikloaren analisia, eta abar 
egiteko). Gainera, ohikoa da beste tresna batzuk erabiltzen jakitea ere: datu baseak, datuak 
tratatzeko programak, programazio gaitasuna (Python, C++, C#, R edo Visual Basicen, esate 
baterako) edo estatistikako eta matematikako programak (Stata, SPSS, Mathematica, Matlab...). 

Enplegu berdearen eskaintza EAEn 

EAEn ez dago berariazko estatistikarik enplegu berdeei buruz eta eskura dugun informazioak 
ingurumeneko ondasun eta zerbitzuen sektoreari egiten dio erreferentzia 

Enplegu berdeei buruzko informazioa urria da bai Euskal Autonomia Erkidegoan, baita beste 
geografia esparru batzuetan ere (besteak beste, Espainian edo Europar Batasunean). Hala ere, 
ingurumeneko ondasun eta zerbitzuen sektoreari dagozkion datuek (enplegu berdeari lotutako 
profiletako batzuk hartzen dituztenak) erakusten dute enplegu berdeak dagoeneko errealitate 
direla, nahiz eta ezinbestean berriak ez izan. 2017an, esate baterako, EAEko ingurumeneko 
ondasun eta zerbitzuen sektorean 22.086 pertsona baino gehiago ari ziren lanean (guztizko 
enpleguaren % 2,11 eta Espainian, berriz, % 1,78). Sektoreko enpleguak guztizko enpleguan 
hartzen duen proportzioak gora egin zuen 2015-2019 aldian.  

Ingurumeneko ondasun eta zerbitzuen sektoreko enpleguen bi herenak ingurumena babestea 
dute jarduera nagusi; gainerakoak, berriz, baliabideak kudeatzeko jarduerak dira. 

Kutsaduraren prebentzio eta murrizketari lotutako enpleguen artean, ia erdia urak arazteko 
edo hondakinak kudeatzeko jarduerek hartzen dute. Baliabide berriztagarriak gorde eta 
mantentzera bideratutako jardueren artean, lautik bat energia iturri berriztagarrietatik 
ekoizteko sektorekoa da. Ingurumenari lotutako enpleguak nagusiki industrian aurkituko 
ditugu (enplegu guztien % 27), eraikuntzan (% 22) eta jarduera profesional, zientifiko eta 
teknikoetan (% 16).  

EAEn 2021eko irail-urrian indarrean zeuden lan eskaintzak aztertuta, ikus dezakegu 
enpleguen ehuneko txiki bat dela berdea. 

Nahiz eta enplegu berdeak errealitate bat diren eta gero eta garrantzi handiagoa hartzen 
joango diren, oraindik ere presentzia txikia dute EAEko lan merkatuan. 
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a. Bizkaiak kontzentratu zuen EAEn enplegu berdeari lotutako eskaintzarik gehien. Identifikatu 
ditugun eskaintza berdeen bi heren baino gehiago (178, guztizkoaren % 1 baino gutxiago) 
Bizkaian kontzentratu zen. Hala ere, lurralde historiko bakoitzeko guztizko enpleguaren 
gainean eskaintza berdeek hartzen duten ehunekoa handiagoa zen Gipuzkoan (lurralde 
historiko horretako guztizko enpleguaren % 1,44).  

b. EAEko enplegu berdeko eskaintza gehienek ingeniaritzako prestakuntza edo prestakuntza 
teknikoa edukitzea eskatzen zuten. EAEko enplegu berdeko eskaintzen % 90 ingeniarientzat 
eta prestakuntza teknikoko pertsonentzat ziren (guztizkoaren % 62). Horren atzetik datoz 
kalitate, ekoizpen eta I+Gko jarduerak (% 10), eragiketak eta salmentak (% 8), hirigintza eta 
eraikuntza (% 5) eta aholkularitza (% 4). Guztira, lanpostuen % 90ek prestakuntza teknikoa 
behar dute; gainerakoetan, gizarte zientzietako prestakuntza eskatzen da. Eskaintzen 
ehuneko txiki bat finantza berdeen arlokoa da. 

c. EAEn identifikatutako enplegu berdeko eskaintzen deskribapenetan aipatzen diren arloek energia 
eta ingurumeneko trantsizioarekin lotutako gai nagusiak estaltzen dituzte. EAEn identifikatutako 
enplegu berdeko eskaintzek “ekonomia berdearekin” lotutako gai eta arlo ugari estaltzen 
dituzte, besteak beste jasangarritasuna eta ingurumena (eskaintzen % 43); energia 
berriztagarriak (hidraulikoa, eolikoa, eguzki energia, etab.) eta hidrogenoa (% 30); uren 
kudeaketa eta tratamendua (% 10); energia aurrezkia, efizientzia eta biltegiratze elektrikoa 
(% 10); eta isuriak (kutsatzaileak eta berotegi efektua eragiten duten gasenak) eta 
hondakinak (% 7). 

d. EAEn eskaintzen diren lanpostu berdeak kalitatezko lanak dira, hasierako soldata 2020ko 
biztanleko BPGren parekoa da. Enplegu mota honetarako hasierako soldatak EAEko 2020ko 
biztanleko BPGren inguruan daude. Horrek esan nahi du kategoria bakoitzean antzeko 
enpleguen batezbestekoaren gainetik daudela. Soldata maila hori azaldu daiteke, neurri 
batean bederen, eskatzen den prestakuntzarengatik, ingeniaritza eta ikasketa zientifiko-
teknikoak baitira. 

e. Eskaintzen diren enplegu berde gehienak sektore pribatukoak dira. Enplegu berdeen 
eskaintzaren ia % 98 sektore pribatuko enpresek egiten dute. Horrek agerian uzten du EAEko 
enpresa sektoreak gero eta kontzientzia handiagoa duela jasangarritasunarekin eta 
ingurumenarekin lotutako gaien inguruan. Aitzitik, azpimarratzekoa da enplegu berdeak 
EAEko sektore publikoko erakundeen enplegu eskaintzetan duen garrantzi txikia (eskaintzak, 
besteak beste, Energiaren Euskal Erakundeak, Ihobek edo URAk egiten dituzte, ekonomia 
berdean aritzen diren enpresak dira). 

Prestakuntza berdearen inguruko programak EAEn 

EAEko prestakuntza arautuko eta ez arautuko programak aztertuz gero, ikusiko dugu 
prestakuntza sistema energia eta ingurumen trantsiziorako behar ditugun gaitasunekin hobeto 
lerrokatu beharko genukeela. 
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Hasteko, ingurumenaren jasangarritasunaren arloan prestakuntza sistema sendo baten 
garapenean aurrera egiteko behar diren oinarriak baditugu. 

Bai unibertsitate esparruan eta bai lanbide heziketan eta prestakuntza ez arautuan dauden 
ikasketa eta prestakuntza programa batzuk, neurri batean, lerrokatuta daude “ekonomia 
berdearen” eskakizunekin. 

Hala ere, ez dago, salbuespen gutxi batzuk kenduta, energia eta ingurumen trantsizioaren 
alderdi nagusiekin argi eta garbi lerrokatutako programarik. 

Euskal Autonomia Erkidegoan lanean ari diren sei unibertsitateetako gradu, master eta 
doktorego programetako askoren edukiak energia trantsizioaren gai nagusiekin lotuta 
badaude, denborak aurrera egin ahala espero da gaur egun a priori hain lerrokatuta ez dauden 
programak ere poliki-poliki egokitzen joatea. Lanbide heziketari, heziketa ez arautuari eta 
enpresen barneko prestakuntzari dagokionez, azkarrago egokitzen dira unean uneko 
beharretara. 

Datozen urteetan, beharrezkoa izango da prestakuntza programen edukietan bateratze 
handiagoa lortzea eta gradu, graduondoko eta prestakuntza orokorreko programa berriak 
bultzatzea, ingurumen trantsizioaren arlo nagusiekin lotuta 

Orain arteko ebidentziak iradokitzen digu EAEko hezkuntza eta prestakuntza sistema Europar 
Batasunean energia eta klima aldaketaren inguruko legeriaren helburuekin eta estrategia eta 
politikekin (Europako Itun Berdea) lerrokatu beharko litzatekeela, bai eta Espainiako eta EAEko 
estrategiekin ere. Egokitze hori prestakuntzaren beheko mailetatik egin beharko litzateke, 
lanbide heziketara eta unibertsitate ikasketetara iritsi aurretik. Graduko programak eduki gutxi 
dute ekonomia berdearen inguruan; graduondokoetan eta doktorego programetan edukiak 
ugariagoak dira. Era berean, beharrezkoa da lanean ari diren pertsonen gaitasunak egokitzeko 
programak ere zabaltzea. 

Zehazki, hezkuntza esparru guztietako (unibertsitatea, lanbide heziketa, etab.) prestakuntza 
programak eguneratu beharko lirateke, EAEko giza kapitalaren lehiakortasuna bermatzeko. 

Programa teknikoei dagokienez, gai berrien inguruko gaitasunak garatzea bultzatu beharko da, 
besteak beste, teknologia berriak, material berriak, energia iturriak eta energia bektoreak, 
funtsezkoak deskarbonizazio prozesurako. Adibidez, hidrogenoa, energia elektrikoa eta 
termikoa biltegiratzea; CO2 kentzeko, eskuratzeko eta/edo erabiltzeko teknologiak; 
bioerregaiak eta zero isuri garbiko beste erregai batzuk; eta energia kontsumoa murrizteko 
teknologiak eta energia konponbideak. Era berean, gizarte zientzien esparruan (besteak beste, 
ekonomian, zuzenbidean, enpresen administrazioan edo soziologian) alderdi teknikoen eta 
teknologikoen inguruko prestakuntza ere sendotu beharko da. 

Garrantzi handikoa izango da jasangarritasunarekin lotutako gaiak aztertzeko tresna 
berritzaile berriak garatzeko gaitasunak lantzea. 

Horien artean, azpimarratzekoak dira hainbat esparrutan (prozesuetan, enpresetan, balio 
kateetan, sektore ekonomikoetan edo ekonomia osoan, esate baterako) bizitza zikloa eta 
ingurumen arrastoa aztertzea eta ekodiseinurako tresnak eta materialen zirkularitatearekin 
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lotutako beste alderdi batzuk. Zeharkako gaitasunak ere indartu beharko dira, beste zenbaiten 
artean, gaitasun digitalak, datuen analisia eta kudeaketa, adimen artifiziala, finantzaketa 
berdea edo negozio eredu berrien eta elkarlanerako eta berrikuntzarako modu berrien 
garapena, eta enpresak eta balio kateak antolatzeko sistemak. 

EAEn enplegu berdearen eskaintza eta eskaria hobeto uztartzeko gomendioak 

Datozen urteetan, beharrezkoa izango da enplegu eskaintzaren eta EAEko prestakuntza 
sisteman eskuratzen diren gaitasunen arteko lerrokatzea sendotzeko estrategiak eta ekintza 
planak bultzatzen jarraitzea, hainbat neurri eta ekimenen bidez: 

1. EAEko lan merkatuari begira, jakite eta trebetasun berdeen epe labur, ertain eta luzeko 
beharren bide orria zehaztea EAEn ezartzen ari diren lurralde estrategiekin lerrokatuta. 

2. “Enplegu berdearen” kontzeptuaren inguruko ulermenean eta jakintzan aurrera egitea, 
enplegu berdea kalkulatzeko metodologia egokia eta estandarizatua garatuta. 

3. Enplegu berdearekin lotutako aldagai nagusiak neurtzeko eta monitorizatzeko sistemak 
garatzea, esate baterako, enplegu profil berrien, zereginen, erabilitako tresnen, eskatutako 
trebetasunaren, behar den prestakuntzaren eta abarren inguruko estatistika ofizialak 
garatuz. 

4. Foro bereziak sortzea bultzatzea, eragile garrantzitsuak biltzeko (unibertsitateak, lanbide 
heziketako ikastetxeak, prestakuntza ez arautuko erakundeak, enpresak eta enpresa 
elkarteak, administrazio publikoa etab.), informazioa partekatzeko eta enplegu berdearen 
eskaintzaren eta eskariaren arteko matchinga errazteko. 

5. Euskal enpresen artean deskarbonizazio prozesuaren, jasangarritasunaren edo ingurumen 
arrastoaren inguruko jakintza eta lege eta arauen eskakizun berrien inguruko informazioa 
zabaltzea (reportingak, enpresetako deskarbonizazio planak etab.) eta jasangarritasunaren 
arloko etengabeko prestakuntza bultzatzea. 

6. Prestakuntza arautuan eta arautu gabean eta enpresen eta enpresa elkarteen etengabeko 
prestakuntzan jardunbide onenak identifikatzea (adibidez, mundu osoko punta-puntako 
prestakuntza programak identifikatzea eta haien jarraipena egitea). 

7. Herrialde aurreratuenetan enplegu berdearen inguruko punta-puntako tresna eta aplikazio 
berriak identifikatzea (analisirako, programaziorako, plangintzarako, ingurumenaren 
ebaluaziorako, etab.), EAEko prestakuntza sisteman txertatzeko. 

8. EAEko hezkuntza maila guztietako ikasleen artean enpresek prestakuntza teknikoan 
dituzten eskarien inguruko informazioa zabaltzea (matematika, estatistika, digitalizazioa, 
finantzaketa berdea, teknologia eta material berriak, ekonomia zirkularra...). 

9. Unibertsitateen (eta lanbide heziketako ikastetxeen), enpresen eta zentro teknologiko eta 
ikerketakoen arteko lankidetza bultzatzeko pizgarri eskemak sortzea, prestakuntza eta 
enplegu berdeko programei lotuta. 
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10. EAErako eremu estrategikoetan profil berdeak kontratatzea erraztea, horretarako aldeko 
ingurunea sortuz, horrelako profilak behar dituzten jardueretarako laguntzak edo zerga 
pizgarriak erabiliz (esate baterako, I+Grekin lotutakoak). 

11. Kolektibo zaurgarrietako pertsonen prestakuntzari eta egokitzeari laguntzea (horien artean, 
langabetuak, pertsona helduak edo lanpostua arriskuan dutenak, enplegu berdeen eskema 
berrira egokitzen ez direlako). 

Laburbilduz, energia trantsizioaren eta ekonomiaren deskarbonizazioaren prozesuaren 
arrakastaren gakoetako bat, zalantzarik gabe, prozesu horrekin eta, oro har, 
jasangarritasunarekin, lotutako jarduera eta eginkizun berriak aurrera eramateko pertsonek 
behar dituzten gaitasunak hobetzea izango da. Ildo horretatik, EAEko prestakuntza sistemaren 
(arautua, arautu gabea eta etengabeko prestakuntza) orientazioa egokitzeak eta euskal 
enpresen eta erakundeen beharrekin lerrokatzeak erraztuko du lurralde eta enpresa 
lehiakortasuna areagotzea, ingurumen ikuspegitik euskal ekonomia jasangarriagoa izan dadin. 
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